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الجزائر العاصمة: 

مشروع لتوسعة جناح 
االستعجاالت بمستشفى الرويبة
أعلنت املقاطعة اإلدارية للرويبة بالجزائر العاصمة عن مناقصة وطنية ملرشوع توسعة جناح 
االستعجاالت مبستشفى الرويبة وذلك يف إطار تدعيم الهياكل الصحية بوالية الجزائر بهدف 

تخفيف الضغط عىل باقي الهياكل الصحية.
 وأوضح بيان لهذه املقاطعة اإلدارية أنه «يف إطار دعم هياكل الصحة بإقليم املقاطعة وبعد 
موافقة وايل والية الجزائر ومبساهمة مالية من املجلس الشعبي لبلدية الرويبة سيتم تدعيم 

مستشفى الرويبة مبرشوع توسعة «جناح االستعجاالت».
وأبرز املصدر أن مرشوع توسعة مصلحة اإلستعجاالت باملستشفى سيساهم يف « تخفيف 

الضغط عىل الهياكل الصحية من خالل إعادة توزيع التكفل باملرىض حسب الخارطة الصحية 
بالتنسيق مع هياكل الصحة الجوارية» .

وأشار ذات البيان أنه «بعد اعتامد دفرت الرشوط من طرف لجنة الصفقات العمومية للوالية 
تم اإلعالن عن مناقصة وطنية مع اشرتاط قدرات دنيا لإلنجاز وفقا للتنظيم الخاص بالصفقات 

العمومية و تفويضات املرفق العام».
من جهة أخرى، أضاف ذات املصدر أنه «سيتم توطني إنجاز مستشفى األمومة و الطفولة 

بحي عمريوش بالرغاية وتم التعاقد مع مؤسسة «كوسيدار» إلنجاز هذا الرصح الصحي الذي 
سيدعم التكفل بصحة األم و الطفل».

وأج
اإلنعكاسات اللغوية ألزمة كورونا:

خمسة محاور للنقاش بوهران
حدد منظمو املؤمتر الدويل األول عن بعد حول «االنعكاسات اللغوية ألزمة كورونا» خمسة 
محاور للنقاش خالل األشغال التي انطلقت يوم السبت بجامعة وهران 1 «أحمد بن بلة».

وتتمحور النقاشات حول خمسة محاور تتعلق بالشبكات االجتامعية والصحافة املكتوبة 
والسمعية البرصية والتعبري الفني والبعد االجتامعي-اللساين و رصد وتحليل املصطلحات، 

وفق أوضحت ل/وأج مديرة كلية اآلداب والفنون سعاد بسنايس.
ويعرف هذا اللقاء الذي يدوم يومني مشاركة 35 باحثا جزائريا من 22 جامعة من الوطن، إىل 
جانب 15 محارضا أجنبًيا من فلسطني وسوريا والعراق وتونس واملغرب ومرص وسلطنة عامن 

وقطر وأندونيسيا وتركيا وفرنسا والربازيل ونيجرييا، كام أشري إليه.
ويسلط املشاركون الضوء عىل دور شبكات التواصل االجتامعي و وسائل اإلعالم وغريها من 

الوسائل يف تحسيس الجمهور حول أهمية اإلجراءات الصحية الوقائية يف إطار مكافحة انتشار 
فريوس كورونا املستجد «كوفيد19-»، وفق نفس املسئولة.

للتذكري يأيت هذا اللقاء الذي يعد أول ملتقى افرتايض دويل لجامعة وهران1 بعد ندوة وطنية 
عرب األنرتنت حول أدوات تسيري املراجع املنعقدة شهر يونيو املنرصم لفائدة طلبة الدكتوراه.

واج
حوادث المرور: 

وفاة 5 أشخاص وإصابة 226 آخرين 
خالل أل 24 ساعة األخيرة

لقي 5 أشخاص مرصعهم وأصيب 
226 آخرون بجروح متفاوتة الخطورة 

إثر حوادث مرور سجلت عرب عدة 
واليات من الوطن خالل الـ 24 ساعة 

األخرية، حسب ما أفادت به اليوم 
األحد حصيلة للمديرية العامة للحامية 

املدنية.
وحسب املصدر، سجلت أثقل حصيلة 

بوالية قاملة بوفاة شخص واحد وإصابة 
13 آخرين بجروح، مع تسجيل 03 

تدخالت يف حوادث املرور.
كام تم تسجيل 06 وفيات غرقا منها 05 وفيات بالبحر يف كل من واليات: تلمسان، عني 

متوشنت،  الشلف وبجاية وانتشال طفل (14 سنة) متويف غرقا يف مجمع مايئ مبتلييل 
(غرداية).

وفيام يخص النشاطات املتعلقة بالوقاية من انتشار فريوس كورونا كوفيد19- ، قامت وحدات 
الحامية املدنية خالل نفس الفرتة عرب كافة الرتاب الوطني بـ 36 عملية تحسيسية عرب 10 

واليات (23 بلدية) لفائدة املواطنني عرب كافة الواليات تحثهم وتذكرهم عىل رضورة احرتام 
قواعد الحجر الصحي وكذا التباعد االجتامعي.

كام قامت ذات املصالح بـ 42 عملية تعقيم عرب 11 والية (22  بلدية) من منشآت وهياكل 
عمومية وخاصة املجمعات السكنية والشوارع.

وخصصت املديرية العامة للحامية املدنية لهتني العمليتني «172 عون حامية مدنية 
مبختلف الرتب، 31 سيارة إسعاف و 18 شاحنة، باإلضافة إىل وضع أجهزة أمنية لتغطية 04 
أماكن لإلقامة موجهة للحجر الصحي للمواطنني بـ 03 واليات والذين تم إجالئهم بالجزائر،  

بومرداس و وهران». 
من جهة أخرى، قام جهاز مكافحة حرائق الغابات واملحاصيل الزراعية خالل نفس الفرتة 

بإخامد «124 حريق منها 55 حرائق غابات، 22 حرائق أدغال، 26 حرائق حشائش و أحراش و 
21 حرائق محاصيل، أدت اىل  إتالف 541 هكتار من الغابات ، 75 هكتار من األدغال ، 157 

هكتار من الحشائش، 2020 حزمة تنب و كذا  11911  شجرة مثمرة و 97 نخلة».

تيسمسيلت : وفاة المجاهد مناد محمد
 تويف أمس األحد مبدينة تيسمسيلت 

املجاهد مناد محمد عن عمر ناهز 81 
سنة إثر أزمة قلبية, حسبام أفاد به 

املتحف الواليئ للمجاهد.
وأوضح ذات املصدر بأن الفقيد الذي ولد 

يف 1939 ببلدية أوالد بسام قد التحق 
بصفوف الثورة التحريرية املجيدة سنة 

1957 رفقة والده مناد امحمد الذي 
استشهد داخل معتقل "عني الصفا" متأثرا 

بالتعذيب الذي تعرض له عىل يد جيش 
االستعامر الفرنيس.

وبعد االستقالل واصل الفقيد تعليمه 
وأصبح معلام ثم مستشارا باملعهد 

التكنولوجي ليامرس مهنة التدريس 

بالطور املتوسط ثم مديرا مبتوسطتني 
ببلديتي بوقايد و األمري عبد القادر 

بعاصمة الوالية.
وسيوارى الفقيد الرثى مبقربة "سيدي 

الهواري" ببلدية تيسمسيلت األحد وفق 
نفس املصدر.

وأج

بقاط بركاني: 

البروتوكول الوقائي سيضمن إستفتاء ”آمن“ صحيا
أكد عضو اللجنة الصحیة لمتابعة ورصد فیروس كورونا، بقاط بركاني، شروع السلطة الوطنیة المستقلة 
لالنتخابات بصفة رسمیة في تحضیر البرتوكول الصحي الخاص باالستفتاء الشعبي على الدستور المزمع 

تنظیمھ یوم 1 نوفمبر المقبل.

وكشف بقاط بركاين الذي يحوز بالتوازي 
عضوية سلطة اإلنتخابات يف ترصيح 

لـ“سبق برس“ أن اللجنة الصحية ستتكفل 
مبراقبة واملصادقة عىل الربوتوكول الصحي 

الذي ستتسلمه من السلطة الوطنية 
لالنتخابات يف األيام القادمة.

وقال املتحدث إن التنسيق جاري بني 
الهيئتني منذ اإلعالن عن موعد إجراء 

اإلستفتاء الشعبي، حيث شكلت سلطة 
االنتخابات لجنة لهذا الغرض تضم 

أخصائيني يف الصحة العمومية من أجل 
إعداد الربوتوكول وتسليم نسخته األوىل 

للجنة الصحية ملتابعة ورصد كورونا بغية 
التدقيق فيه والوقوف عىل أي نقائص قبل 

إعتامده بشكل رسمي.

وتابع رئيس عامدة األطباء: ”بصفتي 
عضوا يف اللجنتني أؤكد أن الربتوكول 

الصحي الخاص باالستفتاء سرياعي الوضع 
الصحي يف البالد  قبل كل يشء وستكون 

األولوية لضامن إجراء عملية إنتخابية 
آمنة صحيا تحرتم فيها اإلجراءات الوقائية 
بالتوازي مع ضامن شفافيتها ومصداقيتها 

.”
ويرى بقاط بركاين أن تشكيل اللجنة 

الحكومية التي سرتافق السلطة الوطنية 
املستقلة لإلنتخابات يف التحضري 

اللوجستييك للموعد اإلنتخايب سيسهل 
توفري اإلمكانيات والوسائل الالزمة التي 

يتطلبها الربوتوكول الصحي داخل املراكز 
اإلنتخابية أو يف محيطها لضامن التباعد 

اإلجتامعي.
وبخصوص املخاوف من تسجيل عزوف 

شعبي عىل صناديق االقرتاع نتيجة انتشار 
فريوس كورونا، استبعد عضو اللجنة 

الصحية املكلفة مبتابعة ورصد وباء كورونا  
أن يكون الوباء عامال رئيسيا يف تحديد 

نسبة املشاركة،  وأوضح يف هذا السياق: 
”اإلستفتاء يفصلنا عنه شهرين وهي مدة  

كافية ألخذ كل اإلحتياطات التي تضمن 
إجراءه يف ظروف ال تشكل أي مخاطر 

عىل الناخبني، كام أنه املؤرشات الحالية 
تربز تراجعا يف عدد اإلصابات والوفيات 

وتاليش ملموس للوباء“.
وكاالت

منصة رقمية لتبادل المقترحات بين الجمعيات والجالية الوطنية في الخارج
كشف مستشار رئيس الجمهورية مكلف 

بالحركة الجمعوية والجالية الوطنية، نزيه 
بن رمضان، عن توفري منصة رقمية يتم 

من خاللها تبادل األفكار واملقرتحات بني 
الجمعيات داخل الوطن والجالية الوطنية يف 

الخارج كام تشكل نافذة لطرح انشغاالت 
مشريا

وأوضح بن رمضان لدى نزوله ضيفا عىل 
برنامج ”ضيف الصباح“ الذي تبثه القناة 

األوىل أن املرحلة التي متر بها البالد برهنت 
عن وجود وعي لدى فعاليات املجتمع املدين 

لكنها تحتاج إىل نوع من التنظيم واملرافقة 
وتأهيل للوصول إىل مستوى املشاركة الفعلية 

املتمثلة يف املساهمة يف اتخاذ القرار كام تعهد 
رئيس الجمهورية.

وأشار بن رمضان بأن اهتامم رئيس 
الجمهورية بجمعيات املجتمع املدين هو 

رسالة للحركة الجمعوية وتثمني لدورها يف 
الوقوف إىل جانب الدولة الذي اتضح جليا 
خالل مواجهة تفيش جائحة كورونا ،حيث 
انخرطت بحس ووعي يف جهود الحد من 

تفيش فريوس كورونا.

وشدد باملقابل عىل رضورة أخلقة العمل 
الجمعوي عرب وضع دفرت رشوط، مضيفا 

بالقول ”اآلن نحن يف مرحلة الكم ونتجه إىل 
مرحلة الكيف وصوال إىل مرحلة التشاركية 

التي تتطلب تنظيم وتأطري وتنسيق وتأهيل 
أكرث.

ويرى مستشار رئيس الجمهورية أن التنظيم 
الهيكيل املستقبيل للحركات الجمعوية الذي 

يكتيس صفة الدميومة سيساهم يف تذليل 
كل العقبات التي تحول دون التنسيق بني 

الجمعيات ومؤسسات الدولة قصد الذهاب 
إىل تشاركية حقيقية بني مؤسسات الدولة و 

جمعيات املجتمع املدين لالستجابة لتطلعات 
املواطنني وانشغاالتهم.

يف  ذات السياق دعا إىل عقد لقاءات 
مستقبال بجمعيات الجالية يف الخارج والنخب 

الجزائرية لالستامع ملقرتحاتهم وتنفيذها 
ضمن خطة عمل واسرتاتيجية يتم تبنيها 

بالتشاور مع رئيس الجمهورية.
وكاالت
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الجزائرية للطرق السريعة :

 تضييق حركة المرور بين الجزئر والبليدة ابتداء من هذا االحد
للطــرق  الجزائريــة  تعلــم 
مســتعميل  الســيارة 
رشق  الســيار  الطريــق  
غــرب، عــرب املحــور الرابــط 
والبليــدة   الجزائــر  بــني 
وتضييــق حركــة  بتعديــل 
مســتوى  عــىل  الســري 
مقطــع " تســالة املرجــة" 
بســب  فقــط  رواقــني  إىل 
األشــغال ابتــداء مــن اليــوم 

األحــد.
ان  البيــان  ذات  وأوضــح 
علــم  إىل  تنهــي  الرشكــة 
كافــة مســتعميل الطريــق 
املقطــع  عــرب  الســيار 

العموميــة  األشــغال  مديريــة  أن  املذكــور 
لواليــة الجزائــر ســتبارش أشــغال إنهــاء  تهيئــة 
الجــرس العلــوي "تســالة املرجــة"  العابــر 
فــوق الطريــق الســيار مبقتــىض قــرار مــن  وايل 
واليــة الجزائــر تحــت رقــم 6331  الــذي مينــح 
رخصــة األشــغال، ابتــداء مــن يــوم  األحــد 30 
ــس  ــوم الخمي ــة ي ــا إىل غاي أوت 2020 صباح

.2020 ســبتمرب   03
وتنــدرج هــذه األشــغال يف إطــار مــرشوع 
الطريــق  ســريبط   الــذي  الطريــق  إنجــاز 
الوطنــي رقــم  01 بتســالة املرجــة (بــرئ توتــة )  
بالطريــق الوطنــي رقــم 67  بزرالــدة بحســب 

ــة . ــان للرشك ــاءت يف بي ــات ج توضيح
بتضييــق  االنجــاز  رشكــة  ســتقوم  وعليــه 
مســالك الطريــق مبقطــع الطريــق الســيار 
"تســالة  املرجــة" عــىل طــول 600 مــرت خــالل 
فــرتة األشــغال دون منــع املــرور وتبقــي فقــط 

ــري. ــة الس ــني لحرك ــني مفتوح ــىل  رواق ع

وبحســب البيــان ســيتم برمجــة حركــة الســري 
يف االتجاهــني بالتــداول، بحيــث ســيتم تضييق  
حركــة الســري يف اتجــاه (الجزائــر نحــو البليدة) 
يومــي األحــد واالثنــني يف حــني ســيتم  تضييــق 
حركــة الســري يف اتجــاه (البليــدة نحــو الجزائــر 

) أيــام الثالثــاء واألربعــاء  والخميــس.
ــح  ــيعاد فت ــه س ــدر ، فإن ــس املص ــق نف ووف
ــا  ــاء جزئي ــد االنته ــوم بع ــا كل ي ــق كلي الطري
ــوايل  ــوم امل ــه الي ــاود غلق ــغال ليع ــن  األش م
انتهــاء   غايــة  إىل  املحــدد  املخطــط  وفــق 

األشــغال. 
الســيارة  للطــرق  الجزائريــة  وتطمــنئ 
ــا  ــتجند دورياته ــا س ــق أنه ــتعميل الطري مس
آمــن  تنقــل  لضــامن  واملســاعدة  للدعــم  
ملســتعميل الطريــق،  كــام ستســهر اىل جانــب 
ــام  ــع نظ ــىل وض ــي ع ــدرك  الوطن ــارص ال عن
حيــز  املــروري   واألمــن  للســالمة  خــاص 
الخدمــة ، مدعومــا بإشــارات  التنبيــه املناســبة 

ملنطقــة األشــغال.

"مؤسسة البريد السريع EMS" تحتل المركز 

األول إفريقيـــــا وعربيـــــــا و الـ ١٦ عالميا

احتــل المتعامــل العمومــي "مؤسســة البریــد الســریع EMS" المركــز 
األول إفریقیــا و عربیــا و الـــ 16 عالمیــا مــن بیــن 198 دولــة، وفقــا 
ألحــدث تقریــر لالتحــاد البریــدي العالمــي، حســب مــا كشــفت عنــھ، یــوم 
األحــد، وزارة البریــد والمواصــالت الســلكیة والالســلكیة فــي بیــان لھــا.

احتلــت  مــرة،  فــألول 
الرسيــع  الربيــد  "مؤسســة 
EMS" املرتبــة األوىل إفريقيــا 
تصنيــف  آخــر  يف  وعربيــا 
العاملــي  الربيــدي  لالتحــاد 
أغســطس   28 يف  صــدر 
ــن  ــنت م ــام حس ــاري، ك الج

العاملــي. ترتيبهــا 
هــذا  يف  الــوزارة  لفتــت  و 
"مؤسســة  أن  إىل  الصــدد 
 "EMS الرسيــع  الربيــد 
اســتمرت يف نشــاطها "بصفــة 

فعالــة، محليــا و دوليــا" عــىل الرغــم مــن 
ــا مــن  ــا مكنه ــد19-، و هوم جائحــة كوفي
ــع الســنة  ــة 41 مطل ــن املرتب ــال م "االنتق
الجاريــة إىل املرتبــة 16 حاليــا، و ذلــك 
ــة 158 ســنة  ــل املرتب ــت تحت ــد أن كان بع

."2016
و يعــد ذلــك -حســب الــوزارة- "مثــرة 
فعالــة،  اســرتاتيجية  املؤسســة  اتبــاع 
ــرية لتحســني جــودة  ــة بجهــود كب مصحوب

لزبائنهــا". الخدمــة 
و قــد شــهدت النتائــج التــي حققهــا الربيد 
الرسيــع الجزائــري، خــالل الســدايس األول 
لســنة 2020، "تقدمــا ملحوظــا لجميــع 

املــؤرشات".
فوفقــا لتقريــر االتحــاد الربيــدي العاملــي، 

مــن  باملائــة   94 املؤسســة  "حققــت 
عمليــات التســليم يف الوقــت املحــدد".      
ومــن ناحيــة أخــرى، ''قامــت مؤسســة 
الربيــد الرسيــع الجزائــري بالتكفــل بـــ 92 
باملائــة مــن شــكاوي وطلبــات الزبائــن 
حــول  اللوجيســتية  الخدمــات  رشكاء  و 
العــامل" و هــو املعــدل الــذي يتــم قياســه 
ــة  ــات مصمم ــة و عملي ــالل أنظم ــن خ م
ــدي  ــاد الربي ــن االتح ــرباء م ــل خ ــن قب م

ــي. العامل
أمــا بالنســبة آلفــاق نشــاطه، فقــد حــدد 
ــا  ــه هدف ــري لنفس ــع الجزائ ــد الرسي الربي
لعــام 2021 يتمثــل يف "الحفــاظ عــىل 
موقــع الرائــد االفريقــي و العــريب مــن 
بــني 198 دولــة يف اتحــاد الربيــد العاملــي" 
هــذه  ترفعــه  جديــد  تحــدي  هــو  و 

املؤسســة، يضيــف ذات البيــان.

تحسين الخدمة العمومية للمياه:

 إشراك أزيد من ٣٠٠ مؤسسة مصغرة
یسعى قطاع الموارد المائیة الى إشراك سریع ألزید من 300 مؤسسة مصغرة لتعزیز مجھودات القطاع 

في مجال تحسین الخدمة العمومیة للماء، حسبما أفاد بھ یوم السبت بیان للوزارة.

ولتحقيق هذا املسعى، جمع وزير املوارد 
املائية، أرزقي براقي، األربعاء املايض 

مبقر وزارته، لقاء مع الوزير املنتدب لدى 
الوزير األول املكلف باملؤسسات املصغرة، 

ضيافات نسيم، توج باتفاق من أجل 
إرشاك أكرث من 300 مؤسسة مصغرة يف 
مسعى تحسني الخدمة العمومية للامء، 

حسب البيان.
وينتظر أن يتم إمضاء العقود بني 

الجزائرية للمياه وهذه املؤسسات 
املصغرة خالل األسبوع القادم .

ويتعلق األمر بنشاطات صيانة املنشآت 
و إصالح الترسبات يف شبكة التوزيع 
وتركيب العدادات وإصالح املضخات 
وإصالح األعطاب الكهربائية ، والتي 

ستوكل للمؤسسات املصغرة عرب ربوع 
الوطن.

ونظرا للنقص الذي تعرفه الجزائرية 
للمياه يف مجال التسيري، ستقوم بتكليف 

عدد متزايد من املؤسسات املصغرة 
بالتدخالت التقنية التي من شأنها ضامن 

دميومة الخدمة العمومية،  مام يجعل 
هذا العدد مرشحا لالرتفاع، يضيف البيان.

ويف مجال تركيب العدادات، يرتقب 
القطاع بلوغ 400 ألف عداد قيد الخدمة 
قبل نهاية 2020 ، ومواصلة العملية لتبلغ 

تركيب مليون عداد خالل العام 2021.
ويف هذا اإلطار التزمت املؤسسات األخرى 

تحت الوصاية باالندماج يف  املرشوع 
الذي سيكون له أثر إجايب عىل املؤسسات 

املصغرة وعىل الخدمة العمومية للامء، 
حسب نفس املصدر.

و يتعلق األمر بكل من الديوان الوطني 
للتطهري و الوكالة الوطنية للسدود و 
التحويالت و الديوان الوطني للسقي 

ورصف املياه.
وحسب البيان فإن "من شأن هذه 

املقاربة الجديدة لقطاع املوارد املائية أن 
تسمح بتجاوز العقبات اإلدارية وتفادي 

الصعوبات التقنية واللوجستية، مام 
سيسمح مبزيد من املرونة والرسعة يف 

التدخالت، ويشكل دعام محسوسا ملسريي 
الخدمة العمومية للامء".

وأج

جائزة رئيس الجمهورية لألدب واللغة األمازيغية : 

فتح باب المشاركة األسبوع القادم

أعلن األمني العام للمحافظة السامية 
لألمازيغية يس الهاشمي عصاد ، السبت 

بوهران، أن باب املشاركة يف مسابقة 
جائزة رئيس الجمهورية لألدب واللغة 
األمازيغية سيفتح يف غضون األسبوع 

القادم مبارشة بعد تنصيب لجنة التحكيم.
وقال السيد عصاد عىل هامش لقاء حول 

النرش باللغة األمازيغية، من تنظيم 
املحافظة السامية لألمازيغية بالرشاكة 

مع جمعية "نوميديا" لرتقية الثقافة 
األمازيغية ومركز البحث يف األنرثوبولوجيا 
االجتامعية والثقافية لوهران، أن تنصيب 
لجنة تحكيم مستقلة قد برمج لألسبوع 
القادم، سيتم بعدها مبارشة افتتاح باب 

املشاركة يف هذه الجائزة.
وأشار يس الهاشمي عصاد أثناء كلمة 

ألقاها مبناسبة افتتاح اللقاء إىل أن جائزة 
رئيس الجمهورية لألدب واللغة األمازيغية 

"لبنة أساسية يف الرصح الثقايف الوطني، 
باعتبار أنها تهدف إىل تثمني اإلنجازات 

املعرفية و األدبية بكل تنوعاتها اللسانية 
املتداولة يف الجزائر 

كام أفاد أن هذه الجائزة تشمل أربع 
محاور هي اللسانيات و األدب املعرب عنه 
باألمازيغية و املرتجم إليها و األبحاث يف 
الرتاث الثقايف األمازيغي غري املادي فضال 

عن االبحاث العلمية و التكنولوجية و 
الرقمنة.

يف سياق اخر، و فيام يخص التعاون، 
فقد أكد األمني العام للمحافظة السامية 
لألمازيغية أن الرشاكة بني مؤسسته مع 

الجمعيات "أتت بنتائج جد إيجابية" وأن 
املحافظة تعول عىل رشكائها يف املجتمع 
املدين، مثنيا عىل جهود جمعية نوميديا 

بوهران الناشطة لرتقية الثقافة األمازيغية.
وكانت املحافظة السامية لألمازيغية قد 

أطلقت مرشوع لنرش حكايات باللغة 
األمازيغية مع هذه الجمعية منذ قرابة 
عام، حيث أسفر عن تدوين 14 حكاية 

من الرتاث األمازيغي ب 13 لسان، ينتظر 
أن تنرش يف األشهر القادمة بالتعاون مع 

املؤسسة الوطنية للفنون املطبعية.
وأج
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سوق أهراس 

تعاونية الحبوب والبقول الجافة تحضر لدخول عالم الرقمنة
نظمــت تعاونيــة الحبــوب والبقــول الجافة 
لواليــة ســوق أهــراس يف إطــار نشــاطاتها 
الهادفــة إىل دخــول عــامل الرقمنــة يــوم 
العمليــات  الرقمنــة  حــول  تكوينهــا 
البــذور  باقتنــاء  الخاصــة  التجاريــة 
ــة  ــة باإلضاف ــة الفالحي ــمدة واألدوي واألس
لتعاونيــة  الرئيــيس  املخــزن  تســيري  إىل 
حظــرية العتــاد الفالحــي والقطــاع اإلداري 
ــل يف الوســائل العامــة ويف الســياق  املتمث
ذاتــه وبعــد نهايــة الدراســات الخاصــة 
ينطلــق  أن  املنتظــر  مــن  باملشــاريع 
ــف  ــني بســعة 40 أل ــاء مخزون مــرشوع بن
قنطــار مبنطقــة املراهنــة وتــاورة تجســيد 

الحبــوب والبقــول  لتعلميــات تعاونيــة 
ومــن  أهــراس  ســوق  لواليــة  الجافــة 
املنتظــر أيضــا انطــالق الدراســات الخاصــة 
مبــرشوع بنــاء مخــزن بدائــرة الحــدادة 
ــف قنطــار بعــد اســتكامل  بســعة 100 أل
ألرض  لقطعــة  اإلداريــة  اإلجــراءات 
ــدرج هــذه املشــاريع ضمــن مخطــط  وتن
ــر مناطــق الظــل  ــة لتطوي ــة الهادف التنمي
عوامــل  ولتقــرب  الحدوديــة  واملناطــق 
اإلنتــاج مــن بــذور وأســمدة والتأطــري 
الحــدادة  ملنطقــة  والغــداري  التقنــي 

مومــن. وأوالد  والخضــارة 
سوق أھراس    تقیدة صالح 

قسنطينة

توقيف مسبوق وشريكه تورطا في محاولة سرقة مسكن بحامة بوزيان

ــرة  ــن دائ ــة ألم ــة القضائي ــت الرشط متكن
حامــة بوزيــان بأمــن واليــة قســنطينة 
ــف شــخصني أحدهــم مســبوق  ــن توقي م
محاولــة  قضيــة  يف  متورطــني  قضائيــا 
الرسقــة باســتعامل ســالح أبيــض محظــور 
حيثيــات القضيــة تعــود إىل مكاملــة هاتفية 
تعــرض  بخصــوص  ضحيــة  قبــل  مــن 
مســكنها ملحاولــة الرسقــة مــن طــرف 

باســتعامل  شــخصني مجهولــني ملثمــني 
عــىل  القبــض  ليتــم  بيضــاء  أســلحة 
ــريان  ــل الج ــن قب ــام م ــتبه فيه ــد املش أح
ــالح  ــز س ــم حج ــة ت ــل الرشط ــد تدخ بع
ــم  ــام ليت ــة إىل لث ــه باإلضاف ــض بحوزت أبي
تحويلــه إىل مقــر أمــن الدائــرة الســتكامل 

الالزمــة. القانونيــة  اإلجــراءات 
قسنطینة    تقیدة صالح 

الطارف

بلدية البسباس تقضي على القمامة
اكــدت مصالــح بلديــة البســباس بعــد 
عــرب  القاممــة  تراكــم  مشــكل  تفاقــم 
معظــم االحيــاء و التجمعــات الســكنية 
ــل  ــىل ح ــدة ع ــل جاه ــا تعم ــة انه لبلدي
بالدرجــة  ترجــع  التــي  االزمــة  هــذه 
النظافــة  لعــامل  القليــل  للعــدد  االوىل 
مقارنــة مبســاحة البلديــة وعــدد الســكان 
باالضافــة اىل تجميــد عمليــة التوظيــف 
عــىل مســتوى الوطنــي وتهالــك حالــة 
العتــاد الحظــرية وكــرثة اعطابــه لذلــك 
قامــت بلديــة البســباس مؤخــرا بابــرام 
اتفاقيــة مــع املؤسســة العموميــة الوالئيــة 

املكلفــة بالنظافــة و التحســني الحــرضي 
رفــع  مشــكل  عــىل  نهائيــا  للفضــاء 
النفيايــات و القاممــة بالبلديــة يف انتظــار 
ــس  ــة املجل ــراءات مداول ــع اج ــام جمي امت
التــي  القانونيــة  الخطــوات  وجميــع 
ــات  ــون الصفق ــا للقان ــا وفق يجــب اتباعه
العموميــة و التــي ال ميكــن تجاوزهــا وقــد 
اكــدت مصالــح البلديــة ان الصفقــة حاليــا 
عــىل مســتوى لجنــة الصفقــات العموميــة 
البلديــة للدراســة و املصادقــة و تحويلهــا 

اىل املراقــب املــايل 
الطارف : تقیدة صالح

عمال اإلدماج المهني اإلداري بخنشلة يناشدون السلطات بتنصيبهم 
اإلدمــاج  عــامل  ينتظــر 
اإلداري  شــقه  يف  املهنــي 
بخنشــلة وبفــارغ الصــرب 
بعــد  وذلــك  ترســيمهم 
ــذي  ــايس وال ــوم الرئ املرس
صــدر أواخــر شــهر أكتوبــر 
بإدمــاج  والقــايض   2019
مــن عملــوا أكــرث مــن8 
ســنوات يف مناصــب عمــل 
قــارة،ومل تســو إال وضعيــة 
ويف  منهــم  قليــل  عــدد 
قطــاع الصحــة فقــط دون 
القطاعــات األخــرى وذلــك 

ــر الجائحــة والتــي جعلــت  لظــروف البــالد إث
قطــاع الصحــة فــوق كل إعتبــار أمــا عــن 
ــرار  ــف يف رضب لق ــه متوق ــر كل ــة فاألم البقي
ســيادي، فالعــامل والذيــن أفنــوا ســنوات 
مناصــب  يف  عمــال  حياتهــم  مــن  طويلــة 
مؤقتــة وبــدوام كامــل ومــن دون حقــوق 
ومقابــل  زهيــدة  أجــور  إال  تعويضــات  وال 
خدمــات جليلــة قدموهــا،وكان القــرار مبثابــة 
طــوق نجــاة لهــم إال أن كل يشء يف واليــة 
لتدخــل جهــات  ويحتــاج  خنشــلة مجمــد 
ــا  ــب م ــث يف األمر،وحس ــالد للب ــا يف الب العلي
ــرار  ــإن ق ــر ف ــل بالجزائ ــدور يف ســاحة العم ي

عامــل  مليــون  نصــف  مــن  أكــرث  ترســيم 
مــن دون وجــود مــوارد ماليــة كافيــة  كان 
ــة  ــة ســلطة ودون دراســة كافي ــة إرتجالي مبثاب
إعــادة  الســلطات  تعتــزم  ذلــك  ولتــدارك 
التقاعــد املســبق أمــال يف إيجــاد مناصــب 
ــي  ــاج املهن ــامل اإلدم ــا بع ــاغرة وتعويضه ش
اإلداري وهــو الحــل الوحيــد املوجــود بــني 
ــل العــامل منصــب  ــى أم ــدي متخذيه،ليبق أي
ثابــت يخرجهــم مــن دوامــة البطالــة  والتــي 
مل  مؤقتــة  عقــود  شــكل  عــىل  يعيشــونها 
ــيئا. ــي ش ــيل والعلم ــم العم ــف لرصيده تضي
 عطاهللا فاتح نور خنشلة 

الطارف 

معانــــــات متواصلـــــة 

لسكـــــــــــان قريـــــة

 واد الحــــــــــــــوت 

الحــوت  واد  قريــة  ســكان  يشــتيك 
ببلديــة رمــل الســوق بواليــة الطــارف 
ــرت  ــي أث ــد املشــاكل و الت مــن العدي
عليهــم كثــريا فــال تهيئــة عمرانيــة 
ــدة  ــة وال طــرق معب ــارة عمومي وال إن
بشــوارع القريــة وال فضــاءات للعــب 
ــرب  ــدة بق ــا متوج ــم انه ــال رغ االطف
ــباب  ــه ش ــا يعاين ــك م ــة ناهي البلدي
القريــة مــن بطالــة وغريهــا ايــن وجــد 
ــم  ــبابها بأنه ــكانها وش ــن س ــري م الكث
ــة  ــات بطال ــن كل الجه ــارضون م مح
دامئــة وظــروف قاهــرة اثــرت بشــكل 
ــب  ــه يطال ــم وعلي ــىل حياته ــري ع كب
ــؤول  ــن املس ــة م ــه القري ــكان هات س
االول عــىل الجهــاز التنفيــذي بالنظــر 
ــن  ــا م ــتجابة له ــم و االس إىل مطالبه
خــالل إدراج جملــة مــن املشــاريع 
لعلهــا تكــون منفــذا للخــروج مــن 
ومــن  منــذ  تعــاين  التــي  املشــاكل 

طويــل .
الطارف : تقیدة صالح

أمن البيض يلقي القبض على سارقي الصيدلية  
البيــض يف ظــرف  امــن  مالــح  متكنــت 
قيــايس يف القبــض عــىل ســارقي الصيدليــة 
بدايــة  إىل  القضيــة  حيثيــات  تعــود  و 
األســبوع املنــرصم إثــر تقييــد شــكوى 
صيدليــة  صاحــب  قبــل  مــن  رســمية 
تفيــد بتعــرض صيدليتــه للرسقــة أيــن 
ــايل  ــغ م ــة ومبل ــض أدوي ــة بع ــت رسق مت
قــدره 8000 دج لتقــوم مصالــح األمــن 
بعدهــا مبــارشة بفتــح تحقيــق يف القضيــة 
مــام  مكــن مــن اســرتجاع كميــة األدويــة 

توقيــف  و  وجيــز  وقــت  يف  املرسوقــة 
النيابــة  مــع  التنســيق  بعــد  الفاعلــني 
إســتكامل  وبعــد  مســكنيهام  وتفتيــش 
اإلجــراءات القانونيــة تــم تقدميهــام أمــام 
النيابــة مبوجــب إجــراءات املثــول الفــوري 
لتوجــه ملهــام تهمــة تكويــن مجموعــة 
الرسقــة مــن  اقــرتاف  اجــل  ارشار مــن 
ــام  ــدر يف حقه ــن أص ــة . أي ــل صيدلي داخ
ــة  03 ســنوات حبــس نافــذ و غرامــة مالي

قدرهــا 50 مليــون ســنتيم  
البیض عبدالھادي بلواسع 

سكيكدة / 

وفاة إمرأة و 6 جرحى في حادث مرور مروع بالطريق الوطني 85 بتمالوس
مــرور  حــادث  الســبت،  صبيحــة  خلــف 
بالطريــق الوطنــي رقــم 85 مبنطقــة شــطاطح 
ببلديــة متالــوس غــرب واليــة ســكيكدة ، وفــاة 

ــى. ــرأة و 6 جرح ام
ــة أن  ــة املدني ــح الحامي ــان مصال ــب بي وحس
ــع يف حــدود الســاعة السادســة  ــادث  وق الح
صباحــاً، متثــل يف انحــراف ســيارة ســياحية 
مــن نــوع بيجــو 406 و ســقوطها بالــواد، مــام 
خلــف وفــاة إمــرأة بالغــة مــن العمــر 54 

ــكان. ــني امل ــنة يف ع س
وأشــار املصــدر أن، 6 أشــخاص آخــرون كانــوا 
رفقــة الضحيــة، يعانــون مــن جــروح متفاوتــة 

اىل  أجالئهــم  و  إســعافهم  تــم  الخطــورة 
ــة. ــفى املدين مستش

نسیبة شالبي سكیكدة

توقيف أربعة أشخاص 

بفسديس بباتنة.
والتدخــل  البحــث  فرقــة  متكنــت 
BRI بأمــن واليــة باتنــة يــوم 27 
أوت 2020 يف عمليــة نوعيــة مــن 
توقيــف أربعــة أشــخاص بفســديس، 
ــم  ــدل أعامره ــرتاوح مع ــني ي املتورط
ــىل  ــوا ع ــنة، كان ــني 20 و30 س ــا ب م
اثــر  مــنت مركبــة ســياحية، وعــىل 
عــرث  التفتيــش  إجــراءات  مزاولــة 
مــن  07 صفائــح  عــىل  بحوزتهــم  
الكيــف املعالــج بــوزن 616 غــرام، 
ليتــم خــالل ذلــك تقدميهــم أمــام 
إعــداد  بعــد  القضائيــة  الجهــات 

ملفــات ضــد املوقوفــني.
بومشاش زین الدین/حماني عائشة.

توقيف مشعوذ بحي الزمالة توقيف مشعوذ بحي الزمالة بباتنةبباتنة
ــارص األمــن الحــرضي  ــود عن تكاثفــت جه
ــخ  27  ــن بتاري ــة لتتمك ــة باتن ــن والي بأم
أوت 2020، مــن توقيــف شــخص يبلــغ 
مــن العمــر 61 ســنة بحــي الزمالــة، عــىل 
خلفيــة شــكوى تقــدم بهــا احــد املواطنــني 
ضــد الفاعــل الــذي نســب إليــه تهمــة 
ــكنه  ــام مس ــحر أم ــوس الس ــة طق مامرس
ــه عــىل مــواد  ــث عــرث بحوزت ــيل، حي العائ
ــة  ــاطه، ممثل ــة نش ــتخدمها يف مامرس يس
ــوي مجموعــة مــن  ــرة جبســية تحت يف دائ

الثقــوب عــىل شــكل شــهد النحــل، قطعــة 
ــام  ــوب عليه ــني مكت ــوف، ورقت ــن الص م
لفــظ الجاللــة "اللــه" واســم النبــي محمــد 
صــىل اللــه عليــه وســلم باإلضافــة إىل اســم 
ولقــب صاحــب الشــكوى، وبعــد اســتيفاء 
اإلجــراءات القانونيــة تــم تقديــم املشــتبه 
بــه أمــام الجهــات القضائيــة املختصــة 

ــا. إقليمي
بومشاش زین الدین/حماني 
عائشة.

بعد أمر من وكيل الجمهورية المختص إقليميا.

إتالف وردم كمية 970 كيس من حليب مبستر صالح لالستهالك مرمي بوادي الماء بباتنة

مروانــة  مبكتــب  الرقابــة  أعــوان  قــام   
ــب  ــي ومكت ــدرك الوطن ــح ال ــة مصال مبعي
بالتحقــق  بالبلديــة  الصحــة  حفــظ 
ــىل منشــور  ــر االطــالع ع ــىل اث ــداين ع املي
بتاريــخ 2020/08/26 تــم بثــه عــرب موقــع 
أبــان  االجتامعي"فايســبوك"  التواصــل 
ــب  ــاس الحلي ــن أكي ــة م ــن وجــود كمي ع
ملبنــة  طــرف  مــن  املنتجــة  املبســرت 
طريــق  جانــب  عــىل  مرميــة  االوراس، 
جبــيل ببلديــة وادي املــاء بدائــرة مروانــة، 
ــب  ــس حلي ــود 970  كي ــني وج ــث تب حي

ســاري  صالحيتــه  تاريــخ  الزال  مبســرت 
املفعــول لكنــه غــري صالــح لالســتهالك 
ــل  ــيد وكي ــال بالس ــد االتص ــرشي، وبع الب
الجمهوريــة املختــص إقليميــا أمــر بإتــالف 
ــام  ــا، ك ــرث عليه ــي ع ــة الت وردم كل الكمي
تــم اســتدعاء مــوزع الحليــب املعنــي 
إىل مصالــح املديريــة لالستفســار حــول 
متواصــال  التحقيــق  والزال  املوضــوع، 
الحقيقيــة  األســباب  عــىل  للوقــوف 

بالحادثــة. املحيطــة 
زین الدین بومشاش/حماني عائشة.

في تصريح له عبر إذاعة 

باتنة الجهوية.مدير جامعة 

باتنة يكشف عن برنامج تعديل 

البرتوكول الصحي والتعليم الجامعي.
الدكتــور   (27.08.2020) الخميــس  يــوم  رصح   

ضيــف عبــد الســالم مديــر جامعــة باتنــة1 عــرب 
أثرييــات إذاعــة باتنــة الجهويــة فيــم يخــص تعديــل 
ــخ 23 أوت  ــدد تاري ــث ح ــي، حي ــول الصح الربوتوك
ــة  ــنة الجامعي ــاء الس ــالق إنه ــمي النط ــخ رس كتاري
2020/2019، يف حــني برمــج 23 أوت إىل 31 أوت 
الطالــب  يتابعهــا  أي  بعــد  عــن  الــدروس  ألخــذ 
ــارشة  ــم مب ــد ت ــذا وق ــة، ه ــة االلكرتوني ــرب املنص ع
املناقشــات الخاصــة بخريجــي ماســرت 2 انطالقــا مــن 
ــاز  ــرشوع اجتي ــق مب ــم تعل ــا في ــاري، أم ــهر الج الش
الدكتــوراه فســيكون مــن غــري حضــور الجمهــور، 
كــام أن االمتحانــات النهائيــة الحضــور فيهــا إجبــاري، 
هــذا وســيتم إعــداد رزنامــة امتحانــات للتخصصــات 
ــرش  ــة إىل ن ــب، باإلضاف ــا حــوايل 30 طال املســجل به
واألســاتذة،  الطلبــة  إلعــالم  حينهــا  يف  الرزنامــة 
 1 مــن  فســتبدأ  االمتحانــات  موعــد  وبخصــوص 
الطلبــة  حــني  يف  ســبتمرب،   19 غايــة  إىل  ســبتمرب 
ــص  ــم 30 يف التخص ــوق عدده ــن يف ــون والذي الباق
ســوف يعلمــون بالربتوكــول البيداغوجــي الصحــي 
ــد  ــة بع ــنة الجامعي ــتكامل الس ــل اس ــن أج ــا م الحق

19 ســبتمرب .
بومشاش زین الدین/حماني عائشة.
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بطاقة حمراء كإنذار بالتنديد من قاطني قرية توزيانت بباتنة جراء أزمة التنمية وسوء تسير قطاع المياه.

تهــاوت حــزم الشــكاوي كالصاعقــة، تبعتهــا وثائــق واجتامعــات 
كالعاصفــة، لتكــون كــرد حتمــي اســتغاثًة عــىل الوضــع املــزري الــذي 
يوثــق مالبســات وحيثيــات األزمــة التنمويــة، التــي تعــاين منهــا 
البوابــة الشــاملية "قريــة توزيانــت"، إحــدى أقــرب النقــاط القرويــة 
مــن بلديــة ودائــرة ثنيــة العابــد، مبســافة ال تتجــاوز 2 كلــم، مــرورا 
بالطريــق الوطنــي رقــم 87، الخــط الرابــط بــني واليتــّي باتنــة 
وبســكرة عــرب دائــريّت ثنيــة العابــد ومنعــة، وهــو االمتيــاز الجغــرايف 
الــذي ميــز هــذه القريــة، التــي تقــع يف الضفــة الجنوبيــة مــن املقــر 
املركــزي لواليــة باتنــة عــىل بعــد 60 كلــم، وعــىل رغــم مــن الخصائص 
الطبيعيــة التــي تتســم بهــا، إال أنهــا ولألســف الشــديد محــط تهميش 
مــن اهتاممــات والتزامــات الســلطات املعنيــة، يف ظــل إتقــان فنــون 
الوعــود واملواثيــق الهشــة التــي ال متــت صلــًة بالتجســيد الفعــيل عــىل 
أرضيــة الواقــع التنمــوي لهــذه البقعــة، التــي نــدد قاطنوهــا وبشــدة، 
متذمريــن مــن اإلهــامل والتامطــل الــذي طالهــم، الســيام بعــد 
إقبالهــم عــىل العديــد مــن املحــاوالت الهادفــة، لتغيــري الحالــة 
والنهــوض بهــا نحــو مســتقبل أفضــل، وهــو مــا يعــد مطلبــا ملحــا من 
ــم  ــار ملطالبه ــوا يف رد االعتب ــن تعاون ــكانها، الذي ــا وس ــرف أهاليه ط
القريــة  جمعيــة  خــالل  مــن  املهضومــة،  وحقوقهــم  املرشوعــة 
ــت،  ــة تاوزيان ــة بقري ــة جبلي ــىل قم ــق ع ــح أطل ــور" (مصطل "الناظ
ــة  ــدة كنقط ــورة املجي ــالل الث ــر خ ــش التحري ــتغلها جي ــا واس وظفه
مراقبــة وترصــد تحــركات العــدو، كــام أن ذات املنطقــة زاخــرة عــىل 
ــا إىل  ــي تعــود جذورهــا وأصوله ــة الت ــن الشــواهد التاريخي ــروة م ث
ــوان  ــت يف 03 ج ــي تأسس ــل والت ــن والعم ــم) للتضام ــد القدي العه
2001، أيــن تــم تجديدهــا بتاريــخ 27 ديســمرب2017، مشــتملة هــي 
األخــرى عــىل جملــة مــن األهــداف واملبــادئ أهمهــا، محاربــة اآلفــات 
والظواهــر الســلبية املهدمــة للمجتمــع وقيمــه، مــع مرافقــة الســكان 
وتبليــغ رســالتهم ونقــل انشــغاالتهم، دون إغفــال جانــب تقديــم يــد 
العــون ومســاعدة املحتاجــني والفقــراء، باإلضافــة إىل تنظيــم أنشــطة 
علميــة ثقافيــة موجهــة لتشــجيع ودعــم املتفوقــني يف الدراســة، ومــع 
تجليــات الصــورة عــن الوضــع الراهــن الــذي ســاد إقليــم املنطقــة، 
عــرب رئيــس الجمعيــة الســيد "بلمــويش صالــح"، متحدثــا بســم 
ــاريع  ــذ املش ــول تنفي ــان مفع ــاب رسي ــن غي ــفه م ــن أس ــايل، ع األه
ــن  ــل ع ــا إىل آن تأف ــل تأجيله ــا ب ــور رفعه ــكان، ف ــغاالت الس وانش
ــزان  ــع مي ــوازي م ــا، فتت ــيدها فعلي ــرق تجس ــري يف ط ــوس التفك قام
الرثثــرة التــي ال طائــل منهــا، ويف غنــا عنهــا، طاملــا تبعــد كل البعــد 
ــرار ذات  ــك، إق ــىل ذل ــل ع ــرب دلي ــا، واك ــت كينونته ــال تثب ــن أفع ع
ــل  ــو يف تواص ــة، وه ــيس الجمعي ــد تأس ــذ تجدي ــه ومن ــدث أن املتح
دائــم مــع املســؤولني املحليــني، مضيفــا حســبه، أن املشــاكل تفاقمــت 
ــدرج، وهــو  ــو بالت ــا ول ــني بحله ــا وعــدم اكــرتاث املعني نتيجــة كرثته
بالــذات مــا أثــار غيــض القاطنــة، مــم اســتوجب رفــع أكيــاس 
 ،2020 أوت   16 بتاريــخ  صــدرت  إرســالية  شــاكلة  يف  الشــكاوي 
ــي  احتــوت طلــب التدخــل العاجــل مــن أجــل حــل مشــاكل مواطن
تاوزيانــت، ومعالجــة هــذه االختــالالت التــي مســت قطاعــات عــدة، 
ــت)  ــة الناظــور (تاوزيان ــب اإلداري لجمعي ــن طــرف أعضــاء املكت م
ــوا عــن مــدى نفورهــم واســتيائهم  ــن أبان ناطقــة باســم ســكانها، أي
مــن االنعــدام الــكيل للتنميــة بهــذه القريــة، التــي ال تبعــد عــن مقــر 
الدائــرة اال مبســافة 2 كيلومــرت ومل تلمــس أي تغيــري عــىل ارض الواقــع 
ــرور  ــد م ــب الســكان، فبع ــن مطال ــب واحــد م ومل يجســد وال مطل
ــع  ــذي جم ــرة وال ــر الدائ ــده مبق ــم عق ــامع ت ــن أول اجت ــنتني ع س
جمعيــة القريــة مــع رئيــس دائــرة ثنيــة العابــد، مبعيــة ممثــل 
املجلــس الشــعبي البلــدي لبلديــة ذات الدائــرة بتاريــخ 30 ســبتمرب 
2018، أيــن رفــع مــن خاللــه جملــة مــن املطالــب وانشــغاالت 
الســاكنة، والتــي مل تجــد عــدا االســتجابة الشــفوية والوعــود التــي مل 
تــر النــور، حتــى بعــد برمجــة عــدة لقــاءات مــع املســؤولني، لتبقــى 
ذات املطالــب كاللغــم يف أعنــاق الســاكنني جــراء تفاقمهــا، طاملــا تــم 
تشــخيصها والتوعــد يف صيغــة األعــذار املألوفــة بعــد االتفــاق عــىل 
حلهــا، ومــن أبرزهــا املطالبــة بتجديــد شــبكة امليــاه الصالحــة للــرشب 
حيــدوس  قريتــي  بــني  الرابــط  الفرعــي  الطريــق  عــرب  املهرتئــة 
وتاوزيانــت، مــع إيجــاد حلــول جذريــة إلنهاء تحويــل امليــاه الصالحة 
للــرشب إىل وجهــة أخــرى، وكــذا إيصــال الشــبكة إىل كل الســكنات، 
الســيام الريفيــة منهــا، والتــي أُنجــزت منــذ ســنون عــدة ومل تســتفد 

ــبكتّي  ــط بش ــوط الرب ــن خط م
حــد  إىل  والكهربــاء  امليــاه 
أن  بالذكــر  الســاعة، والجديــر 
قريــة تاوزيانــت معروفــة مبائهــا 
يف  اشــتهرت  حيــث  العــذب، 
ــىل  ــا ع ــا باحتوائه ــابق عهده س
(عــني  طبيعيتــان  عينــان 
ــقي  ــت تس ــي كان ــت الت تاوزيان
ــم، وعــني  البســاتني ملســافة 2كل
خصصــت  التــي  القنطــرة 
للــرشب قبــل أن يتــم طمــس 
متريــر  خــالل  مــن  وجودهــا 
ــا)،  ــي عربه ــوات رصف الصح قن
ســيولة  بديهيــا  يفــرض  مــا 

ووفــرة يف التدعــم بهــذه املــادة الحيويــة "املــاء" بــدل ندرتهــا، وهــو 
مــا جعــل الســاكنة يف رصاع دائــم للحصــول عــىل رشبــة مــاء يف عــز 
ــني  ــخط املواطن ــه س ــب مع ــل جل ــام ح ــذي كل ــل ال ــف، الفص الصي
ليتــم مجــددا إحالــة الشــكاوي املنصبــة عــىل "املــاء" أمــام الجهــات 
املعنيــة التــي كشــف خمولهــا عــن عيــوب جمــة تثــري غضــب 
ــز  ــرى عج ــة أخ ــن جه ــة وم ــن جه ــذا م ــة، ه ــاس القري ــخط ن وس
مصالــح البلديــة عــىل إيجــاد حــل جــذري يضــع حــدا لهــذه املشــاكل، 
ــرث  ــف، يك ــا فصــل الصي ــام حــل فيه ــدة، إذ كل ــدة لســنوات ع املمت
فيهــا الطلــب عــىل هــذه املــادة الحيويــة، أيــن يكــون املجــال 
مفتوحــا لتتجــدد أزمــة امليــاه، خاصــة وان تســيري قطــاع امليــاه بهــذه 
القريــة يعــود إىل مصالــح بلديــة ثنيــة العابــد، وليــس ملؤسســة 
الجزائريــة للميــاه، ومــا ال يجــوز إغفالــه أن الســبب الرئيــس خلــف 
تذمرهــم، هــو احتــواء القريــة عــىل اكــرب خــزان مــاء بســعة 500 م3 
مــع ذلــك فهــو غــري كايف لتغطيــة مــاال يزيــد عــن 200 ســكن عائــيل، 
ناهيــك عــن االلتــزام باليــات التنــاوب يف التوزيــع، أي أن هــذه 
العمليــة األخــرية ال تشــمل كل ســكان القريــة يف يــوم واحــد بــل بعــد 
48 ســاعة مــن ذلــك ويف ظــرف قيــايس ال يتجــاوز الســاعتني كل 
ــد  ــي ق ــة التســيري، والت ــام هــذه املشــكلة يف كيفي ــام، وأم ــة أي أربع
تعــود إىل ضعــف اإلمكانيــات وغيــاب اإلطــارات وأهــل االختصــاص 
والهيــاكل التقنيــة والتجاريــة، وهــذا مــا ســاهم بشــكل أو بآخــر يف 
ــد  ــة عق ــة القري ــاء جمعي ــىل أعض ــت ع ــي فرض ــاع، الت ــأزم األوض ت
ــة  اجتــامع طــارئ بتاريــخ 24 أوت 2020، املوجــه للســلطات الوالئي
يحتــوي مطلــب ُمصــاغ يف شــاكلة مقــرتح ينهــي األزمــة نهائيــا، والتــي 
ــر  ــق األم ــة، إذا تعل ــتمر خاص ــد مس ــا يف تصاع ــا أنه ــح ميداني اتض
بعنــرص التســيري وعــدم قــدرة مصالــح ذات البلديــة عــىل توفــري املــاء 
ــرتح يف  ــل املق ــث يتمث ــم وجــوده، حي ــة الســكان رغ ــرشوب لكاف ال
طلــب ســحب مهــام تســيري قطــاع امليــاه مــن البلديــة (ثنيــة العابــد) 
وتحويلــه إىل املؤسســة الجزائريــة للميــاه، وحســب الناطقــني باســم 
أهــايل املنطقــة فــإن هــذا هــو الحــل األمثــل الــذي ســيعطي حاليــا 
ــذا  ــيام وان ه ــاه، الس ــاع املي ــاع يف قط ــني األوض ــة وتحس ديناميكي
االقــرتاح مل يكــن مــن فــراغ، بــل هــو نتيجــة املشــاكل املحصــورة يف 
ــرى  ــس الق ــة عك ــح البلدي ــيري ملصال ــه التس ــون في ــي يك ــرى الت الق
التــي يكــون فيــه التســيري مــن جانــب املؤسســة الجزائريــة للميــاه، 
ومــع مــا شــهدته القريــة مؤخــرا مــن انقطــاع تزويــد الســكان باملــاء 
ملــدة أســبوع كامــل، يُنتظــر توجــه الوضــع إىل مــا ال يحمــد عقبــاه، 
ــوال ال  ــآكل باألق ــرت تت ــادة، وان توف ــول كالع ــدام الحل ــبب انع بس
األفعــال بدليــل أنــه قبــل ســتة (06) أشــهر قــدم املقــاول املســؤول 
عــن مــرشوع ربــط قريــة حيــدوس بشــبكة امليــاه الصالحــة للــرشب، 
ــبكة  ــم الش ــن مل تصله ــت الذي ــكان تاوزيان ــم س ــة باس ــة للبلدي هب
املائيــة، تكمــن يف أنبــوب مــايئ بطــول 100م وبقطــر 63 ر، ومنــذ أن 
ــة  ــراءات األولي ــوالت واإلج ــىل الربوتوك ــة ع ــح البلدي ــت مصال أرشف
ــذ  ــة لتنفي ــة املخصص ــط األرضي ــع، وضب ــة للموق ــة امليداني كاملعاين
املبــادرة،مل يظهــر لهــا اثــر بعــد ذلــك، ومل تســتفد القريــة مــن الهبــة 
ــب  ــن جان ــا، وم ــة فيه ــح البلدي ــل مصال ــرد تدخ ــت مبج ــي تالش الت
آخــر ضــاق فالحــو املنطقــة ذرعــا مــن انعــدام اآلبــار الفالحيــة 
كبديــل يســد حاجــات ومســتلزمات قطــاع الزراعــة، مــا يفــرض 
عليهــم اللجــوء الســتغالل ذات املصــادر املائيــة املســتخدمة للــرشب 

يف أعــامل الفالحــة والزراعــة، هــذا ويؤكــد الســيد بلمــويش أن 
ــم  ــب عنه ــل وال تغي ــة التفاصي ــم بكاف ــىل عل ــني ع املســئولني املحلي
شــائبة صغــريًة كانــت أو كبــرية، إال أنهــم يف زاويــة مغلقــة عــن 
مفاهيــم التغيــري وتقديــم الحلــول والبدائــل، التــي مــن شــأنها إخــامد 
ــذا  ــة، ه ــول نهائي ــاد حل ــم إيج ــى يت ــا حت ــو مؤقت ــب ول ــار الغض ن
ويضيــف رئيــس الجمعيــة إىل الئحــة املشــاكل مطالــب أخــرى 
تتمثــل، يف إمتــام ربــط كل الســكنات الريفيــة بشــبكة الكهربــاء، 
ــة إىل  ــة، باإلضاف ــة بالدراس ــح املعني ــت املصال ــا قام ــد م ــذا بع وه
ــم  ــكان بإمكانياته ــل الس ــذي تكف ــرة وال ــي القنط ــق ح ــد طري تعبي
ــاء جــدار حاميــة، ووضــع التيــف بعــد موجــة الســيول  الخاصــة ببن
والــربد التــي رضبــت املنطقــة وألحقــت أرضارا كبــرية بالبنيــة التحتيــة 
لهــذه القريــة، وحفاظــا عــىل الواجهــة الطبيعيــة النظيفــة للمنطقــة، 
طالــب القاطنــون بتخصيــص حاويــات قاممــة بحــي القنطــرة وثابــزة، 
تفاديــا للرمــي والحــرق العشــوايئ الــذي أثــر ســلبا عــىل البيئــة وعــىل 
صحــة املواطنــني، وقــد لقــي هــذا املطلــب تجاوبــا مبزيــة، حيــث تــم 
تزويــد حــي ثابــزة بحاويــة القــاذورات يف ثالــث أيــام العيــد والتــي 
ــامل  ــرور ع ــد م ــا أي بع ــن وضعه ــا م ــد 15 يوم ــا بع ــم تفريغه ت
األمــر  لينتهــي  أكــرث مــن مــرة متجهــني إىل حيــدوس  النظافــة 
بتفريغهــا، يف حــني أن القنطــرة اســتفادت مؤخــرا مــن الحاويــة (26 
أوت)، عــىل أمــل أن تفــرغ يف موعدهــا املحــدد أي بعــد يومــني تبعــا 
ــل الخدمــات واملســؤوليات  ــك، وبســبب تأجي للربنامــج املســطر لذل
ــدة  ــاءات عدي ــاالت ولق ــم اتص ــني، رغ ــر املواطن ــن تذم ــذا م زاد ه
باملســئول األول عــن البلديــة، وتضمنــت اإلرســالية بنــد آخــر يعــد 
مــن املطالــب الجوهريــة املتمثــل يف ربــط أوالد بوخنــون بحــي 
ــح  ــري مالم ــذا األخ ــد ه ــن وج ــرشب، أي ــح لل ــاء الصال ــول بامل الغاس
ــط،  ــغال الرب ــارش بأش ــذي ب ــاول ال ــرف املق ــن ط ــه م ــرشوع في ال
لُينهــي أعضــاء الجمعيــة إىل علــم الســلطات أن هــذه البنــود مــا هــي 
إال أولويــات مــع التغــايض عــن بعضهــا، بــم فيهــا أن القريــة ميتــة يف 
التنميــة، إىل حــد أنهــا ال متتلــك حتــى طريــق معبــد مــؤدي إىل 
ــن  ــك ع ــنني، ناهي ــد املحس ــا أح ــربع به ــأرض ت ــدة ب ــربة املتواج املق
انعــدام كيل للمرافــق رياضيــة كانــت أو صحيــة، داعــني يف ذات 
ــع  ــتدراك الوض ــوري واس ــل والف ــل العاج ــياق إىل رضورة التدخ الس
التنمــوي، قبــل أن تأخــذ األزمــة منعرجــا آخــر، وعــىل األغلــب، فــإن 
أكــرث مــا يثــري الغــنب أن هــذه النقــاط املرفوعــة للمصالــح العموميــة 
"املختصــة" ال تحتــاج لتدخــل أي جهــة أخــرى بهــدف تحريــك 
املســؤولني عــن القطــاع، ورغــم القــرارات الجمهوريــة الجديــدة التــي 
ــت  ــة تاوزيان ــة قري ــل جمعي ــات، إال أن تدخ ــام الجمعي ــرست مه ي
ملداهمــة خمــول الســلطات العموميــة مل يحــرك ســاكن ومل يؤثــر ولــو 
برويــة يف مجريــات الوضعيــة التنمويــة، املرفوعــة منــذ ســنون 
ــراغ"  ــو يف البهو"الف ــة اللغ ــت وظيف ــي امتهن ــة الت ــات املختص للجه
باحــرتاف مذهــل، فالتعامــل مــع ذات املصالــح أمــىس كمــن يرمــي 
بحصــاه إىل جــدار صلــب لتعــود عليــه بالعمــى...، ورغــم ذلــك يبقــى 
الهــم األكــرب فــك أزمــة املــاء الــرشوب يف اقــرب اآلجــال دون أعــذار 
ــو  ــت نح ــكان توزيان ــرف س ــن ط ــه م ــذار، موج ــل إن ــت مح أمس
ــذات  ــة االجــرتار ل ــة مهن ــة لفــك األوزار دون مزاول الســلطات املعني
الوعــود كألبســة للوقايــة ومنــح األعــذار التــي ال تســمن وال تغنــي 
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حكــــــم بـ06 أشهـــــر 

حبس نافـــذ لســــــارق 

سيارة إسعاف العيادة 

الجوارية المتعـــــددة 

الخدمــــــات بخنشلـــة.
كشــف البيــان الصحفــي الصــادر عــن 
خليــة االتصــال والعالقــات العامــة ألمــن 
واليــة خنشــلة بتاريــخ 2020.08.27، عن 
عمليــة إلقــاء القبــض عــىل ســارق ســيارة 
اإلســعاف الخاصــة بالعيــادة الجواريــة 
املتعــددة الخدمــات ببابــار مــن أجــل 
تحويــل شــقيقه إىل املؤسســة العموميــة 
أيــن  خنشــلة،  بششــار  اإلستشــفائية 
ــح  ــرف مصال ــن ط ــده م ــف ض ــز مل أنج
حقــه  يف  واصــدر  بابــار  دائــرة  أمــن 
حكــم بـــ06 أشــهر حبــس نافــذ، وتعــود 
حيثيــات القضيــة إىل تلقــي مصالــح أمــن 
ــة  ــة هاتفي ــلة، مكامل ــار بخنش ــرة باب دائ
مــن قبــل املنــاوب العامــل بالعيــادة 
مفادهــا  بابــار،  الخدمــات  املتعــددة 
توافــد مجموعــة مــن املواطنــني عــىل 
ــادة مرفوقــني بشــخص مريــض  ذات العي
يف حالــة حرجــة، مــع مطالبتهــم بتحويلــه 
*ســعدي  اإلستشــفائية  املؤسســة  إىل 
معمــر* ششــار خنشــلة، مــن أجــل تلقــي 
قــوات  تنقلــت  الفــور  عــىل  العــالج، 
ــدوا  ــن وج ــكان، أي ــني امل ــة إىل ع الرشط
ــع  ــق بشــخص يف العقــد الراب األمــر يتعل
مــن العمــر، قــام بعــرض شــقيقه املريــض 
عــىل الطبيــب املنــاوب بالعيــادة، حيــث 
ارتــأى الطبيــب املنــاوب تحويــل املريــض 
إىل املؤسســة اإلستشــفائية بششــار، كــون 
يف  متواجــد  اإلســعاف  ســيارة  ســائق 
مهمــة تحويــل مريــض آخــر، األمــر الــذي 
دفــع بشــقيق املريــض إىل االســتحواذ 
عــىل ســيارة اإلســعاف التابعــة لــذات 
العيــادة وقــام بنقل شــقيقه إىل املؤسســة 
اإلستشــفائية الســالفة الذكــر، بالتنســيق 
مــع مصالــح أمــن دائــرة ششــار، تــم 
توقيــف ســيارة اإلســعاف عــىل مســتوى 
املؤسســة اإلستشــفائية *ســعدي معمــر* 
مقــر  إىل  فيــه  املشــتبه  تحويــل  مــع 
املصلحــة مــن أجــل اســتكامل إجــراءات 
التحقيــق التــي انتهــت بانجــاز ملفــني 
ــة  ــوع جنح ــف األول مبوض ــني، املل جزائي
ــم  ــة وظائفه ــاء تأدي ــني أثن ــة موظف إهان
و مخالفــة املراســيم و القــرارات املتخــذة 
ضــد  اإلداريــة  الســلطة  مــن  قانونــا 
وشــقيقني  الرئيــيس  فيــه  املشــتبه 
آخريــن لــه، امللــف الجــزايئ الثــاين 
إســعاف  ســيارة  رسقــة  مبوضــوع 
وتعريــض حيــاة انســان للخطــر ضــد 
املشــتبه فيــه الرئيــيس وشــخص آخــر 
يف العقــد الســادس مــن العمــر، مــع 
ــيد  ــام الس ــم أم ــتبه فيه ــة املش إحال
محكمــة  لــدى  الجمهوريــة  وكيــل 
ــة  ــف القضي ــال مل ــذي أح ــار ال شش
الحكــم  الســيد قــايض  األوىل عــىل 
طبقــا إلجــراءات املثــول الفــوري، أيــن 
ــيس  ــه الرئي ــتبه في ــد املش ــدر ض اص
ــع  ــذة ، م ــس ناف ــم بـــ06 أشــهر حب حك
ــة شــقيقيه بحكــم 06 أشــهر حبــس  إدان
ــض  ــاذ و20.000دج كتعوي ــة النف موقوف
الخدمــات  املتعــدد  العيــادة  لفائــدة 
بابــار، فيــام أحيــل ملــف القضيــة الثانيــة 
ــة  ــذات املحكم ــق ب ــايض التحقي ــىل ق ع
ــيس  ــه الرئي ــتبه في ــع املش ــم وض ــن ت أي
تحــت التزامــات الرقابــة القضائيــة، فيــام 
اســتفاد املشــتبه فيــه الثــاين مــن اإلفــراج 

ــت. املؤق
 خنشلة حماني عائشة.
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انتشال جثة غريق من بركة مائية بمنعة بباتنة

ممثلة  املدنية  الحامية  عنارص  متكنت 
غريق  جثة  انتشال  من  منعة  وحدة  يف 
املياه  تجمع  مقر  يف  تقع  مائية  بركة  من 
ودائرة  ببلدية  "بـثارسيفث"،  املعروف 
ما  غالبا  والذي  باتنة،  والية  جنوب  منعة 
ويف  للسباحة،  املنطقة  شباب  إليه  يلجأ 
األمر  يتعلق  املحزن،  الحادث  مالبسات 
بالشاب "مرداس يارس" الساكن بحي بربيع 
العمر  من  يبلغ  الضحية  البلدية،  بذات 
منذ  األنظار  قد غاب عن  والذي  17 سنة 
خالله من  أطلقت  أين  الخميس،  صبيحة 

مصالح  جهود  كللت  أين  البحث،  نداءات 
الذكر  السالفة  الربكة  يف  بإيجاده  البحث 
البيان  حسب  الليل،  منتصف  حدود  يف 

الرسمي الصادر عن خلية اإلعالم واالتصال 
 ،(28.08.2020) بتاريخ  املدنية  للحامية 
الشاب  جثة  انتشال  ذلك  اثر  عىل  ليتم 
الجثث  حفظ  مصلحة  إىل  وتحويلها 

مبستشفى أريس، بعد استكامل اإلجراءات 
القانونية، ومبارشة املصالح املعنية تحقيقا 
يف املوضوع ملعرفة تفاصيل وحيثيات هذه 

الحادثة املأساوية املميتة.
بومشاش زین الدین/حماني عائشة.

توقيف مسبوق قضائي خطير متورط في قضية 

حيــــــازة مخـــدرات وأسلحة بيضاء بخنشلة 
املرشوع  غري  االتجار  مكافحة  فرقة  متكنت 
توقيف  من    2020.07.28 بتاريخ  باملخدرات 
قضية  يف  قضائيا،  مسبوق  خطري،  شخص 
الحيازة والنقل لغرض البيع للمخدرات (راتنج 
بطريقة غري مرشوعة وحيازة  الهندي)  القنب 
السادس (سكاكني)  الصنف  بيضاء من  أسلحة 
إىل  القضية  وتعود حيثيات  دون مربر رشعي، 
ورود معلومات لعنارص فرقة مكافحة االتجار 
العقلية  واملؤثرات  باملخدرات  املرشوع  غري 
بخنشلة،  القضائية  للرشطة  الوالئية  باملصلحة 
مفادها قيام شخص مسبوق قضائيا، يف العقد 
خنشلة،  والية  من  ينحدر  العمر  من  الثالث 
القنب  (راتنج  املخدرات  ونقل  حيازة  عىل 
مرشوعة،  غري  بطريقة  البيع  لغرض  الهندي) 
املشتبه  وترصد  بتتبع  الفرقة  عنارص  قام  أين 
باملخرج  النارية  دراجته  منت  عىل  وهو  فيه 
الجنويب ملدينة خنشلة، بعد تفطن املشتبه فيه 
لوجود حاجز امني حاول هذا األخري التخلص 

الهندي)  القنب  من صفيحة املخدرات (راتنج 
الطريق  عىل  مبناورة  القيام  مع  بحوزته،  التي 
العمومي، غري أن فطنة املصالح األمنية مكنت 
وزنها  املقدر  املخدرات  صفيحة  اسرتجاع  من 
فيه  املشتبه  توقيف  مع  وحجزها،  بـ90غرام 
بعد  والتدخل،  البحث  فرقة  عنارص  قبل  من 
العثور  تم  الجسدي  التلمس  لعملية  إخضاعه 
3 اوكايب  نوع  من  ابيض  سالح  عىل  بحوزته 

ابيض  املخدرات وسالح  تقطيع  آثأر  به  نجوم 
آخر (سيف) أين تم حجزها وتحويله إىل مقر 
الذي  التحقيق  إجراءات  الستكامل  الفرقة 
وكيل  السيد  أمام  فيه  املشتبه  بتقديم  انتهى 
أحال  الذي  خنشلة  محكمة  لدى  الجمهورية 
امللف أمام السيد قايض الحكم  عمال بإجراءات 
فيه،  املشتبه  ضد  اصدر  الذي  الفوري  املثول 
و500 نافذ  حبس  سنوات  بـ10  يقيض  حكم 

مليون سنيتم غرامة مالية مع إيداع مبؤسسة 
إعادة التأهيل بابار.

خنشلة حماني عائشة.

عمليات شرطية متنوعة للفرق العملياتية 

الشرطيــــــة بأمــــــــن واليـــــــة خنشلة
تخلل البيان الصحفي الصادر عن خلية االتصال 
 ،2020.08.28 بتاريخ  العامة  والعالقات 
العملياتية  للفرق  متنوعة  رشطية  عمليات 
إطار  يف  نظمت  خنشلة،  والية  بأمن  الرشطية 
الجرمية  محاربة  أجل  من  املكثفة  نشاطاتها 
مبحاربة  منها  ماتعلق  سيام  ال  أنواعها،  بشتى 
متكنت  حيث  الحرضي،  الوسط  يف  الجرمية 
من  ششار  القضائية  للرشطة  املتنقلة  الفرقة 
توقيف شخص بحوزته سالح ناري من الصنف 
مع  الصنع،  فرنيس  ملم،   16 عيار  الخامس 
28 به  بالخراطيش  خاص  حزام  عىل  العثور 

اىل   القضية  حيثيات  وتعود  حية،  خرطوشة 
للرشطة  املتنقلة  بالفرقة  الرشطة  قوات  قيام 
عىل  مراقبة  نقطة  بوضع  لششار  القضائية 
بني  الرابط   ،83 رقم  الوطني  الطريق  مستوى 
إثرها  عىل  تم  أين  وخنشلة،  بسكرة  واليتي 
العقد  يف  شخص  متنها  عىل  شحينة،  توقيف 
املركبة  إخضاع  بعد  العمر،  من  السادس 
من  صيد  بندقية  عىل  العثور  تم  للتفتيش 
الصنع  الخامس عيار 16ملم، فرنسية  الصنف 
كام تم العثور عىل حزام خاص بالخراطيش به 
حجز  ليتم  العيار،   لذات  حية  خرطوشة   28
مقر  إىل  فيه  املشتبه  وتحويل  الناري  السالح 
املصلحة من أجل استكامل إجراءات التحقيق 
السيد  أمام  فيه  املشتبه  بتقديم  انتهى  الذي 
بعد  ششار،  محكمة  لدى  الجمهورية  وكيل 
أمام  املعني  تحويل  تم  النيابة،  أمام  مثوله 

السيد قايض التحقيق لذات املحكمة، الذي أمر 
بوضع املعني تحت التزامات الرقابة القضائية، 
ويف سياق متصل متكنت فرقة البحث والتدخل 
العديد  لها من حجز  خنشلة يف عملية نوعية 
هيكلها  وتزوير يف  تهريب  محل  املركبات  من 
إثرها  عىل  متكنت  حيث  القاعدية،  وملفاتها 
الفرقة خالل القضية األوىل من اسرتجاع خمسة 
05 ملفات قاعدية مزورة عىل مستوى بلدية 
من  صغرية  شحينة  نوع  من  لسيارات  قايس 
نوع بيجو، وكذا مركبة سياحية من نوع بيجو، 
وأخرى من نوع سيرتوان، ومركبة سياحية من 
هيونداي،  نوع  من  وأخرهم  فولسفاقن،  نوع 
إىل  معلومات  وردت  صلة  ذات  سياق  ويف 
من  ثانية  قضية  خالل  إثرها  عىل  تم  الفرقة 
بوثائق   406 بيجو  نوع  من  مركبة  توقيف 
مزورة محل تهريب من دولة أجنبية أوروبية، 
وكذا توقيف شحينة من نوع بيجو بارتنار محل 
رابعة  عملية  لتليها  أجنبية،  دولة  من  تهريب 
دراجات   03 ثالثة  وحجز  بتوقيف  متعلقة 
اثنتني  أجنبية  دول  من  تهريب  محل  نارية 
تحمالن عالمة BMW   وواحدة تحمل عالمة 
SUZUKI، يف حني تم أثناء القضية الخامسة 
األوىل  سياحيتني  مركبتني  وحجز  توقيف 
Volkswagen) باسات  فولسفاقن  نوع  من 

قولف  فولسفاقن  نوع  من  والثانية   ،(Passat
تهريب  الرابع (Golf série 04) محل  الجيل 

من دول أجنبية أوروبية.      
خنشلة حماني عائشة.

  العثور على المالكمة "إيمان خليف" بعد إختفائها بتيكجدة
مالكمة  عىل  العثور  تم 
"إميان  الوطني  املنتخب 
سنة   19 البالغة  خليف" 
تيارت  والية  من  واملنحدرة 
التل  بقرية  إختفائها   بعد 
لبلدية  النابعة  األحمر 
تفاصيل  وتعود   ، العجيبة 
عنارص  عودة  إىل  الحادثة 
للمالكمة  النسوي  املنتخب 
مغلق  برتبص  املتواجد 
والرياضية  التسلية  مبركز 
ألملبياد  تحضريا  بتيكجدة 

بأعايل جبال  تدريبية  طوكيو 2021 من حصة 
ما  الالعبة  هذه  غياب  الحظوا  حيث  املنطقة 
التي  املدنية  الحامية  عنارص  تدخل  استدعى 
بحث  حملة  يف  األمنية  املصالح  رفقة  رشعت 
واسعة النطاق عىل مستوى املنطقة ولصعوبة 

تضاريس املنطقة تم تدعيم فرق البحث بفرقة 
اليوم  صباح  ويف  السبنوتقنية  املدربة  الكالب 
املوايل عرث عليها من طرف مواطن بقرية التل 
األحمر التي تبعد ب 16 كلم عن تيكجدة وتم 

إرجاعها إىل مقر الرتبص وهي بصحة جيدة .
البویرة. سالمي زینب

إرهاب الدراجات النارية يسقط ضحيتين بالجلفة
وقع ليلة أمس الجمعة حادث مرور مميت يف 
حدود الساعة العارشة ليال إثر إصطدام عنيف 
مبدينة  تيبة  بن  بحي  ناريتني  دراجتني  بني 
ضحيتني  سقوط  عىل  الحادث  أسفر  الجلفة، 
و   20 بني  اعامرهم  ترتاوح  العمر   مقتبل  يف 
املكان  عني  يف  أنفاسهم  لفظ  حيث  25سنة 
وفور  بليغة،  إصابة  مرافقيهم  أحد  وإصابة 
املدنية  الحامية  وحدات  تدخلت  النداء  تلقي 
لعني املكان أين نقلت الضحيتني ملصلحة حفظ 
واملصاب  القادر  عبد  محاد  مبستشفى  الجثث 
لنفس  إالستعجاالت  ملصلحة  حرجة  حالة  يف 
املصاب يف ساعة  تحويل  تم  املستشفى، كام  
مستشفى  إىل  السبت  يوم  صباح  من  مبكرة 

البليدة نظرا لخطورة إصابته.
الجلفة عیدي لخضر

الجمعية الدينية لمسجد اإلمام علي بمنصورة تكرم رئيس الرابطة الجزائرية للدقاع عن حقوق اإلنسان 

سليم واعلي حصريا للوسيط المغاربي ودعا بضرورة رد اإلعتبار للجمعيات 

و المنظمـــــات التي خاطــــــرت بأعضائهــــا في فترة إنتشار جائحة كورونا
اإلمام  ملسجد  الدينية  الجمعية  رئيس  بادر  
عيل مبنصورة الواقع بحي إمامة  بتكريم رئيس 
عن  للدفاع  الجزائرية  للرابطة  الواليئ   مكتب 
واعيل  سليم  تلمسان   مكتب  االنسان  حقوق 
وتكريم نساء ذوي الحقوق من الجيش الوطني 
وقبل  الجيش.  معطويب  بعض  وكذا  الشعبي 
املسجد   إىل  تحسيسية  زيارة  تنظيم  تم   ذلك 
للوقاية من وباء كوفيد 19 و توزيع الكاممات 
املنظمة  بهم  تربعت  املعونات   املصلني  عىل 
يف  وشارك  الوطني  الجيش  ملتقاعدي  الوطنية 
الرابطة الجزائرية للدفاع  هذه الحملة مكتب 
عن حقوق اإلنسان مكتب تلمسان يف التأطري 

وتوزيع الكاممات للمرة الثانية عىل التوايل
وسيط  مندوب  بحضور  مثمرا  كان  اللقاء   
ومتقاعدي  برجي   السيد  املعني  الجمهورية 
الدينية   الجمعية  وأعضاء  الجيش  إطارات 
عرف  والرياضة.  الشباب  مديرية  عن  ممثال 

بالعمل  الرقي  ألجل  قيمة  تدخالت  املناسبة 
أشكال  كل  ورفض  الوطن  لخدمة  الجمعوي 
كثريا  استفادتنا  أبرزها   . والتهميش  االقصاء 
صباغ  السابق  والقايض  املوثق  االستاذ  من 
الوالية  منه  تستفيد  أن  نتمنى  والذي  محمد  
كشف  ما  حسب  وهذا  وخربته  كفاءته  من 
به  خص  حرصي  ترصيح  يف  واعيل  سليم  عنه 

ما  عىل  واعيل  أثنى  كام  املغاريب"  الوسيط   "
اإلعتبار  رد  ورضورة  الدينية  الجمعية  تقدمه 
مل  التي  املنظامت  و  النشيطة  للجمعيات 
كان  وآخرها  الظروف  أحلك  يف  ظهرها  تدر 
حيث  دورونا  فريوس  جائحة  إنتشار  أزمة 
خاطروا بأنفسهم من أجل حامية املواطنني و 

تحسيسهم
تلمسان: بكاي عمر
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تجديد هياكل حزب االرندي بسيدي بلعباس
احتضنــت أمــس قاعــة ســينام العامرنة بوســط 
بلديــة ســيدي بلعبــاس فعاليــات تنصيــب 
اللجــان الوالئيــة لتجديــد الهيــاكل الحــزب  
تنفيــذا لتعليمــة االمــني العــام الســيد  الطيــب 
الدميقراطــي،  الوطنــي  للتجمــع  زيتــوين  
املتعلقــة مبنهجيــة عمــل املكتــب الوطنــي 
لتجديــد الهيــاكل املحليــة للحــزب عــرب كافــة 
واليــات الوطــن، حيــث  ارشف عضــو املكتــب 
عــىل  املاحــي   الســيد  للحــزب،   الوطنــي 
ــاكل  ــد الهي ــة لتجدي ــان الوالئي ــب اللج تنصي
املحليــة للحــزب بالواليــة و هــذه العمليــة 
تكــون  عــرب مختلــف الواليــات الوطــن و بعــد 
واليــة ســيدي بلعبــاس انتقــل عضــو املكتــب 
الوطنــي نحــو واليــة معســكر و خــالل حديثــه 
عــدة  اىل  تطــرق  الحــزب  مناضــيل  امــام 
خطــوط عريضــة الرجــاع ثقــة املواطــن نحــو 

الحــزب بفتــح مكاتــب و االســتامع اىل اراءهم  
حيــث تتواصــل العمليــة إىل غايــة اإلنتهــاء 
مــن كل التنصيبــات إســتعدادا لالســتحقاقات 
ــدي  ــزب االرن ــيل الح ــئ مناظ ــة و هن القادم
عــىل تــويل الســيد خضــار عثــامن كأمــني واليئ 

للحــزب خلفــا للســبد الشــاذيل الــذي انســحب 
لظــروف صحيــة و كــام رصح الســيد خضار ان 
بــاب الحــزب مفتــوح للجميــع و هــذا حــزب 

الشــعب ....
بلحاج.فرحات سیدي بلعباس 

إحتراق مساحة شاسعة من أشجار البلوط والفلين بتسالة 
ــة  ــة املدنی ــة للحامی ــت الوحــدة الثانوی تدخل

ــكل مــن ــة ب تســدان حــدادة مدعوم
الوحدتیــن الثانویتیــن وادي النجــاء و فرجیــوة 

و فرقــة الرتــل املتحــرك ملكافحــة
يف    13 53ســا  الســاعة  ألجلعــىل  د   
أمــس   یــوم  الغابــات  28/08/2020حرائــق 
ــوط و  ــجار البل ــن أش ــة م ــق غاب ــامد حری إخ

ــتة ــة و مش ــش الرخم ــتة ع ــن مبش الفلی
حــدادة.  تســدان  ودائــرة  بلدیــة  عبابســة 
املدنيــة  الحاميــة  مصالــح  ســجلت  حیــث 

ــجار  ــن أش ــدا م ــعة ج ــاحة شاس ــرتاق مس إح
البلــوط و الفلیــن فیــام تــم إنقــاذ باقــي 

الغابــة و عــدة منــازل  
+عــدة مســتودعات لرتبیــة الدواجــن و أخــرى 

لرتبیــة األغنــام .
 ســاعات و متــت تحــت إرشاف الســید مدیــر  
ــامذ  ــة اإلخ ــة ، عملی ــة میل ــة لوالی ــة املدنی الحامی

ــاعات. ــن 07 س ــرث م ــت أك دام
ــا إىل  ــود تقییمھ ــجلة یع ــائر املس ــبة للخس   بالنس

ــة  ــح املختص املصال
یاسین زویلخ _ میلة

منخرطات نادي ميلة تقرأ في زيارة لمخيم المنكوبين
ــني  ــها املنكوب ــي يعيش ــة الت ــل األزم يف ظ
مــن الزلــزال األخــري الــذي رضب واليــة 
ميلــة  مطلــع الشــهر الجــاري ، قامــت 
ــارة  ــة تقــرأ بزي ــادي ميل املنخرطــات يف  ن
لفائــدة ســاكنات املخيــم قصــد التخفيــف 
عنهــن ومرافقتهــن يف تجــاوز املحنــة بأقــل 

األرضار املعنويــة.
وقــد عرفــت هــذه الزيــارة  توزيــع عــدد 
ــة  ــائية املتنوع ــراض الّنس ــن األغ ــرب م معت
مبخيــم  املتواجــدات  الّنســوة  كّل  عــىل 
، ويف  بلقاســم  بلعيــد  البلــدي  امللعــب 
نفــس الوقــت قمــن مبواســات النســوة 
داخــل الخيــم التــي تشــهد حــرارة مرتفعة 

يف هــذه األيــام .
ــادرة توجــه كل مــن  ــه املب  ومبناســبة هات
رئيــس النــادي ســامي بــن صالــح بشــكره 
ــادي عــىل  ــه ملنخرطــات الن الحــار وامتنان

هــذه اإللتفاتــة الرائعــة ، ويشــجعهن عــىل 
عــىل مثــل هاتــه املبــادرات. 

ترحيبــا  اإللتفاتــة  هاتــه  لقيــت  ولقــد 
مــن ســاكنات املخيــم ، اللــوايت أعربــن 
عــن فرحهــن وشــكرهن املنخرطــات عــىل 

ماقدمنهــن لهــن مــن جرعــة نفســية .

ــق  ــرأ راف ــة تق ــادي ميل ــإن ن ــري ف وللتذك
ــة  وال  ــذ البداي ــم من ــني يف محنته املنكوب
يــزال أعضائــه واقفــني جنبــا إىل جنــب مــع 

ــني. املنكوب
یاسین زویلخ_میلة

غليزان 

   إستئناف نشاط النقل ما بين البلديات هذا اإلثنين
ــتئناف  ــزان إس ــة غلي ــح والي ــررت مصال ق
ــداء  ــات ابت ــني البلدي ــا ب ــل م ــاط النق نش
 ،٢٠٢٠ أوت   ٣١ اإلثنــني  هــذا  مــن 
ــث  ــادة بع ــار إع ــرار يف إط ــذا ق ــأيت ه ي
لتدابــري  تطبيقــا  املوقفــة  النشــاطات 

الوقايــة مــن تفــيش وبــاء كورونــا.
عــىل  الواليــة  مصالــح  شــددت  حيــث 
والتدابــري  اإلجــراءات  إحــرتام  رضورة 
الوقائيــة املعمــول بهــا للوقايــة مــن تفــيش 

وبــاء كورونــا.
كــام ستســهر مصالــح الواليــة عــىل ضــامن 
النقــل للمؤطريــن املســخرين خــالل فــرتة 
الســنة  لنهايــة  الرســمية  اإلمتحانــات 

ــية. الدراس
مصطفى بوشریط - غلیزان

حريق مهول يلهب غابة تامنتوت بتسدان حدادة 
للحاميــة  الثانويــة  الوحــدة  تدخلــت 
ــكل  ــة ب ــدادة مدعوم ــدان ح ــة تس املدني
مــن الوحــدة الرئيســية ميلــة و الوحــدات 
ــوة ووادي  ــاء و فرجي ــة وادي النج الثانوي
العثامنيــة و ترعــي باينــان و تاجنانــت 
ــق  ــل املتحــرك ملكافحــة حرائ ــة الرت و فرق
و  ســطيف  و  ميلــة  لواليــة  الغابــات 
ــىل الســاعة  ــوم 2020/08/29 ع جيجــل ي

09ســا 40 د ألجــل إخــامد حريــق مهــول 
ــطاح  ــتة الس ــوت مبش ــة تامنت ــب بغاب ش
بلديــة ودائــرة تســدان حــدادة. حيــث 
ــدا  ــعة ج ــاحة شاس ــرتاق مس ــجلت إح س
ــم  ــام ت ــزان في ــوط و ال ــجار البل ــن أش م
ــة و حــوايل 25 مســكن  إنقــاذ باقــي الغاب
ومــرآب لرتبيــة املــوايش بــه 500 رأس بقــر 
كــام تــم إجــالء مواطنــني بــدون تســجيل 

ــة . ــائر برشي خس
مــن10  أكــرث  دامــت  اإلخــامد  عمليــة 
الســيد  ســاعات و متــت تحــت إرشاف 
ميلــة  لواليــة  املدنيــة  الحاميــة  مديــر 
يعــود  املســجلة  للخســائر  بالنســبة   

. املختصــة  املصالــح  إىل  تقييمهــا 
یاسین زویلخ_میلة

عين تموشنت 

خرجـــــة ميدانيـــــــة من طرف اللجنة الوالئيــــة 

من اجــــــل متابعــــــة مشاريـــــع مناطــــق الظل 

ــة  ــذ اإلســرتاتيجية الوطني ــة املتعــددة القطاعــات، يف إطــار تنفي ــة الوالئي  قامــت اللجن
ــامت املســداة مــن طــرف الســيدة  ــذا للتعلي ــة مناطــق الظــل، و تنفي ــة إىل ترقي الرامي
الــوايل املكلفــة مبتابعــة التنميــة عــىل مســتوى مناطــق الظــل بالواليــة بخرجــة ميدانيــة 
مســت كل مــن املناطــق املعزولــة و النائيــة املتمثلــة يف دوار الكوامليــة، القيطنــة، دوار 
ــة  ــة للمنطق ــزارع تابع ــالث م ــان، ث ــاوي بوزي ــة عيس ــة ، قري ــامدوش، دوار القرايعي ح
املســامة كردونــة، و مزرعــة القايــدة حليمــة و ذلــك للوقــوف عــىل مــدى تقــدم 
العمليــات التنمويــة املســجلة بهــذه املناطــق عــىل غــرار اإلســتفادة مــن اإلنــارة 
العموميــة، الربــط مبختلــف الشــبكات، تهيئــة مداخــل الســكنات الريفيــة، إنجــاز خــزان 
مــايئ بــدوار القيطنــة الــذي بلــغ نســبة %50 ، توســعة املــدارس اإلبتدائيــة للقضــاء عــىل 

ــي. مشــكل اإلكتظــاظ و الســكن الريف
كــام قامــت اللجنــة املذكــورة، بتســجيل كل النقائــص و رفــع انشــغاالت املواطنــني الذيــن 
استحســنوا هــذه الخرجــة امليدانيــة و اعتربوهــا فرصــة ســانحة للتعبــري عــن اهتامماتهــم.
الجديــر باإلشــارة، أن اللجنــة املعنيــة ســتواصل خرجاتهــا امليدانيــة لتمــس كل مناطــق 
ــة  ــات دوري ــد اجتامع ــوازاة عق ــيتم بامل ــام س ــا 140 ك ــغ عدده ــاة البال ــل املحص الظ
لطــرح كل النقائــص املســجلة لدراســتها و معالجتهــا يف أحســن اٱلجــال ، للتكفــل الجيــد 

ــات و احتياجــات ســاكنة مناطــق الظــل و اإلرتقــاء مبســتواهم املعيــيش. مبتطلب
عین تموشنت یاسین بوجمعة 

غابة التسلية كامرطا بسيدي الصافي تفتح أبوابها أمام المواطنين 
قــام اليــوم منســق خليــة أزمــة عــامر مجدوب 
ــة و محافظــة  ــات للوالي رفقــة محافظــة الغاب
ــال و  ــني بص ــا ع ــالمية بفوجيه ــافة اإلس الكش
الفــوج الجديــد للخيالــة واألصالــة، الــدرك 
الوطنــي ،الحاميــة املدنية،رئيس بلدية ســيدي 
ــايب  ــزه الغ ــح املنت ــارة فت ــاء إش ــايف ،باعط الص
كامرطــا الواقــع بجانــب الطريــق الوطنــي 
ــي  ــالل يوم ــط خ ــيفتح فق ــذي س رقم96،وال

التاســعة  الســاعة  مــن  والســبت  الجمعــة 
ــاءا . ــابعة مس ــة الس ــا لغاي صباح

ويف نفــس الســياق ســيرشف عــىل هــذا املنتــزه 
املحافظــة الوالئيــة للكشــافة اإلســالمية لعــني 
جميــع  اخــذ  مــع  بتســيريها  تيموشــنت 

ــد19. ــد كوفي ــة ض ــري الوقائي التداب
عین تموشنت یاسین بوجمعة

سكان حي األمل بقايس يطالبون بتهيئة حضرية لحيهم 

ــع  ــس والواق ــل بقاي ــي األم ــكان ح ــد س ناش
ــذي  ــم وال ــة لحيه ــاء بتهيئ ــجد قب ــة مس قبال
ــروف العيــش  ــط ظ ــاب أبس ــن غي ــاين م يع
الكريم،فالحــي ومنــذ اســتحداثه والــذي هــو 
عبــارة عــن تحصيــص ســكاين بــه 50 مســكن مل 
يجســد بــه أي مرشوع،فالكهربــاء ورغــم قــرب 
األعمــدة مــن الحــي إال أن الســكان يعيشــون 
يف ظــالم دامــس بالرغــم مــن أدائهــم لجميــع 
ــاء ســونلغاز مــن  مســتحقات متعامــل الكهرب
ــع إال أن متاطــال  أجــل ربطهــم بشــبكة التوزي
كبــريا لقيــه املواطنــون، إضافــة لغيــاب اإلنــارة 
العموميــة وجفــاف حنفياتهــم مــن امليــاه 
ليضطــرو مرغمــني عــىل اقتنــاء املــاء الصالــح 
للــرشب مــن باعــة الصهاريــج املتنقلة،وينتظــر 
الســلطات  قيــام  الصــرب  وبفــارغ  الســاكنة 
ــت  ــي اعطي ــم والت ــاء بوعوده ــة بااليف املحلي

ــات  ــد  طرق ــك بتعبي ــل وذل ــن طوي ــذ  زم من
كارثيــة  حالــة  يف  تصبــح  والتــي  الشــوارع 
حتــى  مــرور  ويصعــب  شــتاء  كل  مــع 
ــع  النظــر يف  ــب الجمي ــني لتبقــى مطال الراجل

ــن.   ــت ممك ــرب وق ــم ويف أق إحتياجاته
عطاهللا فاتح نور خنشلة
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عنابة 

تسليم مشاريع في قطاعات مختلفة 
أحــىص وايل واليــة عنابــة عــىل توفــري 
يف  األشــغال  بهــا  انطلقــت  مشــاريع 
ــرب  ــايل معت ــالف م ــاالت بغ ــف املج مختل
هــذه  كل  أن  الواليــة  وايل  وأضــاف 
ــة  ــد اســتلمت الوالي ــة وق املشــاريع هادف
مشــاريع خاصــة مبناطــق الظــل املوجــودة 
عــرب تــراب الواليــة أحــىص الــوايل مناطــق 
التكفــل  أجــل  مــن  للمتابعــة  تخضــع 
التــي  املشــاريع  خــالل  مــن  مبشــاكلها 
تحــوز عليهــا الواليــة وأعلــن تخصيــص 
الغــاز  ملشــاريع  معتــرب  مــايل  مبلــغ 
ــي  ــب الفالح ــدة ويف الجان ــي لوح الطبيع
ذكــر أن الواليــة تتوفــر عــىل العديــد مــن 

ــة  ــة للزراع ــا أرايض صالح ــارات كله الهكت
مناطــق  توســيع  عــىل  اليــوم  والعمــل 
ــري  ــدد يف األخ ــذه األرايض وش ــقي له الس
عــىل القضــاء عــىل الفــوارق بــني مناطــق 
ــن خــالل تجســيد املشــاريع يف  ــة م الوالي
آجالهــا ونبــذ سياســة التهميــش واإلقصــاء 
التــي تدفــع املواطــن لالحتقــان ودعــا 
مســؤول الواليــة إىل األخــذ بزمــام املبــادرة 
يف خلــق وتنفيــذ املشــاريع مــن أجــل 
اإلرساع يف تجســيدها عــىل أرض الواقــع 

واســتفادة املواطــن منهــا.
عنابة جیھان كریم 

عنابة 

نشاط مصالح الحماية المدنية بوالية عنابة 
بواليــة  املدنيــة  الحاميــة  ســجلت مصالــح 
عنابــة جملــة مــن التدخــالت ألجــل حــوادث 
ــة بدعــم مــن  ــات الوالي املــرور وقعــت ببلدي
الرتــل املتحــرك ووحــدات القطــاع التابعــة 
أشــخاص  إصابــات  عــن  املدنيــة  للحاميــة 
تــم  حيــث  الخطــورة  متفاوتــة  بجــروح 
االســتعجاالت  إىل  وتحويلهــم  إســعافهم 
الحاميــة  تدخلــت  كــام  بعنابــة  الطبيــة 

ــرور  ــادث م ــل ح ــة ألج ــة عناب ــة لوالي املدني
إســعافهام  تــم  شــخصني  إصابــة  أســفرت 
ابــن  املدينــة  مستشــفى  إىل  وتحويلهــام 
ــت  ــد تخل ــي اإلســعافات هــذا وق رشــد لتلق
ــة  ــة بعناب ــة املدني ــية للحامي ــدة الرئيس الوح
ألجــل إنقــاذ عائلــة مــن مختلــف األعــامر 
تــم نقلهــم إىل مستشــفى ابــن رشــد لصالــح 
تلقــي العــالج الــالزم بعــد انحــراف ســياراتهم.
عنابة جیھان كریم 

سوق أهراس 

وفاة أربعيني في حادث مرور بالمشروحة
ــة  ــة املدني ــة للحامي ــت الوحــدة الثانوي تدخل
أهــراس  ســوق  بواليــة  املرشوحــة  لبلديــة 
ــر حــادث  وبدعــم الوحــدة الرئيســية عــىل إث
ــني الطلحــي  ــكان املســمى ع ــع بامل ــرور وق م
الحــادث متثــل يف اصطــدام ســيارة أجــرة مــع 
ســيارة ســياحية أدى إىل انجرافهــا إىل منحــدر 
جبــيل وخلــف الحــادث قتيــال مــن جنــس 
ــم  ــرتاوح أعمراه ــن ت ــا آخري ــر و 6 ضحاي ذك

ــان  ــال وإمرأت ــنة 04 رج ــني 21 و 53 س ــا ب م
ومتفاوتــة  متعــددة  إلصابــات  تعرضــوا 
ــم اإلســعافات  ــا قدمــت له الخطــورة الضحاي
ــة  ــة املدني ــوان الحامي ــن طــرف أع ــة م األولي
يف عــني املــكان أيــن تــم إجالؤهــم والضحيــة 
إىل  اإلســعاف  ســيارات  بواســطة  املتوفــاة 

مستشــفى املرشوحــة
سوق أھراس تقیدة صالح 

األمن الحضري الثاني بعين مليلة يحجز 

2160 وحدة من المشروبات الكحولية.
 متكــن أفــراد الرشطــة باالمــن الحــرضي الثــاين 
ــن  ــربة م ــة معت ــز كمي ــن حج ــة م ــني مليل بع

ــة . ــات الكحولي املرشوب
ــة  ــات أمني ــر معلوم ــة جــاءت عــىل إث العملي
إســتقتها عنــارص رشطــة عــني كرشــة مفادهــا 
قــدوم مركبــة نفعيــة مــن اتجــاه مدينــة 
عــني كرشــة، محملــة بكميــة معتــربة مــن 
املرشوبــات الكحوليــة، عــىل الفــور تــم وضــع 

خطــة أمنيــة ميدانيــة تــم مــن خاللهــا الرتصــد 
الرئيــيس  الطريــق  للمركبــة عــىل مســتوى 
ــا  ــم توقيفه ــة، ليت ــني كرش ــة ع ــاه مدين باتج
املرشوبــات  مــن  وحــدة   2160 وحجــز 
الكحوليــة مــن مختلــف األنــواع واألحجــام 
اىل  ُســلمت  والتــي  املحــيل  الصنــع  ذات 

الجهــات املختصــة.
مدفوني صونیا أم البواقي 

إصطدام بين ثالث سيارات يخلف قتيال وإصابة آخر  بام البواقي 

ــر  ــب آخ ــام أصي ــه ،في ــخص حتف ــي ش لق
بجــروح بليغــة  يف حــادث مــرور وقــع 

ــاء . ــني البيض ــرة ع ــس بدائ ــاء أم مس
ملصالــح  بيــان  بــه  أورد  مــا  وحســب 
الحاميــة املدنيــة  فــإن الحــادث  نجــم 
ســيارات  ثــالث  بــني   إصطــدام  عــن 
ــل   ــوزن الثقي ــق ال ــكان املســمي طري ،بامل

. البيضــاء  مبدينــة عــني 
ــف  ــادث خل ــان أن الح ــاف ذات البي وأض
مقتــل شــاب (م-ب) يبلــغ مــن العمــر 27 

ســنة وإصابــة 
ــر 27ســنة  عــىل  ــن العم ــغ م (ال_ع) يبل

ــى ، ــل اليمن ــدر والرج ــتوى الص مس
الحاميــة  مصالــح  ســجلت  وقــد  هــذا 

املدنيــة تدخلهــا فــور وقــوع الحــادث   
عــني  مستشــفى  اىل  الضحايــا  ونقــل 

. البيضــاء  
ــة املختصــة   ــح االمني ــام فتحــت املصال بين

ــادث . ــات  الح ــا يف خلفي تحقيق
مدفوني صونیا ام البواقي 

 اإلطاحة بشبكة إجرامية و حجز مبلغ معتبر من األوراق النقدية المزورة بسكيكدة
متكنــت عنــارص االمــن الحــرضي الخارجــي 
واليــة  جنــوب  بوالشــعور  بصالــح 
ســكيكدة ، مــن رصــد نشــاط إجرامــي 
ينــدرج يف هــذا الســياق ألحــد األشــخاص 
ــوي  ــزورة ين ــة م ــغ مالي ــىل مبال ــوز ع يح
طرحهــا للتــداول التجــاري بــذات املدينــة 
عــىل اعتبــار أنهــا مركــز هــام للنشــاط 
االقتصــادي يتــم مــن خاللــه تــداول كتلــة 

ــربة . ــة معت مالي
ــات  ــه املعطي ــتغالال لهات ــك واس ــور ذل  ف
وضعــت قيــادة االمــن الحــرضي بالتنســيق 
البحــث  لفرقــة  الرشطــة  قــوات  مــع 
والتدخــل وبــإرشاف مبــارش مــن املصلحــة 
ــة  ــة خطــة أمني ــة للرشطــة القضائي الوالئي
محكمــة إلحبــاط محاولــة ضــخ هاتــه 
األمــوال وبــكل احرتافيــة متكنــت الوحدات 
امليدانيــة مــن توقيــف هــذا الشــخص 
ــرب  ــايل معت ــغ م ــداول مبل ــدد ت ــو بص وه
بعــدد  املــزورة  الوطنيــة  العملــة  مــن 
525 ورقــة مــن فئــة 1000 دينــار بقيمــة 
ــف   ــون و 500 أل ــة قدرهــا 52 ملي اجاملي
ــن تقليدهــا  ــد م ــم التأك ــي ت ســنتيم والت
ــة . ــة املختص ــات املالي ــرف الجه ــن ط م

 مــن خــالل إجــراءات التحقيــق التمهيــدي 
يحــرتف  انــه  تبــني  فيــه  املشــتبه  مــع 
ــة  ــبكة إجرامي ــار ش ــاط يف إط ــذا النش ه
ــيق  ــه و بالتنس ــي وعلي ــداد وطن ذات امت

ــب  ــروش ومبوج ــة الح ــة محكم ــع نياب م
إجــراءات متديــد االختصــاص اإلقليمــي 
املتنقلــة  الفرقــة  عنــارص  مــن  وبدعــم 
للرشطــة القضائيــة بالحــروش  ويف ظــرف 
تــام تفكيــك  72 ســاعة تــم  وبنجــاح 
هاتــه الشــبكة  املقــدر عــدد أفرادهــا بـــ 
04 أشــخاص مــن ذوي الســوابق العدليــة 
تــرتاوح أعامرهــم مابــني 20 و 29 ســنة 
بعــد  تباعــا  توقيفهــم  تــم  والذيــن 
ــم يف  ــن إقامته ــد أماك ــخيصهم وتحدي تش

عــدة واليــات رشقيــة بالوطــن مــع حجــز 
وســائل االتصــال املســتعملة فيــام بينهــم  
بامتــام التحقيــق يف القضيــة أنجــز يف حــق 
املشــتبه فيهــم ملــف جــزايئ عنوانــه " 
ــعر  ــزورة ذات س ــة م ــازة أوراق نقدي حي
بغــرض  الوطنــي   اإلقليــم  يف  قانــوين 
طرحهــا للتــداول  ، تــم مبوجبــه تقدميهــم 
لــدى  الجمهوريــة  الســيد وكيــل  أمــام 

محكمــة الحــروش .
نسیبة شالبي/ سكیكدة

البيض 

بعد انقطاع عن الدراسة دام أكثر من 5 أشهر بسبب جائحة كورونا 
انطلقــت املؤسســات الرتبويــة، عــرب مختلــف 
دروس  تقديــم  البيــض، يف  واليــة  بلديــات 
الدعــم و التقويــة للتالميــذ املقبلــني عــىل 
اجتيــاز امتحــان شــهادة التعليــم املتوســط 
ــن  ــل م ــدالت أق ــىل مع ــوا ع ــن تحصل و الذي
9 ، وذلــك بعــد انقطــاع عــن الدراســة دام 
ــا.  ــزة كورون ــبب جائ ــهر بس ــن 5 أش ــرث م أك
ويتلقــى التالميــذ املعنيــون باملراجعــة حصــص 
تدعيميــة يتــم مــن خاللهــا التطــرق للــدروس 
التــي تــم دراســتها يف الفصلــني األول والثــاين، 
ومكتســباتهام  دروســهم  اســرتجاع  بهــدف 
الســابقة وانجــاز بعــض التامريــن والتطبيقات 

ــا.  ــف وتقدميه ــن الضع ــة مواط ملعالج
ــات  ــف املؤسس ــت مختل ــد قام ــارة فق ولإلش
واألماكــن  للحجــرات  الجيــد  بالتحضــري 

املخصصــة للتالميــذ مــن تنظيــف وتعقيــم 
، ووضــع الســائل املعقــم اليديــن وتعليــق 
لوحــات إرشــادية تشــري اىل رضورة ارتــداء 
الكاممــات واحــرتام مســافة التباعد الجســدي، 

ــذ  ــوس التالمي ــول وجل ــم دخ ــم تنظي ــام ت ك
املتمدرســني  وصحــة  ســالمة  عــىل  حرصــا 

لتجنــب وبــاء كورونــا  
البیض عبدالھادي بلواسع 

األمن الحضري األول بعين البيضاء يحجز أزيد 

من 800 وحدة من المشروبات الكحولية.
ــي  ــن الوطن ــح األم ــاطات مصال ــار نش يف إط
ــراد  ــن أف ــة ، متك ــكال الجرمي ــة كل أش ملكافح
الرشطــة باألمــن الحــرضي األول بعــني البيضــاء 
مــن حجــز كميــة معتــربة مــن املرشوبــات 

ــة . الكحولي
العمليــة متــت بتاريــخ 2020.08.28 عــىل إثــر 
ــة  ــارص الرشط ــتقتها عن ــة إس ــات أمني معلوم
أحــد  اســتغالل  مفادهــا  البيضــاء  بعــني 
ــات  ــج املرشوب ــة لرتوي ــي القري ــاكن بح املس
الكحوليــة بطريقــة غــري قانونيــة ، عــىل الفــور 
تــم وضــع خطــة أمنيــة تــم مــن خاللهــا 
ــد اتخــاذ  ــش املســكن محــل الشــبهة بع تفتي
كافــة االجــراءات القانونيــة ليتــم حجــز كميــة 

مــن املرشوبــات الكحوليــة قــدرت بـــ 839 
وحــدة مختلفــة األنــواع و األحجــام والتــي 

ُســلمت اىل املصالــح املختصــة.
مدفوني صونیا ام البواقي 



١٠مساهمات
االثنني 31 أوت 2020

 املوافق لـ ١٢ محرم ١٤٤٢ ه

«األسرلة» وهزيمة العرب

حول املعارك الوهمية يقول الكاتب واملفكر العريب الجزائري مالك بن 

نبي (1905-1973م) القصة الرمزية التالية: (إن رجال جزائريا طلب أن 

يتكلم وظل يصيح أريد أن أتكلم، وكلام اعتىل شخص آخر املنرب ظل 

يصيح صاحبنا: أريد أن أتكلم، وأخريا سمحوا له أن يعتيل املنرب فصعد 

ويف يده مكنسة وهتف قائال: أريد أن «أكنس» االستعامر من الجزائر 

املنرب ووجهه مطمنئ  ثم هبط من  املكنسة،  بهذه  الرتاب  أكنس  كام 

املشهد،  بهذا  االستعامر  مقاومة  يف  بدوره  قام  لقد  رضا،  كله  باسم 

يبَق  الهواء، ومل  اإلميانية إىل شحنة كالمية ضاعت يف  الشحنة  وحول 

يشء نقدمه لألوطان يف املعارك الحقيقية.)

أحببت افتتاح مقايل هذا بهذه القصة ألقول أن الكثري مّنا يفرتضون 

أو  القتال)؟!،  املؤمنني رش  الله  فائدته (وكفى  العمل  للكالم دون  أن 

أن الشعارت تُغني عن تحويلها لربنامج عمل! وهم بهذه الشعارات 

يخوضون معاركهم الوهمية باأللفاظ الكبرية والشعارات الربّاقة، دون 

عىل  يساعدهم  أو  االنزالق  يقيهم  سالًحا  اليمنى  بيدهم  يحملوا  أن 

التقدم والنرص.

-1939) الحسن  الفلسطيني هاين  العريب  واملفكر  الكبري  الراحل  كان 

2012م) ال يفتأ يرّدد مصطلح «األرسلة»، وهو ما يوازيه بشكل أوبآخر 

من  االنجيليني  الصهاينة  حال  كام  العرب،  الصهاينة  مصطلح  اليوم 

أتباع الفكر التورايت الخرايف ل»ترامب» وطائفته املهووسة بالخرافات 

التاريخية، ويف مقابل طرح أبوطارق للفكرة كان يقدم الحل املطلوب 

بوسطية األمة واجتامعها ضمن القطار الواحد.

تاريخية  محطات  عرب  األمة  عظام  نخرت  التصهني  أو  األرسلة  فكرة 

العقل  لتدمري  ودؤوب  شاق  استعامري  عمل  خالل  ومن  متعددة، 

العريب واالسالمي، انطلقت من حالة الرتكيز عىل الشباب إلفقاد األمة 

االحساس  تكريس  ثم  والتوازن،   الجامعة  واإلرادة  الثقة  والجمهور 

الذايت  االنسحاق  نتيجته  تكون  أن  يفرتض  والذي  وبالهزمية،  بالفشل 

والرواية  والثقافة  الظاهرة،  املادية  القوة  وطأة  تحت  والجامعي 

التنظري  يبدو حقيقة واقعة، ويتم  اإلرسائيلية والتي أصبحت عىل ما 

لها من سنوات سواء يف فلسطني، أو لدى عديد من الدوائر العربية.

كيف نرى مؤرشات هذه الهزمية الذاتية؟

أمام  ثانويًا  يجعله  حّد  إىل  الصهيوين  الوجودي  الخطر  تقزيم  -1يتم 

الخطر االقليمي اإليراين والخطر الرتيك، وأمام حجم الخالفات الداخلية 

البينية لدى أمة العرب.

التي  جرامئه  رغم  السالم!؟  مع  بأنه  االرسائييل  للكيان  التنظري  -2يتم 

األمريكية- (واملصالح)  للرواية  مأسور  فكري  بناء  يف  تتوقف!؟  ال 

الصهيونية واالستعامرية الغربية، أوبفهم سطحي (فيسبويك)، أو بفهم 

أو بشكل عَقدي متصهني يقول أن فلسطني لهؤالء  للمعطيات،  غبي 

املحتلني!؟ بشكل يدلّل عىل فساد العقول وانهيار القيم واملباديء.

-3كام تم ويتم يومياً التعرض للثورة الفلسطينية من زاوية تقزيم دور 

الكفاح املسلح ضمن حرب الشعب طويلة األمد، واعتباره كان خطيئة 

يف حياة الشعب الفلسطيني!؟ وإسدال الستار عليه وعىل أهم مراحل 

الثورة الفلسطينية الحديثة مع انطالقة حركة فتح.

يف  الجامع  االسالمي-املسيحي  الحضاري  العريب  االنتامء  -4بعرثة 

منطقتنا بتقوية االنتامءات القبلية والطائفية والعرقية وتلك املرتبطة 

بالُحّكام أنفسهم باعتبار دوام وجودهم هو االنتصار!

هو:  (ما  للغرب  االستتباعي  االستهاليك  بالَنَفس  االرتباط  -5أضحى 

بن  مالك  ينيشء حضارة، حسب  ال  الذي  الحضارة  منتجات  تكديس 

العامة  املباديء  ففقد  العريب،  املواطن  لدى  األكرب  الهدف  هو  نبي) 

الجامعة كام متحور النظر لالسالم لديه إما من فوهة بندقية االرهابيني 

ضد الوطن، أو من منرب دعاة الفتنة، أو ُدعاة االنصياح تحت أقدام 

السالطني دون سؤال أو دون»كلمة حق عند سلطان جائر».

الثقافة والتفكري واالنتاج  العربية، وهي مفتاح  باللغة  التعهري  -6يتم 

ووحدة  وحضارة  وفكر  لثقافة  الجامع  األساس  اإلطار  وهي  العلمي، 

تاريخ ومستقبل األمة، ما تراه يوميا بالفضائيات والصحف، والفتات 

يستوجب  التي  الحوارات  برامج  يف  كام  فلسطني،  يف  حتى  املحالت 

أصال  املعوّج  اللسان  لوي  بالرضورة  املتضمن  املتقّعر  الحديث  فيها 

والحضارية  التقدم  مدى  لتبيان  أوفرنسية  انجليزية  مبصطلحات 

الفارغة.

-7تّم وعىل مدى زمن طويل تكسري كل أجنحة التالقي بني األمة، وهي 

تلك التي تحرتم ثقافة وفكر ورموز األمة، وقادة األمة الكبار-حتى مع 

نقدهم املقبول- فيأتيك من يتجرأ السقاط كل املكاسب واالنتصارات 

التي حققها، كام حصل من أحد كبار الُكتّاب يف هجومه عىل صالح 

الدين محرر القدس.

غطاء  تحت  األمة  متاسك  عوامل  كل  إضعاف  يومي  وبشكل  -8يتم 

اىل  بتحويلها  لها،  الحقيقي  املفهوم  هو  ليس  مبفهوم  (الوطنية) 

االقليمية التجزيئية البغيضة ضمن التفكيك (ضمن الفوىض الخالقة؟! 

وسائل  فرتى  واحدا،  بلًدا  كان  ملا  باملنطقة)  أمريكا  لها  دعت  التي 

«التباغض االجتامعي» تكّرب من حجم املنبوذين الذين يدعون للفرقة 

والهجوم عليهم وهكذا بالعكس، وال يتم االلتفات لألصوات العقالنية 

واملثقفة التي متثل حقيقة األمة.

-9بات االنتامء لفكر وثقافة وقيم وحضارة األمة املتميزة مجلبَة للعار! 

املنبهرين  عند  منه!  التربوء  يستدعي  ما  والتهكم!  للسخرية  ومدعاة 

اإلنسانية  فهم  مظلّة  تحت  املندحرين  أو  أوباإلرسائييل!  بالغرب 

متايز  دون  والقيم  واملفاهيم  املباديء  لكل  (خالّط)  وكأنها  الجامعة 

محمود ومطلوب! وكأن عروبتهم أو حضارتهم الوسطية الجامعة مرض 

التخلص منه، متاًما كام كان االنبهار  الذي أصابهم ويريدون  الَجرَب  

بالغرب يف بداية القرن العرشين من ربط التخلف باالسالم العظيم أو 

للتحلل من  مثل ذلك  فّذاً  تفسريا  العربية، فحاربوهام. ونجد  باللغة 

الكبري مالك  الفيلسوف  الجامع، واالنبهار للغرب فيام أسامه  االنتامء 

بن نبي القابلية لالستعامر.

السقوط،  وتعظيم  اإلرادة  فقدان  عملية  هو  التصهني  أو  -10األرسلة 

باالنسحاق الذايت والجامعي تحت أقدام النظرية والرواية الصهيونية 

االستعامرية التي تفرتض أن اإلرسائييل (املتفّوق) أصبح جزءا (عزيزًا!) 

من املنطقة!؟ ويجب التحالف معه! وهو بالحقيقة الناصعة ما ُزِرع 

يف فلسطني من قبل االستعامر الغريب وعىل رأسه االنجليزي إال الحتالل 

أو  التوراتية،  الخرافية  والرواية  أوعربالتاريخ  بالجغرافيا  األمة  كامل 

باالقتصاد أو بالهيمنة العسكرية والتقانية أو كلها، وهو ما سعت له 

الواليات املتحدة-وريثة االستعامر القديم- بقوة مؤخرا مع انساحبها 

بوابة  فهو  فقط،  وكيلها  مع  للتعامل  مشرية  املنطقة  من  التدريحي 

الرضا والقبول. 

ما العمل؟

إن الحضارة حسب العامل واملفكر العريب الجزائري الكبري مالك بن نبي 

إال عىل  تقوم  ال  واملادية، وهي  األخالقية  الحياة  راٍق من  هي شكل 

الصفات والقيم االجتامعية  التي هي «مجموعة من  ثقافة املجتمع، 

التي يلقاها الفرد منذ والدته، كرأسامل أويل يف الوسط الذي ولد فيه»، 

لتأسيس  الثقافة بشكل فّعال  ومن ثم فإنه يرى حتمية توجيه هذه 

بفصل  يتعلق  سلبي  توجيه  شّقني:   إىل  البناء  قبل  الفكرية  البنية 

املستقبل  مبقتضيات  يصلنا  إيجايب  وتوجيه  املنبوذ،  املايض  رواسب 

املرغوب، كنفي القرآن للجاهلية، ووضعه ألسس اإلسالم. 

إن عوامل السقوط يف فخ «األرسلة» والتصهني،واالستغراب، واالندحار 

يف األمة واضحة، واىل ماذكرناه من عوامل، قد نجد الكثري ما أسهمنا 

أصاب  كام  األنظمة  أصاب  الذي  العجز  من  مربئني  فلسنا  فيه،  نحن 

القادة، ثم الجامهري.

ولسنا بوارد اتهام اآلخرين دون أن نقّر ونعرتف بكثري من التحوالت 

التي أصابتنا، فحّولت الكثري فينا من النقيض اىل النقيض، نتيجة حتمية 

باعتقادي لتعميم الجهالة والرتاخي والسقوط وكأنها مكاسب! 

أو  العقيم،  والرصاخ  الرخوة  باألسوار  واألنواء  العواصف  واجهنا  لقد 

بالرصاخ يف األودية وليس يف دار الحكم املستبّد، وذلك الفتقاد الحرية 

والدميقراطية والنظرة الشمولية املتسامحة واملرحابة لالسالم وحضارة 

األمة.

املعارك  تجاه  قليل  وبعمل  كبرية،  بشعارات  الوهمية  املعارك  خضنا 

الحقيقية نتيجة الفتقاد منطق الحوار العاقل املفتوح، خضناها ونحن 

نفتقد الحرية ومكبّلني بعقلية االستبداد والسلطوية واألبوية.

والتوّحد  للتواصل  املانعة  الَقبَلية  العقليات  يف  لالغراق  ونتيجة   

واالقتصاد  والصناعة  العلم  حساب  عىل  النظري  بتقديس  واملرتبطة 

واالبداع واالخرتاع والتحصل عىل كل مقومات القوة، ونتيجة إلهاملنا 

أحد  يف  عنه  عربت  الذي  الصلب  الفكري  والبناء  والتثقيف  الرتبية 

ظل  يف  والرصاخ  الرّخوة  األسوار  من  فائدة  ال  أنه:  بالقول  محارضايت 

هدير العواصف، يجب العمل عىل إقامة بناء فكري صلب باسمنت 

مسلح. والحجة بالحجة العقلية واملادية.

عىل  املسيلة  والية  الحجل  بعني  الرتبوية  املؤسسات  فتحت 
أبوابها  الوطن  ربوع  كافة  عرب  الرتبوية  املؤسسات  عديد  غرار 
من  والبكالوريا)  (البيام  النهائية  لالمتحانات  املرتشحني  للتالميذ 
النهائية  لالمتحانات  تحسبا  األساتذة  مع  الدروس  مراجعة  أجل 
وقائية  إجراءات  وهذا وسط   ، املقبل  سبتمرب  شهر  املربمجة يف 
 . التالميذ  بني  كورونا  وباء  النتشار  تجنبا  صارمة  واحرتازية 
املؤسسات فتحت أبوابها للطلبة مع توفري كل الوسائل الوقائية 
عرب  كام   ، وغريها  والكاممات  التعقيم  سائل  غرار  عىل  للطلبة 
كل من األساتذة وبعض التالميذ ممن التقيناهم عىل حد سواء 
عن ارتياحهم للظروف التي وفرتها إدارات املؤسسات من أجل 
مذاكرة واسرتجاع الدروس السيام وأن الدروس توقفت منذ شهر 
مارس املنرصم بسبب انتشار داء كورونا ، كام دعا األساتذة كل 
تعترب  ألنها  معهم  الدروس  مراجعة  أجل  من  للحضور  الطلبة 
بكل  البكالوريا  امتحان  حسبهم رضورية ومهمة حتى يدخلون 
أريحية وجاهزية كاملة. ويف سياق ذي صلة بالربوتوكول الصحي 
برمجت   ، الدروس  ملراجعة  ملؤسساتهم  الطلبة  بعودة  الخاص 
املؤسسات جلسات نفسية للطلبة املرتشحني المتحانات البكالوريا 
من أجل مرافقتهم نفسيا ورفع معنوياتهم السيام وأنهم انقطعوا 
عن الدراسة ملدة تفوق خمسة أشهر ، وهو ما أثر عليهم سلبا 
، الجلسات النفسية التي برمجت يف البداية تتعلق بـ ”التفريغ 
النفيس“ وذلك من أجل االستامع النشغاالتهم ، أين أجمع من 
 ، التقيناهم من الطلبة أن هاجسهم الوحيد هو تأخر الدروس 
إىل   ، الدروس  مراجعة  األساتذة من خالل  عليه  ما سريكز  وهو 

جانب التكفل النفيس من قبل األخصائيني النفسانيني.

بكر ابو بكر

المؤسسات التربوية 
بعين الحجل تفتح أبوابها 
للمترشحين لالمتحانات 

النهائية 

بقلم / أ . لخرض . بن يوسف

األستاذ الدكتور جامل نحال

تَكلُموا كثيراً، ودوماً، وتفَِصيلياً، وَجلياً، وَملياً، ويُومياً، وأَُسبُوعياً، وَشهرياً، 
وأغُمونَا،  وأََعُمونَاْ،  فَُعَوُمونَا،  وُكونِيَاً،  وفضائياً،  وإذاعياً،  وإعالميًا، 

وأقََحُمونا واِقَتَاُدَونَا لهواجِس ُكورونا!.
وأهَلَكُونا،  نفسياً،  وأَحرقُونا،  وأَعُمونا،  وَرُوحياً،  جسدياً،  فأتَعبُونا،   

وأََغرقُونا، 
َحياتنَا،   فأفََسدوا،  كورونا؛  في  وأصبحنا،  وأمسينا،  وصُحوناَ،  ونُوَمُونا 
وأغلقوا  وحُجروا،  حاَرتنا،  وَسدوا،  وُرفَاَتَنا،  ومماتنا،  وفَاتَنَا،  وكأنها، 
دَُّدوا منع التجوال، فَحشروا، ونَاُدوا، وذهبُوا،  مدينتنا، ثم سُدوا، وَسدَدوا، وشَّ
وراحوا، وَغاَدُروا،  ثُم  أَتَّوْا فَحجُروا َجارتَنا، وأتبعوها  ِعَمارتنا، وقتلوا 

سعادتنا،
وأطفئوا  بدَمعتَنا،  وأبدلُوها  بَهَجتنا،  وأعدموا  فَرحتنا،  ووئَُدوْا   وبَسمتَنا،   
ِمُرونَا، أو يمُكُرونَا !؛  شمعتنا، وَكهَربتَنا، فيا  لُِكورونا،  وما يَكُمرونا، ويضَّ

وقد  حشدوا،  وأحصوا، وَعدوا، وَمدوا، واَمتدوا،  وَغدوا، وراُحوا، 
وما ارتاحوا، وَعلِمنَا أنا  منا  بين الُمَصابِينا  إيَِجاباً، وَسلباً، وَجلباً، وفَحصاً، 
لِكُورونا ولِمْن  يمكرونَا!؛  وَشحطاً، وَمسحاً، جديداً، فَكونوا حديداً، تحدياً 

فَِشدوا، واحجروا، 
ولن  واسرحوا،  واشرحوا،  واَمسُحوا،  وافََحُصوا،  وتَمحُصوا،  وامنُعوا، 
ولم  تدخلوا، وال تخرجوا؛  فال  النبوية،  باألحاديث  تََعتَبِروا،  ولم  تمرحوا، 
الذي   كالُمكابر  وزللتُم   وظللتم،  وُكنتم،  َعابٍر،   ُكل  أمام  الَمعابر  تُغلقوا 
يصرُخ ويصيح بين المقابر فال ُمعتبر، وال مستقر، وال وزر، فال  تَلوُموا  
ُكورونا، فلقد أدخلتموها  لنا مع الَداِخلينا، والَعائِديِنَا، فَتأملوا  بَِمن  يَتألموا، 

فال تلموا الكورونا، بل لُوموا من يَمُكرونا، ويَكذبُوناَ، ويُزوُرنا،
يحُمونَا،  وال   يرُحمونا،  وال  ويقهُرونَا،  ُشونَا،  فَيغَّ ويَُغشُونا،  ويسرقُونا،   
الُمتبرِعينا،  واستجالب  الستحالب  ويسعوا  ويتحملونا،  يحملونا،  أو 
والُمطَِوِعيَناَ!؛ فال تضخموا  وتهولوا من كورونا  ألنها  أقُل  شئناً،  وأذُل  

فال   يرحمونا؛  وما  فَيَِّظلُمونَا،  يحكمُونا  وممن  ويَمكورنَا،  يُنَِكرُونَا،  مما  
تُهَُولُِوا من  ُكورونا.  األديب الكاتب الصحفي، والباحث، والمفكر العربي 

اإلسالمي والمحلل السياسي
األستاذ الدكتور/ جمال عبد الناصر محمد عبد هللا أبو نحل «أبو عدي»

العام  األمين  والعرب  فلسطين،  لعلماء  القومي  المركز  ومؤِسس  رئيس، 
التحاد المثقفين واألدباء العرب في فلسطين عضو االتحاد الدولي للصحافة 
والكتاب  األدباء  اتحاد  في  مؤسس  االلكترونية عضو  والصحافة  الدولية، 

ونا 
ُ
ر

ُ
مك

َ
ونا، وما ينكرونا، وي

ُ
ور

ُ
ك



مراسلة خاصة
االثنني 31 أوت 2020

املوافق ل ١٢ محرم ١٤٤٢ ه 

www.wassitmag.com
E-mail: wassitmagharibidz@gmail.com
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13 ذكرى االثنني 31 أوت 2020
املوافق ل ١٢ محرم ١٤٤٢ ه 

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

 الذكرى 63 ألم المعارك الطاحنة
معركة أفران ٢٨ أوت ١٩٥٧ أول مواجهة عسكرية مباشرة من نوعها بأفران نواحي متليلي الشعانبة والية غرداية جنوب الجزائر .

ديباجة وقائع أم المعارك أفران.
شهدت منطقة متلييل الشعانبة بالشبكة وفيايف صحرائها 

الشاسعة خالل الثورة التحريرية كباقي جهات الوطن 
العديد من املعارك البطولية الضارية التي تزامنت مع 

أوج الثورة يف عز جهادها، حيث تؤكد وثائق املجاهدين 
وتقارير جيش التحرير الوطني عىل وقوع عدة هجومات 

جد رشسة ال تعد وال تحىص وأعامل فدائية قام بها 
املجاهدون ضد عساكر اإلستعامر الفرنيس، ما يجعل 

هاته املعارك و البطوالت واألعامل شاهدا حي عىل ثبات 
و صمود وتضحيات الشعب الجزائري برمته و مختلف 

فعالياته و أطيافه والذي أعطى دروسا جد مثينة يف 
التضحية والجهاد للعدو الفرنيس ملقنا إياها له بأحرف 

من ذهب , برصاص مدوي و دماء زكيات , لتبقى وصمة 
عار عىل جبينه مدى الحياة تتداولها األقالم و األعالم عىل 

مر السنني رغم متاعب الحياة من حرمان وجوع وفقر 
وإنعدام أبسط وسائل العيش و متطلبات الحياة.

التنظيم والتقسيم اإلداري للمنطقة لثورة التحرير:
يتبع جبل أفران لبلدية متلييل الشعانبة التي تقع 

بالقسمة 25 الناحية الثانية 2 املنطقة الثالثة 3 بالوالية 
السادسة 6. هذا يف التقسيم القديم و بالتقسيم اإلداري 

الجديد, فإنه يقع برتاب بلدية سبسب دائرة متلييل 
الشعانبة والية غرداية جنوب الجزائر .

موقع مكان المعركة :
وقعت أم املعاركة أفران بجنوب متلييل الشعانبة 
, جبل أفران متوسط به نباتات صحراوية و صخور 

ويوجد بناحيته الجنوبية منبع للامء, كام يوجد به مخبأ 
يتسع لعرشات األشخاص اتخذه جيش التحرير  مخبأ 

للمجاهدين و مركز لتجمعهم و تسري شؤونهم الثورية 
العسكرية , ومركز تدريب عىل مختلف أنواع األسلحة 
التي كانت بحوزتهم وقتها من فك و تركيب و صيانة 

, إضافة إىل تلقي الدروس النظرية يف كيفية القيام 
بالتعبئة يف صفوف املواطنني , وبحكم موقعه اإلسرتاتيجي 

أستعمل مركز مصدر إنطالق جل عمليات الجيش يف 
شن الهجومات املتتالية و املستهدفة لقواعد العدو وعىل 

منشآته االقتصادية و اإلجتامعية و باقي القواعد له, كيفية 
نصب الكامئن لتسهيل الجهوم املحكم.

كام أستعمل املخبأ يف إسعاف املصابني و معالجة الجرحى 
من جيس التحرير , والجزء الباقي منها لتخزين املؤونة و 
السلع من املواد الغذائية و لإلحتياجات اليومية للجيش.

 أهمية المعركة:
نعد معركة أفران إحدى أهم كربيات املعارك التي 

ميزت سنني ثورة التحرير الوطني للفاتح نوفمرب باملنطقة 
خصوصا، وتبقى املعركة التي دامت يوما كامالً من أشهر 

املعارك يف تاريخ مشاركة منطقة متلييل الشعانبة بالجنوب 
الجزائر عىل غرار باقي مناطق الرتاب الوطني لتلتحق 

بركب األبطال األشاوس الذين خلدوا أسامئهم من الصخور 
و الفيايف والصحاري عرب بوابة الشبكة لكونها جزء ال يتجزأ 

عن بقية رفقاء السالح و دعم ثورتنا املظفرة و تخفيف 
العبئ عىل باقي الجهات و فتح جبهة جديدة تتنفس فيها 

جموع مجاهدينا وقيادة جيش التحرير الوطني .

أسباب المعركة :
توسعا للنشاط السيايس و النضايل ألعضاء جبهة التحرير 

الوطني باملنطقة بالتوعية و التحسيس بأهمي قضية 
الثورة املصريية ومد شبكات الثورة بالدعم باملنطقة 

وأهمية الدور الذي لعبه سكان املكان املحيط باملنطقة 
بالدعم املايل و املعنوي خاصة فتح بيتوهم إليواء 

املجاهدين العابرين و املارين باملكان , إضافة إىل تزويد 
الجيش باملعلومات و ترصد حركات العدو لغاية إكتشاف 

أمرهم بعد إنتباه سلطات العدو لهم و مراقبتهم عن 
كثب , مام أدى إىل عمليات متشيط واسعة و إستنطاق 

واستجواب املشتبه فيهم وتعذيبهم و الزج بهم يف السجن 
و مراكز اإلعتقال التي أنشأت باملنطقة. ويف اخر املطاف 

بعد فشله يف إفتكاك املعلومات قامت بجريدهم من 
أموالهم و ممتلكاتهم ومواشيهم و أجبارهم عىل الرحيل 
و مغادرة املنطقة التي جعلت منطقة محرمة عليهم كام 

كان الحال يف عديد املناطق.
ولفك الخناق و فتح جبهة جديدة ومتنفس لجيش 

التحرير قامت مجموعة من عنارص الجيش البواسل يوم 
22 أوت 1957 بوضع كمني بساقية ثنية بن جديري ألحد 

الخونة متكنوا فيه من حرق شاحنتني ملؤونة الغذائية كانت 
يف طريقها للثكنة العسكرية باملنيعة. وعطب شاحنة 

أخرى.
وبنجاح الكمني وتفطن العدو لتواجد جيش التحرير 

باملنطقة سارع العدو بتطويق املنطق بتحريك الكتيبة 
بقوات عسكرية تتكون من حوايل 40 شاحنة ناقلة للجنود 

و مرفوقة بتغطية جوية لطائرات اإلستطالع ألجل تتبع 
املجاهدين منفذي الكمني. 

وترويعا للمجاهدين و ساكنة املنطقة قامت بإلقاء 
القنابل من الطائرات بقتل قطيع اإلبل و رضب آبار املياه ,

و بإكتاشف أمر العدو و رضباته الجوية وكإجراء أمني 
تحركت كتيبة الجيش من مركز جبل أفران إىل جبل 

مرصيط إتخذته مركزا لها, الواقع رشق جبل حايس أفران 
ملوقعه اإلسرتاتيجي و وجود غار كبري متسع إلتخاذه 

كمخبأ عند الرضورة .
وبتاريخ صبيحة يوم 27 اوت 1957, وكعاته قام 

العدو بتمشيط املنطقة و مسحها و التمركز يف النقاط 
اإلسرتاتجية الحساسة تسمح له بكل أريحية من مراقبة 

تحركات جيش التحرير وما يجري باملنطقة عموما .
ويف يوم الحسم الفاصل 28 أوت 1957 , صباحا ونظرا 

لحرارة الجو صيفا باملنطقة تم إرسال مجموعة من 
املجاهدين  لجلب املاء من البرئ ( حايس أفران ) بواسطة 
الجامل , البرئ الذي يبعد عن مركز تواجد الكتيبة بحوايل 
08 كلم, وبوصولهم للبرئ و تزودهم بحاجياتهم من املاء 
و بالقيام بجولة إستطالعية باملكان و للمناطق املجاورة 

بواسعة منظار ميدان وبتحركم تم إكتشف 04 سيارات 
من نوع جيب و قتل اإلبل و الحمري التي كانت تستخدم 

لحمل املاء و أمتعة وعتاد املجاهدين إنتقاما منها 
ملساعدتها للمجاهدين.

فأنسحبت مجموعة جيش التحرير وعادت إىل مركز 
مرصيط بجمل واحد يحمل املاء. وبعد مشاورات و قرار 

قام مجموعة أخرى من جيش التحرير برفع التحدي عاليا 
و الربهنة للعدو عىل املواجهة ويف طريقهم تم إكتشاف 

أمرهم بواسطة طائرات العدو املحلقة, وبوصولهم للبرئ و 
تزودهم باملاء واستعدادهم للرجوع إنهال عليهم رصاص 
العدو من كل جهة فرجعوا راجلني تاركني االبل و متوقعوا 
يف أماكنهم املختارة و ردوا عىل العدو ومن بني ردهم تم 

إصابة طائرة يف جناحها مام زادهم إميانا وقناعة بقضيتهم 
الجهادية يف منتصف النهار الواحدة زواال .

فتحركت مجموعة من عدد 16 مجاهد نحو قمة جبل 
أفران لتموقع ومرقبة املكان رغم إعرتاض قائد الكتيبة 

مزيان وبتأكدهم من قوات اإلحتالل و ترسانتها و رسب 
الطائرات التي لحقت من قواعد خارج املنطقة , ويف هاته 
الأثناء أخذ املجاهدين أماكنهم مستعدين للمواجهة فكان 

الرد الرسيع .
تشكيل وحدة الجيش لخوض المعركة:

تشكلت وحدة املجاهدين للقيام بخوض غامر أم املعرك 
أفران املتكونة من ستني 60 مجاهدين إلدارتها من بني أكرث 

من مائة مجاهدين املتواجدين باملركز ونواحيه .
وزعت القيادة عىل النحو التايل:

قائدة وحدة املجاهدين : يس الخرنق ( الخرنق الحاج 
محمد رحمه الله)

نائب قائدة وحدة املجاهدين : نائبه عثامن حمدي 
رحمه الله .

قائدة الفصائل كل من :
الشهيد الضب قدور  رحمه الله

امحمد موالي رحمه الله 
الطيب بوخشبة رحمه الله 
بوسامحة عيل. حفظه الله

بتموقع جيش التحرير يف مواقعه وأماكنه وإنطالق 
املعركة الضارية والتي كانت أول مواجهة عسكرية مبارشة 
بني جيش التحرير الباسل و جيش العدو , بدعم عسكري 

ألربعني شاحنة لجنود اإلحتالل وبتغطية جوية لطائرة 
حربية من نوع 29ب ودبابات و عتاد سالح متطور من 

جانب العدو مقابل سالح غري متكافئ  إال أنه أحدث 
املفاجأة و الرعب يف وسط صفوف العدو الفرنيس 

برضباته املوجعة .
أشتدت املعركة يف أوجها وأمام الحصار املرضوب عىل 
جيش التحرير متكن ثالث مجاهدين من مغادرة مكان 
املعركة و أتجهوا للمركز إلخبار بقية املجاهدين مبوقع 

املعركة وتواجد مواقع العدو فتحركت الكتيبة وقام قائدها 
بتوزيع املهام عىل املجاهدين و تقسيم  الفصائل و 

اآلفواج و تحديد مهام كل فوج متنقلني إىل مكان املعركة 
موزعني عىل كل الجبهات أين متكنا من محارصة العدو 

و إحكام قبضة سيطرتهم عليه مام أفقدهم صوابه وجن 
جنونه بحيث أينام إتجه يجد وابل الرصاص ينهال عليهم 

من كل جهة بحكم الخطة املحكمة التي ضعها جيش 
التحرير , فكبدته خسائر فادحة يف اآلرواح و العتاد خاصة 
أمام قنبلة الطائرات دومنا متييز مام خلفت عديد الضحايا 

يف صفوف جيش العدو.
وأمام هول الصدمة وفزع جنود اإلحتالل إستغل 

املجاهدين األشاوس الفرصة وقاموا بتصعيد الرضبات 
املوجعة و املؤملة للعدو , طوال الظهرية و التي إستمرت 

لغاية مغيب الشمس و حلول جنح الظالم.
كانت معركة حامية الوطيس الغري متكافئة عددا وعدة 

إال إنه بفضل عزمية املجاهدين األبطال و الرجال الغيورين 
الذي سبلوا أنفسهم للشهادة غري مبالني, لقنو العدو 
الفرنيس درسا يف فنون القتال و رضباته القاسية و يف 

الصرب و لثبات ألجل إفتكاك النرص مهام كانت الظروف. 
أرقام وغحصائيات المعركة: 

نتائج المعركة خسائر العدو:• 

متكن مجاهدي جيش التحرير من مقتل مثانني 80جندي 
من جيش اإلحتالل وجرح عدد كبري حوايل 100 جندي من 

املصابني متفاويت الخطورة.
إسقاط طائرتني عسكريتني 02

وحرق شاحنتني 02 – حسب شهادة أحد أبطال املعركة 
يومها عىل سبيل الذكر ال الحرص املجاهد الخرنق الحاج 

محمد قائد وحدة املجاهدين رحمه الله 
أما في صفوف جيش التحرير:• 

إستشهاد ثالثة 03 مجاهدين و هم: 
مختار رويبح املدعو عثامين – بوراس محمد و بلكحل 

حكوم 
وجرح ثالثة 03 مجهدين بإصابة خطرية وهم :

قادة سليامن – حامدي ومحمد الخرنق رحمهم الله .
 قرارات هامة وسريعة:

بإنتهاء املعركة و إنسحاب جيش العدو تدريجيا و 
تجمع املجاهدين من جيش التحرير بقائد الكتيبة و 

دراسة الوضع و خطورته و تبني األمر الذي ال مفر منه 
وهو أن قوات اإلحتالل لن تسكت وسوف تعود بقوة 
كبرية و بشحن عتاد حريب ال يستهان به و هو ما ليس 

يف صالح املجاهدين فقرروا مغادرة املكان و الرجوع إىل 
مركز مرصيط  وقبل طلوع الفجر,  إنقسمت الكتيبة إىل 

قسمني وإتجهت نحو واتجهت نحو وادي الجرجري ( الذي 
شهد هو األخر معركة ضارية يوم 20 جويلية 1961) 

الذي يبعد عن املنطقة بحوايل مثانون 80 كلم وبوصولهم 
وإسرتاحتهم تم إجتامعهم و إعادة تنظيم تشكيل الجيش 

بأوامر و قرارات جديدة تحسبا ألي طاري و ملا سوف 
يحدث مستقبال. وذلك لتجنبا للفنت التي سوف تحدث 
ال قدر الله, خاصة بعد الفتنة التي تسببت فيها عنارص 

العدو الفرنيس وخلق البلبلة يف صفوفهم. لول تفطن قادة 
الجيش وحكمة املجاهد جغابة محمد مسؤول القسمة 25 
ومعاقبة املتواطئني والخونة بتنفيذ حكم الثورة يف حقهم.

ويف اليوم املوايل متت متابعة كتيبة جيش التحرير 
باملنطقة ملتلييل الشعانبة من طرف قوات عدو اإلستعامر 

الفرنيس، والتي توجه عىل إثرها إىل منطقة الوالية 
الخامسة مام نشط صفوف الثورة بالجهة الجنوبية الغربية 

وتوسع نشاطها والتي سوف نعود له مستقبال يف تقرير 
مفصل..

كانت هاته نبذة وجيزة يف ومضة لوقائع أم املعارك أفران 
28 أوت 1957 ريثام يتم التحقيق الهايئ و جميع التقارير 

الخاصة بها والشهادات ومختلف الوثائق الحقا يف ملف 
خاص.

مصدر المراجع:
شهادة الخرنق الحاج محمد – قائدة وحدة املجاهدين 
رحمه الله مبعرك أفران 28 اوت 1957.ملتحف املجاهد.

عن السادة: لقاء الصادق محمد – موالي إبراهيم محمد 
السيايس – قرمة بوجمعة رحمهم و الحاج محمد شحم 
بن سامل حفظه الله بعن املكان ألحداث أم املعارك عن 

األستاذ ماجن عبد القادر مجلة أول نوفمرب.
تنظيمنا بعض أحداث ثورة التحرير باملنطقة منها عىل 

سبيل الذكر ال الحرص وقائع حصار متلييل 25/20 نوفمرب 
1960 وجلسات لقاءاتنا مع أبائنا املجاهدين أثناء تحرير 

شهاداتهم و ملئ إستامراتهم و ملفات طعونهم لوزارة 
املجاهدين..

تقرير منظمة الوطنية للمجاهدين لكتابة تاريخ الثورة 
األستاذ الحاج نورالدين أحمد بامون عضو املجلس 
الوطني للمنظمة الوطنية آلبناء املجاهدين و األمني 
الواليئ لألبحاث و الدراسات التاريخية بوالية غرداية 

سابقا .

بقلم الكاتب : 

األستاذ الحاج نورالدين أحمد 
بامون عضو المجلس الوطني 

للمنظمة الوطنية آلبناء 
المجاهدين و األمين الوالئي 

لألبحاث و الدراسات التاريخية 
بوالية غرداية سابقا .

إمتازت منطقة متلييل الشعانبة 
بالجنوب الجزائري بالوالية السادسة بالتنظيم 
السيايس واإلداري املحكم لخاليا جيش جبهة 

التحرير الوطني وذلك بحكم طابعها الصحراوي 
الشاسع ،وحنكة وخربة رجالها وبحكم مواجهتها 

ملختلف الحركات املناوئة للثورة ومشاركتها يف 
املعارك واملقاومات التي شهدتها املنطقة منذ 

ثورة األمري عبد القادر و مشاركتها يف ثورة الشيخ 
بوعاممة و ثورة العامري بسكرة الزيبان, وقد 

إعتمدت قيادة جيش جبهة التحرير الرسية 
للتوغل يف صفوف الشعب ،وللطالع عىل مختلف 
مشاركات متلييل يف املعارك طالع مؤلف مقاومة 

منطقة متلييل الشعانبة لالستعامر الفرنيس 
يف الفرتة ما بني (1851-1908) للدكتور لكحل 

الشيخ أستاذ التاريخ بجامع غرداية كام إمتازت 
مبحاربة وتدمري البنية االقتصادية االستعامرية 

ملصالح االستعامر باملنطقة خاصة .ومن املعارك 
البارزة التي شهدتها منطقة متلييل املعركة 

التاريخي التي نكبد فيها العدو الفرنيس بهزمية 
كراء و خسارة فادح التعد وال تحىص، والتي 
نذكر لكم واقعتها أم املعارك معركة أفران يف 

نبذة موجزة.  
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الجزائرية للمياه وحدة االغواط

مساندة المدير الدي انهيت مهامه
للمياه  ية  الجزائر  وموظفي  وإطارات  عامل  أقدم    
مساندة  إىل  إضافة  النقايب  والفرع  األغواط   وحدة 
احتجاجية  وقفة  عىل  املداين  املجتمع  منظامت  من 
بإنهاء  القايض  التعسفي  حسبهم  القرار  عىل خلفية 
الجميع  له  يشهد  الذي  األغواط  وحدة  ملدير  املهام 
طيلة 14شهر عىل رأس املؤسسة من تفتني والعمل 
واإلخالص واألخالق مطالبني برجوعه ملا شهدنه وحدة 
النقاط  القضاء عىل  يف  ونهار  ليال  من عمل  األغواط 

السودا وحل املشاكل العويصة.  
و  بسطاء  عامل  ترى  عندما  العامل  ممثيل  وحسب 
األغلبية  أقول  ال  جانبك  وإىل  معك  يقفون  إطارات 
الخالص  فيك  وجد  أنهم  فعلم  لعامل  كل  أقول  بل 
العامل خضع لضغط  العمل هل هؤالء  التفاين يف  و 

ألجل هذه الوقفة؟؟ هل حضور األخ (عباس بنيش) 
هذا شاب الذي له وزن يف وسط املجتمع األغواطي 
يُعترب شيات؟؟ وحسب منظامت املجتمع املداين الذي 
ساندو العامل نحن ال ننافق وال مُنارس الشعوبية ألجل 
كان   املدير  الحق  كلمة  نقول  نحن  سياسية  أطامع 
يرسائل إىل األعىل الهيئات وكنت يف لقاءات شبه دامئة 
إيجاد  قصد  والوالية  للمياه  الجزائرية  مسؤويل  مع 
حلول وتقديم إقرتاحات آمني واليئ مكلف باإلعالم و 
اإلتصال يف التنسيقية الوالئية لحامية املجتمع سوف 
تكون يل رسائل لوزير املوارد املائية قصد إطالعه عىل 
املستجدات. مطلبهم الوحيد رجوع املدير قبل تصعيد 
املوقف                                                                    .
حمدي عطاء الله
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أكــدت وزيــرة الثقافــة و الفنــون مليكــة بــن دودة خــالل زيارتهــا لواليــة عنابــة 
ــن  ــة م ــة لتنشــيط الســياحة الثقافي ــة التاريخي ــع االثري ــامم باملواق ــىل االهت ع
ــرار  ــىل غ ــا ع ــة و التكنولوجي ــع الرقمن ــا م ــا وادماجه ــل تطويره ــالل تفعي خ
الزيــارة االفرتاضيــة ثالثيــة االبعــاد التــي ادخلــت عــىل املوقــع االثــري هيبــون 
بعنابــة الــذي اســعاد قنــاع غرغــون االثــري، الوزيــرة وبعــد تلقيهــا العــرض حول 
ــارات االفرتاضيــة ثالثيــة االبعــاد ملوقــع هيبــون منجــز مــن قبــل صاحــب  الزي
ــات  ــاب املؤسس ــع اصح ــاء م ــم لق ــا لتنظي ــيوت تعليامته ــئة اس ــة ناش مؤسس
الناشــئة لتقديــم افكارهــم لتطويــر رقمنــة املواقــع االثريــة مــع تأكيدهــا عــىل 
رضورة وجــود رصيــد رقمــي ثــاليث االبعــاد لــكل املواقــع االثريــة بــكل موقــع 
ــث  ــيط وبع ــا لتنش ــويقهم لزيارته ــة و تش ــع التاريخي ــزوار باملواق ــف ال لتعري
الســياحة الثقافيــة الخاصــة وان الجزائــر غنيــة باملواقــع االثريــة و الحضــارات 
املتعاقبــة القــادرة عــىل اســتقطاب الســياح مــن داخــل الوطــن ومــن خارجــه 
ــا  ــام بينه ــة في ــط القطاعــات املعني وهــي نقطــة مهمــة لتنشــيط الســياح ورب
بربامــج مشــرتكة كــام ارشفــت الوزيــرة رفقــة الوزيــر املنتــدب املكلــف باصــالح 
ــس  ــس املجل ــة ورئي ــة وايل عناب ــة مبعي ــرتكة للوالي ــارة مش ــفيات يف زي املستش
الشــعبي الــواليئ عــىل اعــادة قنــاع غورغــون  اىل متحــف موقــع هيبــون االثــري 
ــبة  ــالل املناس ــن دودة خ ــور ب ــددت الدكت ــد ش ــه وق ــة من ــنة رسق ــد ٢٤ س بع
التاريخيــة عــىل حاميــة املوقــع االثريــة بانظمــة حاميــة ومراقبــة الكرتونيــة يف 
اطــار الحفــاظ عــىل املمتلــكات التاريخيــة مــن الرسقــات و اســتغلت املناســبة 
لتكريــم مصالــح الــدرك و االمــن الوطنــي و الجــامرك عــىل املجهــودات التــي 
بذلــت الســرتجاع االثــار التاريخيــة املنهولــة يف ســنوات ماضيــة مــن قبــل 
عصابــات االتجــار غــري الرشعــي بهــذه االلقطــع االثريــة لتعايــن بعدهــا وزيــرة 

ــكل اجنحــة املوقــع االثــري هيبــون . الثقافــة و الفنــون ل

(( تسليم 20 جواز سفر ثقايف لالطباء ))

وزيــرة الثقافــة وقفــت عــىل كنيســة القــدس اوغســتني اهتاممــا بالعتنــاء 
بالكنيســة قبــل ان تتفقــد مركــز مكافحــة الرسطــان بعنابــة رفقــة الوزيــر 
ــذي تســلم مــن  ــح ال ــدب املكلــف باصــالح املستشــفيات اســامعيل مصال املنت
ــتمع  ــز واس ــاء املرك ــدة االطب ــايف لفائ ــفر ثق ــواز س ــارب ٢٠ ج ــا يق ــه م تطرف
الوزيــران اىل العــرض مفصــل حــول نشــاط ومهــام عــامل املركــز وطبــاء مصلحــة 
كوفيــد 19 قبــل ان يتفقــد كافــة هيــاكل فــروع املركــز الطبــي وتابعــت وزيــرة 
ــت  ــن توجه ــة اي ــة عناب ــة اىل والي ــا التفقدي ــن دودة زيارته ــة ب ــة مليك الثقاف
نحــو املقــر الجديــد ملدرســة الفنــون الجميلــة ومعهــد تكويــن املوســيقة ببلــدة 

ــن وقفــت عــىل أخــر التحضــريات  ــوين اي الب

(( برنامج مكثف يف اليوم الثاين ))

و تنظر الوزيرة جولة تفقدية تسدد من خاللها الستار عىل برنامج زيارتها حيث 
من املنتظر ان ترشف املسؤولة االوىل عىل القطاع الثقايف عىل معاينة مرشوع 
مقر مديرية الثقافة بعنابة وزيارة ملتحف السنامء و املتكبة املركزية للمطالعة 
سلامن بركات اضافة اىل زيارة مسجد ابو مروان الرشيف باعتباره معلام تاريخيا 
مرتبطا بثقافة وحضارة سكان املنطقة قبل ان تلتقي االرسة االعالمية املحلية و 
الوطنية اين يرتقب ان تجيب الوزيرة و االستاذة الجامعية السابقة عىل عديد 

االسئلة التي تتمحور حول قطاع الثقافة محليا ووطنيا .

عنابة : تقيدة صالح
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عنابة 

وزيرة الثقافة تؤكد على رقمنة القطاع و الشراكة مع المجتمع المدني 

معالي وزيرة الثقافة بمسرح الجهوي بعنابة

معالي وزيرة الثقافة بمتحف بونا

معالي وزيرة الثقافة في زيارة لمسجد ابو مروان بعنابة معالي وزيرة الثقافة بمكتبة الرئيسية للمطالعة بعنابة
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املوقع اإللكرتوين:
www.wassitmag.com

الربيد اإللكرتوين
wassitmagharibidz@gmail.com

من أجل إشهاراتكم توجهو إىل املؤسسة الوطنية لإلتصال النرش 
واإلشهار بوكالة ANEP رقم ٠١ نهج باستور - الجزائر 

الهاتف:
٠٢١٧٣٧١٢٨-٠٢١٧١١٦٦٤

الفاكس:
٠٢١٣٧٩٥٥٩-٠٢١٧٣٩٩١٩

املدير مسؤول النرش:
بلقاسم فرحات

الهاتف:
0550463504
0783014046
0698757133

الطبع:
املؤسسة الجزائرية للطباعة

SIMPRAL
٢٠ شارع الحرية -الجزائر 

العاصمة -
الوسيط املغاريب جريدة ورقية وإلكرتونية 

سحب من عدد األمس ٣٠٠٠ نسخة 
عدد الزيارات للموقع217323

يومية سياسية وطنية تهتم باألخبار الوطنية و املغاربية 
عني على ما وراء اخلبر 

خميستي  الجزائر محمد شارع 15A :عنوان اإلدارة والتحرير
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عني على ما وراء اخلبر 

ه   العدد 813 1442 محرم ١٢ لـ 2020   املوافق اإلثنني  31  اوت
يومية سياسية تهتم باألخبار الوطنية واملغاربية

www.wassitmag.com

من أقوال الزعيم عرفات

وسوف تستمر مسيرة النصر 
حتى يرفرف العلم الفلسطيني 
في القدس وفي كل فلسطين.

االحتالل الصحيفيسجون الحجر



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 

 

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

