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عني عىل ما وراء الخرب

يومية سياسية تهتم باألخبار الوطنية واملغاربية

التنمية في افريقيا:

دعوة إلى تعزيز قدرات 
البنك األفريقي للتنمية

دعا وزیر المالیة، ایمن بن عبد الرحمان خالل 
مشاركتھ في االجتماعات السنویة لمجموعة  البنك 
األفریقي للتنمیة المنعقدة بین 26 و 27 اغسطس 
عبر تقنیة التحاضر عن بعد الى تعزیز القدرات 

المؤسساتیة و التنظیمیة للبنك.
ص٠٢

تطـــــــــالعــــــون غــــــــــــــدا
تغطية خاصة لجريدة الوسيط 

المغاربـــــــي مــــــــن ســــوريا
«األرض في الموروث الثقافــــــي»
أمسية تراثية بعنـوان محطات 
من التراث السوري الفلسطينـي

الدفع االلكتروني

إلزام التجار بوضع الخدمة 
تحت تصرف المستهلكين 

قبل 31 ديسمبر
ص٠٢

نعم لجمهورية جديدة
یرى المتتبعون لألحداث الوطنیة والسیاسیة أن 

اختیار رئیس الجمھوریة عبد المجید تبون للفاتح 
نوفمبر المقبل كموعد لإلستفتاء على الدستور ھو 

بمثابة مؤشر إیجابي على أمل أن یعكس مبادئھ في 
وثیقة الدستور المقبلة.

إن اختیار فاتح نوفمبر إلجراء اإلستفتاء على 
الدستور، لھ  في الواقع أكثر من مغزى وداللة، ففي 

ھذا الیوم من سنة 1954 توحد الشعب الجزائري 
ووقف وقفة رجل واحد، ألغى كل الحساسیات 
والحسابات السیاسیة الضیقیة وقال نعم لبیان 

جبھة التحریر الوطني الذي صاغھ شبان ، فضلوا 
اإلستشھاد لتحیا الجزائر حرة مستقلة، ودعوا 

الشعب الجزائري إلى اإللتفاف حول ثورة نوفمبر 
المجیدة ووعدوه بأن الحریة آتیة ال ریب فیھا وأن 

طرد المستعمر الفرنسي الغاشم من ھذه األرض 
الطاھرة أصبح من البدیھیات، وھذا ماحصل وبعد 

كفاح مریر دام سبع سنوات ونصف إنتزعت الجزائر 
إستقاللھا من فرنسا اإلستعماریة .

الیوم ھاھو التاریخ یعید نفسھ لكن في زمن غیر 
ذلك الزمن وفي ظروف مغایرة تماما لتلك الظروف، 
الیوم تطرح الدولة الجزائریة على الشعب الجزائري 
وثیقة اإلستفتاء على الدستور بھدف بناء جمھوریة 

جدیدة .
وبھذا نقول أن اإلستفتاء الشعبي على الدستور ھو 
في الواقع محطة فاصلة في حیاة الجمھوریة وبناء 

دولة جدیدة بمبادئ التطور والحداثة وحقوق اإلنسان 
.

وعلیھ نقول أن الكرة الیوم في مرمى الشعب 
الجزائري لیقول نعم لدستور توافقي الیمس بمقومات 

الشعب الجزائري، دستور الیخدم شخصا معینا أو 
عھدة معینة بل ھو دستور توافقي یخدم الشعب 

والوطن.
المؤكد أن الشعب الجزائري الذي خرج یوم 22

فبرایر 2019 في حراك وطني مبارك قل نظیره 
لیقول بصوت واحد، ال للممارسات المشبوھة ، 
ال للفساد، ال للحكم الفردي ال لتبذیر المال العام 
الخ،،، مطالب الیوم بالمشاركة القویة والمكثفة 

والتوجھ إلى مكاتب اإلستفتاء لیقول نعم لدستور 
توافقي نعم لدستور یضع الشعب والوطن فوق كل 

اإلعتبارات نعم لجمھوریة جدیدة، یعیش تحت ظلھا 
كل الجزائریین على إختالف أرائھم وتوجھاتھم 

السیاسیة .
والحقیقة أن المشاركة القویة للشعب الجزائري في 

اإلستفتاء على الدستور في فاتح نوفمبر المقبل، 
یعني قطع الطریق أمام أولئك الذین یصرون على 

عدم نزع تلك النظارات السوداء التي یضعونھا على 
أعینھم ، وال یرون في حیاتھم إال سوادا، وال یحلوا 
لھم العیش إال في الفوضى، ونشر الدعایة الھدامة 

من أجل ثني عزیمة ھؤالء الرجال الذین عقدوا 
العزم وتحملوا المسؤولیة لنفض الغبار على الجزائر 

والقیام بإصالحات عمیقة ودفع عجلة التنمیة فیھا 
للحاق بركب الدول المتطورة.

االفـــتـتاحــيـة
بقلم السعيد قرايت

لجنة الفتوى تؤكد جواز لجنة الفتوى تؤكد جواز 
إخراج الزكاة قبل موعدهاإخراج الزكاة قبل موعدها
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لجنة الفتوى تؤكد جواز إخراج الزكاة قبل موعدها
أكدت السبت اللجنة الوزاریة للفتوى جواز تقدیم الزكاة و إخراجھا قبل حلول موعدھا (أي الحول) لما في 

ذلك من تحقیق المصلحة التي تعود على المواطنین لتجاوز الصعوبات التي أفرزتھا جائحة كورونا.

ويف بيان لها, أشارت لجنة الفتوى التابعة 
لوزارة الشؤون الدينية واألوقاف إىل أنه 

"يجوز تقديم الزكاة وإخراجها قبل حلول 
موعدها (أي الحول), ويف ذلك ما ال 

يخفى من تحقيق املصلحة التي تعود عىل 
فئات من املواطنني, وذلك مبرافقتهم و 

إعانتهم يف تجاوز الصعوبات التي أفرزتها 
جائحة كورونا, خصوصا يف هذه األيام 

من الشهر املحرم, حيث تعود الكثري عىل 
إخراج زكاتهم بهذه املناسبة".

ونبهت اللجنة يف ذات البيان املزكني 
الذين قدموا زكاتهم وأخرجوها قبل 

دوران الحول, "أن يراجعوا نصابهم عندما 
يحني موعد حولهم األصيل, فإذا وجدوا 

عند متام الحول (أي العام) أن مجموع ما 
عندهم من املال يزيد عىل املبلغ الذي 

أخرجوا منه الزكاة سابقا, فإنه يجب 
عليهم إخراج الزكاة من الفارق بني القيمة 

السابقة والقيمة الحالية, ألن تقديم 
الزكاة ال يسقط وجوبها يف املال الذي طرأ 

خالل هذه املدة".
ويف ذات السياق, ذكرت اللجنة 

ب"وجوب املبادرة إىل إخراج زكاة الرثوة 
الحيوانية و زكاة الزروع والثامر وفق 
رشوطها و كيفياتها حرصا عىل زيادة 
األموال الزكوية التي تسهم يف خدمة 

املجتمع وتنميته".
و تهيب اللجنة الوزارية للفتوى, بأرباب 
األموال و من وسع عليهم الله يف الرزق 

أن "يضاعفوا من الخريات وأن يستمروا يف 
مد يد العون إلخوانهم املحتاجني".

كام تهيب بكل املحسنني أن "يوسعوا 

صدقاتهم لتشمل مختلف املجاالت 
التيتخدم املصالح العامة, ويعود نفعها 
عىل سائر أفراد املجتمع السيام الفئات 

املعوزة, كام تسهم يف تعزيز منظومة 
التضامن الوطني والتكافل االجتامعي, 

خصوصا ونحن مقبلون عىل دخول 
اجتامعي يف ظروف استثنائية تتطلب 

مضاعفة الجهود واملساعي الخريية".
و شددت لجنة الفتوى عىل أن وقع 

جائحة كورونا "ال يزال قامئا ومستمرا ما 
يستدعي املزيد من التمثل بقيم التضامن 

والتكافل األصيلة يف مجتمعنا الجزائري 
والتي من شأنها التخفيف من وطأة 

امللامت التي أصابت فئات من املواطنني 
يف أرزاقهم ومعاشهم".

وأج
التنمية في افريقيا:

دعوة إلى تعزيز قدرات البنك األفريقي للتنمية
دعا وزیر المالیة، ایمن بن عبد الرحمان خالل مشاركتھ في االجتماعات السنویة لمجموعة  البنك األفریقي 
للتنمیة المنعقدة بین 26 و 27 اغسطس عبر تقنیة التحاضر عن بعد الى تعزیز القدرات المؤسساتیة و 

التنظیمیة للبنك.
وجاء يف بيان لوزارة املالية "و لدى تدخله 

كممثل للجزائر لدى هذه الهيئة املالية 
اإلفريقية، أشاد وزير املالية "بالجهود التي 

بذلها البنك لصالح القارة االفريقية ، مجددا 
"دعم الجزائر لهذه املؤسسة التي تعترب فاعال 

يف التنمية القارية".
و يف هذا الصدد شدد الوزير عىل أهمية 
تعزيز القدرات املؤسساتية و التنظيمية 

للبنك االفريقي للتنمية بهدف تقوية قدرته 
عىل امتصاص التدفقات املالية الحالية و 

املستقبلية و التحكم فيها ألقىص حد من أجل 
ضامن متويل موجه نحو املشاريع املهيكلة 

واالندماج االقليمي".
وعىل صعيد آخر اشار الوزير اىل انه من 
املفرتض ان تحتل مسألة الجندر مكانة 

اساسية يف اسرتاتيجية التنمية للبنك االفريقي، 
داعيا اىل متثيل احسن للنساء ال سيام عىل 

مستوى ادارة املؤسسة.
وختم الوزير مداخلته بالتشديد عىل رضورة 
تحيني ميثاق االخالقيات عىل مستوى  البنك 

األفريقي للتنمية  و الذي يجب تطبيقه 
برصامة.ويف إطار الجمعيات السنوية، شارك 
وزير املالية يف اجتامعات مجلس الحكومة، 
بحيث كان أوالها مخصصا لدراسة نشاطات 

بنك التنمية اإلفريقية واملصادقة عىل التقارير 
السنوية للنشاطات املالية، يضيف ذات 

البيان.
وكان ثاين اجتامع شارك فيه السيد بن عبد 

الرحامن مخصصا للحوار الذي جمع رئيس 
البنك باملحافظني.

لإلشارة فقد شكل ذلك االجتامع سانحة لكافة 
محافظي بنك التنمية اإلفريقية للتحادث مع 
رئيس اإلدارة العليا لهذه الهيئة حول التقدم 

الذي أحرزه البنك يف إطار تنفيذ برنامج 
اإلصالحات األولية الذي تم إعداده بعنوان 

الرتفيع العام السابع يف رأس املال ، واملصادق 
عليه شهر أكتوبر من سنة 2009.

وخالل اللقاء الذي تم عقده بني رئيس بنك 
التنمية اإلفريقية واملحافظني، واملندرج يف 

سياق جائحة كوفيد19-، متحورت املحادثات 
السيام حول سبل تكثيف األثر العمليايت 

لتدخالت البنك يف القارة وتعزيز القدرات 
املؤسساتية لهذه املؤسسة وضامن دميومتها 

املالية عىل املدى الطويل.
كام عرفت الجمعيات السنوية املنعقدة يف 

2020 إجراء انتخاب رئيس البنك اإلفريقي 
للتنمية، بحيث تم تعيني السيد بن عبد 

الرحامن من طرف مجلس املحافظني بصفته 
واحدا من املحافظني املراقبني االثنني لعملية 

االنتخاب واملنحدرين من جنوب إفريقيا 
وأملانيا.

وبهذا الصدد، اضطلع الوزير مبهمة ضامن 
سريورة عملية التصويت طبقا للتنظيم الذي 

يؤطر انتخاب رئيس البنك.
للتذكري فإنه نهاية عملية االنتخاب أسفرت 

عن اقرتاح الدكتور أكينوومني أديسينا، 
الرئيس الحايل لبنك التنمية اإلفريقية، بشكل 

فردي للرئاسة وجرى انتخابه باإلجامع من 
أجل البقاء عىل رأس هذه املؤسسة لعهدة 

ثانية تدوم خمس سنوات، يضيف البيان.
واج

الدفع االلكتروني

إلزام التجار بوضع الخدمة تحت تصرف 
المستهلكين قبل 31 ديسمبر

أعلمت وزارة التجارة 
اليوم الخميس يف بيان 

لها التجار بإلزامية وضع 
تحت ترصف املستهلكني 
وسائل الدفع اإللكرتوين 

قصد متكينهم من تسديد 
مشرتياتهم عرب حساباتهم 

البنكية أو الربيدية املوطنة 
قانونا عىل مستوى مؤسسة 
بريد الجزائر أو املؤسسات 

البنكية املعتمدة، وذلك قبل 
31 ديسمرب املقبل.

ويأيت هذا القرار تطبيقا ألحكام املادة 111 لقانون املالية لسنة 2020، والتي تقيض بإلزامية 
وضع تحت ترصف املستهلك وسائل الدفع اإللكرتوين، حسب ما جاء يف بيان للوزارة.

ويف هذا اإلطار، فإن «كل التجار مدعوون للتقرب من مصالح بريد الجزائر و/أو البنوك 
واملؤسسات املرصفية لطلب تجهيز فضاءاتهم التجارية بالوسائل الالزمة قصد ضامن تقديم 

خدمة الدفع عن بعد( TPE ، QR Code )»، حسب ما جاء يف البيان.
و يجب عىل كل تاجر، يضيف نفس املصدر، «االمتثال لهذه األحكام يف أجل أقصاه 31 

ديسمرب 2020 وذلك بإيداع طلب عىل مستوى املصالح املختصة التابعة للمؤسسات الربيدية 
والبنكية املذكورة أعاله والتي تسلم له وصال بذلك».

وبخصوص التجار الذين يتعذر عليهم تجهيز فضاءاتهم بهذه الوسائل، أشار البيان إىل أن : 
« كل تاجر تعذر عليه تجهيز فضاءه بهذه الوسائل يف التاريخ املحدد ميكنه تقديم الوصل 

باإليداع عند عمليات الرقابة املنجزة من طرف األعوان املؤهلني قانونا».
ولطلب معلومات إضافية، تدعو الوزارة التجار املعنيني للتقرب من املديريات الجهوية 

والوالئية للتجارة.
وأج

تعيين السيد بولفراخ مديرا عاما بالنيابة 
للديوان الوطني المهني للخضر والفواكه واللحوم
تم تعيني السيد عز الدين بولفراخ مديرا عاما بالنيابة للديوان الوطني املهني املشرتك  للخرض 
والفواكه واللحوم (اونيالف)، خلفا للسيد كريم حلو، حسب ما أعلنته والوزارة  يف بيان نرشته 

عىل صفحتها الرسمية بشبكة التواصل االجتامعي «فايسبوك».

ويتمثل  دور الديوان الذي انشأ خالل 2009 يف ضبط وتأمني اإلنتاج الفالحي يف السوق 
لتحقيق األمن الغذايئ واملحافظة يف نفس الوقت عىل القدرة الرشائية للمواطن من خالل ما 

يسمى ب «املخزون األمني» الذي يساهم فيه متعاملون خواص وعموميون.

كام يعمل الديوان عىل تنظيم الشعب عن طريق املجالس املهنية منها املجلس املنتخب 
للبطاطا واملجلس املنتخب للحوم البيضاء عالوة عىل كل املتعاملني العموميني والخواص من 

أجل ضبط كافة املنتجات وتحقيق وفرتها يف السوق.
وأج

المؤسسة الوطنية للترقية العقارية: التشديد 

على تسريع وتيرة انجاز المشاريع السكنية
أكد الرئيس املدير العام للمؤسسة الوطنية للرتقية العقارية، حافظ سفيان، اليوم الخميس 

عىل رضورة ترسيع وترية االنجاز للمشاريع السكنية والتنسيق مع مختلف املصالح واملديريات 
الوالئية لتسليمها يف أقرب اآلجال، خالل الزيارة التفقدية التي قادته إىل والية قسنطينة، 

حسب ما جاء يف بيان للمؤسسة.
وبعد االنتهاء من برنامج الزيارة يف كل من واليات بسكرة وباتنة وقاملة، والتي رشع فيها يوم 

الثالثاء 25 أغسطس، اتجه الرئيس املدير العام اليوم إىل موقع 380 مسكن ترقوي عمومي 
بوالية قسنطينة، مرفوقا بكل من املدير الجهوي للمؤسسة ورئيس املصلحة مبديرية التعمري 

والبناء للوالية وممثلني عن رشكة الكهرباء والغاز «سونلغاز».
وخالل الزيارة امليدانية التفقدية، وقف السيد حافظ عىل االنطالق الرسمي ألشغال التهيئة 

الخارجية األولية والثانوية للموقع السكني، الذي انتهت فيه االشغال بصفة رسمية فيه، 
حسب البيان الذي نرش عىل صفحة املؤسسة عىل «فايسبوك».

وشدد نفس املسؤول عىل حتمية التنسيق مع مديرية التعمري والبناء للوالية ومصالح سونلغاز 
لترسيع وترية اإلنجاز قدر املستطاع  لتسلم املرشوع بصفة «رسمية ومؤكدة» يف أقرب اآلجال 

املمكنة.
يذكر ان السيد حافظ كان قد عاين موقع 222 مسكن ترقوي عمومي  بوالية قاملة أين وقف 

عن عملية االنطالق الرسمي للتهيئة الخارجية للسكنات .
وحسب البيان فقد «اغتنم السيد حافظ الفرصة لتقديم تعليامت صارمة برضورة التنسيق مع 

مديرية التعمري والبناء للوالية من جهة وكذا مصالح سونلغاز من جهة أخرى لإلرساع بعملية 
ربط 102 مسكن الذي أصبحت جاهزة متاما «.

وأعطى يف هذا االطار مهلة زمنية ملقاوالت اإلنجاز قدرت بستة(6) أشهر كأقىص حد  إلنجاز 
120 وحدة سكنية التي بلغت نسبة اإلنجاز فيها 65 باملائة من مجموع األشغال لتسليم 

املرشوع كامال يف اآلجال املتفق عليها.
كام تنقل الرئيس املدير العام للمؤسسة يوم الثالثاء 25 أغسطس إىل واليتي بسكرة و باتنة، 

اين استهل الزيارة من موقع 136 مسكن ترقوي عمومي بوالية بسكرة وأرشف رفقة الوفد 
املرافق له عىل وضع الحل النهايئ ملشكل الربط بشبكة الكهرباء و شبكة الرصف الصحي، مع 

التزام املعنيني باألشغال بإنهائها يف ظرف شهر واحد
وأج.
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لغز اختفاء خمسيني بدوار أوالد ليتيم ببيضاء برج  بسطيف 

يتواصــــل ..... والجهات األمنية تفتح تحقيقا في القضيـــة

يتابــع  الــرأي العــام املحــيل  تداعيــات اختفــاء 
بلديــة  ليتيــم  أوالد  بــدوار  يقطــن  كهــل  
بيضــاء بــرج جنــوب واليــة ســطيف  و حســب 
ــمى (  ــإن املس ــا  ف ــرة لدين ــات املتوف املعلوم
ــزوج  ــنة  مت ــر 50س ــن العم ــغ م ك .ك ) البال
ــار  ــن األنظ ــى ع ــد إختف ــة اوالد ق وأب لثالث
يف ظــروف جــد غامضــة  بعــد عيــد األضحــى 
الشــخص  أقــارب  اطلــق  .أيــن  املبــارك  
املختفــى نــداءات ومنشــورات عــىل منصــات 
اإلختفــاء   خــرب  عــن  اإلجتامعــي  التواصــل 
ــداول منشــور اإلختفــاء عــىل نطــاق  ورغــم ت

ــد   ــات  تفي ــد وال معلوم ــن ال جدي واســع  لك
ــمى ( ك .ك ) . ــد  املس ــكان تواج ــدد م وتح
ــدة  ــداول ع ــاء وت ــض األنب ــود بع ــام  وج وأم
معلومــات وفرضيــات  بشــأن تعرضــه ملكــروه 
ــة  ــة يف فرق ــة ممثل ــات األمني ــت الجه ، فتح
تحقيقــات  بــرج  ببيضــاء  الوطنــي  الــدرك 
معمقــة  بعــد إســتغالل كل املعلومــات  ، 
ــرا   ــه مؤخ ــم ردم ــرئ ت ــر ب ــادة حف شــملت إع
تحــوم كل الشــكوك حــول ظــروف ردمــه  او 

ــي . ــل املختف ــة الكه ــد  جث ــامل تواج احت
ورغــم اســتمرار الحفــر ملــدة ثالثــة ايــام 

كاملــة  بإســتعامل عــدة آليــات إال انــه لحــد 
ــدة   ــات جدي ــة معلوم ــرسب أي ــاعة مل تت الس
ســوى اســتكامل عمليــة الحفــر والتــى قاربــت 

ــاء . ــىل االنته ع
وأمــام هــذا اللغــز املحــري  حــول ظــروف 
ــرف  ــن ط ــديد م ــم ش ــل تكت ــاء  يف ظ اإلختف
ــاعات  ــتكون الس ــل س ــيل  ، فه ــط العائ املحي
مالبســات  كشــف  يف  حاســمة  القادمــة  
املحري......القضيــة  اللغــز  وحــل  اإلختفــاء  

للمتابعــة 
سطیف : كمال بوشباك

لم يتلقوا أجورهم منذ ٨ أشهر : 

أعوان األمن  يشلون ورشات انجاز المشاريع السكنية ببجاية
ــة األســبوع املــايض أعــوان األمــن  أقــدم نهاي
والوقايــة التابعــني للمؤسســة األمنيــة الخاصــة 
ــاز  ــرشوع انج ــن م ــامن أم ــة بض G٣Sواملكلف
تابعــة  اجتامعــي  ســكن   ٧٠٠٠ مــن  أكــرث 
الديــوان الرتقيــة والتســيري العقــاري بإغــزر 
أوزاريــف بــوادي غــري ١٠ كلــم غــرب بجايــة 
عــىل غلــق الطريــق املــؤدي  إىل الورشــات 
أشــهر   ٨ ألجــرة  اســتالمهم  عــدم  بســبب 
كاملــة وخــالل تدخلــه عــرب أمــواج إذاعــة 
األعــوان  أحــد  أكــد  الجهويــة  الصومــام 
املحتجــني أنهــم بــدون أجــرة شــهرية منــذ ٨

أشــهر " مؤسســتنا مل تســتلم مســتحقاتها مــن 
ــاز    ــة بإنج ــة CCCC املكلف ــة الصيني املؤسس
ــاري  ــيري العق ــة والتس ــوان الرتقي ــرشوع  دي م
ــي  ــة وه ــة الحراس ــا صفق ــا معه ــي وقعن والت
  "OPGI ــن ــتحقاتها م ــى مس ــا مل تتلق بدوره
ــق  هــذا ويســعى أعــوان األمــن مــن وراء غل
لفــت  إىل  الورشــات  إىل  املــؤدي  الطريــق 
أنظــار الــوايل للنظــر يف وضعيتهــم وقصــد  
معرفــة وجهــة نظــر ديــوان الرتقيــة والتســيري 
العقــاري حــول هــذه القضيــة مل نتمكــن مــن 
ــة  ــر بالنياب ــون املدي ــع اإلدارة لك ــل م التواص
كان غائبــا ويف ســياق آخــر كان لهــذه الحركــة 
مؤسســات  عــىل  أثرســلبي   اإلحتجاجيــة 

اإلنجــاز األخــرى املكلفــة بإنجــاز ١٦ ألــف 
ــة  مبشــاريع  ــغ ســيام املكلف مســكن كل الصي
ــاء  ــاز الكهرب ــل لشــبكات الغ ــط والتوصي الرب
واملــاء إذ توقفــت بدورهــا والجديــر بالذكر أن 
القطــب العمــراين إغــزر أوزاريــف بــوادي غــري 
ــوزارة  ــة ل ــة تابع ــارة لجن ــد حظــي بزي كان ق
الســكن يف نوفمــرب ٢٠١٨ قصــد معاينــة وتــرية 
املشــاكل  عــىل  والوقــوف  األشــغال  تقــدم 
التــي  تعرقلهــا ويف مقدمتهــا مشــكل القــروض 
البنكيــة إذ شــدد املتدخلــون يف جلســة العمــل 

التــي أقيمــت أنــذاك عــىل رضورة  اتخــاذ 
ــىل  ــول ع ــمح بالحص ــة تس ــراءات ملموس إج
القــروض البنكيــة إلســتكامل أشــغال  التهيئــة 
ــدت  ــا أك ــن جهته ــة وم ــالت املختلف والتوصي
ــذاك  عــىل اســتعداد وحــرص  ــة أن ــك اللجن تل
املاليــة  املرافقــة  املركزيــة عــىل  الســلطات 
ــري أن  ــة  غ ــغال املتبقي ــف األش ــاز مختل إلنج
ــن يف  ــد اآلن مل يك ــدان إىل ح ــق يف املي ماتحق

ــذاك ــت أن ــي أعطي ــود الت ــتوى الوع مس
بجایة :عبدالسالم قریشي 

أمام ارتفاع عدد اإلصابات بوباء كورونا :

 غلــــــق مقـــــــر بلديـــــة آقبــــو
أقــدم نهايــة األســبوع املنــرصم عــامل بلديــة 
ــة  ــر البلدي ــق مق ــة عــىل غل ــو غــريب بجاي آقب
الحاميــة  وســائل  نقــص  عــىل  احتجاجــا 
والوقايــة مــن وبــاء كورونــا ســيام بعــد ارتفــاع 
ــني املوظفــني والعــامل  ــني مــن ب عــدد  املصاب
وهــو  األمــر الــذي أدى إىل اغــالق املقــر 
ــه يف الوقــت الــذي تــرك  ومغــادرة الجميــع ل
فيــه املواطنــني الراغبــني يف  انجــاز وثائقهــم يف 
ــط العــامل  ــد رب ــن أمرهــم هــذا وق حــرية م
املصالــح  كل  بتعقيــم  للعمــل  اســتئنافهم 

واملكاتــب فضــال عــن توفــري وســائل الحاميــة 
ــة  ــن جه ــم وم ــوائل التعقي ــات و س كالكامم
ــة  ــتعلة يف املفرغ ــريان مش ــزال الن ــرى ال ت أخ
بتحراشــت   البلديــات  بــني  ملــا  العموميــة 
ماأعــاق  وهــو  أيــام  أربعــة  منــذ  بآقبــو 
عمليــة تفريــغ النفايــات والقــاذروات بســبب 
ــف والحــرارة وحســب مصــدر  الدخــان الكثي
محــيل فإنــه ســيتم إطفــاء النــريان نهــار اليــوم 
قصــد الســامح  لعــامل النظافــة مــن مامرســة 

ــم مهامه
بجایة : عبدالسالم قریشي 

مؤسسة نوميلــــوغ ببجايـــــة تفصــــــل ١٩٦ عامال
مؤسســة  أقدمــت  التوقعــات  كل  عكــس 
املؤسســات  احــدى  وهــي  نوميلــوغ 
املتخصصــة يف النقــل اللوجيســتييك والتــي  
تتعامــل مــع مؤسســة ســيفيتال ملالكهــا اســعد 
ربــراب عــىل توجيــه اشــعارات بالفصــل مــن 
عامــال عــىل خلفيــة  العمــل يف حــق 196 
ــؤالء  ــا ه ــام به ــي ق ــة الت ــة اإلحتجاجي الحرك
الشــاحنات  ســواق  مقدمتهــم  ويف  العــامل 
والذيــن يطالبــون بتحســني ظروفهــم املهنيــة 
واإلجتامعيــة ورغــم صــدور قــرار مــن العدالــة 
بإنصــاف العــامل  ســيام حقهــم يف انشــاء 
إدارة  أن  إال  حقوقهــم  عــن  تدافــع  نقابــة 
اســتئناف  إىل  ســارعت  نوميلــوغ  مؤسســة 
األســبوع  نهايــة  ماحــدث  وهــو  الحكــم 

ــم   ــايض إذ قامــت صباحــا باســتئناف الحك امل
ــت يف  ــاء رشع ــة ويف املس ــة اإلداري يف املحكم
العمــل  بالتوقيــف عــن  اشــعارات  ارســال 
ــن  ــري م ــدى الكث ــروف أب ــذه الظ ــط ه ووس
العــامل امتعاضهــم مــن هــذا التــرصف الــذي 
ــه إدارة املؤسســة ورصح أحدهــم "  قامــت ب
رغــم تضحياتنــا مــن أجــل نجــاح املؤسســة إذ 

جبنــا البــالد طــوال وعرضــا وعانينــا كثــريا مــن 
املخاطــر يف الطرقــات وأهملنــا عائالتنــا إال أن 
ــر   ــا يف الظه ــا وطعنتن ــة خذلتن ــذه املؤسس ه
فنحــن  ذلــك  ورغــم  ســنامر  جــزاء  ونلنــا 
مســتعدون للمغــادرة رشط تســوية وضعيتنــا 

املاليــة واإلداريــة"ا
بجایة : عبدالسالم قریشي

قطع الطرقات ، غلق أبواب البلديات واعتراضات 

مالك األراضي : ثالوث يعرقل التنمية بوالية بجاية
ــدد  ــايس يف ع ــم القي ــة الرق ــة بجاي ــت والي حطم
الحــركات اإلحتجاجيــة عــىل املســتوى الوطنــي 
خاصــة يف الســدايس األول مــن الســنة الجاريــة 

ــذه ــباب ه ــت أس ــد تنوع وق
 الحــركات بــني مــا هــو ســيايس نقــايب واجتامعــي 
ــة ذات  ــركات اإلحتجاجي ــن الح ــر ع ــض النظ وبغ
الطابــع الوطنــي التــي لبســت ثــوب الحــراك  
والتــي شــغلت الــرأي العــام الوطنــي لعــدة شــهور 
فــإن الحــركات اإلحتجاجيــة عــىل املســتوى املحــيل 
تكــون قــد بــدأت مــن برباشــة وهــي ذات نكهــة 
سياســية بســبب الــرصاع بني التشــكيالت السياســية 
ــذي  ــدي وال ــعبي البل ــس الش ــادة املجل ــول قي ح
تســبب يف شــلل شــبه تــام للتنميــة يف البلديــة 
ــأيت دور  ــم ي ــك عــىل حســاب الســكان  ث وكان ذل
ــاين  ــي تع ــرى الت ــة األخ ــعبية البلدي ــس الش املجال
قلــة اإلنســجام والتفاهــم والكثــري منهــا يف طريقهــا 
إىل اإلنســداد منهــا بلديــة ذراع القائــد  ، القــرص ، 
صــدوق وغريهــا التــي تعــاين الكثــري إذ مل تتحــرك 
التنميــة فيهــا بعــد ومــن جهــة أخــرى نجــد 
اإلجتامعــي  البعــد  ذات  اإلحتجاجيــة  الحــركات 
ــم  ــا إذ ت ــى تصاعدي ــت منح ــد عرف ــوي  ق والتنم
ــات  ــام باإلعتصام ــات والقي ــع للطرق ــجيل قط تس
ــررة  ــات املتك ــم اإلجتامع ــي رغ ــبه يوم ــكل ش بش
ــف  ــوايل لدراســة مختل ــا الســيد ال ــوم به ــي يق الت
ــن  ــك ع ــا ناهي ــول له ــن حل ــث ع ــاكل والبح املش
املشــاريع  انجــاز  لورشــات  امليدانيــة  زياراتــه  
الســكنية عــىل غــرار مــرشوع ســكنات عــدل 
بتازمالــت  60 رسيــر  ومستشــفى  غــري  بــوادي 
وســوق اإلثنــني ومــرشوع تحديــث أنفــاق خراطــة 
ــيار رشق  ــق الس ــة الطري ــع بجاي ــق الرسي والطري
تــزال  ال  الوضعيــات  مــن  الكثــري  أن  إال  غــرب 
عالقــة  نظــرا لضخامــة اإلرث وصعوبــة ايجــاد 
الفوريــة  ولذلــك أصبحــت ظاهــرة -  الحلــول 

ــى زوار  ــكان وحت ــبة لس ــات - بالنس ــع الطرق قط
واليــة بجايــة ســيام خــالل هــذه الصائفــة بالشــيئ 
ــك  يف أي  ــم ذل ــون أن يت ــم يتوقع ــادي إذ أنه الع
وقــت أو يف أي مــكان  والغريــب أنهــم تكيفــوا مــع 
ــات  ــاذ كل اإلحتياط ــالل اتخ ــن خ ــع م ــذا الوض ه
ــغالهم دون  ــاب إىل اش ــال الذه ــبيل املث ــىل س وع
ســيارة أو حتــى ركنهــا يف أقــرب نقطــة يتــم فيهــا 
ــة أو  ــالك اجتنابي ــري يف مس ــق أو الس ــع الطري قط
طرقــات فرعيــة ويف نفــس اإلطــار نجــد الفئــة 
الطاغيــة مــن املحتجــني تطالــب  باصــالح الطرقــات 
والتمويــن باملــاء والربــط بالكهربــاء والغــاز وكــذا 
ــذي قفــز بشــكل  مشــكل مــكان رمــي القاممــة ال
ــتعصية  ــاكل املس ــدارة املش ــل ص ــي ليحت صاروخ
قوائــم  عــىل  اإلحتجــاج  جانــب  إىل  الواليــة  يف 
املســتفيدين مــن الســكن اإلجتامعــي إذ عــادة مــا 
ــلوب  ــاج أس ــا بإنته ــني بتوزيعه ــام املكلف ــم اته يت
املحتجــون  أن  واملفارقــة  والرشــوة  املحابــاة 
يحــرضون واملســؤولون يغيبــون  هــؤالء الذيــن 
ــن  ــري م ــركات الكث ــذه الح ــل ه ــم مث ــبب له تس
كل  يف  يهرولــون  وتجدهــم  والصــداع  الحــرج 
ــني. ــريض املحتج ــول ت ــن حل ــا ع ــات بحث اإلتجاه

 ويف ســياق متصــل نجــد صعوبــات أخــرى تعــرتض 
ســبيل انجــاز املشــاريع األخــرى ومــن األمثلــة 
عــىل ذلــك اعــرتاض مــالك األرايض  عليهــا كمــرور 
ــك  ــة  وكذل ــات الخاص ــىل امللكي ــاز ع ــب الغ أنابي
خــط الســكك الحديديــة الــذي يربــط بجايــة 
مبحطــة بنــي منصــور والطريــق الرسيــع يف شــطره 
ــايل  ــة  وبالت ــاء بجاي ــاق بصــدوق إىل مين ــن أخن م
املطلــوب هــو تكثيــف الجهــود لتذليــل مثــل هــذه 
ــة  ــدة لوالي ــة جدي ــل انطالق ــن أج ــات م الصعوب
ــا  ــا يصفه ــل م ــل مث ــت القلي ــري ونال ــت الكث قدم

البعــض
بجایة عبدالسالم قریشي

   يوم جمعة اسود بشواطئ مستغانم  

٦ غرقى و إنقاذ ٥٦ شخص التهمتم أمواج البحر  
كان يــوم الجمعــة املنقــيض يومــا عصيبــا 
ــتغانم ،  ــة مبس ــة املدني ــح الحامي ــىل مصال ع
جــراء تدفــق أالف املصطافــني و مجازفتهــم 
و  محروســة  غــري  مناطــق  يف  بالســباحة 
ــر  ــة البح ــراب حال ــم اضط ــة ، يف خض صخري
ــث  ــة ، حي ــة عاتي ــاح غربي ــوب ري ــراء هب ج
ســجلت ذات املصالــح ازيــد مــن 100 تدخــل 
عــرب شــواطئ الواليــة ، مكنــت مــن إنقــاذ 56

ــت  ــام كان ــي ، في ــن الغــرق الحقيق شــخصا م
حصيلــة املــوىت ثقيلــة يف يــوم واحــد مبعــدل 6

غرقــى التهمتــم أمــواج البحــر مبواقــع خارجــة 
عــن نطــاق الحراســة رغــم تحذيــرات األعــوان 

ــراس .  و الح
 الضحايــا ال6 بينهــم طفــل يف ال5 مــن العمــر 
عــرث عليــه جثــة هامــدة تطفــو فــوق ســطح 
ــة  ــة بوالي ــة الصبح ــن منطق ــدر م ــاء ينح امل
الشــلف و ذلــك بالقــرب مــن شــاطئ بحــارة 
إذ   ، إقليــم واليــة مســتغانم  بأقــىص رشق 
ــة مبستشــفى  ــم إجــالؤه إىل املصلحــة املعني ت

ســيدي لخــرض. 
ــدة  ــك الوح ــع ذل ــوازاة م ــجلت بامل ــام س  ك
ــود  ــات بوج ــة بالغ ــرة عشعاش ــة لدائ الثانوي
تائهــني  أوليائهــم  دون  األطفــال  عــرشات 
ــة عــىل تخــوم  بالشــواطئ . و بشــاطئ املطرب

مدينــة مســتغانم انتشــل أعــوان الحاميــة 
املدنيــة جثــث 4 غرقــى  تــرتاوح أعامرهــم 
بالســباحة  غامــروا  ســنة  و28   19 بــني 
ينحــدرون مــن بلديــات إقليــم الواليــة ، عــىل 
ــس ، وادي الخــري و  ــادة ، عــني تادل ــرار صي غ
الســور  ســقطوا ضحيــة حيــث تــم تحويلهــم 
ــتغانم .  ــفى مس ــة مبستش ــة املعني اىل املصلح
ــاب  ــة ش ــني جث ــة الغطاس ــلت فرق ــام انتش ك
ــاطئ  ــن ش ــة م ــىل مقرب ــة ع ــة صخري مبنطق
املينــاء الصغــري ينحــدر مــن بلديــة أوالد مــع 
اللــه تــم تحويــل الضحيــة إىل مصلحــة حفــظ 

ــيل .  ــة ســيدي ع ــث مبستشــفى مدين الجث
 مصالــح الحاميــة املدنيــة و أمــام اتســاع 
ــد  ــة إىل أزي ــاع الحصيل ــى و ارتف ــرة الغرق دائ
ــا خــالل األســبوعني األخرييــن  مــن   10ضحاي
فقــط  ، بالتزامــن مــع تدفــق آالف املصطافــني 
ــم  ــي ملوس ــح التدريج ــرار الفت ــالن ق ــذ إع من
ــن  ــداد الوافدي ــاوز تع ــث تتج ــاف حي االصطي
ــدوا  ــاف تواف ــني مصط ــد اآلن املليون ــاىل ح غ
املحروســة  ال39  الواليــة  شــواطئ  عــىل 
املمتــدة مــن بحــارة رشقــا إىل ســيدي منصــور 

ــا .  غرب
 مستغانم : عبدالقادر رحامنیة  
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جهض نشاط 
ُ

حبط محاولة للهجرة غير الشرعية، و ت
ُ

شرطة عين تموشنت ت

شبكة للتخطيط وتنظيم اإلبحار السّري في عملية شرطية نوعية:

متوشــنت  عــني  رشطــة 
ــة للهجــرة غــري  ــط محاول تُحب
الرشعيــة، و تُجهــض نشــاط 
وتنظيــم  للتخطيــط  شــبكة 

الــّرسي. اإلبحــار 
يف اطــار جهــود قــوات الرشطة 
غــري  الهجــرة  محاربــة  يف 
مصالــح  متكنــت  الرشعيــة، 
أمــن واليــة عــني متوشــنت 
بدايــة هــذا األســبوع مــن 
لإلبحــار  محاولــة  إحبــاط 

مختصــة  وطنيــة  شــبكة  وتفكيــك  الــرسي 
ــري  ــرة غ ــالت الهج ــم رح ــط وتنظي يف التخطي
معتــربة،  ماليــة  مبالــغ  مقابــل  الرشعيــة 
إنطالقــا مــن الســواحل الغربيــة للوطــن، مــع 
ــز  ــخصا وحج ــرش (15) ش ــة ع ــف خمس توقي

باإلبحــار. خاصــة  ومعــدات  تجهيــزات 
ــات  ــع للمعلوم ــات واإلســتغالل الرسي التحريّ
التــي قــام بهــا عنــارص فرقتــي مكافحــة الهجرة 
غــري الرشعيــة والبحــث والتدخــل ألمــن واليــة 
عــني متوشــنت، تُوجــت بالكشــف عــن وجــود 
مخطــط  ملجموعــة مــن األشــخاص كانــوا 
مجتمعــني بإحــدى القــرى الســاحلية  بدائــرة 
ولهاصــة وهــم يف أخــر مراحــل التحضــري، 

ــرسي. ــار ال ــة اإلبح ــذ عملي لتنفي
ــة،  ــة املختص ــات القضائي ــت إرشاف الجه تح
وبنــاء عــىل إذن بالتفتيــش ألحــد املســاكن 
ــط تســعة  ــم ضب ــة الســاحلية، ت ــذات القري ب
ــرة  ــني للهج ــحني ومتأهب ــخاص مرش (09) أش
الرسيــة، مــن بينهــم طفلــني قارصيــن يبلغــان 
 (04) أربعــة  و   (02) ســنتني  العمــر  مــن 
ــز  ــىل حج ــة ع ــفرت العملي ــام أس ــنوات، ك س
محــرك خــاص بالقــارب بقــوة 40 حصــان 

ــة. ــة الصعب ــن العمل ــايل م ــغ م ومبل
بعــد توســيع دائــرة التحقيــق بهــدف الكشــف 
عــن بقيــة عنــارص شــبكة التخطيــط والتنظيــم 
و بعــد تكثيــف عمليــة البحــث والتحــري، 
تــم تحديــد هويــة وتوقيــف أربعــة (04) 
أشــخاص مــن أفرادهــا  تــرتاوح أعامرهــم 
مابــني 29 و 40 ســنة، يُشــتبه ضلوعهــم يف 
ــة ســابقة،  ــة غــري رشعي ــم رحــالت بحري تنظي
ــب اإلتصــال باملرتشــحني للهجــرة  ــك برتتي وذل
غــري الرشعيــة مــن مختلــف مناطــق الوطــن، 
توفــري التجهيــزات واملعــدات الالزمــة وتحديــد 
أحــد  يبقــى  حــني  يف  اإلنطــالق،  مواعيــد 

ــرار. ــة ف ــا يف حال ــتبه فيه ــارص املش العن
عنــارص الشــبكة كانــوا يســتغلون أحــد قــوارب 
بــدون  يرســو  كان  ُمجهــز مبحــرك  النزهــة 
ــني  ــار بع ــأ بوزج ــة مبرف ــدون هوي ــة وب رخص
متوشــنت، مهمتــه نقــل املرشــحني للهجــرة 
املتواجــدة  اإلنطــالق  نقطــة  إىل  الرسيــة 
املحــروس  غــري  يعقــوب  ســيدي  بشــاطئ 
بنواحــي بلديــة ولهاصــة، واملعــروف بصعوبــة 

تضاريســه.
ــة، أســفرت عــن حجــز  ــة النوعي هــذه العملي
الخاصــة  والتجهيــزات  املعــدات  جميــع 

يف:  واملتمثلــة  باإلبحــار 
02 قوارب النزهة،
01 قارب النجدة ،

06 محركات قوارب،
05 براميل معبأة بالنزين؛

04 خزانات وقود،
يف  تســتعمل  كانــت  ســياحية  مركبــات   03

تنقــل أفــراد الشــبكة، 
03 عجالت مطاطية، 

 02 ســرتتني  بينهــا  (مــن  نجــدة  ســرتة   14
لألطفــال)،

04 بنادق صيد بحرية .
01 بوصلة، 

شامريخ، 
- مبلــغ مــايل مــن العملــة الصعبــة يقــدر 

اورو. بـــ850 
املشــتبه فيهــم وبعــد إســتكامل إجــراءات 
ــل  ــيد وكي ــام الس ــم أم ــم تقدميه ــق، ت التحقي
صــاف،  بنــي  محكمــة  لــدى  الجمهوريــة 
لألمــن  العامــة  املديريــة  مصالــح  وتبقــى 
ــا  ــة إمكانياته ــدة بكاف ــي ســاهرة ومجن الوطن
املاديــة والبرشيــة للتصــدي لهــذه الجرائــم و 

لــكل أشــكال الجرائــم األخــرى. 
عین تموشنت مغربي بدرة 

جهض نشاط شبكة للتخطيط وتنظيم اإلبحار السّري
ُ

شرطة عين تموشنت ت
ــنت  ــني متوش ــة ع ــن والي ــح أم ــت مصال متكن
ــة  ــاط محاول ــن إحب ــبوع م ــذا األس ــة ه بداي
وطنيــة  شــبكة  وتفكيــك  الــرسي  لإلبحــار 
مختصــة يف التخطيــط وتنظيم رحــالت الهجرة 
ــربة،  ــة معت ــغ مالي ــل مبال ــة مقاب ــري الرشعي غ
إنطالقــا مــن الســواحل الغربيــة للوطــن، مــع 
ــز  ــخصا وحج ــرش (15) ش ــة ع ــف خمس توقي

ــار. ــة باإلبح ــدات خاص ــزات ومع تجهي
ــات  ــع للمعلوم ــات واإلســتغالل الرسي التحريّ
التــي قــام بهــا عنــارص فرقتــي مكافحــة الهجرة 
غــري الرشعيــة والبحــث والتدخــل ألمــن واليــة 
عــني متوشــنت، تُوجــت بالكشــف عــن وجــود 
مخطــط  ملجموعــة مــن األشــخاص كانــوا 
مجتمعــني بإحــدى القــرى الســاحلية  بدائــرة 
ولهاصــة وهــم يف أخــر مراحــل التحضــري، 

ــرسي. ــار ال ــة اإلبح ــذ عملي لتنفي
ــة،  ــة املختص ــات القضائي ــت إرشاف الجه تح
وبنــاء عــىل إذن بالتفتيــش ألحــد املســاكن 
ــط تســعة  ــم ضب ــة الســاحلية، ت ــذات القري ب
ــرة  ــني للهج ــحني ومتأهب ــخاص مرش (09) أش
الرسيــة، مــن بينهــم طفلــني قارصيــن يبلغــان 
 (04) أربعــة  و   (02) ســنتني  العمــر  مــن 
ــز  ــىل حج ــة ع ــفرت العملي ــام أس ــنوات، ك س
محــرك خــاص بالقــارب بقــوة 40 حصــان 

ــة. ــة الصعب ــن العمل ــايل م ــغ م ومبل

بعــد توســيع دائــرة التحقيــق بهــدف الكشــف 
عــن بقيــة عنــارص شــبكة التخطيــط والتنظيــم 
و بعــد تكثيــف عمليــة البحــث والتحــري، 
تــم تحديــد هويــة وتوقيــف أربعــة (04) 
أشــخاص مــن أفرادهــا  تــرتاوح أعامرهــم 
مابــني 29 و 40 ســنة، يُشــتبه ضلوعهــم يف 
ــة ســابقة،  ــة غــري رشعي ــم رحــالت بحري تنظي
ــب اإلتصــال باملرتشــحني للهجــرة  ــك برتتي وذل
غــري الرشعيــة مــن مختلــف مناطــق الوطــن، 
توفــري التجهيــزات واملعــدات الالزمــة وتحديــد 
أحــد  يبقــى  حــني  يف  اإلنطــالق،  مواعيــد 

ــرار. ــة ف ــا يف حال ــتبه فيه ــارص املش العن
عنــارص الشــبكة كانــوا يســتغلون أحــد قــوارب 
بــدون  يرســو  كان  ُمجهــز مبحــرك  النزهــة 
ــني  ــار بع ــأ بوزج ــة مبرف ــدون هوي ــة وب رخص
متوشــنت، مهمتــه نقــل املرشــحني للهجــرة 
املتواجــدة  اإلنطــالق  نقطــة  إىل  الرسيــة 
املحــروس  غــري  يعقــوب  ســيدي  بشــاطئ 
بنواحــي بلديــة ولهاصــة، واملعــروف بصعوبــة 

تضاريســه.
املشــتبه فيهــم وبعــد إســتكامل إجــراءات 
ــل  ــيد وكي ــام الس ــم أم ــم تقدميه ــق، ت التحقي

ــاف. ــي ص ــة بن ــدى محكم ــة ل الجمهوري
عین تموشنت یاسین بوجمعة 

قالمة 

قوات الشرطة القضائية بفرقة مكافحة المخدرات تضبط وتحجز 1079 قرص مهلوس
املخــدرات  جرائــم  مكافحــة  إطــار  يف 
ــرضي  ــط الح ــة يف الوس ــرات العقلي واملؤث
ملدينــة قاملــة وعــىل إثرمعلومــات مؤكــدة، 
ــة (فرقــة  متكنــت قــوات الرشطــة القضائي
ألمــن  التابعــة  املخــدرات)  مكافحــة 
واليــة قاملــة، مــن توقيــف املشــتبه فيهــام 
ــني 32 و36 ســنة،  ــر ب ــن العم ــان م البالغ
املقيــامن بقاملــة، عــىل مســتوى حــي عــني 

ــة. ــة بقامل الدفل
بعــد اتخــاذ اإلجــراءات القانونيــة الالزمــة 

ــام  ــور بحوزته ــم العث ــكنهام، ت ــأن مس بش
عــىل 89 كبســولة مــن دواء بريغابالــني 
150 ملــغ  و 120 قــرص مهلــوس مــن 
نــوع/ ليكسانســيا، 300 قــرص مــن نــوع/ 
ــني و  ــن دواء أولنزاب ــرص م ــام، 420 ق كيب
ــني،  ــوع/ ديكاب ــن ن ــرص م ــزا، 150 ق أولن
ــوع:   ــيل مبجم ــري عق ــارورة دواء ذو تأث وق
مــن  مــايل  مهلوســومبلغ  قــرص   1079

ــات. ــار باملهلوس ــدات االتج عائ
ــة،  ــه اىل املصلح ــتبه في ــل املش ــم تحوي ت

ــح  ــه، فت ــور علي ــم العث ــا ت ــز م ــد حج بع
ــا  ــام ملف ــون ضده ــة ك ــق يف القضي تحقي
املؤثــرات  حيــازة  فعــل:  عــن  قضائيــا 
وعرضهــا  مهلوســة)  (أدويــة  العقليــة 
املامرســة  غــري مرشوعــة،  بطريقــة  للبيــع 
غــري الرشعيــة ملهنــة الصيدلــة وتوزيــع مــواد 
صيدالنيــة عــن طريــق مؤسســة غــري معتمــدة 
قــدم  املعتمــدة،  املعنيــة  املصالــح  مــن 
املشــتبه فيــه أمــام محكمــة قاملــة، أيــن صــدر 

يف حقهــام أمــر إيــداع.
قالمة ھشام بوغرارة

وكالة التنمية االجتماعية  بتيارت تشرف على تكوين شباب المناطق النائية
      مســايرة لسياســة الدولة الرامية اىل تكوين 
ــة  ــة االجتامعي ــة التنمي الشــباب نظمــت وكال
لفــرع واليــة تيــارت و بالتنســيق مــع مديريــة 
ــي دورة تكوينيــة لفائــدة  ــاط االجتامع النش
ــي  ــة دمن ــة االبتدائي ــاال باملدرس ــابا بط 16 ش
احمــد ببلديــة الســبت ، و تهــدف  هاتــه 
ــام  حســب  ــي دامــت خمســة اي ــدورة  الت ال
ــة  ــوري مســاعد الهيئ الســيد محمــد ياســني ن
املحليــة العملياتيــة اىل تدعيــم  برنامــج دعــم 
التنميــة املحليــة اىل نشــاء وترقيــة النشــاطات 
ــب  ــري مناص ــياق توف ــل يف س ــدرة للمداخي امل
شــغل ودلــك بتثمــني املنتوجــات املحليــة، 
املخصصــة  االليــات  وتفعيــل  دعــم  وكــذا 
ــق  ــن طري ــل ع ــب عم ــاء مناص ــة وانش لرتقي
التكويــن املهنــي يف التســيري واملجــال التقنــي، 
ــتعامل  ــم االس ــن اىل دع ــدف التكوي ــام يه ك
ــجيع  ــك بتش ــودة وذل ــات املوج ــيل لاللي الفع

مصغــرة،  مؤسســات  وانشــاء  املقاوالتيــة 
ــطة.، ــرية ومتوس صغ

لتكويــن  خصصــت  الــدورة  ان  نشــري  و 
االرانــب تربيــة  يف  للتخصــص  الشــباب 

و حســب الســيد  محمــد ياســني نــوري فــان 
ــدة 16  ــن لفائ ــت بتكوي ــبق و قام ــة س الهيئ
شــابا   مــن بلديــة تاقدمــت االثريــة خصــص   
للتخصــص يف  النباتــات الطبيــة والعطريــة  
ــتنظم  ــدة دورات س ــاك ع ــم ان هن ــع العل م
الحقــا عــىل غــرار دورة تكوينيــة يف تربيــة 
النحــل يف االيــام املقبلــة تســتهدف شــباب 
بلديــات تاقدمت،الناظورة،مادنــة والســبت 
و ســيرشف عــىل الــدورة خبــري يف الرتبيــة 
الشــعب  تنميــة  يف  دكتــور  و  الحيوانيــة 

الفالحيــة
كــام يعــد برنامــج دعــم التنميــة املحليــة 
ــامل  ــة لش ــاطات االجتامعي ــتدامة والنش املس

(PADSEL NOA)ضمــن  الجزائــر  غــرب 
مفوضيــة  مــع  بالرشاكــة  املمولــة  الربامــج 
بالجزائــر و تــرشف عــىل  االتحــاد األورويب 
واألرسة  الوطنــي  التضامــن  وزارة  تنفيــذه  
وقضايــا املــرأة املمثلــة من قبــل وكالــة التنمية 
االجتامعيــة كمنفــذ لــه. للربنامــج اهــداف 
شــاملة مــن بينهــا املســاهمة يف تخفيــض 
الفــوارق االجتامعيــة  واالقتصاديــة بفضــل 
ــة املدمجــة واملســتدامة يف 24  ــة املحلي التنمي
ــل   ــن قب ــتهدفة م ــات املس ــن الوالي ــة م بلدي
الربنامــج  وهي:تيارت،تيسمسيلت،ســعيدة يف 
الهضــاب العليــا و كــذا عــني الدفــىل، الشــلف 
ــري ان  ــر، و نش ــط الجزائ ــامل وس ــة بش واملدي
ــاد  ــه يف ايج ــن امل ــرب ع ــون ع ــباب املتك الش
ــه. ــق تكوين ــه و تطبي ــامرسة هوايت ــرص م ف
تیارت :عمارة .جعفر

فيم أشرف أمن دائرة الرقيبة بالوادي على العملية.

حجز أزيد من 1000 قرص من مواد صيدالنية معروضة للبيع بطريقة غير شرعية. 

ــارص  ــن عن ــني األخريي ــالل اليوم ــن خ متك
ــن حجــز  ــوادي م ــة بال ــرة الرقيب ــن دائ أم
كميــات معتــربة مــن مــواد صيدالنيــة 
ــع  ــوين م ــند قان ــع دون س ــة للبي معروض
توقيــف متورطــني، وتدخــل هــذه العمليــة 
يف إطــار مكافحــة الجرميــة يف النطــاق 
برتويــج  املتعلقــة  الســيام  الحــرضي، 
املخــدرات واألقــراص املهلوســة، حيــث 
قــام عنــارص املصلحــة عقــب اســتغالل 
معلومــات مؤكــدة، تفيــد بوجود شــخصني 

ــث مــن العمــر،  ــاين والثال ــن الث يف العقدي
ينحــدران مــن إحــدى البلديــات املجــاورة 
للمدينــة يقومــان بعــرض مــواد صيدالنيــة 
ــر  ــىل اث ــة، وع ــري رشعي ــة غ ــع بطريق للبي
ذلــك بــارش عنــارص الفرقــة عمليــة التتبــع 
ــاح  ــى النج ــام حت ــتبه فيه ــد للمش والرتص
ــد  ــة، بع ــاء املدين ــد أحي ــام بأح يف توقيفه
إخضاعهــام لعمليــة التلمــس الجســدي 
القانــوين عــرث بحوزتهــام عــىل كميــات 
معتــربة مــن األقــراص ليتــم تحويلهــام 

ــق  ــتمرار التحقي ــع اس ــة، وم ــر املصلح ملق
واســتيفاء كافــة اإلجــراءات القانونيــة تــم 
تفتيــش مســكني املشــتبه فيهــام، أيــن عرث 
ــن  ــرى م ــة أخ ــىل كمي ــا ع ــل أحده بداخ
هاتــه املــواد، هــذا وقــد أســفرت العمليــة 
ــن  ــرص م ــن حجــز 1020 ق ــا ع يف مجمله
بخصوصهــا  أُعــد  الصيدالنيــة،  املــواد 
ملــف جــزايئ للمتورطــني وتقدميهــام أمــام 

ــا. ــة إقليمي ــة املختص ــات القضائي الجه
. الوادي حماني عائشة 

محافظ الغابات بسيدي بلعباس يفتح النار على بعض اإلطارات بسيدي بلعباس

واجهنا 13 حريق مع الحماية سجلنا فيه غياب غير مبرر لرؤساء الدوائر والبلديات
ســيدي  بواليــة  الغابــات  محافــظ  عقــد 
بلعبــاس  الســيد فتــايت رشــيد، نــدوة صحافيــة 
تطــرق فيهــا لألحــداث األخــرية التي شــاهدتها 
ــات  ــق الغاب ــن حرائ ــيدي بلعباس،م ــة س والي
ــاج  ــبب انزع ــام س ــدة هكتارات،م ــالف ع وإت
الحرائــق  هــذه  أن   كــون  للمواطنــني  كيل 
ــد األضحــى  ــام عي ــل أي أصبحــت ســنوية وقب
املبــارك بأيــام قليلــة ،وهــذا مــا جعــل العديــد 
يفــرس عــىل وجــود عصابــة تتســبب يف هــذه 

ــداث. األح
محافظــة  عقدتهــا  التــي  صحفيــة  النــدوة 
ــيق  ــاس بالتنس ــيدي بلعب ــة س ــات بوالي الغاب
فتــايت  الســيد  املدنيــة،رصح  الحاميــة  مــع 
ــة  ــة أول جــوان ايل غاي ــذ بداي ــه من رشــيد ان
ــق  ــات 13 حري ــة الغاب ــجلت محافظ أوت، س
بواليــة ســيدي بلعبــاس، و اكــرب عمليــة إخــامد 
ــفيون و  ــات (واد س ــالث بلدي ــق كان بث حري
ــن  ــاس) أي ــة (بويط ــا يف بلدي ــرية) و أكربه تن
دامــت مــدة أربعــة أيــام إلخــامد الحريق،أمــا 
ــة  ــجلت محافظ ــد س ــي فق ــائر الت ــن الخس ع
هكتــار   2200 مــن  أكــرث  هــي  الغابــات 
،وهــذا بحــد ذاتــه يعتــرب عنــد علــامء البيئــة 

ــة. ــورة الغابي ــد للث بالتهدي

الســيد فتــايت رشــيد مل يــرتك تهــاون وتهميــش 
ــق  ــار هــذه الحرائ وعــدم األخــذ بعــني االعتب
ــة وعــىل رأســها  مــن طــرف الســلطات املحلي
( رؤســاء الدوائــر والبلديــات) ، بــل فتــح 
النــار موجهــا لهــم تهمــة  اإلســتخفاف وعــدم 
املســاعدة وتــرك الحاميــة املدنيــة ومحافظــة 
دون  املتتاليــة  الحرائــق  أمــام  القطاعــات 
مــام جعــل  العــون،  يــد  وتقديــم  تدخــل 
عمليــة إخــامد النــريان وانقــاد الغايــات بشــبه 

املســتحيلة.
ــة  ــيد يف نهاي ــايت رش ــيد فت ــى الس ــد اكتف وق
كالمــه معلقــا عــىل  الخيبــة املهنيــة التــي 
وجــدت: '' قبــل أن تقديــم حصيلــة قطــاع 
الغابــات لكــم ، يجــب أن تعلمــوا أن مســتوى 
ــى  ــة  مل يرق بعــض إطــارات الســلطات املحلي

إىل املســتوى املطلــوب
سیدي بلعباس  '' بدرة مغربي 
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غليزان. 

  توقيف الشخص يمتهن السحر و الشعوذة داخل محل لبيع األلبسة

متكنــت عنــارص الفرقــة الجنائيــة بأمــن واليــة 
ــده  ــخص يف عق ــد لش ــع ح ــن وض ــزان م غلي
الخامــس مــن العمــر ميتهــن مامرســة الســحر 

والشــعوذة .
ــات  ــود إىل ورود معلوم ــة تع ــل القضي تفاصي
لــذات املصلحــة مفادهــا وجــود شــخص يقــوم 
مامرســة الشــعوذة عــن طريــق النصــب و 
اإلحتيــال عــىل املواطنــني داخــل محلــه لبيــع 
األلبســة املســتعملة، ليتــم عــىل إثرهــا إعــداد 
ــه،  خطــة محكمــة لغــرض ترصــد املشــتبه في

أســفرت عــن توقيفــه مــع امرأتــني داخــل 
عــىل  عــرث  املحــل  تفتيــش  وبعــد  محلــه، 
كتابــات  بهــا  القصاصــات  مــن  مجموعــة 
طالســم، مصحــف رشيــف مدنــس، مجموعــة 
مــن األعشــاب تســتعمل يف الشــعوذة و عــدد 
القــارورات بهــا ســوائل تســتخدم يف  مــن 

ــعوذة. الش
إجــراء قضــايئ يف حــق  إنجــاز ملــف  تــم 
الســالف الذكــر قــّدم مبوجبــه أمــام العدالــة.
مصطفى بوشریط - غلیزان
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متكنــت عنــارص الفرقــة الجنائيــة بأمــن واليــة 
ــده  ــخص يف عق ــد لش ــع ح ــن وض ــزان م غلي
الخامــس مــن العمــر ميتهــن مامرســة الســحر 

والشــعوذة .
ــات  ــود إىل ورود معلوم ــة تع ــل القضي تفاصي
لــذات املصلحــة مفادهــا وجــود شــخص يقــوم 
مامرســة الشــعوذة عــن طريــق النصــب و 
اإلحتيــال عــىل املواطنــني داخــل محلــه لبيــع 
األلبســة املســتعملة، ليتــم عــىل إثرهــا إعــداد 
ــه،  خطــة محكمــة لغــرض ترصــد املشــتبه في
أســفرت عــن توقيفــه مــع امرأتــني داخــل 
عــىل  عــرث  املحــل  تفتيــش  وبعــد  محلــه، 
كتابــات  بهــا  القصاصــات  مــن  مجموعــة 
طالســم، مصحــف رشيــف مدنــس، مجموعــة 
مــن األعشــاب تســتعمل يف الشــعوذة و عــدد 

القــارورات بهــا ســوائل تســتخدم يف  مــن 
ــعوذة. الش

إجــراء قضــايئ يف حــق  إنجــاز ملــف  تــم 

الســالف الذكــر قــّدم مبوجبــه أمــام العدالــة.
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تحويل الوزير السابق احمد اويحيى من سجن 

القليعــــة الى سجــــــن العبادلــــــة ببشار
ــد  ــوس احم ــل املحب ــس تحوي ــية ام ــم عش ت
ــوزراء الســابق مــن ســجن  اويحيــى رئيــس ال
القليعــة اىل ســجن العبادلــة ببشــار وســط 
اجــراءات امنيــة مشــددة مــن طــرف عنــارص 
ــه  ــت علي ــا تحصل ــب م ــي حس ــدرك الوطن ال

ــاريب  ــيط املغ ــدة الوس جري
ــل  ــراء التحوي ــدر ان اج ــاف ذات املص  و أض
ــني  ــني االخريي ــني القضائي ــب الحكم ــاء عق ج
الصادريــن عــن محكمــة ســيدي امحمــد التــي 
ادانــت الوزيريــن االســبقني احمــد اويحيــى و 
عبــد املالــك ســالل بـــ ١٠ ســنوات حبســا نافذا 
و ٥٠٠ الــف دينــار يف قضيــة منــح امتيــازات 

ــن  غــري مســتحقة لرجــل االعــامل محــي الدي
طحكــوت املتواجــد بســجن ببــار بخنشــلة 

الــوزراء  رئيــيس  ســجن  تقــرر  قــد  وكان 
الســابقني أحمــد أويحيــى وعبــد املالــك ســالل 
ملــدة ١٥ عامــا و١٢ عامــا عــىل التــوايل بتهــم 
أمــوال عموميــة وإســاءة  "تبديــد  تشــمل 
اســتخدام الســلطة ومنــح مزايــا غــري قانونية".

وتتعلــق القضايــا بصناعــة تجميــع الســيارات 
ــة  ــوين للحمل ــري القان ــل غ ــر والتموي يف الجزائ
االنتخابيــة للرئيــس الســابق عبــد العزيــز 

ــرى ــاد أخ ــا فس ــة و قضاي بوتفليق
مصطفى یاسر  / بشار

تنصيب وسيط جمهورية في والية تيسمسيلت
تــم يــوم أمــس بقاعــة املجلــس الشــعبي 
ــن  ــة ع ــام نياب ــني الع ــور األم ــواليئ وبحض ال
وايل الواليــة واملجتمــع املــدين تنصيــب وســيط 
اإللــه ويف  عبــد  بوبــرتة  الســيد  جمهوريــة 
كلمــة لوســيط الجمهوريــة خــالل تنصيــب 

شكرالســيد رئيــس الجمهوريــة عــىل الثقــة 
التــي وضعهــا فيــه  كــام وعــد مواطنــو الواليــة 
والنهــوض  إنشــغاالتهم  رفــع  عــىل  بســهر 

بالتنميــة املحليــة
 تیسمسیلت. ،شبلي محمد 

غليزان

.  أمن والية غليزان يوقف ٠٩ أشخاص وحجز 

٥٣٣٦ وحـــــدة من المشروبات الكحوليــــــة 
ــة التابعــة ألمــن  ــت الوحــدات العملياتي متكن
واليــة غليــزان، خــالل 10 أيــام املنرصمــة مــن 
توقيــف 09 أشــخاص وحجــز 5336 وحــدة 
مختلــف  مــن  الكحوليــة  املرشوبــات  مــن 

األنــواع واألحجــام، قدمــوا جميعهــم أمــام 
ــة . العدال
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 ميلة

انفجار لغاز البروبان يتسبب في وفاة رب عائلة وابنته 

تدخلــت الوحــدة الثانویــة للحامیــة 
یــوم  ھــذا  بوحاتــم  املدنیــة 

2 6 /0 8 /2 0 2 0
ألجــل  د   17 ســا   22 الســاعة  عــىل 
ــزل  ــل من ــان داخ ــاز الربوب ــار غ إنفج
الربوبــان  فــردي مــزود مــن خــزان 
لإلســتعامل املنــزيل ســعة 1750 كــغ 
مبشــتة عیــن عبــاس بلدیــة ودائــرة 
 05 عنــه  نجــم  اإلنفجــار   . بوحاتــم 
ــن  ــة ؛ 02 م ــس العائل ــن نف ــا م ضحای
ــح  ــرف مصال ــن ط ــوا م ــا حول الضحای
الحاميــة املدنيــة و ھــم (س/س) 14 
ســنة مــن جنــس أنثــى لھــا إصابــة 
بلیغــة بالــرأس و حــروق مــن الدرجــة 
ــة  ــم متوفی ــاء الجس ــكل أنح ــة ب الثالث
ســنة   35 س/ع)   ) و  املــكان  بعیــن 

ــه حــروق مــن الدرجــة  ــر ب ــس ذك جن
الثالثــة بــكل أنحــاء الجســم .

03 ضحایــا حولــوا مــن طــرف الخــواص 
و ھــم (ق/ا) 36 ســنة جنــس أنثــى 
لھــا حــروق مــن الدرجــة الثانیــة بــكل 

انحــاء الجســم،
(س/س) 03 ســنوات جنــس أنثــى لھــا 
الثالثــة بــكل  حــروق مــن الدرجــة 
أنحــاء الجســم . ( س/ب) 11 ســنة مــن 
ــه حــروق مــن الدرجــة  ــر ب ــس ذك جن
ــاء الجســم. ــكل أنح ــة ب االوىل و الثانی
بالنســبة للخســائر املادیــة إنھیــار شــبه 

كيل للطابــق 
األريض ملنــزل فــردي ( R+2) .  الضحایا 

حولوا إىل إســتعجاالت بوحاتم.
یاسین زویلخ _ میلة

أزمة مياه خانقة يعاني منها سكان حي الخربة المنكوب 
التــي  الهــزات األرضيــة املتتاليــة  بعــد 
رضبــت مدينــة ميلــة ، نتــج عنهــا إنقطــاع 
ــر  ــام أث ــة ، م ــي الخرب ــة بح ــاه الحنفي ملي
اصبحــو  اللذيــن  الســكان  عــىل  ســلبا 
يعانــون مــن أزمــة امليــاه يف واليــة متتلــك 

ــر. ــد يف الجزائ ــرب س أك
وحســب مــا أفــاد بــه أحــد املواطنــني فــإن 
ــذ الهــزة  ــة شــهد إنقطاعــا من مــاء الحنفي
األرضيــة التــي عرفتهــا واليــة ميلــة يف 
ــاري ، إال أن  ــهر أوت الج ــن ش ــابع م الس
الجزائريــة امليــاه وللحــد مــن هــذه األزمــة 
ــاه  ــع املي ــياكو " بتوزي ــة "س ــت رشك كلف
ــات  ــج ، إال أن الكمي ــق صهاري ــن طري ع
الســكان. ويف  لســد حاجيــات  التكفــي 
بيــان لــذات الجزائريــة امليــاه أكــدت بــأن 
فرقــة التدخــل  ملركــز ميلــة يف عمل دؤوب 
ويومــي مــن اجــل فــك االنســدادات التــي 
ــن  ــت متوي ــزال  وعرقل ــا الزل ــبب فيه تس

ــكايف  املواطنــني باملــاء الــرشوب  بالكــم ال
،  وقــد قــام  أعــوان مركــز ميلــة بترسيــح 
الشــوائب  كل  مــن  الضغــط  خافــظ 

ــارة. والحج

ونفــس الــيشء بالنســبة للغــاز الطبيعــي 
الــذي بــدوره عــرف إنقطاعــا منــذ نفــس 

ــخ. التاري
یاسین زویلخ_میلة

زاوية بن الشيخ الحسين تتبرع ب ٢,٥ طن من المساعدات لفائدة المنكوبين. 

عــىل إثــر النكبــة التــي عاشــتها واليــة ميلة 
يف األيــام القليلــة األخــرية جــراء الهواتــف 
ــن  ــا م ــم عنه ــة ، ومانج ــة املتتالي األرضي
خســائر ماديــة متثلــت يف تحطــم البنايــات 
ــني إىل  ــني املنكوب ــتدعى املواطن ــام أس ، م
اللجــوء إىل املخيــامت ؛ قامــت صبيحــة 
هــذا زاويــة بــن الشــيخ الحســني بســيدي 
ــن  ــن م ــارب 2,5 ط ــع مايق ــة بجم خليف

ــني. ــدة املنكوب املســاعدات لفائ
ــواد  ــت هــذه املســاعدات يف امل ــد متثل وق
ــة يف  5 قنطــار   ــة األساســية متمثل الغذائي
مــن الســكر ، 560 لــرت مــن الزيــت، 500 

ــب  ــن الحلي ــة م علب
(مســحوق) ، ضــف إىل هــذا مايقــارب 
ــتهالكية  ــواد اإلس ــن امل ــن م ــار م 13 قنط
األخــرى عــىل غــرار : الكســكس، العــدس، 

ــا ... ــوة وغريه ــا والقه اللوبي
ــليامن  ــيخ س ــه الش ــاد ب ــا أف ــب م وحس
بــن الشــيخ الحســني أحــد أعيــان الزاويــة 
ــن  ــة جــاءت م ــة التضامي ــإن هــذه الهب ف
أجــل إعانــة وال مســاندة  املترضريــن مــن 
ــة  ــة ميل ــاء مدين ــذي رضب أحي ــزال ال الزل
وان   ، الجــاري  الشــهر  مــن  الســابع  يف 
هــذه الهبــات التضامنيــة متواصلــة إىل أن 

ــرب . ــرج هــذا الك يتف
وللتذكــري فــإن هــذه القافلــة شــملت أيضا 
ــف كغســول املالبس،غســول  ــواد التنظي م
األواين ، والجافيــل مبــا يعــادل 945 وحــدة 
باإلضافــة إىل الحفاظــات واواين منزليــة 

أخــرى.
ــان  ــادرة إستحس ــذه املب ــت ه ــد عرف وق
املواطنــني املنكوبــني ، اللذيــن بدورهــم 
عــربو عــن شــكرهم وامتنانهــم لهاتــه 

اإللتفاتــة الطيبــة.
یاسین زویلخ_میلة
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شرطة عين كرشة

توقف ثالثة أشخاص و تحجز 285.2 غرام من الكيف المعالج.
دائرة  بأمن  القضائية  الرشطة  فرقة  متكنت   
عني كرشة ، من توقيف ثالثة اشخاص وحجز 

285غرام من الكيف املعالج .
استقتها  معلومات  إثر  عىل  جاءت  العملية 
عنارص فرقة الرشطة القضائية بامن دائرة عني 
كرشة ، مفادها قيام اشخاص برتويج كمية من 
املخدرات عىل مستوى املدخل الرشقي بإتجاه 
سياحية،  مركبة  بإستعامل  مليلة  عني  مدينة 
تحديد  من  مكنت  القضية  يف  التحريات 
املستعملة  املركبة  وكذا  فيهم  املشتبه  هوية 
يف العملية والتي تم توقيفها بعد وضع خطة 
حيث   ،2020.08.24 بتاريخ  محكمة  امنية 
ضبط بحوزتهم عىل ستة صفائح من املخدرات 
285.2 قدره  إجاميل  بوزن  معالج)  (كيف 

الصندوق  داخل  بإحكام  مخبأة  كانت  غرام 
هواتف  اربعة  اىل  باالضافة   ، للمركبة  الخلفي 
نقالة ومبلغ مايل قدره 36000 دج كعائدات 
املشتبه  توقيف  مع  السموم  بهذه  املتاجرة 

ينحدرون  اشخاص  بثالثة  االمر  ويتعلق  فيهم 
من مدينة عني مليلة ترتاوح اعامرهم بني 31

و 35 سنة .
عن  جزائيا  ملفا  ضدهم  انجز  فيهم  املشتبه 
مواد  حيازة   ، أرشار  جمعية  تكوين  قضية 

الرتويج  أجل  من  معالج)  (كيف  محظورة 
بتاريخ  املحلية  النيابة  امام  مبوجبه  قدموا   ،

.2020.08.26
مدفوني صونیا ام البواقي 

شرطة سوق نعمان

توقف مسبوق قضائيا مبحوث عنه متورط في عدة قضايا اجرامية

يف  نعامن  سوق  دائرة  امن  مصالح  متكنت 
عملية رشطية بإقليم إختصاص األمن الوطني 
سنة   24 العمر  من  يبلغ  شخص  توقيف  من 
مسبوق قضائيا ومتورط يف عدة قضايا إجرامية 

متثلت يف:
سالح  بواسطة  العمدي  والجرح  الرضب   01-

ابيض(سيف متبوع بالرسقة)
السادس  الصنف  من  ابيض  سالح  حمل   02-

دون سبب رشعي (ساطور + كيتور).
لغرض  معالج)  (كيف  مخدرات  حيازة   03-

االستهالك الشخيص.
-04 الرسقة بالكرس من داخل مسكن.
-05 الرسقة بالكرس من داخل مسكن.

السادس  الصنف  من  ابيض  سالح  حمل   06-
دون سبب رشعي (سكني) مع العود.

-07 اهانة هيئة نظامية 
املشتبه فيه تم تقدميه امام الجهات القضائية 

بتاريخ 2020,08,25
مدفوني صونیا  ام البواقي .

وفاة شابين  في حادث إصطدام بين دراجة نارية وسيارة 
لقي شخصان حتفهام فيام أصيب آخر بجروح 
خطرية يف حادث إصطدام دراجة نارية بسيارة 
نوع رونو عىل مستوى الطريق الواليئ رقم 1

عني  دائرة  رڨعة  برئ  وقرية  بريش  بني  الرابط 
البيضاء بوالية ام البواقي .

وقع الحادث يف حدود التاسعة وخمسةواربعني 
دقيقة من ليلة أمس .وحسب بيان خلية االعالم 
،تدخلت  املدنية   الحامية  ملديرية  واالتصال 
الوحدة الثانوية بريش بدعم من وحدة  عني 
املتوفتني يف عني  الضحيتني  البيضاء الجل نقل 
املكان واالمر متعلق ب (ش ال-ال) يللغ من 
العمر 25سنة و(م ش) يبلغ من العمر 24 سنة 

فيام اصيب رجل يبلغ من العمر 54 سنة
بجروح متفاوتة الخطورة  .

عني  مستشفى  اىل  الضحايا  جميع  إجالء  البيضاء  فيام فتحت املصالحتم 
الحادث  هذا  حيثيات  يف  تحقيقا  االمنية    

االليم.
مدفوني صونیا ام البواقي

أمن والية الشلف يوقف 05 أشخاص 

يمارسون الفسق والدعارة بالشلف
     متكنت

باملصلحة  العامة  باآلداب  املساس  فصيلة 
الوالئية للرشطة القضائية بأمن

من  متفرقتني  عمليتني  يف  الشلف،  الوالية 
توقيف 05 أشخاص ترتاوح أعامرهم ما

بني 20و 47 سنة، منهم 03 نساء لتورطهم يف 
قضية إنشاء وكر ملامرسة الدعارة

و إستخدام و اإلغواء مع محاولة إعالة شخص 
بالغ بقصد إرتكاب الدعارة ،

حيثيات القضية متت عىل إثر معلومات وردت 
إىل عنارص الرشطة، تفيد بوجود

أشخاص من كال الجنسني يرتددون عىل حقول 
الربتقال باملخرج الشاميل ملدينة

عن  الدعارة  و  الفسق  مامرسة  قصد  الشلف 
طريق اإلستدراج و اإلغراء،  بعد

كافة  واستيفاء  املعلومات  هذه  استغالل 
اإلجراءات القانونية ، أسفرت

فيهم، كام ضبط  املشتبه  توقيف  العملية عن 
بعني املكان عىل أغراض و مواد

تستعمل يف قضية الحال، حيث تم  تحويلهم 
إىل املصلحة إلستكامل اإلجراءات،

أنجز يف حقهم ملفني جزائيني عن جنحة  أين 
مساعدة و حامية دعارة الغري و

عىل  التحريض  أجل  من  اإلغراء  جنحة  كذا 
الفسق  أحيلوا مبوجبهام عىل محكمة.شلف.

محمد شبلي الشلف
امن والية عين الدفلى يواصل جهوده لمحاربة الجريمة الحضرية

و ينفذ عملية مداهمة فجائية على مستوى مدينة الروينة
مساء  الدفىل،  عني  والية  امن  مصالح  نفذت 
يوم أمس، عملية مداهمة عىل مستوى مدينة 
الشوارع  و  األحياء  أغلب  مست  الروينة، 
تم  أماكن  عرب  مراقبة  نقاط  تخللها وضع  بها، 
اختيارها مسبقا بذات املدينة، سمحت بتفقد 
هوية وتعريف أكرث من 30 شخص من مختلف 
الفئات العمرية و كذا إخضاع قرابة 40 مركبة، 
مبا يف ذلك دراجات نارية، للتفتيش و مراقبة 

وثائقها، سعيا لتوقيف املرسوقة منها.
تنفيذ  مواصلة  إطار  ضمن  إندرجت  العملية 
املخطط األمني الوقايئ املسطر من طرف أمن والية 
عني الدفىل لغرض توفري األجواء املناسبة للمواطنني 
اإلجرام  باألخص  اإلجرام و  و محاربة شتى أشكال 
العمليات  تكثيف  عىل  باإلرتكاز  الحرضي، 

الرشطية و املداهامت الفجائية
.تیسمسیلت.محمد شبلي

أمن دائرة ثنية الحد يحجز 3200 وحدة من المشروبات الكحولية
 – الحد  ثنية  دائرة  أمن  مصالح  متكنت 
تيسمسيلت- خالل هذا األسبوع من شهر 
العرشينيات  يف  شخص  توقيف  من  أوت 
من العمر عىل خلفية تورطه يف قضية بيع 

مرشوبات كحولية  بدون رخصة
رقابة  عملية  إثر  عىل  جاءت  العملية 
بأمن  الرشطة  عنارص  بها  قام  للمركبات 
رقم  الوطني  بالطريق  الحد  ثنية  دائرة 
حيث  الحد،  ثنية   بلدية  يجتاز  الذي   19
مستوى  عىل  متت  التي  العملية  أسفرت 
من  كمية  حجز  عن  أمنية  مراقبة  نقطة 
3200 بــ:  قدرت  الكحولية  املرشوبات 

من  الكحولية   املرشوبات  من  وحدة 
محملة  كانت  األحجام  و  األنواع  مختلف 
الشخص  يقودها  كان  سيارة  منت  عىل 

املتورط يف القضية. 
العملية أسفرت عنها حجز كمية املرشوبات 
الكحولية، و حجز املركبة املستعملة يف نقل 
الشخص  توقيف  و  الكحولية،  املرشوبات 
املتورط يف القضية، الذي يعترب أحد ممويل 
قضايئ  ملف  إنجاز  مع  خميستي   بلدية 
ضده وتقدميه للسيد وكيل الجمهورية لدى 

محكمة ثنية الحد. 
تیسمسیلت.محمد شبلي

أمن والية األغواط يستقبل 4459 مكالمة هاتفية من المواطنين 

عبر األرقام المجانية لألمن الوطني تزامنا و الحجر الصحي 

إستقبلت مصالح أمن والية األغواط منذ تاريخ 
شهر  منتصف  غاية  إىل  أفريل  شهر  من   05
الحالية 4459 مكاملة هاتفية  السنة  أوت من 
املجانية  األرقام  املواطنني، وذلك عرب  من قبل 
للمديرية العامة لألمن الوطني، أين تضمنت 
يتعلق  ما  كل  عن  االستفسار  املكاملات  هذه 
اإلجراءات  و  التدابري  كذا  و  كورونا  بفريوس 
3781 منها  املنزيل   الجزيئ  بالحجر  املتعلقة 
مكاملة هاتفية عرب الرقم األخرض 1548.   678

مكاملة هاتفية عرب خط النجدة 17. 
أمن  ملصالح  سانحة  كانت  اإلتصاالت  هذه   

الوالية للتكفل بانشغاالت املواطنني، توجيههم 
توعيتهم  و  تحسيسهم  كذا  و  مساعدتهم،  و 
خالل  من  كورونا  فريوس  عدوى  من  للوقاية 
النظافة  بإجراءات  االلتزام  و  للتقيد  دعوتهم 
الوقائية،  للكاممات  الواسع  اإلرتداء  والتطهري، 
رضورة تفادي كل أشكال التجمعات و احرتام 
املسافة الوقائية اآلمنة، مع تحسيسهم برضورة 
للحفاظ  الجزيئ  املنزيل  الحجر  مواقيت  احرتام 
من أجل ضامن صحتهم و للحفاظ عىل الصحة 

العمومية. 
 االغواط حمدي عطاءهللا  

مستشار رئيس الجمهورية المكلف بالحركة الجمعوية 

في لقاء مع جمعيات المجتمع المدني بسيدي بلعباس 
رئيس  مستشار  برمضان  نزيه  أكد 
بالحركة  بجمعيات  املكلف  الجمهورية 
الجمعوية والجالية الوطنية بالخارج ،خالل  
بوالية  املدين  املجتمع  بجمعيات  لقائه 
ورقلة ان هدا اللقاء يندرج يف اطار االلتزام 
املجيد  عبد  الجمهورية  رئيس  بتوصيات 
تبون  الرامية لالطالع عىل االنشغاالت وكذا 
املقرتحات التي من شأنها ارشاك الجمعيات 
املحلية يف املساهمة يف  التنمية املستدامة 
، مؤكدا يف ذات الصدد أن الدولة تتحدث 
يف  مؤكدا   ، والشفافية  الرصاحة  بلغة 
سرتفع  املقرتحات  جميع  أن  الصدد  ذات 
خريطة  عىل  إلطالعه  بالبالد  االول  للرجل 
، دون نسيان  للوالية  املستقبلية  الطريق  
املجتمع  لتاطري  التنظيمية  االسرتاتيجية 

املدين .
وقال مستشار رئيس الجمهورية ان الغاية 
هو  املدين  املجتمع  جمعيات  لقاء  من 
التزام  بتوصيات رئيس الجمهورية الرشاك 
املستدامة  التنمية  يف  املحلية  الجمعيات 
وطنية  جولة  اطار  يف  اللقاء  يندرج  كام   ،
.اىل  الوطن   واليات  مختلف  بها  ستحظى 
أن  برمضان  نزيه  أفاد  فقد  ذلك  جانب 
هناك عديد الجمعيات الجزائرية بالخارج 
بتكوين  ستحظى  وعلامء  اطباء  يقودها 

والخليج  كندا   ، امريكا   ، اوروبا  يف  دويل 
هذه  وتاطري  وتأهيل  لتكوين  العريب 

الجمعيات يف اطار تبادل الخربات دوليا .
الجمعيات  ممثلو  قال  ثانية  جهة  من 
اللقاء  أن  اللقاء  يف  املشاركون  املحلية 
وممثليات  للجمعيات  أمل  بصيص  مبثابة 
لتقديم  فرصة  إلعطاء   ، املدين  املجتمع 
مل   كام  واالقرتاحات،  املقرتحات  بعض 

يف  تطلعاتهم  املتحدثني    ذات  عن  خفي 
للنهوض  الهادفة  العريضة  الخطوط  رسم 
للبالد  االقتصادي  و  االجتامعي  بالجانبني 
بالعاصمةاملركزية  املعروفة  ورقلة  ولوالية 
هؤالء    يخفي  مل  كام   ، الرشقي  للجنوب 
رئيس  يوليه  الذي  باالهتامم  التاكيد 

الجمهورية ملسرية املجتمع املدين.
سیدي بلعباس  مغربي بدرة 



محلي االحد 30 أوت 2020
07املوافق ل ١١ محرم ١٤٤٢ ه 

www.wassitmag.com
E-mail: wassitmagharibidz@gmail.com

 

تنصيب المندوب المحلي لوسيط الجمهورية بوالية البويرة 
العــام  الســيد  دحــو مصطفــي األمــني  ارشف  
للواليــة وايل بالنيابــة لواليــة البويــرة عــيل تنصيــب 
الســيد لعمــوري عبــد الحفيــظ مندوبــا محــيل 
رئيــس  الجمهوريــة وذلــك  بحضــور   لوســيط 
الهيئــة املســتقلة لالنتخابــات و الســلطات املدنيــة 
واألمنيــة وكــذا رؤســاء الدوائــر و إطــارات الواليــة 
و األرسة الثوريــة عــالوة عــىل ممثــيل املجتمــع 

املــدين واألرسة اإلعالميــة. 
تــم مبوجــب املرســوم  الــذي  التنصيــب  وهــو 
ه   ١٤٤١ القعــدة  ذي   ٢٤ يف  املــؤرخ  الرئــايس 
املوافــق ل١٦ جويليــة ٢٠٢٠ واملتضمــن تعيــني  
عــيل  الجمهوريــة  لوســيط  محليــني  مندوبــني 

الواليــات. مســتوي 
ويف كلمتــه رحــب   األمــني العــام للواليــة بالحضــور 
نيابــة عــن الســيد الــوايل ، مذكــرا يف ذات الوقــت 
وســيط  وهيئــة  اإلدارة  بــني  التكامــيل  بالــدور 
الجمهوريــة  و الــذي يدخــل  يف إطــار الدميقراطيــة 
املواطنــني  بانشــغاالت  للتكفــل  التشــاركية 
ســيام يف  ال  األولويــات  تحديــد  وإرشاكهــم  يف 

مناطــق الظــل التــي تحــىض بعنايــة واهتــامم 
كبرييــن مــن رئيــس الجمهوريــة .

املحــيل لوســيط  املنــدوب  ومــن جهتــه وجــه 
الجمهوريــة شــكره لرئيــس الجمهوريــة عــىل الثقــة 
التــي وضعهــا يف شــخصه مؤكــدا التزامــه بالعمــل 
مــن اجــل تحقيــق املبتغــى وتجســيد قــرارات 

ــة عــىل ارض الواقــع  وتوجيهــات رئيــس الجمهوري
يف إطــار عمــل تشــاوري و متكامــل مــن اجــل 
رفــع الغــنب عــىل الفئــة املحرومــة  خاصــة مبناطــق 

الظــل.
البویرة. سالمي زینب

تيسمسيلت وتيارت

النافورات والوديان وحتى السدود المكان المفضل للسباحة 
ــد مــن النافــورات املتواجــدة بالطرقــات  تحولــت العدي
وكــذا الوديــان خاصــة مــع موجــة الحــر التــي تعريفهــا 
ــة،  ــرارة ال٤٠ درج ــات الح ــت  درج ــن فاق ــة أي املنطق
ــارت و تيسمســيلت ، إىل مــكان  ــي  تي عــىل غــرار واليت
مفضــل للســباحة مــن طــرف األطفــال وحتــى الشــباب 
الذيــن لفحتهــم أشــعة الشــمس الحارقــة، يف ظــل غيــاب 
ــار عــدة تســاؤالت حــول عــدم  فــادح للمســابح، مــا أث
تحــرك الجهــات املعنيــة التــي مل تقــم، رغــم النــداءات 
ــن  ــة ضم ــق الرتفيهي ــل هــذه املراف ــإدراج مث ــرية، ب الكث
ــة  ــباب املنطق ــا ش ــي ينتظره ــتعجلة الت ــاريع املس املش
بشــغف، عــىل غــرار إنجــاز مســابح، وهــو مــا الحظتــه 
جريــدة الوســيط املغــاريب  خــالل جولتهــا االســتطالعية.

النافوارات تنافس شواطئ البحر
أصبحــت  مؤخــرا،  الحــرارة  درجــة  ارتفــاع  عقــب 
النافــورات مــالذا لألطفــال مــن أجــل الســباحة، خصوصــا 
يف املناطــق التــي تبعــد عــن البحــر ويتعــذر عــىل 
ــة  ــه يومي ــا الحظت ــو م ــباحة، وه ــه للس ــا التوج أبنائه

الوســيط املغــاريب يف واليــة تيسمســيلت والواليــات 
ــوا  ــن كان ــال الذي ــا مــن األطف ــا اقرتبن املجــاورة ، فعندم
أســباب  اختلفــت  النافــورات،  إحــدى  يف  يســبحون 
وجهتهــم إىل النافــورات أو الفــوارات ، فهنــاك مــن 
ال ميلــك اإلمكانيــات للتوجــه إىل البحــر وهنــاك مــن 
الظــروف  وجــود  رغــم  أخذهــم  عائالتهــم  ترفــض 
املالمئــة، لتبقــى ظاهــرة غيــاب املرافــق العموميــة، 
الرتفيهيــة ســيدة املوقــف، حيــث ناشــد األطفــال الصغــار 
الســلطات املحليــة لتوفــري املســابح البلديــة، عــىل األقــل، 
للتخفيــف مــن معانــاة الحــرارة وهــو حــال العديــد مــن 
األطفــال، وهــو مــا أطلعنــا عليــه  أحــد األطفــال  ليخربنــا 
بــأن  خــالل يف  فصــل الصيــف أغلــب الشــباب واألطفــال 
يتجهــون إىل النافــورات مــن أجــل الســباحة، ليضيــف يف 
هــذا الصــدد بأنــه يقصــد يوميــا نافــورة الحــي الوحيــدة 
ــه  ــه يجــد راحتــه يف فعل ــه وبأن للســباحة رفقــة أصدقائ
لذلــك خــالل االرتفــاع الشــديد للحــرارة، يف ظــل غيــاب 
مســبح بلــدي ببلديتــه يضمــن لهــم االســتجامم والتمتــع 

ــر، ــز الح ــاش يف ع باالنتع
الوديان والربك املائية ملجأ للسباحة 

هــذا ويف بعــض مناطــق الريفيــة املعزولــة  التــي تنعــدم 
املفضــل  الوجهــة  النافــورات  وحتــى  املســابح  فيــه 
لألطفــال هــي الوديــان والــربك املائيــة والتــى قــد تؤثــر 
عــىل صحــة هــؤالء األطفــال نتيجــة تلوثهــا مــن جهتهــا، 

سد كدية الر صفة يتحول من نعمة إىل نقمة 
ببلديــة  الرصفةااللرصفةاملتواحــد  كديــة  ســد  يعتــرب 
ــد  ــه يزوي ــا  أن ــة علمن ــي شــعيب  مــورد مــايئ للوالي بن
١٤بلديــة باملــاء الصالــح للــرشب إال أن بعــض الشــباب 
ــث  ــباحة حي ــرى كس ــراض أخ ــتغلوه ألغ ــال إس واألطف
ــباحة  ــم أن الس ــد ورغ ــذات الس ــا ب ــدت أرواح غرق فق
منعــت فيــه إال أن غيــاب املســابح وأماكــن الرتفيــه 
حالــت دون ذلــك ويف إنتظــار اإلهتــامم مبناطــق الظــل 

ــل . ــد أفض ــون بغ ــباب يطمح ــؤالء الش ــى ه يبق
تیسمسیلت محمد شبلي

فيم حددت تكاليف عملية النجاة بـ٢٧٠٠٠ ارو.

العم عبد السالم يسدل أشرعة األمل بالشفاء ويستنجد بأهل الخير في فك كربته.
تعــددت أســباب الصــرب وحــدوده علمهــا عنــد عليــم مقتــدر، 
ــرضر،  ــة ال ــدة ومكافح ــوة املكاب ــرش بق ــىل الب ــبحانه ع ــنَّ س م
ــة  ــدر، هــي حكم ــاء دون ك ــه بالدع ــل ل ــه والتذل ــل مرضات لني
ــىل  ــرب ع ــل والص ــاين التحم ــي مع ــورت ارق ــة ص ــة رباني كوني
االبتــالء، يف الــرساء والــرضاء، كآيــة رضــا وامتنــان لــرب النعــم 
واآلالء، ومــن رحــم هــذه الحكمــة اتضحــت مالمــح قصــة 
اســتنجاد باللــه ثــم بــذوي القلــوب الرحيمــة لفــك كربــة نفــس 
ــه  ــال ألزم ــرض عض ــراء م ــذاب ج ــقة الع ــد مش ــة تكاب مؤمن
الفــراش، وشــل حركتــه فأمــىس طريحــا يكابــر يف صمــت، راجيــا 
مــن املــوىل عفــوا وعافيــة عاجلــة ال مؤجلــة، ومــا فتــئ فلــذة 
كبــده "هيثــم" ممــرض باملؤسســة العموميــة االستشــفائية 
لدائــرة ثنيــة العابــد التكفــل بالحالــة الصحيــة لوالــده ملــويش 
ــة  ــة الطبيعي ــيش والحرك ــة امل ــد نعم ــذي فق ــالم، ال ــد الس عب
ــة  ــذ حــوايل 5 ســنوات، ليتأمــل يف غــنب بعــني دامعــة، باكي من
ــز يف  ــا يه ــرث م ــا أك ــه، ورمب ــا آل إلي ــه واىل م ــىل حال ــة ع بحرق
ــون  ــال، ال يزال ــه رب بيــت مســئول عــن أربعــة أطف نفســه ان
ــىل  ــهر ع ــم ويس ــليم يرعاه ــد س ــم، وجس ــند قوي ــة لس بحاج
ــف،  ــجن املوق ــور، ويف ش ــتقبل ميس ــل ومس ــاة أفض ــري حي توف
ــا مــيض، وصــرب  ــىل م ــة صمــت ع ــي دقيق ــف الحــرب الزئبق يق
ــالم  ــد الس ــم عب ــال الع ــي ح ــذه ه ــو آت، ه ــالم ه ــل ع جمي
ــأن يف  ــا ب ــز، مؤمن ــل والعج ــز الفش ــل يف ع ــق األم ــذي عان ال
ــروج  ــا للخ ــرور عربه ــن امل ــد م ــات، الب ــاة منعرج ــة الحي حلق
ــالم  ــد الس ــم عب ــرج، الع ــة الف ــدة إىل عظم ــدة الش ــن عق م
ــة  ــة "ذراع الطاق ــي 1963 يقطــن مبدين ــد  13 جانف ــن موالي م
ببلديــة ودائــرة ثنيــة العابــد جنــوب واليــة باتنــة، تقاعــد مــن 
الخدمــة مــن مديريــة الــري (قســم دائــرة ثنيــة العابــد)، بعــد 
ــل  ــادم دام ملــدة 28 ســنة، وبعــد مــدة مــن الزمــن، أي قب تق
خمســة ســنوات بالضبــط بــدأت قصــة املعانــات، التــي تحمــل 
ــم  ــادة، ت ــة ح ــة صحي ــه لوعك ــر تعرض ــىل اث ــم ع ــا الع وزاره
تشــخيصها عــىل أنهــا حالــة مرضيــة مــن نــوع الشــلل الرعــايش 
ــه شــخصا مقعــدا بحاجــة  ــت من ــي جعل املتقــدم، النكســة الت
ــه أعــراض شــديدة  لشــخصني لتحريكــه مــن مســتقره، صاحبت
فاقــت املحنــة، منهــا التصلــب عــىل مســتوى األطــراف، وتشــنج 
التنمــل ومعانقــة اآلالم، تعــب وعيــاء  العضــالت إىل حــد 
ــع  ــىل البل ــز ع ــول العج ــن ه ــآه م ــكالم، ف ــدرة ال ــدان لق وفق
بأمــان وســالم، ومــع تــأزم الحالــة الصحيــة لــرب العائلــة، ارشف 
أفــراد عائلتــه قبــل مــرور العــام عــىل وضعــه املحــزن، وبــذات 
ــه إىل الربوفيســور  ــة مــن الســنة املنرصمــة، بنقل يف شــهر التوب
"قنــان لخــرض" أخصــايئ جراحــة األعصــاب مبستشــفى "ســليم 
ــدور 200  زمــرييل" بالحــراش، أيــن كان هــذا األخــري يشــهد بال
حالــة مرضيــة تنتظــر املوعــد قبــل عــرض حــال املعنــي (عبــد 
الســالم) عــىل املختصــني، ودون اســتخفاف مــن آهــل املريــض 
بحــال الوالــد املــزري، الــذي يــزداد ســوءا يومــا بعــد يــوم، تقرر 
عــىل اثــر ذلــك الــرشوع يف إجــراءات الســفر نحــو دولــة تركيــا، 
ــارشة العــالج مــن خــالل  خــالل شــهر مــارس 2020، ألجــل مب
املعاينــة الطبيــة وإجــراء فحــص شــامل، لتشــخيص نــوع العلــة 
ــث كشــف  ــد أخــريا، حي ــا تأك ــا، وهــو م والعــالج املناســب له

ــد الســالم) بالشــلل الرعــايش،  ــة العــم (عب الفحــص عــن إصاب
الــذي يتطلــب إجــراء عمليــة جراحيــة، إال أن املرحلــة املتقدمــة 
ــق  ــع الفري ــم، اجتم ــد مغادرته ــك، وبع ــع ذل ــرض متن ــن امل م
الطبــي ملستشــفى تركيــا مجــددا، بعــد دراســة الوضــع الصحــي 
للعــم، الــذي انتهــي بتحديــد نــوع العــالج املتمثــل يف عمليــة 

(DBS) ــاغ ــق للدم ــز العمي التحفي
للمفهــوم  وتبعــا   ،  (D:deep B: Braun S: stimulation)
ــىل  ــرف ع ــذي يع ــي ال ــوع العالج ــذا الن ــي له ــي والطب العلم
ــمى  ــي، يس ــاز طب ــىل زرع جه ــوي ع ــي ينط ــالج جراح ــه ع أن
جهــاز تنظيــم الدمــاغ الــذي يرســل نبضــات كهربائيــة إىل 
ــيط  ــد وتنش ــاء وتجدي ــادة إحي ــاغ، إلع ــة يف الدم ــزاء معين أج
ــد  ــدارك وضــع املريــض عب عمــل األعضــاء والحــواس، وبعــد ت
الســالم، جــدد طاقــم مستشــفى تركيــا االتصــال بأهلــه بهــدف 
إجــراء العمليــة، التــي تبلــغ قيمتهــا املاليــة حســب اإلرســالية 
ــن  ــك ع ــنتيم، ناهي ــون س ــارب 520 ملي ــا يق 27000 ارو أي م
 20) بحــوايل  املقــدرة  األوىل  الســفرة  ومصاريــف  تكاليــف 
مليــون ســنتيم)، التــي برمجــت يف إطــار تشــخيص املــرض 
فحســب باعتبــاره نصــف العــالج، ويبقــى األمــل أكســجني 
ــل،  ــن اآلم ــم م ــذا الحج ــدار، وبه ــري األق ــاء مغ ــاة، والدع الحي
يضــع االبــن هيثــم ووالــده عبــد الســالم أمانيــه بالشــفاء 
صــوب عينــي كل نفــس رحيمــة، أياديهــا بســطة، لتقديــم يــد 
العــون بســد تكاليــف هاتــه العمليــة املســتعجلة برتكيــا واجــر 
كل فاعــل خــري عــىل اللــه بعظيــم، والــدال عــىل الخــري كفاعلــه 
يف املنزلــة، فمــن رأف بحــال العــم وتيــرست لــه أبــواب العطــاء 
فليتصــل بالرقــم الشــخيص لعائلــة املريــض (0671.90.83.59)، 
ويف حــال تعــذر االنتقــال لبيــت العــم بهــدف اإلعانــة اإلنســانية 
ــن  ــه م ــن دعم ــري ع ــه التعب ــة، ميكن ــة واملعنوي ــا املادي بوجهيه
 ،(ccp: 0002160994cle 25) ــاري ــاب الج ــم الحس ــالل رق خ
وبهــذه الرســالة اإلنســانية املنقوشــة بأحــرف ملتهبــة متحرقــة، 
لتــزف األنبــاء الســارة عــىل قلــب العــم عبــد الســالم الــذي تــرك 
ــم، يليهــا حســن  ــة مــن العــيل العلي ــه األكــرب بعفــو وعافي أمل
العــون بفــك كربتــه مــن كل إنســان ســليم، آمــن بشــفائه 

ــه............ ــه وذوي ــني أهل ــاىف ب ــه ســاملا مع وعودت
زین الدین بومشاش/حماني عائشة.  

عين تموشنت و الجزائر تفقد أحد أبطالها األبرار
شــمعة  اليــوم  إنطفــأت   
الرمــز  البطــل  املجاهــد 
بعــني  نضاليــة  أيقونــة   ،
متوشــنت كيــف ال وهــو مــن 
رفــع العلــم الجزائــري يف وجه 
الجــرنال الســفاح شــار ديغــول 
ــمرب 1960 و  ــخ 09 ديس بتاري
جزائريــة  بالجزائــر  هتــف 
مــن قلــب عــني متوشــنت ، 
أيقونــة كرويــة و هــو مــن 
بــني مؤســيس فريــق زدوريــة 

ــيش  ــداف مراك ــف اله ــنت و مكتش متوش
عبــد الحميــد و املتألــق داود بــو عبــد 
ــف  ــي عفي ــد عم ــا لألب ــا عن ــه ، رحلن الل
عبــد القــادر و لكنــه تــرك تاريخــا لــن 
ــوالت  ــا بالبط ــدا مرصع ــرك مج ــىس ، ت ين

الحقيقيــة ، تــرك وراءه مــا يذكــر مــن 
أثــر إيجــايب . عــني متوشــنت كلهــا تبكيــك 
ــه  ــا إلي ــه و ان ــا لل ــدر ان ــوم عمــي قوي الي
راجعــون و جعلــك اللــه مــن ســكنة جنــة 

. الفــردوس 
عین تموشنت یاسین بوجمعة 

غليزان  

    أمن والية غليزان يطلق حملة وقاية و تحسيس من مخاطر حمل األسلحة البيضاء
ــض... تحــت شــعار " حمــل الســالح األبي
خطــر يهــدد ســالمتك و ســالمة غــريك 
"،أطلقــت مصالــح أمــن واليــة غليــزان 
خــالل هــذا األســبوع حملــة توعيــة و 
ــالح  ــل الس ــر حم ــول مخاط ــيس ح تحس

األبيــض عــىل إختــالف أنواعــه، 
الحملــة  هــذه  خــالل  التذكــري  تــم   
ــلحة  ــل األس ــن حم ــة ع ــر الناتج باملخاط
البيضــاء و التــي تــؤدي يف أغلــب األحيــان 
الجــرح  و  الــرضب  جرائــم  وقــوع  إىل 
ــي يتســبب  ــل الت ــم القت ــدي و جرائ العم
يف ارتكابهــا شــباب يف مختلــف الفئــات 

العمريــة.
كــام تــم التذكــري بالعقوبــة القانونيــة التــي 
حددهــا املــرشع الجزائــري يف نــص املــادة 
يعاقــب  الــذي   97/06 األمــر  مــن   39
عــىل حمــل الســالح األبيــض مــن الصنــف 
بالعقوبــة  الســادس دون مــربر رشعــي 
ــن  ــة م ــنتني و غرام ــهر إىل س ــن 06 أش م
5000 دج إىل 20000 دج، حيــث يلجــأ 
بعــض الشــباب إىل حمــل هــذا النــوع مــن 
األســلحة دون درايــة بنتائجــه الوخيمــة و 

ــون. عــن جهــل بالقان
مصطفى بوشریط - غلیزان

نظرا للطرف الصحي الذي تمر به البالد

شرطة سيدي بلعباس تحضر نفسيا التالميذ المقبلين على إمتحانات البكالوريا 
ــدون  ــات ب ــل إمتحان ــن أج ــعار " م ــت ش تح
ضغــوط نفســية "، نظمــت رشطــة ســيدي 
بلعبــاس زيــارة ميدانيــة إىل عــدة مؤسســات 
تعليميــة تــم مــن خاللهــا تقديــم نصائــح 
وإرشــادات للتحضــري النفســاين رفقــة أخصائية 
نفســانية تابعــة ملصالح أمــن الواليــة ، املبادرة 
التحسيســية شــملت عــدة ثانويــات تــم مــن 
التالميــذ  لفائــدة  نصائــح  تقديــم  خاللهــا 
ــا  ــات  شــهادة البكالوري ــني عــىل إمتحان املقبل
ظــروف  يف  املتوســط   التعليــم  وشــهادة 
نفســية عاديــة، خاصــة وأن إمتحانــات الســنة 
الجاريــة تــأيت يف ظــروف إســتثنائية جــراء 

تفــيش جائحــة كوفيــد19-  .
املبــادرة تنــدرج يف إطــار الدعــم النفــيس 
لفائــدة التالميــذ املقبلــني عــىل إمتحانــات 
التعليــم  وشــهادة  البكالوريــا  شــهادة 
ــح  املتوســط، حيــث قدمــت لهــم عــدة نصائ
مراجعــة  بكيفيــة  متعلقــة  وتوجيهــات 
موعــد  إقــرتاب  مــع  خاصــة  الــدروس 
ــة النفســانية تطرقــت  ــات،  األخصائي اإلمتحان

متعلقــة  جوانــب  عــدة  إىل  حديثهــا  يف 
بكيفيــة تطبيــق منهجيــة ســليمة الهــدف 
منهــا مراجعــة الــدروس بطريقــة ممنهجــة 
ومنتظمــة وبعيــدة عــن الضغــط النفــيس 
ــج عكســية،  ــه نتائ ــا ينجــر عن ــذي عــادة م ال
التالميــذ مــن جهتهــم تفاعلــوا مــع األخصائيــة 
النفســانية و طرحــوا عــدة أســئلة تخــص 
ــدروس  ــة ال ــة مراجع ــق بكيفي ــب املتعل الجان
يف ظــروف نفســية عاديــة  التــي أجابــت عنهــا 
هــذه األخــرية بــكل وضــوح ، كــام تــم يف نفس 

الســياق عــرض عــدة منــاذج ناجحــة يف هــذا 
ــتامع إىل  ــم اإلس ــار ت ــس اإلط ــال، ويف نف املج
تدخــل األســاتذة الذيــن بــادروا مــن جهتهــم 

إىل تقديــم نصائحهــم يف هــذا الســياق.
هــذه الــدروس التوجيهيــة لقيــت  إستحســانا 
والتعليميــة  الدراســية  األوســاط  يف  كبــريا 
حيــث طالــب عــدة مــدراء بتنظيــم مبــادرات 
ــاتهم  ــىل مســتوى مؤسس ــوع ع ــذا الن ــن ه م

ــة.  الرتبوي
سیدي بلعباس مغربي بدرة 

حــــــادث مــــــرور مميت بواليــــــة سيـــــــدي بلعباس 
تدخلــت الحاميــة املدنيــة لواليــة ســيدي بلعبــاس 
صبيحــة هــذا اليــوم 26-08-2020  مــن أجــل  
حــادث مــرور مميــت بالطريــق الوطنــي رقــم 07 
ــيدي  ــاس و س ــيدي بلعب ــي س ــني بلديت ــط ب الراب
خلفيتــني  عجلتــني  انفصــال  يف  متثــل  لحســن 
ملقطــورة شــاحنة حيــث اصطدمــت بالضحيــة ي.ح 
ــام ادى اىل  ــنة م ــوايل 40 س ــر ح ــن العم ــغ م البال

ــكان . ــني امل ــه يف ع وفات
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غليزان. 

  مصرع طفل غرقا بحوض مائي بدوار الشراطية. 
لقــي مســاء اليــوم الخميــس طفــل يبلــغ مــن 
العمــر 09 ســنوات، مرصعــه بعدمــا غــرق 
بحــوض مــايئ يقــع مبنطقــة الرشايطيــة يف 

ــزان.  غلي
ــة  ــة املدني ــني لحامي ــة الغطاس ــت فرق وتدخل
مجمــع  داخــل  غريــق  إنتشــال  ألجــل 
ــظ  ــة حف ــو مصلح ــه نح ــم نقل ــذي ت مايئ،ال
الجثــث مبستشــفى محمــد بوضيــاف بعاصمــة 
الواليــة ،فيــام قامــت مصالــح الــدرك الوطنــي 
بفتــح تحقيــق ملعرفــة مالبســات الحادثــة. 
مصطفى بوشریط - غلیزان

الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق االنسان تدق ناقوس 

الخطر  إثر اوضاع الصحة الجوارية  ببلدية الرحية 
حقــوق  عــن  للدفــاع  الوطنيــة  الجمعيــة 
االنســان تطالــب الســلطات بالتدخــل العاجــل 
،إزاء الوضعيــة املزريــة التــى يعيشــها القطــاع 
ــة  ــب الجمعي ــة ،وتطال ــة الرحي الصحــي ببلدي
ــس  ــي رئي ــاد يح ــن عي ــيد ب ــة يف الس واملتمثل
مكتــب البلــدي ببلديــة الرحيــة  واىل الواليــة  
ــني  والنظــر يف  ــاة املواطن بالوقــوف عــىل معن
ــريوس  ــم  الســيمى يف ظــل تفــيش ف وضعيته

ــا. كورون

رســالة  يف  الوطنيــة  الجمعيــة  واوضحــت 
ــزري   ــع امل ــة  أن الوض ــة اىل وايل الوالي موجه
ببلديــة  الجواريــة  الصحــة  تعرفــه  الــذي 
الرحيــة  والنقــص الحــاد البســط الــرشوط 
ملتابعــة املــرىض  بــل الغيــاب التــام  لالطقــم 
دون  هيــاكل  ووجــود  واالداريــة   الطبيــة 

اســتغالل.
 وكــذا الضمــري املهنــي  هــو تهديــد دائــم 
يضطــر  الــذي  البســيط  املواطــن  لحيــاة 

لتنقــل اىل مــدن مجــاورة الخــذ العــالج  ، 
وعليــه تطالــب ذات الجمعيــة  الســلطات 
حــد  لوضــع  الفــوري   بالتدخــل  املعنيــة  
ــخ  ــت نس ــارة وجه ــني   لالش ــاة  .املواطن ملعن

مــن املطالــب اىل 
مدير الصحة والسكان بام البواقي
مدير الصحة الجوارية عني البيضاء

نسخة لالعالم 
نسخة للمكتب الواليئ.

مدفوني صونیا ام البواقي.

الجمعية الوطنية لترقية المجتمع المدني والمواطنة ببلدية 

بني سليمان بواليةالمدية ترفع جملة انشغالة الى والي الوالية  
ــة  ــط ببلدي ــوي الناش ــل الجمع ــار  العم يف اط
بنــي ســليامن  باملديــة قــام الســيد كشــاد 
محمــد رئيــس املكتــب البلــدي ببنــي ســليامن 
لرتقيــة  الوطنيــة  للجمعيــة  املديــة  واليــة 
املجتمــع املــدين واملواطنــة  برفــع سلســلة 
حيــث  املديــة   الواليــة  وايل  اىل  انشــغاالت 
ــاط  ــرب النق ــل هــذه االنشــغاالت عــىل اك تتمث
التــى تعــاين منهــا املنطقــة حيــث انــه ســجل  

عــدد مــن منقائــص يف البلديــة مذكــورة ســلفا 
مــاء  مــن  اســتفادة  مــن  الســكان  معانــاة 
انــه أورد  الصالــح للــرشب وتذبذبــه وكــام 
ــة  ــع لبلدي ــدارش تاب ــود م ــه وج ــكوته ان يف ش
ــا ان  ــة مضيف ــاء الريفي ــن كهرب ــتفيد م مل تس
املنطقــة مزالــت تســجيل تأخــر كبــري يف انجــاز 

ــغ  ــكل الصي ــكنات ب الس
 المدیة عبد الكریم بن علي 

 حادث مرور يخلف إصابة 3 أشخاص بمستغانم 
 تدخلــت نهــار أول أمــس أعــوان الحاميــة 
ــعاف  ــرض إس ــريات ، لغ ــدة بوق ــة لوح املدني
مصابــني جــراء حــادث مــرور خطــري وقــع 
الوطنــي رقــم 23  عــىل مســتوى الطريــق 
الرابــط بــني واليتــي مســتغانم و غليــزان . 
ــني  ــف ب ــدام عني ــن اصط ــم ع ــادث نج  الح
ــة 3  ــني ســياحيتني مــام تســبب يف إصاب مركبت
أشــخاص بجــروح متفاوتــة الخطــورة ، حيــث 
االســتعجاالت  مصلحــة  إىل  تحويلهــم  تــم 
الطبيــة مبستشــفى مدينــة بوقــريات عــىل 

ــزان .  ــة غلي ــدود والي ح
األمنيــة  الجهــات  فتحــت  جانبهــا  مــن   
تحقيقاتهــا لتحديــد أســباب الحــادي املــروري 
ــس  ــالل نف ــه خ ــن نوع ــاين م ــد الث ــذي يع ال
اليــوم حيــث خلــف حــادث أخــر إصابــة 
شــخصني عــىل مســتوى الطريــق الرابــط بــني 

عــني تادلــس و خــري الديــن ، و يف ظــرف 
تشــهد فيــه املحــاور الطرقيــة تدفــق أالف 
املركبــات املتجهــة صــوب املناطــق الســاحلية 
و تحديــدا إىل الشــواطئ بعــد قــرار فتــح 

االصطيــاف.  موســم 
 و يف ســياق متصــل فقــد شــاركت مصالــح 
الحاميــة املدنيــة لواليــة مســتغانم نهــار يــوم 
الخميــس املنقــيض رفقــة عنــارص جمعيــة 
مديريــة  مــع  بالتنســيق  الســالمة  طريــق 
االمــن  يف حملــة تحسيســية ميدانيــة لفائــدة 
املصطافــني لحثهــم بــرضورة التقيــد بالقوانــني 
ــري و  ــوادث الس ــر ح ــادي مخاط ــة لتف املروري
كــذا التقيــد باالجــراءات و التدابــري االحرتازيــة 
فيــام خــص مجابهــة جائحــة وبــاء كورونــا 

ــع .  ــة الجمي ــدد صح ــي ته الت
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انتشال جثة غريق قرب شاطئ ستيديا بمستغانم  
 انتشــل نهــار أول أمــس أعــوان الحاميــة  
ــغ  ــق لشــيخ يبل ــة غري ــة مبســتغانم جث املدني
ــواج البحــر  ــه أم ــر 72 ســنة التهمت ــن العم م
ــة  ــة عــىل مقرب عــىل مســتوى منطقــة صخري
مــن شــاطئ ســتيديا بغــرب إقليــم واليــة 
مســتغانم ، ينحــدر مــن ذات املنطقــة حيــث 
اإلســعافات  لــه  تقديــم  البدايــة  يف  متــت 
الرضوريــة و تحويلــه عــىل جنــاح الرسعــة 
إىل مصلحــة االســتعجاالت الطبيــة مبستشــفى 

ــرية.  ــه األخ ــظ أنفاس ــن لف ــتغانم أي مس
 حــدث ذلــك يف ظــرف ارتفعــت فيــه حصيلــة 
إىل 9  الغرقــى  مــن  البحــر  أمــواج  ضحايــا 

ــة ،3  ــري املحروس ــق غ ــم باملناط ــاالت جله ح
ــدار  ــد إص ــري بع ــبوع األخ ــالل األس ــم خ منه
ــة  ــواطئ و البقي ــي للش ــح التدريج ــرار الفت ق
ــهر  ــع ش ــذ مطل ــر من ــواج البح ــم أم التهمته
ــك  فقــد  جــوان املنــرصم ،  باملــوازاة  مــع ذل
باتــت شــواطئ مســتغانم تســجل  توافــدا 
ــية  ــات القياس ــع االرتفاع ــن م ــيا بالتزام قياس
األيــام  املســجلة خــالل  الحــرارة  ملعــدالت 
األخــرية ، مــع تســجيل حركــة مروريــة كثيفــة 
املؤديــة  الطرقيــة  املحــاور  مســتوى  عــىل 

صــوب الشــواطئ  . 
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تقودها امرأة  

أمن مستغانم يفكك عصابة ترويج المؤثرات 

العقلية  و يحجز 172 قرص مهلوس  
لألمــن  التابعــة  الرشطــة  قــوات  متكنــت   
الحــرضي الســادس بأمــن واليــة مســتغانم  
تــرتاوح   ، مــن توقيــف خمســة  أشــخاص 
أعامرهــم بــني 24 و 38 ســنة  تقودهــم امــرأة 
، متورطــون يف قضيــة تكويــن جمعيــة أرشار، 
ــة لغــرض املتاجــرة و  ــرات العقلي ــازة املؤث حي
حيــازة أســلحة بيضــاء مــن الصنــف الســادس 
بــدون مــربر رشعــي، مــع حجــز  كميــة معتــربة 
مــن األقــراص املهلوســة قــدرت ب 172 قــرص 
ــة  ــع و تجزئ ــتعمل يف تقطي ــات تس و 5 مقص

ــع .  ــج و البي ــا للرتوي ــل عرضه ــراص قب األق
القضيــة جــاءت عــىل إثــر وضــع عنــارص ذات 
ــىل  ــش ع ــة و التفتي ــز للمراقب ــة حاج املصلح
ــة  ــط املدين ــكن بوس ــي 200 مس ــتوى ح مس
مســتغانم، أيــن لفــت إنتباهــم ســيارة أجــرة 
مشــبوهة عــىل متنهــا ثــالث ركاب برفقــة 
ســائقها، و عنــد القيــام بعمليــة التفتيــش 
ضبــط بداخلهــا عــىل 52 قــرص مهلــوس كانــت 
ــوات  ــارشت ق ــه ب ــزاء، علي ــىل أج ــة ع مقطع

رشطــة البحــث و التحــري لغــرض التعــرف 
ــرأة،  ــا ام ــيس ليتضــح أنه ــم الرئي عــىل ممونه
و بعــد تحديــد هويتهــا و اســتصدار أمــر 
بالتفتيــش صــادر عــن وكيــل الجمهوريــة لــدى 
محكمــة مســتغانم ملســكنها،  تــم العثــور 
بغرفــة نومهــا عــىل 120 قــرص مهلــوس و 05 

ــراص ــع األق ــتعمل يف تقطي ــات تس مقص
بيضــاء  أســلحة  عــىل  العثــور  تــم  كــام 

 . محظــورة 
عــن تهمــة تكويــن جمعيــة أرشار، حيــازة 
ــازة  ــة لغــرض املتاجــرة و حي ــرات العقلي املؤث
أســلحة بيضــاء مــن الصنــف الســادس بــدون 
مــربر رشعــي، أنجــز ملــف إجــراء قضــايئ ضــد 
ــل  ــام وكي ــه أم ــوا مبوجب ــر، قدم ــالفي الذك س
ــدى محكمــة مســتغانم و بعــد  ــة ل الجمهوري
إجــراءات املثــول الفــوري أودعــوا الحبــس 

ــة .  ــار املحاكم ــت يف انتظ املؤق
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 أمن واد ارهيو بغليزان توقف شخص وتحجز 1922وحدة من مشروبات كحولية
متكنــت مصالــح أمــن دائــرة وادي أرهيــو مــن 
ــن  ــربة م ــة معت ــز كمي ــخص وحج ــف ش توقي
املرشوبــات الكحوليــة قــدرت بــــ 1922 وحدة 
مــن مختلــف األنــواع و االحجــام ،القضيــة 
جــاءت بنــاءا عــىل معلومــات وردت إىل ذات 

ــع  ــوم بي ــخص يق ــود ش ــد بوج ــة تفي املصلح
املرشوبــات الكحوليــة بإقليــم اإلختصــاص، 
مســتغال بذلــك  مســكنه، بنــاءا عــىل إذن 
بالتفتيــش تــم تفتيــش مســكنه ليتــم العثــور 
عــىل الكميــة الســالفة الذكــر .تــم إنجــاز 

ــه  ــتبه في ــق املش ــايئ يف ح ــراء قض ــف إج مل
بيــع  تهمــة  عــن  العدالــة  أمــام  وتقدميــه 

املرشوبــات الكحوليــة  بــدون رخصــة .
رحال فاطمة/غلیزان

عمال وإطارات وموظفي الجزائر ية للمياه وحدة األغواط ومنظمات 

المجتمع المداني يطالب برجوع مدير عقون كمال الذي تم إنهاء مهامه 

ــر  ــي الجزائ ــارات وموظف ــامل وإط ــدم  ع  أق
يــة للميــاه وحــدة األغــواط  والفــرع النقــايب 
ــع  ــن منظــامت املجتم ــة إىل مســاندة م إضاف
ــة  ــىل خلفي ــة ع ــة احتجاجي ــىل وقف ــداين ع امل
ــاء  ــايض بإنه ــبهم الق ــفي  حس ــرار التعس الق
ــهد  ــذي يش ــواط ال ــدة األغ ــر وح ــام ملدي امله
لــه الجميــع طيلة 14شــهر عىل رأس املؤسســة 
مــن تفتنــي والعمــل واإلخــالص واألخــالق 
مطالبــني برجوعــه ملــا شــهدنه وحــدة األغــواط 
مــن عمــل ليــال ونهــار يف القضــاء عــىل النقــاط 

الســودا وحــل املشــاكل العويصــة.  

وحســب ممثــيل العامل 
عندمــا تــرى عــامل بســطاء و إطــارات يقفــون 
معــك وإىل جانبــك ال أقــول األغلبيــة بــل أقول 
كل لعــامل فعلــم أنهــم وجــد فيــك اإلخالص و 
التفــاين يف العمــل هــل هــؤالء العــامل خضــع 
ــة؟؟ هــل حضــور  لضغــط ألجــل هــذه الوقف
ــه  ــذي ل ــاب ال ــذا ش ــش) ه ــاس بني األخ (عب
يُعتــرب  األغواطــي  املجتمــع  وســط  يف  وزن 

شــيات؟؟
وحســب منظــامت املجتمــع املــداين الــذي 
ســاندو العــامل نحــن ال ننافــق وال مُنــارس 

الشــعوبية ألجــل أطــامع سياســية نحــن نقــول 
كلمــة الحــق املديــر كان  يرســائل إىل األعــىل 
ــات وكنــت يف لقــاءات شــبه دامئــة مــع  الهيئ
ــد  ــة قص ــاه والوالي ــة للمي ــؤويل الجزائري مس
واليئ  آمــني  إقرتاحــات  وتقديــم  حلــول  إيجــاد 
مكلــف باإلعــالم و اإلتصــال يف التنســيقية الوالئيــة 
لحاميــة املجتمــع ســوف تكــون يل رســائل لوزيــر 
ــتجدات.  ــىل املس ــه ع ــد إطالع ــة قص ــوارد املائي امل
مطلبهــم الوحيــد رجــوع املديــر قبــل تصعيــد 

املوقــف
االغواط .حمدي عطاء هللا  
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األمن الحضري السادس باألغواط يوقف 

شخصين لتورطهما في قضية السرقة  
الســادس خــالل  الحــرضي  األمــن  عالــج 
بدايــة األســبوع الجــاري قضيــة متعلقــة 

ــدد   ــة بالتع بـ:الرسق
ــدم  ــود إىل شــكوى تق ــة تع ــات القضي حيثي
بهــا شــخص أمــام مصالــح األمــن الحــرضي 
للرسقــة  تعرضــه  بخصــوص  الســادس  
ــخصني ،  ــل ش ــن قب ــه م ــل مركبت ــن داخ م
ــدره  ــال ق ــا مــن امل ــي اســتهدفت مبلغ والت
(5000.00 دج)، عــىل إثــر ذلــك  مصالــح 
األمــن الحــرضي الســادس قامــت بفتــح 
تحقيــق يف القضيــة، أيــن أســفرت األبحــاث 
و التحريــات يف ظــرف وجيــز و قيــايس مــن 
ــام  ــرتاوح أعامره ــام ت ــتبه فيه ــف مش توقي
مابــني ( 19-22) ســنة بعــد وضــع خطــة 

ملــف  إســتكامل  محكمة.بعــد  أمنيــة 
اإلجــراءات الجزائيــة لقضيــة الحــال تــم 
تقديــم املشــتبه فيهــام أمــام الســيد وكيــل 
الجمهوريــة لــدى محكمــة األغــواط، الــذي 
ــول  ــة املث ــىل جلس ــة ع ــف القضي ــال مل أح
الفــوري، ليصــدر يف حــق املشــتبه فيــه األول 
حكــم يقــيض بإدانتــه بثــالث ســنوات حبــس 
نافــذة مــع االيــداع و غرامــه ماليــه قدرهــا 
100000 دج،  فيــام  صــدر يف حــق املشــتبه 
ــام  ــه  بع ــيض بإدانت ــم يق ــاين  حك ــه الث في
ــة  ــه مالي ــداع وغرام ــع اإلي ــذه م ــس ناف حب

قدرهــا 100000 دج.
االغواط  حمدي عطاءهللا 

المجلس البلدي لبلدية األغواط 

يجتمع لدراسة التقارير رؤساء اللجان في مختلف المجاالت 

املجلــس  األســبوع  نهايــة  اجتمعــت 
 ، األغــواط  لبلديــة  البلــدي  الشــعبي 

اللجــان رفقــة رؤســاء 
تحــت إرشاف الســيد رئيــس املجلــس 
الشــعبي البلــدي الســيد محمــد بــن 
لدراســة  عاديــة  دورة  يف  قســمية 
. نشــاطاتهم  عــىل  اللجــان  التقاريــر 

حيــث اســتهل النائــب املكلــف بالــدارة 
واملاليــة  قــد أكــد عــىل رضورة انضبــاط 
موظفــي اإلدارة بااللتحــاق مبكاتبهــم اال 
ــك لضــامن  ــوين وذل ــذر قان ــه ع ــذي ل ال
ــة  ــم خدم ــة وتقدي ــق اإلداري ســري املراف
للمواطــن وأكــد عــىل رضورة  أفضــل 
التعــاون بينــه وبــني رئيــس مصلحــة 
ــة يف  ــىل الرصام ــد ع ــا ك ــتخدمني م املس
اتخــاذ اإلجــراءات القانونيــة ضــد كل 
الســيد  لتعليــامت  ميتثــل  ال  موظــف 
ــد  ــدي أك ــعبي البل ــس الش ــس املجل رئي
ــة  ــرية البلدي ــة الحظ ــىل أهمي ــك ع كذل
ــة مــن  ــكات البلدي والحــرص عــىل ممتل
الحراســة  وخاصــة  ســيارات  و  عتــاد 

ــات ــالمة املؤسس ــة لس الليلي
ــؤون  ــف بالش ــب املكل ــيد النائ ــا الس أم
االجتامعيــة قــد قــدم تقريــر مفصــل 
حــول دور مصلحــة الشــؤون االجتامعيــة 
ــال  ــا الفع ــا ودوره ــة له ــح التابع املصال
ــات  ــف املديري ــن مبختل ــط املواط يف رب
نذكــر عــىل ســبيل املثــال ال الحــرص 
مديريــة النشــاط االجتامعــي و مديريــة 
الوطنــي  والديــوان  املهنــي  التكويــن 
للحــج والعمــرة مبينا رضورة تشــارك كل 
املنتخبــني وتقديــم املســاعدات املمكنــة 
للمســاهمة يف حــل مشــاكل املواطــن كل 
واحــد مبــا لــه مــن إمكانيــات وقــدرات.

كــام تطــرق النائب 
املكلــف بالســياحة والصناعــة التقليديــة  
رضورة  حــول  تقريــر  قدمــت  فقــد 
إنعــاش الســياحة وعــىل رضورة العمــل 
ــة  ــزه للعائل ــاحات التن ــق مس ــىل خل ع
كل  تعــاون  عــىل  متأكــدة  اإلعالميــة 
الجمعيــات الناشــطة يف هــذا اإلطــار 
داعيــة إىل رضورة االلتفــات إىل الشــباب 
التســهيالت  و  املســاعدات  تقديــم  و 
البطالــة  مشــكل  لحــل  الرضوريــة 
املشــاكل  حــل  يف  مســاهمة  وكذلــك 
االجتامعيــة بتوفــري فــرص عمــل امــا 
يف مــا يخــص تعزيــز دور الجمعيــات 
ــة  ــني البلدي ــرتك ب ــل املش ــل العم وتفعي
ترقيــة  الوحيــد  الهــدف  والجمعيــات 
وتنشــيط الســياحة يف املنطقــة والعمــل 
عــىل اجتــامع عنــه الجمعيــات يف اقــرب 
فرصــة للعمــل عــىل خارطــة طريــق مــن 

ــراي .  ــد ال ــأنها توحي ش
ــة الســياحة والصناعــة  أمــا  رئيســة لجن
ــول  ــا ح ــورت مداخلته ــة فتمح التقليدي
ــد يف  ــن جدي ــياحة م ــاء الس رضورة إحي
البــالد وتوفــري أماكــن للنزهــة للعائــالت 
يف  الســياحة  تقــدم  عــىل  والعمــل 

األغــواط.
بنــاء  املكلــف  النائــب  جهتــه  ومــن 
والتعمــري رفقــة رئيــس اللجنــة  فقــد 
ــى مل  ــاريع الت ــول املش ــر ح ــا تقري قدم
تســدد ديونهــا مــن 2019 وأن هنــاك 
برنامــج تســوية إىل نســبة 50باملئــة وأن 
ــاك مشــاريع مســطرة  2020مل تكــن هن
ــات  ــف الخرج ــىل رضورة تكثي ــد ع وأك
جملــة  هنــاك  وأن  خاصــة  امليدانيــة 
مــن الخروقــات يف مــا يخــص البنــاء 

العشــوائية الفوضــوي والبنــاءات 
ــة  ــة والبيئ ــف بالصح ــب املكل ــا النائ ام
أعطــى  فقــد  الســيد   واملستشــفيات 
تقريــر حــول عمــل الــذي كان حــول 
مراقبــة املحــالت التجاريــة واملناطــق 
التجمعــات الســكانية لاللتــزام بالتباعــد 
الوبــاء  مــن  الوقايــة  و  االجتامعــي 
خاصــة املحــالت املوجــودة يف رحبــت 
مركــز  باعتبارهــا  الوئــام  و  الزيتــون 
تجمــع للمواطنــني متأكــدا عــىل الرصامــة 
يف العمــل أخــذ التدابــري الالزمــة والغلــق 
ــن  ــر ألن صحــة املواطــن م ــزم األم ان ل

أولويــات العمــل
كــام أكــد يف ضــل افتتــاح رشكــة جديــدة 
مــن  مبجموعــة  وامدادهــم  للنطافــة 
يبقــى  فــإن  لهــا  النظافــة  مهنــديس 
عــىل عانــق البلديــة كاولويــان ان تقــوم 
بالرقابــة املحيــط البيئــي و املســاعدة 
رشيــك  البلديــة  تبقــى  و  املمكنــة 
أســايس لهتــه الرشكــة الجديــدة لتحســني 

الخدمــات املواطــن 
و املكلــف بالفالحــة والــرأي فقــد اعطــي 
حصيلــة املصلحــة انــه البــد مــن التــزام 
وتعــاون  عملهــم  بتوقيــت  املوظفــني 
الــكل و رضورة توفــري وســائل النقــل 
ميدانيــة  خرجــات  للخــروج  الالزمــة 
ــاك ملفــات لبعــض الفالحــني يف  وأن هن
طريــق التســوية وأن فاجعــة كورونــا 
ــور .  ــض األم ــر بع ــبب يف تأخ ــت س كان
التــي  واملاليــة  اإلدارة  لجنــة  رئيــس   
كانــت الخامتــة والتــي آثــار فيهــا نقطــة 
مهمــة تثبيــت األمــني العــام للبلديــة 

وأهميــة دوره الفعــال.
االغواط حمدي عطاءهللا

قالمة 

قطاع التضامن يستفيد من أساتذة جدد في الموسم الدراسي لهذه السنة 
املتخصــص  التعليــم  وأســاتذة  معلمــي   
يلتحقــون مبناصــب عملهــم والذيــن تــم 
التوظيــف  مســابقة  إطــار  يف  توظيفهــم 
الخارجــي بعنــوان ســنة ٢٠١٩ لفائــدة قطاع 
التضامــن واملوجهــني لــإلرشاف عــىل األقســام 
الخاصــة املفتوحــة عــىل مســتوى مؤسســات 
ــة،  ــة الوطني ــاع الرتبي ــة لقط ــة التابع الرتبي
النفــيس  باملركــز  باملــدرج  اللقــاء  وكان 
ذهنيــا  املعوقــني  لألطفــال  البيداغوجــي 

مفتــش  الســادّة:  إرشاف  وتحــت  بقاملــة 
القطــاع ورئيــس مصلحــة اإلدارة العامــة 
والوســائل والســيدة مديــرة املركــز، ومتحــور 
اللقــاء حــول تقديــم جملــة مــن التوجيهات 
والتوصيــات وأيضــا اإلجابــة عــىل إنشــغاالت 
وتســاؤالت املعلمــني واألســاتذة الجــدد. 
أيضــا  الدخــول  كان  ذلــك  مــع  مــوازاة 
ــز  ــن املراك ــكل م ــة ل ــم البيداغوجي للطواق
ــني  ــال املعوق ــة  لألطف ــية البيداغوجي النفس

ــايت  ــة وادي الزن ــة وبلدي ــة قامل ــا بلدي ذهني
ومدرســة األطفــال املعوقــني ســمعيا قاملــة. 
ــراءات  ــاذ إج ــم اتخ ــه ت ــارة بأن ــدر اإلش تج
الوقايــة مــن انتشــار وبــاء كرونــا كوفيــد١٩ 
مــن توفــري الســائل املعقــم، ووضــع القنــاع 
التباعــد  واحــرتام  (الكاممــة)  الواقــي 

االجتامعــي
قالمة ھشام بوغرارة

عنابة

الدورة الثانية للمجلس الشعبي الوالئي لوالية عنابة

ــس  ــة للمجل ــدورة الثاني ــدول ال ــل ج يحم
ــغال  ــة يف اش ــة عناب ــواليئ لوالي ــعبي ال الش
ــات  ــة االجتمع ــة بقاع ــدورة الثاني ــذه ال ه
املجلــس  رئيــس  عليهــا  ارشف  الــذي  و 
الشــعبي الــواليئ الســيد بديــار عــدة محــاور 
ومواضيــع مطروحــة للمناقشــة و املصادقــة 
عليهــا وهــذا بحضــور وايل واليــة عنابــة 
ــان  ــن الربمل ــاء م ــن واعض ــدراء التنفدي وامل
ورؤســاء  االمــة  مجلــس  مــن  واعضــاء 
بلديــات و الســلطات االمنيــة و العســكرية 
حيــث ناقــش املجلــس الشــعبي الــواليئ 
عــدة محــاور ومــن بــني هــذه املحــاور 
هــي محــور امليزانيــة و الدخــول االجتامعــي 
ــم  ــة و التعلي ــدة وهــي الرتبي للســنة الجدي
و التكويــن املهنــي و التمهــني و التعليــم 
العــايل و الــذي طــرح كل مســؤول عــن هــذا 
ــص و الســتعداد  ــن النقائ ــة م القطــاع حمل
ــة الجامعيــني  ــة تامــة لطلب لدخــول بأرياحي
ــط  ــدايئ و املتوس ــة و االبت ــذ الثانوي و تالمي
و االهتاممــات الرســمية شــهادة التعليــم 
املتوســط و البكالوريــا مــن حيــث التعقيــم 
وتوزيــع الكاممــات عــىل املمتحنــني شــهادة 
كــام  املتوســط  التعليــم  و  البكالوريــا 
شــملت هــذه الــدورة عــىل املصادقــة عــىل 

مــداوالت منهــا تفــيش وبــاء كورونــا وهــي 
املعادلــة لجــدول اهــداف هــذه الــدورة 
ــاز  ــىل الجه ــؤول االول ع ــل املس ــام تدخ ك
التنفيــذي وايل واليــة عنابــة عــىل املشــاريع 
ــري مبناطــق الظــل  ــامم الكب املنجــزة و االهت
الــذي اكــد عليهــا فخامــة رئيــس الجمهوريــة 
ورئيــس الحكومــة يف االجتــامع االخــري الــذي 
واليــة  وايل  تطــرق  كــام  بالــوالة  جمعــه 
ــدورة  ــة الســيد برميــي خــالل هــذه ال عناب
ــالل  ــواليئ خ ــعبي ال ــس الش ــة للمجل الثاني
هــذا اللقــاء عــىل تقديــم ملحــة موجــزة 
عــن اهــداف املجتمــع املــدين و الجمعيــات 
بالعمــل  النهــوض  الزاميــة  الفاعلــة 
الجمعــوي وترقيــة الحــس املــدين وتكريــس 
لالشــرتاك  التشــاركية  الدميقراطيــة  مبــدأ 
و  مبحيطــه  يتعلــق  مــا  كل  يف  املواطــن 
املواطنــني  انشــغاالت  لطــرح  الســعي 
ــار  ــني االط ــرض تحس ــات لف ــف الجه ملختل
املعيــيش باملناطــق النائيــة ومناطــق الظــل 
ببلديــات الواليــة كــام تطــرق وايل عنابــة اىل 
عديــد النقــاط خاصــة عــىل فاعليــة الربنامــج 
املســطر لفائــدة املناطــق النائيــة و املعزولــة 
بــرتاب بلديــات الواليــة بغيــة االرساع يف 

معالجتهــا .
عنابة : كریم جیھان   

عنابة 

بلدية واد العنب تستفيد من خزان المياه الشروب 
العنــب  واد  بلديــة  أحيــاء  اســتفادت 
متديــد  مــرشوع  مــن  عنابــة  واليــة 
قنــاة الضــخ لخــزان امليــاه الــرشوب 
وتزويــد  تحســني  يف  يســاهم  مــام 
ــاة  ــاه ويخفــف مــن املعان املنطقــة باملي
واملتاعــب اليوميــة لســكان أحيــاء بلدية 
واد العنــب خاصــة خــالل هــذه الفــرتة 
الصعبــة هــذا املــرشوع تــم وضعــه حيــز 
ــة  ــلطات املحلي ــل الس ــن قب ــة م الخدم
املخلــدة  االحتفــاالت  وهــذا مبناســبة 

ــم  ــزت بتنظي ــي متي ــد والت ــوم املجاه لي
خــالل  مــن  النشــاطات  مــن  حملــة 
مبــا  اعرتافــا  الثوريــة  األرسة  تكريــم 
قدمتــه هــذه الفئــة مــن أجــل الســيادة 
الوطنيــة وتقديــم شــهادات تقديريــة 
للجمعيــات الفاعلــة واملســاهمة يف دفــع 
ــة تشــاركية  ــق مقارب ــة وف ــة التنمي عجل

ــة. ــلطات املحلي ــل الس ــن قب م
عنابة    كریم جیھان 
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إخماد حريق بغابة أشجار مثمرة وأحراش بترعي باينان.
لواليــة  املدنيــة  الحاميــة  مصالــح  متكنــت 
ــة  ــة للحامي ــدة الثانوي ــة يف الوح ــة ممثل ميل
مدعمــة  باينــان  ترعــي  لدائــرة  املدنيــة 
ــرة  ــة لدائ ــة املدني ــة للحامي ــدة الثانوي بالوح
وادي النجــاء والرتــل املتنقــل ملكافحــة حرائــق 
الغابــات واملحاصيــل الزراعيــة بقيــادة الســيد 
مديــر الحاميــة املدنيــة لواليــة ميلــة يــوم 27

أوت 2020 مــن إخــامد حريــق غابــة وأشــجار 
مثمــرة وأحــراش، باملــكان املســمى مشــتة 
التاريــة بلديــة و دائــرة ترعــي باينــان. حيــث 

ــن  ــربة م ــاحة معت ــرتاق مس ــجيل اح ــم تس ت
غابــة أشــجار البلــوط واألحــراش وعــدد كبــري 
مــن أشــجار الزيتــون وبعــض أشــجار التفــاح 
واإلجــاص. وتــم إنقــاذ مســاحة شاســعة مــن 
ــر  ــكاين وحظائ ــع س ــراش وتجم ــة واألح الغاب
لرتبيــة املــوايش. إســتمرت عمليــة اإلخــامد 
ــى  ــة. يبق ــاعات و 30 دقيق ــن 09 س ــرث م ألك

ــان.    ــى البي ــق مجهول.إنته ــبب الحري س
تقييم الخسائر تعود للجهات املختصة.  

یاسین زویلخ_میلة                         

فرقة البحث والتدخل BRI ام البواقي

توقف أربعة أشخاص و تحجز قرابة٠٣ كلغ من الكيف المعالج.
يف إطــار مكافحــة اإلتجــار الغــري الرشعــي 
للمخــدرات بإقليــم اإلختصــاص، متكنــت فرقــة 
البحــث والتدخــل بــام البواقــي، مــن توقيــف 
04اشــخاص وحجــز 2.762 كلــغ املخــدرات 

ــج) . ــف معال (كي
العمليــة جــاءت عــىل إثــر معلومــات اســتقتها 
عنــارص فرقــة البحــث والتدخــل BRI بــام 
البواقــي ، مفادهــا تواجــد اشــخاص عــىل مــنت 
ــة مــن املخــدرات  ــج كمي ــة بصــدد تروي مركب
تــم  الفــور  عــىل   ، البيضــاء  عــني  مبدينــة 
وضــع خطــة ميدانيــة محكمــة التنســيق تــم 
عــىل اثرهــا تحديــد مــكان تواجــد املركبــة 
وتوقيفهــا عــىل مســتوى حــي املســتقبل بعــني 
البيضــاء مــع توقيــف 04 اشــخاص تــرتاوح 
اعامرالهــم بــني 22 و 36 ســنة ، التفتيــش 
الدقيــق للمركبــة مكــن مــن العثــور عــىل 

04رزم مغلفــة بقفــازات جراحيــة وتحتــوي 
عــىل 28صفيحــة مــن املخــدرات بــوزن 2.762

ــغ. كل
ــا  ــا جزائي ــم ملف ــز ضده ــم انج ــتبه فيه املش
عــن قضيــة:" نقــل و تخزيــن و بيــع و وضــع 

للبيــع مخــدرات (كيــف معالــج) بطريقــة 
إجراميــة  إطــار جامعــة  غــري مرشوعــة يف 
منظمــة باســتعامل وســيلة نقــل " قدمــوا 
ــخ  ــاء بتاري ــني البيض ــة بع ــام نياب ــه ام مبوجب

.2020,08,27
مدفوني صونیا ام البواقي 

قالمة 

غرق شابين ببلدية حمـــــام النبائل 
تــم تســجيل غــرق شــابني بالقلتــة الزرقــاء  

بلديــة حــامم النبائــل
ويتعلــق األمــر باألخويــن ب وع ش يف 
ــة  ــن بلدي ــر م ــن العم ــث م ــد الثال العق
عــني صنــدل حســب املعلومــات األوليــة.
إىل  األول  األخ  جثــة  نقــل  تــم   وقــد 

مخلــويف  الخدمــات  املتعــددة  العيــادة 
. النبائــل  حــامم  ببلديــة  مربوكــة 

الثانيــة  الجثــة  عــن  البحــث  عمليــة 
متواصلــة مــن طــرف أعــوان الحاميــة 
النبائــل واليــة  لبلديــة حــامم  املدنيــة 

قاملــة 
قالمة ھشام بوغرارة

عين تموشنت 

انطالق القافلة التحسيسة من شاطئ ساسل لتعريف بخطورة فيروس كورونا 
تجســيدا للربنامــج املســطر مــن طــرف  خليــة 
إرشاف  تحــت   covid-19 الوالئيــة  األزمــة 
الســيدة وايل الواليــة و بالتنســيق مــع مديريــة 
املؤسســة  يف  ممثلــة  والســكان  الصحــة 
و  العامريــة  الجواريــة  للصحــة  العموميــة 
مديريــة النشــاط اإلجتامعــي و التضامــن و 
ــل  ــة النق ــارة و مديري ــة التج مبشــاركة مديري
و جمعيــة رساج حــامم بوحجــر و الخليــة 
الحاميــة  و  العامريــة  للتضامــن  الجواريــة 
املدنيــة و مكتــب النظافــة مــا بــني البلديــات 
العامريــة و أعضــاء املكتــب الــواليئ للمنظمــة 
الوطنيــة للشــباب ذوي الكفــاءات العلميــة و 

ــر،  ــل الجزائ ــن أج ــة م املهني
ــاطئ  ــن ش ــية م ــة التحسيس ــت القافل انطلق
املصطافــني  تحســيس  تــم  أيــن  ساســل 

و   19 كوفيــد  كورونــا  فــريوس  بخطــورة 
كيفيــة الحــد مــن انتشــاره مــن خــالل إحــرتام 
تحســيس  تــم  كــام   ، اإلجتامعــي  التباعــد 
ــد  ــاء الســياقة عن ــني حــول الحــذر أثن املواطن

ــة  ــول الوقاي ــك ح ــواطئ و كذل ــادرة الش مغ
مــن رضبــات الشــمس خاصــة فئــة األطفــال .

عین تموشنت یاسین بوجمعة 

BRI فرقة البحث و التدخل

حجز ٢٨٩ وحدة من المشروبات الكحولية
الوســط  يف  الجرميــة  محاربــة  إطــار  يف 
الحــرضي الســيام بيــع وترويــج املخــدرات       
الوســط  يف  الكحوليــة  املرشوبــات  و 
و  البحــث  فرقــة  متكنــت   ، الحــرضي 
2020/08/27 بتاريــخ     BRI التدخــل 
مــن حجــز كميــة مــن مختلــف األحجــام و 

األنــواع مــن  املرشوبــات الكحوليــة
العمليــة متــت بنــاء عــىل معلومــات واردة 
إىل املصلحــة ، مفادهــا وجــود شــخص 
يتاجــر باملرشوبــات الكحوليــة مبســكنه 

مبدينــة تيسمســيلت ، ليتــم وضــع خطــة 
ــرث  عمــل محكمــة أســفرت عــن حجــز أك
ــام  ــف األحج ــن مختل ــن 289 وحــدة م م
الكحوليــة  املرشوبــات  مــن  األنــواع  و 
ــة  ــا يف حال ــى صاحبه ــدون رخصــة ويبق ب
فــرار إال غايــة توقيفــه و تقدميــه أمــام 
السيـــــد وكيــل الجمهوريــة لــدى محكمــة 

تيسمســيلت. 
تیسمسیلت.محمد شبلي

في اطار التكفل بمناطق الظل

مقاطعة الغابات تهيء مسلك ريفي ومنبع مائي صالح للشرب
الغابــات  مقاطعــة  قامــت 
بلديــة  مصالــح  و  تيــارت 
مــن   27 بتاريــخ  ڨرطوفــة 
شــهر أوت الجــاري بــاالرشاف 
الفعــيل  اإلنطــالق  عــىل 
مســلك  تهيئــة  لعمليــة 
ــايئ  ــع م ــة منب ــي و تهيئ ريف
ــرف  ــن ط ــرشب م ــح لل صال

الريفيــة  للهندســة  الجهويــة  املؤسســة 
ــة  ــامة مزرع ــة املس ــو تيارت،باملنطق رسس
ــار  ــذا يف إط ــة ڨرطوفة،وه ــراوي بلدي مغ

ــل  ــل مبناطــق الظــل وتســهيل التنق التكف
املناطــق. لهــذه 

تیارت /عوالي بن قواللة

ازمة السيولة المالية تتواصل عبر مراكز البريد بتيارت
ــد  ــز الربي ــب ومراك ــم مكات ــرف معظ تع
املنتــرشة عــرب قطــر واليــة تيــارت طوابــري 
لعــدة اســابيع مــن طــرف املواطنــني مــن 
ــن  ــن م ــراء واملتقاعدي ــامل االج ــة الع فئ
اجــل الحصــول عــىل رواتبهــم واجورهــم.
معانــاة ارهقتهــم خاصــة كبــار الســن 
منهــم بعــد ان أصبــح اغلبهــم يبيــت أمــام 

ــول  ــة دون الحص ــب الربيدي ــواب املكات اب
ــلطات  ــدو الس ــون ناش ــىل راتبه،املواطن ع
معاناتهــم  مــن  التخفيــف  الوصيــة 
وإيجــاد حــل الزمــة الســيولة املاليــة التــي 

انهكتهــم الســابيع.
تیارت /عوالي بن قواللة

بسبب انعدام التهيئة الحضرية

سكان حي وادي الطلبة يناشدون السلطات الوصية
يطــرح ســكان حــي وادي الطلبــة بتيــارت 
مشــكل انعــدام التهيئــة الحضاريــة الــذي 
ــة  ــرف كثاف ــنوات،الحي يع ــا لس ــل قامئ ظ
ســكانية معتــربة يشــهد نقصــا يف التنميــة 
مــن  واحــد  الطلبــة  الحرضيــة،وادي 
االحيــاء التــي الزال ينتظــر حظــه مــن 

التنمية.وقبــل ان تزيــد الطــني بلــة يطالب 
ســكان الحــي الســلطات الوصيــة التدخــل 
العاجــل للتخفيــف مــن معاناتهــم وتهئيــة 

ــاء. الحــي كغــريه مــن االحي
تیارت /عوالي بن قواللة

تنصيب المندوب المحلي لوسيط الجمهورية بالجلفة  
ــد  ــر محم ــن عم ــة ب ــة الجلف أرشف وايل والي
مســاء  األربعــاء 26 أوت 2020  مبقــر الواليــة 
املحــيل  املنــدوب  تنصيــب  مراســم  عــىل 
ــرصي  ــة ق ــة الجلف ــة بوالي ــيط الجمهوري لوس
بغرفتيــه  الربملــان  أعضــاء  بحضــور  ســمري 
الهيئــة  ومــدارء  الــواليئ  املجلــس  ورئيــس 
التنفذية،حيــث تطــرق املنــدوب املحــيل لدور 
إســتحدثها  التــي  الهئيــة   وأهــداف هــذه 
ــع  ــب مــن الجمي ــة كــام طل ــس الجمهوري رئي

ــه. ــه يف مهام ــون لنجاح ــد الع ــد ي م
الجلفة عیدي لخضر

العلمة ،السكان دفعوا أكثر من مليار للشقة الواحدة ،سكنات "كناب" 

دون مياه منذ سنتين و الجهات المعنية تتبادل تهم المسؤولية.
ال يــزال ســكان جــي ١١٠ مســكن التابعــة 
االحتيــاط  و  للتوفــري  الوطنــي  للصنــدوق 
"كنــاب" بالعلمــة يف ســطيف يعانــون انعــدام 
ــكنات  ــذه الس ــع ه ــذ توزي ــرشب من ــاه ال مي
شــهر مــاي ٢٠١٨ و رغــم تحــرك ســكان الحــي 
لهــا  مراســلتها  و  املعنيــة  الجهــات  كل  اىل 
منــذ ســنتني مــن أجــل حــل املشــكل و ربــط 
ســكناتهم مبيــاه الــرشب إال أن كل جهــة تلقــي 
ــكان  ــم ان الس ــرى، رغ ــىل األخ ــؤولية ع باملس
ــار و ٢٠ ــدرة مبلي ــاكنهم املق ــن مس ــوا مث دفع

مليــون ســنتيم و تلقــوا وعــودا بأنهــا مربوطــة 
بعــد  لكنهــم  الرضوريــة،  الشــبكات  بــكل 
ــاه الــرشب و  اســتالم مفاتيحهــم مل يجــدوا مي
التــي يجلبونهــا منــذ ســنتني بطــرق تقليديــة 
غــري  امليــاه  صهاريــج  بــرشاء  ويقومــون  

ــة. ــغ متفاوت ــة و مببال معالج
 يحــدث هــذا رغــم وجــود خــزان بطاقــة 

اســتيعاب ٦٠ مــرت مكعــب و مجهــز مبضخــات 
لدفــع ميــاه الــرشب اىل الســكنات لكــن هــذا 
الخــزان ظــل طــول هــذه املــدة فارغــا لعــدم 
مصــادر  حســب  و  امليــاه  بشــبكة  ربطــه 
مطلعــة فــان الجزائريــة للميــاه طلبــت منهــم 
دفــع مبالــغ ماليــة مقابــل مــلء الخــزان 
يف كل مــرة عــىل أن يتــم ربطــه بالكهربــاء 
عــىل عاتــق الســكان ألن الحــي غــري تابــع 
ــأن الخــزان  ــك ب ــة فــربرت ذل ــا، أمــا البلدي له
غــري تابــع لهــا و أنهــا ســتعلن عــن استشــارة 
لربــط الســكنات بشــبكة امليــاه، فيــام بــررت 
ــكنات و أن  ــلمت الس ــا س ــاب" انه أدارة "كن
امليــاه مــن اختصــاص الجزائريــة للميــاه، كــام 
اشــتىك الســكان مــن تعطــل مصابيــح االنــارة 
العموميــة و طالبــو بجــدار إحاطــة بالحــي كام 
قامــوا بتأســيس جمعيــة حــي شــهر جــوان من 
الســنة الحاليــة و املســامة جمعيــة حــي ١١٠

ــذ  ــداع امللــف من ــاب" و رغــم إي مســكن "كن
شــهرين إال أنهــا مل تتحصــل عــىل اإلعتــامد 
بعــد رغــم أن وزارة الداخليــة حــددت أقــىص 

ــام عــىل حــد قولهــم. مــدة بعــرشة أي
سطیف : كمال یوشباك
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غوارديوال يحسم 
مصير رياض محرز مع 

مانشستر سيتي
مانشســرت  مــدرب  غوارديــوال،  بيــب  -حســم 

الجزائــري  النجــم  مصــري  اإلنكليــزي،  ســيتي 
املوســم  خــالل  الفريــق  مــع  محــرز  ريــاض 

أن  إنكليزيــة  إعالميــة  القــادم. وكشــفت مصــادر 
محــرز ســيبقى يف الفريــق ولــن يقــع إقحامــه 

مــن  ميــيس  ليونيــل  ضــم  صفقــة  يف 
اإلســباين. برشــلونة 

أخــرى  إنكليزيــة  تقاريــر  وكانــت 
إقحــام  إمكانيــة  عــن   تحدثــت 
النجــم الجزائــري يف صفقــة ضــم 
املوســم  وســيكون  «الربغــوث». 
الجديــد موســم التأكيــد ل»حروز» 
ــد املســتويات  ــع «الســيتي» بع م
القويــة التــي قدمهــا خاصــة يف 
املوســم األخــري. ومــن املنتظــر أن 

ــا  ــيس ثنائي ــع مي ــرز م ــكل مح يش
ذهبيــا يف تشــكيلة مانشســرت ســيتي 

ــادم.. ــم الق ــالل املوس خ

مانشســرت  مــدرب  يــوال، 
الجزائــري  النجــم  مصــري 
املوســم  خــالل  الفريــق 

أن     إنكليزيــة  إعالميــة  در 
ق ولــن يقــع إقحامــه 

مــن  ميــيس  ل 

أخــرى    ــة 
إقحــام   ة 
قــة ضــم  
املوســم 
»حروز» 
ســتويات  
صــة يف   
تظــر أن 

ــا  يس ثنائي
ــرت ســيتي 

1سبتمبر آخر أجل لتسوية رواتب الالعبين
لتســوية  الوطنيــة  الغرفــة  حــددت 
ــة  ــة الجزائري ــة لإلتحادي ــات التابع املنازع
ــع  ــرب املوق ــا ع ــان له ــدم، يف بي ــرة الق لك
اإللكــرتوين للفــاف، تاريــخ 10 ســبتمرب 
ــات  ــرد عــىل طلب ــوادي لل كآخــر أجــل للن
الالعبــني بشــأن الرواتــب املتعلقــة بفــرتة 

الحجــر الصحــي بســبب فــريوس “كورونا” 
التــي يطالــب بهــا الالعبــون. وأشــارت 
الهيئــة بأنهــا ســتقوم بعــد هــذا التاريــخ 
اإلتفاقيــات  بإعــادة  ســابقا،  املعلــن 
املربمــة بــني الالعبــني والنــوادي، وإصــدار 
ــا. ــول به ــة املعم ــا لألنظم ــرارات وفق الق

لعريبي على أعتاب االحتراف بالدور ي الفرنسي
اقــرتب املهاجــم الجزائــري، كريــم لعريبــي، 
الفرنــيس،  بالــدوري  االحــرتاف  مــن 
ــايض  ــم الري ــادي النج ــع ن ــه م ــد تألق بع
ويف  التونــيس  الــدوري  يف  الســاحيل 
املنافســة األفريقيــة، ليكــون أحســن خلــف 
ــذي  ــاح ال ــداد بونج ــداف، بغ ــه اله ملواطن

يلعــب يف صفــوف نــادي الســد.

وكشــف الصحــايف الفرنــيس، رومــان كــويل 
قــد  عامــاً،  الـــ٢٦  صاحــب  أن  غــودان، 
ــد  ــم، بع ــادي ني ــن ن ــاً م ــار قريب ص

توصلهــم التفــاق مــع ناديــه التونــيس، 
عــىل انتقالــه مقابــل صفقــة تصــل قيمتهــا 
ــورو. وســريتبط لعريبــي مــع  ــون ي إىل ملي
ناديــه الجديــد بعقــد ميتــد ألربــع ســنوات، 
ووقــع االختيــار عليــه لطريقــة لعبــه التــي 
ــليامين،  ــالم س ــدويل، إس ــة ال ــبه طريق تش
الــذي حقــق نجاحــاً مــع نــادي موناكــو، يف 

ــايض. ــم امل املوس

ويعــاين نيــم مــن مشــاكل تهديفيــة، خاصة 
رغــم  وذلــك  الهجــوم،  قلــب  مركــز  يف 

اســتمرار العبــه نــوالن رو، حيــث سيشــعل 
قــدوم لعريبــي املنافســة يف الفريــق، الــذي 
ــن  ــل م ــج أفض ــق نتائ ــن تحقي ــث ع يبح
التــي حققهــا يف املوســم املــايض. وأكــد 
ذات املصــدر أن وكيــل الالعــب قــد عــرض 
خدماتــه عــىل عــدة أنديــة فرنســية، عــىل 
ــام  ــري أنه ــان، غ ــانت إيتي ــت وس ــرار نان غ
رفضــاه بحجــة عــدم حاجتهــام لالعــب يف 
ــاً  ــى رداً إيجابي ــل أن يتلق ــز، قب ــذا املرك ه

ــم. ــادي ني يف ن

بشكتاس التركي 
مهتم بخدمات 

بن طالب

كشــفت صحيفــة ”بيلــد“ األلمانيــة الموثوقــة 
أن نــادي بشــكتاس التركــي، قــد وضــع اســم 
ــن  ــب، ضم ــن طال ــل ب ــري نبي ــي الجزائ الدول
قائمــة اهتماماتــه فــي الميركاتــو الصيفــي 
إدارة  أن  الصحيفــة  وأوضحــت  الجــاري، 
النــادي التركــي دخلــت فــي مفاوضــات جــادة، 
مــع نظيرتهــا مــن نــادي شــالك، إليجــاد اتفــاق 
الجزائــري،  الدولــي  عقــد  لشــراء  نهائــي 
ويأتــي اهتمــام بشــكتاس بالتعاقــد مــع بــن 
ــادي هيــالس  ــه ن ــي وقــت يســعى في ــب ف طال
ــى  ــه، ويبق ــر بخدمات ــي، للظف ــا اإليطال فيرون
القــرار األخيــر فــي يــد الدولــي الجزائــري 

صاحــب الـــ25 عامــا.

إسالم سليماني 

مطلوب في رين 

وفيورنتينا؟
حقــق نــادي ريــن الفرنســيي تقدمــا فــي مفاوضاتــه مــع 
اســالم ســليماني ، لكــن حتــى االن ال يوجــد اتفــاق نهائــي 
مــع الدولــي الجزائــري و فــي إيطاليــا دخــل العــب ليســتر 
اهتمــام نــادي فيورنتينــا . النــادي الــذي يدربــه جوليــان 
ســتيفان يريــد قلــب هجــوم ويصــر علــى إســالم ســليماني.

وكشــفت الصحافــة الفرنســية عــن اجــراء محادثــات بيــن 
ــي  ــري الدول ــن و ليســتر عــن الالعــب الجزائ ــي ري نادي
ــة  ــر بقيم ــام األخي ــي الع ــده ف ــادة شــراء عق ــراح إع باقت
٥ مالييــن يــورو . لكــن العــب شــباب بلــوزداد االســابق 
يريــد تجربــة اخــرى فــي الــدوري اإليطالــي ،ومــع اهتمــام 
ــوان  ــليماني بال ــرى س ــن أن ن ــذي يمك ــه ال ــا بب فيورنتين

الفيــوال فيــي قــادم االيــام.
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١٤حوار
االحد 30 أوت 2020

 املوافق لـ ١١ محرم ١٤٤٢ ه

ة : أمل المشايخ للوسيط المغاربي:
ّ

ربوي
ّ

األديبة والت

حتى نرمم ثقافة الوعي البد من الوقوف على سبب االزمة 

-أهًال وسهًال ومرحبًا بك أستاذتنا الفاضلة و أديبتنا الكرمية.
* يوّد القارىء أن يتعرّف عىل شخصك الّنبيل ومن تكون أمل املشايخ؟ 
بالّشان  معنيّة  الجذور  فلسطينيّة  االنتامء،  أردنيّة  املشايخ سيّدة  أمل 
تربويّة  اإلنسان،  لكرامة  تفيض  التي  الكربى  الوطنيّة  والقضايا  العام 

وكاتبة، تعمل يف مدرسة فكتوريا الّدوليّة يف الّشارقة. 
* كيف كانت أّول خطوة يف مشوارك األديب؟ وملن تقرئني أكرث؟ 

ُث عن الكتابِة كيَف يل أْن أتخلََّص مْن سحِر البداياِت  التي    حني أتحدَّ
حنَي  املايض  القرِن  ومثانينيّات  سبعينيّات  يف  راسِة  الدِّ سنيِّ  إىل  تعوُد 
الّرتايبِّ  والطَّريُق  املخيَُّم  نرشُت قصَة يف مجلِة (سامر) لألطفال، حيُث 
فرتِ األخِرض وشعاِر األمِم املتَّحدِة  املؤدِّي إىل مدرسِة وكالِة الغوِث والدَّ
تنقُر  كانت  التي  املطِر  حباِت  وأوىل  ترشيَن  وشتاءاِت  الرَّصاِص  وقلِم 

نافذَة الفْصل ... أذكر التِّلميذَة التي كنتُها يف صّفها األوَّل،
 وأذكُر يَدها التي كانت ترتجُف يوَم جاءْت معلمتُها الّسمراُء الحنوُن 
لتعيَدها  يَدها  وأمسكْت  باملناسبة)  كلثوم  أمِّ  (َسميَُّة  بلتاجي  فاطمة 
إىل الّسطر؛ كتبت الّصغريُة: (كاس)، وردَّدتها ثالثاً ككلِّ األشياء املباركة، 
الجناِن -  - كأنَّها من  ِدهاقًا  الكاُس كأساً  األياِم أصبحْت تلك  عىل مّر 
التي  الطِّفلَة  تلك  يعيُد يل  مْن  تفيُض ذكرياٍت وحنيًنا ألياٍم ماضياٍت: 
كنتُها؟!توالْت بعد ذلك املحاوالُت الكتابيَّة التي نُرش بعُضها يف صفحاِت 
حِف األردنيَّة، ويل تجربٌة أفخُر بها؛ إْذ كاَن لها أكُرب األثِر  القرَّاِء يف الصُّ
األردنيَّة  اإلذاعة  يف  واعدة)  (أقالم  برنامَج  أراسُل  كنُت  حنَي  حيايت  يف 
مه اإلعالميُّ واألديُب الرّاحل محّمد الُخشامن رحمه الله،  الذي كاَن يقدِّ
حافِة الجامعيِّة يف جريدِة (صوِت  ويف الجامعة األردنيَّة عملُت يف الصَّ
َة القصريَة  الطَّلبة)، ويف مجلَِّة (أنباء الجامعة) كنُت أنُرش خاللها القصَّ
حفيََّة بدعم وتشجيع من  واملقالَة والخاطرَة واملقابالِت والتَّحقيقاِت الصَّ
قيقان د. هاشم  أساتذيت األجّالء: د. خالد الكريك، د. صالح جرَّار، والشَّ
ياغي ود. عبد الرَّحمن ياغي ود. نرصت عبدالرحمن، د. محمد عيل أبو 
حمدة، د. جارس أبو صفية، د. محمد بركات أبو عيل، د. سمري قطامي 
... رحم الله من انتقل منهم إىل الرَّفيق األعىل وأطال يف عمر الباقني 
ما  القراءاُت فأحرُص عىل متابعِة  ة والعافية.أّما  بالصحَّ منهم ومتَّعهم 
يكتُب زماليئ يف األردّن بشكٍل خاصٍّ مْن قّصٍة وروايٍة ومقالٍة صحفيٍّة، 
وبالطّبعِ مثَّة اهتامٌم ملا ينتج يف العامل العريب من أدب وعىل القامئة عدد 
(ال  رواية  مثل  القادمة من  املرحلة  قراءتها يف  أنوي  التي  الكتب  من 
تشبه ذاتها) لألستاذة ليىل األطرش ورواية (الّسجون) للدكتور حكمت 
الّنوايسة، ورواية (ظّل الّريح) لكارلوس زيفون ورواية (البحر املحيط) 
حف  ت والصُّ ألليساندرو باريّكو. هذا باإلضافة إىل متابعة بعض املجالَّ
اليوميَّة، وصفحاِت عدٍد من الكتَّاِب عىل الفيس بوك الذين أحرُص عىل 

قراءِة أعمدتِهم اليوميَِّة أو األسبوعيَّة.
العربيّة  للغة  معلّمة  وأنِت  الطّفل  أدِب  كتابة  إىل  اتّجهِت  كيف   *

والّرتبية اإلسالميّة؟ حّدثينا عن هذا التَّامزُج؟
عىل  منصبَّا  العمَل  تجعُل  التي  الوظيفِة  رتابِة  إىل  هنا  تشريين  لعلِك 
باإلبداِع  لها  عالقَة  ال  التي  الوظيفِة  ومتطلَّباِت  اليوميَِّة،  التَّفاصيِل 
حنَي  ومحاورتَهم  تعليَمهم  فإنَّ  غاِر  للصِّ نكتُب  حنَي  ولكْن  ورِة،  بالرضَّ
للكتابة،  وثراًء  مادًة  يعطينا  ذلك  فإنَّ  ويشاكسون  ويشكون  يبكون 
فمن أسئلِتهم وحريتِهم تتكّون األفكار: هذا ما كان يف (بيت األسامك) 
و(حقول الخّس والجزر) وعدٍد من األعامِل والقراءاِت املتعلّقِة بأدِب 

الطّفِل.
* ماهي إصداراتُك ونتاجاتُك؟

ا والقراءاِت النَّقديَّة،  َة القصريَة جدٍّ أكتُب املرسحيََّة للطِّفِل، وأكتُب القصَّ
اختالِف  عىل  املقاَل  أحبُّ  وبعده  ذلك  وقبَل  املفتوحَة  والّنصوَص 
كام  لألطفاِل  مرسحيّتان  الّرتبوّي.يل  بالّشأن  يتعلّق  ما  سياّم  ال  أنواِعه 
املرتبة  لإلبداِع/  ارقِة  الشَّ بجائزة  فازْت  التي  األسامك)  ذكرت:(بيت 
الثانيَّة عام 2002، و(حقوِل الخسِّ والجزر) التي فازْت بالجائزِة األوىل 
كاتبٌة  وأنا   ،  2008 عاَم  للمملكِة  الثَّقافيََّة  العاصمَة  إربد  كانْت  حنَي 
املاجستري  درجِة  فقْد حصلُت عىل  التَّخصص؛  بحكم  الّنقدية  للمقالة 
النَّقِد األديّب (أبو  النَّقِد األديبِّ من الجامعِة األردنيَِّة،  ويل كتاٌب يف  يف 
ًصا بجهوِد (أيب هالٍل  هالل العسكرّي ناقًدا) والكتاُب وإْن كاَن متخصِّ
) النَّقديَِّة إّال أنَّه يتناوُل مسريَة النَّقِد األديبِّ عَرب أربعمئِة عاٍم  العسكريِّ

أو يزيد، إضافًة إىل عدٍد من املقاالِت يف الحقِل ذاتِه.
(رسولُة العطِر) مجموعُة نصوٍص وجدانيّة صدرْت عن (اآلن نارشون) 

عام 2019. 
ومثَّة مخطوٌط جاهٌز للطَّبعِ يف القصِة القصريِة جًدا بعنواِن (أربعاء).

* كتابُك (رسولُة العطر):
 حّدثينا عن تأنيِث كلمة ( رسولة) من خالِل هذا العنواِن الالفِت، وهْل 

هناَك رسالٌة تقصدين إيصالها مْن خالله؟
(رسولة العطر) هي نارشُة الجامِل يف كّل مكاٍن تكوُن فيه وهي مهّمُة 
الكاتِب الذي ال قيمَة إلنجازِه إْن ملْ يكْن له رؤيٌة يف قضايا الّشأِن العاِم 

أو الخاّص، وهي باملناسبِة واحدٌة من نصوِص الكتاِب:
هذا ِعطُر الُخزامى إذ يعمُّ الكوَن

     وذاَك مطُر ترشيَن إْذ ينهمُر دافًقا
     عىل روضٍة تضمُّ عينيَك.

  ُخزامى ومطٌر وترشيُن وعيناك

 

تلَك حكايُة الكوِن تامًة تامًة
وما أنا إال رسولُة العطِر.

* يف أيِّ جنٍس أديبٍّ تلّونني إبداعك أكرث؟
أجد نفيس يف كّل ما أكتب؛ ألنّني ال أستطيع أْن أكتَب كلمًة واحدًة ال 
تالمُس إحسايس أخصُّ بالذكِر املقال َعىل اختالِف أنواِعه؛ ففيه فسحٌة 

للرُّوِح والعقِل والقلِب.

*ما هي إنجازاتُك و مشاريُعِك املؤّجلة؟
أعكُف عىل عدٍد من املرشوعاِت اإلبداعيِّة أمتّنى أْن ترى الّنور قريبًا:

ا). - أربعاء : مجموعة قصصيّة (قصص قصرية جدٍّ
- مرسح الطفل: أكتب مرسحيًّة للّصغاِر  من وحي املرحلة التي نعيُش. 

- أعامُل زوجي ورفيِق دريب األديِب األرديّن الرّاحل عاطف الفرّاية: 
مقاالت عاطف الّساخرة وقْد فرغُت مْن جمِعها ووضعُت لها مقّدمًة.

 املقاالُت غري الّساخرة: وهذه تحتاُج إىل جمعٍ وتصنيف.
* ما الذي يرُثي ثقافَة الكاتِب؟

وسعُة  القراءُة  وأهّمها  منها  املبدُع  بها  يتسلّح  أْن  ينبغي  أدواٌت  مثَّة 
كافّة،  اإلنسانيِّة  املعارِف  يف  بل  األدب،  مجاِل  يف  فقط  ليَس  االطّالِع 
وال ينفصُل عْن ذلك متابعُة الجديِد يف أخباِر الطِّب والعلِم واالخرتاِع 
العام؛  الّشأِن  متابعُة  عِرصه.  ابَن  املبدُع  ليكوَن  والّسينام؛  والفنوِن 
ليكوَن متّصًال بقضايا وطِنه وأمِته؛ فال قيمَة ملا يكتُب املبدُع إْن ملْ يتنَب 
القضايا التي تخدُم الحّق والجامل، وبالطبع كّل ذلك حتّى يقرن املبدُع 
ليكوَن منسجاًم مع فكرِه وذاتِه، ذلك يكسبُه كاريزما  بالعمِل؛  القوَل 

وموضوعيًّة تجعلُه مقنًعا وقريبًا مْن قرّائه ومحيِطه.
*مبا انِّك معلمًة يف مادة الّرتبيّة اإلسالميّة واللغة العربيّة للعرب ولغري 
لبناٍء  تحتاج  التي  الّرتبويّة  العلميّة  املناهج  ماهي  بالعربيّة،  الّناطقني 
الّرتبية والتّعليم تكمن املشكلة - يف جانب كبري  الِقيَم؟!يف مجال  لُبُُّه 
املناهُج  جاءْت  فقد  الّنشء؛  حاجة  تلبّي  ال  التي  املناهج  قي   – منها 
التي  املعلوماِت  من  هائٍل  وبكمٍّ  اإلخراج،  حيث  مْن  أنيقٍة  حليٍة  يف 
يتسابُق نظاُم االمتحاناِت يف استخراِجها، والّدرجُة األعىل ملْن حفَظ أكرث. 
والحفُظ - عىل رضورتِه باعتبارِه مرحلًة لعبوِر املعلومة - إّال أنّه يبدو 
التّفكري.. واملناهُج  القيمِة إذا تّم تصنيُفه واحًدا مْن مهارات  متواضَع 
بعَد ذلك ال تكاُد تفسُح مجاًال ملهاراِت التّفكريِ الّناقِد مْن خالِل التّعبريِ 
فليرتْك  يتحّقَق  أْن  شاء  ومْن   - بعِضها  عىل  اشتملْت  وإْن   - الّشفوي 
أبنائنا يحمل (امليكرفون) لدقائَق خمٍس أماَم الجمهور يف  واحًدا مْن 
أيِّ موضوع شاء؛ ليعلَم أنَّ هذه املناهَج صنعْت تلميًذا رمّبا يكون قادًرا 
أْن يحصَل يف الثّانويِة العاّمِة عىل %90 أو أكرث، لكّنها عجزْت عْن خلِق 
تلميٍذ ذي شخصيٍّة شجاعٍة ميلُك القدرَة عىل املواجهِة والحواِر ... ومْن 
شاّء أْن يعلَم ما الذي جناه نظاُم التّعليِم عىل الجيل، فلينظْر العالقَة 
بْل القطيعَة التي نجَح هذا الّنظاُم يف صنِعها بنَي الجيِل والكتاِب، ومْن 
شاَء أْن يعلَم مدى هذه القطيعِة، فإنّني أدعوه إىل زيارِة أيِّ مدرسٍة 
يف عاملِنا العريبِّ يف اليوِم األخريِ لالمتحاناِت؛ لريى أشالَء الكتِب امللقاِة 
التالميَذ  وكأن  وجنباتِها،  املدارِس  ردهاِت  يف  االنتقاَم  يشبُه  بإهامٍل 
يقاُل  الحفِظ واالستظهاِر.. وال  التي قضْوها يف  األياِم  لعذاباِت  يثأرون 
يفتُح  ما  للكتاب؛ ألّن  بديًال  بالكمبيوتر جاَء  الجيِل  إنَّ غراَم هذا  هنا 
اإلنرتنت ليس مواقَع أبحاٍث محّكمٍة وال  كتٍب مفيدٍة أو  مْن مواقعِ 
دراساٍت معّمقٍة، أو منتدياٍت جاّدٍة للمدارِس أو الجامعاِت، وإمّنا مواقُع 
أجلِه  مْن  الذي  الهدَف  ترفُد  وال  تخدُم  ال  للرثثرِة  ومنتدياٌت  لأللعاِب 

تُبنى املناهُج الجاّدُة. 
* حّدثينا عن تجربتِك يف املرسح؟

أرشُت يف سؤال سابق إىل أّن تعليمي للّصغار يُعّد ماّدًة ثريًّة للمرسح 
جاذبًة  أنشطًة  يخلُق  بحيث  املناهج  مرسحة  إىل  حاجتنا  إىل  إضافة 
مّرص  فتِح  عْن  قصريٍة  مرسحيٍّة  بتأليِف  بدأُت  فقْد  للّصغار،  وممتعًة 
أسميتُها (ضيف من التّاريخ) ثّم مرسحيّة (بيت األسامك) التي تغرُس 
قيمتي التّعاوِن والحفاِظ عىل البيئِة ثّم (مرسحيّة حقول الجزر والخّس) 

التي تعّمُق قيمتي التّعاون والّشجاعة.
مرسِح  عىل  بتمثيلِها  طالبايت  قامْت  فقد  التّاريخ)  من  (ضيف  أّما 
املرسحيّة  الّشارقة  فرقة  قامت  فقد  األسامك)  (بيت  وأّما  املدرسة، 
الطّفل،  ملرسح  اإلمارات  مهرجان  يف  جوائز  أربع  وحصدت  بتمثيلها 
بإخراجها  الّشارقة  يف  الثّانوية  املدارس  إحدى  طالبات  قامْت  وقبلها 
ومتثيلها ضمن مهرجان وزارة الّرتبية والتّعليم للمرسح املدرّيس وفازت 
سمري  املخرج  قام  فقد  والجزر)  الخّس  (حقول  وأّما  نّص،  بأفضل 
من  عدًدا  وحصدت  األمل)  (رشوق  عنوان  تحت  بإخراجها  الخوالدة 
الجوائز يف مهرجان عاّمن للمرسح وما زلُت أعمُل عىل بعِض الّنصوص 

وأمتنى أْن ترى الّنور قريبًا.

كيف نرّمُم ثقافَة الوعي؟ وإىل ماذا تحتاج؟
     نرّمُم ثقافَة الوعي حنَي تكوُن الثَّقافُة منهَج حياٍة، وأسلوَب عيٍش، 
هي طريقتُك يف التَّعاطي مع النَّاِس ومع ذاتك، هي الفكرة إْذ تكون 
مبدأ ومعتقًدا يُلزُمك بحيث يجعلُك أنَت ال سواك، هكذا أعرُّف الثّقافَة 
دامئًا.... وحتّى نرّمَم ثقافَة الوعي ال بّد من الوقوِف عىل سبِب األزمِة 
ُخ الواضُح بنَي ما يقولُه  ها ذاَك الرشَّ التي يقُف وراَءها عوامُل مْن أهمِّ

ُف وما يفعلُه؛ إنَّها أزمُة  املثقَّ
قيٍم قبَل كلِّ يشٍء... وإذا كاَن 
مفهوُم الثَقافِة يرتبُط يف كثريٍ 
العدالِة  بقيِم  األحياِن  من 
وحقوِق  والَدميقراطيَِة 
اإلنساِن، فأيَن املثّقُف العريبُّ 
مْن ذلَك كلّه؟.... وإذا كانت 
وليَس  املجتمعِ  نتاَج  الثّقافُة 
العكس، فكيَف للمجتمعاِت 
التَّناقِض  يف  الغارقِة  العربيِّة 
تنتَج  أْن  واجتامعيٍّا  فكريٍّا 
إسالميًة  عربيًة  ثقافًة 
منسجمًة مع ذاتِها؛ أْن يكوَن 
ُف  املثّقُف رسوَل خريٍ؛ فاملُثقَّ
– والجامل  الخريِ  لقيم  حاٍم 

هكذا يفرتض-  فكيَف يناُرص 
يكوُن  ال  ثقافٍة  كلُّ  الظُّلَم؟  
يعوَُّل  ال  اإلنساَن  محورُها 
نشاهُده  ال  ما  وهو  عليها، 
عَرب الثَّورِة الرّقميِّة التي كاَن 
العوملُة  إفرازاتِها  أهمِّ  مْن 
املُستقبَل  الطَّرَف  فيها  فكنَّا 
االستهالِك،  قيِم  لكلِّ  بامتياٍز 
تكاُد،  أو  ضياٍع  يف  فالهويَُّة 
وتراجُع دوِر اللغِة العربيَِّة - 
اللغُة التي هي محوُر هويَِّة 
ثقافِتها  وعنواُن  أمٍة،  أيِّ 
وراَء  يقُف  ودليٌل..  شاهٌد 
لصالِح  تراجَع  إعالٌم  ذلك 
له.  نفَسه  باَع  بل  اإلعالِن 

ينطلُق  أو  ذلَك  إىل  يُضاُف 
أصبحْت  الثَّقافَة  أنَّ  منه 
هاداِت التي ال يُعدُّ  تُقاُس بالشَّ
ورة....  بالرضَّ ًفا  مثقَّ حاملُها 

بيِة والتَّعليِم،  وحتّى ال أطيَل يف تشخيِص األزمِة فال بدَّ مْن عودٍة إىل الرتَّ
وإعادِة بناٍء للمناهِج؛ فهي الخطوُة العمليَُّة األوىل التي متكُِّننا مْن بناِء 

القيِم واألخالِق - 
أصِل الحضارة - ثمَّ يلزُمنا كمٌّ كبرٌي من الوعِي والحبِّ للعودِة إىل ثقافٍة 
ضاربُة  حضارٌة  وعندنا  األمِم،  بني  واضحٍة  بشخصيٍة  تظهرُنا  عربيٍَّة  

الجذوِر يف عمٍق يطاُل نحًوا من ألٍف وخمسمئة عاٍم.
* كيف تريَن الّدرَس الّنقديَّ يف الجامعاِت، وهل يشكو قصوًرا ؟

ُص  ٌت تقع عىل عاتق الحركة النَّقدية يف األردن وغريِه تتلخَّ   مثَّة مهامَّ
ابِة، وهذه األخريُة  يف متابعة ما يصدر من أعامٍل ومتابعِة املواهِب الشَّ
تحديًدا ال تلقى إال محاوالٍت وأنشطًة قليلًة تظهر عىل استحياٍء،  وتعوُد 
أدبيٍّة  كثافُة ما يصدُر مْن أعامٍل  يف معظِمها ألسباٍب موضوعيٍّة منها 
أساتذٌة  الذين هم يف معظِمهم  النُّقاُد  النُّقاِد ووقِتهم...  بعدِد  مقارنًة 
وليَس  (الحافظَة)  تُريبِّ  تلقينيٍّة  مناهَج  عىل  ترىبَّ  لجيٍل  جامعيون 
ائقَة،  فأصبَح التَّعليُم الجامعّي يف كثريٍ من تفاصيلِه أشبَه باملدرّيس  الذَّ
قصوِر  إىل  أشرُي  أقصده حنَي  ما  ذاَك    - العمريِّة  الفئِة  اختالِف  مع   -
رِس النَّقدّي يف الجامعات. ال بدَّ من لجاٍن  وجوائَز أدبيٍَّة ومؤمتراٍت  الدَّ
نقديٍَّة جادَّة - وبعضها موجوٌد فعالً- ملتابعِة األعامِل األدبيَّة مبقاييَس 

أدبيٍة وفنيٍة عاليٍة. 

اميل ان يكون القادم اجمل
*طموُحِك وحلُمِك كأديبة وناقدة؟

أْن أكتَب للطفِل املزيَد من األعامِل، وأْن أتابَع رسالتي الَرتبويََة بنِرش كّل 
ما هو مفيٌد يف الّشأِن الّرتبوّي، ويف مجاِل الّنقِد ميتدُّ طموحي أو حلمي 
واملرسحيَِّة؛   املوسيقيَِّة  األكادمييّاِت  غرار  عىل  نقديٍّة  أكادمييٍّة  لوجوِد 
لرندَم تلك الثّغرة، وذاك التَّوجُّس بني املبدِع والناَّقد، وذلك ال يتحقَّق إال 
عَم املعنويَّ  ُن له الدَّ حني يحكُم اإلبداُع  الذي يؤازره  قراٌر سيايسٌّ  يُؤمِّ

واملاديَّ مْن خالِل امليزانيّاِت التي تضمُن له جديَّتَه وأسباَب بقائه.
*ماذا تخبىُء أمل املشايخ بني جوارِح سطورِها؟

أخبأ أمًال وحبٍّا وطموًحا بأّن يكون القادُم أجمَل، وال بدَّ أْن نزرَع الورَد 
وسَط الّشوِك ونيضَء شمعًة وسَط الظّالم.

وماذا تختارين للقارىء؟
أختار هذا الّنصَّ من كتايب (رسولة العطر):

أنا لوال القاطنون حنايا الَغيْم
 ما َغنَّيُْت للنَّوارِس التي َحطَّْت عىل أْغصاِن 

 املوِج إْذ تَهِمُس لَنجِم البَحر
 ُرويَدَك ال توقِّْع بأطراِفك الَخمس

 هَو عْهُد الرَّمِل
حنَي يَهمي املَطَر

ما زاَل صوتُه ينداُح مْذ َغنَّى آلذاِر األوَّل
 فجاءت سالالُت آذاَر مْن أقىص الُحلِْم ترتا:

َحنانَيْك رُدَّ للّنوارِس غربَة القلِب 
 امنْح ريَشها وبَر الَغيِم لتطرَي إليَْك

 ثَمَّ رَسائُل مْن عهِد الزَاِجل 
 ضنَّْت بها التشاريُن

 ها إنَُّه يجثو عىل عتباِت آذار ؛ علَُّه يُبلَُّغ الغيَم 
 كْم تشتاُق حبَاَُّت الرَّمِل ُسقياه!

كْم تَشتاقُه عاِشقٌة هناَك 

 

ما زالْت تَْعِقُد املواِسَم وتَُغنِّي آلذار.
بلدِك  غائبة عن  وأنِت  فنٍّا  و  األرديّن حضوًرا  الثّقافة  برتاِث  تتزيّننَي   *

األّم - كيف تعيشني هذا االغرتاب؟ وماهي رسالتك للمثّقف األرديّن؟
قلُت منُذ زمٍن وما زلُت أرّدُد: أمتنى أْن تكوَن عىل قدر التَّحدي الذي 
تحمله املرحلة (ال سيّام أنّنا نعيُش زمَن جائحِة الكورونا التي ال يعرف 
الليل) والتي (ترتُك  التي تشبُه (قطع  الفنِت  لها نهاية)؛ فنحُن يف زمِن 
الحليَم حرياَن)،  لكن ال بدَّ مْن منهٍج فكريٍّ صحيٍح ، وقاعدٍة ثابتٍة تقُف 
عليها بعيًدا عن التَّلّون والتَّامهي يف نظرياٍت مستوردٍة تصلُح لبيئاٍت 
بويني؛ ألنَّه عىل  انطلقْت منها، وال تصلُح لنا .... وأخصُّ هنا النُّقاد والرتَّ
عاتقهم يقع عبٌء ثقيٌل، واألردنُّ مبوقِعه وتاريِخه ال ينفصُل عامَّ يجري 
راِت  يف الوطِنِ العريبِّ الكبريِ، أمتّنى أْن يحكَمنا الوعُي والخوُف عىل مقدَّ
الوطِن وما فيه خريُه قبَل أْن ننقاَد إىل الحزِب أو العشريِة أو اإلثنياِت 

يقِة... وحمى اللُه الوطَن. الضَّ
*وأنت بعيدٌة عن وطِنك األّم، هْل استطعِت أْن تضعي أُسًسا أو منهًجا 

لبناء ثقافة االنتامء واالغرتاب بني حضاريتْ األردّن والشارقة؟
يف  هنا  أنُرش  كام  األردنيِّة  واملجّالِت  الّصحِف  يف  نتاجي  بعض  أنُرش 
،كام  وهناك  هنا  واألمسياِت  األنشطِة  متابعِة  إىل  باإلضافِة  الّشارقة 
أحرُص عىل متابعِة نتاِج األصدقاِء مْن خالِل ما ينرشون مْن كتٍب حتّى 
التّواصِل،إضافًة إىل  أتابُع ما ينُرش عىل مواقع  فإنّني  الكورونا  يف زمِن 
العربيِّة  تعليِم  يف  ومؤمتراٍت  منشوراٍت  مْن  املختلفِة  الجهوِد  متابعِة 

لغريِ الّناطقني بها.
*أدب األطفال هو الّنافذة األوىل للطّفل عىل العامل، كيَف تنظرين إىل 

واقعِ أدِب األطفاِل يف األردّن خاّصة؟
مثَّة نتاٌج مهمٌّ يف أدِب الطّفولِة يف األردّن؛ إذ صدَر عدٌد من املجّالِت 
زلْنا  فام  الجهوِد  هذه  كلِّ  ورغَم  األطفال،  وبرامِج  واملرسِح  والقصِص 
نشهُد قصوًرا فيام يقّدُم للطّفِل وال بدَّ مْن متابعِة التّجارِب العامليِّة يف 
مدروسٍة  مبنهجيٍّة  لألطفاِل  يقّدُم  فيام  حذَوهم  لنحذَو  وأوروبا  أمريكا 
ذلَك  يف  يستوي  واالستيعاِب  القراءِة  يف  العمريِّة  مستوياتِهم  ضمَن 
العنكبوتيِّة  الّشبكِة  يُدرُج عىل مواقعِ  أو ما  يُنُرش مْن كتٍب ورقيٍّة  ما 
بعَض  نجُد  كّنا  وإْن  ونحُن  لألطفاِل،  القراءِة  مستويات  من  خاّصًة 
ترقى إىل مستوى  أنّها جهوٌد فرديٌّة ال  إّال  تفعُل ذلك  العربيِّة  املواقعِ 
العمِل املؤسيسِّ الذي يوّحُد املحتوى عىل مستوى الوزاراِت أو املناطِق 
التّعليميِّة ... الخ وال بدَّ مْن اإلشارِة هنا إىل جهوِد األستاِذ املبدع (محمد 
مجّالٍت  مْن  واملتنّوِع  املتعّدِد  الطّفولِة  أدِب  مجاِل  يف  عمرو)  جامل 
وقصٍص ومرسٍح وشعٍر وقْد أعدْدُت قراءًة عْن كتاٍب أعدَّ عْن تجربِته 
بال  الطّفولِة  شعراِء  أمري  عمرو  جامل  (محمد  بعنوان  املجاِل  هذا  يف 

منازٍع) مْن تأليِف األستاِذ عبدالله اليل من الجزائر. 

*كلمة تقولينها يف الختام.
كّل املوّدِة واالمتناِن غاليتي وردة عىل أسئلتك الّسابرة والّذكية راجيًة 

أْن تكون إجابايت قد لبّْت طموحك من هذا اللقاء.
الّدعوة بكّل ما  وأنا بدوري أشكرِك عىل رحابة صدرك للحوار وتلبية 
أوتيِت مْن محبٍة وصدق- وأنِت  تقاسميننا أبجدياِت البوِح والحرِف 
يف  الّرأِي  وإبداِء  التّعبريِ  وحريِّة  واالستقالليِّة  باملحبِّة  الزّاخِر  والعطاِء 
رحاِب هذا الفضاِء الذي يتّسُع للجميعِ مبحبتكم وتواضِعكم الكبريين .

8-٢٦ 2020-

أمل املشايخ كاتبة وناقدة أردنية  استطاعت  أن ترتبع عىل عرش الكلامت وتلّون إبداعها بطريقة سحرية تفوق 
الدهشة  ، تنسج بضفائر ِشعرها أحىل الكلامت وتطّرزها بأبهى العبارات متفادية الغضب يف مشوارها األديب،  

تستنشق حرية الحرف  رسولة عطر يف نصوصها ، تتباهى بأبجديات اللغة ...تتزين مبشاعر أنثى خلوقة ، جّياشة 
املشاعر ،   تتسلَح بثقافة وسّعة  االطالع ، سرية معطّرة باإلنجازات واملقاالت ، لها مكانة كبرية يف الوسط األديب  .أمل 
املشايخ يطيعها الحرف وال يعيص لها أمرا ، إمرأة  ترتّصع باليقني ، رسمت خطاها بأنامل حريرية النسج مرتدية حّيل 
الرتاث األردين األصيل..يتوّهُج أصالة ذات حضارة و أخالق ٍ وقيم منبعها الرقي...ومن خالل هاته الكلامت والسطور 

أردت ان أعرفكم عىل الرتبوية والناقدة أمل املشايخ وما تخبئه من وراء السطور..

حاورتها وردة أيوب عزيزي 

الثقافة اصبحت تقاس بالشهادات التي ال يعد 
حاملها مثقفا بالضرورة
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 مقهي «الحبيب « او» مونامي «قبلة الشاي األغواط مقابل 
الجامعة والثاني بمحطة المسافرين القديمة

فتحــت مؤخــرا مقهــي الحبيــب 
او كــام يحــيل لألغواطــني تســمية 
جائحــة  بعــد  مونامــي  مقهــي 
تدابــري  كل  بإتخــاذ  كورونــا 

التعقيــم. ووســائل  التباعــد 
املقاهــي  أشــهر  مــن  ولعــل 
”مونامــي“  األغــواط  مبدينــة 
مبحــاذاة  مقهىالحبيــب“  أو 
الجامعــة،  ومحطــة الســافرين 
وهــي امتــداد ملقهــى ”مونامــي“ 
األصــيل الــذي كان مقامــه وســط 
املدينــة قبــل تحويلــه إىل محطــة 

ــة  ــل املســافرين مدخــل مدين نق
األغــواط مــن الجهــة الرشقيــة.
كل  يف  كبــريا  إقبــاال  وتعــرف 
األوقــات، اســتمدت شــهرتها مــن 
ــه  متيــز مــرشوب الشــاي الــذي ل

ــري، ــاص ال يتغ ــذاق خ م
والّرس يف ذلك ، 

التحضــري  طريقــة  غــري  ليــس 
التــي يقــوم بهــا حرصيــا مــن 
أبنــاء مالــك املقهــى دون غريهــم، 
ــة الشــاي  لهــا دور  كــام أن نوعي
كبــري يف ذلــك ومقهــى ”مونامــي“ 

مــن بــني أعتــق املقاهــي بعــد 
ــاج  ــاق الحج ــوداود بزق ــى ب مقه
االســتقالل  بعــد  فتــح  الــذي 
مبــارشة ورسعــان مــا أفــل نجمــه،
 بينــام يظــل مقهــى ”الحصايــر“ 
بوســط املدينــة، يســتهوي الكبــار 
خاصــة بينهــم مدمنــو لعبمقهــي 
مونامــي والتــي تعــد قبلة الشــاي 
األغــواط الــذي كســب عــىل مــر 
الســنني ســمعة كبــرية  الســيام 
يف املقــر األول للمقهــي بوســط 
مجينــة األغــواط بالقــرب مــن 

مدرســة أحمــد شــطة .ولظــروف 
قاهــر تــم تحويــل املقهــي الــذي 
واحــد  مقــران   منــه  إنبثــق 
القدميــة  املســافرين  مبحطــة 
واألخــر مقابــل جامعــة األغــواط 
ــم  ــي رق ــق الوطن ــا للطري محادي

ــد . واح
ــد مقهــى منامــي مــن أقــدم  وي
ــذوق  ــتهر ب ــذي إش ــي وال املقاه
إىل  إضافــة  الرفيــع  الشــاي 
وكذالــك  األخــرى  املرشوبــات 
إىل املســتوى الرفيــع للخدمــات 

املقدمــة وبشاشــة عاملــه وحتــي 
ــات  ــع مثــن املرشوب ــة دف يف قضي
الفقــراء  عــىل  النظــر  يغضــون 
ــيك  ــبيل ل ــر الس ــاكني وعاب واملس
الشــمن  دفــع  يف  اليحرجونهــم 
وهــذه ميــزة قلــت ماوجــدت 
يــروي  املقهــي  واصحــاب 
والفنانــني  املســؤولني  حكايــات 
ــة الذيــن مــرو عــىل  ــار الدول وكب
مقهــي منامــي والــذي يلخــص 

بســاطة وكــرم األغواطــني .
حمدي عطاءالله 
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         اللحظة الفنية عند الشاعر أجود مجبل

إن مــن مهمــة الشــاعر هــو أن يكــون صادقــاً مــع نفســه 
ــا  ــا ألوانه ــت به ــي تكون ــه الت ــني قصيدت ــع كل مضام وم
بعيــداً عــن امــارات الحشــو والزيــادة , وحــني يجــوب 
القــارىء عــوامل اســتاذنا الشــاعر الكبــري أجــود مجبــل فــإن 
عدســته ســوف تلتقــط مــن مشــاهد الكــون والحيــاة كل 
ــد  ــار عن ــة االختي ــى أن لحظ ــوحٍ , حت ــف وم ــو مكث ماه
القــارىء تكــون عســرية جــداً ألنهــا ســوف تكــون لحظــة 
حــرية تامــٍة ألي منهــا , فأغلــب أعاملــه هــي لحظــة فنيــة 

ــا امللكــة الشــعرية . تقــاس به
وألننــا نقــف قبالــة قصائــده باختيــار لهــا فــان اإلختيــار 
والتدقيــق  بالتحليــل  االختيــار  هــذا  ومعالجــة  ذاتــه 

واملراجعــة هــو فــن يف النهايــة .
ــا يف  ــة شــاعرنا رفيعــة جــداً فــإن حــرص مطلبن وألن مكان
دراســة نقديــة لهــذا الشــاعر إمنــا هــي عــىل ســبيل املثــال 

ال الحــرص . 
ــا  ــده امن ــا قصائ ــذي ورد يف ثناي ــف ال ــبنا أن الوص وحس
هــو مــن صميــم املشــاعر محــاكاة للجــو النفــيس لــه 
ــاذق , وال  ــاعر ح ــه ش ــني ألن ــراء واملتذوق ــخوص الق ولش
مــكان لغــري املتذوقــني والحــّذاق يف تلــك القصائــد . وهــي 
زفــرة مــن زفراتــه التــي تأخــذ مكانهــا يف الطليعــة , ألنــه 
ــه أن  ــمحت ل ــي س ــه الت ــدد تفعيالت ــٍة لع ــبح يف حري يس

ــد . ــي يري ــة الت ــتعملها الطريق يس
ففــي قصيدتــه ( ايثــاكا بــال ســفٍن ) نجــد املهــارة والــذكاء 
التــي تــدل عــىل شــاعرية األجــود , فالغرابــة التــي يحســها 
ــث  ــاعرنا ال تلب ــاكا وش ــني ايث ــة األوىل ماب ــارىء للوهل الق
أن تخــف وطأتهــا حــني يعــرف انهــا وجدانــه الــذي يبــيك 
عليــه , هــو الــذي غــادره الندمــان وانرصفــوا , ذلــك الوطن 
الــذي ضاعــت أحــالم شــاعرنا يف أفقــه حــني أنكــروا عــىل 
ــوض  ــزول كل غم ــا ي ــن هن ــجن م ــح الس ــح أن تفت املفاتي
ويحــل محلــه نــوع مــن الحركــة امليكانيكيــة لبنــاء قصيــدة 
ذات صــورة ال تنكرهــا حــواس متذوقــة بــل تدركهــا ادراكاً 
, فحلقاتهــا متواصلــة وعالقاتهــا هــي  مبــارشاً ويســرياً 
عالقــة مــوازاة وتطابــق حــّيس وفكــري يقابلهــام الدمــوع 

ــون . يف العي
ــارص  ــني العن ــة ب ــس املطابق ــاكا نلم ــواطىء ايث ــن ش وم
التــي مل  تلــك االســتعارة  للقصيــدة ونلمــس  الحســية 
تعــِي شــاعرنا األجــود الحيلــة يف التصويــر لوطنــه , الــذي 
ــه يف عقــد مثــل هــذه  ــر عــىل ذكائ ــك التصوي اعتمــده ذل
املقارنــة البليغــة واملطابقــة بينهــام والــذي ميثــل شــاعرية 
خصبــة وبالغــة آرسة رســمها بنفــس منفجــرة وشــعور 

ــاكا) . ــاك (ايث ــن هن ــه م ــدأ رحلت ــادق يب ص
وايثــاكا هــي الديــار التــي عــاد اليهــا ملــوك اليونــان بعــد 

ــربه  ــذي اعت ــل ال ــوس البط ــدا أوديس ــروادة ماع ــرب ط ح
النبــالء يف مملكتــه ميتــاً وتزاحمــوا عــىل طلــب يــد زوجتــه 
(بينلــويب ) التــي أضحــت رمــزاً ومرضبــاً ألمثــال يف الحــب 

والوفــاء .
امللــوك  توقــع  كــام  ميتــاً  يكــن  مل  اوديســوس  لكــن 
والنبــالء وامنــا هــو أســري احتجزتــه حوريــة البحــر يف 
ــذ ســبع ســنوات , وقــد وقعــت يف  ــرة (أوجيجــا ) من جزي
حبــه وعرضــت عليــه الخلــود , حتــى اذا أفلــح يف االبحــار 
ــري  ــة وتث ــه االله ــم علي ــاكا تنتق ــرة اىل ايث ــك الجزي ــن تل م
ــواء وتضيــع الســفن , وبعــد أن اختلقــت  العواصــف واالن
الزوجــة الوفيــة (بينلــويب) األعــذار والحيــل أمــام خطّابهــا 
الذيــن ســلبوا قــرص وأمــالك زوجهــا تخربهــم انهــا ســتختار 
ــد  ــن لوال ــة الكف ــن حياك ــا م ــال انتهائه ــم ح ــداً منه واح

ــوز . ــا العج زوجه
ــض  ــاراً وتنق ــك نه ــي تحي ــالث وه ــنون ث ــرت س ــد م وق
غزلهــا وتحــل مــا حاكتــه ليــالً حتــى ملحــت زوجهــا الــذي 
عــاد عــىل صــورة شــحاذ متنكــر , هنــاك تســتطيع أن 
ــتتزوج  ــا س ــرب وهــي أنه ــة أك ــا بحيل ــن خطابه ــص م تتخل
مــن يشــّد وتــره اىل طــرف قــوس زوجهــا الــذي ال يجيــده 
ســواه ويطلــق ســهامً يخــرتق اثنتــي عــرشة حلقــة يف 
مقابــض الفــؤوس وحــني يفشــل الخطّــاب وينجــح الشــحاذ 
باالختبــار يقتلهــم جميعــاً ويعــود اىل زوجتــه الوفيــة 

ــرح . ــوع الف بدم
وهــذه امللحمــة األوديســة قــد الهمــت الكتــاب والشــعراء 
ــرص  ــبيل الح ــىل س ــا ال ع ــدة , منه ــات جدي ــرياً بإبداع كث
(فجــر  (يوليســيس) وديــدان  روايــة جيمــس جويــس 

ــي . ــد الربق ــرصي محم ــاعر امل ــا ) للش االوديس
ــا  ــم مبغامراته ــل ) بالرتن ــدأ شــاعرنا ( أجــود مجب ــا يب وبه
ــون  ــذي يل ــة ال ــاً وكآب ــه ظن ــأل أزمنت ــد مت ــلوب جدي بإس
ــى  ــكالب حت ــم ال ــن مزقته ــه الذي ــى ومحبي ــهد املبن مش

ــاح. ــال مفت ــة ب ــياً لجن ــًى هامش ــح معن أصب
فصــدق املطابقــة هنــا ال يثرينــا كــام تثرينــا الصــورة 
الشــعرية الصادقــة التــي تفجــر يف نفوســنا تلــك املشــاعر 
الــرثة والتــي تبــدأ رحلتهــا مــن ايثــاكا .. مــن وجــدان 
الشــاعر والتــي تخــرج اىل الوجــود مبــا تجّســم فيهــا 
ــد  ــي عن ــعور الجمع ــج يف الش ــات تختل ــواء ونزع ــن أه م

االنســان .
فقــد تضمنــت هــذه القصيــدة صــوراً ملســاٍء عاصــف 
كئيــب تلّبــدت بــه الغيــوم وحامــت يف أطاللــه ســفن 
ــرزح  ــي ت ــا الهمــوم الت ــح التــي تحمــل معه شــواطئه الري
ــك املســاء  ــد للنجــوم يف ســامء ذل يف النفــوس , حينهــا الب
أن تكــون حزينــة ألن املــوج ســيكون قــرباً جامعيــاً لــذات 
الشــخوص  مــن  أترابــه  الــذي ميثــل رشيحــة  الشــاعر 
ــه  ــي الل ــا نب ــة وم ــوءات الضائع ــة بالنب ــذوات املمتلئ وال
نــوح عليــه الســالم اال شــاهد لذلــك الحــزن , انهــا أدمــع 
شــاعرنا التــي جــرت بســبب مــا أوغلــت يف أضالعــه طعنــا .
اذ ان الحــزن ال يكمــن يف نبــوءات أزفــت وال يف ُمــُزن 
أفلــت بــل يكمــن يف طفــل الحيــاة آوى اىل غــري حضــن أمــه 
ــا  ــام به ــس باالعتص ــي النف ــي كان ميّن األرض .. األرض الت
وببســاتينها التــي تزهــر حبــاً وتثمــر أمنــاً يف كل الفصــول , 
حينهــا تتضــح الرؤيــة لديــه وينكشــف االرتبــاط الشــعوري 
ــب مل  ــد ح ــن قصائ ــه م ــور أرض ــكل ص ــق ل ــب عاش لقل

ــه ,  ــاب ملــا يكمــل قراءت تكتــب بعــد اىل كت
ــا  ــي لّونته ــم الت ــر الرس ــني , ودفات ــه النخيلي اىل اصدقائ
الكآبــة , اىل غــري تلكــم الصــور التــي اســتحكمت فاســتقرت 
ــداً  ــاً جدي ــفاً وجداني ــن كش ــدود تضم ــي ال مح ــاح فن بنج
لــدى شــاعرنا , حتــى اذا تحقــق ذلــك الكشــف فانــه يرتفــع 

بالشــعر اىل مســتوى رفيــع مــن الجــالل والنبــل 
 

يف  الخالــص  احساســنا  فــان  يشء  مــن  يكــن  ومهــام 
ــة الرقيقــة هــي  ــث القافي ــاً حي موســيقاه هــي أشــد وقع

أننــا ال ال  بحيــث   , لديــه  املوســيقية  االرتــكاز  نقطــة 
ــاط  ــني يف نق ــاء الرص ــذا البن ــن ه ــل ع ــتطيع أن نغف نس

ارتــكازه التــي تعــوض عــن كل يشء .
النــون  قافيــة  تكــون  (الســومريون)  قصيدتــه  ففــي 
الســاكنة هــي نقطــة االرتــكاز مرتبطــة بجامليــات الصــور 
مــن حيــث القــوة واألهميــة والخطــورة مــا يجعلهــا نقطــة 

ــى . ــع معن ــوى وأوق أق
ويف هــذه القصيــدة نجــد أن األجــود يقــرر ماهيــة صــوره 
ــه ,  ــت قصيدت ــي ضمن ــق الت ــن خــالل الحقائ الشــعرية م
فهــو مل يكــن ليفتــت املعنــى الواقــع لــيك يفقدهــا متاســكها 
البنــايئ حتــى أصبحــت صــوره املكانيــة والزمانيــة مكتملــة 
التكويــن أمــام االذن الســامعة املوافقــة ملنطــق التنســيق 

للشــعور باالشــياء .
ــد  ــف عن ــي ال تق ــدوا ) والت ــم ول ــع زقوراته ــة م (يف ليل
ــة الشــعرية وامنــا تتجاوزهــا اىل الوجــدان  حدودهــا الرؤي

ــكار . واالف
ــالة  ــداح املع ــب األق ــو صاح ــومري ه ــان الس ــذا ف وهك
ــاب  ــه اصح ــب ان يعتزل ــن وال عج ــن كل الزم ــو الزم وه
ــومري  ــذا الس ــك ه ــة ان يتمس ــوف وال غراب ــر األج الفك
ــت  ــي فاح ــه الت ــدور ومواويل ــه امله ــع قصب ــراد م باالنف

ــر  كالعط
بالفطــرة وال  االنســان وفســاده  يعلــل خســة  انــه ال 
ــي  ــرة الت ــة الجائ ــل اىل االنظم ــع ب ــرش اىل الطب ــب ال ينس

يفقــد بهــا االنســان كل أمــل ورجــاء , 
حتــى اذا حانــت لحظــة اليــأس انتفــض األخيــار واألبطــال 
الذيــن يؤمنــون بــأن التاريــخ ال يولــد اّال بأصــوات تــدوس 

كل ظلــم وطغيــان ،
فرتتفــع مــن الجمــع الحاشــد امــام االدغــال غمغمــة قويــة 
وتجيــش بالحركــة والميكــن الحــد ان يكبــح جــامح غنائهــم  
بعاصفــة  واســتضاؤوا  بظلهــم  احتفظــوا  الذيــن  وهــم 
مدويــة مــن املــوال والهتــاف ال لــيشء اال النهــم قــد 
انشــقت حناجرهــم مــن غدوقهــم الصــويف الــذي يكرهونــه 
، ويزعجهــم بشــكل كبــري تلــك الفرصــة التــي متنــح للنهــر 
ان ينــام بــني ضفتيــه هــالل  يلــوح مــن نوافــذ  احالمهــم 
التــي تحييهــم والتــي طاملــا انتظــروا مرورهــا تحــت 
اشــعة شــمس الصيــف املحرقــة عــىس ان يحيــوا نصيبهــم 
ــنة  ــم الخش ــع اصواته ــرص فرتتف ــح املنت ــد الفات ــن املج م
يحدوهــم نشــيدهم الوطنــي  الــذي يحطــم االغــالل 

ــدوا  ــم ول ــه النه ــذي اليهابون ــوت ال ــم اىل  امل وياخذه
من رحمه .

ــه  ــيضء , ان ــوال امل ــد وامل ــل املؤك ــن الظ ــش زم ــه يعي ان
يــرى ذلــك وحيــاً لعــرصه ومقتــىض زمانــه , فاملغنــون هــم 
وحدهــم مــن رددوا االلحــان الرزينــة واملعزوفــات الســويّة 
ــر  ــك النه ــي ذل ــني ضفت ــالل ب ــام اله ــخروها لين ــد س , فق
دون أن يأبهــو لالنــذارات الرشيــرة والتحذيــرات املســتمرة 
التــي ال يــرون فيهــا اال غلــّواً واســتهتاراً بالــروح النضاليــة 
ــم  ــاء ثورته ــم اتق ــدور رحاهــا يف خياله ــي ت والنفســية الت

ومتردهــم عــىل ظلــم الظاملــني .
فهو يقول يف قصيدته ( وطن باأللوان املائية ) :-

من لحظة اليأس العظيمة
يولد الثوار مبتسمني واألبطاُل

ستدوسكم أصواتهم 
وستختفون عن البالد 

كام اختفت أدغال
وحــني يشــتد االمل والغيــظ عــىل حــد ســواء وال يجــد 
ــم  ــد تحطي ــه ينش ــاً فان ــد عالج ــه الفاس ــا) لواقع (أجودن
ــي ,  ــري واالجتامع ــاط الفك ــالل االنحط ــل و أغ كل سالس
ــم والتحكــم  ــدد بالظل ــن وين فهــو ينتقــد الحــكام الجائري
ــىل  ــاس ع ــوم الن ــو يل ــعواء فه ــة ش ــم حمل ــل عليه ويحم

ــياء . ــس االش تقدي
وهــو بذلــك قــد أدرك غايــة أبعــد مــام كتبــه فــال يســتويل 

ــدود  ــش يف ح ــازال يعي ــو م ــأس فه ــمئزاز والي ــه االش علي
ذاكرتــه وعشــيقته يف الــرس والعلــن ومــا هــي ســوى بغــداد 
ــة  ــون قوي ــا أن تك ــع اليه ــا ويتطل ــس آالمه ــي يتحس الت
ومتحــررة مــن العبوديــة التــي رزحــت طويــالً تحــت نريهــا 
الثقيــل وعانــت مــا عانــت مــن الحــروب وهزتهــا الكــوارث 

والخســائر واآلالم هــزّاً عنيفــاً 
ان عمليــة االبــداع الشــعريتمثل اقــوى مــا تتمثــل يف ابداع 
اللغــة والصــورة , والشــاعر هــو الــذي يصنع لغتــه وصورته 
, ولشــاعرنا لغتــه الخاصــة وصــوره املتعــددة وهــي وســيلة 
تواصــل ناجحــة بينــه وبــني قرائــه , فــأي تعبــري مغــٍن هــو 
أداة توصيــل مــن ابداعــه اىل متذوقيــه فهــو يســتخدم تلــك 
اللغــة التــي يعيشــها القــارئ يف حياتــه االجتامعيــة بطاقــة 

تعبرييــة مصفــاة ومكثفــة .
ــري  ــل اىل غ ــوق والطب ــاظ والب ــة والوع ــت واالرصف فالوق
ــض  ــه امنــا هــي فكــرة نب ــك مــن املســميات يف قصيدت ذل
ــاعرنا  ــا ش ــب به ــتعاراٍت خاط ــة اس ــا حقيق ــوي تحته تنض

ــّرس الشــعر . ــا يســمى ب ــّراءُه وهــذا م ق
فــرسُّ ( أجودنــا) يف نجــاح قصائــده أنهــا املفتــاح ألحســاس 
نابــض تــرىب عليــه الشــاعر بــذوق الءم نبــض الحيــاة 
الراهنــة وباســلوب يشــعر بهــا القــارىء عــىل أنهــا ليســت 
ــا صــارت تجســيامً  ــى وامن ــة أو معن ــه دالل ــظ ل ــرد لف مج
حيــاً لوجــوده  حتــى اذا اتحــّدت اللغــة والوجــود يف 
ــه  ــل ل ــاد رضورة ال بدي ــذا االتح ــار ه ــاعرنا ص ــور ش منظ
, تلــك الــرضورة التــي يقررهــا شــاعرنا لنفســه والتــي مــن 
شــأنها أن تجعــل لــكل جــزء فيــه حيــاة جديــدة وتجربــة 

خاصــة .
ان شــاعرنا كمــن يحتفــظ يف خزائنــه املعجــم اللغــوي 
ويســتخرج منهــا ليضعهــا عــىل افــكاره دون أن تكــون 
منفصلــة عــن وجــوده , وليمنحهــا وظيفتهــا الحقيقيــة مــن 

ــاظ املحشــوة . ــن االلف ــة م ــة خالي حكم
ــا  ــم م ــو التالح ــل ه ــود مجب ــعر أج ــة يف ش ــدور الكلم ف
بينهــا وبــني التجربــة الحيــة لــه مــا يجعلهــا كيانــاً متفــرداً 

عــن كل مــا عــداه :-
ليسألوا الطني

عن أرسار هيبته
وينفقوا شمسهم 

يف كل ظلامء
البحر طفل يتيٌم 

ضاع من يدهم
مل ينتسب حزنه يوماً بآباِء

فالطــني وأرسار هيبتــه والشــمس املاحقــة للظــالم وطفــل 
ــاع  يتيــم ضــاع وســط البحــر , وزهرتــني يحــاول بهــام اقن
ــاء , كل ذلــك هــو مــا تنطــق  رملــه لينمــو فيــه حقــل حّن
ــة ,  ــامت وصفي ــة وهــي ليســت مجــرد كل ــاة الواقعي الحي
وكأن هــذه اللغــة هــي بكــر تجتمــع فيهــا أبعــاد تجربتــه 
الواقعيــة وتتولــد نتيجــة البحــث والتنقيــب , فهــي ليســت 
لغــة يتجــاوز بهــا شــاعرنا قــرشة الوجــود اىل أعامقــه , وان 
ــور  ــون يف منظ ــة يف الك ــري الحي ــة وغ ــات الحي كل الكائن
ــكيل  ــود ال ــا الوج ــج منه ــاً ينس ــت اال حروف ــاعرنا ليس ش

لغتــه .
شــاعرنا  نــرى شــخصيات  ببعيــد حــني  ذلــك  وليــس 
االنســان  ارتبطــت مبعانــاة  قــد  واملاضيــة  االســطورية 

املعــارص يف شــتى صــور قصائــده 
ويتمثــل هــذا الجانــب بانتهــاج شــاعرنا منهــج االســطورة 

يف التعبــري عــن موقفــه الشــعوري 
وهــو منهــج تعبــريي غلــب عــىل اســلوب كثــري مــن 
ــت  ــاعرنا فأصبح ــوز ش ــا رم ــورت فيه ــي تبل ــده الت قصائ
ــاة  ــه ومعان ــاعر ومعانات ــي ذات الش ــا ه ــاً ألنه ــة دامئ حي
ــوا اىل  ــان انرصف ــني ندم ــام ب ــه , ف ــه ووطن ــاء مجتمع ابن
ــد  ــة ق ــاح جن ــارة رسقــت , ومفت ــل اىل قيث ــد اغتي مغــٍن ق
ضــاع , وقرطبــة بكــت عليهــا قريــش وعصفوريــن مل يجــدا 
غصنــاً واملــاء قــرب جامعــي وخمــر النبــوءات اىل غــري ذلــك 
ــاعر  ــي باملش ــة توح ــعورية خاص ــوالت ش ــي مدل ــا ه امن

ــت . ــس الوق ــة بنف ــة والحامل ــانية الحزين اإلنس

الناقد عبدالباري املاليك 



عني على ما وراء اخلبر 

ه   العدد 812 1442 محرم ١١ لـ 2020   املوافق االحد  30  اوت
يومية سياسية تهتم باألخبار الوطنية واملغاربية

www.wassitmag.com

من أقوال الزعيم عرفات
إن الشعب الفلسطيني الذي يواجه هذا العدوان 

اإلرسائييل اليومي ضد مقدساته اإلسالمية واملسيحية, 
وضد مدنه و قراه  ومخيامته وبنيته التحتية واقتصاده 
ومدارسه ومستشفياته ,صامد ومرابط حتى تحقيق 

األهداف الوطنية وإقامة الدولة الفلسطينية املستقلة 
وعاصمتها القدس الرشيف 
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هذه الصحيفة تم تحميل 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من

http://www.star7arab.com/f.asp?service=journaux  

لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 

 

كافة حقىق التحميل محفىظة لـ 

ُمْنَتَديَات َسَتار َسات اَلَعَزبِيَّة 

www.star7arab.com 
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