
نقابات الرتبية تتكتل وت�ُشل القطــاع 
جتمهر اأم�س التكتل النقابي لقطاع الرتبية يف وقفة احتجاجية اأمام مقر مديرية الرتبية بوالية باتنـة، حيث قررت 14 

ذرة الوزارة من اال�ستمرار يف جتاهل مطالب العمال يف ظل ما  نقابة م�ستقلة �سل القطاع لثالثة اأيام متتالية بداية من 9 ماي، محُ
�س 04يعرفه القطـــاع من فو�سى... 
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موظ��ف عمومي يحتال عل��ى مواطنني وي�س��لبهم 123 مليون �س��نتيم بباتنة مت توقيفه متلب�سا بتلقي ر�سوة

�ص 16

بباتنة الرتبية  مديرية  مقر  اأمام  احتجاجية  وقفة  يف  نقابـة   14

م�سروع تهيئة طريق مزدوج تتاأجل ب�سبب انزالق الرتبة باأم البواقي

انزالق التـربة 
يوؤجل ا�ستالم م�ساريع 

باأم البــواقي
ت�سبب انزالق يف الرتبة على م�ستوى مدخل مدينة عني فكرون وحتديدا 

بالقرب من م�سروع اإجناز مركز للتكوين املهني يف تاأجيل عملية ا�ستالم م�سروع 
�س 05تهيئة الطريق املزدوج على م�ستوى الطريق الوطني رقم 10... 

ا�ستالم الطريق الوطني رقم 10 بعني فكرون يتاأجل

االإفطار: 19:34االم�ساك: 03:58

تكتل نقابي يحذر الو�ساية من اال�ستمرار يف جتاهل مطالب العمال

ا



ب�صراحة
ال بد من ور�سة ت�سليح �ساملة

ع�سرية  قرابة  خالل  اأبان  اجلزائري  ال�سعب 
م�ست وبالتحديد منذ انطالق ما ي�سمى بثورات 
الربيع العربي عن اأنه �سعب ميكن اأن يفعل اأي 
�سيء وميكنه اأن يبدي تذمره من اأي �سيء يف 
البالد ويبدي ا�ستياءه من �سوء ورداءة الت�سيري 
اأن  اإال  اأغلب القطاعات وموؤ�س�سات الدولة،  يف 
ما مل وال يفكر فيه اأبدا هو اأن ي�ست�سلم للوباء 
وي�سمح  العربية  الدول  من  كثريا  اأ�ساب  الذي 
باإ�سابته بعدوى ما ي�سمى الربيع العربي، هذا 
التي م�ست اجلزائر  االأحداث  وكانت كثري من 
كوطن وكدولة على غرار ع�سرية الدم مبثابة 
"هدم  تطعيم �سد اأي مترد و�سد اأي تفكري يف 

الوطن" من اأجل حت�سني الو�سع االجتماعي.
خمتلف  يف  رداءة  مــن  ــر  ــزائ اجل تعي�سه  مــا 
موؤ�س�ساتها  خمتلف  ويف  ــة  ــدول ال قــطــاعــات 
ال�ساحة  اأ�ساب  الذي  بالعفن  تعلق  ما  وحتى 
اأمر ي�ستدعي بكل �سراحة ت�سافر  ال�سيا�سية 
ور�سة  اإىل  بالبالد  الدخول  اأجل  من  اجلهود 
الور�سة  هذه  يف  يجتمع  الأن  والبد  "ت�سليح"، 
كل من يحمل نية اإ�سالح ما اأف�سده الدهر على 
متقدمة  مرحلة  بلغ  قد  العطب  الأن  مراحل، 
زمن  يف  االأمـــام  اإىل  الــهــروب  �سيا�سة  نتيجة 
االأقل  على  القيام  يف  التفكري  وعدم  الع�سابة 
بخطوة اأوىل، واجلزائر بلغة اأخرى مل يحدث 
"التحمل"  اأبنائها  تف�سيل  ب�سبب  انفجار  فيها 
الكبت  لكن  تعاين،  اأال  اأجل  من  املعاناة  وكبت 
عقد  يف  يت�سبب  ــر  اأم النف�سانيني  مفهوم  يف 
اإناء  ثانوية، غري هذا فمحاولة �سد فوهة اأي 
ال  اأمر  الزمن  من  لفرتة  م�سغوطة  زجاجة  اأو 
يلبث اأن يت�سبب يف ت�سققات داخلية وخارجية 

يف االإناء اأو الزجاجة.
احتجاجات  من  اجلزائر  يف  اليوم  يحدث  ما 
ال�سلع  يف  نــدرة  مــن  يحدث  ومــا  يومية  �سبه 
ارتفاع  مــن  يــحــدث  ــا  وم ال�سيولة  يف  ـــدرة  ون
ميكن  ال  بريوقراطية  من  يحدث  وما  لالأ�سعار 
اأن تتغا�سى عنه ال�سلطة بل عليها اأن تتدارك 
معظم النقائ�س كي ال نقول كلها، وهذا لتفادي 
به  دفع  الذي  االحتقان  اإىل  بال�سعب  العودة 
يف  �سلميا  خروجه  كان  واإن  باملاليني  للخروج 
اأن  هذا  معنى  فيفري،  من  والع�سرين  الثاين 
ال�سلطة مطالبة اليوم اأكرث من اأي وقت م�سى 
اجلزائر  يف  اجلديد  النف�س  فر�سة  باغتنام 
�ساملة،  ت�سليح  ور�سة  فتح  اأجل  من  اجلديدة 
القطاعات،  كل  واإ�ــســالح  لت�سليح  ور�سة  اأي 
اأجل  من  �سلميا  اجلزائريون  خرج  الذي  فهذا 
حتقيقه، وجناح الور�سة هو جناح لل�سلطة يف 
يرت�سد  من  كل  ــام  اأم الباب  غلق  يف  اجلزائر 

الهفوات وي�ستغل االحتقانات.

�سمري بوخنوفة

الأورا�س بلو�س+

تعــاين مدينة باتنة من اهرتاء فظيع لعديد الطرقات 
بالعديــد مــن االأحيــاء ان مل نقــل جلهــا، وهــذا ب�ســبب 
الربيكــوالج، حيــث اأن ال�ســكان قــد اأكــدوا بــاأن خمتلــف 
امل�ســالح وعنــد قيامها بــاأي عملية �ســيانة فاإنها تت�ســبب 
يف املقابل يف تخريــب الطريق الذي يبقى على حاله ملدة 
طويلة دون اإعادة ترميمه، فمتى �ســرى �سيانة "�سليمة" 

ال تخريب فيها؟

بطاقة حمـــــــــراء

�شيانة هنا وتخريب هناك

auresbook
قال: كمال رزيق

 )وزير التجارة( 
يف  والتحكم  �شفافة  اإدارة  لتحقيق  ..."نتجه 

ال�شوق".
تتجهوا،  وانتوما  عامني  راج��ل...  يا  قلنا: 

متى الو�صول؟

 3 مليون متقاعد �شي�شتفيد من زيادة يف معا�شه

طالب الإبراهيمي يترباأ من مبادرة تاأجيل الت�شريعيات

مهن �شاقة ت�شمن ملنت�شبيها التقاعد الن�شبي

�ست�سرع وزارة العمل الت�سغيل وال�سمان االجتماعي 
منح  مراجعة  يف  التقاعد  �سندوق  مع  بالتن�سيق 
املتقاعدين يف اجلزائر بداية من االأ�سبوع القادم، 
ملعا�سات  ال�سنوية  املراجعة  عملية  �ستنطلق  حيث 
تكون  املراجعة  واأن   ،2021 ماي   16 يف  التقاعد 
على  حت�سل  فئة  و�ستخ�ص  م�ستويات  ــع  اأرب على 
االجمالية  القيمة  ح�سب  باملائة   2 بن�سبة  زيادة 
وفق  باملائة  و7  باملائة  و4  باملائة  و3  للمنحة 
ثالث  نحو  الزيادات  هذه  من  و�سي�ستفيد  املعا�ص، 

ماليني متقاعد.

ــف وزيــــــر الــعــمــل  ــس ــ� ـــان االإجـــتـــمـــاعـــي ك ـــم ـــس ـــ� وال
عن  جعبوب،  التي الها�سمي  ال�سعبة  املــهــن  قائمة 
من  منت�سبوها  الن�سبي، ي�ستفيد  اأو  امل�سبق  التقاعد 
16 قطاعا  اإىل حيث ت�سمل  م�سريا  املهن،  خمتلف  من 
واأن قرب انهاء ملف بطاقية  ال�سعبة،  املهن  مدونة  اأو 
اأعــــدت  ــعــمــل  ال للوظائف وزارة  اجلزائرية  املدونة 
على  تتوزع  التي  جماال واملهن   86 وت�سم  قطاعا   16

للمهن  بــطــاقــة  ت�سمية، و416  و5479  واملــوظــفــني 
وباكتمال هذه املدونة �سيمكن اخلرباء من اإعداد قائمة املهن ال�سعبة جدا.

ــد طالب  ــم ــبــق اأح ــس فــنــد وزيـــر اخلــارجــيــة االأ�
�سمن  اإ�سمه  اإدراج  من  تفاجاأ  الذي  االإبراهيمي، 
االنتخابات  بتاأجيل  تطالب  متداولة  مــبــادرة 
وح�سب  القادم،  جوان   12 يف  املقررة  الت�سريعية 
اإ�سداره  ينفي  فاإنه  االإبراهيمي  من  مقرب  م�سدر 
الراهنة،  املرحلة  خــالل  �سيا�سية  مــبــادرة  اأي 
الت�سريعية  االنتخابات  بتاأجيل  تعلق  ما  وخا�سة 

املزمع تنظيمها يوم 12 جوان القادم.

هــو ما يتوقــع اإنتاجه من البطاطــا خالل املو�ســم الفالحي اجلاري 
اأفــادت بــه م�ســالح الغرفــة الفالحيــة بواليــة  )2021(، ح�ســبما 
الــوادي، اإذ تتوقــع انتــاج اأزيــد مــن ثمانيــة ماليــني قنطار؛ وتنت�ســر 
زراعــة البطاطــا بن�ســب متفاوتــة يف اأغلــب اأقاليــم بلديــات الوالية 
ال�ســيما البلديات ال�سبع ذات الطابع الفالحي )املقرن وحا�سي خليفة 
والطريفــاوي والرقيبة والدبيلــة وورما�ص وتغــزوت( وهي البلديات 
التــي تتوفــر على مناطق زراعية �سا�ســعة ذات قــدرات عالية يف اإنتاج 
هــذه املــادة الغذائيــة، وترتبــع زراعــة البطاطــا املتوقــع جنيها على 
م�ســاحة مزروعة تقدر باأزيد من 30 األف هكتار وهي متثل ن�ســبة 30 
باملائة من امل�ســاحة االإجمالية لالأرا�سي الفالحية املزروعة امل�ستغلة 
املو�ســم الفالحــي اجلاري واملقــدرة باأزيد من 100 األف هكتار، ح�ســب 

االأمني العام للغرفة الفالحية.
جتــدر االإ�ســارة اإىل اأن واليــة الــوادي تتوفر على اأ�ســناف عديدة 
مــن مــادة البطاطا مبتو�ســط اإنتاج ي�ســل اأىل اأزيد مــن 300 قنطار يف 

الهكتار.

قنطار مليون   8

رقم
اليـــوم

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

املدير العام
م�سوؤول الن�سر
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�لطبع: 
sie صركة �لطباعة �ل�صرق�

�لتوزيع:
sodipresse

�حل�صاب �لبنكي:
 BADR 336 300562 3000 42 
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لكل مقام مقال
موؤ�شرات كورونا ما بعد العيد؟!

اأكد اأخ�سائيو احل�سا�سية واملناعة اأن مو�سم هذا العام 
�سيكون االأ�سد واالأطول ب�سبب التغريات املناخية والتقلبات 

اجلوية وانت�سار حبوب الطلع يف الهواء وهو ما ت�سبب يف 
ارتفاع اأعداد االإ�سابات باحل�سا�سية املو�سمية وانت�سارها 

ب�سكل الفت، وقد امتزجت احل�سا�سية هذا العام وقبله 
بوجود تهديد وبائي مل يتم احتواوؤه بقدر انت�ساره ب�سكل 

مرعب يف العامل حيث ُت�سجل اأعلى درجات االإ�سابة 
والوفيات جراءه وهو ما اأدى اإىل ت�سديد االإجراءات واإعالن 
الغلق الكلي يف بع�ص البلدان التي فقدت ال�سيطرة وجتاوزت 

اإ�ساباتها االآالف..
ورغم ما هو حا�سل من حولنا من كوارث �سحية اإال اأن 

املواطن اجلزائري من�سغل كليا بتح�سريات عيد الفطر 
املبارك حيث ت�سهد �سوارع اجلزائر حركة غري اعتيادية 
ليال ونهارا اإىل اآخر الدقائق الفا�سلة بني �ساعات احلجر 
ال�سحي و�ساعات حرية التنقل التي ُيفرت�ص بها اأن تكون 

وفق بروتوكوالت �سحية ت�سمن لنا م�سافة اآمنة بيننا وبني 
االإ�سابة بكوفيد 19 واأ�سكاله املتحورة امل�ستجدة، وا�ستهتار 

املواطنني وحتللهم من كل اإجراءات الوقاية وال�سالمة 
�سيقحمنا ـ ال قدر اهلل ـ يف كارثة �سحية عامة �ستح�سد 

الكثري من املواطنني خا�سة واأن االأ�سواق واملحالت وال�ساحات 
العمومية واملراكز التجارية ومكاتب الربيد والبنوك ت�سهد 

اكتظاظا ال ينبئ بخري يف غياب م�سافات االأمان والكمامات 
الواقية والتحرز من م�سببات االإ�سابة بوباء كورونا..

ويف حال ارتفاع االإ�سابات التي لن تظهر اأعرا�سها اإال بعد 
مرور اأيام من هذه االأجواء التي ما كان لها اأن تكون ب�سكلها 

االعتيادي لو اأننا حر�سنا بوعي جماعي اأن نتفادى كل ما 
يوقعنا يف خطر االإ�سابة بالوباء والعمل على ن�سره..
واملوؤ�سف اأن املواطنني امللتزمني قلة مقارنة مع غري 

امللتزمني اأو غري امل�سدقني اأ�سال بوجود الوباء وبكونه ال 
يعدو اأن يكون اأكاذيب تروج لها ن�سرات االأخبار العاملية.. 

وبهذه املنطق غري املمنطق اأ�سال ي�ساهم هوؤالء ب�سكل مبا�سر 
يف ن�سر الوباء واأذية باقي املواطنني الذين ال ذنب لهم �سوى 

اأنهم حماطني بجموع ال يحملون اأدنى �سعور بامل�سوؤولية يف 
تردي الو�سع ال�سحي العام..

وما ناأمله اأال ت�سيع حت�سريات العيد وفرحة املواطنني 
بقدومه واحلر�ص على اقتنا�ص حلظاته ال�سعيدة يف ترقب 
موؤ�سرات االإ�سابات يف فرتة ما بعد العيد واالأيام التي تليه.

زووووووم الأورا�س....

�سماح خميلي

حمرز يت�شامن مع املرابطني بامل�شجد الأق�شى
عرب الدويل اجلزائري، ريا�ص حمرز عن ت�سامنه 
االأق�سى،  بامل�سجد  املرابطني  الفل�سطينيني  مع 
عرب تغريدة يف تويرت ومن�سور يف الفي�سبوك، كما 
�سارك قائد املنتخب الوطني، �سورة لعلم فل�سطني 
�سارع  و"احموا  "فل�سطني"  بها�ستاغ  م�سحوبة 

ال�سيخ جراح".
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ال�سورة من اأحد 
االأحياء مبدينة 

تب�سة، وهي تو�سح 
كيف اأن اأحد ال�سكان 
قد اأحاط م�ساحة من 
الطريق "العمومي" 

ب�سال�سل من اأجل 
حجزها ل�سيارته 
وكاأن االأمر يتعلق 

مبلك خا�ص ال بطريق 
هو حق عام، ورمبا 

كان هذا املواطن من 
املدمنني على اخلروج 
يف م�سريات كل اأ�سبوع 

لريدد �سعار "كليتو 
البالد يا �سراقني".



الر�سمية  العدد االأخري من اجلريدة  �سدر يف 
املتعلقة  للنفقات  املحدد  التنفيذي  املر�سوم 
التكفل  يتم  التي  واال�ستفتاءات  باالإنتخابات 

بها على عاتق ميزانية الدولة.
وح�سب ن�س املر�سوم التنفيذي رقم 21/189 
2021 فاإن الدولة �ستتكلف  5 ماي  ال�سادر يف 
اإعداد  االنتخابية،  القوائم  مراجعة   بنفقات 
بطاقات الناخبني، اقتناء الوثائق االنتخابية، 
اقتناء االأدوات والعتاد والتجهيزات  والو�سائل 

املختلفة الالزمة للعملية.
بتكفل  خا�سة  مــواد  املر�سوم   ذات  وت�سمن 
حيث  االأحـــرار،  ال�سباب  باملرت�سحني  الدولة 
مب�ساريف  �ستتكفل  ــة   ــدول ال اأن  على  ين�س 
طبع الوثائق الن�سر واالإ�سهار، م�ساريف اإيجار 
النقل.  م�ساريف  اإىل  باالإ�سافة  الــقــاعــات، 
وي�سمل هذا ال�سق م�ساريف احلملة االنتخابية 
عن  اأعمارهم  تقل  الذين  ال�سباب  للمرت�سيحن 

�سنة.  40

هذه هي امل�ساريف 
التي �ستتكفل بها الدولة 

يف احلملة االنتخابية

ق. و

تعليمة ملديري موؤ�س�سات متعاقدة مع كيانات معادية

بعد اإعالن ال�سعودية اإقامة مو�سم احلج

متوقعا حتقيق التفاف �سعبي حول قوائم احلزب يف النتخابات الت�سريعية

باإفراط موؤ�ص�صات اقت�صادية عمومية وخا�صة يف  وجه رئي�س اجلمهورية عبد املجيد تبون، االأحد، تعليمة رئا�صية للحكومة ومل�صوؤويل املوؤ�ص�صات االقت�صادية، تتعلق 
التعاقد مع كيانات اأجنبية. ووفقا للتعليمية، فقد تلقت م�صالح الرئا�صة تقارير حول م�صا�س خطري بربط عالقات تعاقدية، م�صريا اإىل اأن تلك العالقات التعاقدية ال تراعي 

امل�صالح اال�صرتاتيجية واالقت�صادية للبالد.
 ''SAA'' �سركتا  فـــاإن  التعليمة،  وح�سب 
موؤ�س�سات  مع  ات�ساالت  ربطتا   ''CAAR''و
عملياتها  اأوكلت  جازي  �سركة  اأن  كما  مغربية، 
االإ�سهارية ل�سركات قريبة من لوبيات معادية 

للجزائر.
هذه  اأن  ــون،  ــب ت الــرئــيــ�ــس  تعليمة  ــــدت  واأك
دون  من  مبا�سرتها  متت  التعاقدية  العالقات 
ت�ساور م�سبق، م�سرية اإىل اأن مثل هذه العالقات 
كيانات  ت�سرف  حتت  ح�سا�سة  معلومات  ت�سع 
العالقات  ''هذه  التعليمة:  وا�سافت  اأجنبية. 
للجزائر  احليوية  بامل�سالح  مت�س  التعاقدية 

وباأمنها''
عقود  عنها  جنمت  العالقات  ''هذه  وتابعت: 
خدمات  الأجل  ال�سعبة  العملة  ال�ستنزاف  اأدت 

متوفرة مليا''.
ودعا رئي�س اجلمهورية، كل امل�سوؤولني املعنيني 
10 اأيام.  و�سع حد نهائي لهذه العالقات خالل 

كما اأمر الرئي�س تبون، وزير املالية مبنع حتويل 
للخارج،  النوع  هذا  من  بعقود  اخلا�سة  االأربــاح 

موؤكدا اأن اأي اإخالل بهذه التعليمة �سيتم اعتباره 
مبثابة غدر وتواطوؤ و�سيعاقب مرتكبوه.

ا�ستبعد وزير ال�سوؤون الدينية واالأوقاف يو�سف 
بلمهدي، اأم�س االإثنني، عودة فتح احلج بالن�سبة 
لي�س  اأن ذلك  موؤكدا  الراهن  الوقت  للجزائر يف 
ممكنا، نظرا للظرف ال�سحي الذي مازال متاأزما، 
ال�سعودية  العربية  اململكة  اإعــالن  بعد  وذلــك 

اإقامته هذا العام وفق �سروط.
ح�سة  على  �سيفا  حلوله  خالل  بلمهدي  وقال 
اإن  االأوىل،  االإذاعــيــة  بالقناة  ال�سباح  �سيف 
بالن�سبة  احلـــج  �ــســعــرية  ــة  ــام اإق عــن  احلــديــث 
مطروحا،  لي�س  الراهن  الوقت  يف  للجزائريني 

املجال  اأن  منها  اعــتــبــارات  عــدة  اإىل  بالنظر 
ب�سكل جنبنا كارثة �سحية  مغلقا  مازال  اجلوي 

ف�سال عن اأن الو�سع ال�سحي ال يزال خطريا.
من جهة اأخرى اأكد نف�س امل�سوؤول على اأن امل�ساجد 
يف  الف�سيل  ال�سهر  خالل  االأمثلة  اأروع  �سربت 
على  واحلفاظ  الوقائية  بــاالإجــراءات  التقيد 
بتدابري  االلتزام  اأن  مربزا  ال�سحي،  الربتوكول 
الوقاية خالل اأداء �سالة الرتاويح ينم عن ح�س 
ح�ساري ووعي لدى املواطنني. كما دعا بلمهدي 
التقيد  اإىل  امل�ساجد  يرتادون  الذين  املواطنني 

الالزمة  االحتياطات  واأخــذ  الوقاية  بتدابري 
حفاظا على االأنف�س.

احلج  ديــوان  اأن  على  باملقابل  بلمهدي  و�سدد 
التح�سريات  ــــراءات  االإج بكل  قــام  والــعــمــرة، 
حت�سن  حــال  يف  احلــج  ل�سعرية  متملة  لــعــودة 
ال�سوؤون  وزيـــر  ــاد  ــس اأ� كــمــا   ال�سحي.  الــو�ــســع 
التي  االإلكرتونية  املــقــراأة  بتجربة  الدينية 
حجبت  التي  الكرمي  القراآن  م�سابقة  عو�ست 
تف�سي  ب�سبب  اأي�سا  العام  وهــذا  املا�سي  العام 

فريو�س كورونا.

قبول  بلعيد  العزيز  عبد  امل�ستقبل  جبهة  رئي�س  اأكد 
واليــات  عــرب  باملائة   60 بن�سبة  املرت�سحني  قــوائــم 
الوطنية  ال�سلطة  ــرف  ط مــن  درا�ستها  بعد  الــوطــن 
بع�س  اإق�ساء  طريقة  وانتقد  لالنتخابات،  امل�ستقلة 
االأ�سماء ب�سبب ما اأ�سماه جتاوزات تتعلق بغياب ال�سند 

القاوين.
اأم�س  ا�ست�سافته  لدى  امل�ستقبل  جبهة  رئي�س  واعترب 
بع�س  على  التحفظ  اأن  االإذاعـــة،  فــوروم  يف  االثنني 
�سبهة  عن  بعيدا  جاء  احلــزب  من  لقياديني  االأ�سماء 
ــة  االإداري املحكمة  لدى  الطعن  مت  وقد  الفا�سد  املــال 

رف�ست  بينما  االأ�سماء،  بع�س  با�سرتداد  ق�ست  التي 
البع�س االآخر يف عدد من الواليات ب�سبب املادة 200 
من قانون االنتخابات التي انتقدها املتحدث الحتمالها 

اجتهادات القا�سي.
وقال بلعيد، اإن  قواعد احلزب على م�ستوى الواليات 
يف  مــراعــيــة  املرت�سحني  قــوائــم  و�سعت  مــن  وحــدهــا 
واليــة  كــل  وخ�سو�سية  الب�سرية  الرتكيبة  ذلـــك  
يف  احلزب  قوائم  حول  �سعبي  التفاف  حتقيق  متوقعا 

االنتخابات الت�سريعية.
با�ستحداث  هامة  خطوة  حققنا  اأننا  بلعيد  واأبــرز 

اأن  مو�سحا  االنتخابات،  ت�سيري  على  ت�سهر  �سلطة 
م�سرية ن�سال حزبه متوا�سلة حتى تكون هذه ال�سلطة 

منتخبة يف الد�ساتري القادمة.
مع  ال�سراكة  اأن  امل�ستقبل  جبهة  رئي�س  ــاف  ــس واأ�
اأن  يجب  لالنتخابات  امل�ستقلة  الوطنية  ال�سلطة 
لتنظيم  والت�ساورالدائمني  التن�سيق  خالل  من  جت�سد 
املعطيات  ظل  يف  �سفافة  بطريقة  االنتخابية  العملية 
والذي  االنتخابي  املوعد  هذا  اأمالها  التي  اجلديدة 
جديدة  وميكنزمات  جديد  انتخابات  بقانون  �سيجرى 

�سيتمخ�س عنها برملان �سرعي.

االأثنني،  اأم�س  الوطنية  الرتبية  وزارة  ك�سفت 
الوطنية  املدر�سية  االإمتحانات  �سري  رزنامة  عن 
الثالث.  التعليمية  لــالأطــوار   2021 ـــدورة  ل
واأو�سحت الوزارة اأن ''جدول �سري امتحان �سهادة 
 02 االإبتدائي املربمج يف  التعليم  نهاية مرحلة 
جوان 2021، �سيكون يف الفرتة ال�سباحية  )من 
08.30 �سا اىل 12.00�سا(.اأما الفرتة امل�سائية 

من ال�ساعة )15�سا اىل 16.30 �سا(.
التعليم  �سهادة  اإمتحان  �سري  جلدول  وبالن�سبة 
 15 من  �سيكون  الــذي  الــدورة  لنف�س  املتو�سط 

جوان اإىل 17 جوان 2021.
اأما بخ�سو�س جدول �سري اختبارات البكالوريا 
 20 االأحد  يوم  من  �سيمتد  والذي   2021 دورة 
فيمتحن  ــوان،  ج  24 اخلمي�س  يــوم  اىل  جــوان 

ب�سعبة  االأمر  ويتعلق  �سعب  �ستة  يف  املرت�سحون 
و�سعبة  اأجنبية  لغات  و�سعبة  وفل�سفة  اآداب 
تقني  و�سعبة  ريا�سيات  و�سعبة  جتريبية  علوم 
و�ستنطلق  واقت�ساد.  ت�سيري  و�سعبة  ريا�سي 
ال�ساعة  على  يف  ال�سباحية  الفرتة  امتحانات 
امل�سائية  الفرتة  امتحانات  تبداأ  حني  يف   8.30

على ال�ساعة الثالثة م�ساءا.

�سادرة  وثيقة  اأكدت 
ال�سلطة  مندوبية  عن 
امل�ستقلة  الــوطــنــيــة 
باجلزائر  لالنتخابات 
اأن  تظهر  العا�سمة 
مقري  مــرمي  ال�سيدة 
حركة  رئــيــ�ــس  ابــنــة 
اأودعت  ال�سلم  جمتمع 
ــا يف  ــه ــح ــس ــر� مـــلـــف ت
ـــزب لدى  قــائــمــة احل
ـــوم 21  املــنــدوبــيــة ي

اأفريل املا�سي.
وعك�س ما �سرح به مقري يف منتدى جريدة احلوار 
رف�سه هو  ب�سبب  ابنته مل ترت�سح  باأن  ماي   3 يوم 
رغم اإحلاح قواعد احلزب يف درارية مل اإقامتها، 
برف�س  املعنية  اإبــالغ  مت  اأنــه  توؤكد  الوثيقة  فــاإن 
نق�س  ب�سبب  مــاي   2 يــوم  للت�سريعيات  تر�سحها 

امللف.
اأبناء  اأن  اإىل  تطرقت  االإعـــالم  و�سائل  وكــانــت 

مــ�ــســوؤولــني يف عـــدد من 
االأحــــــــزاب تــر�ــســحــوا 
جوان،   12 لت�سريعيات 
معنيون  ـــــاب  اأج وقــــد 
جرة  اأبــو  منهم  باملقال 
قرينة  وبـــن  �ــســلــطــاين 
اأبنائهم  تر�سح  بتاأكيد 
انـــطـــالقـــا مـــن حــقــوق 

د�ستورية مكفولة لهم.
وعلى العك�س من رفاقه 
حم�س،  يف  الــ�ــســابــقــني 
مقري  الــرزاق  عبد  تهجم 
منتدى  يف  ال�سوؤال  عليه  طرح  الذي  ال�سحفي  على 
جريدة احلوار بعبارة: ''اأنت مكلف بطرح ال�سوؤال 
راين على بايل �سكون كلفك''، وراح يكذب املعلومة 
ورف�س  الرت�سيح  يف  رغبة  اإىل  حتويرها  مــاوالاً 
ال�سبهات  عن  البتعاده  نظرا  طرفه  من  املو�سوع 
التفاعل مع  باإمكانه  اأنه كان  على حد زعمه، رغم 

املو�سوع ب�سدق.

خمططا  الوطني،  لالأمن  العام  املديرية  و�سعت 
بيان  ح�سب  الفطر،  لعيد  حت�سبا  وقائيا  اأمنيا 
ت�سكيالت  االأمن،  م�سالح  و�سخرت  الهيئة.  لذات 
اأمنية متكونة من دوريات راكبة وراجلة مع و�سع 
نقاط مراقبة. باالإ�سافة اإىل احلواجز االأمنية 
يف  وامل�ستمر  الدائم  التواجد  اأجــل  من  املقامة 

امليدان، حماية لالأ�سخا�س وتاأمني ممتلكاتهم.

بت�سكيل  املروري  االأمن  ف�سائل  تدعيم  مت  كما 
على  املــروريــة  االن�سيابية  �سمان  على  يعمل 
مدعمة  والفرعية،  الرئي�سية  الطرق  م�ستوى 
الوطني. وت�سع  االأمن  بطلعات جوية ملروحيات 
الــوطــنــي يف خدمة  ــالأمــن  ل الــعــامــة  املــديــريــة 
كل  لتلقي   1548 االأخــ�ــســر  الــرقــم  املــواطــنــني 

البالغات.

اجلزائرية  الفلكية  ال�سعرى  جمعية  تتوقع 
موعد حلول عيد الفطر 1442هـ باحلزائر وفق 

احل�سابات الفلكية يوم اخلمي�س املقبل.
واأّكدت اجلمعية يف بيان اأ�سدرته م�ساء ال�سبت، 
الثالثاء  يوم  اأم�سية  الهالل  روؤيــة  امكانية  اإن 
وبالو�سائل  املجردة  بالعني  "منعدمة"  ماي   11
من  الرغم  على  العامل،  اأنحاء  بكامل  الب�سرية 
ال�ساعة  على  االأم�سية  نف�س  يف  بالفعل  والدته 
19:59 بتوقيت اجلزائر، وهو ما يوؤكد اأن اأول 

اأيام �سهر �سوال �ستوافق يوم اخلمي�س املقبل.
الق�سرية بني  "املدة  ال�سعرى  واأو�سحت جمعية 

الهالل  حتري  ووقــت  �سوال  هالل  والدة  حلظة 
�ستجعل  الثالثاء  يوم  م�ساء  يف  املجردة  بالعني 
اإىل  اإ�سافة  االإطالق"  على  ممكنة  غري  روؤيته 
الثالثاء   ( الليلة  تلك  يف  القمر  "�سيغرب  ذلك 
دقائق  بـ10  ال�سم�س  غــروب  قبل   ) ماي   11

بالعا�سمة.
�سيام  بداأوا  الذين  امل�سلمني  اأن  اإىل  اأ�سارت  كما 
رم�سان يوم االأربعاء 14 اأفريل، فاإنهم �سيحتفلون 
من  بــدال  مــاي   14 اجلمعة  يــوم  الفطر  بعيد 
االأربعاء  يوم  الهالل  ر�سد  ال�ستحالة  اخلمي�س، 

املوافق يف هذه الدول لـ 29 رم�سان.

لالأر�ساد  الوطني  ــوان  ــدي ال م�سالح  ن�سرت 
حلالة  توقعاتها  االثــنــني،  ــس  ــ� اأم اجلــويــة، 
يومي  خالل  املبارك،  الفطر  عيد  اأيام  الطق�س 
املناطق  اأن  اإىل  واأ�ــســارت  واجلمعة.  اخلمي�س 
رتقب اأجواء م�ستقرة على العموم،  ال�سمالية، يحُ
با�ستثناء بع�س ال�سحب العابرة الكثيفة خالل 
النهار  خــالل  تدريجيا  لتتال�سى  ال�سبيحة، 
وبالتايل ن�سجل اأجواء �سبه مغ�ساة على اأغلب 

املناطق ال�سمالية للوطن.
درجات احلرارة املتوقعة خالل يومي االأربعاء 
واخلمي�س، على املناطق ال�سمالية للوطن تكون 

 26 اإىل   20 بــني  مــا  تــــرتاوح  حــيــث  ف�سلية 
درجة   30 اإىل  وت�سل  ال�سواحل،  على  درجــة 
اأما  للوطن،  الغربية  الداخلية  املناطق  على 
احلرارة  درجات  تكون  اجلنوبية  املناطق  على 

مرتفعة نوعا ما على اأق�سى اجلنوب.
يوم اجلمعة هناك  اأن   اإىل  امل�سالح  ذات  واأ�سارت 
حيث  الــظــهــرية،  ــالل  خ الطق�س  حــالــة  يف  تغيري 
يرتقب �سحب كثيفة تكون مرفوقة بت�ساقط بع�س 
والقرب  ال�ساحلية  املناطق  على  خا�سة  االأمطار، 
ت�سجيل  مع  للوطن،  وال�سرقية  الو�سطى  �ساحلية 

تراجع طفيف يف درجات احلرارة.

جراد،  العزيز  عبد  االأول  الوزير  قال 
اإ�سرافه  خالل  بالعا�سمة،  االثنني  اأم�س 
اال�ستفادة  مقررات  ت�سليم  مرا�سم  على 
خمتلف  مـــن  �ــســكــن   5000 ومــفــاتــيــح 
للمواطنني  ال�سكنات  ت�سليم  اأن  ال�سيغ 
اجلزائريني  كــل  ــاه  جت وطــنــي  ''واجــــب 
العملية  اأن  اىل  م�سريا  واجلزائريات''، 
لرئي�س  املــ�ــســرفــة  ـــواقـــف  ''امل ــن  م تــعــد 

اجلمهورية عبد املجيد تبون، الذي وعد 
يف برناجمه اأن ال�سكن هو اأ�سا�س العدالة 
الوزير  وعاين  بالدنا''.  يف  االجتماعية 
بالت�سليم،  املعنية  ال�سقق  بع�س  االأول 
اإىل جانب املرافق امللحقة بها وم�ساحات 
اللعب، اأين اأكد على �سرورة االعتماد على 
االعتماد  ودعــم  املحلية  االأولــيــة  املــواد 

على الطاقات املتجددة. 

جّراد.. احلق يف �سكن الئق لكل 
جزائري مكفول يف الد�ستور

خمطط اأمني وقائي لالأمن الوطني 
حت�سبا لعيد الفطر

حالة  134 جديدة،  اإ�سابة   184
 �سفاء و 07 وفيات

توقعات االأر�ساد اجلوية حلالة الطق�ش 
خالل اأيام عيد الفطر

الرئي�ش تبون.. 10 اأيام اأمام م�سوؤويل ال�سركات لف�سخ عقودها 

بلمهدي.. اأداء �سعرية احلج للجزائريني اأمر م�ستبعد حاليا

بلعيد.. قبول 60 باملائة من قوائم جبهة
 امل�ستقبل عرب واليات الوطن

وزارة الرتبية تك�سف عن رزنامة االمتحانات املدر�سية الوطنية

�سلطة االنتخابات ترف�ش
 ملف تر�سح ابنة مقري 
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اأ�سرف على توزيع 5000 وحدة �سكنية من خمتلف ال�سيغ بالعا�سمة

اآخر اإح�سائية لكوفيد-19 يف اجلزائر

ق. و



اأعرب �سكان من حي علي النمر ببلدية 
مروانة يف باتنـة، عن تذمرهم ال�سديد 
لتجمعهم  املحليني  امل�سوؤولني  اإق�ساء  من 
الطرقات،  لتهيئة  م�ساريع  من  ال�سكني 
من  وا�ستثنتهم  اأخـــرى  م�ست  اأن  بعد 

ذلك.
نيـوز"،  بـ"االأورا�ص  واأكدوا يف ات�سالهم 
اأن اإهرتاء الطرقات عمق من معاناتهم، 
التي  والت�سيب  ــال  ــم االإه حــالــة  ـــام  اأم
يوحي  مــا  احلــي،  مــن  جــوانــب  ت�سهدها 
اإىل عي�سهم حلياة بدائية خارج منطقة 

اأدنى �سروريات العي�ص  ح�سرية، لغياب 
احلفر  عليهم  �سعبت  حيث  ــرمي،  ــك ال
من  كبريا  انت�سارا  تعرف  التي  واملطبات 
عمق  من  يزيد  وممــا  ب�سهولة،  التنقل 
حيث  االأمــطــار  �سقوط  عند  معاناتهم 
حركة  ت�سل  موحلة  برك  اإىل  تتحول 
الذي  املتناثر  الغبار  عن  ناهيك  املــرور، 

اأنهكهم هو االآخر.
ياأملون  كانوا  باأنهم  امل�ستكون  واأ�ــســاف 
لتعبيد  م�سروع  تخ�سي�ص  من  اال�ستفادة 
حني  يف  احلـــي،  كــامــل  ي�سمل  الــطــرقــات 

يعانونه  ما  رغــم  بتهمي�سهم،  ا�سطدموا 
حيث  ال�سيف،  اأو  ال�ستاء  ف�سل  يف  �سواء 
طويلة  فــرتة  منذ  املع�سلة  هــذه  �سكلت 
يحرك  اأن  دومنا  املتكررة  �سكواهم  حمل 
لهم  ت�سفع  حتى  اأو  �ساكنا،  امل�سوؤولون 
باتت  الــتــي  لل�سوارع  املــاأ�ــســويــة  الــ�ــســور 
املحيط  ت�سويه  مــن  تزيد  االأخـــرى  هــي 
حت�سينه  يف  امل�ساهمة  بــدل  الــعــمــراين، 
تنموية  م�ساريع  ببعث  بــه،  واالهتمام 
الو�سعية  هذه  من  اإخراجهم  �ساأنها  من 
الوقت،  مع  تاأزما  ــزداد  ت التي  املتدهور 
ال�سيما واأنها  تهدد �سالمة ال�سغار وكبار 
تعر�سهم  جــراء  �ــســواء،  حد  على  ال�سن 
احلي  �ساكنة  وخمــاوف  لل�سقوط  الدائم 
وغري  الك�سر  حلوادث  عر�سة  الوقوع  من 
املتكررة  االأعطـاب  ذلك  اإىل  �سف  ذلك، 
الأ�سحاب املركبات، ملا ت�سهده الطرقات من 
تدهور كبري، ما ي�ستدعي الو�سع التحرك 
العاجل لل�سلطات املحلية واجلهات املعنية 
التي  املعاناة  هذه  جحيم  من  النت�سالهـم 
ح�سبما  اليومية  حياتهم  يف  يالقونها 

اأ�ساروا اإليه.

ببلدية  مقنو�سة  قــريــة  �سكان  دعــا 
توفيق  الــوايل  باتنة،  والية  يف  بومقر 
لو�سعية  حل  واإيجاد  بالتدخل  مزهود، 
املنطقة التي تدخل يف عزلة تامة، كلما 
ت�ساقطت االأمطار بغزارة ب�سبب في�سان 
الوادي وت�سبب ال�سيول اجلارفة يف قطع 

الطريق الوحيد املوؤدي اإىل القرية.

�سكاواهم،  وذكر مواطنون يف معر�سهم 
ُتعزل  مــا  دائــمــا  النائية  قريتهم  اأن 
خالل  خا�سة  اخلــارجــي،  الــعــامل  عــن 
تت�سبب  حيث  بغزارة،  االأمطار  ت�ساقط 
التالميذ  منع  ومنه  الطريق  قطع  يف 
نحو  التنقل  من  واملر�سى  التمدر�ص  من 
واملواطنون  اال�ست�سفائيــة  املوؤ�س�سات 

من ق�ساء حوائجهم خا�سة اإذا ت�سادف 
وا�ستكى  الــطــارئــة،  احلـــاالت  مــع  ــك  ذل
املحليني  امل�سوؤولني  جتاهل  من  املعنيون 
ل�سكاويهم رغم رفعها لهم مرارا وتكرارا، 
على  يتوقف  امل�سكلة  حــل  اأن  خا�سة 
اإجناز من�ساأة فنية على م�ستوى النقطة 
ما  دائما  والتي  الطريق  من  ال�سوداء 

خالل  باملياه  ممتلئ  وادي  اإىل  تتحول 
يف  ال�سكان  ويــاأمــل  االأمــطـــــار،  ت�ساقط 
حل  الإيجــاد  الوالئية  ال�سلطات  تدخل 
الكارثة  وقوع  وقبل  املزرية  لو�سعيتهم 
�سيول  قطع  ب�سبب  �سحايا  وت�سجيل 

االأمطـار للطريق الوحيد املوؤدي اإليهم.

نا�سر. م  

حفيظة. ب
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جتمهر اأم�س، التكتل النقابي لقطاع الرتبية يف وقفة احتجاجية، اأمام مقر مديرية الرتبية بوالية باتنـة، حيث قررت 14 نقابة م�شتقلة �شل القطاع 
ذرة الوزارة من اال�شتمرار يف جتاهل مطالب العمال يف ظل ما يعرفه القطـــاع من فو�شى. لثالثة اأيام متتالية بداية من 9 ماي، محُ

ياأتي ذلك يف وقت كان وايل باتنة، 
التاأخر  اأن  �سرح  قد  مزهود،  توفيق 
اإىل  يعود  القوائم  عن  ـــراج  االإف يف 
تقودها  التي  التحقيقات  توا�سل 
القطاعات  خمتلف  من  ُم�سكلة  جلان 
من  وذلــك  الــدائــرة  رئي�ص  ويراأ�سها 
على  اأكـــر  �سفافية  اإ�ــســفــاء  اأجـــل 
ومنحها  ال�سكنات  ــع  تــوزي عملية 
فتح  مت  اأنــــه  م�سيفا  مل�ستحقيها، 
طالبي  ملفات  يف  جديدة  حتقيقات 
ال�سكن بعدد من البلديات على غرار 

لن  اأنه  وذكـر  وبريكة،  التوتة  عني 
اإال بعد التحقق  اأي قائمـة  يتم ن�سر 
مراجعة  لعملية  واإخ�ساعها  منها 
املخت�سة،  اجلهات  قبل  من  دقيقة 
موؤخرا  امل�سوؤول قد ك�سف  وكان ذات 
عن برجمة توزيع ح�س�ص �سكنية يف 
�سيغة العمومي االإيجاري  عرب عدة 
وذلك  �سكنا  بـ1120  تقدر  بلديات 
قبل نهاية ال�سدا�سي االأول من ال�سنة 
اجلارية، فيما تاأ�سف ملعاناة مواطنني 

ينتظرون ال�سكنات املتاأخرة.

اأعلنت مديرية التجارة لوالية باتنة، 
يف  تاجر   1000 مــن  اأزيـــد  جتنيد  عــن 
خمتلف املجاالت ل�سمان املداومة خالل 

يومي عيد الفطر.
اأن املداومة خالل  واأو�سح ذات امل�سدر، 
بلديات  جميع  �ست�سمل  العيد  يــومــي 
�سي�سمح  مبـــا  ال61،  بــاتــنــة  ــــة  والي
م�ستلزماتهم  جميع  باقتناء  للمواطنني 
خا�سة  باأريحية،  االأ�سا�سية  الغذائية 

والفواكه،  اخل�سر  بــاخلــبــز،  تعلق  مــا 
اأن  اإىل  م�سريا  العاّمة،  الغذائية  املــواد 
قوائم التجار املعنيني باملداومة اأعدتها 
م�سبقا  التجار  الإعالم  التجارة  مديرية 
حمالتهم  بفتح  ملزمون  يبقون  والذين 
ــى ال  ــت ــر ح ــط ــف ــد ال ــي خــــالل يـــومـــي ع
يتعر�سون للعقوبة، خا�سة واأن جلان من 
مراقبة  على  �ستعمل  التجارة  مديرية 

مدى التزام املعنيني باملداومــة.

مواطنون يطالبون بـ"تو�شيحات" 
حول تاأخر توزيع ال�شكن

اأزيد من 1000 تاجر ل�شمان 
املداومة يومي العيد بباتنة

تعلق  مطالب  النقابي،  التكتل  ورفـــع 
ال�سرائية من خالل  القدرة  اأ�سا�سا برفع 
اال�ستداللية  النقطة  قيمة  م�ساعفة 
واإعادة النظر يف نظام املنح والتعوي�سات 
الن�سبي،  التقاعد  اإىل  الــرجــوع  وكـــذا 
بالقانون  اخلا�سة  املرا�سيم  وتطبيق 
اإعــــادة  وكــــذا  النموذجي17/162 
االعتبار لالأطقم االإدارية مبا فيها رئي�ص 
اإىل  باالإ�سافة  البيداغوجية،  امل�سلحة 
اخلا�ص،  الــقــانــون  تطبيق  يف  ــراع  ــس االإ�

ومراجعة  الرتبوية  املنظومة  اإ�ــســالح 
املهنيني  العمال  اإدماج  واملناهج،  الربامج 
الرتبية  قطاع  يف  امل�سرتكة  واالأ�ــســالك 
الت�سيري  اإلغاء  التعاقدي،  النظام  واإلغاء 
واإحلاقها  االبتدائية  للمدار�ص  امل�سرتك 
املحتجون  رافـــع  كما  الــرتبــيــة،  ـــوزارة  ب
موظفي  مــع  الــنــاظــر  ت�سنيف  ل�سالح 
التاأطري  منحة  من  متكينه  مع  االإدارة 
 5 بعد  الرتقية  جمال  له  وفتح  االإداري 
�سنوات  ثانوية، و8  لرتبة مدير  �سنوات 

من  العديد  اإىل  اإ�سافة  مفت�ص،  لرتبة 
االإ�سراب  واأن  خا�سة  االأخــرى  املطالب 

�سنته 14 نقابة.
هذا وجاءت دعوة التكتل لالإ�سراب على 
اإثر الغليان الذي يعاين منه قطاع الرتبية 
موؤخرا، حيث �سبق واأن نظم عمال قطاع 
يف  احتجاجية  وقــفــات  ــدة  ع الــرتبــيــة 
ظروفهم  بتح�سني  مطالبني  واليات  عدة 
الذي  الكبري  الرتاجع  ظل  يف  املعي�سية 

تعرفه القدرة ال�سرائية.

بباتنة الرتبية  مديرية  مقر  اأمام  احتجاجية  وقفة  يف  نقابـة   14

بلديـة مروانة

نقطة �سوداء على م�ستوى الطريق تعزل القرية كلما ت�ساقطت الأمطار

نقابات الرتبية تتكتل وت�ُشل القطــاع 

و�شع كارثي لطرقات حي علي النمر 

�شكان مقنو�شة ببومقر يدعون الوايل اللتفات ملعاناتهم
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وتقدمي  حتقيق  لفتح  الوالئيـة  ال�شلطات  باتنـة،  والية  يف  التوتة  عني  ببلدية  ال�شكن  طالبو  نا�شد 
تو�شيحات مقنعة حول �شبب التاأخر "الفا�شـح" يف عملية االإفراج عن قائمة امل�شتفيدين من ال�شكن 
العمومي االإيجاري، عك�س اأغلب بلديات الواليـة التي قامت بطـي ملف ال�شكن االجتماعي منذ مدة عرب 

االإعالن عن قوائم امل�شتفيدين وت�شليم مفاحت احل�ش�س ال�شكنية اجلاهزة مل�شتحقيها.

موزعني على 61 بلدية

عني التوتـة

�سميحة. ع 
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معاوية. �سمعاوية. �س

خن�شـــــلة

اأم البواقـــي
جامعة بفرحات عبا�س �سطيف

عبد الهادي. ب

�شطيف

م�سروع تهيئة الطريق، يتم انطالقا 
من ثانوية "بوقادي اجلمعي" و�سوال 
على  لل�سرائب  اجلــــواري  للمركز 
اإىل  ينق�سم  فيما  كلم،   3.3 م�سافة 
ثالث ح�س�ص، تخ�ص تهيئة الطريق 
به  االأ�سغال  ن�سبة  ــاوزت  جت ــذي  وال
�سب  موؤخرا   مت  حيث  باملائة،   92
جميع  عــلــى  الــزفــتــيــة  ــانــة  اخلــر�ــس
حائط  م�سكل  يتوا�سل  فيما  املحاور، 
املهني  التكوين  ملركز  التابع  االإ�سناد 
وتوقف  الرتبة  النزالق  اأدى  والذي 
املدينة  مدخل  م�ستوى  على  االأ�سغال 

على م�سافة 650 م3.
العمومية  االأ�سغال  مديرية  م�سالح 
اأن م�سكل انزالق  اأكدت  بعني فكرون، 
للطريق  اجلزئي  للغلق  اأدى  الرتبة 
الأزيد من 5 اأ�سهر على م�ستوى النقطة 
الكيلومرتية 500+23، و املتواجدة 

داخل الن�سيج العمراين، باملقابل، مت 
خالل االأيام القليلة املا�سي، االتفاق 
والتمهني  املهني  التكوين  مديرية  مع 
املقاولة  ــذا  وك البواقي  اأم  بــواليــة 
االأ�سغال  ملبا�سرة  باالأ�سغال،  املكلف 
االأر�سية  ا�ستقرار  الإعــادة  التقنية 
حــدوث  لــتــفــادي  املــتــ�ــســرر،  باملقطع 

انزالقات جديدة.
ملمر  جزئي  فتح  يرتقب  لــالإ�ــســارة، 
واحد بالطريق الوطني على م�ستوى 
ــرون اأمـــام  ــك ــني ف مــدخــل مــديــنــة ع
ا�ستكمال  حلــني  املــركــبــات،  �سائقي 
االأر�سية  ا�سرتجاع  اأ�سغال  املقاولة 

لو�سعيتها الطبيعية.

م�سلك  اجنــاز  م�سروع  اإ�سقاط  اأدى 
م�ستة  عــرب  كــلــم   2 مبــ�ــســافــة  ــفــي  ري
لبلدية  اإقليميا  التابعة  "املرجة" 
بامل�ستة،  القاطنة  ا�ستياء  احلرملية، 
الوالئية  ال�سلطات  مرا�سلة  رغـــم  
ب�سرورة منح امل�ستة ح�س�ص كافية من 

م�ساريع فك العزلة.
خالل  احلرملية  بلدية  وا�ستفادت 
"الظل"  مبــنــاطــق  الــتــكــفــل  بــرنــامــج 
مب�ساريع حمت�سمة ال تلبي احتياجات 

اإجناز  م�سروع  وت�سمل  امل�ساتي،  �سكان 
مب�ستة  الــ�ــســحــي  لــلــ�ــســرف  قـــنـــوات 
الطريق  اإجنـــاز  وكـــذا  "تاطوبت"، 
 2 رقــم  البلدي  الطريق  بني  الرابط 
وم�ستة "تاطوبت" على م�سافة 3 كلم، 
فيما مت التكفل قطاعيا مب�سروع اجناز 
احلرملية  بــني  يربط  بــلــدي،  طريق 
وم�ستة "عني فاطمة" مب�سافة 5 كلم، 
والتي مل تنتهي االأ�سغال بها بعد، كما 
مت موؤخرا اقرتاح درا�سة تتعلق باجناز 

م�ستوى  على  ال�سحي  ال�سرف  قنوات 
احلرملية،  لبلدية  الغربية  اجلهة 
وت�سمل م�ساتي "املرجة" و "ال�سطحة" 

و"عني فاطمة" و"املغنيات".
احلرملية  بــلــديــة  �ــســكــان  وطـــالـــب 
ال�سلطات  نــظــر  اإعــــــادة  بـــ�ـــســـرورة 
و�سعية  يف  البلدي  واملجل�ص  الوالئية 
احلرملية،  بــلــديــة  مــ�ــســاتــي  جــمــيــع 
�سنوات  منذ  العزلة  يف  تتخبط  والتي 

طويلة.

 �سرعت ال�سلطات الوالئية بخن�سلة، 
تهيئة  ا�ستكمال  ومتابعة  درا�سة  يف 
االأرا�ــســي  �سغل  خمــطــط   40 نــحــو 
بتهيئة  التكفل  وكــذا  الــواليــة  عرب 
جتزئة  و36  ريفية  جتــزئــة   60

اجتماعية.
الطرقات  تهيئة  العملية  وت�سمل 
خمتلف  ــــذا  وك عــمــومــيــة  ــــــارة  االإن
ــرف �سحي  ــس ــن مـــاء و� الــ�ــســبــكــات م
باالإ�سافة  وغــريهــا،  وغــاز  وكهرباء 
احل�سري  التح�سني  ملف  درا�سة  اإىل 
 4 عرب  حي   11 من  اأكر  مي�ص  الذي 
زوي1  اوربــاكــو،  غــرار،  على  بلديات 

 32 جتزئة  الن�سيم،  الــزهــور،  و2، 
�سكن بطريق العزار، الفجر، كربادو، 
جويلية   05 �س�سار،  ببلدية  البدر 
بقاي�ص واخلروب باحلامة، كما �سيتم 

التكفل بعدة اأحياء مهمة م�ستقبال.
األح على �سرورة عقد  وايل الوالية 
املديريات  بني  تن�سيقية  اجتماعات 
التعمري،  مديرية  وخا�سة  املعنية 
العمومية  الــتــجــهــيــزات  الــ�ــســكــن، 
واخلروج ميدانيا لكل االإ�سكاالت مع 
رفع كل امل�ساكل امل�سادفة اإىل الهيئة 
مبختلف  االأمثل  التكفل  بهدف  وهذا 

النقائ�ص واالن�سغاالت.

تن�سيب  تــبــ�ــســة،  بـــواليـــة  مت 
الـــربوفـــيـــ�ـــســـــــور عـــبـــد الـــكـــرمي 
على  جــديــدا  مــديــرا  قوا�سمية 
خلفا  التب�سي،  الــعــربــي  جامعة 
بودالعة،  عمار  ال�سابق  للمدير 
الذي اأنهيت مهامه من طرف وزير 
العلمي  والبحث  العايل  التعليم 

عبد الباقي بن زيان.
والذي  اجلديد  اجلامعة  مدير   
جامعة  على  مــديــرا  ي�سغل  ــان  ك
متت  م�ساعدية،  ال�سريف  حممد 
ممثلي  بح�سور  تن�سيبه  عملية 
تنتظر  حيث  العمومية،  ال�سلطات 
الوافد اجلديد العديد من امللفات 
جميع  على  والتحديات  الهامة 
اأ�سرف  وان  �سبق  حيث  االأ�سعدة، 
على ت�سيري املركز اجلامعي العربي 

عقد  قرابة  تب�سة  بوالية  التب�سي 
قبل  الت�سعينات  �سنوات  الزمن  من 
للبحث  وتفرغ  ا�ستقالته  يقدم  اأن 
فرتة  وذلك  والتدري�ص،  االأكادميي 

قليلة قبل ترقية املركز اإىل م�ساف 
مديًرا  ــرى  اأخ مــرة  ليعني  جامعة، 
على راأ�ص جامعة �سوق اأهرا�ص اإىل 

هذا القرار اجلديد.

دعا وايل  خن�سلة، خالل وقوفـه 
ــى �ــســيـــــر خمــتــلــف املــ�ــســاريــع  عــل
التجهيزات  ملــديــريــة  الــتــابــعــة 
التي  منها  خــا�ــســة  الــعــمــومــيــة، 
عملية  يف  وبـــطء  تــاأخــر  تــعــرف 
االجناز، على غرار م�سروع جمل�ص 
املركزي  واملطعــم  خن�سلة  ق�ساء 
مقعد   8000 اجلــامــعــي  للقطب 
اجلهوي  املركز  وكذا  بيداغوجي 
الوطنية،  املنتخبات  لتجميع 
بــاآجــال  االلـــتـــزام  �ـــســـرورة  اإىل 
اجتماعات  ــة  ــرجم وب التنفيذ 
املتدخلني  كل  مع  دائمة  ب�سفة 
واإيجاد  التقنية  العقبات  لتخطي 

امل�ساكل  جلميع  ميدانيا  احللول 
احل�سن  ال�سري  دون  ــول  حت الــتــي 
لوترية االإجناز واحد على �سرورة 
الــتــكــفــل بــهــا يف اأقــــرب االآجــــال 
ــادة مـــن هــذه  ــف ــت ــس مـــن اأجــــل اال�
خن�سلة،  بوالية  املهمة  امل�ساريع 
اجلهوي  ــز  ــرك امل بخ�سو�ص  ـــا  اأم
فقد  الوطنية  املنتخبات  لتجميع 
كو�سيدار  ــاز  االإجن موؤ�س�سة  ــزم  األ
جدول  بن�سر  الــدرا�ــســات  ومكتب 
خمتلف  يت�سمن  اأ�سبوعي  زمني 
اأ�سغال التهيئة الداخلية علما باأن 
مت  الكربى  اخلر�سانية  االأ�سغال 

االنتهاء من اجنازها.

ت�شبب انزالق يف الرتبة على م�شتوى مدخل مدينة عني فكرون وحتديدا بالقرب من م�شروع اإجناز مركز للتكوين املهني، يف تاأجيل 
عملية ا�شتالم م�شروع تهيئة الطريق املزدوج على م�شتوى الطريق الوطني رقم 10.

ب�سبب �سيق املقر وحمدودية اخلدمات

الكالب ال�سالة حتا�سر ال�سكان

مبتابعة من ال�سلطات الولئية

خلفا للدكتور عمار بودلعة

رغم اأهميتها الكبيـرة

وموظفي  عمال  من  الع�سرات  نظم 
 ،01 �سطيف  عبا�ص  فرحات  جامعة 
رئا�سة  مقر  اأمــام  احتجاجية  وقفة 
عدة  املحتجون  رفع  حيث  اجلامعة، 
االإ�سراع  �سرورة  اأبرزها  من  مطالب 
االمتحان  نــتــائــج  ــن  ع االإعـــــالن  يف 
الرتب  خمتلف  يف  للرتقية  املهني 
على غرار مت�سرف، مت�سرف رئي�سي، 
يف  رئي�ص  ومهند�ص  مهند�ص،  م�ساعد 
عن  االإعــالن  وتاأخر  االآيل،  االإعــالم 
النتائج الأ�سباب غري معروفة يف نظر 
من  متخوفني  بــدوا  الذين  املحتجني 
هذا  نتائج  يف  تالعبات  اأي  ح�سول 

االمتحان.
يف  الثانية  هي  الوقفة  هذه  وتعترب 
خالل  املنظمة  تلك  بعد  ق�سري  ظرف 
ــص الـــفـــارط، حــيــث جدد  ــار� �ــســهــر م
ب�سرورة  املتعلقة  مطالبهم  املحتجون 

الرواتب  ل�سب  معني  تــاريــخ  حتديد 
احلا�سل  التاأخر  اأن  خا�سة  ال�سهرية 
كبرية  متاعب  �سبب  الرواتب  �سب  يف 
ميلكون  ال  الذين  واملوظفني  للعمال 
املحتجون  رفع  كما  اأخر،  دخل  م�سدر 
ب�سب  للمطالبة  اأخرى  �سعارات  عدة 
بني  ومــن  العالقة،  املالية  املخالفات 
هذه  يف  املرفوعة  االأخـــرى  املطالب 
التعيني  �سيا�سة  مراجعة  هي  الوقفة 
فتح  �ــســرورة  مــع  العليا  املنا�سب  يف 
اإدارة اجلامعة يف ظل  باب احلوار مع 
املرفوعة  للمطالب  اال�ستجابة  عدم 
خالل الوقفة ال�سابقة، ومت رفع هذه 
االن�سغاالت اإىل فرع النقابة الوطنية 
امل�ستقلة مل�ستخدمي االإدارة العمومية، 
حيث ياأمل املوظفون يف اأن يتم التكفل 
امل�سوؤولني  طرف  من  االن�سغاالت  بهذه 

عن اجلامعة. 

الوطني  الــ�ــســنــدوق  ــة  ــال وك تــعــرف 
للعمال  االجــتــمــاعــيــة  لــلــتــاأمــيــنــات 
االأجراء بحي 1014 مبدينة �سطيف 
املوؤمنني  طـــرف  ــن  م يــومــيــة  ــري  ــواب ط
مقر  �سيق  ظــل  يف  وهـــذا  اجتماعيا 
املقدمة  اخلــدمــات  ونوعية  الوكالة 
املطلوب  امل�ستوى  اإىل  تــرق  مل  والتي 
عدد  وجــود  ظل  يف  املواطنني  ح�سب 
مقارنة  املوظفني  من  للغاية  حمــدود 

باالإقبال الكبري على هذه الوكالة.
الوكالة  مقر  على  الوافدون  وا�ستكى 
هو  الذي  املقر  لهذا  الكبري  ال�سيق  من 
ا�ستغالله  مت  �سحي  فــراغ  عن  عبارة 
للوكالة منذ �سنوات، حيث يرى  كمقر 
مقر  تغيري  ال�سروري  من  اأنــه  ــوؤالء  ه
لتفادي  وا�سع  اإىل مقر  ونقلها  الوكالة 
مع  يــومــيــا  تت�سكل  ــتــي  ال ــطــوابــري  ال
جدد  مبوظفني  املركز  تدعيم  �سرورة 
خا�سة اأن العدد احلايل غري قادر على 

املوؤمنني  احتياجات  مبختلف  التكفل 
اجتماعيا على غرار تن�سيط بطاقات 
اأو  الطبية  الو�سفات  دفــع  ال�سفاء، 
من  وغريها  الطبية  املراقبة  ــراء  اإج

اخلدمات.
وكالة  ــاإن  ف مطلعة  م�سادر  وح�سب 
ال�سلطات  را�سلت  قد  "كنا�ص" �سطيف 
الوالئية والبلدية من اأجل توفري مقر 
املوؤمنني  للوكالة الإنهاء معاناة  حمرتم 
ال�سن  كبار  منهم  خا�سة  اإجتماعيا 
واملر�سى الذين يعانون االأمرين ب�سبب 
م�سافات  اإىل  ت�سل  الــتــي  الــطــوابــري 
مل  املعنية  ال�سلطات  اأن  غري  طويلة، 
ترد اإىل غاية اليوم على هذه املطالب، 
يف حني تقرر ال�سروع يف عملية تهيئة 
جزئية للمقر احلايل من اأجل حت�سني 
يف  وهــذا  املواطنني  اإ�ستقبال  ظــروف 
انتظار احل�سول على مقر جديد خالل 

الفرتة املقبلة.

ــكــان حـــي عــبــيــد علي  يــ�ــســتــكــى �ــس
ــارة  االإن انعدام  من  �سطيف  مبدينة 
احلي  ــذا  ه تد�سني  منذ  العمومية 
ــر الــذي جعل احلــي يغرق  وهــو االأم
يف ظالم دام�ص كل ليلة، وما زاد من 
ت�سريحات  ح�سب  الو�سعية  �سعوبة 
ال�سالة  الكالب  انت�سار  هو  ال�سكان 
على  جتوال  حظر  ت�سكل  باتت  التي 
موقع  ظــل  يف  خا�سة  ليال  ال�سكان 
هذا احلي املحاذي للغابة، وهو االأمر 
ليال  منعدم  �سبع  التنقل  جعل  الذي 

اإال يف احلاالت ال�سرورية.
التي  االأخــــرى  النقائ�ص  بــني  ــن  وم
يعاين منها قاطنو احلي هو قلة و�سائل 
النقل نحو و�سط املدينة رغم الوعود 
احل�سري،  للنقل  خطوط  باإ�سافة 
ال�سكان  الــو�ــســعــيــة  ـــذه  ه وجــعــلــت 
�سيارات  يف  الــتــنــقــل  عــلــى  جمــربيــن 

الوحيد  احلل  تبقى  التي  "الفرود" 
اأو  ال�سباحية  الــفــرتة  يف  خ�سو�سا 
يتم  اأن  يف  ال�سكان  وياأمل  امل�سائية، 
ــالت جــديــدة  ــاف ــح تــدعــيــم احلـــي ب
ال�سكانية  الكثافة  ظل  يف  خ�سو�سا 

املوجودة.
ويعاين قاطنو هذا احلي املد�سن منذ 
فرتة ق�سرية من متاعب جمة يف �ستى 
املجاالت حيث تفاجاأ ال�سكان للو�سعية 
ورغم  احلي،  هذا  عليها  يتواجد  التي 
املحلية  ال�سلطات  نا�سدوا  ال�سكان  اأن 
معاناتهم  اأن  اإال  منا�سبة  من  اأكر  يف 
مازالت م�ستمرة اإىل غاية اليوم وهو 
ينا�سدون  ال�سكان  جعل  الــذي  االأمــر 
التدخل  اأجل  من  الوالئية  ال�سلطات 
على  ال�سرورية  املتطلبات  وتــوفــري 
النقل  وكــذا  العمومية  ــارة  االإن غــرار 

احل�سري.

تتخبط  التي  العط�ص  اأزمــة  ت�سببت 
بوالية  الــبــلــديــات  مــن  الــعــديــد  فيها 
وحدة  مــديــر  مهـام  اإنــهــاء  يف  تب�سة، 
للمياه بو�سعيد خري الدين  اجلزائرية 
بــذات  االإطــــار  زروق  يا�سني  وتعيني 
بالنيابة،  جــديــدا  مــديــرا  ــدة  ــوح ال
وجاء هذا القرار من طرف وزير املوارد 
بعد  ميهوبي،  كمال  م�سطفى  املائية 
اأيام من زيارة العمل والتفقد التي قام 
وقف  حيث  تب�سة،  بوالية  الوزير  بها 
قطاعه  م�ساريع  من  عدد  على  خاللها 
اأبدى حينها  اأين  والهياكل التابعة له، 
املاء  ملف  ت�سيري  طريقة  من  ا�ستياءه 
�سكان  على  توزيعها  وطريقة  ال�سروب 

الواليــة.

تتوا�سل معاناة �سكان م�ستة "اأوالد 
ب�سبب   �سيقو�ص،  ببلدية  �سعود" 
بالكهرباء  الربط  عمليات  انعدام 
واملياه  الطبيعي  والــغــاز  الريفية 
ال�ساحلة لل�سرب، ما �ساهم يف �سعوبة 
العزلة  تعاين  التي  بالقرية  احلياة 
احلياة  متطلبات  اأدنــــى  وانـــعـــدام 

الب�سيطة منذ �سنوات طويلة.
ببلدية  الــبــلــدي  املجل�ص  وك�سف 
غــالف  تخ�سي�ص  عـــن  �ــســيــقــو�ــص، 
من  �سنتيم،  مليار   2 يتجاوز  مــايل 
�سعود"  "اأوالد  منطقة  تزويد  اأجــل 
عدم  لكن  لل�سرب،  ال�ساحلة  باملياه 
مب�سروع  اخلــا�ــســة  الــدرا�ــســة  ــاح  جن
دون  حال  التوزيع،  ب�سبكات  الربط 
املايل  الغالف  امل�سروع وجتميد  اإمتام 
�سكان  ويــاأمــل  بالعملية،  ــص  ــا� اخل
امل�ستة خريا بربنامج التكفل مبناطق 
"الظل" و رفع الغنب عن �سكان امل�ستة، 
با�ستبعاد  املنطقة  �سكان  لي�سطدم 
برامج  ــن  م �سعود"  "اأوالد  م�ستة 
وقت  يف   ،2021 ل�سنة  التنمية 
ر�سمية  وعــود  موؤخرا  �سكانها  تلقى 
وت�سمل  الوالئية  ال�سلطات  قبل  من 
و  الكهرباء  ب�سبكة  املنطقتني  ربط 
لل�سرب  ال�ساحلة  باملياه  تزويدهم 
فور  وذلك  ال�سحي،  ال�سرف  وقنوات 
االنتهاء من امل�سروع اخلا�ص بالتهيئة 
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�سكن اجتماعي.

انزلق الرتبة يوؤجل ا�شتالم م�شاريع باأم البواقي

العزلة تزيد من معاناة �شكان "املرجة" باحلرملية

عمال وموظفو اجلامعة يطالبون 
ب�شرف املخلفات املالية 

معاناة متوا�شلة للمر�شى وكبار 
ال�شن بوكالة "كنا�ص" �شطيف

حي ترقوي جديد دون اإنارة 
عمومية يف مدينة �شطيف

م�شاريع للتكفل مبختلف التجزئات 
ال�شكنية بخن�شلة

الربوفي�شور "عبد الكرمي قوا�شمية" مديرا 
جديدا جلامعة تب�شة

م�شاريع متاأخرة وتعليمات ولئية 
لتحريكها بخن�شلة

اأزمـة العط�ص بتب�شة 
ُتطيح مبدير وحدة 

اجلزائرية للمياه

�شكان م�شتة 
اأولد �شعود دون 
�شروريات احلياة

ا�ستالم الطريق الوطني رقم 10 بعني فكرون يتاأجل

جتميد م�سروع اجناز م�سلك ريفي بـ2 كلم
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عبد الهادي. ب

عبد الهادي. ب

اأنهيت مهامه اأياما بعد 
زيارة وزير القطاع

بلدية �سيقو�س

تب�شة

بن �ستول.�س
بن �ستول.�س
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من اأقوال ال�صاحلني
" يا ابن اآدم ال تغرت بقول من يقول : املرء مع من اأحب ، اأنه من اأحب قوما اتبع اآثارهم ، ولن تلحق 
 ، منهجهم  على  واأنت  ومت�سي  وت�سبح  ب�سنتهم  وتقتدي   ، بهديهم  وتاأخذ   ، اآثارهم  تتبع  حتى  باالأبرار 
حري�سا على اأن تكون منهم ، فت�سلك �سبيلهم ، وتاأخذ طريقهم واإن كنت مق�سرا يف العمل ، فاإمنا مالك 
اأنبياءهم  يحبون  املردية  االأهواء  واأهل   ، والن�سارى   ، اليهود  راأيت  اأما   ، ا�ستقامة  على  تكون  اأن  االأمر 
ولي�سوا معهم ، الأنهم خالفوهم يف القول والعمل ، و�سلكوا غري طريقهم ف�سار موردهم النار ، نعوذ باهلل 

من ذلك ". احل�سن الب�سري رحمه اهلل

�أم���������ري يف  �أف��������ت��������وين 
ـ جدي بلغ من العمر ت�صع وثمانني �صنة، ونظرا لكونه يعاين من اأمرا�س عديدة مزمنة يبدو اأنها اأثرت يف اإدراكه واأ�صبح ال 
يعرفنا، وال يتعرف على اأ�صياء كثرية، فماذا عليه يف رم�صان؟                                                                                                       نوال. 

ع مروانة

اإذا كان هذا حال جدك فلي�س عليه اأن ي�سوم رم�سان وال اأن يطعم، فهو يف حكم غري املكلف لفقدانه 
العقل والتمييز ولي�س عليه �سالة اأي�سا، فاإن كانت هذه احلالة تاأتيه اأحيانا ويعود اإىل وعيه اأحيانا 

فعليه اأن ي�سوم اإذا اأدرك وي�سقط عنه ال�سيام اإذا مل يدرك واهلل اأعلم.

اللهم اإنا ن�ساألك اللطف فيما ق�سيت، واملعونة على ما اأم�سيت، ون�ستغفرك من قول يعقبة الندم، 
اأو فعل تزل به القدم، فاأنت الثقة ملن توكل عليك، والع�سمة ملن فو�س اأمره اإليك، اللهم يف 

يومنا هذا من �سهر هو اأحب ال�سهور اإليك ا�سملنا يا ربنا بعفوك ولطفك وجميل اإح�سانك، اإلهنا 
وخالقنا ورازقنا، لي�س يف الوجود رب �سواك فيحُدعى، ولي�س يف الكون اإله غريك فريجى، اللهم 
و�ّسع اأرزاقنا، وا�سف اأمرا�سنا، واحفظ اأوالدنا، وارحم اآباءنا واأمهاتنا وجميع اأهلنا، اللهم اإنا 
ن�ساألك يف هذه الليلة العظيمة يا اهلل يا من و�سعت رحمته كل �سيء اأن تك�سف عنا ال�سر، واأن 
تقَينا كل مكروه و�سر، واأن حتفظ علينا اأمننا و�سالتنا، واأن ترزقنا طماأنينَة ال�سلة بك، واأن 

تردنا اإليك ردا جميال؛ اإنك يا ربنا على ما ت�ساء قدير. اآمني

�أدعوين 
��ستجب 

لكم

قال اهلل تعاىل: 
ْت ِلْلُمتَِّقنَي﴾                         َمَواُت َواْلَرُْض ُأِعدَّ ﴿َوَساِرُعوا إَِل َمْغِفرٍَة ِمْن َربُِّكْم َوَجنٍَّة َعرُْضَها السَّ
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على  ي�سب  البالء  مكان،  كل  يف  املنكرات 
االأمر  قلة  املعا�سى،  وكــرثة  �سبا  النا�س 
لو  "ال�سلبية(  املنكر  والنهي عن  باملعروف 

قلنا ذلك تعمنا العقوبة.
و�سلم:  عليه  اهلل  �سلى  اهلل  ر�سول  قال 
باملعروِف  نَّ  رحُ لتاأمحُ بيِدِه  َنف�سي  "والَّذي 
اأن  حُ  اهللَّ ليو�ِسَكنَّ  اأو  املنكِر  عِن  نَّ  ولَتنهوحُ
فال  َتدعوَنهحُ  ثمَّ  منهحُ  ا  عقاباً م  عليكحُ يبعَث 

م(]51[. َي�ستجيبحُ َلكحُ
اهتدى  اإن�سان  كم  لالإ�سالم؟  قدمنا  ماذا 
على اأيدينا، اأم اأن�س مل جتد �سيئا تقدمه 
لر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم فجاءت 
هذا  اهلل  ر�سول  "يا  قالت:  اأن�س،  بابنها 
اأن�س يخدمك(، اأعز ما متلك جعلته  ابني 

يف خدمة النبي �سلى اهلل عليه و�سلم.
اهلل  -�سلى  النبي  راأى  ملا  دجانة  اأبو   •
للخطر  يتعر�س  "اأحُحد(  يف  و�سلم-  عليه 
�َسه بج�سمه حتى �سار ج�سمه كالقنفد  َترَّ

اأنت  فعلت  فماذا   - �سهام(  كله  "ظهره 
للدين؟

عن  تدافع  ووقفت  تلثمت  عمارة  • اأم 
النبي �سلى اهلل عليه و�سلم يوم اأحُحد.

ــد  اأح يـــوم  كـــان  عــامــر  ــن  ب حنظلة   •
وذهب  ــه  عــرو�ــسَ تــرك  عر�سه،  �سبيحة 

يقاتل يف �سبيل اهلل الأجل ن�سرة الدين.
اأحُحد. يوم  ع  َتَقطَّ ملا  • م�سعب 

مرات  ــع  اأرب ماله  من  خــرج  بكر  اأبــو   •
�سنقول  فماذا  جميعا  عليهم  اهلل  ر�سوان 

نحن؟ 
القراآن  واقـــراأ  م  و�سحُ �سلي  لك  ــول  اأق ال 
الدين،  هم  احمل  لك  اأقــول  بل  فح�سب، 
الــواقــع من  اإىل اهلل، غــريَّ  ــي غــريك  ادع
حولك، ال ت�ستبعد هداية اأحد، ربعي ابن 
عامر ملا دخل على ر�ستم ملك الفر�س فقال 

له: ما الذي جاء بكم؟
من  العباد  لنخرج  اهلل  ابتعثنا   " قــال: 
من  و  العباد  رب  عبادة  اإىل  العباد  عبادة 
االأديان  جور  من  �سعتها  اإىل  الدنيا  �سيق 

اإىل عدل االإ�سالم ".
تتخلي  اأن  ميكن  ال  حياتك  هــو  الــديــن 
رم�سان  بعد  تكون  حياتك  حلظة،  عنه 

تكون  اآمالك  اأحــالمــك،  هلل،  مماتك  هلل، 
وقف هلل بعد رم�سان، اإن�سان جديد ولدت 
جنة  ال�سعادة،  معنى  ا�ست�سعر  جديد،  من 

ل هدفك. ل وجهتك، عدِّ الدنيا، عدِّ
الأي  وجــهــة  الأي  رمــ�ــســان  ــن  م خــرجــت 
اأن  هدف؟ يكفي ما م�سى من حياتك دون 
حتمل هم دينك، تدارك االأمر قبل فوات 
بدر  ــزوة  غ فاتته  ملــا  ال�سحابي  االأوان، 
اهلل  لريين  اآخر  م�سهدا  اأدركت  قال:"لئن 

ما اأ�سنع لريين اهلل ما ير�سى به عني(.
يف  كنا  كما  رم�سان  بعد  نعود  اأن  نريد 
العبادة،  يف  مو�سمية  ال  فــاأكــرث،  رم�سان 
نحن مع اهلل حتى اآخر حلظة يف حياتنا، 
حتى اآخر نف�س يف �سدورنا فرم�سان نقطة 

بداية ولي�ست نقطة نهاية.
رمــ�ــســان،  بــعــد  للبع�س  ــدث  ــح ي وهــــذا 
ـــان  االإمي بــطــاريــات  �سحن  يــتــم  اأن  بــعــد 
اأنف�سنا  وجنــاهــد  الطاعة  على  ونتعود 
والدعاء  الــقــراآن  ونتعاهد  العبادة  على 
واال�ستغفار ون�سبح قادرين على امل�سي يف 
اأخرى  مرة  ونعود  نتوقف  الهداية  طريق 

للتفريط والتق�سري مع اهلل.

ال�سهر  هــذا  ف�سائل  يف  ــة  وادع روحية  �سياحة 
الكرمي، تناول فيه �سيخ االأزهر الراحل، الدكتور 
عبد احلليم ممود �سلوك ال�ساحلني يف رم�سان، 
ومباحاته،  و�سنته  ال�سيام،  وواجبات  و�سروط 
واأذكاره واأدعيته، و�سروط التوبة اخلال�سة، كما 
تناول مو�سوع ليلة القدر بنظرة دينية تاريخية 
مكمة. يف 116 �سفحة من القطع ال�سغري، وعن 
دار املعارف، اأدار ال�سيخ اجلليل ف�سول كتابه حول 
" اأجواء التوبة " و�سهر رم�سان وليلة القدر، و�سهر 
وواجبات،  �سروط  ال�سيام:  ثم  وال�سيام،  رم�سان 
وال�سيام: �سنن ومباحات، ثم �سلوك ال�ساحلني يف 
رم�سان، واأخريا الذكر والدعاء يف رم�سان، وختام 

." اهلل  مر�ساة  " يف 

اكتمال  بعد  ي�سمعوا  اأن  النا�س  اعتاد 
ا�ستمرار  �سرورة  عن  حديثا  رم�سان  �سهر 
العمل ال�سالح بعد رم�سان واأن من عالمة 
وهذا  وا�ستمراره،  دميومته  العمل  قبول 
من  بــد  وال  فيه  مــريــة  وال  �سك  ال  حــق 
ممار�سة  من  كامل  ف�سهر  بذلك  التذكري 
يغلب  التي  والعبادات  الطاعات  من  اأنواع 
يف  وهــي  النف�س،  على  �ساقة  اأنها  عليها 
العبد  ي�سعى  ــاأن  ب كفيلة  نف�سه  الــوقــت 

لال�ستمرار عليها بعد انق�ساء ال�سهر.
العمل  على  يعني  ما  اأهم  من  كان  ولقد 
ال�سياطني،  ال�سالح يف رم�سان هو ت�سفيد 
ــان، واإغــــالق اأبـــواب  ــن وفــتــح اأبــــواب اجل
النبي �سلى اهلل  النريان، وهذا ثابت عن 
بعد  لكن  ذلــك،  يف  مرية  وال  و�سلم  عليه 
عليه  كان  ما  اإىل  ال�سيطان  يعود  رم�سان 
ما  اأحر�س  واالإ�ــســالل، وهو  االإغــواء  من 
يكون يف �سرف النا�س عن ا�ستمرارهم يف 
الطاعة �سيئا ف�سيئا، في�سعى الأن يتوقف 
ا�ستطاع  ما  يخذل  اأو  الطاعة  عن  العبد 
اأو ن�ساطه يف العبادة، وما  من همة العبد 
اأثر رم�سان  يزال به كذلك حتى يختفي 
يف قلب العبد فيعود اإىل ما كان عليه قبل 

رم�سان.
الدرا�سات  بع�س  اأن  تعلمون  ولعلكم 
بناء  اأراد  اإذا  االإن�سان  اإن  تقول  النف�سية 
فاإنه  �سيئة  عادة  ترك  اأو  جديدة  عادة 
اإحدى  ملدة  يوميا  ممار�ستها  من  له  بد  ال 
اهلل  بـــاإذن  كفيلة  وهــي  يــومــا،  وع�سرين 
ب�سرط  حياته  طيلة  عليها  ي�ستمر  بــاأن 
اأن يكون لديه اإ�سرار وعزمية قوية على 
�سبق  ولقد  ذلــك..  بعد  العمل  موا�سلة 
اهلل  �سرع  فقد  الــقــوم؛  اأولــئــك  االإ�ــســالم 
متفاوتة،  طاعات  رم�سان  خالل  لعباده 
هو  ما  ومنها  كال�سيام،  الزم  هو  ما  منها 
وال�سدقات  النافلة  ك�سالة  فيه  مرغب 
العمرة  واأداء  الكرمي  الــقــراآن  وقـــراءة 

وغري ذلك من الطاعات.
اإن العبد  اإذا دخل رم�سان واألزم نف�سه 
يقوى  يكن  مل  التي  الطاعات  من  عــددا 
ب�سغف  عليها  واأقبل  رم�سان  قبل  عليها 
اال�ستمرار  تــعــاىل  اهلل  �ــســاأل  ثــم  ــب  وح
رم�سان  انتهى  ملا  ثم  رم�سان،  بعد  عليها 
هذه  يــرتك  مل  منه  االأول  االأ�سبوع  ويف 
نعم   - العبادات  تلك  يذر  ومل  الطاعات 
تعاىل  اهلل  ــاإذن  ب فاإنه  اأ�سبوع-  اأول  من 
و�سي�ستمر  العبادات  هــذه  عن  ينفك  لن 
عليها بل �سي�سل به احلال اإىل اأن يلتذ بها 
وجدها  كما  و�سعادته  راحته  فيها  ويجد 
االأمر  اإذن  وال�ساحلني،  العباد  من  غريه 
نعم  اأنت، قرارك بيدك،  كما ترى بيدك 
لكن يف  اإىل �سرب وم�سابرة وجهد  يحتاج 
تنفك  ولن  العبادة  هذه  �ستاألف  النهاية 

عنها اأبدا.
العبد  اأن  وهو  االأهمية  غاية  يف  واأمــر 
عز  اهلل  اإىل  املــ�ــســارعــة  مــنــه  مــطــلــوب 
الــدار االآخــرة؛ الأنــه ال يدري  اإىل  وجل 
يقعده  مر�س  اأو  مــوت  من  له  يعر�س  ما 
اإىل  {و�سارعوا  تعاىل:  قال  العمل،  عن 
مغفرة من ربكم وجنة عر�سها ال�سماوات 
عمران:  للمتقني}]اآل  اأعدت  واالأر�س 
اإىل  {�سابقوا  تــعــاىل:  ــال  وق  ]133
كعر�س  عر�سها  وجنة  ربكم  من  مغفرة 
ال�سماء واالأر�س اأعدت للذين اآمنوا باهلل 
ور�سله}]احلديد: 21[، وقال النبي 
كل  يف  "التوؤدة  و�سلم:  عليه  اهلل  �سلى 
اأبو داود  �سيء اإال يف عمل االآخرة" رواه 

و�سححه االألباين.
لتقوية  عملي  بــرنــامــج  يــلــي   وفــيــمــا 
على  يعيننا  لعله  تــعــاىل،  بــاهلل  ال�سلة 
على  واال�ــســتــمــرار  بــه  ال�سلة  دميــومــة 
العبد  يحدد  اأن  وهــو  �سبحانه  طاعته 
اأعماال يومية واأ�سبوعية ي�سعى الإجنازها 
مع  العطاء  موا�سلة  اأجــل  من  وحتقيقها 
قدر  بها  نف�سه  يلزم  بحيث  تعاىل،  اهلل 
عليها  ويتعود  ياألفها  اأن  اإىل  امل�ستطاع 

وت�سبح جزءا من عمله اليومي.
يف  تفرط  ال  النافلة  �سالة  جانب  ففي 
الظهر،  قبل  اأربــع  وهي:  الرواتب  ال�سنن 
املغرب،  بعد  واثنتان  بعدها،  واثنتان 
واثنتان بعد الع�ساء، واثنتان قبل �سالة 
عليها  حافظ  من  الرواتب  هذه  ال�سبح، 
اأربع  وكــذا  اجلنة.  يف  بيتا  له  اهلل  بنى 
اأربع ركعات  ركعات ل�سالة ال�سحى ومثلها 
ورد  مــا  ف�سلها  يف  ويكفي  الع�سر،  قبل 
العبد  يــزال  "وما  القد�سي:  احلديث  يف 
اإن  اأحــبــه،  حتى  بالنوافل  اإيل  يتقرب 
�ساألني اأعطيته، واإن دعاين اأجبته" رواه 

البخاري واللفظ الأحمد.
ويف جانب القراآن الكرمي عاهد نف�سك 
وقد  اإال  اأ�سهر  ثالثة  عليك  مي�سي  اأال 
يعني  وهذا  كامال،  الكرمي  القراآن  ختمت 
فح�سب  دقائق  �سبع  يوميا  تخ�س�س  اأن 
فقط  بكرت  ولو  اليومي،  حزبك  الإجنــاز 
ل�سالة الع�ساء يوميا الأمكن لك اإجناز ذلك 
بكل ي�سر و�سهولة وتذكر دائما اأن القراآن 
القيامة،  ــوم  ي الأ�سحابه  �سفيعا  يــاأتــي 

وقائدا لهم اإىل دار الكرامة.
متر  اأال  نف�سك  عاهد  ال�سيام  باب  ويف 
لك  ويــكــون  اإال  الفا�سلة  ـــام  االأي عليك 
ذي  وت�سع  �سوال،  من  كال�ست  منها،  حظ 
وتا�سوعاء  عرفة،  يوم  فيها  مبا  احلجة 

وعا�سوراء.
نف�سه  املــرء  يعاهد  اأن  به  يو�سى  ومما 
ورد  ملا  �سهر  كل  من  اأيام  ثالثة  ي�سوم  اأن 
اأبي هريرة ر�سي اهلل  يف ال�سحيحني عن 
اهلل  �سلى  خليلي  "اأو�ساين  قــال:  عنه 
عليه و�سلم بثالث" وذكر منها: "ب�سيام 

يف  ثبت  وملــا  �سهر".  كــل  مــن  اأيـــام  ثالثة 
ال�سحيحني اأي�سا اأن النبي �سلى اهلل عليه 
و�سلم قال: "�سوم ثالثة اأيام �سوم الدهر 
الثالثة  هذه  تكون  اأن  وي�ستحب  كله". 
ع�سر،  والــرابــع  ع�سر،  الثالث  اليوم  هي 
واخلام�س ع�سر من كل �سهر هجري، وهي 
اأيام البي�س؛ لثبوت الف�سل فيها عن النبي 
"اإذا  قــال:  حيث  و�سلم  عليه  اهلل  �سلى 
ثالث  ف�سم  اأيــام  ثالثة  ال�سهر  من  �سمت 
ع�سرة"،  وخم�س  ع�سرة،  ــع  واأرب ع�سرة، 
االألــبــاين،  و�سححه  الــرتمــذي  اأخــرجــه 
اهلل  ر�سي  ملحان  بن  قتادة  قال  وكذلك 
عليه  اهلل  �سلى  اهلل  ر�سول  "كان  عنه: 
ثالث  البي�س:  ليايل  ب�سيام  ياأمر  و�سلم 
ع�سرة،  وخم�س  ع�سرة،  واأربـــع  ع�سرة، 
وقال: هي ك�سوم الدهر" رواه اأحمد واأبو 

داود و�سححه االألباين.
املرء  يعاهد  اأن  اأي�سا  به  يو�سى  ومما 
اأو  اأن تنام  الليل؛ فقبل  نف�سه على �سالة 
تي�سر  ما  �سل  مبا�سرة  الع�ساء  �سالة  بعد 
ثالثا  اأو  واحــدة  وتــرا،  الركعات  من  لك 
الهمم  اأ�سحاب  من  كنت  واإن  خم�سا،  اأو 
وهذه  ربك،  وناج  الليل  اآخر  فقم  العالية 
الكبار  اإال  عليها  يقوى  ال  عظيمة  عبادة 

فقط.
نفوت  اأال  بنا  يح�سن  ال�سدقة  باب  ويف 
وكذا  واملعوزين  املحتاجني  اإىل  االإح�سان 
اخلريية،  اجلمعيات  دعــم  يف  امل�ساهمة 
ولعل من التجارب الناجحة يف ال�سدقة: 
امل�ساهمة يف م�ساريع اال�ستقطاع ال�سهري، 
وهو اأن ي�ستقطع املح�سن جزءا من راتبه 
فما  املتنوعة،  اخلــري  اأعــمــال  يف  لينفقه 
من  العديد  يف  ب�سهم  ت�سرب  اأن  اأجــمــل 
امل�ساريع اخلريية ولو بالقليل، ف�ساهم يف 
ن�سر القراآن الكرمي وادع اإىل اهلل مبالك 
الفقراء، وغري  اإىل  واأح�سن  يتيما  واكفل 

ذلك من اأنواع الرب واالإح�سان.
وال تن�س اأن يف بذلك وعطائك حت�سل 
ونيل  الدارين،  و�سعادة  الــرزق  بركة  لك 
دائما  وتذكر  وتعاىل،  �سبحانه  اهلل  ر�سا 
"اأن املراأ يف ظل �سدقته حتى يف�سل بني 
اهلل  �سلى  امل�سطفى  عن  �سح  النا�س" كما 

عليه و�سلم فيما رواه االإمام اأحمد.
ويف باب ذكر اهلل: رطب ل�سانك بكرثة 
هذه  على  دربتها  اإذا  الع�سلة  هذه  ذكره، 
عنها،  تنفك  ولن  �ستاألفها  فاإنها  العبادة 
ومن التجارب الناجحة اأن تخ�س�س وقتا 
ذكره  من  تكرث  بربك،  فيه  تخلو  ي�سريا 
خ�سو�سا تلك االأذكار واالأدعية التي ورد 
فيها اأجور عظيمة، كاأن جتعل بعد �سالة 

املغرب مثال وقتا خا�سا لهذه االأذكار.
ال�ساحلة  واالأعــمــال  كثرية  الطاعات 
وافر،  بحظ  منها  فخذ  ومتنوعة  عديدة 
ا�ستحكم  اإن  داء،  فاإنها  والغفلة  ــاك  واإي

على النف�س اأ�سابها يف مقتل.
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اأحمد بن عبد اهلل 

َعْت ِبِه ااْلأَْر�ُس  بَاُل اأَْو ُقطِّ َْت ِبِه اجْلِ {َولَْو اأَنَّ ُقْراآنًا �ُصريِّ
اأَْو ُكلَِّم ِبِه امْلَْوتَى بَْل ِللَِّه ااْلأَْمُر َجِميًعا اأََفلَْم َيْياأَ�ِس الَِّذيَن 
َيَزاُل  َواَل  َجِميًعا   النَّا�َس  لََهَدى  اللَُّه  َي�َصاُء  لَْو  اأَْن  اآَمُنوا 
يُبُهْم ِبَا �َصنَُعوا َقاِرَعٌة اأَْو َتُلُّ َقِريبًا ِمْن  الَِّذيَن َكَفُروا ُت�صِ
يَعاَد}  َداِرِهْم َحتَّى َياأِْتَي َوْعُد اللَِّه اإِنَّ اللََّه اَل ُيْخِلُف امْلِ
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اأنزله  الــذي  للقراآن  مادحا  تعاىل  يقول 
ومف�سال  و�سلم  عليه  اهلّل  �سلى  ممد  على 
اأن  {ولو  قبله:  املنزلة  الكتب  �سائر  على  له 
قراآنا �سريت به اجلبال} اأي لو كان يف الكتب 
املا�سية كتاب ت�سري به اجلبال عن اأماكنها، اأو 
تقطع به االأر�س وتن�سق اأو تكلم به املوتى يف 
قبورها، لكان هذا القراآن هو املت�سف بذلك 
دون غريه، اأو بطريق االأوىل اأن يكون كذلك، 
ملا فيه من االإعجاز الذي ال ي�ستطيع االإن�سان 
ياأتوا  اأن  اجتمعوا  اإذا  اآخرهم  عن  واجلــن 
فهوؤالء  هذا  ومع  مثله،  من  ب�سورة  وال  مبثله 

امل�سركون كافرون به جاحدون له.
االأمور  اأي مرجع  االأمر جميعا}  هلّل   {بل 
مل  وما  كان،  �ساء  ما  وجلَّ  عزَّ  اهلّل  اإىل  كلها 
ي�ساأ مل يكن، وقد يطلق ا�سم القراآن على كل 
من الكتب املتقدمة الأنه م�ستق من اجلمع، ويف 
احلديث ال�سحيح، قال ر�سول اهلّل �سلى اهلّل 
عليه و�سلم: "خفف على داود القراآن، فكان 
ياأمر بدابته اأن ت�سرج، فكان يقراأ القراآن من 
من  اإال  ياأكل  ال  وكان  دابته،  ت�سرج  اأن  قبل 
عمل يديه( ""اأخرجه البخاري واأحمد عن 
الزبور،  هو  بالقراآن  واملــراد  هريرة""،  اأبي 
من  اأي  اآمنوا}  الذين  يياأ�س  {اأفلم  وقوله: 
 } يتبينوا  اأو  ويعلموا  اخللق  جميع  ــان  اإمي

فاإنه  جميعا}  النا�س  لهدى  اهلّل  ي�ساء  لو  اأن 
لي�س ثّم حجة وال معجزة، اأبلغ وال اأجنع يف 
لو  الذي  القراآن  هذا  من  والنفو�س،  العقول 
اأنزله اهلّل عزَّ وجلَّ على جبل لراأيته خا�سعااً 

مت�سدعا من خ�سية الّلهز
ــذا بــقــراآن غري  وقـــال قــتــادة: لــو فعل ه
هلل  {بــل  وقــولــه:  بقراآنكم،  لفعل  قراآنكم 
االأمر جميعا} قال ابن عبا�س: اأي ال ي�سنع 
وقال  ليفعل.  يكن  ومل  �ساء  ما  اإال  ذلك  من 
غري واحد من ال�سلف يف قوله: {اأفلم يياأ�س 
الذين اآمنوا{ اأفلم يعلم الذين اآمنوا، وقوله: 
} وال يزال الذين كفروا ت�سيبهم مبا �سنعوا 
قارعة اأو حتل قريبا من دارهم} اأي ب�سبب 
تكذيبهم ال تزال القوارع ت�سيبهم يف الدنيا 
اأو ت�سيب من حولهم ليتعظوا ويعتربوا، كما 
ناأتي االأر�ــس  اأنــا  يــرون  قــال تعاىل: {اأفــال 
قال   ، الغالبون}  اأفهم  اأطرافها  من  ننق�سها 
اأي   : دارهــم}  من  قريبا  حتل  {اأو  احل�سن: 
القارعة، وهذا هو الظاهر من ال�سياق، وقال 
�سنعوا  مبا  {ت�سيبهم  عبا�س  ابن  عن  العويف 
ينزل  ال�سماء  مــن  عـــذاب  قـــال:  قــارعــة} 
يعني  دارهــم}  من  قريبا  حتل  {اأو  عليهم، 
بهم  و�سلم  عليه  اهلّل  �سلى  اهلّل  ر�سول  نزول 
وقتاله اإياهم؛ وقال عكرمة يف رواية عنه { 
قارعة} : اأي نكبة، {حتى ياأتي وعد اهلل} 
يعني فتح مكة، وقال احل�سن الب�سري: يوم 
القيامة، وقوله: { اإن اهلّل ال يخلف امليعاد} 
لهم  بالن�سرة  لر�سله  وعــده  ينق�س  ال  اأي 
والأتباعهم يف الدنيا واالآخرة: {فال حت�سنب 
ذو  عزيز  اهلّل  اإن  ر�سله  وعــده  خملف  اهلّل 

انتقام} .

َباُل"اال�صتمرار يف العبادات بعد رم�صان والدميومة على العمل ال�صالح ِ اجلجْ ِبِه  تجْ  َ �ُشيرِّ اآًنا  ُقرجْ اأَنَّ  " َوَلوجْ 

�ملكتبة �لإ�سالمية
كتاب �شهر رم�شان

اإعداد:�سماح خميلي

خرجت من رم�صان لأي وجهة؟اإميانيةخ����������واطر



الذي  الوقود  مبثابة  ال�سحور  وجبة  تعد 
قد  �سنة  فهو  يفطر،  حتى  االإن�سان  به  ي�سري 
عليه  اهلل  �سلى  ممد  الر�سول  عليها  �سدد 
ال�سحور  يف  ــاإن  ف ت�سحروا   " فــقــال:  و�سلم، 
اإمتام  على  ال�سائم  يعني  فال�سحور  بركة" 

حــــتــــى �ــســومــه وعــبــادتــه 
يفطر .

ومــــــــــــن اأهـــــــــم 
املفيدة  االأطــعــمــة 
رم�سان  يف  لل�سائم 
هــــــــو الـــبـــيـــ�ـــس 
والــــــــــــــــذي ميـــد 
بالطاقة  اجل�سم 
على  الحـــتـــوائـــه 
والدهن  الربوتني 

والـــفـــيـــتـــامـــيـــنـــات 
وهيدرات  املعدنية  ـــالح  واالأم والهرمونات 
طويل  يوم  حتمل  يف  ت�ساعده  التي  الكربون 

يف ال�سيام.
من فوائد البي�س على ال�سحور  اإمداد اجل�سم 
بالطاقة التي يحتاج اإليها خالل �سيام اليوم 

فيتامينات  علي  يحتوي  اأنــه  حيث   ، التايل 
"ب( املركبة التي ت�ساعد يف اإنتاج الطاقة عن 
طريق حتفيز عملية التمثيل الغذائي للدهون 
اإيل  وحتويلها  والربوتينات  والكربوهيدرات 
وكذا  واخلاليا،  اجل�سم  بها  ي�ستفيد  طاقة 
الغذائية  بالعنا�سر  ال�سائم  ج�سم  اإمـــداد 
والــفــيــتــامــيــنــات 
واملــــعــــادن الــتــي 
يــفــقــدهــا طـــوال 

اليوم .
علي  ــاظ  ــف واحل
�ــســحــة الــعــظــام 
حيث  واالأ�ـــســـنـــان 
ـــه يــحــتــوي علي  اأن
الذي  "د(  فيتامني 
ـــوة  ــــد مـــــن ق ــــزي ي
به�سا�سة  االإ�سابة  منع  علي  وي�ساعد  العظام 
العظام  امت�سا�س  علي  ي�ساعد  الأنه  العظام 
لعن�سر الكال�سيوم ، ي�ساعد البي�س يف ال�سعور 
يف  اجلــوع  علي  تتغلب  يجعلك  مما  بال�سبع 

�سيام اليوم التايل .

وكلوا وا�سربوا وال ت�سرفوا
البي�س يف ال�سحور

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

زاوية من نور
فاإين قريب

زيد بن ثابت ر�صي اهلل عنه.. كاتب الوحي وجامعه

غاية  اإليه  يتنبه  اأن  للموؤمن  ينبغي  ما 
ين�سغل  اأن  اأو  عنه،  ين�سرف  واأال  التنبه، 
باأمور اأخرى مما تكون اأقل حظا يف اخلري 
هذا  يف  بالدعاء  يتعلق  ما  منه؛  والربكة 
عند  مبوب  فالدعاء  الف�سيل،  ال�سهر 
زائــدة  ولــه مزية  االأوقــــات،  كــل  اهلل يف 
نبه  مــا  وهـــذا  العظيم،  ال�سهر  هــذا  يف 
اآية  جميء  �ساأن  يف  العلماء،  بع�س  اإليه 
كرمية عظيمة �سريفة جليلة يف تعظيم 
دعاء اهلل تعاىل، و�سوؤاله �سبحانه؛ وهي 
اأن جاءت  بعد  تبارك وتعاىل  الرب  قول 
ِتَب  كحُ وا  اآَمنحُ الَِّذيَن  َها  اأَيُّ {َيا  ال�سيام  اآيات 
 ]183 ]البقرة:   { َيامحُ ال�سِّ محُ  َعَلْيكحُ
ِفيِه  ـــِزَل  اأحُْن ــِذي  الَّ اَن  َرَم�سَ {�َسْهرحُ  ــة:  االآي
}]البقرة: 185[ االآية، قال  ْراآنحُ اْلقحُ
اهلل تبارك وتعاىل: { َواإَِذا �َساأََلَك ِعَباِدي 
اإَِذا  اِع  الدَّ َدْعَوَة  اأحُِجيبحُ  َقِريٌب  َفاإِينِّ  ي  َعنِّ
ْم  َلَعلَّهحُ وا ِبي  وؤِْمنحُ وا يِل َوْليحُ َفْلَي�ْسَتِجيبحُ َدَعاِن 

وَن} ]البقرة: 186[. دحُ َيْر�سحُ
اآياِت  غ�سون  يف  االآيــة  هذه  جميء  اإّن 
وعال  جــل  اهلل  ــرر  ق اأن  وبــعــد  ال�سيام، 
فر�سية �سيام هذا ال�سهر الكرمي، وف�سله 
هذه  جــاءت  فيه  القراآن  باإنزال  و�سرفه 
وتنبيه  اإملــاحــة  وهــذه  الكرمية،  االآيـــة 
له  الكرمي  ال�سهر  هذا  يف  الدعاء  اأن  اإىل 

مزيته.
ابــــن كثري  احلـــافـــظ  يــقــول  هــــذا   يف 
لهذه  تف�سريه  عند  اهلل  رحمه  الدم�سقي 
ـــره تــعــاىل هـــذه االآيـــة  االآيــــة: ويف ذك
الباعثة على الدعاء، متخلِّلةاً بنْي اأحكام 
اإكمال  اإىل االجتهاد عند  اإر�ساد  ال�سيام، 
عن  روي  كما  فطر؛  كل  وعند  بل  العدة، 
النبي �سلى  عبداهلل بن عمرو قال: قال 
لل�سائم عند  "اإن  واآله و�سلم:   اهلل عليه 
وعال  جل  واهلل   ،" ـــَردُّ  تحُ اَل  دعــوة  فطره 
دعائه  يف  االآيــة  هذه  يف  عباده  رغب  قد 
و�سوؤاله �سبحانه غاية الرتغيب، وتاأملوا 

يف بالغة هذه االآية الكرمية، وما ت�سمنته 
ِمن حتبب اهلل وتودده اإىل عباده، مع اأنه 
فقراء  والعباد  وتعاىل،  تبارك  الغني  هو 
َفاإِينِّ  ي  َعنِّ ِعَباِدي  �َساأََلَك  َذا  {َواإِ �سعفاء: 
َقِريٌب}]البقرة: 186[، وهنا يقول 
اأن  بعد  ل  يقحُ مل  تعاىل  اهلل  اإن  العلماء: 
ي  َذا �َساأََلَك ِعَباِدي َعنِّ ا�ستفتح االآية: { َواإِ
لهم:  فقل  يقل:  186[مل  البقرة:   {
َقِريب}  {َفاإِينِّ  اإين قريب؛ بل خاطبهم: 
منه  القرب  وهذا   ،]186 ]البقرة: 
جل وعال نبه اهلل تعاىل اإىل اآثاره، ومن 
اِع اإَِذا َدَعاِن  جملة ذلك {اأحُِجيبحُ َدْعَوَة الدَّ
من  وعد  وهــذا   ،]186 ]البقرة:   {
اهلل، وهو حق و�سدق، وال اأ�سدق من اهلل 
حديثا، ولكن اإمنا امل�سكلة يف تخلف اإجابة 
الدعاء وتاأخره من العبد، ولذا قال اهلل 
ِبي  وا  وؤِْمنحُ َوْليحُ يِل  وا  {َفْلَي�ْسَتِجيبحُ تعاىل: 

وَن} ]البقرة: 186[. دحُ ْم َيْر�سحُ َلَعلَّهحُ

ملا قدم اأ�سلم  زيد بن  اأهله  ثابت مع 
الر�سول �سلى اهلل عليه و�سلم مهاجرا من 
مكة اإىل املدينة فاأ�سلم و هو �سغري عنده 
اإحدى ع�سرة عاما  و كان يتيما فقد تويف 
والده يوم بعاث عندما كان زيد بن ثابت 

عنده  �ست �سنوات.
يف  بتفوقه  واأ�ستهر   مثقفا  زيد  كان  و   
العلم و احلكمة و حني بداأ الر�سول �سلى 
للعامل  دعوته  اإبــالغ  يف  و�سلم  عليه  اهلل 
و  االأر�س  مللوك  كتبه  اإر�سال  و  اخلارجي، 
قيا�سرها، اأمر زيدا اأن يتعلم بع�س لغاتهم 
لغة  تعلم  فقد  وجــيــز  ــت  وق يف  فتعلمها 
اليهود يف ن�سف �سهر و تعلم ال�سريانية يف 
… فكان يكتب للر�سول  �سبعة ع�سر يوما 
اأن  يــاأمــره  عندما  و�سلم  عليه  اهلل  �سلى 
يكتب لهم و يقراأ له اإذا كتبوا للنبي �سلى 

اهلل عليه و�سلم �سيئا.
ثابت  بن  زيــد  به  ا�ستهر  �سيء  ــرث  واأك  
كان  و  للوحي   كتابته  ر�سي اهلل عنه هو 
الر�سول  القراآن حفظا، وكان  يتابع وحي 

زيد  اإىل  بعث  عليه،  الــوحــي  ــزل  ن كلما 
زيد  قراأ  قد  و  كعب  بن  اأبى  اأو  هو  فكتبه 
ر�سي اهلل عنه على ر�سول اهلل �سلى اهلل 
عليه و�سلم يف العام الذي تويف فيه مرتني، 
و اإمنا �سميت هذه القراءة قراءة زيد بن 
قراأها  و  اهلل  لر�سول  كتبها  ــه  الأن ثابت 
كان  و  االأخـــرية،  العر�سة  �َسِهَد  و  عليه، 
قرئ النا�س بها حتى مات و اأي�سا ا�ستهر  يحُ
زيد بن ثابت باأنه من اأكرث ال�سحابة علما 
�سلى  الر�سول  عنه  قــال  فقد  بالفرو�س 
بن  زيد  اأمتي  " اأفر�س   : و�سلم  اهلل عليه 
"غلب  �سريين:  ابــن  قــال  و    … " ثابت 
بالقراآن  بخ�سلتني،  النا�س  ثابت  بن  زيد 

و الفرائ�س" .
بن  زيــد  اجلليل  ال�سحابي  ي�سارك  مل 
اأحد  ــزوة  غ يف  ال  و  بــدر  ــزوة  غ يف  ثابت 
و�سلم  عليه  اهلل  �سلى  الر�سول  يقبل  فلم 
ل�سغر  الغزوات  هذه  يف  زيــد   ي�سارك  اأن 
بداأ  لكنه  و  ج�سمه  و�ساآلة  وقتها  �سنه 
ي�سارك يف الغزوات بعد ذلك و اأول غزوة 
ال�سنة  يف  اخلندق  غزوة  هي  فيها  �سارك 
بن  زيد  �سارك  ثم  الهجرة   من  اخلام�سة 

ثابت  يف معركة الريموك اأي�سا .
عليه  اهلل  �سلي  اهلل  ر�سول  وفــاة  بعد 
و�سلم ارتد كثري من امل�سلمون عن االإ�سالم و 

�سغل امل�سلمون بحروب الردة، و يف معركة 
حفظة  من  ال�سهداء  عــدد  كــان  اليمامة 
القراآن كبريا، فخاف عمر بن اخلطاب اأن 
ميوت باقي حفظة القراآن  فما اإن هداأت 
اأنه  بكر  الفتنة حتى  قال عمر الأبي  نار 
البد من جمع القراآن قبل اأن ميوت بقية 
بن  زيد  فاختاروا   … احلفاظ  و  القراء 
كاتب  كان  الأنه  املهمة  بهذه  ليقوم  ثابت 
الوحي وحافظ لكتاب اهلل و قارئ للقراآن 
الكرمي و قام  زيد  ر�سي اهلل عنه باملهمة 
زيد  قال  و   … فيها  عظيما  بالء  اأبلى  و 
امل�سهورة  كلمته  عنه  اهلل  ر�سي  ثابت  بن 
" واهلل لو كلفوين  يف جمع القراآن قال : 
مما  علي  اأهــون  لكان  مكانه  من  جبل  نقل 
اأمروين به من جمع القراآن " … كما قال 
اأتبع القراآن اأجمعه من الّرقاع  " فكنتحُ   :
ب و �سدور الرجال "، و  �سحُ و االأكتاف و العحُ
جمع  و  املهمة  عنه   اهلل  ر�سي  زيد  اأجنز 

القراآن.
تويف يف ال�سنة اخلام�سة واالأربعون من 
الهجرة املوافق �سنة 665 ميالديا يف عهد 
معاوية بن اأبي �سفيان و عند موته قال بن 
عبا�س : " لقد دفن اليوم علم كثري " و قال 
اأبو هريرة :  " مات حرب االأمة ولعل اهلل 

اأن يجعل يف ابن عبا�س منه خلف" .

الله  ر�صي  العا�س  بن  عمرو  بن  الله  عبد  عن 
عنهما قال: قال ر�صول الله �صلى الله عليه و�صلم: 
واأحب  داود،  �صيام  الله  اإىل  ال�صيام  اأحب  »اإن 
ال�صالة اإىل الله �صالة داود، كان ينام ن�صف الليل، 
يوما  ي�صوم  وكــان  �صد�صه،  وينام  ثلثه،  ويقوم 

ويفطر يوًما«. رواه البخاري وم�صلم

ــث الــ�ــســريــف خمـــرج يف  ــدي وهـــذا احل
احلديث:  ــذا  ه ومــو�ــســوع  ال�سحيحني، 
اأحب التطوع يف ال�سيام وال�سالة اإىل اهلل 

تبارك وتعاىل.
هذا  داود،  و�سالة  داود  �سيام  وقوله: 
داود  اإىل  وال�سالة  ال�سيام  ن�سبة  فيه 

هما. عليه ال�سالم، الأنه اأول من �سنَّ
بن  فيه عبد اهلل  وهذا احلديث يذكر 
ف�سيلة  عنه  اهلل  ر�سي  العا�س  بن  عمرو 
ال�سيام وال�سالة، وما كان عليه نبي اهلل 
داود عليه ال�سالم من التعبد ومالزمة فعل 
ا،  ا ويفطر يوماً اخلري، واأنه كان ي�سوم يوماً
وكان يقوم الليل، فينام الن�سف االأول من 
في�سلي  العبادة،  ا على  ن�سيطاً ليقوم  الليل 
ا لعبادة  ثلثه ثم ينام �سد�سه ليكون ن�سيطاً
اأول النهار، في�سلي الفجر، ويقراأ االأذكار 
فيها  رغب  الكيفية  وهذه  ذلك،  اإىل  وما 
ف�سيلة  على  يدل  فهذا  احلكيم،  ال�سارع 
لعبادة  مالزمته  وعلى  داود،  اهلل  نبي 
وجلده،  وقــوتــه  ــاىل،  ــع وت تــبــارك  اهلل 
وح�سن اإدارته لالأمور، وترتيبه للعبادات 
باالأنبياء  االقــتــداء  وفيه  ــويــات،  واالأول
فنبي  والـــ�ـــســـاحلـــني، 

من  اإ�سرائيل  بني  اأنبياء  اأحد  داود  اهلل 
الزبور،  وجل  عز  اهلل  واآتــه  مو�سى،  بعد 
له  واأالن  اخلطاب،  وف�سل  احلكمة  واآتاه 
احلديد، وجمع اهلل جل وعال بني النبوة 
املباركة  االأر�س  يف  وال�سلطان  امللك  وبني 
النا�س  بــني  يحكم  وكـــان  فل�سطني،  يف 
للمحراب  ا  مالزماً وكان  وباحلق،  بالعدل 
معروفة،  ذلــك  يف  والق�سة  واالعتكاف، 
وا  رحُ َت�َسوَّ اإِْذ  ــِم  ــ�ــسْ اخْلَ ــَبــاأحُ  َن اأََتـــاَك  ـــْل  {َوَه
امْلِْحَراَب} �س: 21[، اإىل اآخر ف�سائله 

عليه ال�سالم 
ومن الفوائد، قول �سلى اهلل عليه و�سلم 
اإىل  ال�سيام  اأحب  »اإن  احلديث:  هذا  يف 
احلب  �سفة  اإثبات  فيه  داود«  �سيام  اهلل 
تبارك  هلل  املحبة  واثبات  وجل،  عز  هلل 
�سبحانه،  به  الالئق  الوجه  على  وتعاىل 
ِحب  يحُ فهو  َحب،  ويحُ ِحب  يحُ وعال  جل  وربنا 
َحب �سبحانه وتعاىل:{ ا يحُ التوابني، واأي�ساً
البقرة:   {  ِ هلِلَّ ا  بًّ ححُ اأَ�َسدُّ  وا  اآَمنحُ َوالَِّذيَن 
اأحب  »اإن  وعال  جل  ِحب  يحُ فهو   ،]165

ال�سيام اإىل اهلل«.
ا  ومـــن الــفــوائــد: اأجـــر مــن �ــســام يوماً
ا، واأن من فعل هذا فاإنه لي�س  واأفطر يوماً
النبي �سلى اهلل  ا، الأن  ا وال متعنتاً مت�سدداً
اإىل  ال�سيام  اأحــب  اأنــه  ذكــر  و�سلم  عليه 
عليه  ا  يوماً ويفطر  ا  يوماً ي�سوم  كان  اهلل 
يف  مبا  ال�سيام،  اأف�سل  هو  فهذا  ال�سالم، 

ذلك �سيام الدهر.
العبادة  مــالزمــة  اأن  الــفــوائــد:  ومــن 

تبارك  اهلل  ملحبة  �سبب  عليها  والثبات 
وتعاىل.

ومن الفوائد يف هذا الباب: اأن االأعمال 
وتعاىل،  تبارك  اهلل  مبة  يف  تتفاوت 
واالأعمال والف�سائل والعبادات متفاوتة 
فهي  لل�سرع،  وموافقتها  �سنها  ححُ بح�سب 
وتعاىل  تــبــارك  اهلل  ومــبــة  تــتــفــاوت، 
كذلك تتفاوت، ولذلك ينبغي لالإن�سان اأن 
يحر�س على االأعمال التي يحبها تبارك 

وتعاىل.
العبادات  تنظيم  الفوائد:  من  وفيه 
وبح�سب  االإن�سان،  قوة  بح�سب  وترتيبها 
فتح  يحُ النا�س  بع�س  معنا  مر  وكما  رغبته، 
فتح عليه يف باب،  عليه يف باب، واآخر ال يحُ
ويهمل  معينة  ـــواب  اأب يف  يوغل  ال  لكن 
�سيء  اإبقاء  ولذلك يحر�س على  الباقي، 
العبادات  ل�سائر  وحــيــاتــه،  قــوتــه  مــن 

والطاعات.
اأن  ينبغي  االإن�سان  اأن  الفوائد:  ومن 
وحاجات  النف�س،  حــاجــات  بــني  يـــوازن 
ِفيَما  ــِغ  ــَت {َواْب والدنيا،  والــديــن  الـــروح، 
يَبَك  اَر ااْلآِخَرَة َواَل َتْن�َس َن�سِ حُ الدَّ اآَتاَك اهللَّ
 ،]77 ]الــقــ�ــســ�ــس:   { ــا  ــَي ْن ــدُّ ال ـــَن  ِم
زيــارة  االأهـــل،  معا�سرة  ــعــادات:  ال حتى 
االأ�سدقاء، طلب الرزق، النوم اإىل اآخره، 
اإذا نوى بذلك االأجر، واأداء حقوق االأهل 
عبادات  الــعــادات  هــذه  كانت  واالأوالد، 
فاالإن�سان  وا�ــســع،  وعــال  جل  اهلل  وف�سل 
يحر�س على اأعمال اخلري، ويحر�س على 

ما يحبه اهلل تبارك وتعاىل.

قد جاءت االأحاديث توؤكد اأن الر�سول �سلى 
َطب، اأو متر،  فِطر على رحُ اهلل عليه و�سلم كان يحُ
اأو ماء؛ فعن اأن�س بن مالك يقول: "كان ر�سول 
فطر على رطباٍت  اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم يحُ
فعلى  رطــبــاٌت،  تكن  مل  ــاإن  ف ي�سلي،  اأن  قبل 

متراٍت، فاإن مل تكن ح�َسا ح�َسواٍت من ماٍء".

ملاذا التمر؟
على  ر  �سكَّ ــرع  اأ�ــس التمر  �سكر  اإن  قــالــوا: 
َع�ْسر  يف  الدم  اإىل  الفم  من  ينتقل  االإطــالق، 
�سكرها  و�سل  مترات  ثالث  اأكلَت  فاإذا  دقائق، 
اإىل مركز ال�سبع يف الدماغ، وبعد اأكل التمرات 
املغرب،  �سليت  قد  تكون  دقائق  بَع�ْسر  الثالث 
فت�سعر اأنك �سبعان، فتاأكل باعتدال،فال تاأكل 
بخ�سوع  الرتاويح  ت�سلي  اأن  كثريا،فت�ستطيع 

وطماأنينة.

قيام النبي �صلى الله عليه و�صلم
عليه  اهلل  �سلى  اهلل  ر�سول  عهد  اأول  كــان 
لي�سلي  ليلة  ذات  خرج  اأنــه  بالرتاويح  و�سلم 
ر�سي اهلل  ال�سحابة  امل�سجد، ف�سلى خلفه  يف 
وكان  الثالثة،  ثم  الثانية،  الليلة  ثم  عنهم، 
فخاف  ليلة،  كــل  يف  يـــزداد  ال�سحابة  عــدد 
فَر�س  تحُ اأن  و�سلم  عليه  اهلل  �سلى  اهلل  ر�سول 
عن  جاء  ما  ذلك  ويف  عنها،  فيعِجزوا  عليهم 
اأن ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم  عائ�سة: 
يف  ف�سلى  الليل،  جــوف  مــن  ليلٍة  ذات  خــرج 
امل�سجد، ف�سلى رجاٌل ب�سالته، فاأ�سبح النا�س، 
معه،  ف�سلَّْوا  منهم،  اأكــرث  فاجتمع  فتحدثوا، 
امل�سجد  اأهل  فكرثحُ  فتحدثوا،  النا�س،  فاأ�سبح 
من الليلة الثالثة، فخرج ر�سول اهلل �سلى اهلل 
عليه و�سلم، ف�سلوا ب�سالته، فلما كانت الليلة 
خرج  حتى  اأهله،  عن  امل�سجد  عجز  الرابعة 
على  اأقبل  الفجر  ق�سى  فلما  ال�سبح،  ل�سالة 
مل  فاإنه  بعد،  ""اأما  قال:  ثم  فت�سهد،  النا�س، 
فَر�َس  تحُ اأن  خ�سيت  لكني  مكانحُكم،  عليَّ  يخَف 

عليكم، فَتعِجزوا عنها".

عدد ركعات الرتاويح

ئلت ال�سيدة عائ�سة ر�سي اهلل عنها: كيف  �سحُ
كانت �سالة ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم يف 
رم�سان؟ فقالت: "ما كان ر�سول اهلل �سلى اهلل 
عليه و�سلم َيزيد يف رم�سان وال يف غريه على 
ا، فال ت�َسْل عن  ، ي�سلي اأربعاً اإحدى َع�ْسرة ركعةاً
ا، فال ت�َسْل عن  �سنهن وطولهن، ثم ي�سلي اأربعاً ححُ

ا". �سنهن وطولهن، ثم ي�سلي ثالثاً ححُ

هدي النبي �صلى الله عليه و�صلم يف قيامه
كان يبداأحُ �سالته بال�سواك؛عن حذيفة: اأن 
اإذا قام  ر�سوَل اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم كان 

و�سحُ فاهحُ بال�سواك. من الليل ي�سحُ
�سالته؛عن  طيل  يحُ ــده  وح �سلى  اإذا  ــان  وك
اهلل  �سلى  النبي  مــع  �سليتحُ  ــال:  ق حذيفة، 
البقرة، فقلت:  ليلٍة، فافتتح  عليه و�سلم ذات 
يركع عند املائة، ثم م�سى، فقلت: ي�سلي بها 
افتتح  بها، ثم  ركعٍة، فم�سى، فقلت: يركع  يف 
الن�ساء، فقراأها، ثم افتتح اآل عمران، فقراأها، 
ح،  �سبَّ ت�سبيٌح  فيها  باآيٍة  مرَّ  اإذا   ، مرت�سالاً يقراأ 
ذ، ثم  ٍذ تعوَّ واإذا مرَّ ب�سوؤاٍل �ساأل، واإذا مرَّ بتعوُّ
العظيم"،  ربي  ""�سبحان  يقول:  فجعل  ركع، 
ا من قيامه، ثم قال: ""�سمع  فكان ركوعه نحواً
ا مما ركع،  اهلل ملن حمده"، ثم قام طويالاً قريباً
ثم �سجد، فقال: ""�سبحان ربي االأعلى"، فكان 

ا من قيامه. �سجوده قريباً
ال�سالة بركعتني  اأنه كان يبداأ  ومن هديه: 
خفيفتني؛ فعن عائ�سة، قالت: كان ر�سول اهلل 
�سلى اهلل عليه و�سلم اإذا قام من الليل لي�سلي، 

افتتح �سالته بركعتنِي خفيفتني.
كَتب لك قيام ليلة فاحِر�س  واإذا اأردت اأن يحُ
على اأن ت�سلي الرتاويح كاملة مع االإمام؛ حتى 
كَتب لك قيام ليلة؛ قال ر�سول اهلل �سلى اهلل  يحُ
االإمام  مع  �سلى  اإذا  الرجل  " اإن  و�سلم:  عليه 

�ِسَب له قيام ليلة ". حتى ين�سرف ححُ
اآخر،  يوم  �سيام  ثــواب  تاأخذ  اأن  اأردت  اإذا 
فله  ا  �سائماً ر  فطَّ فمن  �سائم،  باإفطار  فعليك 
مثل اأجره، ال ينق�س من اأجره �سيء؛ ف�ساهم 
بنقودك يف موائد  و�ساِرْك  ال�سائم،  اإفطار  يف 

االإفطار، اأو ا�سَنْع طعاما لفرد اأو اأ�سرة.
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بقرية  بقرية  العتيق  امل�سجد  يعترب 
اأوالد عزالدين ببلدية املحمل،من بني 
حيث  خن�سلة،  بوالية  امل�ساجد  اأقــدم 
اإبــان  االأهـــايل  طــرف  من  بنائه  يعود 
 1953 �سنة  اال�ستعمارية  احلقبة 
للم�سجد  اجلديدة  التو�سعة  وان�ساأت 
امل�ساحة  تــقــدر  حــيــث   1981 �سنة 
املحيطة  واملرافق  للم�سلى  االإجمالية 
امل�سجد  هــذا  وي�سمل  2000م،  بـ  به 
مدر�سة  غـــرار  عــلــى  املـــرافـــق  عــديــد 
خم�س�سني  وم�سكنني  ومائ�سة  قراآنية 

لالإمام واملوؤذن.
اوالد  بقرية  العتيق  م�سجد  ويعترب 
واجتماعات  لتجمع  مقرا  عزالدين، 
التحريرية،  الثورة  خالل  املجاهدين 
مبعية  اال�سرتاكات  جمع  اإىل  اإ�سافة 
واالمام  منو�سي  حممد  رغي�ص  االمــام 
بوعزيز احممد بن اإبراهيم،وقد عرف 
اعتلوا  الــذيــن  االئــمــة  عديد  تــنــاوب 
اال�ستعمار  فــرتة  اإبـــان  امل�سجد  منرب 
ال�سيخ  را�سهم  على  اال�ستقالل،  وبعد 
اأحممذ  وال�سيخ  منو�سريغي�ص  حممد 
حممد  وال�سيخ  براهيم  بــن  بوعزيز 
وال�سيخ  زياين  ب�سري  وال�سيخ  بوعزيز 
نوار ربيعي، اإ�سافة اىل عديد املوؤذنني 

منهم زروال رغي�ص وعمر حجاج ومراد 
عبد العايل.

وي�ستوعب م�سجد العتيق اأزيد من200 
خــارج  امل�سلني  ح�ساب  بـــدون  م�سلي 
الن�ساطات  بعديد  يقوم  كما  امل�سلى، 
على  والت�سامنية  اخلريية  الدينية 
التجويد،  باأحكام  القراآن  تعليم  غرار 
ــة  ــس ــدر� امل ــف يف  ــري ــس ــ� ال واحلـــديـــث 
القراآنية التابعة للم�سجد، وم�سابقات 

املنا�سبات  ويف  رمــ�ــســان  يف  قــراآنــيــة 
الدينية مثل املولد ال�سريف، اال�سراء 
هذه  وتتخلل  اال�سحى  واملعراج،وعيد 
قران  عقد  تكرمياتوكذا  امل�سابقات 

الزواج وجل�سات �سلح وغريها.
ومن امل�ساريع امل�ستقبلية للم�سجد عملية 
عدد  احتوائه  بهدف  ــذا  وه التو�سعة 
امل�سلني املتزايد من اأوالد عزالدين ومن 

القرى وامل�ساتي املجاورة. 

م�سجد العتيق بقرية اولد عزالدين باملحمل 
قبلة للعبادةومنرب للتعليم القراآين 

م�ساجد اهلل

تت�سابق، ربات البيوت فيما تبقى من عمر 
ال�سهر الف�سيل، يف حت�سري اأ�سهى االأطباق 
خ�سي�ســًا  بهــا  ي�ســتهر  التــي  التقليديــة 
املطبــخ اجلزائري، حيث تف�ســلن العودة 
اإىل هذا النوع من االأكالت ال�سعبية، بعد 
جتربــة الكثــري مــن الو�ســفات احلديثة 
ال�ســهلة منهــا و�ســريعة التح�ســري.ويعد 
طبــق الر�ســتة مــن اأ�ســهر االأطبــاق التي 
تزين موائــد اجلزائريني، اأيــن ترافقهم 
يف خمتلــف املنا�ســبات على م�ســتوى ربوع 
الوطــن، لتتجــه يف كل مرة ربــات البيوت 
نحــو االأكالت التقليديــة علــى اإعتبارها 
االأ�ســل وعرو�ص االأطباق، خالل خمتلف 

االإحتفاليات وحتى يف االأيام العادية.
وفيمــا تقبل ربــات البيــوت علــى اإقتناء 
يف  املتوفــرة  املعجنــات  مــن  النــوع  هــذا 
االأ�ســواق، تف�ســل اأخريــات حت�ســريه يف 
املنزلوالتلــذذ به، مايك�ســبهن خربة طهي 
هذه االأكلة الب�ســيطة، والتي قلما حتتاج 
جلهد كبري، وتختلف الر�ســتة ب�سكلها عن 
باقي املعجنــات، اإذ تعد نوع مــن الرقائق 
الطويلة حتتاج اإىل اأواين خا�ســة الأجل 
طهيها على البخــار، لتاأتي بعدها مرحلة 
حت�ســري مرقهــا اللذيــذ، ومــا يزيــد مــن 
روعة مذاقها ح�سور اللفت واحلم�ص اإىل 
جانب حبات البطاطــا، وقطع من اللحم، 
حيث يف�سل تقدميها يف �سحون تقليدية 

م�سنوعة من مادة الطني ومزخرفة، حتى 
توحــي للناظر باأن هــذا الطبق جزائري 
ال�سنع يحمل هوية هذا ال�سعب الذي واإن 
اإختلفــت اأكالتــه مــن ال�ســرق اإىل الغرب 
ومــن اجلنــوب اإىل ال�ســمال، اإال اأن هــذا 
االإختالف هو ال�ســر وراء التميز والفخر 
مبــا يجود به املطبخ اجلزائري، وما تبدع 
يف �ســنعه اأنامــل "احلراير"، ال�ســيما واأن 
يف  اكالتهــن  حت�ســري  يخــرتن  غالبيتهــن 
املطبخ بدل �ســرائها من االأ�سواق جاهزة، 
ولعــل ذلــك ما يزيد مــن روعــة وجمالية 
بهــا  ت�ســتهر  التــي  التقليديــة  االأطبــاق 

اجلزائــر عمومــا وتعبــق بروائحهــا على 
طــول رقعتهــا اجلغرافيــة ال�ســميا خالل 
ال�سهر الف�سيل الذي يعد منا�سبة �سانحة 
لالإحتفــال باملــورث الثقــايف املــادي الذي 

تزخر به البالد.

املكلفة بالإعالم بديوان الرتقية والت�سيري العقاري بخن�سلة لبنى بوغرارة لالأورا�س نيوز

املقرئ عال�س عمار

رم�سان  يف  املميزة  الليايل  "الر�ستة" تزين 

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

لبنى بوغرارة، يف العقد الثالث من مواليد بلدية 
خن�سلة، مكلفة بخلية االعالم واالت�سال بديوان 
يف  ــة  دول مهند�ص  الــعــقــاري،  والت�سيري  الرتقية 
مدن  ت�سيري  تخ�س�ص  احل�سرية  التقنيات  ت�سيري 
 ،2008 دفعة  البواقي  اأم  جامعة  من  متخرجة 
عاملة بديوان الرتقية والت�سيري العقاري لوالية 
خن�سلة منذ نهاية 2009 اإىل يومنا هذا، ا�ستغلت 
املدير  م�ساعد  مبن�سب  لتتوج  امل�سالح  عديد  يف 
وهذا  واال�سهار،  واالإت�سال  باالإعالم  مكلفة  العام 
امل�ستوى  املجال على  بعد تفوقها ومتيزها يف هذا 
جمال  يف  ال�سحفي  ال�سبق  بن�سر  والوطني  املحلي 
حمبيها  ومــرافــقــة  االإعــالمــيــة  واملــــادة  ال�سكن 
ومتتبعيها خا�سة على موقع التوا�سل االإجتماعي 
املعلومة  من  متكينهم  غاية  اإىل  وهذا  فاي�سبوك 
تذليل  ــل  اأج مــن  العمل  يف  ــالء  زم اأو  كمواطنني 
معاجلة  م�سار  يف  اإبهام  اأي  وفك  اأمامهم  ال�سعاب 

ق�ساياهم وملفاتهم. 
واالإت�سال هو  االإعالم  العمل �سمن  من  مكنها  وما 
املعلومة  اإي�سال  يف  والب�سيطة  ال�سهلة  طريقتها 
بكل  للجميع  ـــادي  وامل املعنوي  الــدعــم  واإعــطــاء 
ميدانية  خرجات  عدة  يف  �ساركت  وعطاء،  حب 
من  االجتماعي  ال�سريك  متكني  لغاية  توعوية 
نزلت  كما  الديوان  اإزاء  وواجباته  حقوقه  فهم 
اأثري  عرب  االإذاعــيــة  احل�س�ص  من  بكثري  �سيفة 
اجلهوية  خن�سلة  حمطة  مــن  اجلــزائــر  اإذاعـــة 
والتي اأخذت مو�سوع ال�سكن الذي ينجزه وي�سريه 
ديوان الرتقية والت�سيري العقاري لوالية خن�سلة 
اأين  عنه،  ر�سمية  كناطقة  الــديــوان  مثلت  وقــد 
وزيارة  ات�سال  حمط  جعلتها  وا�سعة  �سهرة  نالت 
مواطنني من الواليات املجاورة من اأجل احل�سول 
عن  تتحدث  �سكناتهم،  لو�سعيات  اإجــابــات  على 
يومياتها خالل ال�سهر الف�سيل يف درد�سة بهية مع 

خن�سلة. نيوز" من  "االأورا�ص 
رم�سان  �سهر  خــالل  "يومياتي  ال�سيفة:  تقول 
الف�سيل تت�سدرها العبادات والت�سرع للموىل عز 
قريناتي،  من  كثري  عن  اختلف  قد  فرمبا  وجــل 
يف  كــان  مثلما  حاليا  تفكريي  ي�سغل  ال  فاملطبخ 
ولكن  باإمتياز  املطبخ  �سيدة  كنت  حني  ال�سابق 
بكل  للتكفل  ال�سغرية  الأختي  املهمة  تركت  حاليا 
ال�سهر  هذا  خالل  به  اأقــوم  ما  وكل  الطبخ،  اأمــور 
الف�سيل هو تقا�سم غ�سل اأواين االإفطار مع اختي، 
ويرجع هذا االأمر للم�ساعدة التي تتلقاها الوالدة 

حني اإعداد االإفطار واملقبالت والتحليات من طرف 
اأختاي، اإحداهما اأنهت درا�ستها اجلامعية وتبحث 
جزئي،  بدوام  ت�ستغل  واالأخرى  عمل،  عن  حاليا 
ومن جهة اأخرى ق�سائي اأغلب الوقت نهارا بعملي 
امل�سلحة  �سرورة  وح�سب  اأحيانا  فيه  اأنفق  الذي 
الر�سمية،  العمل  اأوقـــات  بعد  اإ�سافية  �ساعات 
ديوان  با�سم  ر�سمية  كناطقة  يومي  اأق�سي  حيث 
الرتقية والت�سيري العقاري لوالية خن�سلة يف الرد 
االجتماعيني  ال�سركاء  ان�سغاالت  خمتلف  على 
غاية  اإىل  ومرافقتهم  االقت�ساديني  واملتعاملني 
و�سعياتهم  و�سرح  ان�سغاالتهم،  على  ال�سايف  الرد 
ازاء الديوان ونقل االن�سغاالت اإىل امل�سوؤول االأول 
عليه واإىل روؤ�ساء الدوائر االدارية ح�سب درجة 
اال�ستعجال من اأجل اتخاذ االإجراءات والتدابري 
الالزمة يف الوقت املنا�سب، هذا اإىل جانب اأعمايل 
تقارير وخرجات  الروتينية من حت�سري  املكتبية 
عليها  ي�سرف  التي  الــور�ــســات  ملختلف  ميدانية 
اجته  العمل  من  االنتهاء  وغريها،بعد  الــديــوان 
اإىل املنزل اأين اأجد نف�سي ا�ستغل كاإعالمية حرة 
متطوعة بدوام كامل، اإذ اتلقى ات�ساالت هاتفية 
مبختلف  زمــالء  مــن  الفاي�سبوك  على  ور�ــســائــل 
املهنية  االأمــور  بع�ص  عن  ي�ستف�سرون  الــدواويــن 
التي  وبــاخلــربة  ال�سكن،  قطاع  يف  وامل�ستجدات 
على  واحتكاكي  عملي  �سنوات  خــالل  اكت�سبتها 
الرد  باإمكاين  اأ�سبح  بالزمالء  الفاي�سبوك  موقع 
احتياجهم  حالة  ويف  االن�سغاالت،  من  كثري  على 
اأعمل  تفا�سيلها  عني  تغيب  دقيقة  معلومة  اىل 

الدواوين  خمتلف  من  الزمالء  بني  الربط  على 
لغاية واحدة وهي تذليل كل ال�سعوبات املهنية 
ودوما �سعاري تعلم واحرتف، كما اتلقى ان�سغاالت 
تخ�ص ال�سكن الذي ي�سريه الديوان ملواطنني من 
اأين احاول توجيههم وهذا  خمتلف ربوع الوطن 
املهنية  املجموعة  عرب  الوطنية  �سهرتي  ب�سبب 
والتي   «  Opgi info24/24  » الفاي�سبوكية 
كنت اأ�سريها يف وقت �سابق، ومع اأين تخليت عن 
مت  اأن  بعد  بها  اأن�سط  اأزال  ال  اأين  غري  اإدارتــهــا 
تغيري اإ�سمها اىل »ملتقى الدواوين«، وكما تعودت 
الر�سمية  اجلــريــدة  مــوقــع  افــتــح  �ــســنــوات  منذ 
لالإطالع على اآخر ما �سدر بها، واجته بعدها نحو 
م�سحفي لقراءة اأحب ال�سور القراآنية اإىل قلبي 
ح�سب  اأقــراأ  كنت  اأيــن  املا�سية  ال�سنوات  عك�ص 
ت�سل�سل ال�سور، بعد وقت االإفطار اأغ�سل االأواين 
العك�ص  فعلى  الطبخ  اأجيد  ال  اأين  اليعني  وهــذا 
الع�ساء  ل�سالة  واجتــه  جــدا،  ماهرة  طباخة  انا 
والرتاويح مبا تي�سر من القراآن الكرمي يف املنزل، 
نلتف  ــن  اأي امل�سجد  مــن  الــوالــد  ــودة  ع غاية  اإىل 
حوله لتبادل اأطراف احلديث وال�سهر مع فناجني 
اأخواتي  اإحــدى  اأعدتها  التي  واحللويات  القهوة 
واالعالمية  االإخبارية  املوا�سيع  اآخر  ناأخذ  اأين 
بع�ص  ومناق�سة  واالثــراء  واملناق�سة  بالتحليل 
الأكمل  غرفتي  اىل  اجتــه  ثم  العائلية،  االأمـــور 
واال�ستمتاع  قراءته  يف  �سرعت  قد  كتاب  قراءة 
على  التعرف  يف  هوايتي  ممار�سة  اأو  مبحتواه، 
خ�سائ�سه  على  واالطالع  الكرمية  االأحجار  اأحد 
موقع  اأفتح  ال�سهر  اأع�سق  والأين  االأنــرتنــت،  عرب 
التوا�سل االجتماعي فاي�ص بوك الأطلع على اخر 
واالجتماعية  ال�سيا�سية  االخبارية  امل�ستجدات 
ــا مع  ــريه ــامل واخـــبـــار املــو�ــســة وغ ــع واخـــبـــار ال
يومي  االأ�ــســدقــاء،الأخــتــم  بع�ص  مــع  الــدرد�ــســة 
والت�سرع  الكرمي  القراآن  من  اآخر  جزء  بقراءة 
ويوفقني  يحميني  اأن  بالدعاء  وجل  عز  للموىل 
ويحمي بلدي احلبيبة اجلزائر واالمة االإ�سالمية 
جمعاء واأ�ستعد ليوم جديد باأخذ ق�سطا من النوم 
قبل تناول وجبه ال�سحور اخلفيفة اإقتداء ب�سنة 
الفجر  ا�سلي  وال�سالم،ثم  ال�سالة  عليه  امل�سطفى 
الأ�سحو  واأنام  الكرمي  القراآن  من  تي�سر  ما  واأقــراأ 
اآخر  ليوم  العمل  اىل  متجهة  �سباحا  املنبه  قبل 
التوفيق  ا�ــســاألــه  وجــل  عــز  املــوىل  لوجه  اأنفقه 

والنجاح وال�سداد يف االأمر".

�أطباق رم�ضانية 

اأولوياتي  من  والعبادة  "العمل 
خالل �سهر رم�سان الف�سيل"

�ساب كفيف يتطوع ل�سالة الرتويح
 يف م�سجد عبد احلميد بن بادي�س 

الدنيــا �ســاعلة نــار وكل حاجــة يف ال�ســوم 
غالت... الــزوايل ما يقدر يطلع النهار غري 
بالتخمام يف االحتياجات... �سكون حا�س�ص 
بيه يا �ســتار عاي�ص بني وا�ص خ�ســكم جيب 
وهــات... مــا يح�ــص بطعــم احليــاة... كل 
الظــروف يف عينو�ســعيبة وعليه خالت... 
حتــى من �ســيدنا رم�ســان �ســار ي�ســوف فيه 
متعــب مــن امل�ســروف والطلبــات... يحتــاج 
يعي�ــص كيمــا النا�ص وي�ســاهي بال مــا يعمل 
احل�ســابات.... ثالثــني يــوم مــن التخمــام 
�ســاهاتها  زالبيــة  هــذي  واالن�ســغاالت... 
النف�ــص وهــذا بــوراك خا�ســو حاجــات... 

مقبــالت...  كايــن  اأكيــد  ال�ســوربة  وقبــل 
الدي�ســار  ت�ســاهي  النف�ــص  الال  وعال�ــص 
واحللويــات... يخل�ص رم�ســان تلقاه مفيط 
غــارق يف امل�ســاكل والديونــات... االن�ســان 
القنوع يعي�ص قي�ص قي�سو ما يخمم يف هكذا 
�ســغالت ... املهــم اجــر ال�ســيام والعبــادة 
والركــن الثالــث مــن اأركان االإ�ســالم عــدى 
وفــات.... مــا بقى منو غــري الذكريــات... 
هذا تخمام ال�ســامي القامي يل يحب االأجر 
ويعمــل الأجل العبادات... ما�ســي كي حالة 
اجليعان يل تخمامو يف امل�ساهي واللذات... 
واالطعمــة وخمتلــف احللويــات... معلي�ص 
انو االن�ســان يحــاول يوازن بني هــذا وذاك 
وهي �ســنة احليــاة... لكــن التبذيــر حرام 

نهــى عنــه رب ال�ســموات ... وخا�ســة يف 
�ســهر ي�ســمى �ســهر الرحمــة والــربكات... 
اجليعــان بعــد مــرور ع�ســرين يــوم واأكــر 
ح�ص بالتعب وقتالتو الف�ســالت... وزيدلها 
موالــف باخلدمــة مكان�ص الرقــاد يف النهار 
ويف الليــل عاطيهــا لل�ســهرات.... يخمم يف 
عيد الفطر حا�ســ�ص بيه بعييد وبينو وبينا 
م�ســافات.... مــزال ت�ســتنى فيه م�ســاريف 
وتكاليف وح�ســابات.... مق�ســر يف �سالتو 
وخملــي االأجر للنا�ص يل بغات... تكون من 
اأهل التقــوى والعمل ال�ســالح واخلريات... 
رم�ســان �ســهر اخلري عمــرو مــكان متعب وال 
فيــه ا�ســكاالت... اإال للي ي�ســوف فيه �ســهر 

االأكل والبليع واللذات...

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

العيد.... بعيد

اإعالميون يف املطبخ 

َوالِع�ْشَمَة، دع�����������اء التَّوفيَق  فيِه  ــي  ــن َواْرزحُق بالرَّْحَمِة،  فيِه  ني  َغ�شِّ مَّ  األّلهحُ
املحُوؤمننَي. ِبــعــبــاِدِه  ياَرحيماً  التُّهَمِة،  غياِهِب  ــن  ِم َقلبي  ــر  ــهِّ َوَط

قيــل مــرة ملزيد املــدين -وهو واحد مــن ظرفاء العرب، "�ســوم يوم عرفة 
يعدل �سوم �سنة بكاملها".

ف�ســام )مزيــد( اإىل الظهــر ثم اأفطر، وقال:"يكفيني �ســتة اأ�ســهر يدخل 
فيها �سهر رم�سان". 

با�شم الله بديت.. وعلى النبي 

�شليت..وعلى اأ�شحاب االأ�شماء اأيل 

تبداأ بامليم هذيالبوقالة نويت...

)�شمعت قر احلمام يف قاع ال�شجنة، 

ال من �شقاه املا وال من عطاه �شعري، يا 

قمراحلمام يعيىيحن، وتتعمر النافورة، 

ونعودوا لزمانا كيما كنا..(
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اأعقد واأنوي وزين فالك
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...يتبع

بقلم: بوبري  نوارة 

عمار  عــال�ــص  ال�ساب  املــقــرئ  ــذب  ج
اإبن حي الن�سيم بوالية اأم البواقي، 
الكرمي  رم�سان  �سهر  خالل  االأ�سماع 
�سالة  الأداء  تــطــوعــه  ـــالل  خ مـــن 
احلميد  عبد  م�سجد  يف  ــح  ــرتاوي ال
اجلهة  يف  قــالل  ببلدية  بادي�ص  بن 
حيث  �سطيف،  واليــة  من  اجلنوبية 
يجذب  اأن  ال�ساب  املــقــرئ  اإ�ستطاع 
يف  بطريقته  ــوب  ــل ــق وال االأ�ــســمــاع 

الرتتيل و�سوته العذب.
�ساب  عال�ص  عمار  املقرئ  اأن  ورغــم 
اإال   ،2005 مواليد  من  وهــو  كفيف 
الظروف  كــل  ــدي  حت مــن  متكن  اأنـــه 
الكرمي  القراآن  حفظ  يف  �سرع  حيث 
من  مب�ساعدة  التا�سعة  �سن  يف  وهــو 
حفزوه  الذين  االأقـــارب  من  الكثري 
حيث  الــكــرمي،  الــقــراآن  حفظ  على 
الـ16  �سن  متكن من حفظه كامال يف 

عن طريق ال�سمع والرباي.
مبدر�سة  ــاب  ــس ــ� ال املـــقـــرئ  ودر�ـــــص 
وا�سل  ثم  ب�سريا،  املعاقني  االأطفال 
�ساحلي  حممد  ثانوية  يف  درا�سته 
يلتحق  اأن  قبل  وهــذا  البواقي،  بــاأم 
املتخ�س�ص  التكوين  معهد  مب�سابقة 
ال�سوؤون  بـــاإدارة  اخلا�سة  لالأ�سالك 

البي�ساء  الــزانــة  ببلدية  الدينية 
املقرئ  دخــل  حيث  ميلة،  بــواليــة 
ــص قبل  ــدر� عــال�ــص بــرتــبــة اإمــــام م
واإلتحاقه  تخرجه  على  واحد  عام 

مبن�سبه.
اأن االإعــاقــة  الــ�ــســاب،  املــقــرئ  ويــقــول 
يف  االإعــاقــة  اأن  بــل  اجل�سد  يف  لي�ست 
مردفا  االإرادة،  غياب  يف  تتمثل  نظره 

بالقول:"اأن االإعاقة الب�سرية لن تقف 
يف وجه اأي طموح اأو حتدي حيث يبقى 
ويقوم  م�سروعا"،  كان  مهما  طموح  اأي 
الرتاويح  �سالة  بتاأدية  ال�ساب  املقرئ 
بادي�ص  بـــن  احلــمــيــد  عــبــد  مبــ�ــســجــد 
مبدينة قالل والذي يعرف اإقباال كبريا 
للنظر لل�سمعة الطيبة التي نالها املقرئ 

الكفيف. 

اأئمة الرحمن

تدابري منزلية 
بهذه اخلطوات 

نتخل�س من بقع ال�سداأ 
على املالب�س

اإن �ساء اهلل من هذه البقع دون بذل واقرتاح هذه الو�سفة التي �ستخل�سك اخرتنا اليوم احلديث عن هذا امل�سكل كيفما كان نوع املنظف امل�ستعمل، لذلك البقع ال�سعبة التي ال تزول ب�سهولة تعترب بقع ال�سداأ على املالب�ص، من 
اأو املايزينة واحلليب العادي الذي مل�سحوق الغ�سيل اأو ال�سائل منه، الن�ساأ ولتحقيق نتيجة مر�سية، نحتاج جمهود كبري.

ثم ن�سع الكلور للمالب�ص البي�ساء قليال بني االأ�سابع اأو بفر�ساة املالب�ص نر�سها باحلليب مرة اخرى ونفركها فوق كل بقعة ونرتكها حتى جتف ثم حلجم وعدد البقع، ون�سع اخلليط نقوم مبزج املكونات وبالكمية املنا�سبة نتناوله.
فقط. 
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بقرية  بقرية  العتيق  امل�سجد  يعترب 
اأوالد عزالدين ببلدية املحمل،من بني 
حيث  خن�سلة،  بوالية  امل�ساجد  اأقــدم 
اإبــان  االأهـــايل  طــرف  من  بنائه  يعود 
 1953 �سنة  اال�ستعمارية  احلقبة 
للم�سجد  اجلديدة  التو�سعة  وان�ساأت 
امل�ساحة  تــقــدر  حــيــث   1981 �سنة 
املحيطة  واملرافق  للم�سلى  االإجمالية 
امل�سجد  هــذا  وي�سمل  2000م،  بـ  به 
مدر�سة  غـــرار  عــلــى  املـــرافـــق  عــديــد 
خم�س�سني  وم�سكنني  ومائ�سة  قراآنية 

لالإمام واملوؤذن.
اوالد  بقرية  العتيق  م�سجد  ويعترب 
واجتماعات  لتجمع  مقرا  عزالدين، 
التحريرية،  الثورة  خالل  املجاهدين 
مبعية  اال�سرتاكات  جمع  اإىل  اإ�سافة 
واالمام  منو�سي  حممد  رغي�ص  االمــام 
بوعزيز احممد بن اإبراهيم،وقد عرف 
اعتلوا  الــذيــن  االئــمــة  عديد  تــنــاوب 
اال�ستعمار  فــرتة  اإبـــان  امل�سجد  منرب 
ال�سيخ  را�سهم  على  اال�ستقالل،  وبعد 
اأحممذ  وال�سيخ  منو�سريغي�ص  حممد 
حممد  وال�سيخ  براهيم  بــن  بوعزيز 
وال�سيخ  زياين  ب�سري  وال�سيخ  بوعزيز 
نوار ربيعي، اإ�سافة اىل عديد املوؤذنني 

منهم زروال رغي�ص وعمر حجاج ومراد 
عبد العايل.

وي�ستوعب م�سجد العتيق اأزيد من200 
خــارج  امل�سلني  ح�ساب  بـــدون  م�سلي 
الن�ساطات  بعديد  يقوم  كما  امل�سلى، 
على  والت�سامنية  اخلريية  الدينية 
التجويد،  باأحكام  القراآن  تعليم  غرار 
ــة  ــس ــدر� امل ــف يف  ــري ــس ــ� ال واحلـــديـــث 
القراآنية التابعة للم�سجد، وم�سابقات 

املنا�سبات  ويف  رمــ�ــســان  يف  قــراآنــيــة 
الدينية مثل املولد ال�سريف، اال�سراء 
هذه  وتتخلل  اال�سحى  واملعراج،وعيد 
قران  عقد  تكرمياتوكذا  امل�سابقات 

الزواج وجل�سات �سلح وغريها.
ومن امل�ساريع امل�ستقبلية للم�سجد عملية 
عدد  احتوائه  بهدف  ــذا  وه التو�سعة 
امل�سلني املتزايد من اأوالد عزالدين ومن 

القرى وامل�ساتي املجاورة. 

م�سجد العتيق بقرية اولد عزالدين باملحمل 
قبلة للعبادةومنرب للتعليم القراآين 

م�ساجد اهلل

تت�سابق، ربات البيوت فيما تبقى من عمر 
ال�سهر الف�سيل، يف حت�سري اأ�سهى االأطباق 
خ�سي�ســًا  بهــا  ي�ســتهر  التــي  التقليديــة 
املطبــخ اجلزائري، حيث تف�ســلن العودة 
اإىل هذا النوع من االأكالت ال�سعبية، بعد 
جتربــة الكثــري مــن الو�ســفات احلديثة 
ال�ســهلة منهــا و�ســريعة التح�ســري.ويعد 
طبــق الر�ســتة مــن اأ�ســهر االأطبــاق التي 
تزين موائــد اجلزائريني، اأيــن ترافقهم 
يف خمتلــف املنا�ســبات على م�ســتوى ربوع 
الوطــن، لتتجــه يف كل مرة ربــات البيوت 
نحــو االأكالت التقليديــة علــى اإعتبارها 
االأ�ســل وعرو�ص االأطباق، خالل خمتلف 

االإحتفاليات وحتى يف االأيام العادية.
وفيمــا تقبل ربــات البيــوت علــى اإقتناء 
يف  املتوفــرة  املعجنــات  مــن  النــوع  هــذا 
االأ�ســواق، تف�ســل اأخريــات حت�ســريه يف 
املنزلوالتلــذذ به، مايك�ســبهن خربة طهي 
هذه االأكلة الب�ســيطة، والتي قلما حتتاج 
جلهد كبري، وتختلف الر�ســتة ب�سكلها عن 
باقي املعجنــات، اإذ تعد نوع مــن الرقائق 
الطويلة حتتاج اإىل اأواين خا�ســة الأجل 
طهيها على البخــار، لتاأتي بعدها مرحلة 
حت�ســري مرقهــا اللذيــذ، ومــا يزيــد مــن 
روعة مذاقها ح�سور اللفت واحلم�ص اإىل 
جانب حبات البطاطــا، وقطع من اللحم، 
حيث يف�سل تقدميها يف �سحون تقليدية 

م�سنوعة من مادة الطني ومزخرفة، حتى 
توحــي للناظر باأن هــذا الطبق جزائري 
ال�سنع يحمل هوية هذا ال�سعب الذي واإن 
اإختلفــت اأكالتــه مــن ال�ســرق اإىل الغرب 
ومــن اجلنــوب اإىل ال�ســمال، اإال اأن هــذا 
االإختالف هو ال�ســر وراء التميز والفخر 
مبــا يجود به املطبخ اجلزائري، وما تبدع 
يف �ســنعه اأنامــل "احلراير"، ال�ســيما واأن 
يف  اكالتهــن  حت�ســري  يخــرتن  غالبيتهــن 
املطبخ بدل �ســرائها من االأ�سواق جاهزة، 
ولعــل ذلــك ما يزيد مــن روعــة وجمالية 
بهــا  ت�ســتهر  التــي  التقليديــة  االأطبــاق 

اجلزائــر عمومــا وتعبــق بروائحهــا على 
طــول رقعتهــا اجلغرافيــة ال�ســميا خالل 
ال�سهر الف�سيل الذي يعد منا�سبة �سانحة 
لالإحتفــال باملــورث الثقــايف املــادي الذي 

تزخر به البالد.

املكلفة بالإعالم بديوان الرتقية والت�سيري العقاري بخن�سلة لبنى بوغرارة لالأورا�س نيوز

املقرئ عال�س عمار

رم�سان  يف  املميزة  الليايل  "الر�ستة" تزين 

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

لبنى بوغرارة، يف العقد الثالث من مواليد بلدية 
خن�سلة، مكلفة بخلية االعالم واالت�سال بديوان 
يف  ــة  دول مهند�ص  الــعــقــاري،  والت�سيري  الرتقية 
مدن  ت�سيري  تخ�س�ص  احل�سرية  التقنيات  ت�سيري 
 ،2008 دفعة  البواقي  اأم  جامعة  من  متخرجة 
عاملة بديوان الرتقية والت�سيري العقاري لوالية 
خن�سلة منذ نهاية 2009 اإىل يومنا هذا، ا�ستغلت 
املدير  م�ساعد  مبن�سب  لتتوج  امل�سالح  عديد  يف 
وهذا  واال�سهار،  واالإت�سال  باالإعالم  مكلفة  العام 
امل�ستوى  املجال على  بعد تفوقها ومتيزها يف هذا 
جمال  يف  ال�سحفي  ال�سبق  بن�سر  والوطني  املحلي 
حمبيها  ومــرافــقــة  االإعــالمــيــة  واملــــادة  ال�سكن 
ومتتبعيها خا�سة على موقع التوا�سل االإجتماعي 
املعلومة  من  متكينهم  غاية  اإىل  وهذا  فاي�سبوك 
تذليل  ــل  اأج مــن  العمل  يف  ــالء  زم اأو  كمواطنني 
معاجلة  م�سار  يف  اإبهام  اأي  وفك  اأمامهم  ال�سعاب 

ق�ساياهم وملفاتهم. 
واالإت�سال هو  االإعالم  العمل �سمن  من  مكنها  وما 
املعلومة  اإي�سال  يف  والب�سيطة  ال�سهلة  طريقتها 
بكل  للجميع  ـــادي  وامل املعنوي  الــدعــم  واإعــطــاء 
ميدانية  خرجات  عدة  يف  �ساركت  وعطاء،  حب 
من  االجتماعي  ال�سريك  متكني  لغاية  توعوية 
نزلت  كما  الديوان  اإزاء  وواجباته  حقوقه  فهم 
اأثري  عرب  االإذاعــيــة  احل�س�ص  من  بكثري  �سيفة 
اجلهوية  خن�سلة  حمطة  مــن  اجلــزائــر  اإذاعـــة 
والتي اأخذت مو�سوع ال�سكن الذي ينجزه وي�سريه 
ديوان الرتقية والت�سيري العقاري لوالية خن�سلة 
اأين  عنه،  ر�سمية  كناطقة  الــديــوان  مثلت  وقــد 
وزيارة  ات�سال  حمط  جعلتها  وا�سعة  �سهرة  نالت 
مواطنني من الواليات املجاورة من اأجل احل�سول 
عن  تتحدث  �سكناتهم،  لو�سعيات  اإجــابــات  على 
يومياتها خالل ال�سهر الف�سيل يف درد�سة بهية مع 

خن�سلة. نيوز" من  "االأورا�ص 
رم�سان  �سهر  خــالل  "يومياتي  ال�سيفة:  تقول 
الف�سيل تت�سدرها العبادات والت�سرع للموىل عز 
قريناتي،  من  كثري  عن  اختلف  قد  فرمبا  وجــل 
يف  كــان  مثلما  حاليا  تفكريي  ي�سغل  ال  فاملطبخ 
ولكن  باإمتياز  املطبخ  �سيدة  كنت  حني  ال�سابق 
بكل  للتكفل  ال�سغرية  الأختي  املهمة  تركت  حاليا 
ال�سهر  هذا  خالل  به  اأقــوم  ما  وكل  الطبخ،  اأمــور 
الف�سيل هو تقا�سم غ�سل اأواين االإفطار مع اختي، 
ويرجع هذا االأمر للم�ساعدة التي تتلقاها الوالدة 

حني اإعداد االإفطار واملقبالت والتحليات من طرف 
اأختاي، اإحداهما اأنهت درا�ستها اجلامعية وتبحث 
جزئي،  بدوام  ت�ستغل  واالأخرى  عمل،  عن  حاليا 
ومن جهة اأخرى ق�سائي اأغلب الوقت نهارا بعملي 
امل�سلحة  �سرورة  وح�سب  اأحيانا  فيه  اأنفق  الذي 
الر�سمية،  العمل  اأوقـــات  بعد  اإ�سافية  �ساعات 
ديوان  با�سم  ر�سمية  كناطقة  يومي  اأق�سي  حيث 
الرتقية والت�سيري العقاري لوالية خن�سلة يف الرد 
االجتماعيني  ال�سركاء  ان�سغاالت  خمتلف  على 
غاية  اإىل  ومرافقتهم  االقت�ساديني  واملتعاملني 
و�سعياتهم  و�سرح  ان�سغاالتهم،  على  ال�سايف  الرد 
ازاء الديوان ونقل االن�سغاالت اإىل امل�سوؤول االأول 
عليه واإىل روؤ�ساء الدوائر االدارية ح�سب درجة 
اال�ستعجال من اأجل اتخاذ االإجراءات والتدابري 
الالزمة يف الوقت املنا�سب، هذا اإىل جانب اأعمايل 
تقارير وخرجات  الروتينية من حت�سري  املكتبية 
عليها  ي�سرف  التي  الــور�ــســات  ملختلف  ميدانية 
اجته  العمل  من  االنتهاء  وغريها،بعد  الــديــوان 
اإىل املنزل اأين اأجد نف�سي ا�ستغل كاإعالمية حرة 
متطوعة بدوام كامل، اإذ اتلقى ات�ساالت هاتفية 
مبختلف  زمــالء  مــن  الفاي�سبوك  على  ور�ــســائــل 
املهنية  االأمــور  بع�ص  عن  ي�ستف�سرون  الــدواويــن 
التي  وبــاخلــربة  ال�سكن،  قطاع  يف  وامل�ستجدات 
على  واحتكاكي  عملي  �سنوات  خــالل  اكت�سبتها 
الرد  باإمكاين  اأ�سبح  بالزمالء  الفاي�سبوك  موقع 
احتياجهم  حالة  ويف  االن�سغاالت،  من  كثري  على 
اأعمل  تفا�سيلها  عني  تغيب  دقيقة  معلومة  اىل 

الدواوين  خمتلف  من  الزمالء  بني  الربط  على 
لغاية واحدة وهي تذليل كل ال�سعوبات املهنية 
ودوما �سعاري تعلم واحرتف، كما اتلقى ان�سغاالت 
تخ�ص ال�سكن الذي ي�سريه الديوان ملواطنني من 
اأين احاول توجيههم وهذا  خمتلف ربوع الوطن 
املهنية  املجموعة  عرب  الوطنية  �سهرتي  ب�سبب 
والتي   «  Opgi info24/24  » الفاي�سبوكية 
كنت اأ�سريها يف وقت �سابق، ومع اأين تخليت عن 
مت  اأن  بعد  بها  اأن�سط  اأزال  ال  اأين  غري  اإدارتــهــا 
تغيري اإ�سمها اىل »ملتقى الدواوين«، وكما تعودت 
الر�سمية  اجلــريــدة  مــوقــع  افــتــح  �ــســنــوات  منذ 
لالإطالع على اآخر ما �سدر بها، واجته بعدها نحو 
م�سحفي لقراءة اأحب ال�سور القراآنية اإىل قلبي 
ح�سب  اأقــراأ  كنت  اأيــن  املا�سية  ال�سنوات  عك�ص 
ت�سل�سل ال�سور، بعد وقت االإفطار اأغ�سل االأواين 
العك�ص  فعلى  الطبخ  اأجيد  ال  اأين  اليعني  وهــذا 
الع�ساء  ل�سالة  واجتــه  جــدا،  ماهرة  طباخة  انا 
والرتاويح مبا تي�سر من القراآن الكرمي يف املنزل، 
نلتف  ــن  اأي امل�سجد  مــن  الــوالــد  ــودة  ع غاية  اإىل 
حوله لتبادل اأطراف احلديث وال�سهر مع فناجني 
اأخواتي  اإحــدى  اأعدتها  التي  واحللويات  القهوة 
واالعالمية  االإخبارية  املوا�سيع  اآخر  ناأخذ  اأين 
بع�ص  ومناق�سة  واالثــراء  واملناق�سة  بالتحليل 
الأكمل  غرفتي  اىل  اجتــه  ثم  العائلية،  االأمـــور 
واال�ستمتاع  قراءته  يف  �سرعت  قد  كتاب  قراءة 
على  التعرف  يف  هوايتي  ممار�سة  اأو  مبحتواه، 
خ�سائ�سه  على  واالطالع  الكرمية  االأحجار  اأحد 
موقع  اأفتح  ال�سهر  اأع�سق  والأين  االأنــرتنــت،  عرب 
التوا�سل االجتماعي فاي�ص بوك الأطلع على اخر 
واالجتماعية  ال�سيا�سية  االخبارية  امل�ستجدات 
ــا مع  ــريه ــامل واخـــبـــار املــو�ــســة وغ ــع واخـــبـــار ال
يومي  االأ�ــســدقــاء،الأخــتــم  بع�ص  مــع  الــدرد�ــســة 
والت�سرع  الكرمي  القراآن  من  اآخر  جزء  بقراءة 
ويوفقني  يحميني  اأن  بالدعاء  وجل  عز  للموىل 
ويحمي بلدي احلبيبة اجلزائر واالمة االإ�سالمية 
جمعاء واأ�ستعد ليوم جديد باأخذ ق�سطا من النوم 
قبل تناول وجبه ال�سحور اخلفيفة اإقتداء ب�سنة 
الفجر  ا�سلي  وال�سالم،ثم  ال�سالة  عليه  امل�سطفى 
الأ�سحو  واأنام  الكرمي  القراآن  من  تي�سر  ما  واأقــراأ 
اآخر  ليوم  العمل  اىل  متجهة  �سباحا  املنبه  قبل 
التوفيق  ا�ــســاألــه  وجــل  عــز  املــوىل  لوجه  اأنفقه 

والنجاح وال�سداد يف االأمر".

�أطباق رم�ضانية 

اأولوياتي  من  والعبادة  "العمل 
خالل �سهر رم�سان الف�سيل"

�ساب كفيف يتطوع ل�سالة الرتويح
 يف م�سجد عبد احلميد بن بادي�س 

الدنيــا �ســاعلة نــار وكل حاجــة يف ال�ســوم 
غالت... الــزوايل ما يقدر يطلع النهار غري 
بالتخمام يف االحتياجات... �سكون حا�س�ص 
بيه يا �ســتار عاي�ص بني وا�ص خ�ســكم جيب 
وهــات... مــا يح�ــص بطعــم احليــاة... كل 
الظــروف يف عينو�ســعيبة وعليه خالت... 
حتــى من �ســيدنا رم�ســان �ســار ي�ســوف فيه 
متعــب مــن امل�ســروف والطلبــات... يحتــاج 
يعي�ــص كيمــا النا�ص وي�ســاهي بال مــا يعمل 
احل�ســابات.... ثالثــني يــوم مــن التخمــام 
�ســاهاتها  زالبيــة  هــذي  واالن�ســغاالت... 
النف�ــص وهــذا بــوراك خا�ســو حاجــات... 

مقبــالت...  كايــن  اأكيــد  ال�ســوربة  وقبــل 
الدي�ســار  ت�ســاهي  النف�ــص  الال  وعال�ــص 
واحللويــات... يخل�ص رم�ســان تلقاه مفيط 
غــارق يف امل�ســاكل والديونــات... االن�ســان 
القنوع يعي�ص قي�ص قي�سو ما يخمم يف هكذا 
�ســغالت ... املهــم اجــر ال�ســيام والعبــادة 
والركــن الثالــث مــن اأركان االإ�ســالم عــدى 
وفــات.... مــا بقى منو غــري الذكريــات... 
هذا تخمام ال�ســامي القامي يل يحب االأجر 
ويعمــل الأجل العبادات... ما�ســي كي حالة 
اجليعان يل تخمامو يف امل�ساهي واللذات... 
واالطعمــة وخمتلــف احللويــات... معلي�ص 
انو االن�ســان يحــاول يوازن بني هــذا وذاك 
وهي �ســنة احليــاة... لكــن التبذيــر حرام 

نهــى عنــه رب ال�ســموات ... وخا�ســة يف 
�ســهر ي�ســمى �ســهر الرحمــة والــربكات... 
اجليعــان بعــد مــرور ع�ســرين يــوم واأكــر 
ح�ص بالتعب وقتالتو الف�ســالت... وزيدلها 
موالــف باخلدمــة مكان�ص الرقــاد يف النهار 
ويف الليــل عاطيهــا لل�ســهرات.... يخمم يف 
عيد الفطر حا�ســ�ص بيه بعييد وبينو وبينا 
م�ســافات.... مــزال ت�ســتنى فيه م�ســاريف 
وتكاليف وح�ســابات.... مق�ســر يف �سالتو 
وخملــي االأجر للنا�ص يل بغات... تكون من 
اأهل التقــوى والعمل ال�ســالح واخلريات... 
رم�ســان �ســهر اخلري عمــرو مــكان متعب وال 
فيــه ا�ســكاالت... اإال للي ي�ســوف فيه �ســهر 

االأكل والبليع واللذات...

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

العيد.... بعيد

اإعالميون يف املطبخ 

َوالِع�ْشَمَة، دع�����������اء التَّوفيَق  فيِه  ــي  ــن َواْرزحُق بالرَّْحَمِة،  فيِه  ني  َغ�شِّ مَّ  األّلهحُ
املحُوؤمننَي. ِبــعــبــاِدِه  ياَرحيماً  التُّهَمِة،  غياِهِب  ــن  ِم َقلبي  ــر  ــهِّ َوَط

قيــل مــرة ملزيد املــدين -وهو واحد مــن ظرفاء العرب، "�ســوم يوم عرفة 
يعدل �سوم �سنة بكاملها".

ف�ســام )مزيــد( اإىل الظهــر ثم اأفطر، وقال:"يكفيني �ســتة اأ�ســهر يدخل 
فيها �سهر رم�سان". 

با�شم الله بديت.. وعلى النبي 

�شليت..وعلى اأ�شحاب االأ�شماء اأيل 

تبداأ بامليم هذيالبوقالة نويت...

)�شمعت قر احلمام يف قاع ال�شجنة، 

ال من �شقاه املا وال من عطاه �شعري، يا 

قمراحلمام يعيىيحن، وتتعمر النافورة، 

ونعودوا لزمانا كيما كنا..(
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...يتبع

بقلم: بوبري  نوارة 

عمار  عــال�ــص  ال�ساب  املــقــرئ  ــذب  ج
اإبن حي الن�سيم بوالية اأم البواقي، 
الكرمي  رم�سان  �سهر  خالل  االأ�سماع 
�سالة  الأداء  تــطــوعــه  ـــالل  خ مـــن 
احلميد  عبد  م�سجد  يف  ــح  ــرتاوي ال
اجلهة  يف  قــالل  ببلدية  بادي�ص  بن 
حيث  �سطيف،  واليــة  من  اجلنوبية 
يجذب  اأن  ال�ساب  املــقــرئ  اإ�ستطاع 
يف  بطريقته  ــوب  ــل ــق وال االأ�ــســمــاع 

الرتتيل و�سوته العذب.
�ساب  عال�ص  عمار  املقرئ  اأن  ورغــم 
اإال   ،2005 مواليد  من  وهــو  كفيف 
الظروف  كــل  ــدي  حت مــن  متكن  اأنـــه 
الكرمي  القراآن  حفظ  يف  �سرع  حيث 
من  مب�ساعدة  التا�سعة  �سن  يف  وهــو 
حفزوه  الذين  االأقـــارب  من  الكثري 
حيث  الــكــرمي،  الــقــراآن  حفظ  على 
الـ16  �سن  متكن من حفظه كامال يف 

عن طريق ال�سمع والرباي.
مبدر�سة  ــاب  ــس ــ� ال املـــقـــرئ  ودر�ـــــص 
وا�سل  ثم  ب�سريا،  املعاقني  االأطفال 
�ساحلي  حممد  ثانوية  يف  درا�سته 
يلتحق  اأن  قبل  وهــذا  البواقي،  بــاأم 
املتخ�س�ص  التكوين  معهد  مب�سابقة 
ال�سوؤون  بـــاإدارة  اخلا�سة  لالأ�سالك 

البي�ساء  الــزانــة  ببلدية  الدينية 
املقرئ  دخــل  حيث  ميلة،  بــواليــة 
ــص قبل  ــدر� عــال�ــص بــرتــبــة اإمــــام م
واإلتحاقه  تخرجه  على  واحد  عام 

مبن�سبه.
اأن االإعــاقــة  الــ�ــســاب،  املــقــرئ  ويــقــول 
يف  االإعــاقــة  اأن  بــل  اجل�سد  يف  لي�ست 
مردفا  االإرادة،  غياب  يف  تتمثل  نظره 

بالقول:"اأن االإعاقة الب�سرية لن تقف 
يف وجه اأي طموح اأو حتدي حيث يبقى 
ويقوم  م�سروعا"،  كان  مهما  طموح  اأي 
الرتاويح  �سالة  بتاأدية  ال�ساب  املقرئ 
بادي�ص  بـــن  احلــمــيــد  عــبــد  مبــ�ــســجــد 
مبدينة قالل والذي يعرف اإقباال كبريا 
للنظر لل�سمعة الطيبة التي نالها املقرئ 

الكفيف. 

اأئمة الرحمن

تدابري منزلية 
بهذه اخلطوات 

نتخل�س من بقع ال�سداأ 
على املالب�س

اإن �ساء اهلل من هذه البقع دون بذل واقرتاح هذه الو�سفة التي �ستخل�سك اخرتنا اليوم احلديث عن هذا امل�سكل كيفما كان نوع املنظف امل�ستعمل، لذلك البقع ال�سعبة التي ال تزول ب�سهولة تعترب بقع ال�سداأ على املالب�ص، من 
اأو املايزينة واحلليب العادي الذي مل�سحوق الغ�سيل اأو ال�سائل منه، الن�ساأ ولتحقيق نتيجة مر�سية، نحتاج جمهود كبري.

ثم ن�سع الكلور للمالب�ص البي�ساء قليال بني االأ�سابع اأو بفر�ساة املالب�ص نر�سها باحلليب مرة اخرى ونفركها فوق كل بقعة ونرتكها حتى جتف ثم حلجم وعدد البقع، ون�سع اخلليط نقوم مبزج املكونات وبالكمية املنا�سبة نتناوله.
فقط. 
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يرى  كما  الذاكرة  حمتويات  عن  البحث  اإن 
اللهجة  على  يعتمد  اأركــون  حممد  الربوفي�سور 
ميكن  وال  اجلماعة،  اأع�ساء  ي�ستعملها  التي 
الذاكرة، فما يكتبه  االعتماد على ما كتب عن 
على  يعتمد  الــذاكــرة  عــن  الباحثون  العلماء 
اأن  حني  يف  اليومي،  ال�سفاهي  على  ال  املكتوب 
اإىل  تعيدنا  الألفاظ  حامل  اليومي  ال�سفاهي 
وهذا  احلقيقية،  اجلماعية  الــذاكــرة  تاريخ 
العربية  جمتمعاتنا  يف  بعد  به  نعنت  مل  اأمــر 
ب�سبب الف�سل الذي ا�ستمر يف جميع املجتمعات 

العربية بني اللغة املكتوبة واللغة ال�سفاهية.
اأهملنا اللغة ال�سفاهية الأننا مل نعنت بالعلم 
العلم  وهذا  ال�سفاهية،  الذاكرة  يدر�ص  الذي 
يعتني  ــذي  ال االأثنوجرافيا  ا�سمان:علم  لــه 
بالو�سف الدقيق جلميع مظاهر احلياة اليومية 
البحث  يف  االثنوجرافية  واخلطوة  للجماعة، 
البحث  ويتبعها  يكملها  اجلماعية  الذاكرة  عن 
اجلماعية  الـــذاكـــرات  عــن  االأنــروبــولــوجــي 
املجتمعات  من  جمتمع  يف  املت�ساكنة  املختلفة 
حتى ندرك كيف تفاعلت بينها اأثناء تاريخها، 
بني  جمتمع  يف  وقعت  التي  ال�سراعات  واأثناء 
اأن نتحرر  املختلفة، وهذا ميكننا من  الذاكرات 
مما يتلقاه املخيال االجتماعي اأثناء ال�سراعات 
دون  ــرة  ذاك كل  هوية  عن  ليدافع  ال�سيا�سية 
الثقافية  الــقــاعــدة  اإىل  بــالــرجــوع  يهتم  اأن 

والتقليدية التي ت�سرتك فيها الذاكرات. 
يف  النب�ص  املــعــريف،  التم�سي  بــهــذا  نــحــاول 
اللغة  على  تعتمد  التي  اجلماعية  الــذاكــرة 
تفا�سيل  على  ال�سوء  وت�سليط  ال�سفاهية، 
�سمال  ــــص  االأورا� جبال  يف  ثائر  حياة  ق�سة 
زملاط"اأو  بن  يدعى"م�سعود  اجلــزائــر،  �سرق 
ملحمته  حتولت  املحلي،  بالتعبري  "اأوڤزملاظ" 
كما   1921-1912 �سنتي  بــني  �سنعها  التي 
املحفوظة  التاريخية  الوثائق  ذلك  على  تدل 
يف اأر�سيف فرن�سا، اإىل اأ�سطورة ن�سجت خيوطها 
باالعتماد  االأجيال  عرب  اجلماعية  الذاكرة 
حياته،  ق�سة  حول  )روايــات  ال�سفاهيات  على 

بطوالته، اأغاين تخلد هذه البطوالت(.
قــــراءة  لـــه  نــعــطــي  اأن  نـــحـــاول  كـــل ذلــــك 
عالقات  خــاللــه  مــن  نك�سف  اأنــروبــولــوجــيــة 
والقبائل  االأعــرا�ــص  بــني  والتنافر  التجاذب 
االأحداث  نف�ص  اأن  على  والك�سف  االأورا�ــص،  يف 
يف  معنى  لها  يــكــون  قــد  ال�سخ�سيات،  ونف�ص 

موقف، ويف موقف اآخر يتغري املعنى.

االإ�شكالية
يتحّدد  ال  الـــاّلمـــاّدي  الــثــقــايف  ـــرتاث  ال اإن 
بقدر  ذاتها  حّد  يف  االإتنوغرافّية  مبحتوياته 
فهو  وا�ستخدامه  ا�ستمراره  باآلّيات  يتحّدد  ما 

الأّنــه  تنقطع،  ال  �ــســريورة  يف  كيان  عــن  عــبــارة 
ملت�سق بجملة من الذوات اجلماعّية اخلا�سعة 

لقانون التغرّي وفقا ملقت�سيات الواقع.
اجلهاز  هي  اجلماعّية  الذاكرة  كانت  ولئن 
اجلّبار اّلذي يوؤّمن عملّية مواترة الرتاث الثقايف 
الاّلماّدي مبا يحفظه من التاآكل واال�سمحالل، 
فاإّنها ال تفعل ذلك اإاّل وهي تنتحل لنف�سها اأطرا 
الذاكرة اأماكن  البع�ص  �سّماها  فيها  تتمو�سع 
اأهّمها  من  ولعّل   ،  lieux de mémoire

الّرموز مبختلف ت�سنيفاتها. 
ويف هذا ال�ّسياق توّفر لنا الذاكرة اجلماعّية 
يف  جم�ّسدة  الب�سرية  الرموز  من  كاملة  مدّونة 
عليها  حافظت  التي  ال�سخ�سّيات  من  �سل�سلة 
ال�سفوّية  عطاءاتها  خمتلف  يف  بها  فاحتفت 
و�سردّيات  ال�سعبّية  واملالحم  واالأذكــار  كال�ّسري 
�سخ�سّية  ن�ستح�سر  اأن  وح�سبنا  التاأ�سي�ص، 
م�سعود بن زملاط اّلتي مثلت اأيقونة الرجالملثال 
لقيم  جت�سيدها  ــرب  ع ال�سعبي  املــتــخــّيــل  يف 
اّلذي  ال�سخ�ص  اإنه  واالإبــاء؛  والثورة  البطولة 
ال�سعبّية يف �سجن  االأغاين  خّلدت ذكراه بع�ص 

ملحمي ي�سور لنا تاريخه البطويل.
دائما  تتقّيد  ال  اجلماعية  الــذاكــرة  اإّن 
باملا�سي  اأّنها ال حتتفظ  التاريخ طاملا  مبعطيات 
رهاناتها  الأّن  و�سياغته  تركيبه  تعيد  واإمّنــا 
تتعّلق بت�سكيل الهوّية يف احلا�سر؛ لهذا مل تتوّرع 
عن عقد �سلة بني �سخ�سّيات تنتمي اإىل اأزمنة 
خمتلفة على الّنحواّلذي جنده يف العالقة بني 
بن زملاط االأول وبن زملاطالثاين، وبني بن زملاط 
وبوزيان القلعي بالغرب اجلزائري �سنة 1863، 
وبني بن زملاط واأرزقي اأولب�سري بالقبائل الكربى 

بني �سنتي 1890-1895م.
االأ�سطورية  ال�سخ�سّيات  هــذه  اأكـــر  اإّن 
الواقعي  التاريخي  وجودها  عن  انزاحت  قد 
مبا  واخلــيــال  القدا�سة  من  مب�سحة  لتت�سربل 
�سور  مبثابة  هــي  متعالية  منـــاذج  منها  جعل 
حتفل  اّلتي  الّرمزّية  املدّونة  حول  تتمف�سل 
التقليدّية كما تتجّلى يف  ال�سعبّية  الثقافة  بها 

الغناء وخمتلفال�سفاهّيات باأنواعها.

م�شاألة املنهج: املنهج الرمزي اللغوي
هناباالأنروبولوجيينالذين  �سنقتدي  اإننا 
لل�سفاهيات،  اللغوي  الرمزي  بالتحليل  اهتموا 
وحكايات  اأ�ساطري  مــن  املــتــعــددة،  بعنا�سرها 
مبو�سوع  ال�سلة  ذات  �سعبية،  واأمــثــال  واأغـــاٍن 
بحثنا املتمثل يف ق�سة حياة م�سعود بن زملاط؛ 
كما ن�ستلهم من التجارب املنهجية لهوؤالء والتي 
ال�سفهي  التعبري  اأ�سكال  حتليل  على  ان�سبت 
وقد  فــيــهــا،  املت�سمنة  الــرمــزيــة  والـــــدالالت 
درا�سته  Dell Hymesيف  هاميز  ِدل  حــاول 

 Ethnography of الكالم  لالأثنوجرافيا 
ُيو�سف  ما  بني  الفجوة  ميالأ  اأن   speaking
على اأنه قواعد Grammarوما ُيو�سف على 
القواعد  اأي   - اإنهما  حيث  اأثنوجرافيا،  اأنــه 
على  ــة  اأدل اأو  �سواهد،  والكالم-ي�ستخدمان 
معينة،  رمــزيــة  اأو  فــكــريــة،  اأمنــــاط  ـــود  وج
الرمزي  املنهج  ي�سعى  ذلــك  اإىل  وباالإ�سافة 
اأمناط  ظهور  بني  العالقة  تتبع  اإىل  اللغوي 
معينة من البالغة والتعبريات اللغوية، مثل: 
املجاز اأو اال�ستعارة واملجاز املر�سل والدالالت 
وب�سفة  فيها،  املت�سمنة  الرمزية  واملــعــاين 

خا�سة يف م�سمون الفعل االجتماعي.
الفن  لغة  يف  ي�سمى  ما  اأو  املجازية،  للرموز 
االأدبي اأ�سكال اال�ستعارة والكناية، دور اأ�سا�سي 
يف فهم االأمناط ال�سلوكية واالأ�سكال الثقافية، 
وب�سورة اأكر حتديًدا �سنجتهد يف �سبيل تاأويل 
من  بها  يرتبط  وما  والق�سايا،  العبارات  بع�ص 
يف  لنا  تبدو  معينة  وطقو�ص  و�سعائر  اأفــعــال 
غريبة  و�سعائر  عبارات  اأنها  اأحيانا  ظاهرها 
اأو غري منطقية، فعلى �سبيل املثال قول ال�سكان 
اأو  "منافق"  banditاإنه  اأو  )اأمونافق  املحلني 
اتخذ  الذي  الرجل  املحلية،  باللغة  اِتي(  )اأََخمَّ
�سكن  اأو  اْلَغاَبْث(  )ُيوَغا  له  مــاأوى  الغابة  من 
اْلَغاَبْث(،  ْن  البادية)اأُو�سَّ نا�ص  قول  اأو  الغابة، 
من  تلزم  املحلية  اللغة  اإن  الغابة؛  ذئــب  اأي 
من  نوًعا  يحقق  اأن  املواطنني  من  ي�ستخدمها 
االأخالقية  اخل�سائ�ص  بني  والتكامل  االت�ساق 
والفيزيقية لل�سخ�ص، يف وحدة واحدة، داخل 

الرحم الفيزيقي للج�سد الب�سري.
ومثل هذا املنهج يف التحليل الرمزي اللغوي 
من �ساأنه اأن يري مثل هذه الدرا�سات من خالل 
الأ�سكال  اليومية  اال�ستخدامات  على  تطبيقه 
واأغاٍن  واأمثال،  مــرددات،  من  ال�سفهية  التعبري 
�سعبية. فعند حتليل نعت النا�ص للثائر م�سعود 
ذلك  اأن  “ذيب” جند  ذئب  اأنــه  على  زملــاط  بن 
ارتباًطا قوًيا بطبيعة احلياة  الت�سبيه يرتبط 
اأن  اإذ  اأنــذاك،  البادية  يف  النا�ص  يعي�سها  التي 
من  احليوانات  رعي  هو  للبدو  الرئي�سي  العمل 
اإبل واأغنام، وغالًبا ما تتعر�ص هذه احليوانات 
�سر�سة  هــجــمــات  اإىل   - االأغـــنـــام  خــا�ــســة   -
للحيوان  تهديًدا  ميثل  فالذئب  الــذئــاب،  مــن 
والبط�ص  للقوة  يرمز  فاإنه  ثمة  ومن  ال�سعيف، 
والدهاء، فمن يتعامل مع الذئب يجب اأن يكون 
اآٍن  يف  ومــاكــًرا  قوًيا  يكون  اأن  يجب  اأي  ذئــًبــا، 
واحد، ويت�سع هذا املجاز لي�سمل عالقة البدوي 
يك�سف  اإذ  العداوة،  له  يكنون  الذين  باالأفراد 
اإنه  بقوله:  ومكره  و�سجاعته  قوته  عن  لهم 
وباخت�سار،  منه،  النيل  ال�سهل  من  ولي�ص  ذئب، 
يظهر  ال�سابقة،  االإثنوجرافية  احلــاالت  من 

ال�سوء  اإلــقــاء  يف  جلًيا  اللغوي  التحليل  دور 
فكرية  الأمناط  املميزة  الرمزية  اجلوانب  على 
معينة من خالل الرتكيز على االأ�سكال اللغوية 
التي  واال�ستعارة  الكناية  اأو  املر�سل  املجاز  من 

هي �سكل من التعبري الرمزي. 

منهج التاأويل الرمزي
Symbolic- الرمزي  التاأويل  منهج  ميثل 
hermeneutic مرحلة تبلور مناهج التحليل 
املجازي  اال�ستخدام  من  تنطلق  التي  الرمزي، 
للرتاث اأو الثقافة، على اأنها ن�صTexte، وهذا 
عملية  واأن  والتاأويل،  للقراءة  يحتاج  الن�ص 
ــرايف،  ــوج ــن االإث فيها  ي�سرتك  الن�ص  كتابة 
واالإخباري اأو حامل الرتاث، حيث يعك�ص ذلك 
وح�سافة  وح�سا�سية،  املواطنني،  روؤيــة  الن�ص 

االإثنوجرايف يف وحدة واحدة.
االإثــنــوغــرايف  للمنهج  با�ستخدام  ن�سعى 
املكثف، اإىل الك�سف عن روؤى النا�ص من ال�سكان 
الرتكيز  مع  زملاط،  بن  �سخ�سية  حول  املحليني 
املختلفة  الثقافية  االأبنية  تاأثري  كيفية  على 
على  �سخ�سيته  حول  قيلت  التي  االأغــاين  مثل 
نواجه  ما  الأن  ذلك  املحلي؛  االجتماعي  الفعل 
متفرقة،  ظواهر  جمرد  لي�ص  كاإثنوغرافيني 
بل هو عدد كبري من االأبنية الت�سورية املعقدة 
ا  املتداخلة فيما بينها، والتي تتطلب نوًعا خا�سً
ولي�ص جمرد  املكثف،  االإثنوجرايف  الو�سف  من 
املــادة  اأو  املعطيات،  وت�سنيف  وتبويب  جمع 
ــاط،  زمل بــن  بــاأ�ــســطــورة  ال�سلة  ذات  الــرتاثــيــة 

وحفظها يف اأر�سيفات.
وطبًقا الآراء جريتز، فاإن الثقافة ينظر اإليها 
بالرموز  يتعلق  ونقا�ص  للمعاين،  اأنها حوار  على 
ينح�سر  ال  فالثقافة  املعاين،  لتلك  املت�سمنة 
واالأفــكــار  الــتــ�ــســورات  جمـــرد  عــلــى  مفهومها 
اأنها  اإذ  ــراد،  االأف عقول  يف  املعرفية  واجلوانب 
العلمية،  للدرا�سة  وتخ�سع  وخارجية،  عامة 
وبعبارة اأخرى: الثقافة تكون مت�سمنة، ويعرب 
عنها يف رموز عامة، وهذه الرموز العامة ت�سري 
اأفكار  "من  املعرفية  اجلوانب  اإىل  فقط  لي�ص 

ا - ويف وحدة  اأي�سً بل  العامل(  وروؤى  وت�سورات 
والتقييمية  املعيارية  اجلوانب  اإىل   - واحــدة 

والوجدانية، اأو ما يطلق عليه روح الثقافة".
املعاين  ن�سيج  هو  الدرا�سة  مو�سوع  دام  وما 
ـــاط، فاإنه  ــوؤلــف الأ�ــســطــورة بــن زمل ــوز امل ــرم وال
التاأويلي الذي يبحث  الو�سفي  التحليل  يتطلب 
العمل  فاإن  املعنى  تف�سري  اأجل  ومن  املعنى.  عن 
االأنروبولوجي يلزمنا بالبحث عنه بني النا�ص 
يف تفاعلهم االجتماعي؛ اإذ اإن هوؤالء النا�ص هم 
�سخ�سية  على  املعنى  فر�سوا  اأو  اأ�سافوا  الذين 

البطل التي يتعاملون معها، مبختلف اأفعالها.
الرمزي  التاأويلي  املنهج  بوا�سطة  و�سنعمل 
مكثفة  تقارير  تقدمي  اأواًل:  م�ستويني،  على 
وهذه  زملاط،  بن  فيه  يعي�ص  الذي  الف�ساء  عن 
لــروؤى  طبًقا  اأو  الــداخــل،  مــن  تكون  التقارير 
يعرف  مــا  وهـــذا  اأنف�سهم،  ومقربيه  الــنــا�ــص 
نظر  وجهة  من  اأو  الداخل،  من  الدرا�سة  با�سم 
االأحداث  عاي�سوا  اأو  عا�سروه،  الذين  النا�ص 
بني  خا�سة  املا�سي  القرن  مطلع  يف  وقعت  التي 
باإمعان  التفكري  1916-1921.ثانًيا:  �سنتي 
وال�سواهد  والــفــكــريــة  املعرفية  االأ�ــســ�ــص  يف 
االإثنوجرافية امليدانية لهذه التقارير، بغر�ص 
واملعاين  الــرمــوز  اأن�ساق  اأو  الــرمــوز،  ا�ستنتاج 
من  بــالــدرا�ــســة  ذلــك  ويــعــرف  بــهــا،  املرتبطة 
تخ�سع  التي  االإجرائية  الدرا�سة  اخلــارجــاأو 

للمالحظة املو�سوعية.
اأو  الن�ص،  قــراءة  ت�سبه  االإثنوغرافيا  اإن 
هنا  تعني  الن�ص  فــقــراءة  للن�ص،  حتليل  هــي 
غري  االأمنــاط  ت�سبح  خاللها  من  التي  العملية 
اأو  الكالم،  اأو  واللغة،  ال�سلوك،  من   - املكتوبة 
وال�سعائر–  واملــعــتــقــدات،  ال�سفاهي،  الـــرتاث 
ودور  ومــغــزى،  معًنى  ذي  مت�سق  لن�ص  موؤلفة 
االأحداث  مع  التعامل  يف  يتمثل  االإثنوجرايف 
ن�سو�ص  اأنها  على  االأفراد  واأفعال  االجتماعية 
ميكن  بحيث  املــوقــف،  عن  موؤقًتا  عزلها  ميكن 
الن�سو�ص فيما بعد،  اأي  قراءتها وفهم معناها، 
منف�سلة  لي�ست  ولكن  ذاتــه،  املوقف  غياب  ويف 

عن امل�سمون.

توطئة
ظلت "ال�سفاهية"، والتزال، م�سدرا مهما من م�سادر املعرفة عامة، واملعرفة التاريخية على نحو خا�ش، واإذا ما تذكرنا عدد 
اللغات واللهجات غري املكتوبة، التي ال متلك خطوط كتابة خا�سة بهايف العامل قدميا وحديثا، اأدركنا مدى اأهمية امل�سافهة يف 

تاريخ االإن�سانية ب�سكل عام.
ويف هذا االإطار يلزمنا عملنا العلمي االعرتاف باأهمية "التاريخ ال�سفاهي" يف ك�سف غوام�ش املناطق املجهولة يف تاريخ 

االإن�سانية، خا�سة لدى تلك اجلماعات التي متتلك لغات ولهجات غري مكتوبة، وال يزال املوؤرخون يعتمدون على ال�سهادات 
ال�سفاهية للرجال والن�ساء الذين اأ�سهموا يف �سنع االأحداث ال�سيا�سية والثقافية والفنية وغريها؛ ال�ستكمال �سورة الفرتة 

التاريخية التي يدر�سونها.
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جــيدو



جــيدو

فريق  على  ال�سلبية  النتائج  تــوايل  بعد 
للق�سم  ال�سقوط  وتر�سيم  باتنة  مولودية 
ــم تــوفــر كــل الظروف  ـــواة، رغ الــثــالــث ه
املالئمة لتحقيق اأف�سل النتائج طفت على 
الكبرية  الــديــون  ق�سية  مــوؤخــرا  ال�سطح 
على  جــاء  حيث  باتنة  مولودية  لفريق 
املحتجني  البوبية  اأنــ�ــســار  قائمة  راأ�ـــص 
اأمام مقر مديرية ال�سباب والريا�سة فتح 
فتح  واعـــادة  الفريق  ديــون  يف  حتقيقات 
حق  يه�سم  ال  حتى  وهــذا  املحا�سبة  ملف 

النادي االأبي�ص واالأ�سود.
هذا وطالب اأي�سا حمبي اأن�سار املولودية 
من امل�سوؤولني على م�ستوى مديرية ال�سباب 
احلافلة  لق�سية  حلول  ايجاد  والريا�سة 
الدائنني،  احــد  قبل  مــن  عنها  املحجوز 
خا�سة واأن احلافلة باتت على و�سك البيع 
املعني  ديون  ت�سديد  عدم  ب�سبب  املزاد  يف 

والتي تقدر بـ 70 مليون �سنتيم.
االأبــرز،  العامة  اجلمعية  م�ساألة  لتبقى 
وبهذا ينتظر اأن�سار البوبية عقد جمعية 
عامة ا�ستثنائية يف اقرب االأجال لرت�سيم 
نحو  والتوجه  احلــايل  الرئي�ص  ا�ستقالة 
باب  فتح  وكذا  الفريق  ي�سري  موؤقت  مكتب 
يقودون  ــدد  ج الأ�ــســخــا�ــص  الرت�سيحات 

الفريق يف املرحلة القادمة.
يذكر اأن مديرية ال�سباب والريا�سة ومن 
على  اأكــدوا  فيها  امل�سوؤولني  بع�ص  خالل 
الفطر،  عيد  بعد  مبا�سرة  حلول  اإيجاد 
العامة  اجلمعية  يخ�ص  فيما  �ــســواء 
االن�سغاالت  بع�ص  اأو  اال�ستثنائية 
االأخرى يف انتظار ما ت�سفر عنه االأيام 

القليلة القادمة.

اأ�ساد مدرب احلرا�ص 
بوخلرفان  عـــادل 

بـــا�ـــســـتـــفـــاقـــة 
ــــــه  ــــــق ــــــري ف
عــقــب الــفــوز 

نهاية  املحقق 
االأخري  االأ�سبوع 

ميلة  �سباب  ـــام  اأم
حــيــث اعـــتـــرب ذلــك 

االجنـــــاز هـــامـــا، الأنـــه 
ياأتي يف وقت ي�سعى اجلميع اإىل اإحداث 
يف  الالزمة  والفنية  النف�سية  الوثبة 
التقني  وجدد  العودة.  مرحلة  م�ستهل 
�سوء  على  العبيه  يف  ثقته  بوخلرفان 
اجلهود املقدمة يف التدريبات واملباريات 
التي اأعطت ثمارها، مانحا اأهمية كبرية 
للمباريات املقبلة بغية التاأكيد وتفادي 
بداية  ال�سابقة،  االإخــفــاقــات  تــكــرار 
باملنعرج  و�سفها  التي  بوقرانة  مبباراة 
املن�سرم  اجلمعة  مباراة  املــدرب  وحلل 
باالإيجابية،  وو�سفها  زوايــا  عــدة  من 
الت�سكيلة  عزمية  ح�سبه  ــدت  اأك الأنها 
الذي  النف�سي  امل�سكل  جتــاوز  اأجــل  من 
املن�سرمة،  اجلــــوالت  خـــالل  ــم  ــه الزم
بها  الظفر  مت  التي  النقاط  اأن  موؤكدا 
اأ�سحاب  اأن  على  وا�سح  دليل  ميلة  اأمام 
ي�ست�سلموا  مل  واالأ�سود  االأبي�ص  اللونني 
لالأمر الواقع وعازمون على اإحياء حلم 
جولة  اآخر  اإىل  عليه  واحلفاظ  البقاء 
واأ�ساد بوخلرفان يف هذا ال�سياق باللعب 
الرجويل الذي ميز جميع الالعبني رغم 
حتقيق  يريد  كــان  الــذي  املناف�ص  قــوة 
نتيجة اإيجابية، اإال اأن ا�ستماتة العبيه 
�سنعت الفارق ومكنتهم من احلفاظ على 
املك�سب املحقق واأكد اأن اأع�ساء الطاقم 
الفني ركزوا خالل عملهم على اجلانب 
الالعبني  معنويات  رفع  بغية  النف�سي، 
توايل  نتيجة  م�سهم  الــذي  ال�سرر  بعد 
ـــار:  ــات، قــائــال يف هــذا االإط ــاق ــف االإخ

“الالعبون عانوا كثريا 
النتائج  �سل�سلة  من 

التي  ال�سلبية 
دون  حالت 
ظــهــورهــم 
بــــكــــامــــل 
ــاتــهــم،  اإمــكــان
اإىل  دفــعــنــا  مـــا 
ــى  ــــز عــل ــــي ــــرتك ال

ــــب الــنــفــ�ــســي  اجلــــان
بال�سكل  وحت�سري الالعبني 

ال�سمود،  على  يعينهم  الذي 
قيمة  عـــن  ــر  ــظ ــن ال ــرف  ــس ــ� ب

واأعتقد  نواجهه  الــذي  املناف�ص 
ثماره  اأعطى  قد  املبذول  اجلهد  اأن 

جميع  ميز  ــذي  ال االأداء  اإىل  بالنظر 
يف  قوية  رغبة  اأبــدوا  الذين  الالعبني 
هذا  اأن  واأرى  الثالث  بالنقاط  الظفر 
التفاوؤل  روح  على  ويربهن  مهم  االأمــر 
من  الت�سكيلة"  ت�سود  التي  واجلــديــة 
جانب اآخر اإعترب اأن الفوز �ستكون اآثاره 
جيدة متهد لهم اال�ستفاقة النوعية يف 
املباريات املقبلة، الأن ما ينق�ص الفريق 
الديار  خـــارج  واحـــد  فــوز  حتقيق  هــو 
وعن  احلقيقية  االنــطــالقــة  ـــداث  الإح
البطولة،  بقية  يف  ال�سباب  م�ستقبل 
املهمة  �سعوبة  ــص  ــرا� احل مـــدرب  اأكـــد 
التي تنتظر فريقه، بالنظر اإىل نوعية 
مرحلة  وخ�سائ�ص  املقبلة  الــلــقــاءات 
"�سيكون  ال�ساأن:  هذا  يف  وقــال  العودة 
املقبلة  املــبــاريــات  الأن  �سعبا  الــرهــان 
هذا  اأن  اإال  ال�سعوبة،  غاية  يف  �ستكون 
ب�سورة  العمل  موا�سلة  مــن  مينعنا  ال 
حظوظنا  على  احلفاظ  اأجل  من  جادة 
اآخر جولة من البطولة،  يف البقاء اإىل 
الأنه مهما كانت املهمة �سعبة فهناك اأمل 
مع  نتفاو�ص  اأن  ويجب  اجلميع  يــراود 
بقية امل�سرية حتى جنمع على اأكرب عدد 

من النقاط، وهذا اأمر مهم".

نتيجة  خن�سلة  احتــــاد  حــقــق 
يف  املا�سية  اجلــولــة  يف  الــتــعــادل 
احتــاد  اأمـــام  اجلــاريــن  "داربي" 
زرداين  ال�سهيد  مبلعب  ال�ساوية 
على  الفريقني  وافـــرتق  ح�سونة 
مكنت  والــتــي  ملثله  �سفر  نتيجة 
املركز  على  احلــفــاظ  اخلنا�سلة 
املجموعة  يف  اخلــامــ�ــص  املــتــقــدم 
الفني  الطاقم  كثريا  اأراح  ما  وهو 
نتائج  حققوا  اخلنا�سلة  ال�سيما 
م�ستحقة خالل االأ�سابيع املا�سية 
منعرجني  ــــازوا  ــــت اج وبـــعـــدمـــا 

خطريين ب�سالم اأمام كل من احتاد 
ح�سابيا  ال�ساوية  واحتــاد  عنابة 
فريق  يــكــون  املتتبعني  وحــ�ــســب 
االحتاد �سمن مكانته يف الرابطة 

الثانية .
طلب  وبعدما  ــر  اآخ �سعيد  وعلى 
التقني  بــقــيــادة  الــفــنــي  الــطــاقــم 
فــــــاروق اجلـــنـــحـــاوي ا�ــســتــئــنــاف 
خالل  تدريبية  بح�سة  برناجمه 
�سيدي  اأبناء  لقاء  بعد  االأحد  يوم 
الفطر  عيد  مــع  وتــزامــنــا  رغي�ص 
راحة  النادي  اإدارة  منحت  املبارك 

اجلمعة  ــوم  ي غــايــة  اإىل  لالعبني 
من  التدريبات  ال�ستئناف  املقبل 
والتي  للبطولة  حت�سريا  جــديــد 
بيوم  املقبلة  اجلــولــة  برجمة  مت 
اخلنا�سلة  ي�ستقبل  حني  الثالثاء 
هالل �سلغوم العيد يف مباراة قوية 
ومن ثمة هي فر�سة لرفقاء القائد 
�سامر لتحقيق الفوز ل�سمان البقاء 
باأريحية وهو مطلب اأن�سار الكحلة 
نتائج  بتحقيق  املنت�سني  والبي�ساء 
اإيجابية وكانت اآخرها اأمام الغرمي 

احتاد ال�ساوية.

حقق  قاي�ص  �سباب  فريق  اأن  رغــم 
املا�سية  اجلولة  يف  م�ستحقة  نتيجة 
تب�سة  من  ثمينة  بنقطة  عاد  حينما 
ـــاد تب�سة  الــرائــد احت عــلــى حــ�ــســاب 
عبد  تازير  املــدرب  اأ�سبال  قدم  بعدما 
الند  ووقفوا  رجولية  مباراة  احلكيم 
خالله  ومــن  املحلي  الفريق  اأمــام  للند 
لكنه  للقاي�سية،  الو�سيف  من�سب  يبقى 
يكن يف احل�سبان يف ح�سة  ما مل  حدث 
وجد  حينما  االأحــد  ليوم  اال�ستئناف 
الطاقم الفني نف�سه مع جمموعة قليلة 

بالالعبني  االأمــر  ويتعلق  الالعبني  من 
مدينة  خارج  القاطنني  بينما  املحليني 
بالتدريبات  االلتحاق  رف�سوا  قاي�ص 
مل  االإدارة  بحجة  بعائالتهم  والتحقوا 
جزء  ت�سوية  خــالل  من  بوعدها  تــويف 
عيد  مع  تزامنا  املالية  م�ستحقاتهم  من 
املكتب  تطمينات  ح�سب  املبارك  الفطر 
،وهو  الــوقــت  هــذا  قبل  املــوؤقــت  امل�سري 
بت�سريح  يقرر  الفني  الطاقم  جعل  ما 
اإىل  عطلة  ومنحهم  الالعبني  جميع 
،بينما  املبارك  الفطر  عيد  بعد  غاية 

وحتججت  ـــة  ورط يف  وقــعــت  االإدارة 
على  ويبقى  املــاديــة  ال�سيولة  بغياب 
املكتب امل�سري املوؤقت اإيجاد حلوال قريبا 
من اأجل احلفاظ على دينامكية النتائج 
مركز  والدليل  االآن  غاية  اإىل  املحققة 
القاي�سية  التي يحافظ عليها  الو�سافة 
البطولة  لــقــب  حتقيق  ن�ستبعد  وال 
ال�سيما  الفا�سلة  املباراة  اإىل  والذهاب 
بعد عودة الفريق اإىل ال�سكة بعد قدوم 
التقني اجليجلي عبد احلكيم تازير اإىل 

قاي�ص.

البي�ساء  عني  اإحتاد  ت�سكيلة  حققت 
�سلغوم  ــل  اأم مواجهة  خــالل  االأهـــم 
الثالث  بالنقاط  وظــفــرت  العيد 
وهو الفوز الذي كر�ص اال�ستفاقة 
العائد  املـــدرب  الأبــنــاء  النوعية 
ا�ستعادوا  الذين  حرنان  حكيم 
ب�سورة  اإمــكــانــاتــهــم  يف  الــثــقــة 
ــمــح لهم  ــس � ــــو مـــا  وا�ـــســـحـــة وه
بالتنف�ص موؤقتا وتخفيف ال�سغط 
عن اأنف�سهم، يف الوقت الذي تراهن 
اأ�سرة النادي على التاأكيد يف املواعيد 
مواجهة  تت�سدرها  الــتــي  املتبقية 
اجلولة القادمة اأمام اجلار جمعية عني 
االأبي�ص  اللونني  اأ�سحاب  كان  واإذا  كر�سة 
�سل�سلة  بعد  اال�ستفاقة  حّققوا  قد  واالأ�سود 
النتائج ال�سلبية التي اأّثرت يف معنويات الت�سكيلة 
فاإن الطموح كان مركزا على الطريقة التي يت�سنى بها 
و�سع حد لالإخفاقات وكان املدرب حرنان من املتاأثرين بعد 
فوق  الالعبون  قدمه  الــذي  ــاالأداء  ب اأ�ساد  حيث  حتقيق، 

امليدان م�سحوبا باالإرادة القوية التي اأبانوا عنها يف �سبيل 
ت�سريحاته  يف  التاأكيد  وجــّدد  الثالث،  بالنقاط  الظفر 
عني  يف  الفاعلة  االأطــــراف  جميع  وقــوف  �ــســرورة  على 
املتبقية من  التفاو�ص بحدية مع املحطات  البي�ساء ق�سد 
عمر البطولة، مبديا تفاوؤله باإمكانية ك�سب الرهان رغم 
�سعوبة املهمة وهذا من خالل التطلع اإىل امل�ستقبل والعمل 
على اإحراز اأكرب عدد من النقاط التي تبقى كفيلة ح�سبه 

بو�سع الفريق يف ال�سكة ال�سحيحة.
واأجمع الكثري من حمبي االإحتاد على اأهمية الفوز االأخري 
اأمام بوقرانة خا�سة اأّن ذلك حتقق اأمام فريق ي�سارع على 
اأّن هذا املك�سب �سيفتح ال�سهية اأكر من  ال�سعود واعتربوا 
اأجل التحلي بالتفاوؤل حت�سبا للمواعيد املقبلة ويف مقدمتها 
املواجهة املحلية اأمام عني كر�سة التي يريدها اجلميع اأن 
تكون منا�سبة الإحداث املفاجاأة والعودة بنتيجة مر�سية 
حاجة  يف  الت�سكيلة  اأّن  خا�سة  ال�سكة،  يف  الفريق  ت�سع 
تعميق  ق�سد  القواعد  خــارج  من  اإ�سافية  لنقاط  ما�سة 
الفارق عن بقية االأندية التي تلعب من اأجل �سمان البقاء 
وباملرة تدارك االإخفاقات ال�سابقة من اأجل �سمان مكانة 

مريحة قبل اإ�سدال ال�ستار عن جمريات البطولة.

مالية  قيمة  من  �سطيف  وفاق  �سي�ستفيد 
متثل  والتي  �سنتيم  مليار   2.5 اإىل  ت�سل 
املبلغ املتبقي من اجلائزة املالية املمنوحة 
القدم  لكرة  االإفريقي  االإحتاد  طرف  من 
للوفاق بعد الو�سول اإىل دوري املجموعات 
من مناف�سة كاأ�ص الكاف، وكانت الفاف قد 
من  دوالر  األف   100 مبلغ  اإقتطاع  قررت 
ح�سة الوفاق يف مناف�سة كاأ�ص الكاف من 
اأجل ت�سوية م�ستحقات فريق وافا الغاين 
والذي يدين للوفاق مببلغ حتويل املهاجم 

دانيال لوموتي.
مطلبها  �سطيف  وفـــاق  اإدارة  وجـــددت 
راعية  �سركة  على  احل�سول  بــ�ــســرورة 
باقي  غــرار  على  الوفاق  متويل  اأجــل  من 
هذا  من  اإ�ستفادت  التي  االأخــرى  الفرق 

املالية  االأزمــــة  ظــل  يف  وهـــذا  االإمــتــيــاز 
الوقت  يف  الفريق  يعي�سها  التي  اخلانقة 
للم�سريين  الرئي�سي  املطلب  فــاإن  الراهن 
جمل�ص  رئي�ص  وكان   ، هو  االأن�سار  ومعهم 
االإدارة عبد احلكيم �سرار قد قام بطرق 
من  الفارطة  الفرتة  خــالل  االأبـــواب  كل 
ال�سركات  من  العديد  مع  تفاو�سه  خالل 
دون  لكن  واخلا�سة  العمومية  الوطنية 
عقود  على  احل�سول  عدم  ظل  يف  جــدوى 

متويل جديدة.
واإعترب مدرب وفاق �سطيف نبيل الكوكي 
ت�سطريها  مت  التي  املكثفة  الرزنامة  اأن 
من طرف الرابطة املحرتفة غري معقولة 
كل  لقاء  خو�ص  على  جمرب  الفريق  لكون 
ال�سدد  هذا  يف  الكوكي  وقال  اأيــام،   03
:"نلعب بريتم غري معقول، حيث نخو�ص 
لقاء كل 03 اأيام خا�سة مع نق�ص التعداد، 
ولهذا  مقابالت   05 خ�سنا  يــوم   15 يف 

اأ�سبوع  لدينا  التعب،  من  تعاين  الت�سكيلة 
غليزان  �سريع  ملقابلة  التح�سري  اأجل  من 

واإ�سرتجاع بع�ص امل�سابني".
حديثه  الكوكي  نبيل  املـــدرب  ووا�ــســل 
ملا  اجليد  التح�سري  �سرورة  على  موؤكدا 
تبقى  والتي  البطولة  مباريات  من  تبقى 
الهدف الرئي�سي للوفاق هذا املو�سم وقال 
مراجعة  :"علينا  ال�سياق  هذا  يف  الكوكي 
الرئي�سي  الهدف  على  والرتكيز  اأنف�سنا 
نتائج  حتقيق  اأجـــل  مــن  البطولة  وهــو 
و�سنحاول  املــوجــود،  بالتعداد  اإيجابية 
ــــداء الــلــقــب الــتــا�ــســع لــلــوفــاق، ونحن  اإه
العودة  وعلينا  جيدة  مرتبة  يف  نتواجد 
من  بداية  االإيجابية  النتائج  �سكة  اإىل 

عبد الهادي. بمباراة �سريع غليزان". اأحمد اأمني. ب 

اأحمد اأمني. ب 

اأعربت اإدارة مولودية العلمة عن اإ�ستغرابها الإقحام الفريق يف ق�سية اللقاء 

الذي جمع بني �سباب باتنة ونادي التالغمة يف ظل تداول اأخبار عن وجود حتفيز 

من طرف اإدارة املولودية لفريق نادي التالغمة من اجل حتقيق الفوز اأمام ال�سباب 

يف ظل اإ�ستداد ال�سراع على حتقيق البقاء، ونفت اإدارة املولودية جملة وتف�سيال هذه 

االإ�ساعات موؤكدة على اأنها مل حتفز اأي فريق ولي�ص من م�سلحتها فعل ذلك خا�سة 

اأن حظوظ الفريق مازالت قائمة يف حتقيق البقاء ولي�ص يف حاجة اإىل مثل هذه 

الت�سرفات التي تبقى بعيدة عن اجلانب الريا�سي.

واأكد مدرب مولودية العلمة نذير لكناوي اأن الفريق يف حاجة اإىل 10 نقاط 

يف املباريات املتبقية من املو�سم اجلاري من اأجل تر�سيم البقاء يف الق�سم 

الثاين، ومتلك املولودية 18 نقطة حاليا وتنتظرها 04 مباريات 

داخل الديار اأمام كل من اإحتاد عنابة، هالل �سلغوم العيد، 

مولودية باتنة واإحتاد خن�سلة، وهو ما يجعل الفريق 

يف رواق جيد لتحقيق البقاء.

االإدارة ت�ستغرب اإقحامها يف 

اأحداث لقاء الكاب والتالغمة 

مولودية العلمة 

عبد الهادي. ب

العاي�ص. �ص

العاي�ص. �ص

اأمري. ج
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ق�سية الديون تطفو على ال�سطح جمددا واالأن�سار 
يطالبون بفتح التحقيقات واملحا�سبة 

عادل بوخلرفان: "حققنا فوزا 
مهما �سيمكننا من حت�سني امل�سوار"

الطاقم الفني مينح الالعبني راحة
 اإىل غاية اجلمعة املقبل 

الالعبون يقاطعون ح�سة اال�ستئناف 
وغادروا الفريق

االإنت�سار على بوقرانة يبعث على 
االإرتياح ومواجهة "جيباك" منعرج البقاء

الوفاق ي�ستفيد من 2.5 مليار �سنتيم واالإدارة تطالب ب�سركة راعية 

مولودية باتنة

�شباب عني فكرون

احتاد خن�شلة

�شباب قاي�س

�شباب قاي�س

وفاق �شطيف 

�إليا�س عباب�سة: )العب مولودية باتنة(

اأمري. ج

كل  من  كارثية  مبرحلة  متر  "البوبية 

اجلوانب وتوايل الهزائم اأمر منطقي"
عباب�سة  ــص  ــا� ــي اإل الــالعــب  حتـــدث 

مــتــو�ــســط مـــيـــدان فــريــق مــولــوديــة 

اللقاء  عــن  عباب�سـة  اإليـا�ص  باتنة 

زمـــالءه �سد  قــاد فيه  االأخـــريرالـــذي 

ت�سريح  يف  وقــال  جــالل  اوالد  �سباب 

الظروف  حقيقة   " نيوز"  لـ"االأورا�ص 

انا  �سعبة  جد  الفريق  يعي�سهـا  التي 

اخلرجـة  يف  للنتيجـة  متفاجئ  غري 

ــالل،  ج اوالد  �ــســبــاب  �ــســد  ــــرية  االأخ

على  �سعبة  جد  مبرحلة  مير  الفريق 

النتيجـة  ومــا  اجلــوانــب  كــل  م�ستوى 

اإال  جالل  اأوالد  �سباب  اأمــام  االأخــرية 

ال�سيئـة  اأو�سـاع  عن  حا�سل  حت�سيل 
التي نعي�سهـا."

الطـاقم  غياب  ظـل  يف   ": واأ�ــســاف 

لالعبي  جمـاعي  ــاب  ــي وغ االداري 

خمتلفـة  ــاب  ــب ــس الأ� االأول  الــفــريــق 

ا�سافـة اإىل امل�سـاكل االإدارية واملـادية 

فـاإن  الــفــريــق،  فيهـا  يتخبط  الــتــي 

اأمر  وهذا  �ستتوا�سل  ال�سلبية  النتائج 

�سبان  اقحام  ال�سعب  من  منطقي،  جد 

من دون خربة يف اأجواء �سعبة مثل ما 

واجهنـا  جــالل،  اأوالد  ملعب  يف  حدث 

الفريق  بــرديــف  جــالل  اأوالد  �سباب 

كما  اخلبـرة  يفتقـدون  العنا�سر  كال 

اننا لعبنـا يف ظروف �سعبة ويف بيئـة 

اأن  ميكـن  احلــــار،ال  مبناخها  تتميز 

يقدموا  اأن  ال�سبان  هوؤالء  من  ينتظـر 

االأف�سل، اخل�سـارة كانت متوقعـة وعن 

الالعبني  بع�ص  �سجاعة  اأثمن  نف�سي 

الذين رفعوا التحدي يف تلك الظروف 
ال�سعبة."
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يل فاتو ال�شهر يقول 
..�شمت

القاقري  عا�سها  مثرية  جد  وتقلبات  كثرية  اأحداث 
بلد  يف  �سهيد،  املليون  ون�سف  املليون  ــص  ار� على 
املزيد  تلقوا  اأيــن  واخل�سروات  واللحوم  اخلــريات 
بقدرتهم  �سربت  التي  والتقلبات  التغريات  مــن 
نف�سهم  يف  واأثــــارت  احلــائــط  عــر�ــص  ال�سرائية 
العدة  فاأكملوا  رحب  ب�سدر  وا�ستقبلوها  االإحباط 
ي�سر  الع�سر  بعد  اأن  اأمرهم هلل وتعلموا  واحت�سبوا 
النا�ص  من  فوج  كان  وان  الفرج،  ياأتي  ال�سدة  وبعد 
فوج  اثبت  فقد  وامللهوفني  اللهفة  وراء  ان�ساق  قد 
بالر�سد  فتحلوا  الــفــرج  مفتاح  ال�سرب  اأن  كبري 
املواد وبدل  وامتهنوا تر�سيد اال�ستهالك يف عديد 
اأن يتناولوا "البوراكة" املقلية اقتنعوا "بالبوراكة 
امل�سوية" حتى ال يقعوا فري�سة اأزمة الزيت املفتعلة 

قبل وخالل ال�سهر الف�سيل.
وها قد مر �سهر الرحمة خملفا وراءه وككل مرة 
حولها  التي  الدينية  املنا�سبات  عن  �سلبية  اأفكارا 
خماوف  تثري  منا�سبات  اإىل  واجل�سعون  امللهوفون 
على  تلعب  الــوقــت  نف�ص  ويف  الب�سيط،  املــواطــن 
ثقيلة  نف�سية  حرب  يف  وت�سعه  ــاره  واأوت اأع�سابه 
ال�سيام  من  يرهق  اأن  بدل  منها  مرهقا  نف�سه  يجد 
فر�سة  انق�ساء  بعد  يت�ساءل  ما  كثريا  انــه  حتى 
التوبة والغفران اإن كان قد �سام فعال اآم ال؟ اأم انه 
ان�ساق وراء متاع الدنيا تاركا ما عند اهلل الذي هو 
خري واأبقى، وان ان�ساق ف�سيجد نف�سه مبتلى ابتالءا 

ت�سبب فيه اأ�سحاب اجل�سع والطمع.
فر�سة  ــاإن  ف يثبت  مل  اأم  �سيامه  ثبت  حــال  ويف 
النار  من  والعتق  واملغفرة  الرحمة  اأيــام  ا�ستعادة 
حظ  ينل  مل  الذي  املوؤمن  على  ولي�ص  متاحة،  غري 
ال�سهر اإال اأن يرتقب �سهرا اآخر بعد حول كامل قد 
يكون فيه من االأحياء اأو االأموات، وتكون الظروف 
االأجر  �سياع  اأ�سباب  من  �سببا  اأخرى  مرة  املعي�سية 
احلا�سلة  الــتــغــريات  تلك  كــل  اأن  ــم  رغ ــواب  ــث وال
الذي  ل�سربه  اختبار  هي  اإمنا  املتوا�سلة  واالأزمــات 
يوؤجر عليه اأجرا عظيما اإن متكن فعال من جتاوزها 
اهلل  بق�ساء  موؤمن  بقلب  واحت�ساب  اإميان  روح  بكل 
اأكر  ال�سرب  يخترب  �سهر  خالل  االأقل  على  وقدره 
من اأي �سيء اآخر، فان كان له ذلك فقد نال االأجر 
املغفرة  نف�سه فقد خ�سر فر�سة  وان خذلته  كامال 
جمرد  ميثل  ال  الـــذي  ال�سيام  وكــذلــك  ــواب  ــث وال
يقول  اأن  اإال  له  ولي�ص  وال�سرب،  االأكل  انقطاع عن 

�سمت"... نوارة بوبري"اأين 

�سطيف

اخلريرم�ضــــــــــــــان
معاوية. �ص

حفيظة.ب

حممد.ع

ف.ق

�سهدت غالء فاح�سا مع اقرتاب عيد الفطر 

�سهدت م�ساركة وا�سعة من داخل وخارج الوطن 

تقدمي اأزيد من 12 األف وجبة طيلة �سهر رم�سان الف�سيل

مطعم الرحمة ملدر�سة بهلول يوا�سل اأن�سطته اخلريية

عبد الهادي.ب  

�شفحة اأولد بوحمامة تطلق م�شابقة "بينات" حلفظة القراآن الكرمي 

مطعم الرحمة جلمعية باب اخلي ي�شدل 
�شتاره بعد �شهر من العطاء واخلدمة 

جمع وتوزيع اأكرث من 3000 ك�شوة على الأطفال الأيتام 

اإفطارع�شرات عابري ال�شبيل وتوزيع 100 قفة
 على املحتاجني باملعذر 

خن�سلة

العائالت  ع�سرات  وجــود  مــن  وبــالــرغــم 
الغذائية  املواد  اأ�سعار  جيوبها  اأنهكت  التي 
اأثمان  زادتها  فقد  الكرمي،  ال�سهر  هذا  يف 
تخفف  اأن  ياأمل  كــان  التي  العيد  مالب�ص 
الفرحة  بها  وتدخل  االأيـــام،  وطــاأ  عنهم 
على اأ�سرة �سدت احلزام على اآخره وهاهي 
ك�سوة  عن  البحث  رحلة  تدخل  العائالت 
عيد ا�سطدمت خاللها بلهيب اأ�سعار اأخرى 
غري مربرة، فيما ف�سلت اأخرى البحث عما 
ينا�سب دخلها يف االأ�سواق ال�سعبية ول�سان 
حالها يقول اإىل اأين املفر؟ ويف �سمت كبري 
توؤجل  اأن  الدخل  حمدودة  االأ�سر  اختارت 

ر�سد  مت  اأين  التجار،  ج�سع  اأمــام  الفرحة 
حلول  من  قليلة  اأيــام  قبل  النا�ص  اأحــوال 
ك�سابقيه  يكون  ال  قد  الــذي  الفطر،  عيد 
تاأثرت  التي  العائالت  من  لكثري  بالن�سبة 
ال�سرائية  القدرة  تراجع  بفعل  مداخليها 
وحتى  ال�سعبية  االأ�سواق  تف�سل  جعلها  ما 

مالب�ص ال�سيفون. 
عن  �سوؤال  ويف  الزبائن،  من  كثري  وح�سب 
باأن  هــوؤالء  اأكــد  املالب�ص،  اأ�سعار  يف  راأيهم 
"املالب�ص نار كعادتها! الأن التجار ميار�سون 
ــل اأنــــواع اال�ــســتــغــالل عــلــى املــواطــن يف  ك
اإحدى  �سعر  يبداأ  فمثال  العيد،  ثم  رم�سان 

بـ  اآخر  ُعر�ص  فيما  دج،   4800 من  القطع 
اقتناء  يجعل  ما  و1900دج؛  دج،   2600
مالب�ص لطفلني اأو اأكر مكلفا جدا، يتطلب 
ارتفاع  يخ�ص  وفيما  خا�سة"،  ميزانية 
لثالثة  واأب  االأولياء  اأحد  يقول  االأ�سعار 
االأ�سواق  يف  املالب�ص  اأ�سعار  بــاأن  اأطــفــال، 
يف  خا�سة  لالأمام  تقفز  واإمنــا  ترتاجع،  ال 
االأعياد، مو�سحا اأن االأ�سعار مرتفعة جدا 
رغم اأن االأنواع املعرو�سة قدمية خا�سة يف 

بع�ص املحالت. 
اأما املراكز التجارية الكربى التي حتتوي 
على املوديالت احلديثة، فاأ�سعارها جنونية 

اليقدر االأجري و�ساحب املرتب ال�سعيف بل 
حتى رجال املال واالأعمال الميكنهم �سراء 
ك�سوة العيد ملاتعرفه املالب�ص ذات املاركات 
تهاوي  ظل  ويف  رهيب،  غــالء  من  العاملية 
عجزت  ــذي  ال اجلــزائــري  الدينار  قيمة 
رفع  على  واحلالية  ال�سابقة  احلكومات 
املتداولة  العمالت  وبقية  ليت�ساوى  قيمته 
يف البور�سات العاملية، يبقى املواطن يعاين 
مايعانيه  غــرار  على  اجلوانب  جميع  ومن 
املواطن يف كل ربوع الوطن من �سراعاجتراء 
اأزمة كورونا وما خلفته من انهيار يف البنية 

االقت�سادية واالإجتماعية.

مبوقع  بوحمامة  اأوالد  �سفحة  نظمت 
بالتن�سيق  فاي�سبوك  االجتماعي  التوا�سل 
الدين خمنا�سي  والنا�سط عالء  ال�ساب  مع 
دينية  م�سابقة  بوحمامة،  مدينة  ابــن 
الكرمي"،  للقراآن  بينات  "م�سابقة  بعنوان 
الق�سم  ق�سمني،  اإىل  تق�سيمها  عرفت  حيث 
االأول خا�ص برتتيل القراآن الكرمي والذي 
من  اأكرب  وفئة  �سنة   18 من  اأقل  فئة  م�ص 

18 �سنة، يف حني م�ص ق�سم م�سابقة االآذان 
جميع الفئات العمرية.

م�سابقة بينات القراآن الكرمي، جاءت عرب 
فاي�سبوكحيث  االجتماعي  التوا�سل  موقع 
اأر�سلت االأعمال التي هي عبارة عن فيديو 
ليتم  بوحمامة  اوالد  �سفحة  اإىل  م�سور 
من  عليها  امل�ساهدين  وت�سويت  تقييمها 
اأعلى  االإعجابات ومن يتح�سل على  خالل 

ن�سبة يعترب الفائز بامل�سابقة.
من  وا�سعة  م�ساركة  امل�سابقة  �سهدت  وقد 
داخل مدينة بوحمامة وخارجها وحتى من 
خارج الوطن باأزيد من 35 م�سارك وم�ساركة 
و2 من دولة  املغرب  دولة  4 من  بينهم  من 
احممدي  ال�سباب  دار  حيثاحت�سنت  م�سر، 
املقام  احلفل  فعاليات  ببوحمامة  خملوف 
هذه  يف  والفائزين  املت�سابقني  �سرف  على 

اأحد  تكرمي  اأم�سوعرفت  ام�سية  امل�سابقة 
االأئمة املتطوعني الأداء �سالة الرتاويح يف 
اإ�سافة  احدى امل�ساجد مبدينة بوحمامة، 
ال�سرية  م�سابقة  يف  الفائزين  تكرمي  اإىل 
النبوية من طرف دار ال�سباب، حيث تخلل 
من  وحما�سرة  دينية  انا�سيد  احلفل  هذا 

اإلقاء االإمام املتطوع عالء الدين �سايغي .

افتتحته جمعية باب  الذي  الرحمة  متكن مطعم 
األف وجبة   12 اأزيد من  اخلري بباتنة، من تقدمي 
لهذا  الف�سيل  رم�سان  �سهر  يف  افتتاحه  مدة  طيلة 
من  واملح�سنني  املتطوعني  مب�ساعدة  وهــذا  العام، 

خمتلف املناطق.
اأزيد  لفائدة  وجبات  قدم  الــذي  الرحمة  مطعم 
400 �سائم-،  300 �سائم يوميا -واأحيانا فاق  من 
من  كامل  �سهر  بعد  االأول  اأم�ص  يوم  �ستاره  اأ�سدل 
من  نهارا  ليال  املتوا�سل  اخلــريي  والعمل  العطاء 
العائالت  لفائدة  الوجبات وتوزيعها  خالل تقدمي 
االإفطاء  من  ن�سيبها  الأخــذ  تتنقل  التي  املتعففة 
والعمال  اجلامعيون  فيه  ا�ستفاد  الذي  الوقت  يف 
�سرائح  من  وغريهم  واملحتاجني  ال�سبيل  وعابرو 
املجتمع من الوجبات املقدمة يوميا والتي تختلف 
�سباب  توفريها  على  وي�سهر  الآخر  يوم  من  وتتنوع 
متطوعون وحم�سنون وفاعلو اخلري الذين جتندوا 

منذ االأيام االأوىل لرم�سان والذين قاموا باملوازاة 
االإفطار  بتوزيع وجبات  الرحمة  افتتاح مطعم  مع 
التي  القيمة  املبادرات  وهي  اأي�سا  الطرقات  عرب 
قبل  من  معتربة  واإ�ــســادة  كبريا  ا�ستح�سانا  القــت 

املواطنني وامل�ستفيدين.
اخلري  بـــاب  جمعية  تــوا�ــســل  اأخــــرى،  جــهــة  مــن 
لفائدة  العيد  قفة  بتوزيع  اخلــرييــة  ن�ساطاتها 
بلدية  م�ستوى  على  واملتعففة  املحتاجة  العائالت 
فيما  عائلة،   75 لنحو  عددها  و�سل  والتي  باتنة 
ومبالغ  العيد  ك�سوة  من  طفال   60 نحو  �سي�ستفيد 
دينار   5000 حلدود  ت�سل  منهم  واحد  لكل  مالية 
واأحذية، وهي الن�ساطات التي القت دعما من قبل 
اخلريية  االأعمال  تتوا�سل  اأن  على  اخلري،  فاعلي 
اجلليلة التي تقدمها اجلمعية بعد ال�سهر الف�سيل 
وفقراء  معوزين  من  امل�ستهدفني  خمتلف  لتم�ص 

ومر�سى وغريهم.

نظمت غرفة ال�سناعة والتجارة اله�ساب بوالية 
املتعاملني  من  جمموعة  مع  بالتن�سيق  �سطيف، 
متثلت  ت�سامنية  مبادرة  اخلوا�ص،  االإقت�ساديني 
االأطفال  على  وتوزيعها  العيد  ك�سوة  جمع  يف 
االأيتام عرب خمتلف مناطق الوالية، وهي املبادرة 
التي عرفت جناحا كبريا حيث مت �سراء اأكر من 
يف  ال�سروع  ليتم  قيا�سي  ظرف  يف  ك�سوة   3300
توزيعها على االأطفال اليتامى عرب عدة بلديات 
وهذا بالتن�سيق مع مديرية الن�ساط االإجتماعي 

والت�سامن للوالية.

الهدف  ــاإن  ف ــادرة،  ــب امل على  القائمني  وح�سب 
الفئة  نفو�ص هذه  الفرحة على  اإدخال  منها هو 
الراهنة  االأو�ــســاع  ظل  يف  خ�سو�سا  املحرومة 
كورونا  لفريو�ص  ال�سلبية  بالتاأثريات  املتعلقة 
�سراء  على  الــعــائــالت  مــن  الكثري  قـــدرة  وعـــدم 
يف  القاطنة  منها  خا�سة  لالأطفال  العيد  ك�سوة 
مناطق الظل، حيث مت تو�سيل الك�سوة والهدايا 
لالأطفال اإىل مقرات �سكناهم عرب جميع بلديات 

الوالية.    
واالإ�سالح  االإر�ــســاد  جمعية  فــاإن  جانبها،  ومن 

منذ  املكثف  ن�ساطها  توا�سل  �سطيف  بــواليــة 
�سلة   60 الف�سيل من خالل توزيع  ال�سهر  بداية 
على  ال�سرورية  املواد  مبختلف  حمملة  غذائية 
اجلنوبية  اجلهة  يف  قــالل  ببلدية  امل�ستحقني 
�سمال  اإيفا�سن  تالة  بلدية  يف  اأمــا  الوالية،  من 
على  القفف  مــن  عــدد  تــوزيــع  مت  فقد  الــواليــة 
عني  بلدية  ويف  واملحرومة،  الفقرية  العائالت 
الكبرية مت توزيع كميات من اللحم على اأكر من 
60 عائلة حمتاجة بعد اأن تكفل اأحد املح�سنني 

بالعملية. 

املعذر  بهلول  ملدر�سة  الرحمة  مطعم  يوا�سل، 
بباتنة، اأن�سطته اخلريية التي تزامنت وال�سهر 
لتوفري  املادية  االإمكانيات  نق�ص  رغم  الف�سيل، 
عابري  الإفطار  املوجهة  ال�سرورية  امل�ستلزمات 

ال�سبيل. 
وجبات  تــقــدمي  مــن  الــرحــمــة  مطعم  ومتــكــن 
بتظافر  ال�سائمني  لع�سرات  يومية  �ساخنة 

جمهودات املتطوعني والقائمني على هذا العمل 
اخلريي، ومب�ساهمة اأي�سا املح�سنني الأجل اإفطار 
ال�سائمني، مع مراعاة كامل ال�سروط الأجل ذلك 
على غرار التنظيم والنظافة وغري ذلك، بهدف 
ال�سبيل وق�سائهم  ر�سم االإبت�سامة على عابري 
للحظات و�سط اأجواء اأ�سرية اإ�ستثنائية �سنعها 

املتطوعون مبجهوداتهم املبذولة.

قفة   100 ــع  ــوزي ت مت  اآخــــر،  �سعيد  وعــلــى 
على  اخلــــريات  �سبل  جمل�ص  ــع  م بالتن�سيق 
جتاوز  على  م�ساعدتهم  بهدف  وذلك  املعوزين، 
التي  الدينية،  املنا�سبة  هذه  عمر  من  تبقى  ما 
�سور  اأ�ــســمــى  لغر�ص  عليها  الــقــائــمــون  ي�سعى 
يد  بتقدمي  االإجتماعي  والت�سامن  التكافل 

العون للعائالت املحتاجة.

ك�شوة العيـد ت�شتنـزف مابقي يف جيـوب اجلـزائريني 
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تعرف هذه االأيام، املحالت 

والف�شاءات التجارية مبختلف واليات الوطن، 

اإقباال كبريا من طرف اأرباب االأ�شر والعائالت اجلزائرية، 

خا�شة مالت بيع املالب�س وخ�شو�شا منها مالب�س االأطفال، اأين 

تزدحم هذه االأخرية من طرف الزبائن خا�شة يف الفرتات الليلية لهذه 

االأيام االأخرية من �شهر رم�شان الكرمي، فالت�شوق ليال هو �شمة العائالت 

م�شحوبة باأبنائها نحو هذه الدكاكني ومع الغالء الفاح�س الذي تعرفه 

املالب�س واحلرية الكبرية لالأولياء يف اإر�شاء اأبنائهم وادخال 

الفرحة والتي قد توؤجل للبع�س منهم خا�شة منهم 

الفقراء واملعوزين واملحتاجني.
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لوحة  زيان"  بــن  "بالحة  املــرحــوم  لوحة 
وليد  "حممد  الت�سكيلي  الفنان  اجناز  من  فنية 
�سمامي" من والية اأم البواقي خريج ما�سرت نقد 

ت�سكيلي.
اللوحة عبارة عن بورتريه بتقنية االلوان 
300غ )10/15�سم(   املائية على ورق كان�سون 
للفنان بالحة بن زيان املتقم�ص لدور النوري يف 
لقطة من م�سل�سل عا�سور العا�سر  ر�سمها الفنان 
يوم االحد 4ماي 2021 اليوم نف�سه الذي توفى 
بطريقته  معربا  و  معه  متعاطفا  الفنان   فيه 
ر�سم  الذي  القدير  الفنان  موت  على  حزنه  عن 
الب�سمة يف وجوه اجلزائريني  ليعك�ص دور الفن 
الذي يعتربه ابناء االخت�سا�ص اأح�سن طريقة 

للتعبري 

لوحة املرحوم "بالحة بن 
زيان" للفنان الت�شكيلي 

حممد وليد �شامي 
الفنان واملن�شد ح�شام 
الدين عرعار خن�شلة 

مزاد الفن

رفوف  �لأور��س
تفا�شيل رواية حب بني م�شلمة وملحد يف كتاب الميان على �شفاف 

احلب ملوؤلفها "عبد اهلل تغرغو�شت"
خن�سلة  بوالية  االأدبــيــة  ال�ساحة  تدعمت 
على  "االميان  بـ  مو�سوم  جديد  ثقايف  مبولود 
اهلل  عبد  ال�ساب  ل�ساحبه  احلب"  �سفاف 
بوالية  تــاوزيــانــت  مدينة  ــن  اب تغرغو�ست 
الكتب  ـــراءة  ق يع�سق  الـــذي  وهــو  خن�سلة، 
بلغ  اأنه  ورغم  اأظافره  نعومة  منذ  والروايات 
تعد  انطالقته  اأن  اإال  اأيام  منذ  الثاين  ربيعه 
الطرح  يف  الرائع  الأ�سلوبه  بالنظر  بالكثري 
والذي يوؤهله لبلوغ مراتب عليا يف جمال 

الكتابة.

مل  ق�سرية  مــدة  منذ  �سدر  الــروائــي  العمل   
تتجاوز ال�سهر عن دار املثقف للن�سر والتوزيع 
للكاتب، وتعترب رواية االميان  اأول عمل  وهو 
على �سفاف احلب رواية ذات طابع اإجتماعي 
ق�سرية حتاكي ق�سة حب بني ملحد وم�سلمة 
بتعريف  بــدايــتــهــا  ــول  فــ�ــس خــمــ�ــســة  ولــهــا 
الن�س  اأحداث  حولها  تدور  التي  ال�سخ�سيات 
ب�سخ�سيته  والـــذي  امللحد  الفتى  ــا  ــرزه واأب
ليتعرف  �سخ�سه  عن  ميوله  طغى  احلــاقــدة 
والتي  بدينها  بت�سبثها  م�سلمة  فــتــاة  على 

الرتهات  مــن  امللحد  اليافع  اإخـــراج  حــاولــت 
ال�سلبية الطاغية على عقله لي�سبح ديباجة 
االإحلاد واهية اأمام القراآن وما يحمله من عرب 

وبراهني دح�ست ال�سرك واإن طغى.
خالل  من  الكتاب  بهذا  القراء  اأ�ستمتع  وقد 
هذا  اأ�ــســلــوب  جمالية  عــن  الــقــراءات  اأوىل 
املوؤلف كما عرب الروائي عبد اهلل عن �سعادته 
اأن يلقى �سدى كبريا،  اأعماله متمنيا  بباكورة 
ومعتربا اأن حلمه هو الو�سول اإىل م�ساف كبار 

الكتاب العرب.

احللقة الثانية )02(:
اجلزء  م�سمودي  فــوزي  االأ�ستاذ  �س  خ�سّ
حفيني  وال�سّ حافة  )ال�سّ كتابه  من  الثاين 
يف  ــادرة  الــ�ــسّ حافة  لل�سّ بــ�ــســكــرة..(؛   يف 
)�سدى  هي  جريدة  بــاأّول  وبداأها  ب�سكرة 
ال  الن�سّ ازدهار  فرتة  يف  وكانت  حراء(  ال�سّ
الوطني بني 1925 و 1934 وهي جريدة 
اأحمد  مديرها  املوؤّلف،  ذكر  كما  اأ�سبوعّية 
امل�ساركني  بني  من  وكان  العقبي  العابد  بن 
االأدب  يف  اجلــزائــر  ـــالم  اأع مــن  ثــّلــة  فيها 
حافة واالإ�سالح، نذكر منهم: )مّمد  وال�سّ
املغرب  �ــســعــراء  اأمـــري  خليفة؛  اآل  العيد 
الّطيب  وال�سيخ  العمودي  واالأمني  العربي، 

العقبي وال�سيخ علي بن عمارة الربجي.
فيما  اأ�سبحوا  اأع�سائها  جّل  اأّن  واملالحظ 
امل�سلمني  العلماء  جمعّية  اأعــ�ــســاء  بعد 
فيها،  الفاعلني  اأبـــرز  ــن  وم اجلــزائــريــني، 
الــوعــي  نــ�ــســر  يف  كــبــري  ب�سكل  و�ــســاهــمــت 
الوطني، وكتب عنها �ساعر اجلزائر مّمد 

العيد اآل خليفة قائال:
وقلت   * اأناملي*  طــوع  احلــّق  فكان  كتبت 

دق و�سع مقايل  فكان ال�سّ
الأّنني*  ادعــى  حراء(  ال�سّ )�سدى  وكنت 

حراء نور هاليل  *ب�سطت على ال�سّ
وواليت باالإر�ساد رفع عقريتي* *ع�سى اأن 

يهّب النائمون حيايل 
اأّنها  وقــال  احلـــّق(،  )جــريــدة  اأي�سا  وذكــر 
اأ�سهر  بثالثة  حراء  ال�سّ �سدى  بعد  �سدرت 
وهي  العقبي،  مو�سى  علي  ال�سيخ  واأ�سدرها 
ت�سدر  وكانت  �سيا�سّية،  اأ�سبوعّية  جريدة 
يف �سفحتني، واأ�سدرها �ساحبها بعد خالٍف 

حراء، ولكّنها  مع موؤ�ّس�سي جريدة �سدى ال�سّ
مل جتد الرواج الكبري وال االنت�سار الالزم، 
املوؤّلف قراءة  واأجرى  بعد فرتة.  وتوقفت 
هما  اجلريدة  هذه  من  عددين  يف  حتليلية 

العدد االأّول والعدد ال�ّساد�س.
جريدة االإ�سالح )1927 – 1948(:

وكان  العقبي،  الّطيب  ال�سيخ  اأ�ّس�سها  وقد 
اخلرافات  حتطيم  على  )العمل  �سعارها: 
االأفكار  لتنوير  واجب  اأّول  االأوهام،  وهدم 
وتهذيب الراأي العام(، وهو �سعار اإ�سالحي 
ويج�سده.  اجلــريــدة  ا�سم  يحقق  بامتياز 
ب�سدور  )ال�سهاب(  جريدة  احتفت  وقــد 
�ساقه  مّما  عنها  وكتبت  االإ�سالح  جريدة 
)االإ�ــســالح...  عنوان  حتت  مقاال  املــوؤّلــف 

�سدق اخلرب اخلرب( وجاء فيه:
�سحيفة  ــبــاح،  ــ�ــسّ ال بــريــد  يف  "تقلينا 
وما  �سباح،  مــن  اأح�سنه  فما  ــالح(  ــس )االإ�

اأعظم من اإ�سالح"
الوطنّية  حف  ال�سّ اأّن  هنا  مــن  ونـــدرك 
بع�سا  بع�سها  يــدعــم  ــان  ك واالإ�ــســالحــّيــة 
ويبتهج بع�سها ب�سدور بع�س، ويعتربه لبنة 

متينة يف ال�سرح الوطني امل�سيد. 
 وكذلك اأجرى املوؤّلف قراءة يف العدد 49 

من جريدة )االإ�سالح(، وقال عنه:
طويلة  مقالة  العدد  هذا  على  طغت  "وقد 
تبدو  الغالف،  من  االأوىل  فحة  ال�سّ احتلت 
بعنوان  جاءت  العقبي،  الّطيب  لل�سيخ  اأّنها 
)الّت�سّوف كما اأثبته التاريخ ال كما ي�سّوره 

الوجدان وتزخرفه االأل�سنة ".
التي  االأخـــرى  الب�سكرّية  اجلــرائــد  ومــن 

املوؤّلف واكت�ست �سبغة خمتلفة هي  ذكرها 
جريدة )تاغنانت 1934(، ولّلذي ال يعرف 
معنى هذه الكلمة يف الّلهجة اجلزائرّية من 
للمثل  مرّكز  ملّخ�س  فهي  العرب؛  القّراء 
وجاء  طــارت(،  ولو  )معزة  ال�سائر  العربي 
�سيا�سّية  اإ�سالحّية  �سهرّية  ن�سرة  اأّنــهــا 

انتقادّية وهي ل�ساحبها اأحمد العربي. 
اأخرى منها:  الكاتب عّدة جرائد  كما ذكر 
وجرائد  بخيزرانة..(  �سربة  )جــريــدة 
منها:  الفرن�سيون  امل�ستوطنون  ن�سرها 
�سدى  جريدة  ورقــلــة/  ب�سكرة  )جــريــدة 

ب�سكرة/ املهري االأبي�س/ منّو ب�سكرة..(.
ويف الف�سل الثالث: 

اأ�ّس�سها  التي  حف  ال�سّ عن  املــوؤّلــف  حتــّدث 
اأخرى،  وبلدان  مدن  يف  ب�سكرة  من  رجــال 
اأّول  تعترب  التي  الــّنــجــاح  جــريــدة  ومنها 
ــا عبد  ــدره ــس ــة وقـــد اأ� ــرّي ــزائ يــومــيــة ج
مبدينة  الطولقي  الها�سمي  بن  احلفيظ 
العاملية  احلــرب  انتهاء  بعد  ق�سنطينة، 
الثانية، وقد عّمرت طويال، اإذ ا�ستمّرت من 
اأجرى  1956م. وكذلك  1919 اإىل غاية 
194 من  كعادته قراءة حتليلية يف العدد 
من  اأّنــه  املوؤّلف  عنه  وقــال  اجلريدة،  هذه 

االأعداد الّنادرة.  
 -1920 ّديق  )ال�سّ جريدة  اأي�سا  وذكــر 

:)1922
بعد  اأي�سا  �سدرت  اأ�سبوعّية  جريدة  وهي 
احلرب العاملية الثانية، وقد اأ�ّس�سها التاجر 
حتريرها  رئا�سة  وتــوىّل  باكري،  بن  مّمد 
من  ابتداء  الزريبي  مولود  االأديــب  العامل 

ّديق باالعتدال  العدد ال�ّسابع. وامتازت ال�سّ
يقول  كما  ولتميزها  الّتطرف،  عن  والبعد 
االأ�ستاذ فوزي م�سمودي فقد مدحها ال�سيخ 
مّمد الهادي ال�ّسنو�سي الزاهري يف كتابه 
)�سعراء اجلزائر يف الع�سر احلا�سر( ومما 

قاله عنها:
دعت  جريدة  – اأّول  ديق  ال�سّ – اأي  "اإّنها 
واملحّق  حّق  عن  ونا�سلت  حّق  اإىل  الّنا�س 
ملا  ولي�س  امل�ستبد،  نظر  يف  مبطل  ذلــك  يف 

يق�سيه من مرّد وملا يق�سي به من معّقب" 
ومن ميزاتها اأي�سا اأن تزينت ببع�س مقاالت 
وكــان  بــاديــ�ــس،  بــن  احلميد  عبد  ال�سيخ 
االإ�سالم  )ابــن  هو  م�ستعار  با�سم  يوقعها 

الق�سنطيني(.
واأي�سا جريدة )اجلزائر 1925(:

الزاهري،  ال�ّسعيد  مّمد  ل�ساحبها  وهي 
يقرر  كما  اجلــزائــريــة  حافة  ال�سّ رائـــد 
االأ�ستاذ فوزي م�سمودي، واأ�ّس�سها باجلزائر 
العا�سمة بعد عودته من تون�س وهي جريدة 

�سيا�سّية اأدبّية اأخالقّية، اجتماعّية.
واجلرائد  حف  لل�سّ الكبري  احلجم  وهــذا 
الفرتة،  تلك  يف  ب�سكرة  يف  �ــســدرت  التي 
الثانية؛  االألفّية  يف  موجود  هو  ما  يفوق 
الوعي  هو  منهما  االأّول  اأمرين،  على  يــدّل 
الوطني الكبري الذي كان يتحّلى به املثقفون 
وامل�سلحون يف تلك الفرتة، والثاين هو دور 
واعتبارها  الوطنية،  احلركة  يف  ب�سكرة 
مع  مهّدت  والتي  الــرحــى،  اأقــطــاب  اإحــدى 
التحرير  لثورة  اجلزائر  قــالع  من  غريها 

املباركة.   

رم�ضان 
حفيني يف ب�شكرة واإقليمها   يجمعنا حافة وال�شّ قراءة يف كتاب تاريخ ال�شّ

بقلم: عبد اهلل ليللالأ�شتاذ فوزي م�شمودي وت�شدير اأبي القا�شم �شعد اهلل
laliabdella@yahoo.fr

...يتبع

قراءة  يف كتاب

باتنة: يف اإطار االإحتفاء باليوم 
الوطني للذاكرة 

يف  املــتــوجــني  يــكــرم  ــري  ــزائ اجل ال�سعر  بيت 
م�سابقة "في�س الروح"

باتنة، حفل  الثقافة بوالية  �سهدت مديرية 
" في�س  م�سابقة  يف  الثالثة  الفائزين  تتويج 
الروح تناغم روحي وجمايل يف فن االإبداع" 
اجلــزائــري  ال�سعر  بيت  ــرف  ط مــن  واملنظم 
والفنون  الثقافة  مديرية  مــع  وبالتن�سيق 
تزامنا  الــرتبــيــة،  ومــديــريــة  باتنة  لــواليــة 
واالحتفاالت املخلدة لليوم الذاكرة امل�سادف 

لـ 8 ماي.
ــارك خمتلف  ــس مــ� ــت  ــرف ــي ع ــت ال املــ�ــســابــقــة 
اختيار  خاللها  مت  باتنة،  بوالية  الثانويات 
التحكيم  جلنة  طرف  من  الثالثة  الفائزين 
املكونة من دكاترة جامعيني، وذلك يف جن�س 
املقال(،  وفن  الت�سكيلي،  الفن  ال�سعر،  الق�سة، 
�سعرية،  اإلــقــاءات  الن�ساط  هــذا  تخلل  وقــد 
ودكاترة  اأ�ساتذة  األقاها  اأدبية  وما�سرات 
بع�س  ــرمي  ــك ت مت  االأخـــــري  ويف  جــامــعــيــني، 
اليوم  لهذا  املن�سطني  والدكاترة  االأ�ساتذة 

االأدبي.

باتنة: باتنة: جمعية ال�صباب للفن واملو�صيقى 

تيي حفال فنيا �صاهرا
واملو�سيقى  للفن  الــ�ــســبــاب  جمعية  اأحــيــت 
اآل  العيد  ممد  الثقافة  دار  مع  بالتن�سيق 
�ساهرا  فنيا  حفال  باتنة،  بــواليــة  خليفة 
برناجمها  �سمن  ف�سدي�س،  الثقايف  باملجمع 

املخ�س�س الإحياء ليايل �سهر رم�سان املبارك.
هذا وا�ستمتع احلا�سرون مبزيج من الو�سالت 
ق�ساء  لهم  اأتاحت  التي  ال�سعبية  الغنائية 
رم�سانية  ـــاأجـــواء  ب الــرتفــيــه  مــن  حلــظــات 
وبح�سور مميز ومعترب للعائالت، اأين �سي�ستمر 
بدعوة  رم�سان  �سهر  ليايل  احــيــاء  برنامج 
واالإن�سادية  وال�سعبية  الفنية  الوجوه  عديد 
مبختلف  الثقافة  دار  ــح  رك �ست�سدح  الــتــي 

الو�سالت الغنائية واالأ�سوات املميزة. 

خن�صلة: اإحياء الذكرى االأوىل للذاكرة 
الوطنية وذكرى جمازر 8 ماي بعديد االأن�صطة 

الثقافية التاريخية 
لليوم  االأوىل  الذكرى  خن�سلة  والية  اأحييت 
تاأبى  )الذكرى  �سعار  حتت  للذاكرة  الوطني 
 45 ماي   8 ملجازر   76 والذكرى  اجلن�سيات( 
اأين  الثقافية  التاريخية  االأن�سطة  بعديد 
بعا�سمة  للمجاهد  اجلهوي  املتحف  احت�سن 
ــرة  ــذاك ال حـــول  مــعــر�ــس  خن�سلة  الـــواليـــة 
وهذا  االأوىل  التاريخية  الوالية  التاريخية 
ببهو قاعة املتحف الذي يتم من خالله ابراز 
التاريخية  للثورة  التاريخية  املحطات  اأهــم 
ندوة  تنظيم  اىل  اإ�سافة  خن�سلة،  بوالية 

تاريخية بقاعة املحا�سرات باملتحف بعنوان 
اللحمة  جت�سيد  يف  التاريخية  الذاكرة  )دور 
معهد  مــن  اأ�ــســاتــذة  تن�سيط  مــن  الوطنية( 

التاريخ بجامعة ال�سهيد عبا�س لغرور.
بال�سور  وثائقي  فيلم  عر�س  تقدمي  مت  كما   
الـــذاكـــرة(  يف  خن�سلة  )عــظــمــاء  بــعــنــوان 
ملجاهدين كبار املعطوبني الذين وفتهم املنية 
18 جماهد مع تكرمي  خالل الفرتة االخرية 
قدموه  ملا  وتبجيال  عرفانا  لعائالتهم  خا�س 
التحريرية  الــثــورة  خـــالل  ت�سحيات  ــن  م
على  عطب  اأجهزة   3 توزيع  مت  كما  وبعدها، 

جماهدين وذوي احلقوق.
بدورها االإقامة اجلامعية 2000 �سرير ذكور 
تاريخية من خالل ما�سرات  اأم�سية  نظمت 
على غرار ما�سرة بعنوان )الذاكرة ووحدة 
جمال  يف  خمت�س  اأ�ستاذ  تن�سيط  من  االأمــة( 
وثائقي  فيلم  عــر�ــس  اىل  اإ�ــســافــة  الــتــاريــخ 
1954( وكذا تكرمي  نوفمرب  )اأفواج  بعنوان 
امل�سابقات  خمتلف  يف  الــفــائــزيــن  خمتلف 

الدينية والريا�سية.
�سطرت  �سوايعي  علي  الثقافة  دار  بــدورهــا 
برنامج خا�س الإحياء ذكرى جمازر 8 ماي 45 
والذكرى االوىل للذاكرة الوطنية اأين نظمت 
وم�سابقة  الــذكــرى  حــول  خمتلفة  معار�س 
اإىل  اإ�سافة  االأطفال  موجهة  للر�سم  خا�سة 
عر�س فيلم ثوري وكذا تنظيم ام�سية ادبية 
من تن�سيط خمتلف الوجوه الثقافية املعروفة 

يف ال�ساحة املحلية.

اجلزائريني  لكل  كرمي  رم�سان 
احلمد  االإ�سالمية  االأمــة  ولكل 
رم�سان  اأجــواء  عــودة  على  هلل 
واليتنا  على  احلجر  رفــع  بعد 

وعودة الن�ساط. 
ح�سام  واملن�سد  الفنان  يق�سي 
خالل  يومياته  عرعار  الدين 
خالل  من  الف�سيل   ال�سهر  هذا 
للعمل  متوجها  باكرا  النهو�س 
ــام  ــه ـــني امل مــقــ�ــســمــا الـــــــدوام ب
امل�سطر  والــنــ�ــســاط  االإداريـــــة 
)وفقنا  يقول  رم�سان  �سهر  يف 
يف  تكوينة  دورة  لتنظيم  اهلل 
وبعد  الــقــراآن،  جتويد  مقامات 
للمنزل  ــه  اجت الــــدوام  انــتــهــاء 
ثم  القراآن  من  تي�سر  ما  لتالوة 
اجلري  ريا�سة  ملمار�سة  اخــرج 
�سالة  وبــعــد  ــي،  ــائ ــدق ــس اأ� مــع 
االفطار  وجبة  اأتناول  املغرب 
رم�سان  اطباق  على  عائلتي  مع 

اأر�سل  املنرب  هــاذا  ومن  ال�سهية 
ــاء على  ــس ــ� ــن ال ــكــل  ل ــاتــي  حتــي
يف  ــودات  ــه جم مــن  يقدمنه  مــا 

رم�سان(.
و االإفطار يتوجه املن�سد ح�سام 
اىل اأداء �سالة الع�ساء والرتاويح 
مع  للتدريبات  بعدها  ليتفرغ 
حت�سريا  االنــ�ــســاديــة  الــفــرقــة 
املربجمة  رم�سان  �سهر  حلفالت 
والريا�سة  ال�سباب  مديرية  مع 
حديقة  وكـــذا  الثقافة  ودار 

  Dreams world
عرعار  الدين  ح�سام  واأ�ــســاف   
عنا  يرفع  ان  اهلل  من  اأمتنى   (
البالء ويدمي علينا وعلى االأمة 
واالأمن  والعافية  ال�سحة  نعمة 
االأورا�س  جريدة  لطاقم  �سكرا 
�سكرا لك اأخي و�سديقي معاوية 

�سيد ورم�سان كرمي للجميع (.

اعتاد امل�ساهد اجلزائري خالل 
حلقات  تــتــم  اأن  مــ�ــســت  ــنــوات  �ــس
من  يوم  اآخر  مع  الثالثني  امل�سل�سل 
رم�سان  كان  �سواء  الف�سيل،  ال�سهر 
متتما للثالثني اأو للتا�سع والع�سريني يوما، اأين يكمل 
امل�ساهدون حلقاته يف اأوىل اأيام العيد، لكن ما اأ�سبح 
اأن ينهيها املخرجون يف  "متداوال" كمو�سة ع�سرية، 
اأقل من ذلك فتجد امل�سل�سل الواحد يعلن عن حلقته 

االأخرية يف عدد 25 اأو 27 وهكذا دواليك.
 يبدو اأن �سرعة املعلومات وتخزينها اأ�سبح جاهزا 
حتى لدى بع�ص امل�سل�سالت التي ما يفتاأ منتجوها اإىل 
وم�ساهد  جزئية  مقاطع  وت�سوير  احللقات،  ت�سريع 
التي  ال�سخ�سيات  بني  العالقات  فهم  اإىل  ترقى  ال 
ميد  اأن  ميكن  بت�سل�سل  الواحد،  ال�سيناريو  ج�سدها 
امل�سل�سل،  اأحــداث  بوؤرة  عن  اأعمق  بتفا�سيل  امل�ساهد 
حيث اأ�سحى املخرج يقوم بتقلي�ص عدد احللقات اإما 
لكونه مل يجد ما ميالأ به امل�سل�سل الدرامي من م�ساهد، 
اأو الأن املخرج يحاول اأن ي�ستفز ويثري خميال املتلقي 

يف تكملت ال�سيناريو على ح�سابه.
واإن كان املتعارف فيه  اأن الثالثني باتت رقم ال ميكن 
اال�ستغناء عنه، اإال اأن املخرجني باتوا االأكر جتاهال 
له، واأ�سبح ما يحيي احللقات االأوىل من امل�سل�سل مييتها 
يف اآخره، بحبكات غري مدرو�سة واأفكار غري متنا�سقة 
"امل�ساهدة فنيا" واإن   جتعل امل�ساهد يفكر يف اعتزال 
جمهور  لدى  املحبوبة  ال�سخ�سيات  بع�ص  لظهور  كان 
ال�سا�سة العري�سة اأحد اأ�سباب مت�سك البع�ص بالعمل 
الواحد، فاإن ذلك ال ي�سفع لتق�سري وتقلي�ص احللقات 
التي واإن كانت مدتها الزمنية ال تتجاوز 25 د فهي ال 
التي  الرتكية  اأو  العربية  الدراما  جتاري  اأن  ت�سطيع 
وملدة  ال�ستني  تتجاوز  حلقات  لها  ت�سع  اأن  ا�ستطاعت 

�ساعتني من الزمن.
 رقية حلمر

ثقافة ـ الثالثني ـ الغائبة

بزن�س_ الدراما
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م�سحراتي...ثقايف



على املا�صي
عليك  عال�س  قالولها  يوما  وثــالثــون  ثالثة  �سامت  عجوز  ـ 

ياحلاجة؟..قالت لهم بقايل �سوي فريك قلت نكملو؟!.
طاح  ما  قايل   .. مــازال  وال  ال�ساروخ  طاح  اإذا  جارنا  �سق�سيت  ـ 
اختالف  ي�سموه  اللي  األــف...هــذا   70 يدير  مـــازال  ــو  وال مــا 

الثقافات؟!.
بع�ساهم  يكرهو  وهوما  احلج  يف  تالقاو  �سيوخة  زوج  ـ 

واحد فيهم مر�س، ياخي الثاين ما خاّل مادار عليه 
اجرى بيه لل�سبيطار وتهال فيه حتان �سفاه ربي، 
قدرت  كيفاه  ال�سحة  يعطيك  النا�س  لو  قالوا 
غري  كل�س  كل�س  تكرهو..قالهم  وانــت  تعاونو 

ميوت يف مكة هذي واهلل ما نقبلهالو؟!.
لو  رباين..قالت  جمالك  لوحدة  قــال  واحــد  ـ 

اعاله والديك مارباوك�س؟
قالو  جارو  تالقى  للنجار  ورايح  الباب  هاز  واحد  ـ 

كيفا�س تدي الباب معاك ما خفت�س ي�سرقوك؟
والباب  يــدخــلــوا  كيفا�س  وجــاوبــو  جـــارو  على  ي�سحك  قعد 

عندي؟!.
قوانني  متاما  ي�سبه  يعيط  و  قلقان  وهو  االأب  اإىل  اال�ستماع  ـ 

مواقع االأنرتنت ت�سغط على موافق وخال�س!!.

مطبات
جزائري ركب طيارة مع عراقيني �سيعة

بعد ن�سف �ساعة مرت الطائرة على مطب هوائي
�ساح ال�سيعة )يا علي(

ا�ستغرب اجلزائري
للمرة الثانية مرت الطائرة على مطب هوائي واهتزت بقوة

�ساح ال�سيعة )يا علي(
جاءهم املطب الهوائي الثالث

�ساح اجلزائري
يا علي �سوق مليح خلينا من اللعب تاع الذراري 

نتاعك رانا يف ال�سما؟!!.

اجلواب االأ�صح
م�سابقة �سارك فيها فرن�سي و ياباين وعربي،

ال�سوؤال هو : ماهو اأ�سرع �سيء يف الوجود؟
الفرن�سي : ال�سوء

الياباين : التفكري
�سهال العربي : االإ

�سهال؟ �ساألوا العربي عال�س االإ
�سهال اهلل ي�سرت مايبقا�س عندك الوقت ال  قال لهم اإذا جاك االإ

با�س تفكر وال با�س ت�سعل ال�سوء نتاع املرحا�س؟!.

معلومات م�سلية

العطر

اأمثال �سعبية

املولود  جن�ص  لتحديد  اختبار  ــدم  اأق  •
م�سر  يف  ـــربدي  ال ورق  على  مكتوبا  ــد  وج
حيث  املــيــالد،  قبل  عاما   1350 لـــ  ويــعــود 
بول  يوؤخذ  بــاأن  الطريقة  الورقة  و�سفت 
اأذا  و�سعري،  قمح  حبتي  به  وت�سقى  احلامل 
نبت  اأذا  واأما  ولد  فاملولود  اأوال  ال�سعري  نبت 

القمح اأوال فاملولودة اأنثى.
• اإذا �سافرت من طوكيو باليابان بالطيارة 
االأحد  �سباح   7:00 ال�ساعة  اأمريكا  اإىل 
)ال�سبت(  ال�سابق  اليوم  ت�سل  �سوف  فاإنك 

ال�ساعة 4:30 ع�سرا. 
ج�سم  خاليا  من  مليون   300 من  اأكر   •
خاليا  اأن  اإال  دقيقة  كل  يف  متوت  االإن�سان 

اأخرى جديدة حتل حملها.
اإبراهام  االأ�سبق  االأمريكي  الرئي�ص   •
الوحيد  االأمــريــكــي  الرئي�ص  هــو  لينكولن 

الذي ح�سل على براءة اخرتاع.
اأ�سرع  ب�سكل  االأ�سفر  اللون  متيز  العني   •
�سيارات  اأن  جند  لذلك   ، ــوان  االأل باقي  من 
لونها  اأمريكا  يف  املدار�ص  وحافالت  االأجرة 

اأ�سفر .
االأمطار  كمية  قيا�ص  هــو  الهيتومرت   •
�سرعة  قــيــا�ــص  ــاز  ــه ج هـــو  واالأنــيــمــومــرت 

الرياح.
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جواب 
املحاجية

حاجيتك 
على اجليدة بنت 
االجياد واجليدة 
غربوها، مت�سي يف 

و�سط القافلة حد ما 
عرف بوها

حدث يف مثل هذا اليوم
احلادي ع�سر من �سهر ماي
كعا�سمة  الق�سطنطينية  افتتاح   ـ   330
بروما  و�سميت  الرومانية  لالإمرباطورية 

اجلديدة.
املتحدة. لالأمم  تنظم  اإ�سرائيل  ـ   1949

لت�سبح  �ــســيــام  ــم  ــس ا� تــغــيــري  ـ   1949
تايالند.

ون�ستون  بريطانيا  وزراء  رئي�ص  ـ   1953
لنظرية  حــادا  اإنــتــقــادا  يوجه  ت�سر�سل 
الرئي�ص  اإدارة  كــانــت  الــتــي  الــدومــيــنــو 
ــاور تـــروج لها  ــه ــزن االأمــريــكــي دوايـــت اأي
يف  االأمريكي  الع�سكري  التدخل  لتربير 

دول العامل.
اال�ــســتــعــمــاريــة  ــلــطــات  الــ�ــس ـ   1958
حتت  للتعذيب  خا�سة  مدر�سة  توؤ�س�ص 
ب�سكيكدة  دارك"  ــون  ج "مدر�سة  ا�ــســم 
�سد  الوح�سية  االأ�ساليب  كل  ال�ستعمال 

اجلزائريني.
للبحث  الوطنية  ال�سركة  اإن�ساء  ـ   1967

و اال�ستغالل املنجمي    .
الــعــام  االحتـــــاد  تــاأ�ــســيــ�ــص  ـ    1989

للمقاولني اجلزائريني باجلزائر .
عن  كينيا  من  تعلن  العامل  دول  ـ   1989
فر�ص ح�سر دويل على جتارة العاج وذلك 
اجلماعية  االإبـــادة  من  االأفــيــال  حلماية 
التي  الــعــاج  ــارة  جت ع�سابات  اأيـــدي  على 

تقتل اآالف االأفيال �سنويا.
حتت  نووي  بتفجري  تقوم  الهند  ـ   1998
االأر�ــــص �ــســاربــة عــر�ــص احلــائــط جميع 

االحتجاجات الدولية.
للحركة  ـــــي  اإذاع بـــث  اأول  ـ   2002
املعار�سة  ال�سعودية  لال�سالح   االإ�سالمية 

بقيادة الدكتور �سعد الفقيه.
لقناة  تــلــفــزيــوين  ــث  ب اأول  ـ   2003
االإ�سالمية  للحركة  التابعة  ــالح  ــس االإ�

لالإ�سالح.
الرابع  الدويل  املنتدى  انعقاد  ـ   2008

للمالية باجلزائر.
�سندوق  اأن  يعلن  املالية  وزير  ـ   2009
 2008 نهاية  �سجل  االإيـــــرادات  �سبط 
وت�سجيل  دوالر  مليار   60 يعادل  ارتفاعا 
اإىل  اخلــارجــيــة  املديونية  يف  انخفا�ص 

دوالر. مليون   500
يف  ــاركــني  املــ�ــس مــن   %   89-  2014
اال�ستقالل  يختارون  دونيت�سك  ا�ستفتاء 
املعلنة  اجلمهورية  وقــادة  اأوكرانيا،  عن 
لالن�سمام  طلبا  يقدمون  واحــد  طرف  من 

لالحتاد الرو�سي.
تنفذ  البنغالد�سية  ال�سلطات   -  2016
اجلماعة  زعيم  بحق  �سنقا  االإعدام  حكم 
الرحمن  مطيع  ــالد  ــب ال يف  االإ�ــســالمــيــة 

نظامي.

تخاريف 
�سي عالوة املو�سطا�ش

عندك تقطع اجلورنان

هههههه

�سي عالوة ينتظر اأ�سئلتكم ليجيب عليها، �ساركونا بها 
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كل فولة م�سْو�َسة تلقالها فروج اأعور

حكـــمة
�ستكون  ف�����إن����ك  ����س����م���ت����،  ب��ق��ي��ت  اإذا 
�������س������ع������ي������دا ب������ي������ن������ك وب�������������ن ن����ف���������س����ك

ـ وا�س تقول يا �سي عالوة يف النا�س 
يل تتحول فجاأة وتتبدل دون �سابق 

اإنذار؟
وفاء معزيز اأم البواقي
وكان ظني بنا�س اأنهم ب�سر ف�سارت 

ال�سني باأفعالهم قافا؟!.
العرب  م�ساكل  يف  مليا  فــكــرت  ـ 
فوجدت اأن م�سكلتهم الوحيدة اأنهم 
لهذا  لديهم  م�سكلة  ال  اأن  يعتقدون 

هم يف غفلة يعمهون؟
ميلود ميلود اجللفة
واّل  ا�سمك  هــذا  اأوال...  فهمني 

راهم يعيطولك؟!!.
ــالوة لــو كان  ـ مــا راأيـــك يــا �سي ع

تطلق الدنيا بالثالث؟
وليد رابحي ب�سكرة

راهي خالعتني يا راجل هذا زمان 
غري ما تخمم�س عليها؟!.

ندورها  وين  عالوة  �سي  يا  واهلل  ـ 
نلقى حيط..اأعطيني حل راه قتلني 

البوطون؟
عبداحلميد.ن باتنة
ت�ستخرج  غري  حل  حتى  كاين  ما 
رخ�سة للهدم مع التنفيذ الفوري..

ويفرجها ربي ما تخاف�س؟!.
ـ ما هو �سعورك واأنت تاأكل البوراك 

مم�س يف املقالة دون زيت؟
الطاهر ب�سريي خن�سلة
اأ�سعر اأن التي حّم�ست البوراك ال 
وحابة  املارغرين  و  الزبدة  تعرف 
االأزمـــات  عــن  زيـــادة  اأزمـــة  تفتعل 

املفتعلة؟!.

هكذا با�س 
ما يهربو�س 

كالعادة؟!

�شورة م�شحكة



�سطيف 
قاملة

باتنـــة

رائد. ب

مت توقيفه متلب�سا بتلقي ر�سوة

اإىل جانب حجز كمية من املخدرات

مدير ال�سحة قال اأن الو�سعية الوبائية م�ستقرة

حجز 60 مليون �شنتيم مزورة 
وتوقيف 04 متورطني بالعلمة

بـ"كورونا"  اإ�شابة   52
خالل 24 �شاعة الأخية ب�شطيف

االقت�ســادية  الفرقــة  عنا�ســر  متكــن 
لل�ســرطة  الوالئيــة  بامل�ســلحة  واملاليــة 
الق�ســائية بباتنـة، من االإطاحـة مبوظف 
عمومــي يبلغ من العمر 60 �ســنة، متلب�ســا 

بتلقــي ر�ســوة تقــدر بـــ30 مليون �ســنتيم، 
وبعــد التحقيــق تبــني اأن املعنــي، قــد قام 
بعــد  �سخ�ســا   18 علــى  بالن�ســب  �ســابقا 
اإيهامهــم بتمكينهــم مــن عقودهــم، حيــث 

ا�ســتوىل علــى مبلــغ يقــدر بـــ123 مليون 
�سنتيم، وبعد ا�ستيفاء اإجراءات التحقيق، 
مت تقدمي ال�ســالف الذكر به اأمام النيابة 

املحلية. 

قامت م�ســالح اأمن دائرة نقاو�ص �سهرة 
الف�ســيل،  ال�ســهر  هــذا  ويف  اأم�ــص  اأول 
بــوؤر  الأحــد  ناجحــة  مداهمــة  بعمليــة 
اجلرميــة بنقاو�ص اأ�ســفرت عــن توقيف 
ملمار�سة  اأ�ســخا�ص قاموا بفتح حمل   08
للجمهــور  وال�ســماح  والينا�ســيب  القمــار 
مــن  كميــة  حجــز  مت  كمــا  بالدخــول، 

املخــدرات وجمموعــة مــن علــب القمــار 
"البوكار".

وكيــل  اأمــام  اأم�ــص  تقدميهــم  واأثنــاء 
املثــول  اجــراءات  اطــار  يف  اجلمهوريــة 
الفوري اأمر هــذا االأخري باحالتهم جميعا 
على ق�سم اجلنح اأين مت ايداع 06 احلب�ص 
و02 ا�ســتفادوا من الو�ســع حتت الرقابة 

الق�ســائية يف انتظــار حماكمتهم بعد عيد 
الفطر.

مع العلم اأن عملية فتح حمل الألعاب القمار 
والينا�ســيب قد خلفت ردود اأفعال �ســاخطة 
يف �ســفوف عدد مــن املواطنني ملا لهــا من اأثار 
�ســلبية على املجتمــع خا�ســة واأن املحل يقع 

و�سط جتمع �سكاين هائل.

متكنــت م�ســالح اأمــن واليــة �ســطيف 
العلمــة  دائــرة  اأمــن  باأفــراد  ممثلــة 
املتنقلــة  الفرقــة  باأفــراد  مدعومــني 
لل�سرطة الق�سائية بالعلمة من توقيف 
اأربعــة اأ�ســخا�ص وحجــز ما يقــارب 60 
الوطنيــة  العملــة  مــن  �ســنتيم  مليــون 
املزورة مــن فئتي 1000 دج و2000دج 
بي�ســاء  اأ�ســلحة  حجــز  جانــب  اإىل 
منظاريــن  �ســيفني،  �ســملت  حمظــورة 
وعدد من االأقرا�ص امل�ســنفة كموؤثرات 
عقلية، علما باأن الع�ســابة تن�ســط على 

م�ستوى مدينة العلمة.
ومتت العملية عقب ا�ستغالل معلومات 
اأ�ســخا�ص علــى ترويــج  تفيــد باإقــدام 
وتــداول  مبالغ مالية هامــة من العملة 

الفــور  علــى  ليتــم  املــزورة،  الوطنيــة 
اإعــداد خطــة حمكمــة عرفــت اإطــالق 
اأبحــاث وحتريــات اإحرتافيــة مو�ســعة 
اأف�ســت اإىل حتديد هويات امل�ســتبه بهم 
وتوقيفهــم و�ســط املدينــة، ومــن خالل 
عملية التفتي�ص الدقيق مت �سبط مبلغ 
مــايل  هام مــن العملة الوطنيــة املزورة 
مــن فئتــي 1000 دج و2000 دج، ناهز 
اأ�ســلحة  اإىل جانب  �ســنتيم،  مليون   60
اأجهــزة  حجــز  مــع  حمظــورة،  بي�ســاء 
ح�سا�ســة تتمثــل يف منظاريــن مع حجز 
30 قر�ــص من املوؤثــرات العقلية، ليتم 
علــى الفــور حتويــل امل�ســتبه بهــم اإىل 
مقــر الفرقــة مــع فتح حتقيــق معمق يف 

مالب�سات الق�سية.

ك�ســف مدير ال�سحة وال�سكان لوالية 
�ســطيف، الو�ســعية الوبائيــة لفريو�ص 
تدعــو  وال  م�ســتقرة  احلاليــة  كورونــا 
يف  امل�ســوؤول  ذات  و�ســرح  القلــق،  اإىل 
ت�سريح الإذاعة �ســطيف، بت�سجيل 52 
حالــة موؤكــدة و58 حالــة م�ســتبه بها 
خالل ال 24 �ســاعة االأخيــرة، م�ســيفا 
اأن الو�ســعية الوبائيــة ميكــن التحكــم 

فيهــا اجتماعيا ولي�ص �ســحيا من خالل 
التقليل من التوا�سل املبا�سر والتجمعات 
اأيــام العيد املبارك، حيث عاد التحقيق 
الوبائــي هذه املــرة بقوة بعد ت�ســجيل 
نــوع مــن الرتاخي، كمــا مت القيام بعمل 
التحقيقــات  بخ�ســو�ص  ا�ســتباقي 
الوبائية �ســملت جميع االأحياء واملدن 

التي بها حاالت ايجابية.
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�سي الأورا�سي..
يحط...  ويــن  عــرف  ما  �سيني  �ــســاروخ 
خلف فو�سى كبرية وحرية يف الو�سط... 
احلكاية جد مثرية ما تتعلق مبجرد م�سار 
وخط... اال�سرتاتيجيات تاع الكبار كثرية  
ال�سعيف فيها زلط... كي طيح ال�سغري يف  

حرية ما تقول الكبري غلط...

hamzalaribi005@gmail.com

موظف عمومي يحتال على مواطنني وي�شلبهم 123 مليون �شنتيم

توقيف 08 اأ�شخا�ص مبحل للقمار بنقاو�ص

وجب الكالم

لقرار  رف�سهم  اليوم جراء  الفل�سطينيون  يعانيه  ما 
ملا  امتداد  لهو  االأق�سى  امل�سجد  يف  ال�سالة  من  منعهم 
من  منعهم  قرار  لرف�سهم  عقود  طوال  يعانونه  كانوا 
اأن يعي�سوا ب�سالم يف وطنهم، واإن ما يعانيه حي �سيخ 
زال  وال  عانى  �سعب  جلــراح  امتداد  لهو  اليوم  جــراح 
وتبعات  �سهيوين  غا�سم  حمتل  متادي  تبعات  يعاين 
الفل�سطينيون  يعانيه  ما  اأن  اأي  عربي،  وخنوع  �سمت 
وهو  للتمادي،  املجال  فتح  ل�سمت  نتيجة  هو  اليوم 
املجال  فتحت  متتابعة  خيانات  اأو  خليانة  نتيجة 
اأن  املنطقي  فمن  واال�ستيطان،  االحتالل  ال�ست�سهال 
ال ميكن الأحد اأن يركب على ظهر اأحد اإن مل ينحن، 
بع�ص  ظــهــور  على  ال�سهاينة  ركـــوب  فـــاإن  وبــالــتــايل 

هوؤالء. النحناء  نتيجة  العرب" لهو  "احلكام 
ما نراه اليوم، هو اأن ت�سامن عديد حكام العرب مع 
ال  قد  العرب  حكام  اأن  اأي  م�سروطا،  بات  قد  بع�سهم 
اأ�سبه  "الت�سامن"  كان  اإذا  اإال  بع�سهم  مع  يت�سامنون 
ال  قــد  الــعــرب  حكام  بع�ص  اأن  هــذا  معنى  ب�سفقة، 
يعلنون موقفهم وت�سامنهم جتاه دولة ما اإال اإذا كانت 
لهم فيها م�سلحة، كاأن تكون هناك عالقات واتفاقيات 
تعاون اأو �سراكة اقت�سادية تدر ماليري الدوالرات، اأو 
ذات  لها  دعمهم  العرب  يعلن  التي  الدولة  تكون  اأن 
جغرافية  حتى  اأو  اقت�سادية  اأو  "�سيا�سية"  مكانة 
بل  فيها  للعرب  م�سلحة  فال  فل�سطني  اأما  ا�ستثنائية، 
"الدين  �سوى  بفل�سطني  العرب  يربط  بات  �سيء  وال 
امل�سرتك" اأو "العروبة"، وهاذين الرابطني لالأ�سف مل 
يعد لهما قيمة، فالعروبة ال تغني العرب وال متنحهم 
املهم  ال�سيء  بذلك  يعد  مل  واالإ�سالم  جاه  وال  �سلطة 
اأن  الطبيعي  مــن  فــاإنــه  وبــالــتــايل  "العرب"  نظر  يف 
يتخلى العرب عن فل�سطني ويعلنوا دخولهم يف "�سف 
يف  نافذين  باتوا  هوؤالء  اأن  طاملا  اأفواجا"  ال�سهاينة 
اأي  والربط،  احلل  وبيدهم  اجلديد  العاملي  النظام 
ي�ساوؤون  الذي  امللك  اأو  الرئي�ص  تن�سيب  بيدهم  اأنه 
اإن  غرابة  فال  لهذا  ي�ساوؤون  ممن  امللك  نزع  وبيدهم 
راأينا اليوم العرب ي�سطفون الإعالن الوالء لل�سهاينة 

تقربا من اأ�سياد النظام العاملي اجلديد.
مل  واالإ�سالم"،  العروبة  "فل�سطني  تعد  مل  فل�سطني 
ال�سيء  للعرب  يعني  الــذي  االأمــني  البلد  بذلك  تعد 
تعني  تعد  ومل  العرب  �سرف  تعني  تعد  ومل  الكثري 
تق�سيمها،  مت  قــد  فل�سطني  اإن  بــل  الــعــرب،  عــر�ــص 
"فل�سا" يبيعون  فاأ�سبحت يف نظر بع�ص حكام العرب 
البع�ص  نظر  يف  وباتت  اأجله،  من  والعر�ص  ــص  االأر�
لهذا  غــريه،  وي�سنعون  ي�سقط  طني،  من  اأنفا  االآخــر 
فمن املنطقي اأن يحدث يف فل�سطني ما يحدث طاملا اأن 
"حاميها" حراميها، وطاملا اأن "رئي�ص فل�سطني" رحيم 
اأبناء وطنه، ي�سارع لتقدمي  اأعدائه �سديد على  على 
"اإ�سرائيليني"  ــالك  ه يف  ال�سهاينة  اإىل  الــتــعــازي 
ويحجب نف�سه عندما يتعلق االأمر بانتهاكات �سارخة 

يف حق �سعبه.

فل�ص وطني

حمزه لعريبي

اأم البواقي

ميلة

�سطيف

تعاونية احلبوب تهتز
 على وقع ف�شيحة ف�شاد

حوادث يف  جريحا    29
 مرور خالل اأ�شبوع

حجز 3 كيلوغرام ون�شف من 
الكيف املعالج خالل �شهر اأفريل

�سجلت م�سالح احلماية املدنية باأم البواقي، خالل 
�سهر اأفريل املا�سي، 43 حادث مرور، اأ�سفر عن ت�سجيل 

قتيلني و91 جريحا، مت نقلهم اإىل خمتلف املوؤ�س�سات 
اال�ست�سفائية القريبة من اأماكن وقوع حوادث املرور، اأما 

احلادث املميت فقد كان خالل االأ�سبوع االأخري من �سهر 
اأفريل املا�سي، على م�ستوى الطريق الوطني رقم 102 

ببلدية بري�ص، بعد ا�سطدام �سيارتني اأ�سفر عن وفاة 
�سخ�ص وطفل يف عني املكان وجرح اثنني اآخرين.

اهتزت تعاونية احلبوب والبقول اجلافة بوالية 
ميلة، على وقع وف�سيحة ف�ساد، حيث اأحالت م�سالح 

االأمن 22 �سخ�سا على وكيل اجلمهورية مبحكمة 
ميلة، ب�سبب �سبهة دفع تعوي�سات خيالية الأقارب 

م�سوؤولني مبخازن احلبوب دون دفع املح�سول 
الفالحي ومنح تعوي�سات عن اأ�سرار غري موجودة 
والتزوير وتكوين جمعية اأ�سرار واختال�ص اأموال 

عمومية وتبديدها.

�سجلت م�سالح احلماية املدنية لوالية ميلة يف 
االأ�سبوع املمتد من 02 اإىل 08 ماي وقوع 47 حادث 
مرور اأ�سفر عن اإ�سابة 29 �سخ�ص بجروح متفاوتة 

حيث مت اإ�سعافهم ونقلهم من طرف وحدات احلماية 
املدنية اإىل امل�ست�سفيات، كما مت ت�سجيل تدخالت 
الإخماد 13 حريق ف�سال عن ت�سجيل 155 تدخل 

لالإ�سعاف واالإجالء.

�سجلت م�سالح اأمن والية �سطيف خالل �سهر اأفريل 
الفارط، معاجلة 158 ق�سية يف جمال املتاجرة 

باملخدرات، ومت مبوجبها متابعة 184 �سخ�سا، 
حيث اأودع منهم 51 احلب�ص املوؤقت، فيمـا بلغت 

كمية املخدرات املحجوزة اأكر من 3.5 كلغ من مادة 
الكيف املعالج باالإ�سافة اإىل 8173 قـر�سا وكذا 

جمال  يف  مت  كما  العقلية،  املوؤثرات  من  قارورات   05
جمابهة �ستى اجلرائم املعلوماتية معاجلة 07 

ق�سايا، حيث مت متابعة 08 متورطني، واأودع منهم 
املوؤقت. احلب�ص   04

متكن عنا�سر االأمن بوالية 
قاملة، من اإحباط ماولة 

�سرقة مركبة تابعة ملوؤ�س�سة 
عمومية، فيما مت توقيف 

ال�سارق والذي يبلغ املعني من 
العمر 47 �سنة، حيث قام 

باالعتداء على �سائق ال�سيارة 
يف ماولة منه ل�سرقتها، ومتت 

العملية، ح�سب بيان االأمن، 
اإثر دوريات عمل على م�ستوى 
بلدية بلخري تنفيذا ملخطط 

االنت�سار امل�سطر خالل �سهر 
رم�سان الف�سيل، واأ�ساف امل�سدر، 

اأنه بعد اتخاذ االإجراءات 
القانونية، كون �سده ملف 

ق�سائي عن فعل ال�سروع يف 
�سرقة مركبة تابعة ملوؤ�س�سة 

عمومية بالعنف والتهديد يف 
الطريق العمومي، ليتم تقدمي 

املوقوف اأمام مكمة قاملة 
و�سدر يف حقه حكم بعامني 

حب�سا نافذا مع االإيداع وغرامة 
مالية.

عامان حب�شا نافذا 
ل�شخ�ص حاول 
�شرقة �شيارة 

موؤ�ش�شة عمومية
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قتيالن و91 جريحا يف 43 
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