
الكهرباء الفالحية "حلم" فالحني بباتنة!
ي�ستكي فالحون بوالية باتنة من ت�سرر اأن�ستطهم ب�سكل كبري ب�سبب غياب الكهرباء الفالحية وعدم جت�سيد امل�ساريع التي �سبق 

واأن تلقوا ب�ساأنها وعودا من قبل ال�سلطات املحلية، وقال م�ستكون اأنهم يعولون كثريا على تدخل اجلهات الو�سية وبعث م�ساريع من 
�ص 04�ساأنها اإنقاذ م�ستثمراتهم الذي يتهددها اجلفاف وقلة االإمكانيات... 
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قاطنو القطب العمراين يجدون �صعوبة 
كبرية يف االلتحاق بو�صط مدينة باتنة

ال�صكان يطالبون بتو�صيح انتمائهم االإقليمي

خالل زيارتها لوالية باتنة

اأولياء يف رحلة بحث عنها بالعيادات 

قاطنو عمارات حي طريق زوي يطالبون 
باإعادة تهيئة حيهم

نحو فتح خمرب للك�صف عن ال�صالالت املتحورة 

م�شكل النقل "كابو�س" 
يالحق �شكان حملة 3 

بباتنة

منطقة تامزوين 
ممزقة بني حيدو�شة 

وعني التوتة

م�شتفيدات من القر�س 
امل�شغر ي�شتكني 

لوزيرة الت�شامن �شعوبة 
ت�شويق منتجاتهن

اأزمة ندرة لقاحات 
الر�شع تعود من جديد 

باأم البواقي

�شكنات م�شيدة حديثا 
مهددة باالنهيار يف خن�شلة

�شطيف ت�شتفيد من 
جديدة  جرعة   3400
من اللقاح �شد كورونا

اأم البواقي

خن�شلة

�ص 04

�ص 04

�ص 04

�ص 05

�ص 05

باتنة

�شطيف

�ص 05

توقيف م�سبوق ق�سائيا متلب�سا برتويج قرابة كيلوغرام من الكيف املعالج مبروانة يف باتنة مت العثور بحوزته على 09 �صفائح 
بوزن 876 غرام للواحدة

�ص 16

اأن�صطتهم باتت مرهونة بتج�صيد م�صاريع اإي�صال الكهرباء

ال�سكان اآخر اهتمامات امل�سوؤولني وحرق غري قانوين للأدوية

حمرقة لالأدويـة
 و�شط التجمعات 

ال�شكانية باأم البواقي!!
تتوا�سل معاناة �سكان املنطقة ال�سناعية مبدينة عني امليلة يف اأم البواقي ب�سبب 
احلرق غري العقلين للأدوية وانت�سار الروائح اخلطرية التي تهدد �سحة املواطنني

�ص 05 يف التجمعات ال�سكانية املتواجدة بالقرب من املحرقة اخلا�سة باالأدويـة... 

بتواطوؤ من امل�صوؤولني املحليني

م�سري م�ستثمرات فلحية مرهون بالكهرباء 

ا



نوارة بوبري

ثورة �سكن واأزمة اإ�سكان
اإن ما حققته اجلزائر وال زالت حتققه يف 

جمال ال�سكن واجناز خمتلف �سيغه منذ عقود 
من الزمن واىل يومنا هذا يعد ثورة حقيقية 

جتعل منها دولة ذات اإ�سرتاتيجية �سكنية 
ناجحة، ظلت تاأخذ بعيد االعتبار خمتلف 

الطبقات االجتماعية وظروفها املادية 
لتكر�ص لها �سيغا تتلءم مع هذه االأخرية فمن 

ال�سكن االجتماعي االيجاري اإىل الت�ساهمي 
والرتقوي املدعمني اإىل الريفي والتح�سي�سات 

وغريها من م�ساريع متكنت فعل من تخفيف 
العبء عن املواطن اجلزائري ورفع الكلفة عنه 

يف هذا اجلانب وتوفري اكرب قدر من االإمكان 
من فر�ص ا�ستقراره يف معي�سته رغم العراقيل 

والعقبات التي كثريا ما وقفت حجر عرث 
اأمام مثل هذه امل�ساريع التي ت�سكل حلم كل 

جزائري.
ورغم ذلك تكرث �سكاوى "االإ�سكان" يف 

كل مكان وتزيد ان�سغاالت املواطنني حول 
هذا اجلانب بالذات لت�سكل "ال�سكنة" التي 

ترتبط بها "ال�سكينة" دائما حلقة مفقودة 
يف حياة املواطنني وخا�سة ال�سباب املقبل 

على الزواج وبناء اأ�سرة، اإىل درجة ت�سور 
الدولة واحلكومة اجلزائرية على اأنها مل 

حتقق اأي خطوة يف هذا املجال اإذا ما قارنا 
بني عدد "ال�ساكنني" وغري " ال�ساكنني"، رغم 
املليني من الوحدات ال�سكنية املربجمة منها 

املنجزة ومنها املوزعة ومنها ما هو قيد االجناز 
والتج�سيد الأ�سباب عديدة الزالت ت�سكل نقطة 

�سوداء يف قطاع ال�سكن ورغبات ال�ساكنني.
واملطلوب هنا اأن تتطابق ثورة ال�سكن مع 

الواقع لتحقق االأهداف امل�سطرة واملطلوبة 
بدل التغني باالأرقام امل�سجلة والتي تخفي 
وراءها اأزمة "اإ�سكان" وا�سحة توؤكد عليها 

كل مرة اأ�سوات واأ�سداء ان�سغاالت املواطنني 
من كل �سرب يف البلد، هي يف الواقع بحاجة 

اإىل حتقيقات معمقة ت�سرف عليها وتقوم 
بفتحها اأياد معقمة هدفها اإ�سلح احلال 

وحت�سني االأحوال والق�ساء فعليا على اأزمة 
االإ�سكان التي الزالت قائمة رغم امل�ساريع 

والعمليات واالجنازات، فتبلغ كل اأمانة اإىل 
اأهلها وينال امل�ستحقون الفعليون ل�سكنات 

تليق بهم كمواطنني جزائريني، وتطهر قوائم 
اال�ستفادة من "اجليعانني" الذي ي�سريون وفق 

لي�ص  ما  حلل" ليبتلعوا  احللوف  من  "نطرة 
لهم به حق فيزاحمون املغلوب على اأمرهم 

ويحرمونهم من عدة فر�ص يف نيل العي�ص 
الكرمي.

                                                              غيضض من فيضض 

nawara.boubire@gmail.com

الأورا�س بلو�س+

عرب عديد امل�ستفيدين من ال�سكنات بح�سة 100 �سكن 
"جتزئة 8" بحملة 3 بوالية باتنة عن ا�ستيائهم جراء 
عديد النقائ�ص التي �ســجلوها باحلي، حيث وبالرغم من 
ت�سليمهم املفاتيح يف اخلام�ص ع�سر من �سهر اأفريل املا�سي 
اإال اأن احلــي ال زال يعــاين غيــاب املاء والكهربــاء والغاز، 
وهــذا ما قال عنه بع�ص امل�ســتفيدين باأنه منايف لتعليمات 
وزير ال�سكن الذي ي�سر يف كل مرة على اأن ت�سلم ال�سكنات 

بعد اأن جتهز كل ال�سروريات.

بطاقة حمـــــــــراء

فرحة ما متت

auresbook
قال: �صربي بوقادوم

 )وزير اخلارجية(
خمرجات  اإىل  الإدان��ة  مواقف  ترتجم  اأن  ..."اآمل 

عملية ن�صعى من خاللها لن�رصة الفل�صطينيني".
قد  العرب  ب���أن  اأن�سيت  راج���ل...  ي�  قلن�: 

اتفقوا على اأال يتفقوا؟

�سواريخ الفل�سطنني تنتقم من اال�سرائيليني

اجلزائر تدعو لو�سع حدا لظلم فل�سطني

العدالة ترف�ض طعون عوملي وطحكوت

ب�سواريخ  اآخـــرون،   5 واأ�سيب  اإ�سرائيليان،  قتل 
جتاه  غزة  قطاع  من  فل�سطينية  ف�سائل  اأطلقتها 
قتيلني  اأول  �سقوط  �سجلت  حيث  ع�سقلن،  مدينة 
االأ�سوار"  "حار�ص  عملية  على  ردا  اإ�سرائيليني 
اأ�سيب  كما  غــزة،  قطاع  يف  اأبيب  تل  تنفذها  التي 
اأ�سخا�ص   5 ع�سقلن  على  ال�ساروخي  الق�سف  يف 
نقلهم  ومت  باخلطرية،  منهما  اثنني  جــراح  و�سفت 

اإىل م�ست�سفى املدينة.

رف�ست النيابة العامة لدى املحكمة العليا، كل الطعون بالنق�ص يف ق�سية مراد عوملي ومن معه من متهمني 
وكذا حمي الدين طحكوت ومن معه من املتهمني، حيث رف�ست كل طعون املتهمني، كما اأكدت النيابة العامة 
لدى املحكمة العليا اأن كل االأحكام ال�سادرة عن جمل�ص ق�ساء اجلزائر املتعلقة باحلب�ص وامل�سادرة والغرامة 
نهائية، وي�سمُل هذا القرار ُكل املتهمني ما عدا الذين ا�ستفادوا من الرباءة؛ وبهذا فاإن االأحكام ال�سادرة 

اأ�سبحت نهائية بالدعوى العمومية وقابلة للتنفيذ.

ـــلل  خ ـــه  ـــت ـــل ـــداخ م يف 
ملجل�ص  الطارئ  االجتماع 
العربية،  الــدول  جامعة 
دعا �سربي بوقدوم وزير 
اإىل  اخلارجية،  ال�سوؤون 
التحرك ملواجهة جرائم 
فل�سطني  يف  االحـــتـــلل 
االدانة  مواقف  برتجمة 

خمرجات  اإىل  وامل�ساعر 
عملية ت�سع حدا للظلم التاريخي يف فل�سطني، واأن 
والهمجي  الوح�سي  الق�سف  من  العامل  �ساهده  ما 
اإىل  الفل�سطينيني يف قطاع غزة املحا�سر  للمدنيني 
وموا�سلة  واملتطرفة  العن�سرية  اجلرائم  جانب 
عمليات التهويد التي مت�ص الهوية اال�سلمية لبيت 

ولــيــدة  لي�ست  املــقــد�ــص 
حــديــثــة  اأو  ــة  ــظ ــح ــل ال
اإمنـــا هــي جوهر  الــعــهــد، 
�سيا�سة االحتلل املقيتة 
على  تنفيذها  يتم  التي 
اجلميع  وم�سمع  مــــراأى 
�سارخ  غياب  ظل  يف  دون 
اأين  الدولية،  للم�ساءلة 
الدبلوما�سية  رئي�ص  �سدد 
اجلزائرية على �سرورة العمل على اإخراج  الق�سية 
الفل�سطينية من دائرة ت�سيري النزاعات وو�سعها يف 
يف  للإ�سراع  الدولية  املجموعة  اهتمامات  قائمة 
احلقوق  يحفظ  ونهائي  و�سامل  عــادل  حل  ايجاد 

امل�سروعة لل�سعب الفل�سطيني ال�سقيق.

هــو عــدد م�ســاريع الفنــادق التي �ســيتم اجنازهــا على امل�ســتوى 
الوطنــي النعا�ــص قطــاع ال�ســياحة، ح�ســب مــا ك�ســف عنــه وزيــر 
ال�ســياحة و ال�ســناعة التقليديــة والعمــل العائلــي حممــد علــي 
بوغازي، حيث �ســرح عــن وجود حوايل 800 م�ســروع فندقي على 
م�ســتوى الوطني حاليا النعا�ص قطاع ال�ســياحة، واأن وزارته ب�سدد 
تقدمي عرو�ص يف جمال اال�سثمار الفندقي �سمن 15 منطقة تو�سع 

�سياحي متكن امل�ستثمرين من اقامة م�ساريعهم.
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لكل مقام مقال
كورونا.. جائحة اأم كارثة 

اأم هي حرب عاملية ثالثة
اإذا اعتربنا اأن االنطلقة احلقيقية لكورونا هي ال�سهر االأول 

جانفي 2020، فذلك يعني اأن نقيم ح�ساباتنا على االأ�سهر 
وال�سنوات، فلدينا املعطيات الدقيقة للحرب العاملية االأوىل التي 

ا�ستغرقت 4 �سنوات )1914 ـ 1918( واحلرب العاملية الثانية 
التي ا�ستغرقت 6 �سنوات )1939 ـ 1945(.

يف ت�سخي�ص هوية كورونا، هناك الكثري من التقييمات التي 
مل حت�سم بعد، فهناك من يعتربها جائحة )وباء( جنمت عن 

�سوء ت�سرف الب�سر مع الطبيعة، وهناك راأي اأكرث انت�سارًا، اأنه 
فريو�ص �سنع يف خمترب واأفلت من ال�سيطرة، وهناك من يعترب 
اأنها حرب جرثومية بني القوى العظمى، وهناك من ينكر كل 
مزاعم ال�سلطات احلكومية، ويتحدثون عن تخطيط الإبادة 

ن�سبة معينة من الب�سر؛ ولكل من هذه االجتاهات يف الراأي 
والتحليل �سيا�سيون، واأ�سخا�ص من عموم املجتمع و�سفوته، بل 

وحتى اأطباء وعلماء، وبتقديري �سي�ستغرق وقتًا غري ق�سري 
لنكت�سف حقيقة هذه الكارثة البيئية، التي تقرتب اأرقامها من 
الطاعون الذي اأنت�سر يف القرن الرابع ع�سر )1347 ـ 1353(، 

واأودى بحياة ما يقرب من 30 مليوًن من الب�سر؛ وتذهب بع�ص 
التقديرات اإىل اأن الطاعون اأودى بحياة 70 مليون اأو 100 

مليون �سحية.
واإذا كان من ال�سعوبة مبكان، اأن نطرح اأرقامًا دقيقة حلوادث 

يف القرن الرابع ع�سر، فاإن لدينا من املعطيات املادية ما جتعلنا 
نقدر اأن احلكومات، ترتدد يف اإعطاء االأرقام الدقيقة للإ�سابات 

الأ�سباب كثرية، اأب�سطها هي لعدم اإثارة املزيد من الرعب يف نفو�ص 
املواطنني، ورمبا العتبارات قد ال تخطر على بال امل�ستمعني.
هناك م�سدر عاملي يبث على مدار ال�ساعة تطورات حجم 
امل�سابني، اأو الوفيات يف العامل باأ�سره، ولكن امل�سدر يعتمد يف 

بياناته على بيانات الدول، وقد ال تتعمد ال�سلطات احلكومية 
يف الدول اإخفاء االإح�ساءات الدقيقة، فاخل�سائر االقت�سادية 

ال تقل وطاأة على اخل�سائر الب�سرية، فنفقات العلج واملوؤ�س�سات 
الطبية، واالأجهزة العاملة، هذا عدا ما كلفه احلجر ومنع 

التجوال، واإغلق املحال التجارية واملطاعم والفنادق، 
وال�سركات واملوؤ�س�سات ال�سياحية و�سركات الطريان، فاخل�سائر 

فلكية، واإذا كانت الدول الراأ�سمالية الكبرية، بو�سعها حتمل 
)جزئي( للكارثة، فاالأمر يفوق قدرة الكثري من الدول بل هي 

اليوم تنوء حتت �سعوبة احتمال النتائج، �سعوبة رمبا ت�سل يف 
امل�ستقبل القريب اإىل العجز عن احتمال االآثار املبا�سرة وغري 

املبا�سرة.
يف خ�سم هذه الكارثة املوؤملة، جتد من يتعامل مع االأزمة 

�سيا�سيًا، وماليًا، ويهدف الإحراز املواقع وحتقيق االأهداف غري 
املعلنة، اأو م�ساعي للربح والك�سب املايل من خلل بيع جتارة 

العلج والتطعيم..
وقد بلغ االأمر درجة النزاع واجلدال، وهناك من يروج اأن 

ن�سنع اأدوية وتطعيم زهيد للدول )الفقرية( وعلى ال�سعوب اأن 
تفهم هذا بكامل اأبعاده.. اليوم لي�ص يوم نزاعات �ستبدو كلها 
�سخيفة اأمام الوباء االأ�سود الذي يلتهم رئة امل�ساب، ويخنقه 

ثانية بعد ثانية..

زووووووم الأورا�س....

�سماح خميلي

ريا�ض حمرز يطمئن حمبيه
مان�سي�سرت  نــادي  جنم  اجلــزائــري  ــدويل  ال خــرج 
�سيتي ريا�ص حمرز عن �سمته بخ�سو�ص تعر�سه 
رفقة  لــنــدن،  مطاعم  ــد  اأح يف  اعــتــداء  ملحاولة 
كتب  اأيــن  االإثنني،  اأم�ص  �سهرة  تايلور  �سديقته 
اأن  "اأريد   : "اإن�ستغرام"  يف  ح�سابه  على  حمــرز 
بعدما  املا�سية  الليلة  حدث  ما  بخ�سو�ص  اأو�سح 
عن  خــرج  الو�سع  الر�سائل،  من  العديد  بلغتني 
رجال  تدخل  ا�ستدعى  ما  معجبني  مع  ال�سيطرة 
بخري..  اأنــا  اعتداء،  بــاأي  معنيا  اأكــن  ومل  االأمــن، 

و�سكرا".
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اأمر غري مفهوم بالطرقات 
املوجودة على م�ستوى اأحياء 
3" مبدينة  "عدل" و"حملة 

باتنة، فاأغلبية قنوات 
ال�سرف ال�سحي متواجدة يف 
و�سط الطريق وهي مرتفعة 

على م�ستوى الطريق، وال ندر 
هل اأن القنوات من ارتفعت 

زيادة عن اللزوم اأم اأن �سمك 
الطريق من بات خمالفا 

للمعايري فبدا وكاأنه منخف�ص 
عن "قنوات ال�سرف" االأمر 

الذي بات يجرب �سائقي 
ال�سيارات على االنحراف 
يف كل مرة لتفاديه، فهل 

يفرت�ص اأن يحدث هذا يف 
طريق متت تهيئتها بطريقة 

طبيعية وح�سب املعايري 
العاملية؟



نوارة بوبري

ثورة �سكن واأزمة اإ�سكان
اإن ما حققته اجلزائر وال زالت حتققه يف 

جمال ال�سكن واجناز خمتلف �سيغه منذ عقود 
من الزمن واىل يومنا هذا يعد ثورة حقيقية 

جتعل منها دولة ذات اإ�سرتاتيجية �سكنية 
ناجحة، ظلت تاأخذ بعيد االعتبار خمتلف 

الطبقات االجتماعية وظروفها املادية 
لتكر�ص لها �سيغا تتلءم مع هذه االأخرية فمن 

ال�سكن االجتماعي االيجاري اإىل الت�ساهمي 
والرتقوي املدعمني اإىل الريفي والتح�سي�سات 

وغريها من م�ساريع متكنت فعل من تخفيف 
العبء عن املواطن اجلزائري ورفع الكلفة عنه 

يف هذا اجلانب وتوفري اكرب قدر من االإمكان 
من فر�ص ا�ستقراره يف معي�سته رغم العراقيل 

والعقبات التي كثريا ما وقفت حجر عرث 
اأمام مثل هذه امل�ساريع التي ت�سكل حلم كل 

جزائري.
ورغم ذلك تكرث �سكاوى "االإ�سكان" يف 

كل مكان وتزيد ان�سغاالت املواطنني حول 
هذا اجلانب بالذات لت�سكل "ال�سكنة" التي 

ترتبط بها "ال�سكينة" دائما حلقة مفقودة 
يف حياة املواطنني وخا�سة ال�سباب املقبل 

على الزواج وبناء اأ�سرة، اإىل درجة ت�سور 
الدولة واحلكومة اجلزائرية على اأنها مل 

حتقق اأي خطوة يف هذا املجال اإذا ما قارنا 
بني عدد "ال�ساكنني" وغري " ال�ساكنني"، رغم 
املليني من الوحدات ال�سكنية املربجمة منها 

املنجزة ومنها املوزعة ومنها ما هو قيد االجناز 
والتج�سيد الأ�سباب عديدة الزالت ت�سكل نقطة 

�سوداء يف قطاع ال�سكن ورغبات ال�ساكنني.
واملطلوب هنا اأن تتطابق ثورة ال�سكن مع 

الواقع لتحقق االأهداف امل�سطرة واملطلوبة 
بدل التغني باالأرقام امل�سجلة والتي تخفي 
وراءها اأزمة "اإ�سكان" وا�سحة توؤكد عليها 

كل مرة اأ�سوات واأ�سداء ان�سغاالت املواطنني 
من كل �سرب يف البلد، هي يف الواقع بحاجة 

اإىل حتقيقات معمقة ت�سرف عليها وتقوم 
بفتحها اأياد معقمة هدفها اإ�سلح احلال 

وحت�سني االأحوال والق�ساء فعليا على اأزمة 
االإ�سكان التي الزالت قائمة رغم امل�ساريع 

والعمليات واالجنازات، فتبلغ كل اأمانة اإىل 
اأهلها وينال امل�ستحقون الفعليون ل�سكنات 

تليق بهم كمواطنني جزائريني، وتطهر قوائم 
اال�ستفادة من "اجليعانني" الذي ي�سريون وفق 

لي�ص  ما  حلل" ليبتلعوا  احللوف  من  "نطرة 
لهم به حق فيزاحمون املغلوب على اأمرهم 

ويحرمونهم من عدة فر�ص يف نيل العي�ص 
الكرمي.

                                                              غيضض من فيضض 

nawara.boubire@gmail.com

الأورا�س بلو�س+

عرب عديد امل�ستفيدين من ال�سكنات بح�سة 100 �سكن 
"جتزئة 8" بحملة 3 بوالية باتنة عن ا�ستيائهم جراء 
عديد النقائ�ص التي �ســجلوها باحلي، حيث وبالرغم من 
ت�سليمهم املفاتيح يف اخلام�ص ع�سر من �سهر اأفريل املا�سي 
اإال اأن احلــي ال زال يعــاين غيــاب املاء والكهربــاء والغاز، 
وهــذا ما قال عنه بع�ص امل�ســتفيدين باأنه منايف لتعليمات 
وزير ال�سكن الذي ي�سر يف كل مرة على اأن ت�سلم ال�سكنات 

بعد اأن جتهز كل ال�سروريات.

بطاقة حمـــــــــراء

فرحة ما متت

auresbook
قال: �صربي بوقادوم

 )وزير اخلارجية(
خمرجات  اإىل  الإدان��ة  مواقف  ترتجم  اأن  ..."اآمل 

عملية ن�صعى من خاللها لن�رصة الفل�صطينيني".
قد  العرب  ب���أن  اأن�سيت  راج���ل...  ي�  قلن�: 

اتفقوا على اأال يتفقوا؟

�سواريخ الفل�سطنني تنتقم من اال�سرائيليني

اجلزائر تدعو لو�سع حدا لظلم فل�سطني

العدالة ترف�ض طعون عوملي وطحكوت

ب�سواريخ  اآخـــرون،   5 واأ�سيب  اإ�سرائيليان،  قتل 
جتاه  غزة  قطاع  من  فل�سطينية  ف�سائل  اأطلقتها 
قتيلني  اأول  �سقوط  �سجلت  حيث  ع�سقلن،  مدينة 
االأ�سوار"  "حار�ص  عملية  على  ردا  اإ�سرائيليني 
اأ�سيب  كما  غــزة،  قطاع  يف  اأبيب  تل  تنفذها  التي 
اأ�سخا�ص   5 ع�سقلن  على  ال�ساروخي  الق�سف  يف 
نقلهم  ومت  باخلطرية،  منهما  اثنني  جــراح  و�سفت 

اإىل م�ست�سفى املدينة.

رف�ست النيابة العامة لدى املحكمة العليا، كل الطعون بالنق�ص يف ق�سية مراد عوملي ومن معه من متهمني 
وكذا حمي الدين طحكوت ومن معه من املتهمني، حيث رف�ست كل طعون املتهمني، كما اأكدت النيابة العامة 
لدى املحكمة العليا اأن كل االأحكام ال�سادرة عن جمل�ص ق�ساء اجلزائر املتعلقة باحلب�ص وامل�سادرة والغرامة 
نهائية، وي�سمُل هذا القرار ُكل املتهمني ما عدا الذين ا�ستفادوا من الرباءة؛ وبهذا فاإن االأحكام ال�سادرة 

اأ�سبحت نهائية بالدعوى العمومية وقابلة للتنفيذ.

ـــلل  خ ـــه  ـــت ـــل ـــداخ م يف 
ملجل�ص  الطارئ  االجتماع 
العربية،  الــدول  جامعة 
دعا �سربي بوقدوم وزير 
اإىل  اخلارجية،  ال�سوؤون 
التحرك ملواجهة جرائم 
فل�سطني  يف  االحـــتـــلل 
االدانة  مواقف  برتجمة 

خمرجات  اإىل  وامل�ساعر 
عملية ت�سع حدا للظلم التاريخي يف فل�سطني، واأن 
والهمجي  الوح�سي  الق�سف  من  العامل  �ساهده  ما 
اإىل  الفل�سطينيني يف قطاع غزة املحا�سر  للمدنيني 
وموا�سلة  واملتطرفة  العن�سرية  اجلرائم  جانب 
عمليات التهويد التي مت�ص الهوية اال�سلمية لبيت 

ولــيــدة  لي�ست  املــقــد�ــص 
حــديــثــة  اأو  ــة  ــظ ــح ــل ال
اإمنـــا هــي جوهر  الــعــهــد، 
�سيا�سة االحتلل املقيتة 
على  تنفيذها  يتم  التي 
اجلميع  وم�سمع  مــــراأى 
�سارخ  غياب  ظل  يف  دون 
اأين  الدولية،  للم�ساءلة 
الدبلوما�سية  رئي�ص  �سدد 
اجلزائرية على �سرورة العمل على اإخراج  الق�سية 
الفل�سطينية من دائرة ت�سيري النزاعات وو�سعها يف 
يف  للإ�سراع  الدولية  املجموعة  اهتمامات  قائمة 
احلقوق  يحفظ  ونهائي  و�سامل  عــادل  حل  ايجاد 

امل�سروعة لل�سعب الفل�سطيني ال�سقيق.

هــو عــدد م�ســاريع الفنــادق التي �ســيتم اجنازهــا على امل�ســتوى 
الوطنــي النعا�ــص قطــاع ال�ســياحة، ح�ســب مــا ك�ســف عنــه وزيــر 
ال�ســياحة و ال�ســناعة التقليديــة والعمــل العائلــي حممــد علــي 
بوغازي، حيث �ســرح عــن وجود حوايل 800 م�ســروع فندقي على 
م�ســتوى الوطني حاليا النعا�ص قطاع ال�ســياحة، واأن وزارته ب�سدد 
تقدمي عرو�ص يف جمال اال�سثمار الفندقي �سمن 15 منطقة تو�سع 

�سياحي متكن امل�ستثمرين من اقامة م�ساريعهم.
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لكل مقام مقال
كورونا.. جائحة اأم كارثة 

اأم هي حرب عاملية ثالثة
اإذا اعتربنا اأن االنطلقة احلقيقية لكورونا هي ال�سهر االأول 

جانفي 2020، فذلك يعني اأن نقيم ح�ساباتنا على االأ�سهر 
وال�سنوات، فلدينا املعطيات الدقيقة للحرب العاملية االأوىل التي 

ا�ستغرقت 4 �سنوات )1914 ـ 1918( واحلرب العاملية الثانية 
التي ا�ستغرقت 6 �سنوات )1939 ـ 1945(.

يف ت�سخي�ص هوية كورونا، هناك الكثري من التقييمات التي 
مل حت�سم بعد، فهناك من يعتربها جائحة )وباء( جنمت عن 

�سوء ت�سرف الب�سر مع الطبيعة، وهناك راأي اأكرث انت�سارًا، اأنه 
فريو�ص �سنع يف خمترب واأفلت من ال�سيطرة، وهناك من يعترب 
اأنها حرب جرثومية بني القوى العظمى، وهناك من ينكر كل 
مزاعم ال�سلطات احلكومية، ويتحدثون عن تخطيط الإبادة 

ن�سبة معينة من الب�سر؛ ولكل من هذه االجتاهات يف الراأي 
والتحليل �سيا�سيون، واأ�سخا�ص من عموم املجتمع و�سفوته، بل 

وحتى اأطباء وعلماء، وبتقديري �سي�ستغرق وقتًا غري ق�سري 
لنكت�سف حقيقة هذه الكارثة البيئية، التي تقرتب اأرقامها من 
الطاعون الذي اأنت�سر يف القرن الرابع ع�سر )1347 ـ 1353(، 

واأودى بحياة ما يقرب من 30 مليوًن من الب�سر؛ وتذهب بع�ص 
التقديرات اإىل اأن الطاعون اأودى بحياة 70 مليون اأو 100 

مليون �سحية.
واإذا كان من ال�سعوبة مبكان، اأن نطرح اأرقامًا دقيقة حلوادث 

يف القرن الرابع ع�سر، فاإن لدينا من املعطيات املادية ما جتعلنا 
نقدر اأن احلكومات، ترتدد يف اإعطاء االأرقام الدقيقة للإ�سابات 

الأ�سباب كثرية، اأب�سطها هي لعدم اإثارة املزيد من الرعب يف نفو�ص 
املواطنني، ورمبا العتبارات قد ال تخطر على بال امل�ستمعني.
هناك م�سدر عاملي يبث على مدار ال�ساعة تطورات حجم 
امل�سابني، اأو الوفيات يف العامل باأ�سره، ولكن امل�سدر يعتمد يف 

بياناته على بيانات الدول، وقد ال تتعمد ال�سلطات احلكومية 
يف الدول اإخفاء االإح�ساءات الدقيقة، فاخل�سائر االقت�سادية 

ال تقل وطاأة على اخل�سائر الب�سرية، فنفقات العلج واملوؤ�س�سات 
الطبية، واالأجهزة العاملة، هذا عدا ما كلفه احلجر ومنع 

التجوال، واإغلق املحال التجارية واملطاعم والفنادق، 
وال�سركات واملوؤ�س�سات ال�سياحية و�سركات الطريان، فاخل�سائر 

فلكية، واإذا كانت الدول الراأ�سمالية الكبرية، بو�سعها حتمل 
)جزئي( للكارثة، فاالأمر يفوق قدرة الكثري من الدول بل هي 

اليوم تنوء حتت �سعوبة احتمال النتائج، �سعوبة رمبا ت�سل يف 
امل�ستقبل القريب اإىل العجز عن احتمال االآثار املبا�سرة وغري 

املبا�سرة.
يف خ�سم هذه الكارثة املوؤملة، جتد من يتعامل مع االأزمة 

�سيا�سيًا، وماليًا، ويهدف الإحراز املواقع وحتقيق االأهداف غري 
املعلنة، اأو م�ساعي للربح والك�سب املايل من خلل بيع جتارة 

العلج والتطعيم..
وقد بلغ االأمر درجة النزاع واجلدال، وهناك من يروج اأن 

ن�سنع اأدوية وتطعيم زهيد للدول )الفقرية( وعلى ال�سعوب اأن 
تفهم هذا بكامل اأبعاده.. اليوم لي�ص يوم نزاعات �ستبدو كلها 
�سخيفة اأمام الوباء االأ�سود الذي يلتهم رئة امل�ساب، ويخنقه 

ثانية بعد ثانية..

زووووووم الأورا�س....

�سماح خميلي

ريا�ض حمرز يطمئن حمبيه
مان�سي�سرت  نــادي  جنم  اجلــزائــري  ــدويل  ال خــرج 
�سيتي ريا�ص حمرز عن �سمته بخ�سو�ص تعر�سه 
رفقة  لــنــدن،  مطاعم  ــد  اأح يف  اعــتــداء  ملحاولة 
كتب  اأيــن  االإثنني،  اأم�ص  �سهرة  تايلور  �سديقته 
اأن  "اأريد   : "اإن�ستغرام"  يف  ح�سابه  على  حمــرز 
بعدما  املا�سية  الليلة  حدث  ما  بخ�سو�ص  اأو�سح 
عن  خــرج  الو�سع  الر�سائل،  من  العديد  بلغتني 
رجال  تدخل  ا�ستدعى  ما  معجبني  مع  ال�سيطرة 
بخري..  اأنــا  اعتداء،  بــاأي  معنيا  اأكــن  ومل  االأمــن، 

و�سكرا".
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اأمر غري مفهوم بالطرقات 
املوجودة على م�ستوى اأحياء 
3" مبدينة  "عدل" و"حملة 

باتنة، فاأغلبية قنوات 
ال�سرف ال�سحي متواجدة يف 
و�سط الطريق وهي مرتفعة 

على م�ستوى الطريق، وال ندر 
هل اأن القنوات من ارتفعت 

زيادة عن اللزوم اأم اأن �سمك 
الطريق من بات خمالفا 

للمعايري فبدا وكاأنه منخف�ص 
عن "قنوات ال�سرف" االأمر 

الذي بات يجرب �سائقي 
ال�سيارات على االنحراف 
يف كل مرة لتفاديه، فهل 

يفرت�ص اأن يحدث هذا يف 
طريق متت تهيئتها بطريقة 

طبيعية وح�سب املعايري 
العاملية؟

قررت وزارة ال�سحة وال�سكان واإ�سالح امل�ست�سفيات، 
ال�سبه  ع��م��ال  و���س��ع   يف  النظر  اإع����ادة  مطالبات 
االإمتحانات  بتنظيم  املتعلقة  خا�سة  الطبيني، 

وامل�سابقات املتعلقة بالرتقية يف الرتب.
كلف وزير ال�سحة عبد الرحمان بن بوزيد املديرية 
واعداد  عميقة  بدرا�سة   ال�سحية  للم�سالح  العامة 
الن�ساط احلر  ال�سماح مبمار�سة  اإمكانية  ملف حول 
الذين  املمر�سني  خا�سة  الطبيني،  �سبه  قبل  م��ن 
احلر”  “التمري�ص  م��رب��ح  ن�ساط  اإىل  يطمحون 
بطريقة منظمة و ذلك بناءا على مقرتح من املكتب 
الذي  الطبي  لل�سبه  اجلزائرية  للنقابة  الوطني 
هذا  حول  مقرتحاتهم  ل�سياغة  ا�ستعداده   اأب��دى 
النقابة  اأع�ساء  مع  بوزيد  بن  لقاء  ،وخل�ص  امللف 
�سبه  و���س��ع  مب��راج��ع��ة   ، اإىل  ال����وزارة  مبقر  اأم�����ص 
احلالية  املتطلبات  مع  تكييفه  و���س��رورة  الطبيني 
الطبيني  ل�سبه  ال�سرائية  القدرة  الراهن،  والو�سع 
وتطلعاتهم لتح�سني الظروف االجتماعية واملهنية. 
اجلزائر”،  “نيوز  حتوز  لها  بيان  يف  ال��وزارة  واأكدت 
التي  االإجن�����ازات  بتعزيز  ملتزمة  احل��ك��وم��ة  اأن 
التطرق  امليادين  كافة  يف  ودعمه  القطاع  حّققها 
بالرتقية  املتعلقة  وامل�سابقات  االإمتحانات  لتنظيم 

يف الرتب.
وقد تقرر خالل لقاء وزير القطاع مع اأع�ساء املكتب 
الوطني للنقابة اجلزائرية لل�سبه الطبي، مراجعة 
املتطلبات  مع  تكييفه  و�سرورة  الطبيني  �سبه  و�سع 
ل�سبه  ال�سرائية  القدرة  الراهن،  والو�سع  احلالية 
الطبيني و تطلعاتهم لتح�سني الظروف االجتماعية 
خمطط  خ��الل  م��ن  تاأهيلهم  ع��ن  ف�سال  واملهنية. 
تكويني، النظام التعوي�سي، مع تفّهم �سعوبة الو�سع 
من  اال�ستفادة  خالل  من  �سيما  احلايل،  االقت�سادي 

التعوي�سات مثل منحة التاأهيل والتوثيق.

اأعلنت وزارة ال�سحة وال�سكان، اأم�ص الثالثاء، عن 
ت�سجيل 195 اإ�سابة جديدة بفريو�ص كورونا و08 
واأو�سح  املا�سية.   �ساعة   24 خالل  وف��اة  ح��االت 
ت�سجيل  الفرتة  نف�ص  خالل  مت  اأنه   ، للوزارة  بيان 
 19 يتواجد  فيما  لل�سفاء،  متاثل  مري�سا   149

اآخرون حتت العناية املركزة.
اإىل  لال�سابات  االج��م��ايل  العدد  بذلك  لريتفع 
الوفيات  اجمايل  ارتفع  فيما  اإ�سابة،   124483
�سفاء.  حالة  و86703  وف��اة  حالة   3343 اإىل 
اإ�سابة،   0 �سجلت  والي��ة   22 اأن  البيان  واأ���س��اف 
اإ�سابات و4 واليات   10 اأقل من  22 والية �سجلت 
�سجلت اأكرث من 10 اإ�سابات، منها العا�سمة باأعلى 

ح�سيلة ب�65 اإ�سابة جديدة.

اإ�شابة   195
جديدة، 149 حالة 

�شفاء و 08 وفيات

ق. و

اآخر اإح�صائية لكوفيد-19 يف اجلزائر

ق. و

تبادال االآراء حول تطورات الو�صع يف االأرا�صي الفل�صطينية املحتلة

تلقى رئي�س اجلمهورية، عبد املجيد تبون، اأم�س الثالثاء، مكاملة هاتفية من نظريه الرتكي رجب  الطيب اأردوغان، هناأه فيها وال�شعب اجلزائري بحلول عيد الفطر املبارك، 
واأفاد بيان لرئا�شة اجلمهورية اأن الرئي�س تبون هناأ بدوره نظريه وال�شعب الرتكي ال�شقيق، بذات املنا�شبة.

االآراء  تبادال  الرئي�سان  ف��اإن  للبيان  ووفقا 
حول تطورات الو�سع يف االأرا�سي الفل�سطينية 
حول  النظر  وجهتا  تطابقت  حيث  املحتلة، 
ال�سعب  على  ال�سهيوين  العدوان  وقف  �سرورة 

الفل�سطيني االأعزل ومقد�ساته.
�سوء  على  ليبيا  يف  الو�سع  ا�ستعر�سا  كما 
لقاء  على  واتفقا  واالآف��اق،  اجلديدة  املعطيات 
مقبل لتفادي اأي انزالقات قد تن�سف املكا�سب 
وترقيتها  الثنائية  للعالقات  ودفعا  املحققة. 
�سرورة  على  الرئي�سان  اأكد  املجاالت،  �ستى  يف 
تفعيل اللجنة العليا امل�سرتكة للتعاون يف اأقرب 

وقت، مبا يخدم م�سالح البلدين.

اأم�ص  جراد،  العزيز  عبد  االأول،  الوزير  اأ�سدر 
حلول  مبنا�سبة  التو�سيات  من  جملة  الثالثاء، 
امل�ستمر  التزويد  ل�سمان  املبارك.  الفطر  عيد 
باملاء ال�سروب والطاقة الكهربائية، طوال فرتة 

العيد.

واأكد جراد خالل تراأ�سه اجتماع احلكومة عرب 
تقنية احلا�سر عن بعد، على �سرورة ال�سهر على 
التجارية  االأن�سطة  خمتلف  �سري  ح�سن  �سمان 
املداومات  الأداء  امل��دع��وة  العمومية  وامل�سالح 
على  امل��ب��ارك،  الفطر  عيد  عطلة  ف��رتة  خ��الل 

واأو�سى  والنظافة.  ال�سحة  موؤ�س�سات  غ��رار 
ال�سحب  بعمليات  القيام  من  املواطنني  بتمكني 
املالية  لالأوراق  االآيل  املوزع  اأجهزة  م�ستوى  على 
لدى الوكاالت البنكية، وكذا على م�ستوى بريد 

اجلزائر.

افرجت احلكومة على الربامج امل�ساحية للمدار�ص 
االبتدائية، حمددة 5 اأمناط لهذه املدار�ص لكل منها 
خ�سائ�ص. وبناء على ما جاء يف اجلريدة الر�سمية  
فاإن    33 عددها  يف   2021 ماي   5 بتاريخ  ال�سادرة 
الربامج امل�ساحية للمدار�ص االبتدائية حتتوي على 

خم�ص اأمناط مدر�سية ، ويتعلق االأمر ب�:

� مدر�سة ابتدائية منط اأ � 3 اأق�سام 90 تلميذ.
� مدر�سة ابتدائية منط 1 � 6 اأق�سام 180 تلميذ.

� مدر�سة ابتدائية منط 2 � 12 اأق�سام 360 تلميذ.
 540 اأق�����س��ام   18  �  3 من��ط   ابتدائية  مدر�سة   �

تلميذ.
� مدر�سة ابتدائية منط 4 � 24 اأق�سام 720 تلميذ.

منط   كل  يحوي  فاإنه  الر�سمية  اجلريدة  وح�سب 
وقاعات  احل��ج��رات  بعدد  تتعلق  معينة  خ�سا�ص 
متعددة  وقاعات  املطالعة  وقاعات  االآيل  االإع��الم 
اإ�سافة  للحركة  وم�ساحة  للمياه  ودورة  الن�ساطات 
من  واأخ��رى  غرف  غرف   4 من  و�سكانات  مكاتب  اىل 

منط. كل  ح�سب  وهذا  مطاعم  اىل  اإ�سافة  3غرف 

جل�سات  تنظيم  عن  الرتبية  وزارة  اأعلنت 
النقابية  املنظمات  كافة  مع  ثنائية  عمل 
ترتيبات  ودرا�سة  ملناق�سة  بالقطاع  املعتمدة 
االأ�سا�سي  القانون  يف  النظر  اإع��ادة  واآليات 
املهني  الطابع  ذات  الق�سايا  وك��ذا  اخلا�ص 

واالجتماعي ملنت�سبي القطاع.
اأم�ص  لها  ب��ي��ان  يف   ال��رتب��ي��ة  وزارة  ق��ال��ت 
�سل�سلة  موا�سلة  اإط���ار  يف  اأن���ه  ال��ث��الث��اء، 
مع  تعقد  التي  الدورية  الت�ساورية  اللقاءات 
ال�سركاء االجتماعيني، تقرر تنظيم جل�سات 
النقابية  املنظمات  كافة  مع  ثنائية  عمل 
اإ�سراف   حتت  نقابة،   23 بالقطاع  املعتمدة 
الوزير واجعوط، وفق رزنامة م�سطرة بداية 
و�ستخ�س�ص   ،2021 م��اي   17 ت��اري��خ  م��ن 
اإع��ادة  واآل��ي��ات  ترتيبات  ودرا���س��ة  ملناق�سة 
وكذا  اخلا�ص  االأ�سا�سي  القانون  يف  النظر 
واالجتماعي  املهني  الطابع  ذات  الق�سايا 

ملنت�سبي القطاع.

بوقدوم،  �سربي  اخلارجية  ال�سوؤون  وزير  دعا 
اإىل ترجمة مواقف االإدانة وم�ساعر اال�ستهجان 
اإزاء التطورات اخلطرية يف املدينة املقد�سة، اإىل 
وحفظ  الفل�سطينيني  لن�سرة  عملية  خمرجات 

مقد�ساتنا الدينية.
بوقدوم، ويف الكلمة التي األقاها، اأم�ص الثالثاء، 
العربية  الدول  الطارئ جلامعة  خالل االجتماع 
تطورات  ملناق�سة  اخلارجية  وزراء  م�ستوى  على 
االأو�ساع يف االأرا�سي الفل�سطينية، ثمن االإ�سراع 
العربي  التحرك  لبحث  االج��ت��م��اع  تنظيم  يف 
يف  االإ�سرائيلية  اجلرائم  مواجهة  يف  وال��دويل 
ترتجم  اأن  يف  اأمله  عن  معربا  املحتلة.  القد�ص 
مواقف االإدانة وم�ساعر اال�ستهجان التي حتدونا 
املدينة  يف  اخل��ط��رية  ال��ت��ط��ورات  اإزاء  جميعا 

املقد�سة، اإىل خمرجات عملية ن�سعى من خاللها 
الفل�سطينيني  اخواننا  لن�سرة  موحد  ب�سوت 

وحفظ مقد�ساتنا الدينية.
�سهدناه  ''ما  ان  اخلارجية  ال�سوؤون  وزير  وقال 
عن�سرية  اعتداءات  من  املقد�ص  بيت  يف  موؤخرا 
القانوين  الو�سع  تغيري  وحم���اوالت  ومتطرفة 
م�سل�سل  من  حلقة  اإال  هو  ما  القائم،  والتاريخي 
يف  لالحتالل  املمنوحة  احل�سانة  عنوانه  طويل 

ارتكاب اأب�سع اجلرائم دون ح�سيب اأو رقيب''.
واو�سح �سربي بوقدوم، ان هذه االأحداث االأليمة 
تاأتي لتذكرينا مرة اأخرى بحقيقة معاناة ال�سعب 
واحل�سار،  االحتالل  حتت  الواقع  الفل�سطيني 
والإبراز م�سوؤولياتنا الفردية واجلماعية يف ظل 

ما تتعر�ص له ق�سيتنا املركزية من اأخطار.

العمل  اأه��م��ي��ة  على  اخل��ارج��ي��ة  وزي���ر  ���س��دد  و 
الدائرة  من  الفل�سطينية  الق�سية  اإخ��راج  على 
راأ�ص  على  وو�سعها  النزاعات  لت�سيري  التقليدية 
لالإ�سراع يف  الدولية  املجموعة  اهتمامات  قائمة 
اإيجاد حل عادل و�سامل ونهائي يحفظ احلقوق 

امل�سروعة لل�سعب الفل�سطيني ال�سقيق.
وجدد وزير اخلارجية التاأكيد جمددا على دعم 
الفل�سطيني  ال�سعب  حلق  الالم�سروط  اجلزائر 
حقوقه  ا�سرتجاع  من  متكينه  اأج��ل  من  ال�سقيق 
امل�سروعة ويف مقدمتها حقه غري القابل للت�سرف 
 ،1967 ح��دود  على  امل�ستقلة  دولته  اإقامة  يف 
ال�سريف،  القد�ص  وعا�سمتها  ال�سيادة،  كاملة 
وكذا  الدولية،  ولل�سرعية  الدويل  للقانون  طبقا 

مبادرة ال�سالم العربية.

اأم�ص  جراد،  العزيز  عبد  االأول،  الوزير  اأ�سدر 
اأع�ساء  اإىل  تعليمات   ،2021 ماي   11 الثالثاء 
االإطارات  والوالة، حلملهم على متكني  احلكومة 
املوؤ�س�سات  م�ستوى  على  العاملني  وامل��وظ��ف��ني 
واالإدارات العمومية، وكذا على م�ستوى املوؤ�س�سات 
العمومية االقت�سادية، الذين تر�سحوا واعتمدوا 

 12 ليوم  الت�سريعية  االنتخابات  غمار  خلو�ص 
تلقائيًا،  بعطلة  اال�ستفادة  من   ،2021 ج��وان 

وذلك ابتداًء من تاريخ 17 ماي 2021.
العطلة  باأن  التو�سيح  يجدر  ذلك،  على  عالوة 
املعنية �ستمنح لهوؤالء املرت�سحني بغر�ص متكينهم 

من القيام بحملتهم االنتخابية.

الوطني  للجي�ص  وم���ف���ارز  وح����دات  ن��ف��ذت 
 10 اإىل   06 من  املمتدة  الفرتة  ال�سعبي، خالل 
مكافحة  جم��ال  يف  عمليات  ع��دة   2021 م��اي 
قرب  وتفتي�ص  بحث  عمليات  فخالل  االره��اب. 
قزام،  وعني  اأدرار  من  بكل  احل��دودي  ال�سريط 
ك�سفت و�سبطت مفارز م�سرتكة للجي�ص الوطني 
ال�سعبي ثالثة )03( م�سد�سات ر�سا�سة من نوع 

كال�سنيكوف و)05( خمازن ذخرية .

 باالإ�سافة اإىل بندقية )01( ر�سا�سة من نوع 
�سل�سلة ذخرية و)2678(  FMPK مع )33( 
ط��ل��ق��ة م���ن خم��ت��ل��ف ال���ع���ي���ارات واأغ���را����ص 
دعم  عنا�سر   )05( توقيف  مت  كما  اأخ���رى. 
وتدمري  وك�سف  بوهران،  االإرهابية  للجماعات 
 )02( وقنبلتني  ل��الإره��اب��ي��ني  خم��اب��ئ   )03(
الدفلى  وعني  املدية  من  بكل  ال�سنع  تقليديتي 

وبومردا�ص.

�سطرت وزارة ال�سحة وال�سكان واإ�سالح امل�ست�سفيات 
بروتوكوال �سحيا خا�سا مبنا�سبة عيد الفطر، يف ظل 

تزايد عدد االإ�سابات اليومية بفريو�ص كورونا.
تقلي�ص  �سرورة  على  لها  بيان  يف  ال��وزارة  واأك��دت 
الزيارات  من  التقليل  وكذا  الواليات،  خارج  التنقل 

كما  امل�سنني.  لالأ�سخا�ص  بالن�سبة  خا�سة  العائلية 
االإج��راءات  اح��رتام  ب�سرورة  ذات��ه  امل�سدر  اأو�سى 
باأداء �سالة عيد الفطر املبارك،  ال�سحية اخلا�سة 
اإىل جانب ارتداء الكمامة يف كل االأماكن والظروف 

وجتنب العناق واالإكتفاء بالتحية عن بعد.

مت  اأن��ه  العليا  املحكمة  لدى  العام  النائب  اأف��اد 
رف�ص الطعون املقدمة من قبل املتهمني يف ق�سيتي 
عوملي مراد و طحكوت حمي الدين، مما يجعل من 
القرار ال�سادر عن جمل�ص ق�ساء اجلزائر نهائيا. 
واأو�سح النائب العام يف بيان له، اأن غرفة اجلنح 
قرارين،  اأ�سدرت  و20   18 الق�سمني  واملخالفات 
خيدر،  عوملي  م��راد،  عوملي  بق�سية  يتعلق  االأول 

اأويحيي اأحمد، يو�سف يو�سفي ومن معهم.
اأحمد  ال��دي��ن،  حمي  طحكوت  بق�سية  وال��ث��اين 
ويو�سف  عمار  غول  املالك،  عبد  �سالل  اأويحيي، 
يو�سفي ومن معهم. ورف�ست املحكمة العليا طعون 
طعن  وكذا  عوملي،  مراد  ق�سية  يف  املتهمني  جميع 
النيابة العامة �سد جميع املتهمني اإال فيما يتعلق 
باملتهمني الذين ا�ستفادوا من احلكم بالرباءة. كما 
العمومية  للخزينة  الق�سائي  الوكيل  طعن  قبلت 

�سكال ومو�سوعا.
واأ�سبح القرار ال�سادر عن جمل�ص ق�ساء اجلزائر 
الدعوى  يف  نهائيا   2020 اأكتوبر   21 بتاريخ 
العمومية، وقابال للتنفيذ اإال فيما يتعلق باملتهمني 

الذين ا�ستفادوا من الرباءة.
ومن  الدين  حمي  طحكوت  ق�سية  بخ�سو�ص  اأما 
معه، فرف�ست املحكمة العليا طعون جميع املتهمني 
ق�سى  ما  بخ�سو�ص  العامة  النيابة  طعن  وقبلت 
بها  املحكوم  والعقوبة  التهم  بع�ص  يف  القرار  به 
الطعون  قبول  مت  كما  املتهمني.  لبع�ص  بالن�سبة 
والوكيل  املدنية  االأطراف  من  املرفوعة  بالنق�ص 
لي�سبح  ومو�سوعا.  �سكال  للخزينة  الق�سائي 
القرار ال�سادر عن جمل�ص ق�ساء اجلزائر بتاريخ 
العمومية  الدعوى  يف  نهائيا   2020 نوفمرب   18

للتنفيذ فيما يخ�ص طحكوت حمي الدين  وقابال 
وكل من مل ي�سمله قبول طعن النائب العام.

اأ�سدر  قد  اجلزائر  ق�ساء  جمل�ص  كان  للتذكري، 
يوم 21 اأكتوبر 2021 حكما ب� 10 �سنوات �سجنا 
نافذا يف حق رجل االأعمال ورئي�ص جممع �سوفاك 
الذي  عوملي  م��راد  ال�سيارات  وا�سترياد  لرتكيب 
متت اإدانته يف اال�ستئناف بتهم "تبيي�ص االأموال 
ا�ستغالل  ع��ل��ى  عموميني  م��وظ��ف��ني  وحت��ري�����ص 

نفوذهم".
اأويحيى  اأحمد  االأ�سبق  االأول  الوزير  اأدين  كما 
�سجنا  �سنوات   10 ب�  الق�سية  نف�ص  يف  ال�سالع 
يو�سف  االأ�سبق  ال�سناعة  وزير  اأدين  فيما  نافذا 
يو�سفي ب�سنتني �سجنا منها �سنة مع وقف النفاذ. 
كما اأ�سدر املجل�ص حكما بخم�ص �سنوات �سجنا يف 
عوملي  خذير  الرئي�سي  للمتهم  االأ�سغر  االأخ  حق 
�سد  النفاذ  موقوفة  �سنة  منها  �سجنا  و�سنتني 
اجلزائري  ال�سعبي  للقر�ص  العام  املدير  الرئي�ص 

عمر بودياب.
ق�ساء  جمل�ص  ل��دى  اجلزائية  الغرفة  وك��ان��ت 
 14 ب�  املا�سي  نوفمرب   18 يف  ق�ست  قد  اجلزائر 
�سنة �سجنا نافذا �سد رجل االأعمال حميى الدين 
حق  يف  ن��اف��ذا  �سجنا  �سنوات  وخم�ص  طحكوت 
الوزيرين االأولني االأ�سبقني، اأحمد اأويحيى وعبد 
الرئي�سي  املتهم  ق�سية  يف  وذل��ك  �سالل،  املالك 

طحكوت املتابع بعدة تهم ذات �سلة بالف�ساد.
ال�سابق  الوزير  بتربئة  الغرفة  ذات  حكمت  كما 
الوزيرين  على  حكم  حني   يف  زعالن،  الغني  عبد 
ال�سابقني عمار غول  ويو�سف يو�سفي ب� 18 �سهرا 

مع وقف التنفيذ.

للتعريف  االأرق����ام  باعتماد  االأم���ر  ويتعلق 
الت�سويت،  ورقة  بخ�سو�ص  وذلك  باالأحزاب، 
بعد اأن وافق خالل االجتماع املا�سي باالأحزاب 
بالن�سبة  االأب���ج���دي  ال��رتت��ي��ب  اإق�����رار  ع��ل��ى 
للمرت�سحني. وهو ما ت�سفى ارتياحا كبريا لدى 

الطبقة ال�سيا�سية.
القوائم  �سريف،  حممد  اأع��اد  اأخ��رى  جهة  ومن 
املجل�ص  مقاعد  على  التناف�ص  من  اأق�سيت  التي 
�سرط  ا�ستيفائها  عدم  بعد  الوطني،  ال�سعبي 

املنا�سفة بالن�سبة لل�سباب اأقل من 40 �سنة.
امل�ستقلة  الوطنية  ال�سلطة  رئي�ص  قرار  جاء 
الذي  اللقاء  بعد  �سريف،  حممد  لالنتخابات، 
�سيا�سيا،  حزبيا   16 مع  املا�سي  االأح��د  جمعه، 
لعدم  ال��ق��وائ��م  م��ن  ع��دد  اإق�����س��اء  ل��ه  ا�ستكوا 
قانون  م��ن   191 امل����ادة  ���س��روط  ا�ستيفائها 
جل�سة  �سريف  عقد  وعليه  اجلديد،  االنتخابات 
حال  االأخ��ري  ه��ذا  اأق��ر  حيث  ال�سلطة،  ملجل�ص 

لهذه القوائم املق�ساة.
امل�ستقلة  ال��وط��ن��ي��ة  ال�����س��ل��ط��ة  واو���س��ح��ت 

ل��الن��ت��خ��اب��ات، يف ب��ي��ان ل��ه��ا، اأن���ه ي��ج��ب على 
تقدم  اأن  االإج����راء،  ب��ه��ذا  املعنية  االأح����زاب 
ال�سابقة  اأجل ال يتجاوز25 يوما  تعوي�سات يف 
لتاريخ االقرتاع طبقا للمادة 207، ما يعني اأن 
قوائم هذه االأحزاب املق�سية عليها اأن ت�ستخلف 
لتحقق �سرط املنا�سفة يف ن�سبة ال�سباب اأقل من 

اجلاري. مايو   17 قبل  �سنة،   40
امل�ستقلة  ال��وط��ن��ي��ة  ال�����س��ل��ط��ة  وع���م���دت 
لالنتخابات، اإىل فتوى قانونية، تتيح لالأحزاب 
ال�سن،  �سرط  ب�سبب  قوائمها  ا�سقطت  التي 
�سن  جت���اوزا  ال��ذي��ن  االأ�سخا�ص  ت�ستخلف  اأن 
تعود  وبذلك  االق��رتاع،  يوم  كاملة  �سنة  ال�40 
التي  االأح���زاب  قوائم  من  العديد  للمناف�سة 

تعر�ست االإق�ساء. 
رقم  االأمر  من   191 املادة  اأن  االإ�سارة  وجتدر 
املت�سمن   ،2021 مار�ص   10 امل��وؤرخ   01-21
االنتخابات  بنظام  املتعلق  الع�سوي  القانون 
ت�سرتط ت�سمن القائمة ملر�سحني تقل اأعمارهم 

عن 40 �سنة.

�شلطة االنتخابات ت�شمح للقوائم 
املرفو�شة ب�شبب �شرط ال�شن بالتعوي�س

متكني املوظفني املرت�شحني لالنتخابات 
الت�شريعية من عطلة ابتداء من 17 ماي

وزارة ال�شحة ت�شطر بروتوكوال �شحيا 
خا�شا بعيد الفطر

اجلي�س ي�شبط اأ�شلحة وذخرية ويوقف 
عدة داعمني لالرهابيني 

املحكمة العليا ترف�س طعون املتهمني 
يف ق�شيتي �شوفاك وطحكوت

الرئي�س تبون يتلقى ات�شاال هاتفيا من نظريه الرتكي

جراد ي�شدي تعليمات للوزراء تخ�س اخلدمات يف عيد الفطر

احلكومة تفرج عن الربامج امل�شاحية للمدار�س االبتدائية

نحو ال�شماح بفتح التمري�س 
احلر يف �شبه الطبي

وزارة الرتبية تعقد 
لقاءات ت�شاورية مع 

النقابات املعتمدة

اجلزائر تدعو اإىل خمرجات عملية لن�شرة الفل�شطينيني
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�صريف ي�صتجيب ملطالب الطبقة ال�صيا�صية

بغر�ض القيام بحملتهم االنتخابية..

دعت اىل تقلي�ض التنقل خارج الواليات والزيارات العائلية..

ك�شف م�شادر مطلعة اأن رئي�س ال�شلطة الوطنية امل�شتقلة حممد �شريف، قد قبل عددا من املقرتحات التي 
تقدمت بها الأحزاب خالل لقاءها به موؤخرا.



ن.م

ال�سكني  العمراين  القطب  �سكان  ي�ستكي 
حملة ثلثة بباتنة، من تدين خدمة النقل 
القطب  بــني  الــرابــط  اخلــط  على  العمومي 
يجد  حيث  باتنة،  مدينة  وو�سط  ال�سكني 
خا�سة  التنقل  يف  كبرية  �سعوبة  املواطنون 
خلل الفرتة ال�سباحية اأو امل�سائية، يف ظل 
عدم احرتام اأغلب الناقلني للتوقيت والنق�ص 
امل�سجل يف عدد احلافلت، مقارنة بعد �سكان 
دميواغرافيا  انــفــجــارا  �سهد  ـــذي  ال احلـــي 
�سهدها  التي  االإ�سكان  عمليات  �سل�سلة  بعد 

موؤخرا.
التدخل  الو�سية  اجلهات  ال�سكان  وينا�سد 
الناقلني  واإلــــزام  النقل  خــطــوط  لتنظيم 
غياب  ظل  يف  خا�سة  اخلدمات،  حت�سني  على 
الرقابة وفر�ص العديد من الناقلني منطقهم 
اخلدمة،  حت�سني  ح�ساب  على  الــركــاب  على 
"بعلب  اأ�سبه  اإىل  حافلتهم  ُيحولون  حيث 
�سردين" خا�سة هذه االأيام من ال�سهر الف�سيل 
وي�ستكي  للركاب،  املعقول  غري  العدد  ب�سبب 
اأن  بعد  الناقلني  بع�ص  ممار�سات  من  ال�سكان 

غري  بطرق  الركاب  حمل  يف  منطقهم  فر�سوا 
م�ستخدمي  لكرامة  االإ�ساءة  حد  بلغت  الئقة 
يت�سابقون  اأ�سحابها  كــون  احلــافــلت،  هــذه 
خماطرين بحياة الركاب، تناف�سا فيما بينهم 
املمار�سات  ومن  الركاب،  من  عدد  اأكــرب  لرفع 
التي ي�ستكي منها املواطنون م�ستخدمو حافلت 
اأن  لدرجة  العمدي  التباطوؤ   ،3 حملة  خطي 
اخلط  هذا  على  اأحيانا  ت�ستغرق  قد  الرحلة 
منت  على  الزمن  من  �ساعة  من  اأزيد  احل�سري 
يف  الناقلون  ويقوم  قــدمي،  اأغلبها  حافلت 
باإرغامهم  الركاب  بتبادل  االأحيان  من  كثري 
التي تكون  والركوب يف احلافلة  النزول  على 
نغ�ست  �سلوكات  وهي  بالركاب،  اأكرث  ممتلئة 
من  اأي�سا  ي�ستكون  الذين  املواطنني،  حياة 
الذين  الطاك�سي  اأ�سحاب  يفر�سه  ما  غــلء 
التنقل بني  300 دج مقابل  من  اأكرث  يطلبون 
حملة 3 وو�سط املدينة، ويطالب �سكان حملة 
النقل  خدمة  بتح�سني  املعنية،  ال�سلطات   3
يلحق  كابو�ص  اإىل  حتولت  التي  احل�سري 
يقطنه  الذي  احلي  هذا  م�ستوى  على  ال�سكان 
حوايل 45 األف ن�سمة وال يزال يفتقر لعديد 

اخلدمات ال�سروريـة.

ي�شتكي فالحون بوالية باتنة، من ت�شرر اأن�شتطهم ب�شكل كبري ب�شبب غياب الكهرباء الفالحية وعدم جت�شيد امل�شاريع التي �شبق واأن تلقوا ب�شاأنها 
وعودا من قبل ال�شلطات املحلية، وقال م�شتكون اأنهم يعولون كثريا على تدخل اجلهات الو�شية وبعث م�شاريع من �شاأنها اإنقاذ م�شتثمراتهم الذي 

يتهددها اجلفاف وقلة االإمكانيات.

الزيارة  ــاأن  ب كريكو  اأبـــرزت  جهته  مــن 
الــتــي قــامــت بــهــا اإىل بــاتــنــة تــنــدرج يف 
العملية  �سري  مــدى  على  ـــلع  االإط اإطـــار 
الربنامج  تنفيذ  مــدى  وكــذا  الت�سامنية 
املراأة  انخراط  لدعم  امل�سرتك  القطاعي 
الريفية واملراأة املاكثة بالبيت يف االإنتاج 
الوطني، حيث �سددت على اأهمية توجيه 
بالبيت  واملاكثة  الريفية  املنتجة  املــراأة 
اإىل ن�ساط التحويل، من خلل ا�ستفادتها 
عن  �سواء  املجال  يف  تكوينية  دورات  من 
القر�ص  لت�سيري  الوطنية  الوكالة  طريق 
لتنويع  املهني  التكوين  قطاع  اأو  امل�سغر 
م�ساريعها  مردودية  وحت�سني  منتجاتها 
وتو�سيعها عن طريق اآليات اأخرى للدعم.

وفيما يخ�ص ذوي االحتياجات اخلا�سة، 
ذكرت الوزيرة باأن قطاع الت�سامن الوطني 
ينتهج �سيا�سة دعم انخراط هذه الفئة يف 
وهي  واالجتماعية  االقت�سادية  احلياة 
الفئات  باقي  غــرار  على  م�ستفيدة  فئة 

�سمن  خا�سة  الدولة  دعــم  من  االأخــرى 
القر�ص  لت�سيري  الوطنية  الوكالة  جهاز 

امل�سغر.
اإي�سمول  ببلدية  كريكو  وزارت  هــذا 
اأ�سرة منتجة خمت�سة يف تربية االأغنام 
كرمت  كما  م�سغر،  قر�ص  من  م�ستفيدة 
مبنا�سبة  زروايل  ــة  ــربوك م ــدة  ــاه ــج امل
ببلدية  لت�سرف  للذاكرة  الوطني  اليوم 
اخلدمة  حيز  و�سع  على  الطاقة  وادي 
تقطن  عائلة   56 لفائدة  الطبيعي  للغاز 
ا�ستمعت خلل  فيما  نائية،  م�ساتي  باأربع 
اإ�سرافها على معر�ص مب�ساركة م�ستفيدين 
باملركب  امل�سغر  الــقــر�ــص  جــهــاز  �سمن 
بعا�سمة  ك�سيدة  بحي  والثقايف  الريا�سي 
اأن  قبل  املنتجني  ان�سغاالت  اإىل  الوالية 
 1 زيارتها بتقدمي �سكوك بقيمة  تختتم 
م�ستفيدا   17 لـ  الواحد  لل�سك  دج  مليون 
لت�سيري  الوطنية  الوكالة  جهاز  اإطــار  يف 

القر�ص امل�سغر.

طالب �سكان منطقة تامزوين احلدودية، 
اأنه  حيث  االإقليمي،  اإنتماءهم  بتو�سيح 
ال�سادر   84/365 رقم  للمر�سوم  وطبقا 
يف  ـــــوارد  ال  1984/12/01 بــتــاريــخ 
اجلريدة الر�سمية، فاإن م�ستة بني خملوف 
تامزوين تابعة لبلدية عني التوتة وبني 
خملوف الد�سرة تابعة لبلدية حيدو�سة، 
ــد ملك  ــك وج وعــلــى الــرغــم مــن كــل ذل
مواجهة  يف  اأنف�سهم  بتامزوين  االأرا�سي 
االرا�سي،  م�سح  مديرية  عن  �سادر  قرار  
تامزوين  قرية  من  جزء  اإدماج  مت  حيث 
بلدية  اإىل  التوتة  عني  لبلدية  التابعة 
اخلرائط  يف  اإدمــاجــهــا  ومت  حيدو�سة 
الطوبوغرافية وهو جتاوز ح�سبهم �سارخ 
اأن  م�ستكون  وقــال  الرئا�سي.  للمر�سوم 
مب�سلحة  كثرية  اأ�سرار  يف  ت�سبب  القرار 
املواطنني يف ا�ستخراج وثائقهم االإدارية 
حيث  اأرا�ــســيــهــم،  ملكية  عــقــود  خا�سة 
اأ�سبحوا يتنقلون اإىل دائرة مروانة على 

م�سافة 168 كلم ذهابا واإيابا بينما مقر 
بلدية عني التوتة ال يبعد �سوى بـ7 كلم، 
املواطنني  ح�سب  تعقيدا  �سيزداد  االأمــر 
بعد ارتــقــاء دائـــرة مــروانــة مــن واليــة 
ال�سلحيات،  بكامل  والية  اإىل  منتدبة 
�سوى  امل�سكل ال يخدم  ا�ستمرار  واعتربوا 
مت  اأنه  خا�سة  ال�سيقة،  امل�سالح  اأ�سحاب 
جت�سيد عدة م�ساريع من قبل بلدية عني 
التوتة على غرار بناء مدر�سة ابتدائية 
م�ستو�سف، م�سجد، اآبار ارتوازية وخزان 
ريفي،  بناء  وح�س�ص  مياه  �سبكة  و  ماء 
التوتة  عني  ببلدية  ينتخبون  اأنهم  كما 
ال�سعبي  باملجل�ص  لهم  متثيل  وهــنــاك 
البلدي لعني التوتة منذ فجر اال�ستقلل 
بلدية حيدو�سة قد  نواب  من  وكان عدد 
رفعوا تقريرا اإىل وايل والية باتنة �سنة 
2019، يطالبونه من خلله برفع اللب�ص 
حول انتماء منطقة تامزوين احلدودية 

واإحلاقها ببلدية عني التوتة.

م�ستفيدات من القر�ض امل�سغر ي�ستكني لوزيرة 
الت�سامن �سعوبة ت�سويق منتجاتهن بباتنة

منطقة تامزوين ممزقة
بني حيدو�سة وعني التوتة

جا�سر،  بعني  بو�سارب  م�ستة  من  فلحون   
بهذه  اإي�سالهم  تاأخر  من  تذمرهم  اأبــدوا 
من  لكونها  اأهميتها  رغم  الطاقوية،  املــادة 
واأن  ال�سيما  الفلحي،  الن�ساط  اأ�سا�سيات 
للبطاطا  الــوفــري  باإنتاجها  تعرف  امل�ستة 
تقدمي  ح�سبهم  ي�ستدعي  مــا  ــوب،  ــب واحل
الدعم اللزم يف ظل ما يتكبدونه من معاناة 
الإ�ستعمال  بديلة  اأخــرى  و�سائل  الإيــجــاد 
تو�سع  اأمـــام  الأهميتها  نــظــرا  الــكــهــربــاء، 
يف  انتاجهم  م�ساهمة  عن  ناهيك  االأرا�سي، 

متوين ال�سوق املحلية، 
غياب  مع  معاناتهم  بــاأن  الفلحون  واأكــد 
ب�سبب  كــبــري،  ب�سكل  تـــاأزمـــت  الــكــهــربــاء 
مل  ذلــك  اأن  اإال  ت�ساعفت،  التي   االأعــبــاء 
مينعهم من التم�سك باأرا�سيهم بدل هجرتها 
من  املنطقة  اإق�ساء  رغــم  عنها،  والتخلي 
االأو�ــســاع  اإىل  وبالنظر  الــدعــم،  م�ساريع 
ينتظر  امل�ستة،  فلحو  فيها  يتخبطوا  التي 
املحيطات  لتغطية  بالكهرباء  ربطها  هوؤالء 
اأو  اإق�ساء  دومنا  الطاقة،  بهذه  الفلحية 

تهمي�ص على حد قولهم.
م�ستة  فــلحــو  يــعــاين  الــ�ــســيــاق  ذات  ويف 

عمار،  اأوالد  ببلدية  الواقعة  "املرمالة" 
اأبرزها عدم توفر املنطقة  من عدة م�ساكل 
مما  الفلحية  الكهرباء  م�ساريع  على  التام 
املــازوت  مــادة  على  االعــتــمــاد  اإىل  دفعهم 
بدال من الكهرباء مما اأرهق كاهلهم وكلفهم 
اأجل  من  دوري  ب�سكل  �سخمة  اأموال  �سرف 
اتلف  وتفادي  الزراعية  اأرا�سيهم  �سقي 
تكلفة  وبلغت  اجلــفــاف،  ب�سبب  املحا�سيل 
ا�ستعمال املازوت ما قيمته 25 مليون �سنتيم 
عدم  ب�سدة  هـــوؤالء  وا�ستنكر  �سهر  كــل  يف 
اعتادوا  والتي  وعودهم  امل�سوؤولني  تنفيذ 
على تقدميها للفلحني يف كل مرة، ويطالب 
الو�سية  اجلهات  "املرمالة"  م�ستة  فلحو 
من  اال�ــســتــفــادة  يف  حقهم  مــن  بتمكينهم 
والذي  املجمد  الفلحية  الكهرباء  م�سروع 
مل  ــه  اأن اإال  ــدة،  ع منا�سبات  يف  بــه  وعـــدوا 
ينجز، يف الوقت الذي يكافح فيه الفلحون 
اأ�سجار  من  تبقى  ما  على  احلفاظ  اأجل  من 
مثمرة وحما�سيل اأخرى خا�سة اأن ا�ستمرار 
يف  اال�ستعجال  وعــدم  ماهو  على  الو�سع 
وعدم  الفلحية  الكهرباء  م�سروع  تنفيذ 
تلف  يف  حمــالــة  ال  �سيت�سبب  املــيــاه  تــوفــر 

�سجرة  و300  عنب  �سجرة   300 من  اأكرث 
2000 �سجرة زيتون، ويوؤكد  لوز واأكرث من 
الفلحون اأن امل�سخات املائية امل�ستعملة يف 
حتتاج  والب�ساتني  الزراعية  االأرا�سي  �سقي 
و  ت�سغيلها  يف  معتربة  كهربائية  طاقة  اإىل 
متكني الفلح من توفري الكمية اللزمة من 

املياه املوجهة لل�سقي.
الكهرباء  ــروع  مــ�ــس اأن  بــالــذكــر  ــر  ــدي ج
اإجنـــازه  املــزمــع  مــن  كــان  الـــذي  الفلحية 
ل�سالح �سكان "م�ستة املرمالة" اإال اأن امل�سروع 
امليزانية،  �سعف  ب�سبب  وذلك  النور  ير  مل 
باال�سافة اإىل ارتفاع عدد الفلحني الذين 
من  امل�سروع  ذات  من  ا�ستفادتهم  املنتظر  من 
االأ�سباب  اأهم  اأحد  التكلفة وهذا  رفع  �ساأنه 
اأر�ص  امل�سروع على  التي حالت دون جت�سيد 
االنتاج  على  �سلبا  �سيوؤثر  ما  وهذا  الواقع، 
الفلحي للمنطقة التي لطاملا ا�ستهرت باإنتاج 
باالإ�سافة  والفلفل  الزيتون  اأنـــواع  ــود  اأج
تراجع  انتاجها  اأن  اإال  امل�سم�ص،  فاكهة  اإىل 
االخــرية  ال�سنوات  خــلل  ملحوظ  ب�سكل 
ب�سبب امل�ساكل التي يتخبط فيها القطاع يف 

املنطقة. 

اأن�صطتهم باتت مرهونة بتج�صيد م�صاريع اإي�صال الكهرباء

قاطنو القطب العمراين يجدون �صعوبة كبرية اللتحاق بو�صط مدينة باتنة

الكهرباء الفالحية "حلم" فالحني بباتنة!

م�سكل النقل "كابو�ض" يالحق �سكان حملة 3 بباتنة

حمليات رمضان كريمالأربعاء 30 برير 2971/ 12  ماي  2021 املوافق لـ 30  رم�ضان 041442

باتنة، م�شكل  بوالية  امل�شغر  القر�ض  لت�شيري  الوطنية  الوكالة  امل�شتفيدات �شمن جهاز  بع�ض  تطرح 
الت�شامن  وزيرة  زيارة  املعنيات  وا�شتغلت  ال�شحية،  االأزمـة  بعد  خا�شة  منتجاتهن  ت�شويق  �شعوبة 
على  والعمل  ان�شغاالتهن  الإي�شال  باتنة،  لوالية  اأم�ض  كريكو،  كوثر  املراأة،  وق�شايا  واالأ�شرة  الوطني 

اإيجاد حلول لها.

خالل زيارتها لوالية باتنة

ال�صكان يطالبون بتو�صيح انتمائهم االإقليمي

�سميحة. ع 

ن.م

حفيظة. ب / �سفيقة. �ص
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خن�شـــــلة

اأم البواقـــي
نحو فتح خمرب للك�صف عن ال�صالالت املتحورة 

عبد الهادي. ب

�شطيف

تدخل  ب�سرورة  م�ستكون  وطالب 
البيئة  مبديرية  املخت�سة  امل�سالح 
اأم  بــواليــة  االأول  املــ�ــســوؤول  وكـــذا 
البواقي، من اأجل اتخاذ االإجراءات 
املحرقة  بغلق  واالأمـــر  القانونية، 
اخلا�سة باالأدوية، اأو تغيري مكانها، 
خميف  ارتفاع  ت�سجيل  بعد  خا�سة 
ملر�سى �سيق التنف�ص و�سط املقيمني 
ــة االأدويـــــة،  ــرق ــرب مـــن حم ــق ــال ب

يتطلب  مــا  ــال،  ــف االأط فئة  خا�سة 
الهيئات  ملــخــتــلــف  ــة  ــدي ج ــة  ــف وق
بوالية  ال�سحة  مبديرية  املخت�سة 
ملدينة  البلدي  واملجل�ص  البواقي  اأم 

عني مليلة.
امل�سالح البلدية بعني مليلة، اأكدت 
غلف  �سنويا  تــدفــع  ال�سركة  اأن 
كحقوق  مليار   53 الـ  يتجاوز  مايل 
حرق  عــن  الناجمة  البيئة  تلوث 

احتمال  يجعل  مــا  وهــو  االأدويــــة، 
يف  خا�سة  م�ستبعد،  املحرقة  غرق 
ح�سب  العقاري  الوعاء  انعدام  ظل 

ما اأكده املجل�ص البلدي.
من  ــروا  ــذم ت جهته،  مــن  املــواطــنــني 
تغليب امل�سالح البلدية ك�سب االأموال 
عن  الناجمة  ال�سحية  العواقب  عن 
انت�سار روائح االأدوية املحرتقة و�سط 

التجمعات ال�سكانية.

االأمــومــة  ـــدات  وح جميع  تــواجــه 
للموؤ�س�سات  الــتــابــعــة  والــطــفــولــة 
على  اجلــواريــة  لل�سحة  العمومية 
يف  ندرة  البواقي،  اأم  والية  م�ستوى 
يف  بالر�سع  اخلا�سة  اللقاحات  عدد 
اأين دخل املواطنون  11 �سهرا،  عمر 
يف رحلة بحث يومي عن مكان توفر 
البلديات  م�ستوى  على  اللقاحات 
املجاورة، من اأجل ا�ستكمال الربنامج 

اخلا�ص بتلقيح اأطفالهم.
من  عــــدد  نـــــدرة  اأدى  وقــــد  هــــذا 
اللقاحات اخلا�سة بحديثي الوالدة، 
التلقيح  برنامج  م�سار  يف  لتذبذب 
 18 ابتداء من �سن ال�سهر اإىل غاية 
الوقائية  الــتــدابــري  ظــل  يف  �سهرا، 

املتخذة ملنع تف�سي فريو�ص كورونا، ما 
اأحدث ال�سغط على م�ستوى وحدات 

التلقيح بالواليات املجاورة، باملقابل، 
فقد �سجل نفاذ كمية اللقاحات التي 

ال�سحة  موؤ�س�سات  منها  ا�ستفادت 
ما  مليلة،  عــني  ملــديــنــة  اجلـــواريـــة 
يتطلب تدخل فوري ملديرية ال�سحة 
لزيادة ح�س�سها من عدد اللقاحات، 
الــتــنــقــل اإىل  وجتــنــيــب االأولــــيــــاء 
لتمكني  املــجــاورة  الــواليــات  خمتلف 

اأطفالهم من التلقيح املنتظم.
مديرية ال�سحة بوالية اأم البواقي، 
اأكدت اأن �سبب النفاذ ال�سريع لعدد من 
اللقاحات على م�ستوى مراكز التلقيح، 
للمقيمني  الــكــبــري  لــلــتــوافــد  راجــــع 
مبختلف البلديات وامل�ساتي املجاورة، 
والتي غالبا ما تكون ح�س�سها �سئيلة 
الكربى  البلديات  حدد  مع  باملقارنة 

بالوالية.

قاطنو  يعي�ص 
حي طريق زوي 
بخن�سلة، معاناة 
ظل  يف  كــبــرية 
خمتلف  نق�ص 
�ـــــســـــروريـــــات 
الكرمي  العي�ص 
ـــــــاالة  ـــــــب والم
املعنية  اجلهات 

بالرغم من اأن �سكناتهم مل مير على 
اإجنازها �سوى 7 �سنوات.

�سكناتهم  اأن  مــ�ــســتــكــون  وذكــــر 
مهددة  واأ�سبحت  االهـــرتاء  طالها 
امل�ساحات  حتولت  فيما  بال�سقوط، 
م�ستنقعات  اإىل  باحلي  اخل�سراء 
اإ�سافة  املياه،  جتمع  نتيجة  وبرك 
وغياب  للطرقات  كلي  اهــرتاء  اىل 
م�سكل  وكــــذا  الــعــمــومــيــة  االنـــــارة 
قــنــوات الــ�ــســرف الــ�ــســحــي وعــدم 

بالقنوات  ربطها 
الـــرئـــيـــ�ـــســـيـــة، 
مـــــــا جـــعـــلـــهـــم 
ــن  يـــــعـــــانـــــون م
الروائح  انت�سار 
والتي  الكريهة 
�سحتهم  تــهــدد 
وجتـــــعـــــلـــــهـــــم 
ملختلف  عر�سة 
يف  ــي  احل يتخبط  كما  االأمـــرا�ـــص، 
ــاب الــنــقــل وغــريهــا من  ــي اأزمــــة غ

النقائ�ص التي ارهقت كاهلهم.
زوي،  طريق  حي  عمارات  قاطنوا 
راأ�سها  وعلى  ال�سلطات  من  طالبوا 
التدخل  بــ�ــســرورة  ــة  ــوالي ال وايل 
عنهم  الغنب  رفــع  اأجــل  من  العاجل 
واإعادة تهيئة احلي واإخراجهم من 
اإىل  حياتهم  حولت  التي  املعاناة 

جحيم.

التجارة  مديرية  م�سالح  �سطرت 
ي�سمح  برناجما  خن�سلة،  لوالية 
ب�سمان مداومة املحلت التجارية 
املبارك،  الفطر  عيد  اأيــام  خــلل 
رقابة  عون   32 ت�سخري  مت  حيث 
من  تــاجــر  و1204  ــيــة  ــدان مــي
احلد  ل�سمان  الن�ساطات  خمتلف 
للمواطن،  اخلــدمــات  مــن  ـــى  االأدن
التجارة،  مديرية  م�سالح  واأكدت 
بتفادي  �سي�سمح  الربنامج  هذا  اأن 

اأي ندرة خا�سة يف ما يتعلق مبادة 
اخلبز واملواد الغذائية االأ�سا�سية، 
و602  خمبزة   83 �سخرت  حيث 
خ�سر  و  عـــامـــة  ــة  ــذي ــغ ت حمـــل 
وفواكه، اأما فيما يتعلق باالأن�سطة 
ــات  ــدم االأخـــــرى كــمــحــطــات اخل
غيار  وقطع  واملقاهي  واملطاعم 
ال�سيارات ونفخ العجلت، فقد مت 
مطاحن  و6  حمــل   511 ت�سخري 

وكذا ملبنتني.

تتوا�شل معاناة �شكان املنطقة ال�شناعية مبدينة عني مليلة يف اأم البواقي، ب�شبب احلرق غري العقالين لالأدوية وانت�شار الروائح 
اخلطرية التي تهدد �شحة املواطنني يف التجمعات ال�شكانية املتواجدة بالقرب من املحرقة اخلا�شة باالأدويـة.

معاناة متوا�صلة منذ �صنوات 

املحكمة االإدارية ترفضض 04 طعون 

قاطنو عمارات حي طريق زوي يطالبون باإعادة تهيئة حيهم
فيما مت ت�صخري 32 عون للرقابة

ك�سف مدير ال�سحة لوالية �سطيف 
عبد احلكيم دهان عن توفر املوؤ�س�سات 
االإ�ست�سفائية املختلفة بالوالية على 
الو�سول  اإمكانية  مع  �سرير،   511
ال�سرورة  حال  يف  �سريرا   822 اإىل 
الفارغة  الق�سوى، فيما عدد االأ�سرة 
وتعرف  �ــســريــر،   374 يبلغ  حاليا 
الو�سعية الوبائية يف الوقت الراهن 
عدد  تخطي  رغــم  ن�سبيا  اإ�ستقرارا 
يوميا،  اإ�سابة   50 حاجز  االإ�سابات 
كل  باأخذ  ال�سحة  مديرية  وقامت 
االإحتياطات اللزمة يف حال ت�سجيل 
الوبائية  الو�سعية  يف  تــدهــور  اأي 

خلل الفرتة املقبلة.
اأكــد  التلقيح  عملية  وبخ�سو�ص 
تلقت  املــديــريــة  اأن  ــوؤول  ــس ــ� امل ذات 
"�سينوفاك"،  3785 جرعة من لقاح 
"�سبوتنيك"،  مــن  جــرعــة  و1750 
لقاح  مــن  جرعة   6275 عــن  ف�سل 
"اأ�سرتازينيكا"، فيما حت�سلت الوالية 
 1800 يف  تتمثل  جديدة  دفعة  على 

من  و1600  "�سنوفاك"  من  جرعة 
"�سبوتنيك".

اأنه  دهــان  ال�سحة  مدير  ــاف  واأ�ــس
بخ�سو�ص  ا�ستباقي  بعمل  القيام  مت 
جميع  �سملت  الوبائية  التحقيقات 
االأحـــيـــاء واملــــدن الــتــي بــهــا حــاالت 
بعا�سمة  حيا   28 ومنها  اإيجابية 
الوبائي  التحقيق  اأن  مردفا  الوالية 
عاد هذه املرة بقوة بعد ت�سجيل نوع 
خلل  املواطنني  لــدى  الــرتاخــي  مــن 
مديرية  وتطمح  ال�سابقة،  الفرتة 
مع  وبــالــتــعــاون  بــالــواليــة  ال�سحة 
يف  للبحث  املو�سوعاتية  الــوكــالــة 
على  احلــ�ــســول  اإىل  ال�سحة  عــلــوم 
اأجل  من  اجلامعة  خمرب  لفتح  متويل 
وهو  املتحورة  ال�سلالت  عن  الك�سف 
�سطيف  واليــة  �سيجعل  الــذي  االأمــر 
�سباقة يف الك�سف عن هذه ال�سلالت 
وهذا على اإعتبار اأن عمليات الك�سف 
معهد  يف  ح�سرية  ب�سفة  تتم  حاليا 

"با�ستور" بالعا�سمة. 

ــعــديــد مــن الــقــرى  ــاين �ــســكــان ال ــع ي
بابور  بلدية  يف  الريفية  والتجمعات 
يف اجلهة ال�سمالية من والية من اأزمة 
حيث  �سنوات،  منذ  متوا�سلة  عط�ص 
املنتهجة  الرتقيعية  احللول  تنفع  مل 
اإنهاء  يف  املحلية  ال�سلطات  طرف  من 
ف�سل  حلول  مع  تتفاقم  التي  املعاناة 
على  الطلب  لكرثة  بالنظر  ال�سيف 
املياه ال�ساحلة لل�سرب يف هذا الف�سل.

ـــذه االأزمــــة  ـــن اأجــــل جمــابــهــة ه وم
املتوا�سلة فقد خ�س�ست م�سالح بلدية 
 05 يناهز  �سخم  مــايل  غــلف  بــابــور 
العديد  اأجل تزويد  �سنتيم من  مليري 
من القرى التي تعاين من اأزمة العط�ص 
على غرار بودريا�سن، اأوالد جاب اهلل، 
املوافقة  مت  حيث  وال�سعفة،  ال�سرفة 
غرار  على  املهمة  امل�ساريع  عديد  على 

املياه  و�سبكة  التوزيع  �سبكة  اإجنـــاز 
مل�ساتي  وخــــزان  لــلــ�ــســرب  الــ�ــســاحلــة 
الغربية  اجلهة  تدعيم  بودريا�سن، 
املنجز  اجلديد  بالنقب  البلدية  من 
ال�سرفة،  ــرى  ق ــم  دع وكـــذا  ــرا،  ــوؤخ م
من  اإنطلقا  جاورهما  ومــا  ال�سعفة 
اإنتظار  يف  املــجــاور  الــبــارد  واد  منبع 
على  املائية  ــوارد  امل مديرية  موافقة 

هذا امل�سروع.  
ومن املنتظر اأن تنطلق اأ�سغال االإجناز 
يف القريب العاجل بعد اأن مت االإنتهاء 
من االإجــراءات االإداريــة، حيث ياأمل 
االأ�سغال  من  االإنتهاء  يتم  اأن  ال�سكان 
اجلـــاري  ال�سيف  ف�سل  نــهــايــة  قــبــل 
الإنهاء معاناتهم املتوا�سلة مع �سهاريج 
املياه والتنقل يف كل مرة على م�سافات 

بعيدة جللب املياه.

ك�سفت م�سادر موثوقة من املندوبية 
امل�ستقلة  الوطنية  لل�سلطة  الوالئية 
�سطيف  بوالية  االإنتخابات  ملراقبة 
عن اإ�ستقبال ملفات 45 قائمة حت�سبا 
يوم  املقررة  الت�سريعية  للإنتخابات 
القوائم  هذه  ومن  املقبل،  جوان   12
قائمة  و23  حزبية  قائمة   22
و�سل  قائمة   27 منح  ومت  للأحرار، 
تبليغ قبول ملف الرت�سح للإنتخابات 
بــعــد درا�ــســة املــلــفــات املــقــدمــة، مع 
وهذا  ــرى  االأخ القوائم  باقي  رف�ص 
نهائيا  الطعون  يف  الف�سل  اإنتظار  يف 

خلل ال�ساعات املقبلة.  
ويف املقابل رف�ست املحكمة االإدارية 
يف �سطيف الطعون املقدمة من طرف 
ح�ساين  العلمة  بلدية  رئي�ص  من  كل 

النائب  ــب  ــي اأرغ ــات  ــرح وف تــوفــيــق، 
الوطني،  ال�سعبي  املجل�ص  يف  ال�سابق 
واملرت�سح احلر قبال كمال وكذا علي 
الطعون  رفــ�ــص  ومت  توفيق،  جعفر 
ب�سبب  االأطــــراف  هــذه  مــن  املقدمة 

نهاية االأجال القانونية للطعن.
وكان املق�سيون من �سباق االإنتخابات 
املحكمة  اإىل  البداية  يف  جلئوا  قد 
الطعون  على  وافقت  التي  االإداريـــة 
قبل �سدور قرار جمل�ص الدولة الذي 
من  هوؤالء  من  املقدمة  الطعون  رف�ص 
ناحية ال�سكل على اإعتبار اأن الطعون 
كانت  البداية  يف  تقدميها  مت  التي 
�سد املن�سق الوالئي لل�سلطة الوطنية 
امل�ستقلة للإنتخابات عو�سا عن رئي�ص 

اللجنة امل�ستقلة.

املقيمون  املـــواطـــنـــون  ــتــنــكــر   ا�ــس
لبلدية  اقليميا  التابعة  بامل�ساتي 
التي  الو�سعية  من  تومغني،  الهن�سري 
عدد  اإهـــرتاء  ب�سبب  البلدية،  ــت  اآل
والتي  ال�سحي،  ال�سرف  قنوات  من 
حياة  عــلــى  خــطــرا  ت�سكل  اأ�ــســحــت 

القاطنني بالتجمعات ال�سكانية.
االأحــيــاء  بــهــذه  املقيمني  وي�سطر 
ــة و  ــي ــدائ ــب ال�ــســتــعــمــال الـــطـــرق ال
�سحية  كارثة  لتفادي  الرتقيعية، 
يف  كبري  ب�سكل  ت�ساهم  اأن  �ساأنها  من 
ال�سحي،  ال�سرف  اإغراق احلي مبايه 
وطالب �سكان منطقة قرعة �سعيدة، 
للم�سالح  العاجل  التدخل  ب�سرورة 
ـــرة عـــني كــر�ــســة،  ـــدائ املــخــتــ�ــســة ب
بتجديد  تتعلق  م�ساريع  لت�سجيل 
قنوات ال�سرف ال�سحي داخل احلي.

تومغني،  بالهن�سري  البلدي  املجل�ص 
تتعلق  م�ساريع   5 لت�سجيل  ــار  ــس اأ�
ال�سرف  قــنــوات  خمتلف  بتجديد 
الــ�ــســحــي عــلــى مــ�ــســتــوى االأحـــيـــاء 
تنطلق  مل  االأ�سغال  لكن  املت�سررة، 
بعد حلني اإمتام االإجراءات االإدارية 

اخلا�سة مبنح ال�سفقة.

حمرقة لالأدويـة و�سط التجمعات ال�سكانية باأم البواقي!!

اأزمة ندرة لقاحات الر�سع تعود من جديد باأم البواقي

�سطيف ت�ستفيد من 3400 جرعة 
جديدة من اللقاح �سد كورونا

اأزمة  الإنهاء  �سنتيم  ماليري   05
العط�ض يف بابور 

قبول 27 قائمة لدخول غمار 
ت�سريعيات 12 جوان 

�سكنات م�سيدة حديثا مهددة 
باالنهيار يف خن�سلة

املداومة  ل�سمان  تاجر   1204
يومي العيد بخن�سلة

مياه ال�سرف 
ال�سحي حتا�سر 
م�ساتي الهن�سري 

تومغني 

بتواطوؤ من امل�صوؤولني املحليني

اأولياء يف رحلة بحث عنها بالعيادات 

حمليات رمضان كريمالأربعاء 30 برير 2971/ 12  ماي  2021 املوافق لـ 30  رم�ضان 051442

عبد الهادي. ب

عبد الهادي. ب

و�صط ا�صتنكار كبري من ال�صكان
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اللهم اإنا ن�ساألك خ�سيتك يف الغ�يب وال�سهادة ون�ساألك كلمة احل�ق يف الغ��سب والر�سا 
ون�ساألك الق��سد يف الفقر والغ�نى ون�ساألك نع�يما ال ينف�د ون�ساألك قرة عني ال تنقطع 

ون�ساألك الر�سا بع�د الق��ساء ون�ساألك لذة النظر اإىل وجهك الكرمي وال�سوق اإىل 
لقائك يف غ�ري �سراء م�سرة وال ف�تنة م�سلة اللهم زينا بزينة االإميان..واجع�لنا 

هداة مهتدين..اللهم يا ذا اجلالل واالإكرام اأمنن علينا برحمتك الوا�سعة، واغفر لنا 
ذنوبنا واإ�سرافنا يف اأمرنا وكل تق�سرينا، اللهم اإنا ن�ساألك خري الدارين الدنيا واالآخرة 

وح�سنة الدارين،. اآمني 

�أدعوين 
��ستجب 

لكم

من اأقوال ال�صاحلني
املتقني  �سلك  يف  لالندراج  فيها  الدار�سني  توؤهل  مدر�سة  رم�سان  التقوى،  من  زاد  خري  ورم�سان   "
وير�سده  اهلل،  تقوى  اإىل  �ساحبه  يهدي  احلقُّ  فال�سياُم  االأبرار،  ال�ساحلني  مقام  اإىل  والرقي  االأخيار، 
اإىل طاعة اهلل، واالإن�سان ال يكون اأمينا على احلياة وعمارتها، اإال اإذا كان اأمينا على �سهواته؛ ميتثل فيها 

اأمر اهلل، ويقف فيها عند حدود اهلل". د.حممد اأكجيم

قال اهلل تعاىل: 
﴿ُقْل ِبَفْضِل اللاَِّه َوِبرَْحَمِتِه َفِبَذِلَك َفْلَيْفرَُحوا ُهَو َخْيٌ ِمماَّ َيْجَمُعوَن ﴾                        
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"قلوب  اهلل:  رحمه  رج��ب  اب��ن  احل��اف��ظ  ق��ال 
الفراق   ِ اأملمَ وم��ن  ��ن  ِ حتمَ ال�سهر  ه��ذا  اإىل  املتقني 
"، واإمنا فرحتي كانت مبا خرجت به من �سهر  تئنُّ
العطايا متطيبة متعطرة بنفحاته، خرجت بقلب 

جديد نقي اأبدلمَته العبادة من حال اإىل حال.
خري  م��ن  فيه  م��ا  بكل  م�سى  ق��د  ال�سهر  ه��و  ه��ا 
قلوب  ج  لتتوِّ اأتتك  الفرحة  هي  وه��ا  وعطايا، 
�ساموا  الذين  الدامعني  اأع��ني  وتقر  الطائعني، 
واأخرجوا  اخلتمات،  وع���ددوا  ورك��ع��وا،  وق��ام��وا 
ال�سدقات، واجتهدوا يف التقرب من ربِّ الربيات، 
بفرحة  وكوِفئوا  يوًما،  ثالثني  وتعبدوا  ف�ساموا 

ال�سائم.
�سيام  ق��ب��ل  ج��وارح��ه��م  جميع  ���س��ام��ت  م��ن  ي��ا 
اأرواحنا  لتعانق  اأت��ت  الفرحة  هي  ها  البطون، 
�سن�سعر  ونقاًء،  طهًرا  وتزيدها  �سكينًة  ومتالأها 
بعد اآخر اإفطار لنا بفرحة و�سعادة تروي اأنف�سنا، 
و�سن�سعر اأن اأج�سادنا كري�سة خفيفة حُتلق عالًيا 

تريد اأن تالم�ص اأبواب ال�سماء.
ت�سجد  اأنف�سنا  �سنجد  الفرحة  هذه  �سدة  ومن 
اأنف�سنا،  على  االنت�سار  على  اأعاننا  اأن  هلل  �سكرا 

واأنه اأنعم علينا بح�سن العبادة هذا العام.
هريرة  اأب��ي  حديث  من  وم�سلم  البخاري  روى 
"ولل�سائم  قال:  و�سلم  عليه  اهلل  �سلى  النبي  اأن 
واإذا  بفطره،  فرح  اأفطر  اإذا  يفرحهما:  فرحتان 

لقي ربه تبارك وتعاىل فرح ب�سومه"؛ )رواه 
البخاري وم�سلم(.

قال ابن رجب رحمه اهلل: اأما فرحة ال�سائم 
اإىل  امليل  النفو�ص جمبولة على  فاإن  عند فطره، 
منعت  فاإذا  ومنكح،  وم�سرٍب  مطعم  من  يالئمها  ما 
من ذلك يف وقت من االأوقات، ثم اأُبيح لها يف وقت 
اآخر، فِرحت باإباحة ما منعت منه؛ فاإن النفو�ص 
فيما  رب��ه،  لقاء  عند  فرحه  واأم��ا  بذلك،  تفرح 
يجده عند اهلل من ثواب ال�سيام مدخًرا، فيجده 
ُموا  دِّ ا ُتقمَ ممَ اأحوج ما كان اإليه؛ كما قال تعاىل: {ومَ
ا  ً ريرْ خمَ ُه��ومَ   ِ اهللهَّ دمَ  ِعنرْ ���ُدوُه  ِ جتمَ  ٍ ��ريرْ خمَ ِم��نرْ  اِلأمَنرُْف�ِسُكمرْ 

ًرا }]املزمل: 20[. ممَ اأمَجرْ ظمَ اأمَعرْ ومَ
ن فارقة رم�سان وهو ما زال داخل  على عك�ص ممَ
غيبوبة ج�سدية وعقلية، ففي �سبيحة يوم العيد 
�سرتى اأنا�سا وقد حفرت الغفلة واخلزي خارطة 
الندم،  �سدة  ع��ن  معلنة  وجوههم،  على  طريق 
فلقد  العبادات،  اأداء  من  ما فرطوا  واالأ�سف على 
مرهَّ بهم ال�سهر ب�سرعة الربق، وكاأن �سبيحة يوم 
باالأم�ص،  كان  ال��ذي  رم�سان  اأي��ام  اأول  هي  العيد 

فكان ما كان بينهما من ت�سييع العبادات.
ولن  رم�سان،  �سهر  بانتهاء  العبادة  تنتهي  ولن 
عه، بل �سنجعل منه بداية حياة جديدة لنا. نودِّ

عند  لت  تبدهَّ كيف  القلوب  اأح��وال  اإىل  انظروا 
ابتداء �سهر رم�سان، وكيف ا�ستمرت على العبادة 
جماهدة  كانت  كيف  اأراأي��تمَ  يوما،  ثالثني  طيلة 
نفعلها،  كنا  اأ�سياء  من  تركنا  وكم  فيها؟!  النف�ص 
وميحو  القلوب  ظالم  د  ليبدِّ رم�سان؛  �سهر  فجاء 

ال�سهوات، ويجذبنا نحو خالقنا اأكرث.

وانقلب  ربه،  عبد  الذي  اجل�سد  يكون  اأن  اأيعقل 
ثالثني  يف  االأف�سل  اإىل  االأ���س��واأ  من  فيه  حاله 
يوًما ال يقدر على اأن ي�ستمر يف التذلل واخل�سوع 

والقرب ِمن اهلل اإىل ما بعد رم�سان؟
ولنحافظ  ونوافل،  فرائ�ص  �سالتنا  يف  لن�ستمر 
من  ول��ن��ع��دد  امل�سجد،  يف  �سلواتنا  جميع  على 
اأنف�سنا هاجرين للقراآن،  اخلتمات، فال جنعل من 
من  ج��زءا  يزين  م�سحفنا  جنعل  اأن  من  ونحذر 
لنزين  بل  ديكور،  كقطعة  وكاأنه  بو�سعه  املنزل 
اأولويات  من  دائما  وجنعله  واأرواحنا،  قلوبنا  به 
بداية يومنا، فخري ما ن�ستفتح به يومنا هو ِوردنا 
فكلما  الليل،  قيام  على  ولنحافظ  ال��ق��راآن،  من 
وكم  والتهجد،  الرتاويح  ل�سالة  وقوفنا  افتقدنا 
كنا نطيل يف ال�سجدات - اأ�سرعنا للوقوف بني يدي 
اهلل يف قيام الليل، ولنكرث من اإخراج ال�سدقات؛ 
اآخذها،  من  اإخراجها  يف  احتياًجا  اأ�سد  فنحن 
والت�سبيح،  بالذكر،  اإال  يتكلم  ال  الل�سان  ولنجعل 
واال�ستغفار، ولن�سم اآذاننا، وُنغلق اأعُيننا، ولُنلجم 
التجمعات  ولنرتك  والقال،  القيل  عن  األ�سنتنا 
�سحبتنا  فكلما  والنميمة،  الغيبة  بها  تكرُث  التي 
وا�سرتجعنا  رم�سان،  �سفينة  ركبنا  الفنت،  ري��اح 
قواًل  �سائمني  فيه  كنا  وكيف  الربانية،  نفحاته 
املجاهدين  من  كنا  اأننا  اأنف�سنا  ولنذكر  وفعاًل، 
النف�ص  لهواج�ص  نن�ساع  فال  العطايا،  �سهر  يف 

وال�سيطان.
حياة،  بداية  هو  العام  هذا  رم�سان  جنعل  هيا 
االأحقاد،  من  وتطهريها  اأنف�سنا،  لتغيري  و�سبيال 

وال�سهوات واالأهواء.

الدحدوح  نا�سيف  "�سلمان  تاأليف  من  الكتاب  هذا 
و�سلم  عليه  اهلل  �سلى  الر�سول  اأ�سئلة  يحوي  " وهو 
التعليم  و�سائل  من  و�سيلة  وهي  الكرام  ل�سحابته 
فكان  و�سلم  عليه  اهلل  �سلى  حممد  نبينا  انتهجها 
ي�ساألهم  و  يعلمه،  وهو  ال�سيء  عن  ال�سحابة  ي�ساأل 
معني  من  ويرويهم  ذكائهم  ويحرك  فطنتهم  ليثري 
العلم يف قالب من املحاورة واملناق�سة فيقر اأو ي�سحح 

ما اأجابوا عنه مبا يوافق ال�سرع احلنيف.
عليهم  اهلل  ر�سوان  ال�سحابة  اأ�سئلة  يحوي  وكذلك 
دينهم  اأم��ور  يف  عليهم  ي�سكل  اأو  لهم  يعر�ص  فيما 

ودنياهم، وهو يحتوي على عدة اأبواب.

اإن املتاأمل يف ن�سو�ص القراآن وال�سنهَّة يلحظ ما 
جاء فيها من احلفاوة باأهل الطاعة، والرتغيب 
اإليها،  املبادرون  اأهلها،  من  امل�سلمون  يكون  اأن  يف 
��ا م��ا ج���اء م��ن احل��ف��اوة  وي��ل��ح��ظ امل���وؤم���ُن اأي�����سً
واأهله، كما يدل على ذلك ما  العظيمة بال�سيام 
الذي  القد�سي،  احلديث  يف  ال�سحيحني  يف  ثبت 
عن  و�سلم  واآل��ه  عليه  اهلل  �سلى  النبي  يرويه 
ربه تبارك وتعاىل؛ اأنه قال: "كلُّ عمِل ابِن اآدم 
وال�سيام  به،  اأجزي  واأنا  فاإنه يل  ال�سيام  اإال  له 
اأحِدكم فال يرفث، وال  واإذ كان يوم �سوِم  ة،  ُجنهَّ
اإين  فليُقل:  قاتله،  اأو  اأحٌد،  ه  �سابهَّ فاإن  ب،  ي�سخمَ
امروؤٌ �سائم، والذي نف�ص حممد بيده خللوُف فِم 
لل�سائم  امل�سك،  اأطيب عند اهلل من ريح  ال�سائم 
فرحتان يفرحهما: اإذا اأفطر فرح، واإذا لقي ربه 

فرح ب�سومه".
االأخرية:  اجلملة  هذه  عند  واإياكم  واأتوقف 
"لل�سائم فرحتان يفرحهما: اإذا اأفطر فرح، واإذا 
لقي ربه فرح ب�سومه". وجاء يف رواية "لل�سائم 
فرحتان: فرحة حني يفطر، وفرحة حني يلقى 
ربه"، وهنا يبحث العلماء رحمهم اهلل معنى هذا 
الفرح؟ وكيف يكون؟ وما معناه وداللته يف هذا 

احلديث ال�سريف؟
بات  املوؤمن  اأن  كيف  و  القلب  يف  لذة  الفرح  و 
وهنا  الطاعة،  من  له  اهلل  اأ  هيهَّ مبا  ذلك  ي��درك 
"لل�سائم  وال�سالم:  ال�سالة  عليه  يقول  حني 
يف  هنا  لة  معجهَّ واح��دة  ثمة  اأن  فبنيهَّ  فرحتان" 
ا فرح املوؤمن عند  الدنيا، واالأخرى يف االآخرة؛ اأمهَّ
فطره فهذا له معنيان: االأول: وهو اأن النفو�ص 
من  ُيالئمها  م��ا  اإىل  متيل  اأن��ه��ا  على  ُجبلترْ  ق��د 
الطعام وال�سراب ونحوهما، فاإذا قطع عنها هذا، 
وُمنعترْ عن ذلك ل�سبب من االأ�سباب ولعار�ص ِمن 
ت منه، فاإن  اأ لها هذا الذي ُمنعمَ العوار�ص، ثم تهيهَّ
ثمة من الفرح ما يكون عند االإن�سان، وهذا اأمر 
حاجة  ا�ستداد  عند  وبخا�سة  جبلِّي،  طبيعي 
اأن  ولكم  عنه،  انقطع  ال��ذي  ه��ذا  اإىل  االإن�سان 
النبي  ���ر  ذكمَ ال���ذي  ال��رج��ل  ذل��ك  ح��ال  تتاأملوا 
اأ�سلهَّ  حينما  ق�سته؛  و�سلم  واآله  عليه  اهلل  �سلى 
اأنه  واأي��ق��ن  و�سرابه،  طعامه  وعليها  راحلته، 
عندها،  اأم��وت  قال  �سجرة؛  اإىل  ف��اآوى  �سيموت، 
ا�ستيقظ  فلما  واالإعياء،  النوم  يدركه  به  ف��اإذا 
واأفاق نظر فاإذا براحلته عند راأ�سه فاأدركه فرح 
، اأنتمَ عبدي  عظيم، حتى قال حامًدا هلل: "اللهمهَّ

ك، اأخطاأ من �سدة الفرح". واأنا ربُّ
 وهكذا جبلهَّة االإن�سان حينما يدرك هذا الذي 
ولذلك  ب��اإدراك��ه،  يفرح  حينئذ  فاإنه  منه  ُمنع 
طبيعي،  فرح  وهو  الفرح،  هذا  للموؤمنني  يكون 
رمَ  �سكرْ الطبيعي  الفرح  هذا  اإىل  ي�سيف  واملوؤمن 
ل  اهلل جل وعال وحمده فهو يدرك اأنهَّ الذي تف�سهَّ
م، هو الرب جل وعال، ولذا  م، واأعطى وتكرهَّ واأنعمَ
اهلل  �سلى  النبي  عن  ال�سحيح  احلديث  يف  ثبت 
ى  لري�سمَ اهلل  "اإنهَّ  ق��ال:  اأن��ه  و�سلم؛  واآل��ه  عليه 
وي�سرب  عليها،  فيحمده  االأكلة  ياأكل  العبد  عن 
املوؤمن؛  ح��ال  هكذا  عليها"؛  فيحمده  ربة  ال�سهَّ
له فهو يحمد وي�سكر ربه جل  د  نعمة تتجدهَّ كل 
كل  وعلى  د،  تتجدهَّ نعمة  كل  على  يحمده  وعال، 
لرُْق  اخلمَ بل  واملوؤمن  ه،  ناظريرْ بني  ت��رتاءى  نعمة 

ب����اأن����واع ج��م��ي��ًع��ا حُم����اُط����ون 

هو  غ��ريه  وب��ني  امل��وؤم��ن  بني  الفرق  ولكن  النعم، 
اِديمَ  ِليٌل ِمنرْ ِعبمَ قمَ ال�سكر؛ ولذا قال اهلل تعاىل: {ومَ
يحب  �سبحانه  واهلل   ،]13 �سباأ:  ُكوُر}  ال�سهَّ
ال�ساكرين، وي�ساعف للحامدين كما قال عز من 
اإِنهَّ  مُترْ  ررْ فمَ كمَ لمَِئنرْ  ومَ نهَُّكمرْ  أمَِزيدمَ المَ مُترْ  ررْ كمَ �سمَ {لمَِئنرْ  قائل: 

ِديٌد}]اإبراهيم: 7[ اِبي لمَ�سمَ ذمَ عمَ
للموؤمن  تكون  التي  االأوىل  احل��ال  هي  فهذه   
وتقريب  املغرب،  وق��ِت  ُدُن��وِّ  ل��دى  يفرح  حينما 
م�ساحبة  اأخرى  حال  وثمة  يديه،  بني  اإفطاره 
طاعته  اأمت  باأنه  املوؤمن  فرح  وهو  الفرح؛  لهذا 
لربه، نعم اإن للطاعة لذة يدركها اأهل االإ�سالم، 
اأدرك  الذي  املوؤمن  اإن  درجاتها،  يف  ويتفاوتون 
يكون  �ُسويدائه،  يف  وحلهَّ  قلِبه،  افمَ  �ِسغمَ االإمي��ان 
فرُحه بطاعته لربه اأعظم من فرِحه مبا ُيدرك 
ق  من اأموال الدنيا؛ الأنه يعلم اأنهَّ الطاعة التي ُوفِّ
اإليها اأجُرها ثابٌت، وثمرُتها مدركٌة يف الدنيا ويف 
جل  ربه  يلقى  حني  يلقاها  له،  باقية  االآخ��رة 
يومه  اأمت  اأنهَّه  الفرح  هذا  ي�سيُبه  ولذلك  وعال، 
�سائًما هلل جل وعال، ولذلك اأكمُل النا�ص فرًحا 
يوم  على  حافظوا  ال��ذي  هم  الفطر  حلظات  يف 
يقلل  اأو  يخد�سه  اأن  من  عليه  حافظوا  �سومهم، 
اأجره وثوابه �سيٌء من االأمور، وهم ي�ستح�سرون 
قول النبي �سلى اهلل عليه و�سلم يف هذا احلديث 
كالتاج  ال�سوم  نعم  ٌة"؛  ُجنهَّ "ال�سوُم  القد�سي: 
ُيخالط  اأن  من  االإن�سان  متنع  التي  والوقاية 
االآخرين يف اآثامهم، فهو حافظمَ على اأجر �سوِمه 
املوؤمن  ي�ستح�سر  هذا  ويف  ينق�سه،  اأن  يريد  ال 
ن مل  "ممَ و�سلم:  واآله  النبي �سلى اهلل عليه  قول 
هلل  فلي�ص   ، واجلهلمَ به  والعملمَ  ال��زوِر  قولمَ  عرْ  ��دمَ يمَ
ه و�سرابمَه"؛ فحينما يدنو  عمَ طعاممَ دمَ حاجة يف اأن يمَ
ي�سعر  للغروب،  ال�سم�ص  وتت�سيهَّف  املغرب،  وقُت 
اأم�سى  اأن��ه  ال��ل��ذة:  ه��ذه  عظيمة؛  بلذة  امل��وؤم��ن 
يومه طائًعا لربه، قائًما مبا اأوجب �سبحانه؛ فهو 

مغتبط فرح فرًحا عظيما.
هذه  ي�ستح�سر  اأن  للموؤمن  ينبغي  ول��ذل��ك   
احلال الثانية؛ الأنها هي االأكمل، وهي االأ�سرف، 
ال  نعم  النا�ص،  م��ن  كثري  يدركها  ال  التي  وه��ي 
ي�ستح�سرها كثري من النا�ص، ذلك اأن املوؤمن طيلة 
يوم �سومه ي�ست�سعر اأنه يف عبادة، واأنه يف كنف 
ال�سوم  هذا  يخد�ص  اأن  يريد  ال  وعال،  جل  اهلل 
وعال،  جل  اهلل  عند  واأج��ره  ثوابه  يقلِّل  ب�سيء 
اهلل:  رحمهم  ال�سلف  عن  االأث��ر  يف  ج��اء  ول��ذا 
حر�سهم على اأن يكونوا متميِّزين يف يوم �سومهم، 
ال ي�ساركون اأهل اللهو يف لهوهم، وال اأهل اجلهل 

يف جهلهم.
 وهذا عمل بقول النبي �سلى اهلل عليه و�سلم: 
امروؤ  اإين  فليقل:  ه،  �سابهَّ اأو  اأحد،  قاتله  "فاإنرْ 
هذه  تكون  املوؤمنون،  االإخوة  اأيها  ولذا  �سائم"، 
الفرحة على هذا املنوال، وهي فرحة بالطاعة 
يجدها املوؤمن يف عموم الطاعات، فامل�سلم حينما 
ا �سالته: ال�سالم عليكم ورحمة اهلل،  يقول متمًّ
هذه  يف  ت��درك��ه  اهلل،  ورح��م��ة  عليكم  ال�سالم 
ال  و�سعادة  وراح��ة  وطماأنينة  بهجة  اللحظات 
ق باأي عقار من عقاقري الدنيا، وال  ميكن اأن حتقهَّ
ميكن  ال  نف�سية  حالٌة  الأنها  اأموالها؛  من  ب�سيء 
والنا�ص  وعال،  جل  الرب  بطاعة  اإال  ل  حت�سهَّ اأن 
لوا  يتفاوتون يف هذا تفاوًتا عظيًما بح�سب ما كمهَّ
من طاعتهم لربهم جل وعال، وهكذا يف عموم 
من  طاعة  من  امل��وؤم��ن  ف��رغ  كلما  الطاعات؛ 

طاعات ربه جل وعال، اأدركه هذا الفرح وال�سرور 
والغبطة التي ي�سعر بها يف قلبه، ولذا قال ربنا 
ِلكمَ  ِبذمَ فمَ ِتِه  ممَ حرْ ِبرمَ ومَ  ِ اهللهَّ ِل  �سرْ ِبفمَ {ُقلرْ  وعال:  جل 
ُعون}]يون�ص:  ممَ جرْ يمَ ا  مِمهَّ  ٌ ��ريرْ خمَ ُهومَ  ُحوا  رمَ فرْ لرْيمَ فمَ
} : بالقراآن وباالإ�سالم  ِ ِل اهللهَّ �سرْ 58[: {ُقلرْ ِبفمَ
الفرح  ي�ستحق  ال��ذي  ه��ذا  الرحمن؛  وبطاعة 
اأي  من  اأعظم  به  الفرحة  تكون  الذي  هذا  به، 
ِلكمَ  ِبذمَ {فمَ قال:  اهلل  الأن  الدنيا؛  اأم��ور  من  �سيء 
هو  هذا  بالفرح،  احلقيق  هو  هذا  ُحوا}،  رمَ فرْ لرْيمَ فمَ
االأعناق  وت�سرئب  النفو�ص،  اإليه  تقوم  ال��ذي 
ُعونمَ  ممَ جرْ يمَ ا  مِمهَّ  ٌ ريرْ {خمَ ذلك،  اأهل  من  املوؤمن  ليكون 
}: خري من الدنيا كلها بحذافريها، ولذلك لفتمَ 
النبيُّ �سلى اهلل عليه و�سلم االأنظار اإىل ما يكون 
من هذه اللذة واحلالوة التي ي�سعر بها االإن�سان، 
النبي  عن  ال�سحيح  يف  ثبت  ما  عليه  يدل  وهذا 
"ثالٌث  ق��ال:  اأن��ه  و�سلم؛  واآل��ه  عليه  اهلل  �سلى 
اأن يكون  ن كنهَّ فيه وجد بهن حالوة االإمي��ان:  ممَ
يحب  واأن  �سواهما،  مما  اإليه  اأحبهَّ  ور�سوله  اهلل 
اإىل  يعود  اأن  يكره  واأن  هلل،  اإال  يحبه  ال  امل��رء 
الكفر بعد اإذ اأنقذه اهلل منه كما يكره اأن ُيقذف 
عليه  اهلل  �سلى  قوله  هنا:  وال�ساهد  النار"؛  يف 
ن كنهَّ فيه وجد حالوة االإميان"،  و�سلم: "ثالث ممَ
حالوة  لها  والطاعات  االإمي��ان  اأن  على  هذا  دل 
القدر  اإىل  ي�سل  مل  فاإنه  يدركها  مل  ن  ممَ ول��ذة، 
راجٌع  وه��ذا  العالية،  املنزلة  هذه  يبلِّغه  ال��ذي 

ط به. لتفريٍط فرهَّ
واأم���ا ال��ن��وع ال��ث��اين م��ن ال��ف��رح ال��ذي يدركه 
يكون  وه��ذا  رب��ه،  لقاء  عند  ففرُحه  ال�سائم: 
فيما يجده من ثواب ال�سيام عند ربه جل وعال، 
اأنهَّ  مزيٌة:  له  ال�سيام  الأن  ُينق�ص؛  مل  ��ًرا،  خمَ ُم��دهَّ
ون  الغرماء واأ�سحاب احلقوق من الب�سر ال ُيقا�سُّ
امل�سلممَ يف اأجر ال�سيام؛ الأنه من املعلوم اأنهَّه يف يوم 
ِمن  حقٍّ  اأخذمَ  لرْق  واخلمَ الغرماُء  اأراد  اإذا  القيامة 
النا�ص،  ِمن  اأخطاأ عليهم  ِمن هذا الذي  حقوقهم 
من  ُيوؤخذ  احل�سنات،  هي  الدارجة  الُعملة  فاإن 
مزيًة:  لل�سيام  اهلُل  فجعل  وُيعطون،  ح�سناته 
فهي  ال�سيام،  ح�سنات  ُي��درك��ون  ال  الغرماء  اأن 
حمفوظة بحفظ اهلل، ممنوع اأن ُيوؤخذ منها الأحد 
من النا�ص؛ "كل عمِل ابِن اآدم له؛ اإال ال�سوم فاإنه 
الثواب  هذا  املوؤمن  فيجد  به"،  اأج��زي  واأن��ا  يل، 
اأحوجمَ ما يكون اإليه، فيدركه من الفرح ما اهلل به 
عليم؛ الأن هذا العمل ثابت م�ستقر، قال اهلل جل 
ُدوُه  ِ ٍ جتمَ ريرْ ُموا اِلأمَنرُْف�ِسُكمرْ ِمنرْ خمَ دِّ ا ُتقمَ ممَ وعال:         {ومَ
ًرا}]املزمل:  اأمَجرْ ��ممَ  ��ظمَ اأمَعرْ ومَ ا  ً ��ريرْ خمَ ُهومَ   ِ اهللهَّ دمَ  ِعنرْ
ا  ممَ �ٍص  نمَفرْ ُكلُّ  ُد  ِ ممَ جتمَ ورْ {يمَ �سبحانه:  وقال   ،]20
ًرا} ]اآل عمران: 30[،  �سمَ ٍ حُمرْ ريرْ ِملمَترْ ِمنرْ خمَ عمَ
ا  ً ريرْ خمَ ٍة  رهَّ ذمَ المَ  قمَ ِمثرْ لرْ  ممَ عرْ يمَ نرْ  ممَ فمَ  } وعال:  جل  وقال 

ه} ]الزلزلة: 7[. رمَ يمَ
يف  امل��وؤم��ن  قلب  تبلغ  التي  الفرحة  ه��ذه  اأنهَّ 
ينبغي  رب��ه،  لقاء  عند  وكذلك  ِف��ط��ِرِه،  حلظة 
الذي  امل�سلِم  ِي  ���دمَ يمَ ب��ني  رًة  ُم�ستح�سمَ تكون  اأن 
الذي  املوؤمن  الأن  العظيمة؛  العبادة  بهذه  �ص  تلبهَّ
الن�ص  ه��ذا  دالل��ة  وي�ستح�سر  ذل��ك،  ي�ست�سعر 
فرحة  يفرحهما:  فرحتان  "لل�سائم  العظيم؛ 
يجعله  ربه"  لقاء  عند  وف��رح��ة  ف��ط��ره،  عند 
مغتبًطا؛ فاإذا رفع اإىل فيه الطعام وال�سراب عند 
ر تلك الفرحة الكربى عند  فطره من ال�سوم تذكهَّ

لقائه هلل جل وعال.
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�ضهر رم�ضان �لذي �أنزل فيه �لقر�آن
ت
رمضانيا

Newsالأورا�س

يف نور �آية

اأحمد بن عبد اهلل 

انُْظُرونَا  اآَمُنوا  ِللَِّذيَن  َوامْلُنَاِفَقاُت  امْلُنَاِفُقوَن  َيُقوُل  َيْوَم   "
نَْقتَِب�ْس ِمْن نُوِرُكْم ِقيَل اْرِجُعوا َوَراَءُكْم َفالْتَِم�ُشوا نُورًا َف�ُشِرَب 
ِقبَِلِه  ِمْن  َوَظاِهُرُه  الرَّْحَمُة  ِفيِه  بَاِطُنُه  بَاٌب  لَُه  ِب�ُشوٍر  بَْينَُهْم 

الَْعَذاُب" �شورة احلديد الآية 13

املت�سدقني،  املوؤمنني  عن  خم��ربا  تعاىل  يقول 
اأنهم يوم القيامة ي�سعى نورهم بني اأيديهم بح�سب 
قوله  يف  م�سعود  بن  اهلّل  عبد  قال  كما  اأعمالهم، 
تعاىل } ي�سعى نورهم بني اأيديهم{ قال: على قدر 
اأعمالهم ميرون على ال�سراط، منهم من نوره مثل 
نوره  ومنهم  النخلة،  مثل  نوره  من  ومنهم  اجلبل، 
مثل الرجل القائم، واأدناهم نورًا من نوره يف اإبهامه 
، وقال  اأبي جرير  يتقد مرة ويطفاأ مرة رواه ابن 
ال�سّحاك: لي�ص اأحدًا اإال يعطى نورًا يوم القيامة، 
فاإذا انتهوا اإىل ال�سراط طفيء نور املنافقني، فلما 
كما  نورهم  يطفاأ  اأن  اأ�سفقوا  املوؤمنون  ذلك  راأى 
نورنا،  لنا  اأمتم  ربنا  فقالوا:  املنافقني،  نور  طفيء 
وقال احل�سن } ي�سعى نورهم بني اأيديهم{ : يعني 

على ال�سراط. 
ال��درداء، عن  اأبي  اأبي حامت، عن  ابن  وقد روى 
النبي �سلى اهلّل عليه و�سلم قال: )اأنا اأول من يوؤذن 
له يوم القيامة بال�سجود، واأول من يوؤذن له برفع 
مييني  وعن  خلفي  ومن  يدي  بني  من  فاأنظر  راأ�سه 
وعن �سمايل، فاأعرف اأُمتي من بني االأمم( فقال له 
رجل: يا نبي اهلّل كيف تعرف اأُّمتك من بني االأُمم؟ 
وال  الو�سوء،  اأثر  من  حمجلون  )اأعرفهم،  فقال: 
يوؤتون  واأعرفهم  غريهم،  االأمُم  من  الأح��د  يكون 
وجوههم،  يف  ب�سيماهم  واأعرفهم  باأميانهم،  كتبهم 
""اأخرجه  اأيديهم(  بني  ي�سعى  بنورهم  واأعرفهم 

ابن اأبي حامت"". 
اأي  ال�سّحاك:  ق��ال   ، وباأميانهم{   { وق��ول��ه: 
اأوتي  فمن   { تعاىل:  ق��ال  كما  كتبهم  وباأميانهم 
جنات  اليوم  ب�سراكم   { وقوله:   ، بيمينه{  كتابه 
جتري من حتتها االأنهار{ ، اأي يقال لهم: ب�سراكم 
من  جتري  بجنات  الب�سارة  لكم  اأي  جنات،  اليوم 
فيها  ماكثني  اأي  فيها{  خالدين   { االأنهار،  حتتها 
يوم   { وقوله:   . العظيم{  الفوز  هو  ذلك   { اأب��دًا 
انظرونا  اآمنوا  للذين  واملنافقات  املنافقون  يقول 
نقتب�ص من نوركم{ وهذا اإخبار منه تعاىل عما يقع 
املزعجة،  االأه��وال  من  العر�سات  يف  القيامة  يوم 
ال  واأن��ه  الفظيعة،  واالأم���ور  العظيمة،  وال���زالزل 
مبا  وعمل  ور�سوله  باهلّل  اآمن  من  اإال  يومئذ  ينجو 

اأمر اهلّل به، وترك ما عنه زجر.
ارجعوا  قيل  ن��ورك��م  م��ن  نقتب�ص  ان��ظ��رون��ا   {
التي  اهلّل  خدعة  وهي   ، ن��ورا{  فالتم�سوا  وراءك��م 
اهلّل  يخادعون   { ق��ال:  حيث  املنافقني  بها  خدع 
ق�سم  الذي  املكان  اإىل  فريجعون   ، خادعهم{  وهو 

فيه النور فال يجدون �سيئا فين�سرفون اإليهم، وقد 
�سرب بينهم ب�سور له باب } باطنه فيه الرحمة 

وظاهره فيه العذاب{. 
باب  له  ب�سور  بينهم  ف�سرب   { تعاىل:  وقوله 
العذاب{  قبله  من  وظاهره  الرحمة  فيه  باطنه 
قال احل�سن وقتادة: هو حائط بني اجلنة والنار، 
اهلّل  قال  ال��ذي  هو  زي��د:  بن  الرحمن  عبد  وق��ال 
عن  روي  وه��ك��ذا   ، ح��ج��اب{  وبينهما   { ت��ع��اىل: 
اأي  جماهد وهو ال�سحيح } باطنه فيه الرحمة{ 
اجلنة وما فيها } وظاهره فيه العذاب{ اأي النار، 
واملراد بذلك �سور ي�سرب يوم القيامة ليحجز بني 
املوؤمنني واملنافقني، فاإذا انتهى اإليه املوؤمنون دخلوه 
من بابه، فاإذا ا�ستكملوا دخولهم اأغلق الباب، وبقي 
والعذاب،  والظلمة  احلرية  يف  ورائه  من  املنافقني 
وحرية،  و�سك  كفر  يف  الدنيا  ال��دار  يف  كانوا  كما 
املنافقني  ينادي  اأي  معكم{  نكن  اأمل  ينادونهم   {
املوؤمنني: اأما كنا معكم يف الدار الدنيا ن�سهد معكم 
معكم  ونقف  اجلماعات؟  معكم  ون�سلي  اجلمعات؟ 
معكم  ون��وؤدي  الغزوات؟  معكم  ونح�سر  بعرفات؟ 
املوؤمنون  اأي فاأجاب  �سائر الواجبات؟ قالوا: بلى، 
ولكنكم   { معنا  كنتم  قد  بلى  قائلني:  املنافقني 
وغرتكم  وارت��ب��ت��م  وترب�ستم  اأنف�سكم  فتنتم 
اأنف�سكم  فتنتم  اأي  ال�سلف:  بع�ص  قال   ، االأماين{ 
اأي  وترب�ستم{   { وال�سهوات  واملعا�سي  باللذات 
قتادة:  وقال  وقت،  اإىل  وقت  من  التوبة  اأخ��رمت 
} ترب�ستم{ باحلق واأهله، } وارتبتم{ اأي بالبعث 
اأي قلتم: �سيغفر  بعد املوت، } وغرتكم االأماين{ 
اهلّل{  اأمر  جاء  حتى   { الدنيا  غرتكم  وقبل  لنا، 
املوت، } وغركم  زلتم يف هذا حتى جاءكم  ما  اأي 
كانوا  قتادة:  وقال  ال�سيطان،  اأي  الغرور{  باهلّل 
على خدعة من ال�سيطان واهلّل ما زالوا عليها حتى 
قذفهم اهلّل يف النار، ومعنى هذا الكالم من املوؤمنني 
لها  نية  باأبدان ال  اأي  معنا  كنتم  اإنكم  للمنافقني: 
فكنتم  و�سك  حرية  يف  كنتم  واإمنا  معها،  قلوب  وال 
وهذا  قلياًل،  اإال  اهلّل  تذكرون  وال  النا�ص  تراءون 
القول من املوؤمنني ال ينايف قولهم الذي اأخرب اهلّل 
تعاىل به عنهم حيث يقول: } كل نف�ص مبا ك�سبت 
رهينة اإال اأ�سحاب اليمني يف جنات يت�ساءلون عن 
املجرمني ما �سلككم يف �سقر{ ؟ فهذا اإمنا خرج منهم 
على وجه التقريع لهم والتوبيخ؛ ثم قال تعاىل: } 
فاليوم ال يوؤخذ منكم فدية وال من الذين كفروا{ 
اأي لو جاء اأحدكم اليوم مبلء االأر�ص ذهبًا ومثله 
معه ليفتدي به من عذاب اهلّل ما قبل منه، وقوله 
واإليها  م�سريكم  هي  اأي  النار{  ماأواكم   { تعاىل: 
هي  اأي  موالكم{  هي   { تعاىل:  وقوله  منقلبكم، 
وارتيابكم  كفركم  على  منزل،  كل  من  بكم  اأوىل 

وبئ�ص امل�سري.

ُنوِرُكْم"االحتف�ء والفرح ب�لط�ع�ت..اجلزاء والثواب تعجيل وت�أجيل يف الدارين ِمْن  َنْقَتِب�ْض  اْنُظُروَنا  اآَمُنوا  ِللَِّذيَن  َوامْلَُناِفَقاُت  امْلَُناِفُقوَن  َيُقوُل  " َيْوَم 

املكتبة الإ�سالمية
كتاب الر�سول �سلى اهلل عليه و�سلم ي�ساأل

اإعداد:�سماح خميلي

فرحة ال�صائماإميانيةخ����������واطر



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

اأم���������ري يف  اأف��������ت��������وين 
ـ جدي بلغ من العمر ت�شع وثمانني �شنة، ونظرا لكونه يعاين من اأمرا�س عديدة مزمنة يبدو اأنها اأثرت يف اإدراكه واأ�شبح ل 
يعرفنا، ول يتعرف على اأ�شياء كثرية، فماذا عليه يف رم�شان؟                                                                                                       نوال. 

ع مروانة

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

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�ص 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�ص يف الوجود رب �سواك فُيدعى، ولي�ص 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 
نا كل مكروه و�سر، واأن حتفظ علينا اأمننا و�سالتنا، واأن ترزقنا طماأنينةمَ ال�سلة بك، واأن  تقيمَ

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

�أدعوين 
��ستجب 

لكم

اأم���������ري يف  اأف��������ت��������وين 
عن ر�شول الله �شلى الله عليه و�شلم اأنه قال: "من مل يدع قول الزور والعمل به واجلهل فلي�س 
لله حاجة اأن يدع طعامه و�شرابه" هل يف احلديث دللة على اأن هناك مفطرات معنوية تبطل ال�س

وم؟                                                                                                               ب�شرى.ب باتنة

املحرمات املعنوية هي كل كالم فيه لغو و�سفه واإ�سرار باأعرا�ص امل�سلمني واأنف�سهم واأموالهم..
والتحرمي ال يتعلق ب�سهر رم�سان وحده بل هو حترمي مطلق، و ال خالف يف اأن ال�سيام ال يقت�سر 
على االإم�ساك عن الطعام وال�سراب وال�سهوات من طلوع الفجر ال�سادق اإىل غروب ال�سم�ص، بل 
اجتهادا  وغريه  الكرمي  حديثة  يف  و�سلم  عليه  اهلل  �سلى  الر�سول  ذكره  عما  االإم�ساك  اأي�سا  هو 

وجهادا للنف�ص.
ما  اأما  ذلك  اإىل  وما  احلي�ص...  و  وال�سرب  كاالأكل  احل�سية  باملفطرات  يتعلق  ال�سوم  وبطالن 
ذكرت فهو مما يوؤثر على االأجر والثواب ب�سوم ناق�ص واالإعرا�ص عن ذلك هو كمال ال�سيام باإذن 

اهلل.
وهذا احلديث لي�ص فيه ما يدل على بطالن ال�سوم واإمنا هو بيان لفداحة وعظم قول الزور 
ُفثرْ  ررْ المَ يمَ ِدُكمرْ فمَ ِم اأمَحمَ ورْ ُم �سمَ ورْ انمَ يمَ ا كمَ اإِذمَ والفح�ساء بالكالم، قال ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم: " ومَ
اِئٌم".. وهذا هو ال�سلوك القومي للم�سلم،  ُروؤٌ �سمَ ينِّ امرْ : اإِ ُقلرْ لرْيمَ لمَُه فمَ اتمَ ورْ قمَ ٌد اأمَ ُه اأمَحمَ ابهَّ اإِنرْ �سمَ ، فمَ برْ خمَ �سرْ المَ يمَ ومَ
" الغيبة ال تفطر ال�سائم  وهناك اإجماع على �سحة �سوم املغتاب لقول ابن قدامة رحمه اهلل: 

اإجماعا، فال ي�سح حمل احلديث على ما يخالف االإجماع ". واهلل اأعلم.

يتميز املوز بغناه الفائق بفيتامني ب 6 
تنوعا  الفيتامينات  اأكرث  من  واحد  وهو 
الفيتامني  فهذا  ومواهبها  الوظائف  يف 

على  بقدرته  رائ��ع  ب�سكل  يتميز 
ا���س��ت��ق��الب االأح���م���ا����ص 

ال���ده���ن���ي���ة وك���ذل���ك 
ا���س��ت��ق��الب ال��ده��ون 

يف  ي�ساهم  اأن��ه  كما 
ال�سكريات  توليد 
م��ن م�����س��ادر غري 
تية  ا ر هيد بو كر

وي���ت���م���ي���ز ه����ذا 
اأي�سا  ال��ف��ي��ت��ام��ني 

�سناعة  يف  ب������دوره 
الكريات احلمراء وامل�ساهمة يف منع 

�سناعة  يف  ي�ساهم  اأن��ه  كما  ال��دم  فقر 
ال�سريوتونني  مثل  الع�سبية  ال��ن��واق��ل 
واالأدري����ن����ال����ني وال����ن����ور اأدري���ن���ال���ني 

تاأثري  للموز  ك��ان  ول��ذل��ك  وال��دوب��ام��ني 
معدال للمزاج وحم�سنا للذاكرة والقدرة 

على التعلم.
الناقل  طليعة  على  يحتوي  وامل��وز   
ال��ع�����س��ب��ي ال���دوب���ام���ني 
ملر�سى  ج��دا  ال��ه��ام 
ن  كن�سو ر لبا ا
وي�������س���اه���م 
ب  فيتامني 
التعبري  يف   6
اجلينات  ع��ن 
�سليم  ب�سكل 
ول���ع���ل ه�����ذا ما 
يتوافق مع ما اأثبتته 
الأنواع  امل�ساد  بتاأثريه  للموز  الدرا�سات 
الكلى  �سرطان  منه  ال�سرطانات  من  عدة 
و�سرطان  الن�ساء  عند  الثدي  و�سرطان 

القولون وامل�ستقيم.

وكلوا وا�شربوا وال ت�شرفوا
املوز جل�صم متوازن

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

زاوية من نور
البيت املعمور

ال�س�بقون االأولون

  يف ع�����س��رات االآي����ات ي��ق��اب��ل ال��ق��راآن 
الن�سبية "  �ساآلتها  االأر�ص "على  الكرمي 
وهذه  املذهل "  ات�ساعها  " على  بال�سماء 
خا�ص  بو�سع  متعلقة  اأنها  البد  املقابلة 

لالأر�ص بالن�سبة اإىل ال�سماء .  
ال�سماوات  الكرمي تعبري  القراآن   يذكر 
اآي��ة  ع�سرين  يف  بينهما  وم��ا  واالأر�����ص 
قراآنية �سريحة  وهذه البينية ال تتم اإال 
اإذا كانت االأر�ص يف مركز ال�سماوات اأي يف 

مركز الكون . 
احلق  ق��ول  قراآنيا   الو�سع   ه��ذا   يوؤكد 
يا   ( الرحمن :   �سورة  يف  وتعاىل  تبارك 
اأن  ا�ستطعتم  اإن  واالإن�����ص  اجل��ن  مع�سر 
واالأر���ص  ال�سماوات  اأق��ط��ار  من  تنفذوا 
ب�سلطان  (  اإال  ت��ن��ف��ذون  ال  ف��ان��ف��ذوا 

الرحمن :33. 
هند�سي  �سكل  اأي  ق��ط��ر  الأن  وذل���ك   
م��رورا  ب��ني طرفيه  ال��وا���س��ل  ه��و اخل��ط 
ال�سماوات   اأقطار  انطبقت  فاإذا  مبركزه ،  
"مع �سخامتها الن�سبية " مع اأقطار االأر�ص  
تكون  اأن  فالبد  الن�سبية "   �ساآلتها  "على 

االأر�ص يف مركز ال�سماوات . 
كمال  ح�سني  الدكتور  االأ�ستاذ   اأثبت 
للياب�سة    امل��ك��رم��ة  مكة  تو�سط  ال��دي��ن  

وج�����ود االأر����س���ني واإث�����ب�����ات 

حديث  من  انطالقا  اأر�سنا   يف  كلها  ال�سبع 
واأزكى  ال�سالة  اأف�سل  عليه  املر�سلني  �سيد 
الت�سليم الذي قال فيه :  "من اأخذ �سيئا من 
االأر�ص بغري حقه خ�سف به يوم القيامة 
الرتكيب  درا�سات  ومن  اأر�سني"  �سبع  اإىل 
ينطبق  مما  ذلك ،  ثبت  لالأر�ص  الداخلي 
وقول ر�سول اهلل  �سلى اهلل عليه و�سلم:  " 
اإن احلرم حرم مناء من ال�سماوات ال�سبع 
و االأر�سني ال�سبع "  وقوله   �سلى اهلل عليه 
اأهل  مع�سر  يا  قري�ص   مع�سر  يا  و�سلم : "  
واأق��ل  ال�سماء   و�سط  بحذاء  اإنكم  مكة  

االأر�ص ثيابا  فال تتخذوا الوا�سي ".  
"البيت  و�سلم :   عليه  اهلل  �سلى  وقوله 
املعمور  البيت  وو�سفه  مكة "،   منا  املعمور 
ال�سابعة على حيال  ال�سماء  باأنه بيت يف 

الكعبة متاما حتى لو خر خلر فوقها . 
االأر���ص يف مركز  اأن  لنا  يوؤكد  كل ذلك 
مركز  يف  امل�سرفة  الكعبة  واأن  ال��ك��ون   
االأر�ص االأوىل  ودونها �ست اأر�سني  وحولها 
�سبع �سماوات  والكعبة حتت البيت املعمور 
العر�ص   حت��ت  املعمور  والبيت  مبا�سرة  
اأعطاه  املكي  للحرم  املتميز  املوقع  ه��ذا 
والعناية  والربكة  والكرامة   ال�سرف  من 
االإلهية ما جعل من هذا الو�سف القراآين : 
)ومن دخله كان اآمنا..  ( حقيقة مدركة 
وظل  اهلل  اأم���ان  يف  دخ��ل  الأن��ه  ملمو�سة 

نال �سرف  اأن ي�سام من  عر�سه  وهل ميكن 
التواجد يف هذا املكان؟.

 من هنا كان اختيار احلرم املكي ليكون 
اأول بيت عبد اهلل   تعاىل  فيه على االأر�ص   
حلجهم  ومق�سدا  للم�سلمني    قبلة  وجعله 
مبائة  فيه  ال�سالة  وجعل  واعتمارهم  
األف  مب��ائ��ة  فيه  واحل�سنة  �سالة    األ���ف 
اهلل  �سلى  اهلل   ر�سول  قال  لذلك  ح�سنة  
ع�سرات  املكرمة  مكة  حق  يف  و�سلم    عليه 
توؤكد  التي  ال�سريفة  النبوية  االأحاديث 
اهلل   ع��ن��د  وم��ك��ان��ت��ه  امل��ك��ان   خ�سو�سية 
اأف�سل  قوله عليه  ومنها  وتعايل    �سبحانه 

ال�سالة واأزكى الت�سليم : 
من  االإ����س���الم ،  دع��ام��ة  البيت  ه��ذا   "
معتمر  اأو  حاج  من  البيت  هذا  يوؤم  خرج 
اأن  قب�سه  اإن  اهلل  ع��ل��ى  م�سمونا  ك���ان 
باأجر  ي��رده  اأن  رده  واإن  اجلنة ،   يدخله 

وغنيمة" . 
املكرمة  مكة  اخ��ت��ار  ال��ذي  ف�سبحان   
االأر����ص   يف  فيه  عبد  بيت  الأول  موقعا 
واختاره بهذه املركزية من الكون  وغمره 
دخله  من  اأن  وقرر  والربكات ،  بالكرامات 
كان اآمنا   وهذه حقائق ما كان لالإن�سان اأن 
يدركها لوال نزول القراآن الكرمي ، وحفظه 

بلغة وحيه بحفظ الرحمن الرحيم.

�سلى ق�����������������ام  اهلل  ر����س���ول 
�سورة  ن���زول  بعد  و�سلم  عليه  اهلل 
فاأنذر.."،  قم  املدثر  اأيها  "يا  املدثر 
وتعاىل؛  �سبحانه  اهلل  اإىل  بالدعوة 
دين  ال  جفاة  كانوا  قومه  اإن  وحيث 
واالأوث���ان،  االأ�سنام  عبادة  اإال  لهم 
وال حجة لهم اإال اأنهم األفوا اآباءهم 
على ذلك، وال اأخالق لهم اإال االأخذ 
يف  لهم  �سبيل  وال  واالأن��ف��ة،  بالعزة 
مع  وكانوا  ال�سيف،  اإال  امل�ساكل  حل 
الدينية  للزعامة  مت�سدرين  ذل��ك 
يف جزيرة العرب، وحمتلني مركزها 
الرئي�ص، �سامنني حفظ كيانها، فقد 
كان من احلكمة تلقاء ذلك اأن تكون 
لئال  �سرية؛  اأمرها  بدء  يف  الدعوة 

يفاجئ اأهل مكة مبا يهيجهم . 
يعر�ص  اأن  الطبيعي  م��ن  وك���ان 
و�سلم  ع��ل��ي��ه  اهلل  ���س��ل��ى  ال��ر���س��ول 
به  النا�ص  األ�سق  على  اأوال  االإ�سالم 
فدعاهم  واأ�سدقائه،  بيته،  اأهل  من 
اإىل االإ�سالم، ودعا اإليه كل من تو�سم 
ويعرفونه،  يعرفهم  ممن  اخلري  فيه 
يعرفهم بحب احلق واخلري، ويعرفونه 
بتحري ال�سدق وال�سالح، فاأجابه من 
هوؤالء � الذين مل تخاجلهم ريبة قط 
عليه  اهلل  �سلى  الر�سول  عظمة  يف 
خربه  و�سدق  نف�سه  وجاللة  و�سلم 
االإ�سالمي  التاريخ  يف  عرفوا  جمع   �
مقدمتهم  ويف  االأول���ني،  بال�سابقني 

و�سلم  عليه  اهلل  �سلى  النبي  زوج��ة 
خويلد،  بنت  خديجة  املوؤمنني  اأم 
�سراحيل  بن  حارثة  بن  زيد  ومواله 
الكلبي وابن عمه علي بن اأبي طالب 
ال�سديق   بكر  اأبو  احلميم  و�سديقه 

اأ�سلم هوؤالء يف اأول يوم الدعوة . 
اإىل  الدعوة  يف  بكر  اأبو  ن�سط  ثم 
حمببا  ماألوفا  رجال  وك��ان  االإ�سالم، 
رجال  وكان  ومعروف،  خلق  ذا  �سهال 
لعلمه  وي��األ��ف��ون��ه؛  ي��اأت��ون��ه  ق��وم��ه 
فجعل  جمال�سته،  وح�سن  وجتارته 
ي��دع��و م��ن ي��ث��ق ب��ه م��ن ق��وم��ه ممن 
يغ�ساه ويجل�ص اإليه، فاأ�سلم بدعوته 
والزبري  االأم���وي،  عفان  بن  عثمان 
الرحمن  وعبد  االأ�سدي،  العوام  بن 
اأب���ي وقا�ص  ب��ن ع���وف، و���س��ع��د ب��ن 
اهلل  عبيد  ب��ن  وطلحة  ال��زه��ري��ان، 
الثمانية  النفر  هوؤالء  فكان  التيمي،  
الرعيل  ه��م  النا�ص  �سبقوا  ال��ذي��ن 

االأول وطليعة االإ�سالم . 
ث��م ت��ال ه���وؤالء اأم���ني ه��ذه االأم��ة 
اأبو عبيدة عامر بن اجلراح من بني 
�سلمة بن عبد  واأبو  احلارث بن فهر، 
�سلمة،  اأم  االأ�سد املخزومى، وامراأته 
املخزومى،  االأرق��م  اأبي  بن  واالأرق��م 
ِحّى واأخواه  وعثمان بن مظعون اجُلممَ
بن  وع��ب��ي��دة  اهلل،  وع��ب��د  ق��دام��ة 
مناف،  عبد  بن  املطلب  ابن  احل��ارث 
وامراأته  ال��ع��دوى،  زي��د  ب��ن  و�سعيد 
اأخت  العدوية  فاطمة بنت اخلطاب 
االأرت  بن  وخباب  اخلطاب،  بن  عمر 
طالب،  اأب���ي  ب��ن  وجعفر  التميمى، 
�ص، وخالد  يرْ ُعممَ اأ�سماء بنت  وامراأته 

بن �سعيد بن العا�ص االأموى، وامراأته 
اأمينة بنت خلف، ثم اأخوه عمرو بن 
�سعيد بن العا�ص، وحاطب بن احلارث 
اجل��م��ح��ي، وام���راأت���ه ف��اط��م��ة بنت 
احلارث،  بن  اخلطاب  واأخ��وه  لِّل  املُجمَ
واأخوه  ي�سار،  بنت  همَة  يرْ ُفكمَ وامراأته 
اأزهر  بن  واملطلب  ابن احلارث،  معمر 
اأبي  بنت  رملة  وام��راأت��ه  ال��زه��ري، 
عوف، ونعيم بن عبد اهلل بن النحام 
من  قر�سيون  كلهم  وه��وؤالء  العدوي، 

بطون واأفخاذ �ستى من قري�ص . 
ومن ال�سابقني االأولني اإىل االإ�سالم 
من غري قري�ص :  عبد اهلل بن م�سعود 
القاري،  ربيعة  بن  وم�سعود  الهذيل، 
وعبد اهلل بن جح�ص االأ�سدي واأخوه 
اأبو اأحمد بن جح�ص، وبالل بن رباح 
الرومي،  �ِسنان  بن  يرْب  همَ �سُ احلب�سي، 
وعمار بن يا�سر العن�سي، واأبوه يا�سر، 

واأمه �سمية، وعامر بن ُفهرية .  
وممن �سبق اإىل االإ�سالم من الن�ساء 
غري من تقدم ذكرهن :  اأم اأمين بركة 
الكربى  لبابة  الف�سل  واأم  احلب�سية، 
العبا�ص  زوج  الهاللية  احل��ارث  بنت 
اأبي  بنت  واأ�سماء  املطلب،  عبد  بن 

بكر ال�سديق ر�سي اهلل عنهما . 
بال�سابقني  م���ع���روف���ون  ه�����وؤالء 
التتبع  ب��ع��د  وي��ظ��ه��ر  االأول��������ني، 
املو�سوفني  ع��دد  اأن  واال���س��ت��ق��راء 
اإىل  و���س��ل  االإ����س���الم  اإىل  بال�سبق 
ولكن  وام���راأة،  رج��ال  وثالثني  مائة 
اأ�سلموا  اأنهم كلهم  ال يعرف بال�سبط 
اإ�سالم  اأو تاأخر  قبل اجلهر بالدعوة 

بع�سهم اإىل اجلهر بها .

اعدي ر�شي الله عنه اأن  عن �َشْهل بن �َشْعد ال�شَّ
ر�شول الله �شلى الله عليه و�شلم قال: " ل يزال 

لوا الفطر". متفق عليه النا�ُس بخرٍي ما عجَّ

تعجيل  نة  ال�سُّ اأن  على  احل��دي��ث  دل 
غروب  حتقق  بعد  اإليه  واملبادرة  الفطر 
منتظما  يزال  ال  االأمة  اأمر  واأن  ال�سم�ص، 
داموا حمافظني على هذه  ما  وهم بخري، 

نة. ال�سُّ
على  ال�سائم  ُيفطر  اأن  نة  ال�سُّ م��ن  و 
فاإن  التمر،  فعلى  ر  يتي�سهَّ مل  فاإن  ب،  طمَ الرُّ
اأن�ص بن مالك  املاء؛ فعن  يتي�سر فعلى  مل 
قال:  عنه  اهلل  ر�سي 

ُيفِطر  و�سلم  عليه  اهلل  �سلى  النبي  كان 
يكن  مل  فاإن  ُي�سلي،  اأن  قبل  رطبات  على 
رطبات فتمرات، فاإن مل يكن مترات ح�سا 

ح�سوات من ماء؛ رواه اأحمد.
وكان �سلى اهلل عليه و�سلم ُيفِطر على 
ة، فالرطب اأو  اأ�سياء خفيفة ال توؤذي املمَِعدمَ
التمر �سريع االمت�سا�ص؛ مِلا ي�ستمل عليه 

من املواد ال�سكرية.
حكم  ال��ف��ط��ر  تعجيل  مل�����س��روع��ي��ة  و 

متعددة؛ منها:
تعاىل  اهلل  ل��ط��اع��ة  امل���ب���ادرة  اأوال: 

بالفطر، كما ح�سلت طاعته بال�سوم.
ث����ان����ي����ا: 

بالزيادة  الدين  يف  ع  والتنطُّ الغلو  ترك 
عه اهلل تعاىل. رمَ �سرْ على الفر�ص مبا مل يمَ

ع مبا  ثالثا: االأخذ برخ�سة اهلل والتمتُّ
حيث  والت�سهيل؛  التي�سري  من  �سريعته  يف 

مل يلزمهم مبوا�سلة ال�سيام.
ه باأهل الكتاب، فاإنهم  رابعا: ترك الت�سبُّ
رون الفطر؛ كما جاء ذلك يف حديث  ُيوؤخِّ
اأبي هريرة ر�سي اهلل عنه اأن النبي �سلى 
الديُن  ي��زال  "ال  ق��ال:  و�سلم  عليه  اهلل 
ل النا�ُص الفطر؛ الأن اليهود  ظاهًرا ما عجهَّ

رون"؛ رواه اأحمد. والن�سارى ُيوؤخِّ
له  واأقوى  بال�سائم،  اأرفق  اأنه  خام�سا: 

على موا�سلة العبادة.

من ف�سل ال�سيام ومن عظيم منزلته عند اهلل 
تعاىل، اأنه اأعظم مولد للتقوى يف قلوب العباد، 
بعد االإميان باهلل تعاىل لذلك افتتح اهلل تعاىل 

اآيات ال�سيام بالتقوى وختمها بالتقوى.
كتب  اآمنوا  الذين  اأيها  " يا  تعاىل:  اهلل  قال 
قبلكم  من  الذين  على  كتب  كما  ال�سيام  عليكم 

لعلكم تتقون ".
وقال تعاىل: " اأحل لكم ليلة ال�سيام الرفث 
اإىل ن�سائكم هن لبا�ص لكم واأنتم لبا�ص لهن علم 
عليكم  فتاب  اأنف�سكم  تختانون  كنتم  اأنكم  اهلل 
كتب  ما  وابتغوا  با�سروهن  ف��االآن  عنكم  وعفا 
اهلل لكم وكلوا وا�سربوا حتى يتبني لكم اخليط 
االأبي�ص من اخليط االأ�سود من الفجر ثم اأمتوا 
ال�سيام اإىل الليل وال تبا�سروهن واأنتم عاكفون 
يف امل�ساجد تلك حدود اهلل فال تقربوها كذلك 

يبني اهلل اآياته للنا�ص لعلهم يتقون ".
ومما يدل على اأن ال�سيام اأعظم مولد للتقوى 
ما  تعاىل  ب��اهلل  االإمي��ان  بعد  العباد،  قلوب  يف 
ر�سول  اأن  عنه  اهلل  ر�سي  هريرة  اأبى  عن  ثبت 
اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم قال: "ال�سيام جنة، 
فال يرفث وال يجهل، واإن امروؤ قاتله اأو �سامته 
بيده  نف�سي  وال��ذي  مرتني،  �سائم  اإين  فليقل 
من  تعاىل  اهلل  عند  اأطيب  ال�سائم  فم  خللوف 
من  و�سهوته  و�سرابه  طعامه  يرتك  امل�سك،  ريح 
واحل�سنة  ب��ه،  اأج��زى  واأن��ا  يل،  ال�سيام  اأجلى، 

بع�سر اأمثالها".
قال اأبو الوليد الباجي رحمه اهلل: "ال�سيام 
جنة"، يريد اأنه �سرت ومانع من االآثام، واجلنة 
ما ي�سرت به ومن ذلك �سمي املجن وقوله فاإن كان 
اأحدكم �سائما فال يرفث وال يجهل يريد ال ياأت 

مبا يك�سب االآثام.
ال�سيام،  تخرق  الغيبة  ال�سلف:  بع�ص  وقال 
ال  اأن  منكم  ا�ستطاع  فمن  يرفعه،  واال�ستغفار 

ياأتي ب�سوم خمرق فليفعل.
خرق،  اغتاب  اإذا  ال�سائم  املنكدر:  ابن  وقال 
قال  قال:  هريرة  اأبي  فعن  رقع،  ا�ستغفر  واإذا 
"ال�سيام  و�سلم:  عليه  اهلل  �سلى  اهلل  ر���س��ول 
جنة ما مل يخرقه" قيل: ومب يخرقه؟ قال: 

غيبة". اأو  "بكذب، 
قال ابن رجب رحمه اهلل: فاإذا كان له جنة 
النار،  من  جنة  االآخرة  يف  له  كان  املعا�سي،  من 
مل  املعا�سي،  من  الدنيا  يف  جنة  له  يكن  مل  واإن 

يكن له جنة يف االآخرة من النار.
وعن علي ر�سي اهلل عنه، عن ر�سول اهلل �سلى 
"بعث اهلل يحيى بن  اأنه قال:  اهلل عليه و�سلم 
فلما  كلمات،  بخم�ص  اإ�سرائيل  بني  اإىل  زكريا 
بعث عي�سى قال اهلل تبارك وتعاىل: يا عي�سى 
اأر�سلت  ما  تبلغ  اأن  اإم��ا  زكريا:  بن  ليحيى  قل 
فخرج  اأبلغهم،  اأن  واإم��ا  اإ�سرائيل،  بني  اإىل  به 
اإن  فقال:  اإ�سرائيل،  بني  اإىل  �سار  يحيى، حتى 
�سيئا،  به  اأن تعبدوه، وال ت�سركوا  ياأمركم  اهلل 
ومثل ذلك كمثل رجل اأعتق رجال، فاأح�سن اإليه 
واأعطاه، فانطلق وكفر ويل نعمته، وواىل غريه، 
واإن اهلل ياأمركم اأن تقيموا ال�سالة، ومثل ذلك 
فقال:  قتله،  ف��اأرادوا  العدو،  اأ�سره  رجل  كمثل 
نف�سي،  اأف��دي  واأن��ا  كنزا،  يل  ف��اإن  تقتلوين،  ال 
فاأعطاهم كنزه، وجنا بنف�سه، واإن اهلل تبارك 
كمثل  ذلك  ومثل  ت�سدقوا،  اأن  ياأمركم  وتعاىل 
جنة،  للقتال  اأخذ  وقد  ع��دوه،  اإىل  م�سى  رجل 
فال يبايل من حيث ما اأتي، واإن اهلل ياأمركم اأن 
تقروؤوا الكتاب، ومثل ذلك كمثل قوم يف ح�سنهم 
�سار اإليهم عدوهم، وقد اأعدوا يف كل ناحية من 
عدوهم  ياأتيهم  فلي�ص  قوما،  احل�سن  نواحي 
عن  يدروؤوهم  من  اأيديهم  وبني  اإال  ناحية،  من 
احل�سن، فذلك مثل من يقراأ القراآن ال يزال يف 

اأح�سن ح�سن اأو يف ح�سن ح�سني".
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تفاعل، رواد من�سات التوا�سل االإجتماعي 
قوات  اإقتحام  حــادثــة  مــع  اجلــزائــر  يف 
االأق�سى  للم�سجد  ال�سهيوين  االإحتلل 
املباركة  الــقــدر  ليلة  مــع  تزامنا  وهـــذا 
امل�سجد،  هذا  يف  امل�سلني  على  واالإعتداء 
ت�سامن  حملت  النا�سطون  اأطلق  حيث 
وجه  يف  الفل�سطيني  ال�سعب  مع  وا�سعة 
من  تطاله  التي  اليومية  ــداءات  ــت االإع
اإقتحام  حد  اإىل  و�سلت  والتي  االإحتلل 
هذا  يف  قد�سيته  رغــم  االأق�سى  امل�سجد 

ال�سهر املبارك. 
وتداول النا�سطون عدة �سور وفيديوهات 
عن ال�سمود االأ�سطوري لل�سعب الفل�سطيني 
يف مواجهة هذه االإعتداءات التي طالت 
املقد�سات، واإ�ستنكر هوؤالء ال�سمت املريب 
على  الــتــاأكــيــد  مــع  الهجمات  هــذه  على 

الفل�سطيني  ال�سعب  مع  املطلق  الت�سامن 
ومن  الغا�سم،  االإحــتــلل  على  ون�سرته 
يعترب  ــري  ــزائ اجل ال�سعب  اأن  املــعــروف 
الفل�سطينية  بالق�سية  تعلقا  االكـــرث 
"مع  �سعار  خلل  من  طويلة  �سنوات  منذ 

فل�سطني ظاملة اأو مظلومة".
ــكــثــري مـــن الــنــا�ــســطــني عن  واأعــــــرب ال
احلا�سل  التجاهل  من  الكبري  اإمتعا�سهم 
الفل�سطيني  ال�سعب  ـــم  ودع للق�سية 
عربية  دول  عـــدة  طـــرف  مــن  ال�سقيق 
وحل  يف  اإنــخــرطــت  الــتــي  منها  خا�سة 
وو�سل  الفارطة،  االأ�سهر  خلل  التطبيع 
اإىل  النا�سطني-  تعليقات  -ح�سب  االأمــر 
غياب الدعاء يف ال�سلوات لن�سرة ال�سعب 
خلل  حــا�ــســل  كـــان  كــمــا  الفل�سطيني 
اأن  ذلك  من  واالأكــرث  الفارطة،  ال�سنوات 

بع�ص من�سات التوا�سل االإجتماعي منعت 
تداول ا�سم "االأق�سى" الذي اأطلقه بع�ص 
الذين  امل�سلني  مع  للت�سامن  النا�سطني 
تعر�سوا للإعتداء خلل �سلة الرتاويح 

يف هذا امل�سجد. 
اجلزائر  يف  النا�سطني  فــاإن  املقابل،  يف 
ال�سعب  مل�ساندة  من�سورات  عدة  تداولوا 
تدعوا  التي  تلك  غرار  على  الفل�سطيني 
ن�سرة  مــ�ــســانــدة  وقــفــات  تنظيم  اإىل 
من  املرتكبة  للجرمية  ــة  واإدان للأق�سى 
ــرورة تقدمي  ــس طـــرف االإحـــتـــلل، مــع �
لل�سعب  الـــلزم  واملعنوي  املـــادي  الــدعــم 
ال�سمود  موا�سلة  اأجــل  من  الفل�سطيني 
اإ�ستداد  مع  خ�سو�سا  املوؤامرات  وحتدي 
ــة الــ�ــســهــيــونــيــة عــلــى االأمـــاكـــن  احلــمــل

املقد�سة. 

حملة ت�شامن وا�شعة مع ال�شعب 
الفل�شطيني عرب و�شائل التوا�شل الجتماعي

فاي�سبوكيات

اأقــدم  مــن  "الكروكــي"  حلــوى  تعتــرب 
التــي حت�ســر يف  احللويــات اجلزائريــة 
خمتلف املنا�ســبات واالأعياد ولدى جميع 
فئــات املجتمع علــى اختلف م�ســتوياتها 
باعتبارها احللوى التي ترتبع على مائدة 
العيد لي�ص ل�ســهولة حت�سريها وب�ساطتها 
فقــط، بــل لذوقهــا وتناولهــا مــع القهوة 
واحلليــب يف كل وقــت، لذلــك ال حتتــار 
العائــلت اجلزائريــة يف حت�ســريها بــل 
دائمــا مــا تكــون ال�ســباقة لرتبعهــا على 

حلويات العيد رغم تطورها وع�سرنتها.
واخرتنــا يف و�ســفة الكروكي لهــذا اليوم 
"كروكــي  وهــو  منــه  اآخــر  نــوع  حت�ســري 
الرخام"، لتح�سريها نحتاج لوعاء نخلط 
فيه 3 بي�سات وكاأ�ص من الزيت وكاأ�ص من 
ال�ســكر والفانيــل جيــدا ثم نقوم بق�ســم 
اخلليط اإىل ن�سفني، ناأخذ الن�سف االأول 
ون�ســيف لــه ملعقتني من الــكاكاو املغربل 
وكي�ص خمرية كيميائيــة ومنزجها جيدا 
ثــم ن�ســيف الفرينــة حتى نتح�ســل على 

عجينة مل�ساء نغلفها ون�سعها جانبا.
ومــن جهة اأخــرى، ناأخذ اخلليــط الثاين 
ن�ســيف لــه كي�ــص اخلمــرية الكيميائيــة 
والفرينــة ومنــزج جيدا لغاية احل�ســول 
علــى عجينــة مل�ســاء، ثــم نقــوم بو�ســع 
العجينة البي�ســاء بعدما ب�ســطناها فوق 
طاولة العمل ثم ن�ســع كمية من العجينة 

ال�ســوداء اأي�ســا بعد ب�ســطها علــى طاولة 
العمل ون�ســكل �ســكل م�ســتطيل من خلل 
لفهــا على بع�ســها البع�ص، نب�ســطها قليل 
باليــد ثــم ن�ســعها يف الفــرن لتطهــى مــن 
االأ�ســفل ثــم مــن اجلانب االأعلــى وبعدها 

نخرجها نرتكها لتربد قليل.
نقــوم بتذويب ال�ســكوالطة لطلء حلوى 
الكروكــي بهــا ون�ســع بع�ســا من الــكاوكاو 
املحم�ــص واملرحــي فوقهــا للتزيــن، كمــا 
ميكن تعوي�ســه بالنواة كوكو اأو اأي �ســيء 
اآخر ح�ســب الذوق وميكن اال�ســتغناء عن 
ال�سكوالطة وتعوي�ســها مبعجون امل�سم�ص 

وغريهــا من الطرق التــي تبقى اختيارية 
وح�سب االإمكانيات.

�صرح ديني �صاهد على تاريخ املدينة 

بعد االإعتداءات الهمجية على االأق�صى 

ويفتتح  رم�شان  "الكروكي" يختتم 
اأوىل اأيام عيد الفطر 

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

 1959 مواليد  من  ح�سني،  بن  فروج  اهلل  عبد 
اوالد  لعائلة  ن�سبه  يعود  الطويلة،  عني  بلدية 
�سي �سالح كان فيهم اأهل العلم والتقى من بينهم 
عم ابيه �سي احمد و�سي ال�سريف بن معمر،مما 
بـــاأداء  قــام  اأن  العائلة  ــذه  ه ف�سل  مــن  يــذكــر 
واحــدة  �سنة  يف  اأ�سقاء  �سبعة  احلــج  فري�سة 
العائلة  وا�ستهرت هذه  اال�ستعمار،  رغم ظروف 
بح�سن اخلقها وطيب ن�سبها وم�ساحمتها مع كل 
اأهل املنطقة وتدينها وتوارثها حفظ وتدري�ص 

كتاب اهلل وتعاليم ديننا احلنيف. 
وقد در�ص االإمام القراآن من بداية طفولته يف 
كتاتيب القراآن التي تتواجد باملنطقة وبعدها 
الدينية  للإطارات  الوطنية  باملدر�سة  التحق 
بدائرة مفتاح والية البليدة �سنة 1979، حيث 
العلوم  يف  االأوىل  ال�سنة  املدر�سة  بهذه  در�ــص 
ال�سرعية من فقه وتف�سري وعلوم اللغة العربية 
بينهم  من  وزيتونيني  ازهريني  ا�ساتذة  يد  على 
وال�سيخ  التف�سري  ا�ستاذ  قنعان  بي�سوين  ال�سيخ 
م�سطلح  بتدري�ص  يقوم  الذي  العوادي  مربوك 
اجلزائرية،  االمــة  علماء  مــن  وهــو  احلــديــث 
جمموعة  مــع  اخــتــيــاره  ال�سنة  هـــذه  يف  ومت 
اال�سلمي  باملعهد  االلــتــحــاق  يف  الطلبة  مــن 
ال�سنة  وتعترب  مترنا�ست،  بوالية  االفريقي 
حتت  ال�سرعية  للعلوم  درا�سته  ملتابعة  الثانية 
 ،1981 �سنة  وزيتونيني  ازهريني  اأ�ساتذة  يد 
ومت  خطيب  امــام  برتبة  تخرجه  مت  وبعدها 
تعيينه مب�سجد الكاليتو�ص باجلزائر العا�سمة 
ينتقل  اأن  ا�سطر  ال�سحية  ظروفه  ب�سبب  لكن 
اإىل والية اأم البواقي وبالتحديد م�سجد عقبة 
قرابة  فيه  ق�سى  والــذي  بالعامرية  نافع  بن 
تكليفه  اإىل  اإ�سافة  خطيبا،  اإماما  �سنوات  اأربع 
كامل  عرب  الــقــراآين  للتعليم  التفتي�ص  مبهمة 
الدينية  ال�سوؤون  مدير  برفقة  الوالية  تراب 

واالأوقاف مو�سى عبد اللوي يف ذلك الوقت.
العتيق  مب�سجد  تعيينه  مت   1989 �سنة  ويف 
بعني فكرون بنف�ص الوالية، ومما يذكر يف تلك 
احلقبة الزمنية وما فيها من �سعاب مت بتوفيق 
ال�سعاب  كل  رغم  االمامة  مهنة  مزاولته  اهلل 

العتيق بعني  بامل�سجد  الذكر وتعريفا  باب  ومن 
فكرون، فهو يعد من امل�ساجد التي مر بها علماء 
عرفا  النا�ص  ق�سايا  حلل  منارة  فكان  وائمة 
حوله  جمع  الذي  الوحيد  امل�سجد  وهو  و�سرعا 
وجماعة  جمعة  عاما  ع�سرين  من  اأزيد  النا�ص 
وعيدا وتراويح ملكانته ورمزيته يف قلوب عمار 

م�ساجد اهلل. 
بعثة  اأول  ـــص  راأ� على  ــان  ك  1994 �سنة  ويف 
 800 للحجاج عن طريق الباخرة حتتوي على 
حاجا كانت من بنغازي ليبيا، تركيا،ال�سعودية 
هذه  راأ�ـــص  على  ــروج  ف اهلل  عبد  ال�سيخ  ــان  وك
حري�سا  للحجاج  موجها  خطيبا  اماما  البعثة 
�سنة  ملنا�سكاحلج،يف  ال�سحيح  ــم  ــه اأدائ على 
البواقي  ام  والية  مغادرة  ال�سيخ  طلب   1995
ليلتحق  البلد  بها  مرت  التي  الظروف  نتيجة 
بوالية خن�سلة ومت تعيينه مب�سجد ابن بادي�ص 
اماما خطيبا ق�سى يف هذا امل�سجد قرابة اربع 
وبعدها  الدريدي  العربي  ال�سيخ  مبعية  �سنوات 
ق�سى  والذي  عنابة  والية  بدر  مب�سجد  التحق 
ام  والية  اىل  عاد  ثم  كاملة،  �سنة  قرابة  فيه 

البواقي مب�سجد العتيق بعني فكرون والذي عني 
تكليفه  مع  الدائرة  مل�ساجد  معتمدا  اماما  فيه 
مبهمة التفتي�ص وبعدها متت ترقيته اىل رتبة 
امام ا�ستاذ حتى �سنة 2009 مت اختياره اأمينا 
�سنة  ويف  البواقي،  اأم  الئمة  العلمي  للمجل�ص 
2018 متت ترقيته اماما ا�ستاذا رئي�سيا، حيث 
كانت له م�ساهمات تطوعية وح�س�ص اذاعية يف 
اذاعة ام البواقي يقدم فيها املوا�سيع الفقهية 

واالجتماعية والدينية.
خارج  االمــامــة  يف  حافلة  وكانتلهم�سرية  هــذا 
بني�ص  الــواد  مب�سجد  خطب  اداء  منها  الوطن، 
اآالف  اأربــعــة  من  ــد  اأزي ي�سم  خميم  يف  فرن�سا، 
باري�ص  مب�سليات  الدرو�ص  بع�ص  وكذلك  مقيم 
والعمرة  احلــج  وزارة  طــرف  مــن  اخــتــيــاره  مــع 
لتهيئة احلج �سنة 1993 كع�سو م�سرف، اإ�سافة 
اإىل كونه من املوؤ�س�سني ملجال�ص العرف يف والية 

اأم البواقي. 
ال�سيخ عبد اهلل فروج ي�ساعد الإطلق ا�سداراته 
املتنقلة يف كتابني وهي حتت البحث والتدقيق 

يحتويان على اأعماله اخلا�سة والعامة. 

�أطباق رم�ضانية 

الإمام عبد اهلل فروج م�شرية حافلة
 يف الإمامة داخل وخارج الوطن

م�شجد العتيق مركز اإ�شعاع ثقايف ومنارة
 دينية بعني التوتة 

ترقب الرواتب قبل العيد �سار عادة وعويدة... 
النا�ص متعلقة بالــدورو ما�ص حاجة جديدة... 
لكــن هــذا العــام غــري كل عــام الــكل طايــح على 
حديــدة... الفقــر متكن مــن كل فــرد وخلف يف 
عقلووجيبوت�ســديدة... ومع �سهر رم�سان تزيد 
يتــم  وملــا  والعويــدة...  العــادة  كــي  امل�ســاريف 
العــدة باأيــام ال�ســهر العديــدة ...ما يبقــى معاه 
م�ســروف التعييــدة... وكل املتطلبــات ترتاكــم 
حتــى تخليــه يف حالــة فريــدة... مهمــوم بــني 
الك�ســوة واحللوة والعطلــة ومطالب عديدة.... 
تت�سبب يف �ســغط كبري واأزمة نف�سية جتردو من 
طبيعتوجتريدة... حالتو تغي�ص ومن كل �ســبة 
تلقــاه يفي�ــص ويغ�ســب يف وجهك ب�ســورة بليدة 

...
يكــرث  الطوابــري  الربيــد... عــدد  اأمــام مكتــب 
ويزيــد... النا�ص حابــة تخل�ص قبــل العيد... 
�ســيدي  ال  �ســيام  ال  زايــد  وكلم  مناو�ســات 
بوزيــد... معنتها الكل ي�ســابب علــى الكل تغلط 
تخل�ــص املزيــد ... ال�ســرب طــار والعقل مــا عاد 
عندو اأي ا�ســتقرار مات �ســهيد... النا�ص عندها 
فواتــري حمتاجــة ت�ســديد ... وديــون مرتاكمة 
تغــرد يف اأذنــو تغريــد... وكريدي عنــد البقال 
يزيــد... واجلزار يرتقب يف موعد الت�ســديد... 
مــا عنــدو ويــن يتحــرك ال يتكلــم وال يزيــد... 
وطلبــات الدار لتح�ســري حلوة العيــد... خلطت 
احل�سابات وزادت و�سعت يف اجليب الفيد... زوج 
دورويروحــو قبل ما يجيوويدورو ويتم قب�ســهم 
بالتهديد... وال�ســيولة كملت االأزمة وكاأنه يوم 

الوعيد.

كانــت  كــي  االأيــام...  اآاآاآاآه علــى دوك 
والهنــاء  الب�ســاطة  يف  موجــودة  ال�ســعادة 

لي�ــص جمرد كلم... النا�ص حتب اخلري لبع�ســها 
وتت�ســابق لفعــل اخلــري بــكل اهتمــام... الفقري 
يعي�ــص والغني يعي�ــص معاه اأوالد اخلــال واأوالد 
العمام... مكان حتى قلقة وال زلقة الكل عاي�ص 
يف �ســلم... اخلالوطةمكان�ــص واملعدن النظيف 
مــادة خام... واليــوم داتنا الهمــوم والكل غارق 
يف التخمــام... ال بركــة وال حركــة ال يف املــال 
اخلا�ص وال العام... اأ�سهر ال�سنة عندنا مت�سابهة 
اإال �ســهر ال�ســيام... نكرثو فيه امل�ساكل والغ�سب 
يزيــد للقدام... احلجة دميــا اأننا منقطعني عن 
الطعام... وما نقدرون�ســربو علــى امللم... النار 
�ســاعلة فينا ما نحملو حتى كلم .... ن�ســتعجلو 
العيب ونزربو للخ�سام... وزحمة العيد وما بعد 

العيد هي م�سك اخلتام.

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

م�سك اخلتام

اأئمة الرحمن

َكَمًة دع�����������اء َوَير�شاهحُ الرَّ�شولحُ محُ كِر َوالَقبوِل َعلى ما تَر�شاهحُ يامي فيِه بال�شُّ مَّ اْجَعْل �شِ األّلهحُ

العاملنَي. َربِّ  للِه  َواحَلمدحُ  الّطاِهريَن،  َواآلِه  ٍد  مَّ َ محُ �َشيِِّدنا  ِبَحقِّ  ول،  ِباالأحُ�شحُ هحُ  فحُرحُوعحُ

ُرِئي اأعرابي وهو ياأكل فاكهة يف نهار رم�سان، فقيل له: ما هذا؟

فقال االأعرابي على الفور: قراأت يف كتاب اهلل }ُكُلوا ِمْن َثَمِرِه اإَِذا اأَْثَمَر{ 

]االأنعام: 141[. واالإن�سان ال ي�سمن عمره، وقد خفُت اأن اأموت قبل 
وقت االإفطار، فاأكون قد ِمُتّ عا�سًيا.

با�شم الله بديت..وعلى النبي �شليت..

وعلى اأ�شحاب االأ�شماء اأيل تبداأ بالنون 

هذيالبوقالة نويت...

)خرجت ليلة اجلمعة، يف يدى �شمعة، خرج 

يل مالك حنني قايل: يا بنت ال�شحابحاجتك 

راها مق�شية، قلت له: يا �شيدي طالت املدة، 

قايل: روحي لداركت�شيبيها قدامك..(
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...يتبع

بقلم: بوبري  نوارة 

يتمتع، م�سجد العتيق مبدينة عني التوتة 
�سهر  عمر  من  تبقى  فيما  باتنة  بوالية 
الكرمي،  الــقــراآن  وتــلوة  والقيام  ال�سيام 
وال�سكينة  بالروحانية  مفعمة  بــاأجــواء 
يتوافدون  امل�سلني  جموع  واالإميان،ماجعل 

عليه بكرثة الأداء �سعرية ال�سلة.
ويحظى هذا ال�سرح الديني املميز مبكانة 
لكونه  املدينة،  �ساكنة  قلوب  لدى  خا�سة 
حيث  ودينية،  تاريخية  باأهمية  يتمتع 
�سنة  من  جانفي  اإفتتاحهل�سهر  تاريخ  يعود 
�سمل  1931و�سط جمع بهيج ميزه ح�سور 
من العلماء والوجهاء واالأعيان منهم ال�سيخ 
الدين،  خري  حممد  مبعية  العقبي  الطيب 

حيث األقى اآنذاك در�سا باملنا�سبة.
اإفتتاحه،  منذ  امل�سجد  ت�سميات  وتوالت 
حينها  وكانت  "احلر"  باإ�سم  عــرف  حيث 
الرحمن"بالنظامي"  بـــيـــوت  تـــعـــرف 
امل�سرف  اأو  االإ�ستعمارية  لـــلإدارة  التابع 
امل�سلمني  العلماء  جمعية  قبل  مــن  عليه 
القادر"  عبد  "االأمري  اجلزائريني،م�سجد 
وذلك يف تاريخ نقل رفات االأمري عبد القادر 
من ال�سام اإىل اجلزائر عام 1968م، وبعد 
املدينة،�سمي  يف  امل�ساجد  من  عدد  ت�سييد 
م�سجد  واأقـــــدم  اأول  بـ"العتيق"كونه 
التوتة،  عني  مب�سجد  لقب  كما  بالبلدية، 
الوحيد  امل�سجد  كونه  اجلمعة"  و"م�سجد 

الذي تقام فيه �سلة اجلمعة.
العلماء  جمعية  �سنة1936  و�ــســرعــت 
امل�سلمني اجلزائريني بتاأ�سي�ص اأول مدر�سة 
التوتة،  عــني  ببلدية  اإ�سلمية  عربية 
اجلمعية  واأع�ساء  البلدة  اأعيان  مب�ساعدة 
مطلع  تد�سينها  مت  للم�سجد،حيث  الدينية 
بعدها  ـــوىل  وت  1937 ــي  ــس ــدرا� ال ــام  ــع ال
تدري�ص النا�سئة اإمام امل�سجد العتيق ال�سيخ 
اأحمد بن عثمان عويف، ومع تزايد االإقبال 
عليها انتدبت جمعية العلماء ال�سيخ حممد 
امل�سجد  لــه،وتــدعــم  �سندا  ليكون  ق�سي 

 1978 �سنة  االأوىل  للمرة  مكتبة  بتوفري 
ثم  واأ�سرطة  وجمــاالت  كتب  على  حتتوي 
للأو�ساع  نظرا  الت�سعينات  مطلع  اأغلقت 
للمرة  افتتاحها  ليتم  ـــذاك،  اآن ال�سائدة 
مبوؤلفات  تزخر  وهي   2011 �سنة  الثانية 
امل�سجد  كان  البداية  ويف  العلوم،  �ستى  يف 
املغربي  النمط  على  مبنية  �سغريه  منارة 
�سنة  ويف  ــت،  ــل اأزي امل�سجد  تو�سعة  وبــعــد 
الثانية يبلغ طولها  املنارة  1994 مت بناء 

ابتداء من �سطحه 35مرت. 
العتيق مدة  واإ�ستمر عطاء مدر�سة م�سجد 
ال�سهداء  من  الكثري  لطلب  �سنة  ع�سرين 
�سنة1957   غلقها  حني  اإىل  واملجاهدين، 
حيث  االإ�ستعمارية،  ال�سلطات  طــرف  من 
تداول على تدري�سهم جمموعة من ال�سيوخ 
درنوين،ال�سهيد  حممد  ال�سهيد  اأبــرزهــم 
جوماطي  ابراهيم،  �سادة  ابراهيم،  معا�ص 
عا�سور،  املومن،علي  عبد  حممد  ا�سماعيل، 
ال�سيخ  با�سم  مقرتنا  العتيق  م�سجد  وظل 
اأول  اإعتباره  على  عويف،  عثمان  بن  اأحمد 
زهاء  به  اإمــامــا  اجلمعة  خطبة  األقى  من 
 1991 �سنة1939اىل  مــن  عــامــا  �ستني 

واإ�سلح  واالإفتاء  التدري�ص  مابني  ق�ساها 
عن  والنهي  باملعروف  واالأمـــر  البني  ذات 

املنكر.
تواىل على اإمامة امل�سجد بعد وفاة ال�سيخ 
ال�سعيد  الدكتور  عــويف،  عثمان  بن  اأحمد 
املدعو  عي�سى  بلولة  ال�سيخ  ثم  رحماين 
ال�سيخ  "�سي املكي"، يف حني يتوالها حاليا 
زروال"،كما  العابدين  زين  الدين  "ن�سر 
يعد م�سجد العتيق رائدا يف املجال اخلريي 
باملدينة فهو مق�سد جميع الفئات املحرومة 
مل  كما  ال�سنة،  طــوال  ال�سيلياك  ومر�سى 
يتوقف عن اأدائه للأعمال اخلريية خلل 
الرحمن،  بيوت  غلق  رغم  كورونا  جائحة 
مع  بالتعاون  عليه  القائمون  �سارع  حيث 
تقدمي  على  البلدة  �سكان  مــن  املح�سنني 
القفف  عدد  وفــاق  حمتاج،  لكل  العون  يد 
اجلائحة،كما  ظل  يف  قفة   1000 املوزعة 
الكوفيد  مبوتى  التكفل  على  اي�سا  عمل 
عرب توفري ال�سناديق وكل مايتعلق بت�سيري 
ل�سيارة  ت�سخريه  اإىل  اإ�ــســافــة  اجلــنــائــز، 
ودعم  خلدمة  بامل�سجد  اخلا�سة  االإ�سعاف 

م�ست�سفى املدينة.

م�ساجد اهلل

تدابري منزلية 
هذه اخلطوات للتخل�س 
من البقع الرمادية يف 

الأواين الف�شية
ب�سيطة وغري مكلفة وبا�ستخدام لنزع جميع اأنواع البقع عنها وبطريقة العادية، لذلك نقرتح هذه اخلطوات التي ي�سعب تنظيفها بالطريقة كبريا للبقع الرمادية اأو ال�سوداء تعرف االأواين الف�سية انت�سارا 

ونتبع نف�ص اخلطوات يف الطريقة مب�سحه على جميع االأواين الف�سية لنح�سل على عجني متجان�ص نقوم االأ�سنان ثم منزج جميع املكونات وكوب من املاء املغلي وعبوة من معجون �سنع عجني بوا�سطة كوب من الن�ساأ ا�ستخدام طريقة اأخرى من خلل اأن الربيق قد عاد اإليها، وميكن اأي�سا م�سحها بثوب قطني رطب و�سنجد االآنية قليل دون جمهود كبري، ونعيد ناأخذ قطعة قما�ص خ�سنة ونفكر بها ونرتكها ملدة �ساعة على االأقل ثم االأ�سنان حتى نغطي جميع اأجزائها ناأخذ االآنية ون�سع عليها معجون معجون االأ�سنان.
االأوىل.

معاوية.�ص
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تفاعل، رواد من�سات التوا�سل االإجتماعي 
قوات  اإقتحام  حــادثــة  مــع  اجلــزائــر  يف 
االأق�سى  للم�سجد  ال�سهيوين  االإحتلل 
املباركة  الــقــدر  ليلة  مــع  تزامنا  وهـــذا 
امل�سجد،  هذا  يف  امل�سلني  على  واالإعتداء 
ت�سامن  حملت  النا�سطون  اأطلق  حيث 
وجه  يف  الفل�سطيني  ال�سعب  مع  وا�سعة 
من  تطاله  التي  اليومية  ــداءات  ــت االإع
اإقتحام  حد  اإىل  و�سلت  والتي  االإحتلل 
هذا  يف  قد�سيته  رغــم  االأق�سى  امل�سجد 

ال�سهر املبارك. 
وتداول النا�سطون عدة �سور وفيديوهات 
عن ال�سمود االأ�سطوري لل�سعب الفل�سطيني 
يف مواجهة هذه االإعتداءات التي طالت 
املقد�سات، واإ�ستنكر هوؤالء ال�سمت املريب 
على  الــتــاأكــيــد  مــع  الهجمات  هــذه  على 

الفل�سطيني  ال�سعب  مع  املطلق  الت�سامن 
ومن  الغا�سم،  االإحــتــلل  على  ون�سرته 
يعترب  ــري  ــزائ اجل ال�سعب  اأن  املــعــروف 
الفل�سطينية  بالق�سية  تعلقا  االكـــرث 
"مع  �سعار  خلل  من  طويلة  �سنوات  منذ 

فل�سطني ظاملة اأو مظلومة".
ــكــثــري مـــن الــنــا�ــســطــني عن  واأعــــــرب ال
احلا�سل  التجاهل  من  الكبري  اإمتعا�سهم 
الفل�سطيني  ال�سعب  ـــم  ودع للق�سية 
عربية  دول  عـــدة  طـــرف  مــن  ال�سقيق 
وحل  يف  اإنــخــرطــت  الــتــي  منها  خا�سة 
وو�سل  الفارطة،  االأ�سهر  خلل  التطبيع 
اإىل  النا�سطني-  تعليقات  -ح�سب  االأمــر 
غياب الدعاء يف ال�سلوات لن�سرة ال�سعب 
خلل  حــا�ــســل  كـــان  كــمــا  الفل�سطيني 
اأن  ذلك  من  واالأكــرث  الفارطة،  ال�سنوات 

بع�ص من�سات التوا�سل االإجتماعي منعت 
تداول ا�سم "االأق�سى" الذي اأطلقه بع�ص 
الذين  امل�سلني  مع  للت�سامن  النا�سطني 
تعر�سوا للإعتداء خلل �سلة الرتاويح 

يف هذا امل�سجد. 
اجلزائر  يف  النا�سطني  فــاإن  املقابل،  يف 
ال�سعب  مل�ساندة  من�سورات  عدة  تداولوا 
تدعوا  التي  تلك  غرار  على  الفل�سطيني 
ن�سرة  مــ�ــســانــدة  وقــفــات  تنظيم  اإىل 
من  املرتكبة  للجرمية  ــة  واإدان للأق�سى 
ــرورة تقدمي  ــس طـــرف االإحـــتـــلل، مــع �
لل�سعب  الـــلزم  واملعنوي  املـــادي  الــدعــم 
ال�سمود  موا�سلة  اأجــل  من  الفل�سطيني 
اإ�ستداد  مع  خ�سو�سا  املوؤامرات  وحتدي 
ــة الــ�ــســهــيــونــيــة عــلــى االأمـــاكـــن  احلــمــل

املقد�سة. 

حملة ت�شامن وا�شعة مع ال�شعب 
الفل�شطيني عرب و�شائل التوا�شل الجتماعي

فاي�سبوكيات

اأقــدم  مــن  "الكروكــي"  حلــوى  تعتــرب 
التــي حت�ســر يف  احللويــات اجلزائريــة 
خمتلف املنا�ســبات واالأعياد ولدى جميع 
فئــات املجتمع علــى اختلف م�ســتوياتها 
باعتبارها احللوى التي ترتبع على مائدة 
العيد لي�ص ل�ســهولة حت�سريها وب�ساطتها 
فقــط، بــل لذوقهــا وتناولهــا مــع القهوة 
واحلليــب يف كل وقــت، لذلــك ال حتتــار 
العائــلت اجلزائريــة يف حت�ســريها بــل 
دائمــا مــا تكــون ال�ســباقة لرتبعهــا على 

حلويات العيد رغم تطورها وع�سرنتها.
واخرتنــا يف و�ســفة الكروكي لهــذا اليوم 
"كروكــي  وهــو  منــه  اآخــر  نــوع  حت�ســري 
الرخام"، لتح�سريها نحتاج لوعاء نخلط 
فيه 3 بي�سات وكاأ�ص من الزيت وكاأ�ص من 
ال�ســكر والفانيــل جيــدا ثم نقوم بق�ســم 
اخلليط اإىل ن�سفني، ناأخذ الن�سف االأول 
ون�ســيف لــه ملعقتني من الــكاكاو املغربل 
وكي�ص خمرية كيميائيــة ومنزجها جيدا 
ثــم ن�ســيف الفرينــة حتى نتح�ســل على 

عجينة مل�ساء نغلفها ون�سعها جانبا.
ومــن جهة اأخــرى، ناأخذ اخلليــط الثاين 
ن�ســيف لــه كي�ــص اخلمــرية الكيميائيــة 
والفرينــة ومنــزج جيدا لغاية احل�ســول 
علــى عجينــة مل�ســاء، ثــم نقــوم بو�ســع 
العجينة البي�ســاء بعدما ب�ســطناها فوق 
طاولة العمل ثم ن�ســع كمية من العجينة 

ال�ســوداء اأي�ســا بعد ب�ســطها علــى طاولة 
العمل ون�ســكل �ســكل م�ســتطيل من خلل 
لفهــا على بع�ســها البع�ص، نب�ســطها قليل 
باليــد ثــم ن�ســعها يف الفــرن لتطهــى مــن 
االأ�ســفل ثــم مــن اجلانب االأعلــى وبعدها 

نخرجها نرتكها لتربد قليل.
نقــوم بتذويب ال�ســكوالطة لطلء حلوى 
الكروكــي بهــا ون�ســع بع�ســا من الــكاوكاو 
املحم�ــص واملرحــي فوقهــا للتزيــن، كمــا 
ميكن تعوي�ســه بالنواة كوكو اأو اأي �ســيء 
اآخر ح�ســب الذوق وميكن اال�ســتغناء عن 
ال�سكوالطة وتعوي�ســها مبعجون امل�سم�ص 

وغريهــا من الطرق التــي تبقى اختيارية 
وح�سب االإمكانيات.

�صرح ديني �صاهد على تاريخ املدينة 

بعد االإعتداءات الهمجية على االأق�صى 

ويفتتح  رم�شان  "الكروكي" يختتم 
اأوىل اأيام عيد الفطر 

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

 1959 مواليد  من  ح�سني،  بن  فروج  اهلل  عبد 
اوالد  لعائلة  ن�سبه  يعود  الطويلة،  عني  بلدية 
�سي �سالح كان فيهم اأهل العلم والتقى من بينهم 
عم ابيه �سي احمد و�سي ال�سريف بن معمر،مما 
بـــاأداء  ــام  ق اأن  العائلة  ــذه  ه ف�سل  مــن  يــذكــر 
واحــدة  �سنة  يف  اأ�سقاء  �سبعة  احلــج  فري�سة 
العائلة  وا�ستهرت هذه  اال�ستعمار،  رغم ظروف 
بح�سن اخلقها وطيب ن�سبها وم�ساحمتها مع كل 
اأهل املنطقة وتدينها وتوارثها حفظ وتدري�ص 

كتاب اهلل وتعاليم ديننا احلنيف. 
وقد در�ص االإمام القراآن من بداية طفولته يف 
كتاتيب القراآن التي تتواجد باملنطقة وبعدها 
الدينية  للإطارات  الوطنية  باملدر�سة  التحق 
بدائرة مفتاح والية البليدة �سنة 1979، حيث 
العلوم  يف  االأوىل  ال�سنة  املدر�سة  بهذه  در�ــص 
ال�سرعية من فقه وتف�سري وعلوم اللغة العربية 
بينهم  من  وزيتونيني  ازهريني  ا�ساتذة  يد  على 
وال�سيخ  التف�سري  ا�ستاذ  قنعان  بي�سوين  ال�سيخ 
م�سطلح  بتدري�ص  يقوم  الذي  العوادي  مربوك 
اجلزائرية،  االمــة  علماء  مــن  وهــو  احلــديــث 
جمموعة  مــع  اخــتــيــاره  ال�سنة  هـــذه  يف  ومت 
اال�سلمي  باملعهد  االلــتــحــاق  يف  الطلبة  مــن 
ال�سنة  وتعترب  مترنا�ست،  بوالية  االفريقي 
حتت  ال�سرعية  للعلوم  درا�سته  ملتابعة  الثانية 
 ،1981 �سنة  وزيتونيني  ازهريني  اأ�ساتذة  يد 
ومت  خطيب  امــام  برتبة  تخرجه  مت  وبعدها 
تعيينه مب�سجد الكاليتو�ص باجلزائر العا�سمة 
ينتقل  اأن  ا�سطر  ال�سحية  ظروفه  ب�سبب  لكن 
اإىل والية اأم البواقي وبالتحديد م�سجد عقبة 
قرابة  فيه  ق�سى  والــذي  بالعامرية  نافع  بن 
تكليفه  اإىل  اإ�سافة  خطيبا،  اإماما  �سنوات  اأربع 
كامل  عرب  الــقــراآين  للتعليم  التفتي�ص  مبهمة 
الدينية  ال�سوؤون  مدير  برفقة  الوالية  تراب 

واالأوقاف مو�سى عبد اللوي يف ذلك الوقت.
العتيق  مب�سجد  تعيينه  مت   1989 �سنة  ويف 
بعني فكرون بنف�ص الوالية، ومما يذكر يف تلك 
احلقبة الزمنية وما فيها من �سعاب مت بتوفيق 
ال�سعاب  كل  رغم  االمامة  مهنة  مزاولته  اهلل 

العتيق بعني  بامل�سجد  الذكر وتعريفا  باب  ومن 
فكرون، فهو يعد من امل�ساجد التي مر بها علماء 
عرفا  النا�ص  ق�سايا  حلل  منارة  فكان  وائمة 
حوله  جمع  الذي  الوحيد  امل�سجد  وهو  و�سرعا 
وجماعة  جمعة  عاما  ع�سرين  من  اأزيد  النا�ص 
وعيدا وتراويح ملكانته ورمزيته يف قلوب عمار 

م�ساجد اهلل. 
بعثة  اأول  ـــص  راأ� على  ــان  ك  1994 �سنة  ويف 
 800 للحجاج عن طريق الباخرة حتتوي على 
حاجا كانت من بنغازي ليبيا، تركيا،ال�سعودية 
هذه  راأ�ـــص  على  ــروج  ف اهلل  عبد  ال�سيخ  ــان  وك
حري�سا  للحجاج  موجها  خطيبا  اماما  البعثة 
�سنة  ملنا�سكاحلج،يف  ال�سحيح  ــم  ــه اأدائ على 
البواقي  ام  والية  مغادرة  ال�سيخ  طلب   1995
ليلتحق  البلد  بها  مرت  التي  الظروف  نتيجة 
بوالية خن�سلة ومت تعيينه مب�سجد ابن بادي�ص 
اماما خطيبا ق�سى يف هذا امل�سجد قرابة اربع 
وبعدها  الدريدي  العربي  ال�سيخ  مبعية  �سنوات 
ق�سى  والذي  عنابة  والية  بدر  مب�سجد  التحق 
ام  والية  اىل  عاد  ثم  كاملة،  �سنة  قرابة  فيه 

البواقي مب�سجد العتيق بعني فكرون والذي عني 
تكليفه  مع  الدائرة  مل�ساجد  معتمدا  اماما  فيه 
مبهمة التفتي�ص وبعدها متت ترقيته اىل رتبة 
امام ا�ستاذ حتى �سنة 2009 مت اختياره اأمينا 
�سنة  ويف  البواقي،  اأم  الئمة  العلمي  للمجل�ص 
2018 متت ترقيته اماما ا�ستاذا رئي�سيا، حيث 
كانت له م�ساهمات تطوعية وح�س�ص اذاعية يف 
اذاعة ام البواقي يقدم فيها املوا�سيع الفقهية 

واالجتماعية والدينية.
خارج  االمــامــة  يف  حافلة  وكانتلهم�سرية  هــذا 
بني�ص  الــواد  مب�سجد  خطب  اداء  منها  الوطن، 
اآالف  اأربــعــة  من  ــد  اأزي ي�سم  خميم  يف  فرن�سا، 
باري�ص  مب�سليات  الدرو�ص  بع�ص  وكذلك  مقيم 
والعمرة  احلــج  وزارة  طــرف  مــن  اخــتــيــاره  مــع 
لتهيئة احلج �سنة 1993 كع�سو م�سرف، اإ�سافة 
اإىل كونه من املوؤ�س�سني ملجال�ص العرف يف والية 

اأم البواقي. 
ال�سيخ عبد اهلل فروج ي�ساعد الإطلق ا�سداراته 
املتنقلة يف كتابني وهي حتت البحث والتدقيق 

يحتويان على اأعماله اخلا�سة والعامة. 

�أطباق رم�ضانية 

الإمام عبد اهلل فروج م�شرية حافلة
 يف الإمامة داخل وخارج الوطن

م�شجد العتيق مركز اإ�شعاع ثقايف ومنارة
 دينية بعني التوتة 

ترقب الرواتب قبل العيد �سار عادة وعويدة... 
النا�ص متعلقة بالــدورو ما�ص حاجة جديدة... 
لكــن هــذا العــام غــري كل عــام الــكل طايــح على 
حديــدة... الفقــر متكن مــن كل فــرد وخلف يف 
عقلووجيبوت�ســديدة... ومع �سهر رم�سان تزيد 
يتــم  وملــا  والعويــدة...  العــادة  كــي  امل�ســاريف 
العــدة باأيــام ال�ســهر العديــدة ...ما يبقــى معاه 
م�ســروف التعييــدة... وكل املتطلبــات ترتاكــم 
حتــى تخليــه يف حالــة فريــدة... مهمــوم بــني 
الك�ســوة واحللوة والعطلــة ومطالب عديدة.... 
تت�سبب يف �ســغط كبري واأزمة نف�سية جتردو من 
طبيعتوجتريدة... حالتو تغي�ص ومن كل �ســبة 
تلقــاه يفي�ــص ويغ�ســب يف وجهك ب�ســورة بليدة 

...
يكــرث  الطوابــري  الربيــد... عــدد  اأمــام مكتــب 
ويزيــد... النا�ص حابــة تخل�ص قبــل العيد... 
�ســيدي  ال  �ســيام  ال  زايــد  وكلم  مناو�ســات 
بوزيــد... معنتها الكل ي�ســابب علــى الكل تغلط 
تخل�ــص املزيــد ... ال�ســرب طــار والعقل مــا عاد 
عندو اأي ا�ســتقرار مات �ســهيد... النا�ص عندها 
فواتــري حمتاجــة ت�ســديد ... وديــون مرتاكمة 
تغــرد يف اأذنــو تغريــد... وكريدي عنــد البقال 
يزيــد... واجلزار يرتقب يف موعد الت�ســديد... 
مــا عنــدو ويــن يتحــرك ال يتكلــم وال يزيــد... 
وطلبــات الدار لتح�ســري حلوة العيــد... خلطت 
احل�سابات وزادت و�سعت يف اجليب الفيد... زوج 
دورويروحــو قبل ما يجيوويدورو ويتم قب�ســهم 
بالتهديد... وال�ســيولة كملت االأزمة وكاأنه يوم 

الوعيد.

كانــت  كــي  االأيــام...  اآاآاآاآه علــى دوك 
والهنــاء  الب�ســاطة  يف  موجــودة  ال�ســعادة 

لي�ــص جمرد كلم... النا�ص حتب اخلري لبع�ســها 
وتت�ســابق لفعــل اخلــري بــكل اهتمــام... الفقري 
يعي�ــص والغني يعي�ــص معاه اأوالد اخلــال واأوالد 
العمام... مكان حتى قلقة وال زلقة الكل عاي�ص 
يف �ســلم... اخلالوطةمكان�ــص واملعدن النظيف 
مــادة خام... واليــوم داتنا الهمــوم والكل غارق 
يف التخمــام... ال بركــة وال حركــة ال يف املــال 
اخلا�ص وال العام... اأ�سهر ال�سنة عندنا مت�سابهة 
اإال �ســهر ال�ســيام... نكرثو فيه امل�ساكل والغ�سب 
يزيــد للقدام... احلجة دميــا اأننا منقطعني عن 
الطعام... وما نقدرون�ســربو علــى امللم... النار 
�ســاعلة فينا ما نحملو حتى كلم .... ن�ســتعجلو 
العيب ونزربو للخ�سام... وزحمة العيد وما بعد 

العيد هي م�سك اخلتام.

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

م�سك اخلتام

اأئمة الرحمن

َكَمًة دع�����������اء َوَير�شاهحُ الرَّ�شولحُ محُ كِر َوالَقبوِل َعلى ما تَر�شاهحُ يامي فيِه بال�شُّ مَّ اْجَعْل �شِ األّلهحُ

العاملنَي. َربِّ  للِه  َواحَلمدحُ  الّطاِهريَن،  َواآلِه  ٍد  مَّ َ محُ �َشيِِّدنا  ِبَحقِّ  ول،  ِباالأحُ�شحُ هحُ  فحُرحُوعحُ

ُرِئي اأعرابي وهو ياأكل فاكهة يف نهار رم�سان، فقيل له: ما هذا؟

فقال االأعرابي على الفور: قراأت يف كتاب اهلل }ُكُلوا ِمْن َثَمِرِه اإَِذا اأَْثَمَر{ 

]االأنعام: 141[. واالإن�سان ال ي�سمن عمره، وقد خفُت اأن اأموت قبل 
وقت االإفطار، فاأكون قد ِمُتّ عا�سًيا.

با�شم الله بديت..وعلى النبي �شليت..

وعلى اأ�شحاب االأ�شماء اأيل تبداأ بالنون 

هذيالبوقالة نويت...

)خرجت ليلة اجلمعة، يف يدى �شمعة، خرج 

يل مالك حنني قايل: يا بنت ال�شحابحاجتك 

راها مق�شية، قلت له: يا �شيدي طالت املدة، 

قايل: روحي لداركت�شيبيها قدامك..(
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اأعقد واأنوي وزين فالك
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...يتبع

بقلم: بوبري  نوارة 

يتمتع، م�سجد العتيق مبدينة عني التوتة 
�سهر  عمر  من  تبقى  فيما  باتنة  بوالية 
الكرمي،  الــقــراآن  وتــلوة  والقيام  ال�سيام 
وال�سكينة  بالروحانية  مفعمة  بــاأجــواء 
يتوافدون  امل�سلني  جموع  واالإميان،ماجعل 

عليه بكرثة الأداء �سعرية ال�سلة.
ويحظى هذا ال�سرح الديني املميز مبكانة 
لكونه  املدينة،  �ساكنة  قلوب  لدى  خا�سة 
حيث  ودينية،  تاريخية  باأهمية  يتمتع 
�سنة  من  جانفي  اإفتتاحهل�سهر  تاريخ  يعود 
�سمل  1931و�سط جمع بهيج ميزه ح�سور 
من العلماء والوجهاء واالأعيان منهم ال�سيخ 
الدين،  خري  حممد  مبعية  العقبي  الطيب 

حيث األقى اآنذاك در�سا باملنا�سبة.
اإفتتاحه،  منذ  امل�سجد  ت�سميات  وتوالت 
حينها  وكانت  "احلر"  باإ�سم  عــرف  حيث 
الرحمن"بالنظامي"  بـــيـــوت  تـــعـــرف 
امل�سرف  اأو  االإ�ستعمارية  لـــلإدارة  التابع 
امل�سلمني  العلماء  جمعية  قبل  مــن  عليه 
القادر"  عبد  "االأمري  اجلزائريني،م�سجد 
وذلك يف تاريخ نقل رفات االأمري عبد القادر 
من ال�سام اإىل اجلزائر عام 1968م، وبعد 
املدينة،�سمي  يف  امل�ساجد  من  عدد  ت�سييد 
م�سجد  واأقـــــدم  اأول  بـ"العتيق"كونه 
التوتة،  عني  مب�سجد  لقب  كما  بالبلدية، 
الوحيد  امل�سجد  كونه  اجلمعة"  و"م�سجد 

الذي تقام فيه �سلة اجلمعة.
العلماء  جمعية  �سنة1936  و�ــســرعــت 
امل�سلمني اجلزائريني بتاأ�سي�ص اأول مدر�سة 
التوتة،  عــني  ببلدية  اإ�سلمية  عربية 
اجلمعية  واأع�ساء  البلدة  اأعيان  مب�ساعدة 
مطلع  تد�سينها  مت  للم�سجد،حيث  الدينية 
بعدها  ـــوىل  وت  1937 ــي  ــس ــدرا� ال ــام  ــع ال
تدري�ص النا�سئة اإمام امل�سجد العتيق ال�سيخ 
اأحمد بن عثمان عويف، ومع تزايد االإقبال 
عليها انتدبت جمعية العلماء ال�سيخ حممد 
امل�سجد  لــه،وتــدعــم  �سندا  ليكون  ق�سي 

 1978 �سنة  االأوىل  للمرة  مكتبة  بتوفري 
ثم  واأ�سرطة  وجمــاالت  كتب  على  حتتوي 
للأو�ساع  نظرا  الت�سعينات  مطلع  اأغلقت 
للمرة  افتتاحها  ليتم  ـــذاك،  اآن ال�سائدة 
مبوؤلفات  تزخر  وهي   2011 �سنة  الثانية 
امل�سجد  كان  البداية  ويف  العلوم،  �ستى  يف 
املغربي  النمط  على  مبنية  �سغريه  منارة 
�سنة  ويف  ــت،  ــل اأزي امل�سجد  تو�سعة  وبــعــد 
الثانية يبلغ طولها  املنارة  1994 مت بناء 

ابتداء من �سطحه 35مرت. 
العتيق مدة  واإ�ستمر عطاء مدر�سة م�سجد 
ال�سهداء  من  الكثري  لطلب  �سنة  ع�سرين 
�سنة1957   غلقها  حني  اإىل  واملجاهدين، 
حيث  االإ�ستعمارية،  ال�سلطات  طــرف  من 
تداول على تدري�سهم جمموعة من ال�سيوخ 
درنوين،ال�سهيد  حممد  ال�سهيد  اأبــرزهــم 
جوماطي  ابراهيم،  �سادة  ابراهيم،  معا�ص 
عا�سور،  املومن،علي  عبد  حممد  ا�سماعيل، 
ال�سيخ  با�سم  مقرتنا  العتيق  م�سجد  وظل 
اأول  اإعتباره  على  عويف،  عثمان  بن  اأحمد 
زهاء  به  اإمــامــا  اجلمعة  خطبة  األقى  من 
 1991 �سنة1939اىل  مــن  عــامــا  �ستني 

واإ�سلح  واالإفتاء  التدري�ص  مابني  ق�ساها 
عن  والنهي  باملعروف  واالأمـــر  البني  ذات 

املنكر.
تواىل على اإمامة امل�سجد بعد وفاة ال�سيخ 
ال�سعيد  الدكتور  عــويف،  عثمان  بن  اأحمد 
املدعو  عي�سى  بلولة  ال�سيخ  ثم  رحماين 
ال�سيخ  "�سي املكي"، يف حني يتوالها حاليا 
زروال"،كما  العابدين  زين  الدين  "ن�سر 
يعد م�سجد العتيق رائدا يف املجال اخلريي 
باملدينة فهو مق�سد جميع الفئات املحرومة 
مل  كما  ال�سنة،  طــوال  ال�سيلياك  ومر�سى 
يتوقف عن اأدائه للأعمال اخلريية خلل 
الرحمن،  بيوت  غلق  رغم  كورونا  جائحة 
مع  بالتعاون  عليه  القائمون  �سارع  حيث 
تقدمي  على  البلدة  �سكان  مــن  املح�سنني 
القفف  عدد  وفــاق  حمتاج،  لكل  العون  يد 
اجلائحة،كما  ظل  يف  قفة   1000 املوزعة 
الكوفيد  مبوتى  التكفل  على  اي�سا  عمل 
عرب توفري ال�سناديق وكل مايتعلق بت�سيري 
ل�سيارة  ت�سخريه  اإىل  اإ�ــســافــة  اجلــنــائــز، 
ودعم  خلدمة  بامل�سجد  اخلا�سة  االإ�سعاف 

م�ست�سفى املدينة.

م�ساجد اهلل

تدابري منزلية 
هذه اخلطوات للتخل�س 
من البقع الرمادية يف 

الأواين الف�شية
ب�سيطة وغري مكلفة وبا�ستخدام لنزع جميع اأنواع البقع عنها وبطريقة العادية، لذلك نقرتح هذه اخلطوات التي ي�سعب تنظيفها بالطريقة كبريا للبقع الرمادية اأو ال�سوداء تعرف االأواين الف�سية انت�سارا 

ونتبع نف�ص اخلطوات يف الطريقة مب�سحه على جميع االأواين الف�سية لنح�سل على عجني متجان�ص نقوم االأ�سنان ثم منزج جميع املكونات وكوب من املاء املغلي وعبوة من معجون �سنع عجني بوا�سطة كوب من الن�ساأ ا�ستخدام طريقة اأخرى من خلل اأن الربيق قد عاد اإليها، وميكن اأي�سا م�سحها بثوب قطني رطب و�سنجد االآنية قليل دون جمهود كبري، ونعيد ناأخذ قطعة قما�ص خ�سنة ونفكر بها ونرتكها ملدة �ساعة على االأقل ثم االأ�سنان حتى نغطي جميع اأجزائها ناأخذ االآنية ون�سع عليها معجون معجون االأ�سنان.
االأوىل.

معاوية.�ص



مفاهيم الدرا�شة
تعدد الت�شميات وتغري املعاين: من هو حامي 

 )Bandit D’honneur( "ال�شرف "الباندي
قاطع الطريق، ل�ص م�سلح، طماع، تافه... هذه 
هي املرتادفات التي ميكن لها اأن تقرب لنا معنى 
اال�ستعمال  ناحية  من   Bandit ـ  باندي  كلمة 
عندما  اليومي  احلديث  لغة  يف  لكن  القامو�سي، 
الكلمة  هــذه  الكلم  �سياق  يف  النا�ص  ي�ستعمل 
خمتلفة،  معاين  ذلك  وراء  من  يق�سدون  فاإنهم 
وذلك ح�سب ال�سياق الذي ترد فيه، وخلل ذلك 
هذه  من  بع�ص  اال�ستعمال  ذلك  هذا  يعك�ص  قد 

املعاين وقد ال يعك�سها على االإطلق.
 Le Bandit ــة  ــي ــس ــا� ــس االأ� املـــعـــاين  ومـــن 
يعلن  ـــذي  ال ال�سخ�ص  هــو   ،D’honneur
عقب  احلــاكــم  الــنــظــام  على  ـــرده  ومت ع�سيانه 
ارتكابه جلرمية اأو لعدم امتثاله الأوامر ال�سلطة 
التع�سفية برف�سه لقوانينها اجلائرة، ال يعرتف 
بعدالتها، يف�سل االحتكام اإىل القوانني العرفية 
غريه،  نزاعات  اأو  نزاعاته  ف�ص  يف  بها  واحلكم 
مبادرة  االأحيان  من  كثري  يف  التمرد  هذا  يكون 
�سخ�سية يلجاأ اإليها �ساحبها اإىل اجلبال، يعت�سم 
يلتقي  ومــلذه،وهــنــاك  ملجاأه  ت�سبح  حيث  بها 
معا  في�سكلون  به،  �سيلحقون  مبن  اأو  �سبقوه  مبن 
جماعة تزعج النظام وتهدد ا�ستقراره، يعودون 
قائم  نزاع  لف�ص  اأو  مظلوم  لن�سرة  املجتمع  اإىل 
بني اأفراد املجتمع يتزودون من االأغنياء، اأو من 

املوالني للنظام وعملئه.
والباندي،Le Bandit D’honneur  قد 
يعني يف نظر املجتمع بطل، بل من اأهل التقدير 
واالإحرتام، فهذا حب ينهله املجتمع، حيث يقوم 
وال�سجاعة،  الــعــدل  فيه  يــرى  ــه  الأن بن�سرته، 
اإيذائه  عن  يكف  ال  ممن  له  ينتقم  ــذي  ال فهو 
خلله  من  عنه،  يعجز  ما  له  ينفذ  وا�سطهاده، 
يرى املجتمع ا�ستمراريته وا�ستمرارية مقاومته، 
وعدم اخلوف من الظامل وامل�ستبد حتى بعد ف�سل 
ذلك  وهــنــاك،  هنا  اجلماعية  املــحــاوالت  بع�ص 
ويتطلع  جديد،  من  االأمــل  بعث  على  ي�ساعد  ما 
احللم  في�سبح  بتفاوؤل،  امل�ستقبل  اإىل  املجتمع 

ممكن التحقق واإن طال العهد.
  Le Bandit D’honneur،الباندي
معه،  مت�سامن  حوله،  ال�سعب  يلتف  ــذي  ال هو 
ويــوؤازره يف حله وترحاله، يف حركاته  ينا�سره 
و�سكناته، ميده باملوؤن والذخرية وبكل ما يحتاج 
بع�ص  من  تواطاأت  حدوث  من  الرغم  على  اإليه 
�سغوطات  اأو  خوفهم  نتيجة  واالأهــل  االأقرباء 
منا�سبة  بيئة  الريفية  والبيئة  عليهم،  العدو 
كما  اجلائرة،  ال�سلطة  على  التمردات  هذه  ملثل 
حول  ال�سعبي  لللتفاف  ومواتية  م�ساعدة  اأنها 

املتمردين وموؤازرتهم.
 Le Bandit الــــبــــانــــدي  كـــــل  عـــلـــى 

D’honneur اأو حامي ال�سرف كما يعرفه لنا  
الفلحني  من  واحد  E.J.Hobsbawn"هو 
الذين  االأهــايل  بني  يعي�ص  القانون،  عن  خــارج 
يرونه �سجاعا وبا�سل، بطل عادال يثاأر لهم، وقد 

يوكون حمررا لهم".

�شجاع.. Héros" با�شل  ـ  "بطل 
هناك خطاأ �سائع يف فهم معنى كلمة )بطل(؛ 
غري  �سخ�ص  اأنـــه  على  املعنى  يفهمون  الــنــا�ــص 
الخ، وهكذا و�سلت  العادة..  طبيعي، خارق، فوق 
لنا  عر�ست  حينما  التاريخية  االأ�ساطري  اإلينا 
اأده�سوا  مناذج  واأ�سبحوا  العادة  فوق  اأ�سخا�سا 
من عا�سرهم، وحرّيوا من جاء بعدهم، وهكذا... 
اأ�سخا�سا  كانوا  ــوؤالء  ه الظن  اأغلب  على  ولكن 
اأعمالهم ما هو ماألوف  عاديني اأظهروا من خلل 
قاموا  الــتــي   اأفعالهم  مــاألــوفــة،  غــري  �ــســورة  يف 
الذي  االأمــر  اللقب،  هذا  لنيل  اأهلتهم  باإجنازها 
ن�سج  الــزمــن  مبــرور  اجلماعية  بــالــذاكــرة  دفــع 

حكايات وق�س�ص حول �سخ�سياتهم.
رجال  عــن  احلــديــث  العامة  مــن  تطلب  حــني 
اإنهم  املحاربني،  يف  التو  على  يفكرون  عظماء، 
كيف  اأجــل؛  نـــادرا.  اإاّل  امل�ساملني  يف  يفكرون  ال 
يراد لهم التفكري يف اأ�سخا�ص م�ساملني حتى، واإن 
ق�س�ص  يــوؤرخ  غالبه  يف  والتاريخ  عظماء،  كانوا 

املحاربني.
حيث  مــن  ثـــورة،  يثور  ثــار  ــادة  م اإن  الثائر: 
ثار  تقول:  الغ�سب؛  ة  وحــدَّ الهياج  تفيد  اللغة، 
وثوراًنا:  ثــوًرا  يثور  وغريهما،  والغبار  الدخان 

ظهر و�سطع...
 " مــدين   " الع�سابات  حــرب  يف  الــثــائــر  اإن 
مواطن  وهــو  بها  املكلف  العملية  ينفذ  اأن  اإىل 
والزمان  املوقع  يف  العدو  ي�سرب  اأن  عــاديــاإىل 
متى  ال�سكان،  تاأييد  يلقون  الثوار  املحددين.ان 
ما عربت احلرب التي يخو�سونها عن تطلعاتهم. 
ويكاديكون القا�سم امل�سرتك، والعامل احلا�سم يف 
قيام وا�ستمرار حرب الع�سابات، هو قيامالتاأييد 
مــلــجــاأ ومــنــهــم ت�ستقى  لــلــثــوار  فــهــم  الــ�ــســكــاين. 
ومواقعهوخططه،  العدو  حترك  عن  املعلومات 
يف  الثوار  ن�ساالت  تتجذر  تاأييدهم  خلل  ومن 
التاأييديختنق  هــذا  ــدون  وب الع�سابات.  حــرب 
ثم  ومــن  ح�سرهم،  الــعــدو  على  وي�سهل  الــثــوار 

االجهاز عليهم باأقل التكاليفواخل�سائر.

االآخذ بالثاأرVengeur:   املنتقم، املعاقب
من الثاأر اإىل الثورة: تعريف الثاأر يف اللغة

اأُْر  الَثّ َمــْنــُظــْوٍر:  ــِن  اِلْب ــَعــَرِب  اْل ِل�َساِن  يِفْ  ــاَء  َج
َلُب  ُر: الَطّ اأْ ْحُل. َقاَل ِاْبُن �ِسْيَدَة: الَثّ وؤَْرُة: الَذّ َوالُثّ
َواآَثاٌر  اأَْثاآٌر  ْمُع:  َواجْلَ  ، َنْف�ُسه  ُم  الَدّ َوِقْيَل:  ِم،  ِبالَدّ
َحِمْيِمَك،  َقاِتُل  ــاأُْر:  ــَثّ ال َوِقــْيــَل:  اْلَقْلِب.  َعَلْى   ،
ُفَلٌن  ْدَرَك  اأَ  : َمِعُيّ االأَ�سْ َقاَل  َرُة.  ــوؤْ الــُثّ َوااِل�ْسُم: 

ُثوؤَْرَتُه: اإَِذا اأَْدَرَك َمْن َيْطُلُب َثاأَْرُه. َوُيَقاُل: َثاأَْرُت 
اأَْي  َثاِئٌر:  َنا  َفاأَ  ، َرًة  ــوؤْ َوُث ــاأَْرًا  َث َوِباْلَقِتْيِل  اْلَقِتْيَل 
�َسْيٍئ  َعَلْى  ُيْبِقْي  اَل  ِذْي  اَلّ اِئُر:  َوالَثّ َقاِتَلُه.  َقَتْلُت 
ْدَرَك  اأَ ــاأََر:  َوِاَثّ ُجُل  الَرّ ــاأََر  َواأَْث َثــاأََرُه.  ُيْدِرك  ْى  َحَتّ
َثاأَْرُت  َوُيَقاُل:  َدَمُه.  َطَلَب  َوَثاأََرُه:  ِبِه  َر  َوَثاأَ َثاأَْرُه. 
اِئُر:  َوالَثّ َقاِتَلُه.  َطَلْبَت  اإَِذا  ِبِه:  ــاأَْرُت  َوِاَثّ ُفَلَنًا 
ِرِهْم.  َرًا: اإَِذا َطَلْبَت ِبَثاأْ اِلُب. َوَثاأَْرُت اْلَقْوَم َثاأْ الَطّ
ِبُفَلٍن:  ْرُت  َوَثــاأَ ُفَلَنًا  ْرُت  َثــاأَ ْيِت:  ِكّ ال�ِسّ ِاْبُن  َقاَل 
اَب  �سَ اأَ ِذْي  اَلّ ُجُل  الَرّ ُرَك:  َوَثــاأْ َقاِتَلُه.  َقَتْلَت  اإَِذا 
َيا  َوَتــُقــْوُل:  امْلَْقُتْوُل.  ِبــِه:  ْوُر  ــوؤُ ــْث َوامْل َحِمْيَمَك. 

َثاَراِت ُفَلٍن: اأَْي َيا َقَتَلَة ُفَلٍن.

تعريف الثاأر يف اال�شطالح:
الثاأُر هو اأن يقوم اأولياء الدم »اأقارب القتيل« 
انتقامًا  اأقاربه  اأحد  قتل  اأو  نف�سه  القاتل  بقتل 
اإقامة  حــق  للدولة  يــرتكــوا  اأن  دون  الأنف�سهم 
الق�سا�ص ال�سرعي، والقتل وفقًا الأعراف القبائل 
"اثنان  مثًل  م�ستثارة،  لهزة  نتيجة  يكون  اأن  اإما 
فح�سل  الثاين  االأول  و�ستم  ال�سوق،  يف  واقفان 
بينهما مهاترات فح�سل اأن قتل االأوُل الثاين" اأو 
نتيجة الأمر معيب مبا ي�سمى عند بع�ص القبائل 
اأن يقتل رجل  اأو االأجذم مبعنى  االأ�سود  بالعيب 
َمِتْيَعُه  يقتل  اأو  ن�سيبه  يقتل  اأو  ري  ال�َسّ يف  رفيقه 
)وهو َمْن َت�َساَرَك معه يف الطعام(، اأو يقتل امراأة 

اأو طفًل مما تعارفت عليه القبائل.

الثاأريف الثقافة ال�شعبية:
منذ بدء اخلليقة وعلى مر الع�سور، وجرمية 
القتل تعي�ص مع االإن�سان وتلزمه ملزمة الظل، 
فهي قدمية قدم االإن�سان وباقية ما بقى املجتمع 
الع�سور  اأقدم  منذ  االإن�سانية  وتاريخ  االإن�ساين، 
االإن�سان  ظلم  بــواقــع  حــافــل  هــذا  يومنا  حتى 
واإراقته  حياته  على  وجتنيه  االإن�سان  الأخيه 

لدمه غدًرا وعدواًنا.
حول  اتفاقا  هناك  لي�ص  اأنــه  البع�ص  ويــرى 
االأ�سول التاريخية للثاأر، ومن االأرجح اأن ظاهرة 
الثاأر تقليد بدائي موروث ن�ساأ يف ظل املجتمعات 
�سوء  يف  اخلا�سة  �سئونها  ت�سرف  التي  القبلية 
تتناقله  ومــا  جتــاربــهــا،  مــن  ت�ستخل�سها  نظم 
على  اأ�سا�سا  تقوم  وتقاليد  عــادات  من  االأجيال 
�سئونها  اأما  والقبيلة،  والع�سرية  للأهل  التع�سب 
حتتكم  فكانت  االأخــرى  الوحدات  من  غريها  مع 
االأوىل  الكلمة  وحدها  وللقوة  القوة،  اإىل  فيها 

يف النزاع.
االأخذ  فكرة  اأن  الدرا�سات  من  الكثري  وتدلنا 
االأجنا�ص  بني  عادة  توجد  قدمية  فكرة  بالثاأر 
جزيرتي  �سكان  بــني  احلـــال  هــو  كما  الــثــائــرة 
اإيطاليا  اأقاليم  وبع�ص  �سريدينيا،  كور�سيكا، 
وجنوب ا�سبانيا وبع�ص جهات اأمريكا اللتينية، 
واالأندل�ص،  وتركيا  فــار�ــص  يف  ــدت  وج وكــذلــك 

اأن الكثري من  ، كما  بل جندها يف قرب�ص والهند 
هذه  اأن  على  دلتنا  االأنرثوبولوجية  الدرا�سات 
املجتمعات  من  كثري  يف  منت�سرة  كانت  الظاهرة 
  )Emerys Peters(اأمري�ص بيرتز اأو�سح  كما 
برقه  �سكان  مــن  الــبــدو  على  بحثه  ركــز  الــذي 
يف     Evans Pritchard برت�سارد  ،ايفانز 

درا�سته عن قبائل النوير وغريهم.

"االإجرام يف  موؤلفه  "حممدالبابلي" يف  يقرر 
العرب  عند  املاأثورة  العادات  من  الثاأر  م�سر" اأن 
تنظمه  التي  وقوانينه  واأحــكــامــه  نظمه  ولــه 
وحتافظ عليه، فرتى العربي منذ نعومة اأظافره 
بل  الثاأر،  فكرة  تقدي�ص  على  واأمه  اأبوه  ين�سئه 
التي  واأنا�سيدهم  ق�س�سهم  يف  تــروى  اأ�سبحت 
البا�سو�ص"،  "حرب  مثل  ويتناقلونها،  يقولونها 
ىتغلب"  "بن  بني  عاما  اأربعني  ا�ستغرقت  التي 
و"بن ى�سيبان"، �سرية "اأبو زيد الهليل"، "الزير 
�سامل"، "امرئ القي�ص" الذي اأق�سم اأن ال يتطيب 
يغت�سل حتى  اأو  اللحم  ياأكل  اأو  الن�ساء  اأو يقرب 
يثاأر الأبيه من بنى اأ�سد، وكذلك ق�سة قتل "�سا�ص 
"غنى"  قبيلة  اأفراد  اأحد  قتله  زهري"الذي  بنى 
فقالوا  جذمية"  بن  "زهري  اأبــوه  عليهم  فجمع 
ال  ثلث  اإحدى  فقال:  "�سا�ص"،  فيقتل  �سل  له: 
يل  يحيون  قال:  ماهى؟،  قالوا  غريها،  يغنيني 
اأو  ال�سماء،  جنوم  من  ردائي  ميلئون  "�سا�سا" ،اأو 
الاأرى  ثم  فاأقتلها،  باأ�سرها  "غنيا"  يل  يدفعون 

اأنى اأخذت عنه عو�سا.
وتنبئنا الكثري من الدرا�سات االأنرثوبولوجية 
باأن حوادث الثاأر منت�سرة يف كثري من دول العامل، 
النائية  املناطق  يف  وبخا�سة  الــ�ــســودان  ففي 
كلقبيلة  ملحاولة  القبلية  الثاأر  حاالت  تقع  منه 
هو  كما  واملــراعــى-  املياه  مــوارد  على  ال�سيطرة 
 – ال�سودان  بغرب  الكبابي�ص  بادية  يف  احلــال 
منذ  والكبابي�ص  الكواهلة  قبيلتا  تتنازع  حيث 
ب�سبب  تتناحر  تالقبائل  كــان  كما  بعيد،  اأمــد 
به  متنى  ما  �سر  وكــان  النحا�ص،  على  احل�سول 
اأعداوؤها يف معركة ما،  اأن يغنم نحا�سها  القبيلة 
فاإن ذلك �سبة الدهر وعار يلحق القبيلة حتى 

تدفعه باالنت�سار ورد النحا�ص اإليها.

املحلية ال ت�سقط  املجتمعات  الثاأر يف  اإن قوة 
اأقوى  من  فالثاأر  ال�سنون،  متحوها  وال  الزمن  مع 
التقاليد �سلطانا، يف حظى بالقد�سية واالحرتام 
اأو اإخ�ساعه للتفكري، وله  دون حاجة للمناق�سة 
يحمى  املجتمع  الأن  القوانني،  قــوة  تفوق  قــوة 
من  كــان  ولذلك  ينتهكها،  من  ويعاقب  تقاليده 
االأي�سر على الكثريين اأن يرتكبوا اجلرمية التي 
تق�سى  التي  للتقاليد  احرتاما  امل�سرع  يجرمها 
بارتكابها، فالقاتل الذي يقتل اأخًذا بالثاأر يعلم 
ذلك  ولكن  فعله،  اإليه  يوؤدى  قد  ما  املعرفة  متام 
تاأخذ  التي  التقاليد  فري�سة  اأداء  عن  يرده  ال 
ذلك  يفعل  مل  واإن  بــالــثــاأر،  وتطالبه  بخناقه 

يو�سف بال�سعف واجلنب واخلوف.
كما  ال�سعبي  االأدب  يف  الثاأر  معامل  وتتج�سد 
واأدًب  لغًة  بو�سفها  ال�سعبية  االأمــثــال  ترويها 
ومظهر  اجتماعي  ن�ساط  بالتايل  فهي  ا�سعبًيا، 
ثقايف يعك�ص تفكري املجتمع والتجربة االإن�سانية 
�سورة  لنا  ويــقــدم  اأعــمــاقــه،  يف  يعانيها  الــتــي 
عادات  من  وظاهرها  اجلماعة  لباطن  �سادقة 
تنتقل  طريقها  وعن  اجتماعية،  وقيم  وتقاليد 
جمــاالت  خمتلف  يف  للعمل  الــداعــيــة  ــار  ــك االأف
اأدوات  من  اأداة  بذلك  تداولها  وي�سكل  احلياة، 
ال�سبط االجتماعي والتاأثري على �سلوك االأفراد 

واجلماعات وتوجيهاتهم.
الريف  يف  االجتماعية  احلــيــاة  دامـــت  ــا  وم
ال�سروري  فمن  �سعبية،  اأدبية  �سورة  يف  ترتجم 
اإذن اأن نعرث بني ثناياها على اأ�سداء قوية لبع�ص 
فيعرب  "كالثاأر"،  الرا�سخة  االجتماعية  التقاليد 
واالأزجــال  االأمثال  من  بالكثري  التقليد  هذا  عن 
تكاد  �سورة  تر�سم  بطريقة  واملــواويــل  واحلكم 
خلل  من  الظاهرة  لهذه  امللمح  متكاملة  تكون 
من  كال�سخرية  الثاأر  مواطن  يف  القوم  يرويه  ما 
اأو �سحذ الهمم  �سخ�سيت خاذل عن االأخذ بالثاأر 
للنتقام من االأعداء اأو االإ�سارة ببطولة ال�سخ�ص 
من  ال�سلح  مبداأ  قبول  من  التحذير  اأو  املنتقم 
اخل�سم، ومن هنا ميكن اأن نعر�ص باإيجاز للأبعاد 
التي  ال�سعبية  االأمثال  خلل  من  للثاأر  الثقافية 
تتناقلها األ�سنة النا�ص يف املناطق التي يغلب عليها 

االأخذ بالثاأر يف جمتمع الدرا�سة.

توطئة
ظلت "ال�شفاهية"، والتزال، م�شدرا مهما من م�شادر املعرفة عامة، واملعرفة التاريخية على نحو خا�س، واإذا ما تذكرنا عدد 
اللغات واللهجات غري املكتوبة، التي ال متلك خطوط كتابة خا�شة بهايف العامل قدميا وحديثا، اأدركنا مدى اأهمية امل�شافهة يف 

تاريخ االإن�شانية ب�شكل عام.
ويف هذا االإطار يلزمنا عملنا العلمي االعرتاف باأهمية "التاريخ ال�شفاهي" يف ك�شف غوام�س املناطق املجهولة يف تاريخ 

االإن�شانية، خا�شة لدى تلك اجلماعات التي متتلك لغات ولهجات غري مكتوبة، وال يزال املوؤرخون يعتمدون على ال�شهادات 
ال�شفاهية للرجال والن�شاء الذين اأ�شهموا يف �شنع االأحداث ال�شيا�شية والثقافية والفنية وغريها؛ ال�شتكمال �شورة الفرتة 

التاريخية التي يدر�شونها.
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العاي�ص. �ص

ـــار هــلل  ـــ�ـــس ـــن اأن ــجــل جمــمــوعــة م �ــس
ملعب  ملدرجات  تواجدهم  العيد  �سلغوم 
هام�ص  على  اأم�ص  اأول  �سهرة  املظاهرات 
الفريق  اأجراها  التي  االإ�ستئناف  ح�سة 
وطالب  ق�سنطينة،  مولودية  مباراة  بعد 
والفني  االإداري  الــطــاقــم  مــن  االأنــ�ــســار 
يف  امل�سجل  التعرث  عــن  ـــربرات  م تــقــدمي 
التعرث  ــذا  ه اأن  خا�سة  ال�سابق  اللقاء 
الثانية  املرتبة  اإىل  يرتاجع  الهلل  جعل 
املت�سدر  عن  نقطتني  بفارق  الرتتيب  يف 
اإحتاد عنابة، كما طالب االأن�سار ب�سرورة 
التدارك �سريعا من خلل العودة بنتيجة 
اإيجابية يف اخلرجة التي تنتظر الفريق 
اإىل خن�سلة ملواجهة االإحتاد املحزيل يوم 

الثلثاء.
واأكد مدرب الهلل بن م�سعود اأن الفريق 
البطولة  من  القادمة  املباريات  �سيخو�ص 
موا�سلة  ــل  اأج مــن  بنقاطها  الــفــوز  بنية 
امل�سطر  الــهــدف  حتقيق  على  التناف�ص 
املــبــاراة  ب�سعوبة  م�سعود  بــن  واإعــــرتف 
عودة  حقق  الذي  االإحتــاد  اأمــام  القادمة 
البطولة،  من  الفارطة  اجلوالت  يف  قوية 
باإ�ستقبال  معنيا  �سيكون  الهلل  اأن  علما 
اجلولة  مــبــاراة  يف  تاجنانت  دفــاع  اجلــار 
ال17 من البطولة واملربجمة يوم ال�سبت 

القادم. ماي   22

االأن�شار طالبوا 
بالتدارك اأمام 

خن�شلة 

هالل �شلغوم العيد 

قرارات  باتنة  مولودية  فريق  اأن�سار  يرتقب 
باتنة،  لوالية  والريا�سة  ال�سباب  مديرية 
الديجيا�ص  على  القائمني  وعد  اأن  بعد  وهــذا 
مولودية  فريق  ان�سغاالت  يف  بالنظر  باتنة  يف 
الفطر  عيد  بعد  مبا�سرة  حلول  واإيجاد  باتنة 
�ستقره  مــا  البوبية  حمبي  وينتظر  املــبــارك، 
العامة  اجلمعية  بخ�سو�ص  الو�سية  اجلهات 

اال�ستثنائية وم�ستقبل النادي.
اأن�سار  للجنة  الر�سمية  ال�سفحة  وح�سب  هذا 
مولودية باتنة فاإن م�سجعي البوبية �سيجتمعون 
ع�سية يوم اجلمعية مبلعب عبد اللطيف �ساوي 
ملناق�سة العديد من النقاط وامل�سائل التي تهم 
حيث  من  تائها  بات  الذي  االأخري  هذا  الفريق 

النتائج والت�سيري وكل اجلوانب.
اللعب  من  مقرب  م�سدر  اكد  اآخر،  �سياق  ويف 
اأن  وبعد  املــولــوديــة  مهاجم  اأن  غ�سبان  ــني  اأم
االيــام  يف  الحقته  التي  االإ�ــســابــة  مــن  تعافى 
املا�سية من املنتظر اأن يعود للتدرب على انفراد 
وح�سب  حيث  الفريق  ل�سفوف  للعودة  وهــذا 
�سيوا�سل  اأنــه  اأكــد  غ�سبان  فــاإن  امل�سدر  نف�ص 
العديد  البطولة عك�ص  نهاية  مهامه اىل غاية 
من اللعبني الذي غادروا بعد تر�سيم الفريق 

لل�سقوط.
يذكر اأنه ومبنا�سبة عيد الفطر تغريت مواعيد 
اللقاءات ورزنامة البطولة حيث �ستلعب لقاءات 
الق�سم  اجلولة اخلام�سة ع�سر من عمر بطولة 
�ستحل  اين  الثلثاء،  يوم  ع�سية  هواة  الثاين 
لت�ستقبل  تلغمة،  نــادي  على  �سيفا  البوبية 
ال�سبت  يوم  ع�سية  ق�سنطينة  مولودية  بعدها 

املقبل مبلعب اأول نوفمرب بباتنة.
وعلى �سعيد اآخر، وبعد اأن مت توجيه الدعوة 
عبد  باتنة  مولودية  ــف  ردي مــيــدان  ملتو�سط 
االنتقائي  الرتب�ص  يف  ليتواجد  زرافة  الروؤوف 
 20 مــن  ــل  اأق لفئة  الوطني  املنتخب  للعبي 
�سنة، مت �سرف النظر عنه وبهذا لن يتواجد يف 

ترب�ص اخل�سر لهذه الفئة.

جمعية  فريق  ميدان  متو�سط  التحق 
الغائبني  اللعبني  بتعداد  مليلة  عــني 
حيث وبعد اأن كانت اإدارة ال�سام متذمرة 
تو�سعت  وبليلي  بوحكاك  غياب  ب�سبب 
حمزة  الــلعــب  وانــظــم  الغائبني  رقعة 
احل�س�ص  عن  املتغيبني  اللعبني  لقائمة 
بلوزداد  �سباب  مقابلة  منذ  التدريبية 
وهو ما اأثار ا�ستياء ادارة �سداد بن �سيد 

ومليك عمراين.
هذا وعرب املدرب فوؤاد �سيحة عن غ�سبه 
وا�سيتاءه م�سريا اإىل اأن غياب اللعبني يف 
كل مرة يزعزع ا�ستقرار النادي  ومطالبا 
واإيجاد  ب�سرامة  التعامل  االإدارة  من 
املالية  امل�ستحقات  مل�ساألة  خا�سة  حلول 

التي قد تع�سف بتعداد الفريق.
هذا ومنح املدرب �سيحة العبيه راح اإىل 
ما بعد عيد الفطر لي�ستاأنف التح�سريات 
ذبيح  دمان  مبلعب  الفطر  عيد  يوم  ثاين 
مرحلة  من  لقاءات  من  تبقى  ملا  حت�سبا 
املحرتفة  الــرابــطــة  لــبــطــولــة  االإيـــــاب 
االأوىل، والتي ياأمل فيها �سيحة الإحداث 
النتائج  ل�سكة  ال�سام  واإعــادة  الديكليك 

االيجابية.
جدير بالذكر اأن ال�سام تدحرجت اإىل 
31 نقطة وي�سعى  العا�سر بر�سيد  املركز 
ل�سكة  للعودة  بيطام  الــرزاق  عبد  رفقاء 
نحو  اأكــرث  للزحف  االيجابية  النتائج 
االإياب  مرحلة  وت�سيري  الرتتيب  مقدمة 
للأهداف  وفقا  باأريحية  البطولة  مــن 

امل�سطرة.

عن  العلمة  مولودية  اإدارة  تبحث 
ـــدرب  ــــة ملــ�ــســتــحــقــات امل تــ�ــســويــة ودي
حت�سل  الذي  ال�سيد  وجدي  التون�سي 
اأجل  من  الفيفا  طــرف  من  حكم  على 
احل�سول على قيمة مالية تفوق 218 
م�ستحقاته  متثل  والتي  �سنتيم  مليون 
فيها  اأ�ــســرف  التي  الفرتة  يف  العالقة 
مو�سمني،  قبل  الفريق  تــدريــب  على 
ت�سليط  من  املولودية  اإدارة  وتتخوف 
النقاط  اإىل حد خ�سم  عقوبات ت�سل 
املهلة  نهاية  بعد  الفريق  ر�سيد  مــن 
لت�سوية  "الفيفا"  طرف  من  املمنوحة 
الفريق  اإدارة  وطلبت  املالية،  القيمة 

تدخل  رقــاب  �سمري  الرئي�ص  بقيادة 
االإحتادية اجلزائرية لكرة القدم من 
اأجل امل�ساعدة يف حتويل القيمة املالية 
وهذا  التون�سي  التقني  ح�ساب  اإىل 
الراهنة  الوبائية  الــظــروف  ظــل  يف 
اجلزائر  اإىل  املدرب  قدوم  واإ�ستحالة 

للح�سول على م�ستحقاته املالية.
ــــف مــولــوديــة  وتــلــقــى مــهــاجــم ردي
العلمة كامل يو�سف دعوة من الناخب 
الوطني للأوا�سط من اأجل الدخول يف 
من  الأقل  الوطني  املنتخب  مع  ترب�ص 
 19 اإىل   17 من  الفرتة  يف  �سنة   20
االإنتقائي  الرتب�ص  وهو  اجلاري،  ماي 
يف  �ست�سارك  التي  الت�سكيلة  الإختيار 
بني  م�سر  يف  املقررة  العربية  الكاأ�ص 
ال�سنة  مــن  وجويلية  جـــوان  �سهري 
اأن اللعب كامل يعترب  اجلارية، علما 
 09 بر�سيد  الــرديــف  لفريق  هــدافــا 

اأهداف منذ بداية املو�سم.

خلف اخلروج املبكر لوفاق �سطيف من مناف�سة 
كاأ�ص الرابطة اأمام وداد تلم�سان يف الدور ثمن 
النهائي موجة اإنتقادات كبرية خليارات الطاقم 
الفني للوفاق، حيث مل تكن اإدارة الوفاق را�سية 
عن  ف�سل  املناف�سة  هذه  من  املبكر  اخلروج  عن 
ت�سييع ثاين االأهداف املو�سمية يف ظرف ق�سري 
بعد اخلروج من مناف�سة كاأ�ص الكاف، وهو االأمر 
املدرب  من  تف�سريات  تطلب  االإدارة  جعل  الذي 

الكوكي عن �سبب االإق�ساء.
تقتنع  مل  ــاق  ــوف ال اإدارة  اأن  وا�ــســحــا  وبـــدا 
بالتربيرات املقدمة من طرف الكوكي بخ�سو�ص 
الرتاجع امل�سجل يف النتائج واخلروج املبكر من 
جعل  الذي  االأمر  وهو  الرابطة،  كاأ�ص  مناف�سة 
رئي�ص جمل�ص االإدارة �سرار عبد احلكيم يف�سل 
اجلولة  مــبــاراة  بعد  مــا  اإىل  احلــديــث  تاأجيل 
القادمة من البطولة والتي تعرف تنقل الوفاق 
اأن  حيث  املحلي،  ال�سريع  ملواجهة  غليزان  اإىل 
اأي تعرث جديد من �ساأنه اأن يعيد احلديث مرة 
اأن  رغم  الوفاق  مع  الكوكي  م�ستقبل  عن  اأخرى 
التقني التون�سي يحظى بثقة كبرية من جمهور 

الوفاق.
وطلب اأع�ساء الطاقم الفني لوفاق �سطيف من 
املالية وهذا  م�ستحقاتهم  ت�سوية  النادي  اإدارة 
املدرب  رواتب  �سب  يف  احلا�سل  التاأخر  ظل  يف 
اإدارة  ووعــدت  اأع�سائه،  وباقي  الكوكي  نبيل 
الوفاق بحل امل�سكل املتعلق مب�ستحقات الطاقم 
الفني يف اأقرب وقت ممكن بعد اأن مت االإنتهاء 

م�ستحقات  ت�سوية  من  الفارطة  الفرتة  خلل 
على  احل�سول  الوفاق  اإدارة  وتنتظر  اللعبني، 
�سنتيم(  )ملياري  باالإحتادية  اخلا�ص  ال�سك 

لت�سوية هذا االإ�سكال.
للرابطة  التابعة  االإن�سباط  جلنة  و�سلطت 
ــد  املــحــرتفــة عــقــوبــة االإيـــقـــاف يف لــقــاء واح
يف  �سنتيم  مليني   03 بقيمة  مالية  وغــرامــة 
التقرير  اأعــقــاب  يف  خ�سايرية  احلــار�ــص  حق 
اأمــام  ال�سابقة  املــبــاراة  يف  احلكم  رفعه  الــذي 
وداد تلم�سان، وعلى هذا االأ�سا�ص فاإن احلار�ص 
املخ�سرم لن يكون معنيا مبباراة �سريع غليزان، 
وهي املرة االأوىل التي يغيب فيها خ�سايرية عن 
مباريات الفريق منذ بداية املو�سم اجلاري بعد 
ال�سابقة،  املباريات  جميع  يف  اأ�سا�سيا  �سارك  اأن 
ويتناف�ص احلار�سان بركي ودعا�ص على خلفة 

خ�سايرية يف لقاء ال�سريع.
اأن  الــوفــاق  بيت  مــن  مقربة  م�سادر  ـــدت  واأك
االإدارة مل تتح�سل على اإجازة املدافع اجلديد 
زيتي خثري حلد االأن رغم احلديث عن تاأهيله 
فاإن  املتوفرة  املعلومات  وح�سب  الــوفــاق،  مــع 
ورقة  بو�سول  مرهون  ــازة  االإج على  احل�سول 
االأيام  خلل  الليبية  االإحتــاديــة  من  اخلــروج 
يف  ين�سط  كان  اللعب  اأن  اإعتبار  على  املقبلة 
فريق الن�سر الليبي، علما اأن اللعب االأخر يف 
�سفوف الوفاق بن لبنة موؤهل ب�سفة ر�سمية، يف 
حني اأن اللعب الثالث جابو يبقى ملف تاأهيله 

يف حاجة اإىل اإكمال امللف الطبي. 

حقق جنم تازقاغت فوزا م�ستحقا يف اجلولة 
الق�سم  بطولة  عمر  مــن  التا�سعة  املا�سية 
جمعية  فريق  ا�ست�سافة  حينما  هواة  الثالث 
عني كر�سة مبلعب ال�سهيد حمام عمار وافرتق 
النجم  للم�سلحة  لهدف  هدفني  على  الفريقني 
النتائج  دينامكية  موا�سلة  على  اأكــد  ــذي  ال
اأكد  ثمة  ومــن  املو�سم  هــذا  خــلل  امل�ستحقة 
املجموعة  هذه  �سمن  يكون  اأن  اأحقيته  على 
يقوم  الــذي  اجلبار  العمل  اإىل  الف�سل  ويعود 
به الطاقم الفني بقيادة الثلثي بن التون�سي 
بدورها  االإدارة  ،واأي�سا  وعباب�سة  وبلف�سل 

واقفة مع الفريق .
وبعد الفوز االأخري الأ�سبال التقني بن التون�سي 
احلفاظ  على  النجم  ــد  اأك  " جيباك   " اأمـــام 

وعلى  نقطة   16 بر�سيد  الو�سيف  مركز  على 
الذي  تب�سة  احتــاد  الرائد  على  نقطتني  بعد 
بحوزته 18 نقطة وهو ما يجعل التناف�ص قوي 
بني الفريقني يف قادم اجلوالت على الرغم اأن 
اأهميته  عن  يك�سف  مل  تازقاغت  جنم  رئي�ص 
على حتقيق ال�سعود واإمنا يبقى هدفه االأ�سمى 

اأال وهو حتقيق البقاء يف مرتبة م�سرفة .
الرئي�ص  اإدارة  منحت  اآخـــر  �سعيد  وعــلــى 
اأعمارة خدمومة راحة للعبني مبنا�سبة عيد 
نهاية  مع  املوعد  يتجدد  بينما  املبارك  الفطر 
هذا االأ�سبوع للدخول يف التح�سري اجليد ملوعد 
يجمع  والذي  خن�سلة  "والية  " داربي  موقعة 
اجلولة  لر�سم  تازقاغت  وجنم  قاي�ص  �سباب 

العا�سرة يوم الثلثاء املقبل.

مت، تعيني الرئي�ص ال�سابق للرابطة الوطنية لكرة القدم، حممد م�سرارة، م�ست�سارا للرئي�ص 
اجلديد للحتادية اجلزائرية لكرة القدم عمارة �سرف الدين واأكدت الفدرالية عرب موقعها 

الر�سمي انه مت تعيني م�سرارة كم�ست�سار لعمارة و�سيبا�سر مهامه ب�سفة عادية.
يذكر اأن حممد م�سرارة كان على راأ�ص الرابطة الوطنية لكرة القدم يف وقت �سابق، ويوا�سل 
عمارة �سرف الدين اإعادة هيكلة الفاف اأياما بعد تن�سيب احلكم الدويل ال�سابق حممد بي�ساري 

كنائب رئي�ص اللجنة الفدرالية للتحكيم.
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االأن�شار متخوفون على م�شتقبل فريقهم
 وينتظرون حلول "الديجيا�س" 

مقابلة غليزان حا�شمة مل�شتقبل 
الكوكي مع الوفاق 

باليلي.. بوحكاك وزياد يوا�شلون 
الغياب و�شيحة غا�شب

االإدارة متخوفة من عقوبات الفيفا وكامل 
معني برتب�س منتخب االأوا�شط

النجم يحافظ على مركز الو�شافة 
ويرتقب �شقوط الكناري التب�شي 

حممد م�شرارة م�شت�شارا
 ل�شرف الدين عمارة

مولودية باتنة

وفاق �شطيف 

مولودية العلمةجمعية عني مليلة 

جنم تازقاغت

االحتادية اجلزائرية لكرة القدم

عبد الهادي. ب

اأمري. ج
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�سرع العديد من احلرفيني واحلرفيات 
الريفية  املراأة  اأنامل  جلمعية  التابعني 
لوالية خن�سلة، يف عملية فتح ور�ساتهم 
لتكوين  تلقيهم  بعد  ــك  وذل ــاح  ــت واالإن
ور�سات  اإ�ــســتــحــداث  مــ�ــســروع  ـــار  اإط يف 
يف  الفلحية  التحويلية  االأنــ�ــســطــة 
الذي  امل�سروع  وهو  بابار  بلدية  اقليم 
اأنامل  جمعية  واأجنزته  منه  ا�ستفادت 
اإطار  املراأة الريفية لوالية خن�سلة يف 
االأمم  طرف  من  املمول  كبدال  برنامج 
وزارت  مع  بال�سراكة  االإمنائي  املتحدة 
الداخلية، والذي انطلق يف بلديه بابار 
 ،2021 جانفي  �سهر  منذ  النموذجية 
حيث ا�ستفاد منه 30 حرفيا منهم 10 
ن�ساء ريفيات و8 ن�ساء ماكثات يف البيت 
8 �سباب بطال و4 من ذوي االحتياجات 
اخلا�سة، حيث اأتقنوا حرفهم  يف جمال 
والفلفل،  الطماطم  وت�سبري  جتفيف 
اأجل  من  العتاد  من  ا�ستفادتهم  وبعد 
فتح ور�ساتهم با�سروا يف ذلك يف منازلهم 
مثل  جماعية  ور�سات  فتح  من  ومنهم 
ور�سة عني حلمة التي جمعت 4 حرفني 
ف�سلوا ان يكون انتاجهم جماعيا واأي�سا 
بابار  يف  وور�ستني  جربوع،  عني  ور�سة 
احلريف  فتحها  التي  املحمل  يف  وور�سة 

مو�سى بخو�ص يف مزرعته.
اجلمعية  تكفلت  االإطــــار،  هــذا  ويف 
اأول  ــان  ك ــد  وق منتوجاتهم  بت�سويق 
 20 اإىل  و�سلت  طلبية  يف  لهم  ت�سويق 
خلل  حلمي�ص  منتوج  من  علبة  األــف 
مايزال  حني  يف  الف�سيل  رم�سان  �سهر 
حلد  الــور�ــســات  يف  متوا�سل  ــاج  ــت االن
ما  ا�سبوعيا  ينتجون  حيث  ال�ساعة 

الواحد  للحريف  علبة   600 يــقــارب 
مبدئيا.

ليومية  حديثها  يف  اجلمعية،  رئي�سة 
الطلبية  اأن  نيوز"،اأكدت  "االأورا�ص 
الطماطم  يف  تــكــون  ــوف  ــس � الــثــانــيــة 
عرب  ت�سويقها  �سيتم  الــتــي  املجففة 
الوطن وخارجه، واأ�سارت اإىل اأن م�سروع 
ا�ستحداث ور�سات للأن�سطة التحويلية 
الذين  للبطالني  فر�سة  هو  الفلحية 
ان  واخــتــاروا  للعمل  فر�سا  يجدوا  مل 
يكونوا من امل�ستفيدين من هذا امل�سروع 
يف  ت�سوق  منتوجات  اأ�سحاب  واأ�سبحوا 
م�ستقبل  ورمبــا  الوطن  واليــات  عديد 

�سوف توزع يف اخلارج.

�شطيف

معاوية. �ص

حفيظة.ب

تعرف االأ�شواق ال�شعبية بوالية �شطيف، اإقباال كبريا من طرف املواطنني منذ بداية ال�شهر الف�شيل من اأجل اإقتناء خمتلف احلاجيات وباأ�شعار يف 
املتناول مقارنة باالأ�شعار املطبقة يف املحالت اأو امل�شاحات التجارية الكربى املنت�شرة عرب العديد من مناطق الوالية.

خن�شلة

مببادرة اجلمعية الوطنية للعناية باملري�ض بعني جا�صر 

عبد الهادي.ب  

عبد الهادي.ب  

اخلريرم�ضــــــــــــــان

اجلمعية  �ـــســـطـــرت، 
للعناية  الـــوطـــنـــيـــة 
وذوي  بــــاملــــريــــ�ــــص 
اخلا�سة  االإحتياجات 
ممثلة يف مكتبها البلدي 
بباتنة،  جــا�ــســر  ــني  ع
ال�سهر  اأيـــــام  ـــــر  اأواخ
ــيــل، بــرنــاجمــا  ــفــ�ــس ال
يدخل  تطوعيا  خرييا 
ــل  ــف ــك ــت ال اإطـــــــــار  يف 
ــفــئــات  ومـــ�ـــســـاعـــدة ال

اله�سة يف املجتمع. 
ومتـــكـــنـــت اجلــمــعــيــة 
طفل   42 خــتــان  مـــن 
و�سط  وذلك  مبنازلهم، 

ـــو عــائــلــي وفــرحــة  ج
ـــراءات  االإج اإحـــرتام  مــع  الأوليائهم،  عــارمــة 
ـــدوى فــريو�ــص كوفيد  لــتــفــادي ع الــوقــائــيــة 
يف  اجلماعي  اخلتان  منع  مت  اأن  بعد  امل�ستجد، 
العيادات وامل�ست�سفيات، حيث حر�ص القائمون 
الربوتوكول  اإحــرتام  على  املبادرة  هذه  على 
لهذا  التعر�ص  من  االأ�سخا�ص  حلماية  ال�سحي 
االإبت�سامة  لزرع  واحــدة  يدا  والعمل  املر�ص، 
اأين رحبوا  اأبناء العائلت املعوزة،  على وجوه 
ــذه املـــبـــادرات الــتــي جــاءت  بــدورهــم مبثل ه
واملح�سنني،  الرحيمة  القلوب  ذوي  مب�ساعدة 

مــــراعــــاة لــظــروفــهــم 
االجتماعية املزرية. 

املبادرات  مع  ومــوازاة 
للجمعية  ـــة  ـــريي اخل
للعناية  الــوطــنــيــة 
وذوي  بــــاملــــريــــ�ــــص 
اخلا�سة  االحتياجات 
عني  الــبــلــدي  ملكتبها 
 15 توزيع  مت  جا�سر، 
قــفــة عــلــى الــعــائــلت 
املـــتـــعـــفـــفـــة، بـــهـــدف 
ق�ساء  على  م�ساعدتها 
عمر  مــــن  ــى  ــق ــب ت مــــا 
عرب  الف�سيل،  ال�سهر 
الغذائية  املواد  توفري 
اللزمة،  االإ�ستهلكية 
نظرا ملا متر به من ظروف حالت دون اقتنائها 

لهذه اللوازم ال�سرورية.
اأن مكتب اجلمعية لبلدية عني جا�سر،  يذكر 
متيز بتنظيم �سل�سة اأعمال خريية منذ بداية 
عن  الغنب  رفــع  يف  ما�ساهم  املــبــارك،  رم�سان 
ع�سرات العائلت املحتاجة، وترجم يف الوقت 
ذاته حر�ص املتطوعني على م�ساعدة املح�سنني 
التاآزر  ي�سوده  جو  يف  املنا�سبة  هــذه  لق�ساء 
والتعاون الذي مييز على الدوام �سهر الرحمة 

والغفران. 

ــح  ــال ــس ــ� ـــرت م ـــط ـــس �
�سطيف،  واليـــة  اأمـــن 
اأمنيا حمكما  برناجما 
عيد  حلول  مبنا�سبة 
وهذا  املــبــارك  الفطر 
على  ــا  ــه ــن م حـــر�ـــســـا 
اآمنة  تنقلت  �سمان 
للمواطنني  و�سل�سة 
الف�ساءات  �ستى  عرب 
التكفل  مع  والطرقات 

املدن  كربيات  لطرقات  مرورية  �سيولة  ب�سمان 
اإىل  واحد  اآن  يف  وال�سعي  ال�سكنية،  والتجمعات 
�سمان �سلمة املواطنني وممتلكاتهم عرب اإقليمها 
ل�سمان  املــيــداين  تواجها  وم�ساعفة  احل�سري 
الوالية، حيث تعكف  �ساملة عرب  اأمنية  تغطية 
خلل  الربنامج  هذا  جت�سيد  على  االأمن  م�سالح 
امكانيات  ت�سخري  مع  املبارك  الفطر  عيد  يومي 

ب�سرية ومادية هامة.  
يف  حثيثة  با�ستعدادات  االأمــن،  م�سالح  وقامت 
بعني  ياأخذ  ناجع  اأمني  خمطط  جت�سيد  �سبيل 
االعتبار كل املتغريات، كما ياأخذ باحل�سبان الظرف 

الــ�ــســحــي الـــراهـــن 
التذكري  ـــروة  و�ـــس
جتنب  بـــاأهـــمـــيـــة 
جمال  يف  ــراخ  ت اأي 
االإجراءات  تطبيق 
الكفيلة  الوقائية 
انت�سار  مــن  بــاحلــد 
"كوفيد  ـــص  ـــريو� ف
راأ�سها  وعلى   "19
وجتنب  ــتــبــاعــد  ال
كما  الواقية  االأقنعة  و�سع  مع  والعناق  التقبيل 
�سد  ردعية  ــراءات  اإج اإتخاذ  يف  تــرتدد  لن  اأنها 
من تثبت خمالفهم ملختلف االإجراءات الوقائية 
للتجار  بالن�سبة  ال�سيما  معروفة،  باتت  التي 

وم�سريي خمتلف الف�ساءات اخلدماتية. 
اإىل  املواطنني  ب�سطيف  ال�سرطة  ودعت م�سالح 
توخي احلذر اأثناء التنقلت والزيارات العائلية، 
وجتنب اقتناء املفرقعات الأبناهم كونها خطرة 
جدا عليهم، مع االإبقاء على ذات الوعي بالن�سبة 
بعيد  التمنيات  مع  الراهنة  ال�سحية  للو�سعية 

فطر مبارك للجميع. 

ختان 42 طفال من العائالت املعوزة وتوزيع 
قفف على املحتاجني 

برنامج اأمني مكثف من اأجل عيد دون حوادث 

يف ظل غالء االأ�صعار..

بعد تلقيهم لتكوين خا�ض وا�صتفادتهم من م�صروع ور�صات االأن�صطة التحويلية

وكعينة على االأ�سواق ال�سعبية املوجودة 
بو�سط  �سوق عبا�سة عمار  فاإن  بالوالية، 
املف�سلة  الوجهة  يعترب  �سطيف  مدينة 
للكثري من املواطنني خا�سة منهم اأ�سحاب 
الدخل ال�سعيف من اأجل اإقتناء خمتلف 
الف�سيل،  بال�سهر  اخلا�سة  احلاجيات 
حمليا  املــعــروف  ال�سوق  قاطني  وح�سب 
بت�سمية "لندريويل" فاإن االأ�سعار املطبقة 
منخف�سة  وتبقى  االأف�سل  هي  ال�سوق  يف 
يف  املطبقة  االأ�سعار  عن  معتربة  بن�سبة 

باقي املحلت التجارية االأخرى.
ويــ�ــســهــد الــ�ــســوق حــركــيــة كــبــرية منذ 

غاية  واإىل  للنهار  االأوىل  الــ�ــســاعــات 
يقت�سر  ال  حيث  االإفطار،  موعد  اإقــرتاب 
االإقبال على املواطنني من مدينة �سطيف 
االأخرى  املــدن  باقي  من  وحتى  بل  فقط 
يف ظل ال�سمعة الطيبة التي اأخذها هذا 
ال�سوق على مدار ال�سنوات الفارطة، وزاد 
خلل  ال�سعبية  االأ�ــســواق  على  االإقــبــال 
منا�سبة  اإقــرتاب  ظل  يف  الفارطة  االأيــام 
امل�ستلزمات  كل  اأن  خا�سة  الفطر  عيد 
باأ�سعار  متوفرة  املنا�سبة  بهذه  اخلا�سة 
معقولة ومقاربة لتلك املطبقة يف اأ�سواق 

اجلملة.

ورغم التوافد الكبري من طرف املواطنني 
اأن هذا مل مينع من  اإال  ال�سوق،  على هذا 
التي  الــتــجــاوزات  مــن  الــعــديــد  ت�سجيل 
من  الفو�سويني  التجار  بع�ص  بها  يقوم 
ال�سلحية  منتهية  �سلع  تــرويــج  خــلل 
خلل  من  كارثية  ظــروف  يف  وت�سويقها 
للمواطنني،  الكبري  االإقــبــال  اإ�ستغلل 
يف  لها  الت�سدي  مت  التي  املمار�سات  وهي 
العديد من املرات من طرف م�سالح االأمن 
من  الكبرية  الكميات  خلل  من  والرقابة 
منذ  حجزها  مت  والــتــي  ال�سلع  خمتلف 

بداية ال�سهر الف�سيل. 

االأ�سواق ال�سعبية وجهة اأ�سحاب الدخل 
ال�سعيف الإقتناء حاجيات العيد

حرفيون ي�سوقون ملنتوجاتهم خالل �سهر 
رم�سان بخن�سلة 
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ت�صتمر على مدى ثالثةاأيام حتت �صعار"عيد بدون اإدمان"عنابة

حملة حت�سي�سّية وا�سعة يف عيد الفطر للوقاية من خطر االإدمان
للموؤ�ّس�سة  االإدمـــان  مكافحة  مركز  ينّظم 
�سة الرازي بعنابة الأّول  اال�ست�سفائّية املتخ�سّ
مدار  وعلى  املبارك  الفطر  عيد  خلل  مــّرة، 
ثلثة اأيام من13 اإىل 15 ماي 2021 حتت 
" مب�ساركة جمعيات  "عيد بدون اإدمان  �سعار 
نوادي  وثقافّية،  علمية  ونوادي  وجمموعات 

ريا�سية واإدارات خمتلفة.
املركز  ن�ساطات  �سمن  احلملة  هذه  تدخل 
االأمرا�ص  يف  ة  املخت�سّ عليه  ت�سرف  الــذي 
والتي  ح�سني  حنان  الربوفي�سور  العقلية 
�سّتى  ملكافحة  ناجعة  ا�سرتاتيجية  �سّطرت 
باالإدمان  االأمــر  تعّلق  �سواء  االإدمــان،  اأنــواع 
الناجت عن تعاطي املخدرات اأو ادمان ال�سا�سات 
الربوفي�سور  ح  االلكرتونّية،وتو�سّ واالألعاب 

حنان ح�سني باأّن فكرة تنظيم احلملة خلل 
العيد يتوافق مع عودة تبّني املدمن ل�سلوكياته 
خلل  اأوتقلي�ص  انقطاع  فرتة  بعد  ال�سابقة 
�سعورّية  ال  بطريقة  في�سبح  الف�سيل  ال�سهر 

اأكرث ا�ستهلكا للمخدرات.
الفطر  عيد  اأيـــام  اأّول  احلملة  وتنطلق 
بربنامج  زواال  ع�سر  الثانية  على  املــبــارك 
ــورة  ــث ال �ــســاحــة  مــ�ــســتــوى  عــلــى  حت�سي�سي 
�سيقّدم  اأيــن  بلديةالبوين،  و�ساحة  بعنابة 
مركز  حول  للوافدين  �سروحات  املتطّوعون 
مكافحة االإدمان و�سبل الوقاية، كما �ستفتتح 
يف  املربجمة  الن�ساطات  ملختلف  الت�سجيلت 

احلملة.
ن�ساطات  عـــّدة  بتنظيم  احلملة  وتتمّيز 

وريا�سية،  ترفيهّية  ثــقــافــّيــة،  تعليمّية، 
مــنــهــارحــلت مــ�ــســي عــلــى االأقــــــدام بجبل 
واملناطق  الــبــحــر  يف  ــات  ــرج خ ــدي،  ــرياي ــس �
تعليم  القطار،  منت  على  خرجات  الرطبة، 
عرو�ص  اليوقا،  فن  تعليم  الــدراجــة،  ركــوب 
القدم  كــرة  يف  دورة  ومو�سيقّية،  م�سرحية 

وغريها.
وجتدر االإ�سارة، اّن اأهم مهام مركز مكافحة 
من  والوقاية  املدمنني  معاجلة  هو  االإدمــان 
اأنواع �سلوكيات  تعاطي املخدرات وتفادي كل 
االإدمـــــان مــن خـــلل تــطــويــر عــــادات حياة 
ت�سيري  يف  اأي�سا  املركز  ي�سارك  كما  �سحّية. 
ـــة يف مــرافــق الطب الــعــام والــتــي قد  االأدوي

تت�سّبب يف خلق اإدمان عند املري�ص.
بـــاأّن  ح�سني  حــنــان  الــربوفــيــ�ــســور  وتــعــتــرب 
للمجهودات  تكملة  هي  التح�سي�سّية  احلملة 
ال  الــذي  املركز  طاقم  يبذلها  التي  اجلّبارة 
يزيد عدد فريقه على الرئي�سة، طبيب عام، 
ثلث اأخ�سائيني نف�سانيني، ثلث �سبه طبيني 

اأمينة وعونني.



ح�سام الدين. ق

ما اجلديد الفني للمن�شد اأمني زروق؟
وهو  م�سنتل  ريحانة  الفنانة  مع  يجمعني  دي��و 
تعالج  اأحل��اين  من  اجتماعية  اأغنية  عن  عبارة 
ال�ساعر  كلمات  من  االطفال،  اختطاف  ظاهرة 
حممد  املاي�سرتو  ووتوزيع  ف�سيل  االأم��ني  حممد 
باأ�ستوديو  العمل  ت�سجيل  مت  حيث  م��راب��ط 
الق�سبة بالعا�سمة، حتت ا�سراف جمعية اأحباب 
معتوقي  الدين  عالء  ال�سيد  ورئي�سها  الرحمن 
بعد  كليب  الفيديو  طريقة  على  �سي�سور  حيث 

�سهر رم�سان.

حدثنا عن خطواتك الأوىل لولوج عامل الإن�شاد ومن 
اأبرز الأ�شماء التي تاأثرت بها ؟

كانت  حيث  مدينتي  م�ساجد  داخل  من  بداياتي 
توجه يل رفقة جمموعة من ال�سباب  دعوات من 
االأئمة  معتمد  بار�ص  الغني  عبد  الدكتور  ال�سيخ 
املولد  ذك��رى  منها  الدينية  احل��ف��الت  الإح��ي��اء 
حفظ  وم�سابقات  واالأع��ي��اد  ال�سريف  النبوي 
االبتهاالت  الكرمي، ذلك مبجموعة من  القرءان 
لها عالقة مب�سمون احلفالت كان هذا منذ  التي 
البكالوريا،  �سهادة  على  ح�سويل  قبل  �سنوات 
البواقي  اأم  بجامعة  در�ست  عليها  ح�سويل  بعد 
ريا�ص  ال��ع��ازف  ب�سديقي  اإث��ره��ا  على  وتعرفت 
زراري فاأن�سئنا فرقة و�سرعنا يف احياء احلفالت 
�سواء   املنا�سبات  من  وغريها  والدينية  الوطنية 
على م�ستوى الوالية اأو باقي واليات الوطن، ومن 
الكلمة  �سماء  يف  تاألقت  التي  اال�سماء  اأب��رز  بني 
امل�سري  الفنان  بهم  ت��اأث��رت  وال��ذي��ن  ال��ه��ادف��ة 
اخل�سر،  حمود  الكويتي  والفنان  من��رة  حمزة 
توجد اأ�سماء اأخرى بنيت عليها قاعدتي النغمية 
واأخذت منها ما احتاجه يف هذا الفن نذكر منهم 
عدة اأ�سماء م�سرية  ال�سيخ املبتهل حممد عمران 
ال�سوري  واملن�سد  املقرئ  اأذكر  كما  والنق�سبندي  

معت�سم باهلل الع�سلي.

تاأ�شي�س  اإىل  دفعك  بالإن�شاد  �شغفك  اأن  نقول  لو 

بالفعل  �شمح  هل  باجلامعة،  ان�شادي  فني  نادي 
�شمن  التاألق  على  للطلبة  وا�شعة  م�شاحة  اعطاء 
فعاليات و�شمح بت�شجيع وتنمية مهارات املوهوبني 

وا�شتقطابهم على الهتمام بهذا الفن الراقي؟
تقريبا  م�ست  التي  جوالتنا  من  عام  حوايل  بعد 
جل ربوع الوطن فكرت يف اإن�ساء فرقة مو�سيقية 
الفكرة  طرحت  اجلامعة   م�ستوى  على  ان�سادية 
ال�سيد  باجلامعة  الن�ساطات  مدير  ال�سيد  على 
الدعم  ومنحنا  بالفكرة  فرحب  ج��دي  �سفيان 
جيل  "نادي  و�سميناها  الفرقة  فاأن�سئنا  الكايف 
االإن�ساد " كان هذا بعد "كا�ستينغ" بعدها �سارت 
فرقة "اكو�ستيك"، نف�ص الفكرة قمنا بتج�سيدها 
عر�سنا  حيث  اجلامعية،  االإقامة  م�ستوى  على 
باالإقامة  الن�ساطات  مدير  ال�سيد  على  الفكرة 
ال�سيد زكرياء لرب�ص الذي رحب بالفكرة ومنحنا 
خالل  م��ن  ن�ساهم  االآن  ون��ح��ن  ال��ك��ايف،  ال��دع��م 
الوطنية  املنا�سبات  جميع  اإحياء  يف  الفرقتني 
والثقافية داخل تراب الوالية و اجلامعة، واأكيد 
من  العديد  ال�ستقطاب  ف�ساء  خلقت  الفرقة 
مو�سيقيني،  عازفني  من  �سواء  باجلامعة  املواهب 
من�سدين وغريهم من املواهب التي ميكن ان تبدع 

يف املجال الفني االن�سادي.

الن�شيد  ت�شجيل  رافــق  النادي  بــاأن  �شابقا  ذكــرت 
نوعه  من  الأول  كــان  حيث  للجامعة  الر�شمي 
كانت  كيف  اجلامعية،  املوؤ�ش�شات  م�شتوى  على 

التجربة؟
النادي  لكورال  ك��ان  حيث  رائعة  جتربة  كانت 
والذي  املعايل"   " ن�سيد  اأداء   يف  الكبري  الف�سل 
وهي  اأال  جزائرية  جلامعة  ر�سمي  ن�سيد  اأول  هو 
كانت  البواقي،  اأم  مهيدي  بن  العربي  جامعة 
زهري  الدكتور  االأ�ستاذ  اجلامعة  ملدير  الفكرة 
للن�ساطات  الفرعية  املديرية  ديبي، حيث قامت 
جدي  �سفيان  اال���س��ت��اذ  راأ���س��ه��ا  على  باجلامعة 
للن�سيد  كلمات  الأح�سن  م�سابقة  عن  باالعالن 
فاز  البواقي  اأم  جامعة  وط��الب  اأ�ساتذة  خ�ست 
بها طالب دكتوراه ال�ساعر ر�سيد بوكراع ، حلنت 
الرحمان  الفنان عبد  الكلمات ووزعت من طرف 

النادي"  "كورال  رف��ق��ة  وق��م��ت  بوحبيلة 
بت�سجيلها، وقد مت عر�ص الن�سيد يف امللتقى 
حيث  مهيدي  بن  العربي  لل�سهيد  ال��دويل 
طرف  من  اإث��ره  على  النادي  رفقة  كرمنا 

ال�سهيد  واأخ���ت  املجاهدين  وزي��ر  ال�سيد 
البطل العربي بن مهيدي وال�سيد وايل الوالية 

طريقة  على  الن�سيد  و���س��ور  اجلامعة،  وم��دي��ر 
عماد  امل��ب��دع  واإخ���راج  بت�سوير  كليب  الفيديو 
الكليب  الق��ى  وق��د   ،  MAD PROD حفيظ 
اجلزائرية  اجلامعات  طلبة  بني  وا�سعا  رواج��ا 
االأ�سبوع  يف  م�ساهدة  الف   100 من  اكرث  و�سجل 
مواقع  �سفحات  خمتلف  عرب  اطالقه  من  االأول 

التوا�سل االجتماعي .

�شاركت يف العديد من امل�شابقات وتوجت باملراتب 
الوىل، اىل ما يعود ال�شر وراء هذا التاألق والتميز 

الدائمني؟
اأي توفيق  من اهلل عز وجل اوال وقبل  ال�سر يف 
كل �سيء ثم االجتهاد اإال اأن لكل جمتهد ن�سيب،  
واالإحاطة  التعلم  يف  واالجتهاد  بالتدرب  اأكيد 
للمقامات  تعلم  م��ن  ال��ف��ن  ب��ه��ذا  يتعلق  م��ا  بكل 
كبار  اإىل  اال�ستماع  وكرثت  املو�سيقى  واأ�سا�سيات 

جنومه.

 ما الذي ت�شعى للو�شول اإليه م�شتقبال؟
اأعمل على الرفع من م�ستوى الذائقة الفنية لدى 
اجلمهور ملا يعرفه من تدين يف الذوق العام �سواء 
البديل  املوؤدي وذلك بطرح  اأو  امل�ستمع  من طرف 
الع�سري ذو الكلمات الراقية الهادفة و االحلان 
ميكننا  خالله  من  وال��ذي  الع�سرية،  ال�سجية 
ميكن  م��ا  ومعاجلة  ال��ي��وم  �سباب  اإىل  ال��و���س��ول 
وحماولة  واآفات  اجتماعية  ق�سايا  من  معاجلته 
غر�ص القيم االجتماعية التي ورثها لنا اجدادنا 

و�سهدائنا من حب للوطن وللدين و للغري.

ال�شهر  عمر  من  تبقى  فيما  يومياتك  عن  ــاذا  م
الف�شيل؟

وتدري�ص  اجلامعة  ب��ني  م��ا  ال��ع��ام  ه��ذا  رم�سان 

للتعليم  �سيماء  باأكادميية  املو�سيقية   املقامات 
ببع�ص  امل�سائية  الفرتة  يف  اأق��وم  فيما  القراآين، 
واأكيد  اأح��ي��ان��ا،  الغيتار  اآل���ة  على  ال��ت��دري��ب��ات 
به  اأ�سلي  ال��ذي  الكرمي  القراآن  حزب  مراجعة 
وبعدها  االأه��ل،  رفقة   املنزل  يف  الرتاويح  �سالة 
ريا�ستي  ملمار�سة  الريا�سية  ال�سالة  اإىل  اجته 
اأكون  التي  االأي��ام  اأم��ا  االأج�سام،  كمال  املف�سلة 
رم�سان  ل��ي��ايل  ح��ف��الت  ب��اإح��ي��اء  فيها  مرتبطا 

اأعو�ص ح�س�سي الريا�سية يف اأيام اأخرى.

اأمني زروق فنان بر�شالة اإيجابية هادفة، من مواليد 18 /11 / 1995 مبدينة عني مليلة، توج  باملراتب الأوىل يف 
م�شابقات ولئية خا�شة باأح�شن �شوت يف التجويد، والقراآن يف بيوت الرحمان يف التجويد، اإ�شافة اإىل نيله املرتبة الثالثة وطنيا 

يف م�شابقة من�شد اجلامعة، ويعد من بني املتاأهلني اىل الرباميات النهائية يف م�شابقة Top5 التي �شتبث قريبا على احدى 
القنوات التلفزيونيه، حبه لعامل الإن�شاد دفعه اإىل تاأ�شي�س نادي فني ان�شادي باجلامعة، كما اأن لر�شيده الفني الزاخر 
بالأعمال املتميزة �شمح له باأن يكون ع�شو جلنة حتكيم يف العديد من امل�شابقات الولئية يف الإن�شاد اإىل جانب تدري�شه 

اأي�شا املقامات �شوتية، يفتح لنا قلبه يف رم�شان يجمعنا.

جنمه بزغ  ومدر�س  زروق" من�شد  "اأمني 
 يف �شماء االن�شاد 

حوار: حفيظة بوقفة

رم�ضان 
   يجمعنا

اليتم  على  قلمها  �سوء  ت�سلط  ميمون" كاتبة  "هديل 
من خالل موؤلفها "الرمادية"

ميمون  هديل  الكاتبة  اأ���س��درت 
التي  موؤلفها  �سنة،   16 �ساحبة 
"الرمادية" متكون من  ب�  و�سمته 
جزئني، اجلزء االأول �سدر عن دار 
�سمن  والتوزيع  للن�سر  مرام  اآدم 
الثاين  اجلزء  اأما  �سفحة   137
للن�سر  امل��ج��دد  دار  ع��ن  ف�����س��در 
�سفحة،   100 �سمن  وال��ت��وزي��ع 
�سلطت  باأنه  موؤلفها  عن  وقالت 
ظاهرة  على  ال�سوء  خالله  من 
اإجتماعية رئي�سية وهي اليتم يف 
لعدة  لتتطرق بعد ذلك  املجتمع، 
موا�سيع مرتبطة باملو�سوع االأول 
يف  االأطفال  ا�ستغالل  غرار  على 
واأ�سافت  والت�سرد،  والفقر  امليتم 
املمزوجة  الرواية  اأح��داث  ب��اأن 
باخلواطر تدور عن فتاة �سغرية 
يتيمة  ت�سبح  اأن  االأق��دار  �ساءت 
يلتهم  جمتمع  و���س��ط  رمتها  ث��م 

ال���رباءة وم��ن خ��الل ه��ذا تروي 
م�سريتها ومعاناتها وكيف ا�ستغلت 
ال�سالح  لتعاي�ص  ا�ستغالل  اأب�سع 

والطالح يف املجتمع.
واأ�����س����ارت ل��ع��ن��وان ال��رم��ادي��ة 
اأهم  وقرنته باأن اختياره كان من 
اأن  حيث  بها،  مرت  التي  املراحل 
اندجمت  ال��ربي��ئ��ة  ال��ف��ت��اة  تلك 
ال�سواد  عليه  يطغى  جمتمع  مع 

ناحية  وم��ن  رم��ادي��ة،  فاأ�سبحت 
كلمة  ح���روف  جميع  اأن  اأخ���رى 
على  وت��ع��رب  عميقة  ال��رم��ادي��ة 
اأحد  لها  قال  كما  ب�سدة  املو�سوع 
التاأليف  خ��الل  واأردف���ت  النقاد، 
عند  فكانت  مبتدئة  ككاتبة  اأنها 
ب��داي��ة ال��ت��األ��ي��ف ت��ت��ع��اي�����ص مع 
البطلة  باأنه  واح�سا�سها  الرواية 
من  االن��ت��ه��اء  وعند  وامل��ق�����س��ودة، 
ب�سدة  بكت  اأنها  اأك��دت  ال��رواي��ة 
حزنا على الفتاة اليتيمة، معتربة 
جميل  ب�سكل  توؤثر  املرحلة  هذه 
عليها وجتعلها تدرك كيف يح�ص 
خططها  عن  اأما  واليتيم،  الفقري 
حتبذ  ال  اأنها  فقالت  امل�ستقبلية 
واكتفت  خمططاتها  ع��ن  ال��ب��وح 
بقول اأن اجلديد قادم ورمبا اأفكار 
لها  تطرق  اأن  ي�سبق  مل  جديدة 

كاتب اآخر.

رفوف  الأورا�س

باتنة  واليــة  من  الت�سكيلي  الفنان  يقدم 
املنمنمات  فن  من  ال�سلطان"  "حرمي  لوحة 
مبقا�ص  ورق  عــلــى  مــائــيــة  الـــــوان  بتقنية 
30/30 �سم، والتي حاولت فيها الفنان وحيد 
وكيف  ال�سلطني،  لبع�ص  الــ�ــســورة  تقريب 
ن�ساء  كل  حماولة  خلل  من  معي�ستهم  كانت 
كل  له  ويلبون  ال�سلطان  من  التقرب  الق�سر 
وجاءت  االحرتام.  له  ويظهرون  احتياجاته 
لوحة حرمي ال�سلطان بفن املنمنمة التي فيها 
احلقبة  تلك  يف  االألب�سة  يف  التفا�سيل  بع�ص 
القما�ص  يف  املــوجــودة  اجلميلة  ــارف  ــزخ وال

والزرابي يف جو مليء باخليال والرومن�سية.

لوحة "حرمي ال�سلطان" للفنان 
الت�سكيلي وحيد دردوخ 

مزاد الفن

باتنة: ال�شلطات الولئية تكرم الفائزين يف 
م�شابقات ال�شهر الف�شيل بباتنة

اأ�سرف اأم�ص وايل والية باتنة توفيق مزهود، 
على  والع�سكرية،  املدنية  ال�سلطات  بح�سور 
تكرمي الفائزين يف امل�سابقات القراآنية التي 
اأطلقتها مديريتي ال�سوؤون الدينية واالأوقاف 

والن�ساط االجتماعي للوالية.
وتخلل احلفل التكرميي الذي جرت فعالياته 
 ،1954 نوفمرب   1 ال��ق��راآن��ي��ة  امل��در���س��ة  يف 
من  لعدد  اهلل،  كتاب  من  بينات  اآي��ات  ت��الوة 
مديرية  مدير  كلمة  جانب  اإىل  الفائزين، 
اأين  باتنة،  والي��ة  ووايل  الدينية  ال�سوؤون 
حفظ  على  الطلبة  ت�سجيع  ب�سرورة  نوهوا 
االإحتفالية  متيزت  كما  ال��ك��رمي،  ال��ق��راآن 
فائز   15 على  قيمة  مالية  جوائز  بتقدمي 
يف امل�سابقة الوالئية  لفروع القراآن الكرمي، 
االأوىل يف  املراتب  املتح�سلني على  واخلم�سة 
و�سط   النووية،  واالأربعني  ال�سريف  احلديث 
ترحيب كبري من اأولياء الفائزين خالل هذه 

امل�سابقة.

باتنة: تثميناً ملجهودات وت�شجيعاً لـ 32 م�شاركاً 
يف امل�شابقة الرم�شانية لأحكام التجويد

نادي �شدى الفكر يكرم الأ�شوات القراآنية يف حفل 
بهيج بجامعة باتنة 1

اأقيم اأم�ص االأول، بقاعة التظاهرات الكربى 
حفل   ،1 ب��ات��ن��ة  بجامعة  ال��ت��اري��خ  بق�سم 
فعاليات  �سمن  وامل�ساركني  للفائزين  تكرميي 
يف  االإلكرتونية  للم�سابقة  االأوىل   الطبعة 
اأراد  "من  �سعار  حملت  التي  التجويد،  اأحكام 

اأن يحدثه اهلل فليقراأ القراآن".
الفكر  �سدى  ن��ادي  اأطلقها  التي  التظاهرة 

الف�سيل،  رم�سان  �سهر  مبنا�سبة  اجلامعي 
حيث  جامعيا،  طالبا   32 م�ساركة  عرفت 
م�ساركاتهم  ن��ظ��ري  ج��م��ي��ع��ا  ت��ك��رمي��ه��م  مت 
الكرمي  ب��ال��ق��راآن  لتم�سكهم   وجمهوداتهم 
وح�سن تالوته، وذلك بح�سور كل من الدكتور 
باتنة1،  جامعة  مدير  �سيف  ال�سالم  عبد 
عميد  جانب  اإىل  حل�سن،  بن  مو�سى  والنائب 
كلية العلوم االإن�سانية واالإجتماعية الدكتور 
اإىل  اإ�سافة  االأدب،  كلية  عميد  وكذا  بوقرة 

ممثلي واأع�ساء النوادي اجلامعية.
نيوز"  االأورا���ص  ل�يومية"  حديثه  يف  واأ�سار 
الفكر  ���س��دى  ن���ادي  رئي�ص  مقالتي  ح�سام 
ال�ستة  باملراتب  امل�ساركني  فوز  اإىل  اجلامعي 
بن  اأ���س��ام��ة  االأوىل  املرتبة  ال��ت��وايل،  على 
حل�سن، املرتبة الثانية �سونيا �ساليل، املرتبة 
الرابعة  املرتبة  �سيماء،  ع��ق��ودة  الثالثة 
�سديقي،  البا�سط  عبد  م��ن  ك��ل  ن�سيب  م��ن 
منا�سفة  �سامية  منا�سري  اإليا�ص،  لو�ساين 
بينهم، بعد اأن مت  تقييم م�ساركتهم من طرف 
كلية  يف  دكاترة  من  املكونة  التحكيم  جلنة 
عرابي،  عامر  غرار  على  االإ�سالمية  العلوم 
حيث  بو�سو�سة،  عالوة  هالل،  احلفيظ  عبد 
على  رق��م��ي��ة  ل��وح��ات  ت��وزي��ع  احل��ف��ل  �سهد 
فيما  والثانية،  االأوىل  باملرتبتني  الفائزين 
ا�ستفاد بقية الفائزين من قامو�ص "الرو�ص" 
ي�ستثني  مل  كما  رمزية،  جوائز  جانب  اإىل 
القائمون على هذه امل�سابقة الت�سجيعية على 
العناية بكتاب اهلل عز وجل باقي امل�ساركني 

من التكرميات.
امل�سابقة  ه��ذه  اأن  ال��ن��ادي   رئي�ص  واأ���س��اف 
الروتني  تغيري  بهدف  ج��اءت  الرم�سانية 
داخل اأ�سوار اجلامعة وخلق جو من املناف�سة 
مبجهودات  م��ن��وه��ا  امل��ن��ا���س��ب��ة،  ه���ذه  خ���الل 
اللجنة التنظيمية التي  �ساهمت خالل هذه 
اأن  التظاهرة على  اإجناح هذه  الظروف على 
تكون يف  م�ستوى تطلعات امل�ساركني، اأين تكفل 
عن  ناهيك  املوزعة،  اجلوائز  بتوفري  حم�سن 

الت�سهيالت املقدمة من اإدارة اجلامعة ل�سمان 
اإجراء هذه املناف�سة يف اأح�سن الظروف.

من جانبه اأكد االأ�ستاذ عالوة بو�سو�سة ع�سو 
يف جلنة التحكيم اأنه عمل جاهدا على  عدم 
وم�ساركته،  جمهود  لبذله  طالب  اأي  اإق�ساء 
ما يرتجم  ذلك تعلق الطلبة بكتاب اهلل عز 
امل�سابقة  هذه  على  اإقبالهم  خالل  من  وجل، 
حتى  الكليات  جميع  من  ا�ستقطبتهم  التي 
من خارج كلية العلوم االإ�سالمية، م�سيفا باأن 
املناف�سة  من  امل�ساركني  مينع   مل  التخ�س�ص 
والت�سجيع  ال�سكر  االأمر  ي�ستحق  ما  والتاألق، 
وجه  على  ال�سباب  بفئة  اأك��رث  وااله��ت��م��ام 

التحديد.

ميلة :اختتام الربنامج الحتفايل اخلا�س 
ب�شهر رم�شان 

مبدينة  امليلي  م��ب��ارك  الثقافة  دار  نظمت 
ميلة احلفل اخلتامي للربنامج اخلا�ص ب�سهر 
مع  تزامنا  ال�سبت  يوم  �سهرة  الكرمي  رم�سان 
ليلة ال�27 من �سهر رم�سان واالحتفال باليوم 
تقدمي  الربنامج  وت�سمن  للذاكرة،  الوطني 
فرقة  مع  القدر  ليلة  مبنا�سبة  ديني  مديح 
والتي  مبيلة  واملديح  لالإن�ساد  االأف��راح  �سذى 

قدمت باقة من االأنا�سيد املتنوعة.
القدر  ليلة  ح��ول  مداخلة  تنظيم  مت  كما 
وا�ستقبال عيد الفطر بالتن�سيق مع مديرية 
ت�سمن  كما  واالأوق����اف،  الدينية  ال�����س��وؤون 
خملدة  �سعبية  اأغاين  تقدمي  اأي�سا  الربنامج 
م�سطفى  الفنان  مع   1945 ماي   08 ملجازر 
الف�سيل مت تقدمي  ال�سهر  بود�سي�ص، وخالل 
والتاريخية  الثقافية  الن�ساطات  من  العديد 
تاريخية  واأخ��رى  فكرية  ن��دوات  خ��الل  من 
فنية  وجل�سات  م�سرحية  عرو�ص  عن  ف�سال 
تنظيم  مت  كما  واملالوف،  االأندل�سي  طابع  يف 
اخلط  يف  وور���س��ات  الت�سكيلي  للفن  معار�ص 
التي  الن�ساطات  االإ�سالمية، وهي  والزخرفة 

عرفت اإقباال معتربا من اجلمهور. 

لهذا  الرم�ساين  الدرامية  التجربة 
بالكثري  حظيت  قــد  كانت  واإن  الــعــام، 
املخت�سني  ــرف  ط مــن  �ــســواء  النقد  مــن 
االأكادمييني اأو من طرف امل�ساهد الب�سيط 
واأ�سدقاء الفن، اإال اأن ذلك مينح �سعورا 
اآخر بعودة املنتجني كما املخرجني للهتمام بالنقد  ومعرفة 
الفكري،  كما  والفني  التقني  اخللل  وا�سلح  التق�سري  مناحي 
فهي تعد وجبة د�سمة يجب اأن يتناولها القائمون على العمل 
الدرامي بجدية واأن ال ي�ستهينوا باأفكار امل�ساهد الب�سيط التي 
املقبل  العمل  جتعل  اأن  �ساأنها  من  التي  التعليقات  على  ي�سعها 

فني وبامتياز.
الدراما  �سناعة  على  تعمل  التي  الدوال  عديد  ا�ستطاعت 
ب�سكل حما�سي وخرايف اأن ت�سع بني اأيدي امل�ساهدين �سفحات 
عن  اأو  م�ساهدته،  يريدون  الــذي  ما  حول  فيها  التعليق  يتم 
االأفكار واالأحداث التي يودون م�ساهدتها يف احللقات املقبلة، 
يحدث ذلك بتفاعل ي�سبح فيه املر�سل واملتلقي �سخ�ص واحدا، 
انتاج  م�ساهما يف  امل�ساهد  وي�سبح  االدوار،  تبادل  يتم خللها 
امل�سل�سل على طريقته اخلا�سة، يحدث ذلك يف ريتم متناغم 
وذكي جيد، ي�سعى خللها القائمون على هذه ال�سفحات �سرب 
الدرامي،  العمل  قيمة  من  ويقوي  يعزز  مما  امل�ساهدين  اأراء 
من  ويزيد  وب�سغف،  حلقاته  ينتظرون  امل�ساهدين  ويجعل 
القائمني  اأن  باعتبار  لنجاحه،  االأ�سباب  يهياأ  الذي  احلما�ص 
على هذه ال�سفحات يوجهون ر�ساالتهم اىل اجلمهور، وبالتايل 
فاإن معادلة اجلمهور تكون مهمة لذا يجب اأن حتظى باهتمام 
الدرامي  العمل  من  اجلمهور  يريده  الــذي  ما  ومعرفة  كبري 
�سيا�سي  قالب  يف  ت�سب  التي  وق�سايا  اأفــكــاره  بتعدد  املقدم 

اجتماعي �سحي وتوعوي.
ومكانته  بــدوره  واحــد  كل  يحظى  اأن  اللزام  من  كان  وان 
ح�سب ا�ستحقاقه لها، فذلك ميكن اأن ينجح الفيلم وي�ساهم يف 
تقدمي ال�سخ�سيات على اأ�سولها دون املبالغة يف تقدمي وجوه 
االجتماعي  التوا�سل  مواقع  على  �سهرتها  ب�سبب  اأخرى  على 
مل  الذين  احلقيقي  الفن  الأ�سحاب  "مغ�سا"  اأحــدثــت  التي 
تعطى لهم فر�سة يف الربوز رغم ما يحملون من طاقات خارقة 
مفتعلة  �سيناريوهات  تــكــرار  ــدم  وع عنها،  الك�سف  تنتظر 
عرب  امل�ساهد  اىل  تت�سلل  اأن  قبل  حتى  امللل  يحيطها  ومكررة 
جهاز التحكم، واأن يتم العمل على الفكرة والتجديد واالبتكار 
امل�ساهد  واقــع  قلب  اإىل  والو�سول  النمطية  عن  واخلـــروج 
الب�سيط الذي ينتظر اأن يرى واقعه يج�سد داخل الدراما، واأن 
يتم االهتمام باالأحداث امل�ستجدة ومب�ساهد ولقطات منا�سبة 
ال تبتلع ال�سيناريو ب�سبب نق�ص املادة الفكرية وعدم ترابط 

احللقات وت�سل�سلها فقط الأن الوقت الزمني غري كاف لذلك.
ميكن اأي�سا اأن يعر�ص لنا املخرجون كما املنتجون اأعمالهم 
الدرامية خارج �سا�سة رم�سان اإن كان الوقت ال يكفيهم  لتاأخذ 
اأن  من  اخلوف  كان  واإن  املحددة،  الزمنية  م�ساحتها  الدراما 
مواقع  اأن  اإال  رم�سان،  �سهر  يف  االأعمال  هذه  يرى  ال  امل�ساهد 
اليوتوب  موقع  عرب  احللقات  كتحميل  االجتماعي  التوا�سل 
املخرجون  فلي�ستعر�ص  ذلك  ويف  احلدث،  ي�سنع  اأن  �ساأنه  من 
ابداعاتهم يف ال�سهور الباقية وياأخذوا منها ح�سة االأ�سد، اأم 

اأن ذلك غري مربمج، وخطة ال يعتز بها الكثريون.
اأده�ستنا  كما  باخليبات  مليئة  كانت  الرم�سانية  الدراما 
نريد  ذلك  وغري  واعد،  فني  م�ستقبل  لها  وجوه  بظهور  اأي�سا 
ال�سا�سة  جنــوم  اجلماهري  ذوق  على  فنيا  وابتكار  جتديد 

 رقية حلمرالرم�سانية.

اإعادة ابتكار ذوقي

بزن�ض_ الدراما
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معلومات خطرية
هل تعلم اأن �سرب اللنب يوميا ي�ساعدك على التخل�ص من اللنب املوجود 

يف البيت!!
هل تعلم اأن ا�سم باراك اأوباما اإذا عك�سته ي�سبح " امابواأ كاراب " وهي 

طالق!! يف اللغة الهندو�سية ال تعني �سيئا على االإ
ال  الأن��ه  حياته  طيلة  �سكرا  كلمة  يقل  مل  هتلر  اأدول��ف  اأن  تعلم  هل 

يتحدث العربية!!
عمر  عن  ياباين  رجل  تويف   1994 �سنة  يف  اأن��ه  تعلم  هل 

يناهز 45 �سنة ، و هذا الرجل ال يزال ميت اإىل يومنا 
هذا!!

هذا  ي�سبح  طفل  اأول  ول��دت  اإذا  االأم  اأن  تعلم  هل 
الطفل اأكرب اأبنائها!!

هل تعلم اأن يف دولة املك�سيك اإذا كان اجلو حارا جدا 
و طلبت ع�سريا باردا فعليك اأن تدفع ثمنه!!

هل تعلم اأن االأخطبوط اأ�سمه العلمي طبوط ، و لكن 
خ طبوط!! ال�سمك من باب االحرتام يناديه االأ

التي  الوحيدة  الفاكهة  اأنها  الفراولة  مييز  ما  اأن  تعلم  هل 
تكتب بهذا اال�سم!!

ملان اأثبتت اأن الفتاة مثل  هل تعلم اأن درا�سة اأجراها بع�ص العلماء االأ
نثى ت�سبه املراأة يف ت�سرفات الن�ساء!! االأ

معجون  لكن  و  الطماطم  من  م�سنوع  الطماطم  معجون  اأن  تعلم  وهل 
االأ�سنان لي�ص م�سنوع من االأ�سنان!!

هل تعلم اأن الب�سر يت�ساجرون بينما ال�سجر ال يتبا�سرون!!.

األف بي�شة
قالك واحد فات قدام اللي يبيع البي�ص

قالو عندك األف بي�سة؟
قالو ما عندي�ص

غدوة من ذاك زاد راح عندو
قالو عندك األف بي�سة؟

زاد قالو ما عندي�ص
وبقى هكا تالث ايام ي�سق�سيه اأيا مول البي�ص قال الزم 

ندبرلو األف بي�سة 
غدوة كي جا ليه ال�سيد قالو عندك األف بي�سة؟

قالو اإيه
قالو بّدلهايل باألف �سفرة!!.

اأجر ومنفعة
واحد بخيل تزوج بوحدة خدامة

تعبت من اخلدمة برا وخدمة الدار
تفاهمو و جابو خدامة للدار

قال لها يل كنت تخدمي عندهم �سحال كانوا يخل�سوك
قالت لهم كنت نخدم باطل غري املاكلة عليهم

قال لها: واحنا ت�ساعدينا �سوية؟
قالت لو: كيفا�ص ن�ساعدكم

معلومات م�سليةقال لها: ت�سومي االثنني واخلمي�ص؟!.

البي�ض

اأمثال �سعبية

اأ�سرع  الظفر  اأ�سبح  االإ�سبع  طــال  كلما   •
االإ�سبع  هو  منوا  االأظافر  اأ�سرع  لذلك  منــوا، 

االأو�سط.
اأمور اخلري )ال�سدقة مثل(  املال يف  • اإنفاق 
ال�سعادة والر�سا الداخلي  انه يزيد من  اثبت 

مما يوؤدي اإىل اإقلل االكتئاب ب�سكل كبري.
الذين  معظم  اأن  اأثبتت  درا�ــســة  هناك   •
خطاأ  بها  اأو  غبية  ن�سية  ر�ــســائــل  ــوا  ــل اأر�ــس
اإال  اخلطاأ  ذلــك  ي�ستوعبون  ال  فــادح  اإملئي 

بعد ال�سغط على زر "اإر�سال".
يف  املـــاهـــرة  احلــيــوانــات  مــن  ـــال  •  االأفـــي
�ساعات   6 لـ  ت�سبح  اأن  وت�ستطيع  ال�سباحة، 
وترفع  ال�سطح  من  قريبة  تبقى  توقف،  بل 

خرطومها للتنف�ص.
كوكاكوال  ا�ستخدام  يتم  كان  املا�سي  يف   •
ال�سيدليات  يف  يباع  وكان  ال�سداع  من  للعلج 

ولي�ص يف املتاجر.
ال�سهادات  على  ح�سوال  العامل  دول  اأكرث   •
هذا  يومنا  يف  م�ستوياتها  مبختلف  اجلامعية 
على  احلا�سلني  ن�سبة  تبلغ  حيث  رو�سيا  هي 
الكلي  ال�سكان  عدد  اإىل  اجلامعية  ال�سهادات 
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جواب 
املحاجية

حاجيتك 
على ماوين

 يف بري �سبحان ربي 
اخلالق،البنا بنا 

ق�سدير وال املاء على 
املاء خالط

حدث يف مثل هذا اليوم
الثاين ع�سر من �سهر ماي

ت�سمان"  "اإبيل  االأملــاين  البحار  ـ   1641
يكت�سف "نيوزيلندا" . 

تون�ص  على  احلماية  تعلن  فرن�سا  ـ   1881
"باردو"  معاهدة  تون�ص  حاكم  توقيع  بعد 

مع الفرن�سيني  .
االأرا�سي  تغزو  اليابانية  القوات  ـ   1894

الكورية، وقد دام احتللها حتى 1945.
�سحيفة  من  االأول  العدد  �سدور  ـ   1912

برافدا الرو�سية.
عن  احل�سار  يرفعون  احللفاء  ـ   1949
بعد  –ر�سميا-  "برلني"  االأملانية  العا�سمة 
ثم  الثانية،   العاملية  ــرب  احل يف  هزميتها 
جرى تق�سيم برلني اإىل جزاأين، وبناء �سور 

برلني ال�سهري يف �سنة 1956.
تفجري  جترب  املتحدة  الواليات  ـ   1951

قنبلة هيدروجينية يف املحيط الهادي
مذبحة  يرتكبون  يهود  متطرفون  ـ   1956
مدينة  يف  الــعــزل  املواطنني  �سد  وح�سية 

ق�سنطينية مب�ساعدة الفرن�سيني.
"ريح  اجلزائري  املطول  الفيلم  ـ   1967
عمل  اأول  جائزة  على  يتح�سل  االأورا�ص" 

مبهرجان كان.
الوطني. ال�سفر  جواز  تاأ�سي�ص  ـ   1969

للحتاد  وطني  ملتقى  اأول  انعقاد  ـ   1975
الوطني للفلحني اجلزائريني بق�سر زيغود 

يو�سف )اجلزائر العا�سمة(.
يو�سح  الــهــرم  يف  اثـــري  ك�سف  ـ   1986

املحاوالت االوىل يف بناء الهرم
لتح�سني  الوطنية  الوكالة  اإن�ساء  ـ   1991

ال�سكن و تطويره.
للمو�سيقى  الوطني  املعهد  حتويل  ـ   1992

اإىل معهد وطني للتكوين العايل.
ت�سنان  وحــمــا�ــص  فتح  حركتا  ـ   1993
بداية  منذ  م�سرتكة  عملية  االوىل  للمرة 

االنتفا�سة يف قطاع غزة.
يف  ــة  ــي ــدن امل اخلـــدمـــة  اإدراج  ـ   1997
املناطق  و  للجنوب  ال�سحية  القطاعات 

املعزولة للوطن.
يف  انــتــحــاريــة  عــمــلــيــات  ثـــلث  ـ   2003
بينهم  35 �سخ�سا  الريا�ص ت�سفر عن مقتل 

منفذوها الت�سعة ومائتي جريح.
لل�سلطة  رئي�سا  برمير  بول  تعيني  ـ   2003
جاي  مكان  يف  العراق  يف  االمريكية  املدنية 

غاردنر.
ميثاق  مــ�ــســروع  على  املــوافــقــة  ـ   2005
حقوق  عــن  لــلــدفــاع  اجلــزائــريــة  ال�سبكة 

الطفل.
ي�سرب   7.3 بقوة  ثاين  زلــزال   -  2015
ــني والــهــنــد  ــ�ــس ــبــال ومــنــاطــق مـــن ال ــي ــن ال
دقيقة  ثلثني  بعد  ويتبعه  وبنغلدي�ص 
اأ�سبوعني  بعد  وذلك  درجة   6.3 بقوة  اآخر 

من الزلزال االأول.
بربجمية  اإلــكــرتوين  هــجــوم    -  2017
جهاز  األـــف   230 مــن  اأكـــرث  يــوقــع  الفدية 

اإلكرتوين حول العامل.

تخاريف 
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اللي ابدا يتم واللي ح�سد يلم

حكـــمة
الأرواح  ح����������ي����������اة  اهلل  ذك���������������ر 
وال����������غ����������ف����������ل����������ة ع����������ن����������ه م�������وت�������ه�������ا

رم�سان  بللي  ن�سعر  مرة  اأول   �
فات �سريعات وما ح�سينالو�ص؟

توفيق زدام ب�سكرة
مّنا  "ن�سعر"  تقول  مّنا  كيفاه 
تفّهم  ك��ي  ح�سينالو�ص"  "ما 

روحك راين جناوبك؟!.
� واهلل يا �سي عالوة غري راهي 

خملطة علّيا بال�سح؟
وفيق.خ تب�سة
اخل���ال���وط���ات  ت���ع���ددت   اإذا 
..اخرت راحة بالك مهما كلفك 

االأمر؟!.
� ما هو حقي كمواطن جزائري 

يا �سي عالوة؟
في�سل �سريفي قاملة
با�ص  حقوقك  عن  تتنازل  اأن 

تظفر بحقك يف احلياة؟!.
باحلجر  اأحدهم  قذفك  اإذا   �
اقذفه اأنت بالورد يا �سي عالوة 
حتى تكون متح�سرا اأكرث منه؟
�سفيان تاغالبت خن�سلة
ال����ورد يف  ي��ك��ون  اأن  ب�����س��رط 
ر  الهَّ حت�سّ مزهرية تاع حديد..ومَ

وحدك يا �سي �سفيان؟!.
يوما.. تكرب  اأن  متنيت  هل   �
هذي  خلاطر  ندمت  جانبي  من 
حتققت  يل  الوحيدة  االأمنية 

يف حياتي؟
�سربي عزو باتنة
ع���الوة..زاد  لعمك  بالن�سبة 
الوحيدة  االأمنية  وهذي  كبري 

يل ما متنيتها�ص يف حياتي!؟.

فرملي دّورها 
زراعة؟!

�سورة م�سحكة



ميلة

بن �ستول.�ص

بدري. ع

اأم البواقـــي
�شطيف 

يف قضصية ف�صاد على م�صتوى تعاونيات احلبوب 

حجز 7750 لرت من املياه املعدنية 
املنتهية ال�سالحية 

حجز 12 قنطارا من اخل�سر والفواكه 
طيلة �سهر اأفريل 

تعيني مدير جديد جلامعة �سطيف 1

لل�ســرطة  الوالئيــة  امل�ســلحة  متكنــت 
الق�ســائية باأمن والية ميلة ممثلة يف الفرقة 
 22 ب  االإطاحــة  مــن  واملاليــة  االقت�ســادية 
م�ســتبه فيهــم يف ق�ســايا ف�ســاد علــى م�ســتوى 
تعاونيــات احلبــوب والبقــول اجلافــة مبيلــة، 
وتعود تفا�ســيل الق�ســية ح�ســب رئي�ص خلية 
االإعلم واالت�ســال باأمن واليــة ميلة حمافظ 
ال�ســرطة حممد فراحتــة اإىل معلومات وردت 
باأمــن  واملاليــة  االقت�ســادية  الفرقــة  اإىل 
واليــة ميلة حــول خروقــات يف عمليــة اإيداع 
املح�ســول مــن طــرف بع�ــص الفلحــني �ســنة 
2018 مــن خــلل خروقــات يف عمليــة بيــع 
البــذور وتلعبــات يف حركــة املخــزون علــى 

م�ســتوى وادي النجــاء ونق�ــص يف كميات بقايا 
العد�ص واحلم�ــص وتزوير يف تواريخ خروجها 
مــن خمــزن ميلــة وا�ســتفادة اأحــد الفلحــني 
مــن قر�ــص بطريقــة غــري قانونية مــن خمزن 
بلدية تاجنانت مقابل ا�ستفادته من كمية من 
االأ�سمدة �سنة 2018 رغم عدم موافقة البنك 

منحه القر�ص.
كما تو�ســلت التحقيقــات املعمقة اإىل وجود 
منــح تعوي�ســات علــى حــادث الربد مــن طرف 
مديــر ال�ســندوق اجلهــوي للتعــاون الفلحــي 
مبيلة �سابقا الإحدى الفلحات واإحدى املزارع 
بغــري وجــه حق �ســنة 2016، مــع تزوير عقد 
كراء قطعــة اأر�ــص الأحدى الفلحــات، وعلى 

اإثــر ذلك مت اإجناز ملف جزائي �ســد امل�ســتبه 
�ســنة   47 العمــر  مــن  البالــغ  الرئي�ــص  فيــه 
و21 م�ســتبه فيهــم اآخريــن تــرتاوح اأعمارهم 
بــني 27 و69 �ســنة مــن بينهــم اإمــراأة، يف ذات 
ال�ســياق تاأ�س�ســت مديريــة امل�ســالح اجلهويــة 
�ســرق للديوان اجلزائري للحبوب بق�سنطينة 
وكدا تعاونيــة احلبوب والبقول اجلافة مبيلة 
ا�ســتكمال  بعــد  الق�ســية،  يف  مــدين  كطــرف 
اإجــراءات التحقيق مت تقــدمي االأطراف اأمام 
ال�ســيد وكيــل اجلمهوريــة لــدى حمكمــة ميلة 
حيــث �ســدر يف حق اأحدهــم اأمر اإيداع وو�ســع 
04 اأ�سخا�ص اآخرين حتت الرقابة الق�سائية 

فيما مت االإفراج عن البقية. 

متكنــت م�ســالح اأمــن واليــة �ســطيف، يف 
عمليتني متفرقتني من حجز اأكرث من 7750 
لــرت من امليــاه املعدنيــة منتهية ال�ســلحية 
املوجهة للم�ســتهلك، ومتــت العملية من قبل 
اأفــراد جمموعة التطهري والنظافة التابعة 
للم�ســلحة الوالئية للأمن العمومي وتندرج 
والردعيــة  الوقائيــة  اجلهــود  اإطــار  يف 
لكبح �ســتى املمار�ســات غــري ال�ســرعية التي 
يقــوم بها بع�ــص التجار، حيــث جاءت عقب 

ا�ســتغلل معلومــات تفيــد بتواجــد كميــات 
هامــة من املياه املعدنية املوجهة للبيع، ليتم 
بالتن�ســيق مــع النيابــة املحليــة حما�ســرة 
خمزنــني مبدينــة �ســطيف مــع حجــز ميــاه 
معدنيــة مــن خمتلــف العلمــات التجاريــة 
ات�ســح باأنها فعل منتهية ال�سلحية، والتي 
بلغت 7750 لرت من املياه معبئة يف قارورات 

بل�ستيكية ذات �سعتي 1.5 و2.5 لرت. 

�ســبطت م�ســالح اأمن �ســطيف، طيلة �سهر 
اأفريــل الفــارط اأزيد من 12 قنطــارا و65 
كلغ من اخل�سر والفواكه التي كانت تعر�ص 
 1823 للبيــع بطــرق غــري �ســليمة، وكــذا 
وحدة من املواد اال�ســتهلكية غري �ســاحلة 
لل�ستهلك، كما حجزت 45 كلغ من اللحوم 
البي�ساء واحلمراء غري �ساحلة للإ�ستهلك، 
واأكرث من 01 طن �ساحلة للإ�ستهلك لكنها 
كانــت تعر�ــص للبيــع دون احرتام �ســروط 

ال�سحة والنظافة اللزمة.
علــى  للق�ســاء  م�ســاعيها  اإطــار  ويف 
الن�ساطات الفو�سوية حجزت ذات امل�سالح 
اأكــرث مــن 2015 وحــدة من خمتلــف اأنواع 
التجهيزات والعتاد التي كانت تعر�ص للبيع 
علــى الر�ســيف اأو قارعــة الطريــق اأغلبها 
خــردوات، األب�ســة واأواين، اإ�ســافة اإىل 56 

األف وحدة من املفرقعات وال�سماريخ. 

اأ�ســرف وزيــر التعليــم العايل والبحــث العلمي 
عبــد الباقي بــن زيان اأثنــاء زيارة عمــل وتفقد 
لوالية �ســطيف على تعيني مدير جديد جلامعة 
1، حيــث مت تن�ســيب  �ســطيف  فرحــان عبا�ــص 
لطر�ــص حممــد الهــادي خلفــا لعبــد الكــرمي بن 
يعي�ص الذي مت حتويله لرئا�سة جامعة بجاية.

وخــلل الزيــارة اأ�ســرف الوزيــر على تد�ســني 

اإقامة جامعية من 1000 �ســرير باملدر�سة العليا 
للأ�ســاتذة م�ســعود زوغار بالعلمة �سرق الوالية، 
وتد�سني وحدة للبحث لتنمية الطبقات الرقيقة 
والتطبيقــات باملنطقــة ال�ســناعية تابعة ملركز 
البحث يف التكنولوجيات ال�ســناعية، ف�ســل عن 

تد�سني مكتبة مركزية بجامعة �سطيف 1. 
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�سي الأورا�سي..
ماتزرعو  ولبا�ص...  بخري  نعيدوا  خلونا 
عرة  تخلونا  ما  الو�سوا�ص...  نفو�سنا  يف 
ال�سوق  يف  تلعبونا  مرة  كل  االجنا�ص... 
على  �سابرين  وحنا  "اخلنا�ص"...  لعبة 
هذا البا�ص... ك�سرتو فينا الثقة وقتلتو 

فينا االإح�سا�ص...

hamzalaribi005@gmail.com

اإيداع �سخ�ض وو�سع 04 اأخرين حتت الرقابة الق�سائية
وجب الكالم

يف كل دول العامل، تعترب املعار�سة للنظام ال�سيا�سي 
خمالف  لــراأي  تبنيا  البلد  يف  القائمة  ال�سلطة  اأو 
اأو  روؤية  ال�سلطة، وحماولة لرتجمة  اأو  النظام  لراأي 
اأو �سيا�سة خمالفة ل�سيا�سة ال�سلطة القائمة  برنامج 
اختلف  هي  املعار�سة  اأن  مبعنى  الواقع،  اأر�ــص  على 
اأي  ـــراأي،  ال ويف  ال�سيا�سة  يف  القائمة  ال�سلطة  مــع 
منا�سبة  تراها  التي  طريقتها  فئة  اأو  حزب  لكل  اأن 
حزب  يختلف  فقد  والعباد،  البلد  �ــســوؤون  لت�سيري 
كثري  مع  التعاطي  طريقة  يف  احلاكمة  ال�سلطة  مع 
بكيان  االختلف  هــذا  مي�ص  اأال  �سرط  الق�سايا  من 
والتاريخية  وامل�سريية  احل�سا�سة  وبالق�سايا  الدولة 
اأن  مبعنى  الدولة،  مبادئ  اأ�سا�سها  على  تتحدد  التي 
املعار�سة ال�سيا�سية هي معار�سة ال�سلطة ال معار�سة 

الدولة وتاريخ الدولة ومبادئ الدولة.
بغ�ص النظر اليوم عن راأي كل �سخ�ص اأو باالأحرى 
الفل�سطينية  بالق�سية  يتعلق  فيما  جزائري  فرد  كل 
التي  الق�سايا  ومبختلف  الغربية  ال�سحراء  وبق�سية 
تقف اجلزائر اإىل جانب ال�سعوب فيها نبذا لكل اأنواع 
يتعلق  حني  اأنه  اإال  واال�سطهاد،  والت�سلط  االحتلل 
االأمر بتوجه "دولة" وبال�سيا�سة اخلارجية الوا�سحة 
بناء  ي�سلك م�سلك دولته  اأن  فاإنه يجب على كل فرد 
على ما يربطها من عقد "تاريخي" و"قيمي" مع دول 
ال�سيا�سي  املعار�ص  كان  مهما  فاإنه  وبالتايل  اأخــرى، 
�سر�سا يف االختلف مع ال�سلطة ومع النظام ال�سيا�سي 
اأن  اأبدا حق  اأن ذلك ال مينحه  اإال  الدولة  القائم يف 
"يخالف مبادئ دولته"، الأن هنالك فرقا وا�سحا بني 
"�سخ�ص معار�ص" و�سخ�ص "عميل وخائن"، فال�سخ�ص 
تغيري  بهدف  ال�سلطة  ويخالف  راأيــه  يبدي  املعار�ص 
ال�سخ�ص  اأمــا  والعباد،  البلد  �سوؤون  ت�سيري  طريقة 
"العاملية"  الق�سايا  يف  دولته  توجه  يخالف  الــذي 
حتت  دولته  �سد  اأخرى  دولة  مع  ي�سطف  اأن  لدرجة 
هذا  ومن  اخليانة،  ي�سمى  ما  "املعار�سة" فهذا  م�سمى 
�سيا�سيا ومن  يعار�ص  التمييز بني من  املنطلق، ميكننا 
"كخائن  املعار�ص ليخفي دوره احلقيقي  يتقم�ص دور 

وعميل ومرتزق ماأجور".
"يدعون  من  ببع�ص  واحلقارة  الوقاحة  ت�سل  اأن 
من  على  ويتهجموا  يهاجموا  الأن  معار�سون"  باأنهم 
الريا�سيني  وبع�ص  اجلزائري"  "ال�سعب  من  ت�سامن 
ال�سعب  مــع  ال�سيا�سيني  والــنــ�ــســطــاء  اجلــزائــريــني 
اأوىل  اجلــزائــري  "ال�سعب  م�سمى  حتت  الفل�سطيني 
بل  �سيا�سية  معار�سة  يعترب  ال  ما  فهذا  بالت�سامن" 
العملء"  "مغازلة  باأنه  عنه  القول  ميكن  ما  هذا  اإن 
وملن  اأكرث"  يدفع  "ملن  اإر�ــســاء  وحمــاولــة  للمطبعني 
اأوىل  اجلزائري  ال�سعب  باأن  القول  اأما  "ي�ستعملهم"، 
باأن  نرى  ال  فنحن  ال�سعب"  "اأبناء  معه  يت�سامن  باأن 
اأو  تهجري  اأو  لق�سف  تعر�ص  قد  اجلزائري  ال�سعب 
مع  الت�سامن  يق�سدون  "العملء"  كان  واإن  �سابه  ما 
االجابة  ميكن  ما  فهذا  ال�سجون"  يف  ال�سواذ  "بع�ص 
يقول  بلدي  خروب  يا  يعرفك  ما  "اللي  بعبارة  عنه 

عليك بنان".

املعار�سة والعمالة

حمزه لعريبي

باتنـة

خن�صلة

�صطيف

ك�سف مذبح �سري للدواجن 
يف و�سعية كارثية

جرحى يف �سجار عنيف بني عائلتني 
باالأ�سلحـة النارية والبي�ساء

مرور  حادث  يف  جرحى   4
يف بني عزيز 

متكن عنا�سر االأمن بباتنـة، من توقيف �ساب م�سبوق 
ق�سائيا يبلغ من العمر 27 �سنة، مبدينة مروانة كان ب�سدد 

ترويج املخدرات، حيث مت العثور بحوزته على 09 �سفائح 
من الكيف املعالج بوزن 876 غرام، ليتم تقدمي امل�ستبه به 

اأمام اجلهات الق�سائية املخت�سة اإقليميا.  

متكن اأعوان الرقابة وقمع الغ�ص مبديرية التجارة 
بوالية خن�سلة، من ك�سف م�ستودع �سري لذبح الدواجن، 

فيما مت حجز كمية معتربة من اللحوم البي�ساء املذبوحة 
بطريقة غري �سحية ودون مراقبة بيطرية، تقدر باأكرث 

من 5 قناطري، حيث مت اإتلف هذه الكمية على م�ستوى 
مركز الردم التقني ببلدية بغاي، يف حني تتوا�سل هذه 

العملية اإىل حني الق�ساء على هذه الظاهرة حفاظا على 
�سحة امل�ستهلك يف ظل وجود 4 مذابح قانونية معتمدة 

عرب اإقليم الوالية.

�سهدت اأم�ص االأول، بلدية مل�سارة بوالية خن�سلة، �سجار 
عنيف بني عائلتني، انتهى ب�سقوط جرحى من كل الطرفني، 

خا�سة بعد اأن ا�ستعملت فيه جميع االأ�سلحة البي�ساء من 
ع�سي وق�سبان حديدية وحتى االأ�سلحة النارية.

وح�سب م�سادرنا، فقد بلغ عدد امل�سابني اأزيد من 10 
اأ�سخا�ص، اأين هرعت م�سالح االإ�سعاف التابعة للحماية 

املدنية لنقل اجلرحى وامل�سابني نحو م�ست�سفى بوحمامة، 
خا�سة اأن البع�ص منهم كان يف حالة حرجة، فيما �سارع 

عنا�سر الدرك الوطني نحو مكان املواجهات لوقف ال�سجار 
بني العائلتني، وح�سب املعلومات املتوفرة، فاإن املواجهات 

اندلعت ب�سبب خلف حول ملكية االأرا�سي ونزاع على املرياث.

تدخلت فرقة النجدة للوحدة الثانوية للحماية املدنية 
ببني عزيز بعد وقوع حادث مرور على م�ستوى الطريق 

الوطني رقم 77 باملكان امل�سمى اخلراز ببلدية بني عزيز 
�سمال �سرق �سطيف، ومتثل احلادث يف ا�سطدام بني �سيارتني 
�سياحيتني، وهو ما خلف تعر�ص 04 اأ�سخا�ص الإ�سابات منهم 
�سنة،  و48   40 بني  اأعمارهم  وتراوحت  ذكر  جن�ص  من   03

وطفلة بالغة من العمر 05 �سنوات، ومت اإ�سعاف اجلرحى 
ونقلهم اإىل ا�ستعجاالت بني عزيز.

متكن عنا�سر ال�سرطة بعني 
البي�ساء، من و�سع حد ل�سبكة 

اإجرامية خطرية متكونة من 
باالعتداء  قامت  اأ�سخا�ص،   5
على �سخ�سني با�ستعمال �سالح 

ناري واأ�سلحة بي�ساء اإ�سافة اإىل 
كلب مدرب، مع اال�ستيالء على 

مبلغ مايل معترب، ومتت العملية 
بعد حتديد مكان تواجد 

املتهمني وتوقيفهم، ويتعلق 
االأمر بخم�سة اأ�سخا�ص ترتاوح 
اأعمارهم بني 21 و 35 �سنة مع 

ا�سرتجاع املبلغ املايل امل�سروق 
والو�سائل واالأدوات امل�ستعملة 

يف اجلرمية واملتمثلة يف مركبة 
�سياحية وم�سد�ص ناري تقليدي 

ال�سنع و�سيف تقليدي ال�سنع 
و�سكينني من احلجم الكبري، 

وكلب مدرب من �ساللة اأملانية، 
كما �سبط بحوزة اأحدهم قطعة 

خمدرات واأدوية موؤثرة عقليا 
متمثلة يف 14 كب�سولة، ليتم 
تقدميهم اأمام نيابة حمكمة 

عني البي�ساء.

االإطاحة بع�سابة 
ت�ستعمل كلبا مدربا 

واأ�سلحة نارية لالعتداء 
على املواطنني
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توقيف م�سبوق ق�سائيا متلب�سا 
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الكيف املعالج مبروانة
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