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عني عىل ما وراء الخرب

يومية سياسية تهتم باألخبار الوطنية واملغاربية

اعتماد   دفتر   الشروط   المتعلق   باإلعفاءات   على   المكونات   المستوردة   من   طرف   المناولين
ص٠٣

الوكالة   الوطنية
للنفايات   تصدر

أول   عدد   لمجلتها  
  »النفايات   مورد»

   وفاةوفاة   ٦٩٦٩   عامالعامال   وإصابةوإصابة   أزيدأزيد   منمن   ٤٠٠٠٤٠٠٠   مهنيمهني  
 منمن   مختلفمختلف   أسالكأسالك   قطاعقطاع   الصحةالصحة

اتحاد االكاديميين الفلسطينيين

ينظم أول ملتقى اإللكتروني عبر منصة زوم

يوم ٢٠٢٠/٠٨/١٩ الساعة الخامسة بتوقيت القدس المحتلة
بعد سنة من تأسيس اتحاد االكادمييني الفلسطينيني برئاسة الدكتور 

احمد سعيد نوفل وهو منظمة غري حكومية تضم االكادمييني من 
العلامء واساتذة الجامعات والخرباء من حملة الشهادات العليا من 

الفلسطينيني العاملني واملقيمني يف دول مختلفة لخدمة القضية 
الفلسطينية علميا وفكريا وطنيا لتحقيق التواصل العلمي والفكري 
بني األكادمييني عامليا وتوظيفها يف خدمة القضية الفلسطينية، عزم 
االتحاد العقد عىل تنظيم امللتقى االلكرتوين الدويل عرب منصة زوم 
تحت عنوان واقع مدينة القدس واملؤرشات املستقبلية ومقومات 

الصمود،  حيث تم تشكيل لجنة من االساتذة لتقييم مشاركات 
االساتذة واملهتمني، وخلصت اللجنة  اىل اختيار املداخالت املشاركة يف 

هذا املؤمتر ضمن عدة معايري منها
1.    عنوان وموضوع املداخلة.

2.    التخصص

3.    املنطقة الجغرافية.
4.    الجندرية "الجنس"

وبناء عىل هذه املعايري تم اختيار 8 مداخالت التي ستشارك عرب 
منصة الزوم، وقد تنوعت هذه املداخالت بني التأصيل الرشعي 

والقانون وعلم االجتامع وما بني البعد االديب والسيايس، وسيستمر 
امللتقى ملدة 3 ساعات متواصلة عرب الزوم تحت ادارة د.رائد ناجي 

وتقديم الدكتور عمر الجيويس، حيث سيسمح للجمهور املشارك 
بطرح االسئلة واملشاركة بانشغاالته، وسيخصص االتحاد  شهادات 

مشاركة للدكاترة املحارضين وللجمهور املشارك، وميكن للجميع 
الدخول اىل صفحة اتحاد االكادمييني الفلسطينيني عرب موقع التواصل 

االجتامعي الفيس بوك للتعرف عىل املزيد من املعلومات وايضا 
االطالع عىل رابط منصة الزوم

د.رائد ناجي
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تنصيب الرئيس الجديد لمجلس قضاء الجزائر
تم أمس الثالثاء بالجزائر العاصمة تنصيب السيد مختار بوشريط رئيسا جديدا لمجلس قضاء 
الجزائر وذلك تبعا للحركة الواسعة في سلك القضاء التي أقرها رئيس الجمهورية السيد عبد 

المجيد تبون يوم الخميس الفارط.

وحرض مراسيم جلسة تنصيب رئيس 
مجلس قضاء العاصمة وزير العدل 

حافظ األختام بلقسام زغاميت والرئيس 
األول للمحكمة العليا عبد الرشيد طبي, 

ووايل الجزائر يوسف رشفة وممثلون 
عن السلطات املدنية والعسكرية لوالية 

الجزائر.
ويف كلمة ألقاها باملناسبة, ذكر السيد 

زغاميت أن تنصيب السيد مختار بورشيط 

رئيسا ملجلس قضاء الجزائر يأيت يف اطار 
الحركة التي أجراها رئيس الجمهورية 

عبد املجيد تبون يف سلك رؤساء الجهات 
القضائية " تعزيزا للمؤسسة القضائية و 

لرفع قدراتها يف مواجهة التحديات الراهنة 
التي تواجهها البالد مبا يستجيب ملطالب 

الشعب وتطلعاته املرشوعة".
وأشار الوزير اىل أن السيد بورشيط الذي 

حظي بثقة رئيس الجمهورية, التحق 

بسلك العدالة سنة 1990 وترقى خالل 
مساره املهني يف كل الرتب اىل أن بلغ 

رتبة مستشار باملحكمة العليا. كام شغل 
منصب رئيس محكمة بعدة جهات من 
الوطن, وعني رئيسا ملجلس قضاء بجاية 

يف 2014 ثم رئيسا ملجلس قضاء قاملة يف 
2016 و رئيسا ملجلس قضاء أم البواقي 

يف 2019.
وأج

كوفيد-١٩:

 وفاة ٦٩ عامال وإصابة أزيد من ٤٠٠٠ مهني من مختلف أسالك قطاع الصحة
فقد قطاع الصحة في الجزائر 69 عامال فيما أصيب 4025 آخرا من مختلف األسالك الطبية و 

شبه الطبية بجائحة كورونا (كوفيد19-) حسب آخر حصيلة كشفت عنها وزارة الصحة و السكان 
وإصالح المستشفيات يوم الثالثاء.

وأكد الناطق الرسمي باسم لجنة رصد 
ومتابعة فريوس كورونا الدكتور جامل فورار 

يف ترصيح لوأج أن "القطاع فقد 69 عامال 
كام تعرض 4025 آخرا إىل اإلصابة بهذا الوباء 
منذ انتشاره بالجزائر" معربا عن "أسفه لهذا 

الوضع الذي تسببت فيه بالدرجة األوىل 
بعض السلوكات الطائشة للمواطنني الذين ال 

يحرتمون قواعد الوقاية".
وكانت آخر ضحية لهذه الجائحة بالقطاع ذكر 
بها ذات املسؤول هو الربوفسور عميور رئيس 
مصلحة طب النساء والتوليد ورئيس املجلس 

الطبي باملؤسسة اإلستشفائية العمومية 
لزرالدة غرب العاصمة.

ودعا الدكتور فورار من جانب آخر جميع 
املواطنني إىل االلتزام الصارم بالقواعد الوقائية 

بعد اعادة فتح األسبوع القادم لعدد من 
املساجد و الشواطئ وفضاءات التسلية 

والرتفيه والتي ستشهد خالل هذا املوسم 
الذي يتميز بشدة الحرارة اقباال كبريا من 

طرف املواطنني وذلك تفاديا لالنتشار الواسع 
للفريوس.

وحمل الناطق الرسمي باسم لجنة رصد 
ومتابعة فريوس كورونا بعض املواطنني 

املسؤولية يف نقل العدوى بسبب عدم 
احرتامهم للقواعد الوقائية املتمثلة عىل 
الخصوص يف ارتداء الكاممة بالرغم من 

املجهودات التي قامت بها السلطات 
العمومية من أجل التصدي لهذا الوباء.

وعرب ذات املسؤول عن "ارتياحه" من جهة 
أخرى لتحسني الوضعية الوبائية خالل األيام 
األخرية من خالل تسجيل تراجع طفيف يف 

عدد اإلصابات ونسبة الوفيات واملرىض الذين 

يخضعون للعناية املركزة.
و سجل أول أمس االثنني 498 إصابة جديدة 

بفريوس كورونا (كوفيد19-) و 10 وفيات 
خالل ال24 ساعة األخرية يف الجزائر, يف 

الوقت الذي متاثل فيه 414 مريضا للشفاء, 
حسب الناطق الرسمي للجنة رصد ومتابعة 

فريوس كورونا.
وأج

الجزائر تدين بشدة الهجوم اإلرهابي بالنيجر وتعرب عن تضامنها التام مع هذا البلد 
 أدانت الجزائر بشدة الهجوم اإلرهايب الذي استهدف يوم األحد 

مدنيني بجنوب النيجر، معربة عن تضامنها التام مع حكومة 
وشعب هذا البلد الجار، حسب ما أفاد به اليوم االثنني بيان 

لوزارة الشؤون الخارجية.
وجاء يف البيان :"تدين الجزائر بشدة الهجوم اإلرهايب الذي 
استهدف أمس مدنيني يف منطقة كوري يف جنوب جمهورية 

النيجر، معربة عن تضامنها التام مع الحكومة والشعب النيجريني 
وعن خالص تعازيها لعائالت ضحايا هذا العمل اإلرهايب الشنيع".

كام تجدد الجزائر "عزمها الراسخ عىل مكافحة اإلرهاب ودعم 
املساعي الدولية واإلقليمية الرامية إىل اجتثاث هذه اآلفة 

ودحرها".

تخرج الدفعة 19 للطلبة الضباط 

العاملين بالمدرسة الوطنية التحضيرية 

لدراسات مهندس "باجي مختار"

أرشف اللواء قايدي محمد, رئيس دائرة االستعامل والتحضري بأركان الجيش الوطني الشعبي, 
يوم الثالثاء, عىل حفل تخرج الدفعة التاسعة عرش (19) للطلبة الضباط العاملني باملدرسة 
الوطنية التحضريية لدراسات مهندس «باجي مختار» بالرويبة (الجزائر العاصمة) بحضور 

إطارات سامية عسكرية ومدنية.
وخالل كلمة ألقاها مبناسبة تخرج هذه الدفعة التي حملت اسم شهيد الثورة التحريرية 

املجيدة, حمييس عمر, أكد العقيد مدير املدرسة أن النتائج املحققة يف مجال التكوين العلمي 
والعسكري «تبعث عىل االطمئنان وتجعلنا نفتخر بهذه املؤسسة التكوينية العريقة», مشريا 
إىل أن الدفعة املتخرجة اليوم «أنهت برنامجها التكويني الذي ميكنها من االلتحاق باملدارس 

العسكرية األخرى مام يسمح بتزويد الجيش الوطني الشعبي بإطارات كفأة».
ونوه ذات املتدخل بجهود األساتذة العسكريني واملدنيني الذين «أدوا واجبهم بروح الفريق 

ويف بيئة يسودها التعاون ومسايرة لكل التطورات التكنلوجية الحديثة», مربزا أنه «تم بداية 
من هذه السنة إطالق طور تحضريي جديد يخص ميدان الرياضيات واالعالم اآليل ليساير 

الطور التحضريي علوم وتكنلوجيا املعمول به مسبقا».
وبعد ذلك قام الطلبة املتخرجون بأداء القسم, ثم تم تسليم الشهادات للمتفوقني, تلتها 
مراسم تسليم واستالم العلم بني الدفعة املتخرجة والدفعة املوالية وبعدها تقدم الطالب 

املتفوق يف الدفعة طالبا املوافقة عىل تسميتها باسم الشهيد حمييس عمر.
وعىل إيقاع املوسيقى العسكرية, قدم طلبة السنة األوىل حركات جامعية تبعها استعراض 

عسكري للطلبة املتخرجني.
وبذات املناسبة, أرشف اللواء رئيس دائرة االستعامل والتحضري عىل افتتاح معرض علمي 

وثقايف عىل مستوى مكتبة املدرسة من تنشيط الطلبة املتخرجني.
واختتم حفل تخرج الدفعة التاسعة عرش (19) بتكريم عائلة الشهيد الذي ترشفت الدفعة 

املتخرجة بحمل اسمه وإمضاء املرشف يف السجل الذهبي للدفعة املتخرجة والسجل الذهبي 
للمدرسة.

يذكر أن الشهيد حمييس عمر من مواليد يناير 1931 . تقلد رتبة مساعد بعد أن التحق 
بصفوف جيش التحرير الوطني سنة 1955 . كان قائد مركز القيادة للوالية الثالثة, املنطقة 

الرابعة واملكلفة باالمداد والحراسة وكان من بني مؤسيس مركز القيادة مبنطقة «أقلميم 
أبركان» بجبال أكفادو.

عينه العقيد عمريوش يف مهام االستخبارات عىل مستوى ناحية أثروش قبل أن يستشهد أواخر 
سنة 1959 بعد عملية «جوميل» االستعامرية التي استهدفت املنطقة.

وأج

المجلس الوطني لنقابة الصيادلة 
يدين «المناورات» الهادفة إلى إفشال 

اإلصالحات القطاع الصيدالني
أعرب املجلس الوطني لنقابة الصيادلة أول أمس االثنني عن إدانته للمناورات الرامية إىل 

إفشال اإلصالحات التي متت مبارشتها يف القطاع الصيدالين مشريا إىل أن مخطط عمل وزارة 
الصناعة الصيدالئية سيسمح لوزارة الصحة بـ «الرتكيز» عىل نوعية التكفل بالرعاية الطبية.
وجاء يف بيان لهذه الهيئة أن «املجلس الوطني لنقابة الصيادلة (...) يدين بشدة املناورات 

والترصيحات واملنشورات الرامية إىل إفشال اإلصالحات التي بارشتها الحكومة الجزائرية من 
اجل تطوير بالدنا وبشكل خاص القطاع الصيدالين».

املجلس الوطني لنقابة الصيادلة هو هيئة أخالقيات متثل جميع الصيادلة يف الجزائر بجميع 
فئاتهم، من صيادلة خواص وصيادلة بيولوجيني وصيادلة مستشفيات ومستشفيات-جامعية 

وموزعني وصيادلة صناعيني.
كام شدد املجلس عىل أن «جميع» فاعيل القطاع رحبوا بإنشاء وزارة منتدبة ثم وزارة 

للصناعات الصيدالئية.
وأشار ذات املصدر إىل أن «الوكالة الوطنية للمنتجات الصيدالنية، التي ظلت لسنوات يف 

سبات عميق، تم تزويدها بوسائل ومقر مام يسمح للعديد من املنتجني املحليني بأن يأملوا 
أخريا يف التكفل مبشاكلهم اإلدارية والتنظيمية التي و بسبب الواردات فقط أخرت بل و أرضت 

مبشاريعهم اإلنتاجية».
كام ذكر املجلس يف هذا الصدد بأن «مخطط العمل املبتكر والطموح لوزارة الصناعة 

الصيدالئية الذي صادق عليها مجلس الوزراء شمل منطقيا وصاية الوكالة الوطنية للمنتجات 
الصيدالنية كمحور رئيس ألي سياسة صيدالنية».

واعترب املجلس أن «إنشاء وزارة الصناعة الصيدالنية يستجيب إلرادة الدولة يف تجاوز مستوى 
وكالة فقط من خالل تزويد القطاع بحوكمة مخصصة له مام يعكس األهمية االسرتاتيجية 

املوالة «للصناعة الصيدالنية التي أضحت قطاعا خالقا للرثوة بالنسبة لالقتصاد الوطني».
كام أشار يف هذا السياق إىل أن وزارة الصناعة الصيدالنية ستتكفل بتنظيم نشاطات 

املؤسسات الصيدالنية وضيفا أن األمر يتعلق بالتصنيع واالسترياد واالستغالل والتوزيع 
والتصدير وكافة الصالحيات املتعلقة باملنتج الصيدالين والجهاز الطبي».

وأوضح يف هذا السياق أن جميع األنشطة ذات الصلة باملامرسات الطبية والصيدالنية املدمجة 
يف البطاقة الصحية والصيدلية ومخترب التحليل وصيدلية املستشفى و الصيدلية املركزية 

للمستشفيات ومعهد باستور الجزائر ستكون بطبيعة الحال من اختصاص وزارة الصحة».
كام يرى املجلس أن «سياسة الحكومة كونها كل غري قابل للتجزئة، فإن الوزارتني ستعمالن معا 

من أجل الفائدة الوحيدة لتنمية البالد».
و اختتم املجلس بيانه بالدعوة إىل «أخذ موقف من محاوالت التالعب والتضليل التي 

تدبرها جهات حريصة عىل املحافظة عىل مصالحها أو مواقعها دون االنشغال مبستقبل املهنة 
والوطن».

وأج
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سكن ترقوي عمومي:

دعوة المكتتبين في عدة مواقع الستكمال االجراءات االدارية والمالية

دعت المؤسسة الوطنية للترقية العقارية أمس الثالثاء المكتتبين الموجهين إلى مواقع السكن 
الترقوي العمومي عبر عدة واليات التقرب من مصالحها التجارية على مستوى المديريات 

الجهوية ومديريات المشاريع قصد استكمال اإلجراءات اإلدارية و المالية تحسبا لعملية تسليم 
المفاتيح، حسبما أفاد به بيان للمؤسسة.

و يتعلق األمر، حسب ذات املصدر بكل 
من مواقع  حي 114 مسكن ترقوي 

عمومي (عيل عمران 6 )التابع ملديرية 
املشاريع بالرويبة وحي 36/476ترقوي 

عمومي " ماكوتا" بعني البنيان التابع 
ملديرية املشاريع بأوالد فايت و ملديرية 

الجهوية وسط غرب بعني النعجة بالجزائر 
العاصمة و كذا  حي 60/ 260 مسكن 

ترقوي عمومي ببالطو بالسويدانية التابع 
ملديرية املشاريع بأوالد فايت و ملديرية 

الجهوية وسط غرب بعني النعجة.
كام يتعلق األمر مبواقع حي 80 مسكن 
ترقوي عمومي باألربعاء التابع ملديرية 

املشاريع بوالية البليدة و حي 82 مسكن 
ترقوي عمومي ببلدية القرص التابع 
ملديرية املشاريع بوالية بجاية وحي 

150/ 300  مسكن ترقوي عمومي بوالية 
مستغانم التابع ملديرية الجهوية غرب 

بوالية وهران و حي 218 مسكن ترقوي 
عمومي بوالية تيارت التابع ملديرية 

املشاريع بوالية تيارت وحي 16 مسكن 
ترقوي عمومي بوالية البيض التابع 

ملديرية املشاريع بوالية تيارت.
و يوجد من ضمن املواقع أيضا حي 40/ 

200 مسكن ترقوي عمومي بوالية الوادي 
التابع ملديرية الجهوية جنوب و حي 

28/ 369 مسكن ترقوي عمومي بوالية 
األغواط التابع ملديرية الجهوية جنوب.

وأج

صندوق تمويل المؤسسات الناشئة سيكون عمليا "بدءا من األسبوع المقبل"
سيكون صندوق تمويل المؤسسات الناشئة عمليا "بدءا من األسبوع المقبل", حسب ما صرح به أول أمس 
االثنين بقسنطينة الوزير المنتدب لدى الوزير األول المكلف باقتصاد المعرفة و المؤسسات الناشئة ياسين 

المهدي وليد.
و أفاد الوزير املنتدب خالل لقاء صحفي 

عىل هامش زيارة عمل و تفقد قادته 
لهذه الوالية بأن "هذا الصندوق املوجه 

للمؤسسات الناشئة سيسمح بتمويل 
يتامىش مع طبيعة و طلب املؤسسات 

املبتكرة".
و أضاف بأن هذا الصندوق الذي يعد 

وسيلة متويل خاصة للمؤسسات الناشئة 
املبتكرة فائقة التكنولوجيا و الذي تحكمه 
آليات متويل قامئة أساسا عىل "رأس املال 

املخاطرة يعكس إرادة الدولة يف االستثامر 
يف الطاقة و األفكار و يف مشاريع الشباب 

لخدمة االقتصاد الوطني".
و بعد أن تحدث عن وجود حوايل 3 آالف 

مؤسسة ناشئة عىل املستوى الوطني 
أوضح السيد ياسني املهدي وليد بأن عدد 

هذه املؤسسات سيشهد ارتفاعا فور 

تفعيل مختلف اإلجراءات التنظيمية و 
املرافقة و كذا التسهيالت األخرى املنتظرة 
من طرف الدولة التي من بينها عىل وجه 
الخصوص "رفع العراقيل البريوقراطية و 

تخفيف األعباء الجبائية".
و بعد أن تحدث عن االستحداث 

املرتقب ل "مناطق تكنولوجية" مخصصة 
للمؤسسات الناشئة شدد الوزير املنتدب 

عىل أهمية هذا املرشوع الذي من املنتظر 
أن يستجيب لالنشغاالت املعرب عنها 

يف مجال العقار و  يسمح "بدعم مناخ 
االبتكار الذي يشجع التنافسية".

و لدى تطرقه ملسألة اإلطار القانوين الذي 
يحكم نشاط املؤسسات الناشئة أكد 

الوزير املنتدب بأن الدولة تعمل عىل 
تنظيم هذا املجال "الذي ظل  مبهام لفرتة 
طويلة " من خالل إصدار نصوص و إطار 

تنظيمي يتالءم مع املواصفات املحددة 
للمؤسسات الناشئة و حامية تقدمها.

و أبدى السيد ياسني املهدي وليد 
خالل زيارته ملعرض حول االبتكارات 

العلمية للشباب بجامعة صالح بوبنيدر 
( قسنطينة 3) إعجابه الشديد بنوعية 

املشاريع املبادر بها عىل وجه الخصوص يف 
مجال البيوتكنولوجيا.

و يف لقاء جمعه بحاميل املشاريع املبتكرة 
احتضنته دار الثقافة مالك حداد و يف 
أعقاب إثارة مسألة العراقيل املتعلقة 

بالوصول إىل األسواق العمومية من طرف 
املتدخلني دعا الوزير املنتدب الشباب 

إىل التقرب من خلية الوساطة "من أجل 
فعالية أكرب يف التكفل باالنشغاالت املعرب 

عنها".
وأج

الوكالة الوطنية للنفايات تصدر أول عدد لمجلتها "النفايات مورد"
 أصدرت الوكالة الوطنية للنفايات اول عدد 
 (WastelsResource) من مجلتها الفصلية
"النفايات مورد" و هذا يف اطار اسرتاتيجية 

وزارة البيئة املتعلقة بالسياسة العامة الخاصة 
بالنفايات، حسبام افاد به أول أمس االثنني 

بيان للوكالة.
و تهدف هذه املجلة الخاصة بتسيري النفايات 
اىل التعريف باملهن املتعلقة بتسيري النفايات 

و اظهار مسار ما يعرف "مبادة النفايات" 
لتصبح موردا ماديا.

كام ترمي املجلة - يضيف ذات البيان - اىل 
تسليط الضوء عىل جل املراحل التي مير بها 

نشاط تسيري النفايات للنهوض باقتصاد دائري 
قائم بذاته.

و تطمح املجلة - حسب ذات املصدر- اىل 
توفري املعلومة و توعية كل الفاعلني "كرافعتني 

أساسيتني يف سياق تحقيق اهدافها البيئية 

افاق 2035، بحيث و من هذا املنطلق يأيت 
هذا املنهج التحريري االخر الذي يضع الوكالة 
يف تناغم مع اهداف و توقعات وزارة البيئة".
كام سيسمح هذا االمر للوكالة باملساهمة و 
اسهام الغري عىل أعىل مستوى من الخربة يف 
التفكري يف تطوير انشطتها املوجهة لخدمة 

البيئة و املجتمع.

وتظهر املجلة يف نسختيها الورقية و الرقمية 
و هي قابلة للتحميل عىل مستوى املوقع 

االلكرتوين للوكالة، كام انها متاحة للجمعيات 
و الفاعلني يف املجال و املهتمني و املنخرطني 

يف الديناميكية الجديدة للقطاع.
وأج

تجارة:

 رفع تعليق التصدير عن المنتجات 
المحلية باستثناء المواد المدعمة

تم رفع تعليق التصدير عىل املنتجات التي تتوفر الجزائر بشأنها عىل قدرات إنتاجية 
باستثناء املواد املدعمة أو املصنعة من مواد مدعمة ومادة الثوم، حسبام افاد به اليوم 

االثنني بيان لوزارة التجارة.
وجاء يف ذات البيان: «تنهي وزارة التجارة إىل علم كافة املتعاملني االقتصاديني 

الناشطني يف مجال التصدير، أنه قد تم رفع تعليق التصدير عىل املنتجات التي تتوفر 
الجزائر بشأنها عىل قدرات إنتاجية باستثناء املواد املدعمة أو املصنعة من مواد 

مدعمة و مادة الثوم».
وأضاف نفس املصدر انه «ونظرا لألزمة الصحية التي متر بها البالد مينع كذلك تصدير 

الكاممات، الهالم، والسائل املطهر لليدين وذلك لرضورة توفرها وبكميات معتربة 
لتغطية الطلب املتزايد للمواطنني».

كام تم وضع - يشري البيان - خلية يقظة عىل مستوى الوزارة ملتابعة متوين السوق 
الوطنية مع الحرص عىل ضامن استقراره ,هذا باإلضافة إىل اتخاذ كافة اإلجراءات التي 

من شأنها عدم اإلخالل بحاجيات السوق الوطنية.
وأج

اعتماد دفتر الشروط المتعلق باإلعفاءات على 
المكونات المستوردة من طرف المناولين

اعتمد مجلس الوزراء الذي ترأسه يوم االحد رئيس الجمهورية السيد عبد املجيد 
تبون, عىل دفرت الرشوط املتعلق برشوط وكيفيات اإلعفاء من الحقوق الجمركية 
والرسم عىل القيمة املضافة عىل املكونات واملواد األولية املستوردة أو التي تم 

اقتناؤها محليا من طرف املناولني.
وجاء يف بيان لرئاسة الجمهورية انه بعد املوافقة عىل مرشوع دفرت الرشوط الذي 

عرضه وزير الصناعة عىل مجلس الوزراء, شدد رئيس الجمهورية عىل «أهمية السهر 
عىل التنفيذ الفعيل والشفاف ألحكام هذا النص مبا يسمح بتوجيه منح االمتيازات 

للفاعلني االقتصاديني الحقيقيني الذين ينشطون يف مجال املناولة».
كام أكد السيد تبون عىل «مراقبة االحرتام التام من قبل املستفيدين ألحكام دفرت 

الرشوط والتطبيق الصارم للعقوبات يف حالة أي إخالل مبقتضياته».
من جانب آخر, ذكر رئيس الجمهورية بالطابع االستعجايل لنرش دفرت الرشوط 

الخاص بالسيارات الجديدة قبل نهاية االسبوع, عىل أن يعني األمر يف املرحلة األوىل 
الجزائريني فقط طبقا لقرارات مجلس الوزراء يف دورته األخرية, وسيصدر الحقا نص 

خاص باألجانب, يضيف البيان.
وكان مجلس الوزراء االخري, املنعقد قبل أسبوعني, اعتمد أربعة مراسم تتعلق بدفاتر 

الرشوط الخاصة بأنشطة إنتاج املعدات الكهرومنزلية وااللكرتونية, وتصنيع السيارات, 
واسترياد املركبات الجديدة, وترخيص جمركة الخطوط واملعدات التي تم تجديدها يف 

إطار النشاطات اإلنتاجية.
وبخصوص دفرت الرشوط املحدد لكيفيات مامرسة نشاط وكيل السيارات الجديدة, 

كان وزير الصناعة, فرحات آيت عيل براهم, قد أوضح مؤخرا أنه سيفرض, زيادة عىل 
الزامية التوفر عىل القدرات الالزمة ملامرسة هذا النشاط ال سيام فيام يخص قاعات 
العرض, وورشات خدمات ما بعد البيع واملستخدمني املؤهلني, الحصول عىل طلبية 

الزبون بشكل مسبق قبل الرشوع يف االسترياد.
وأج
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االمن الحضري الثاني بأم البواقي

يضع حد لجماعة إجرامية مختصة في 

سرقة المساكن والمحالت التجارية مع 

استرجاع المسروقات

متكن األمن الحرضي الثاين بأم البواقي بفضل حنكة ويقضة عنارصه 
من تفكيك شبكة اجرامية متكونة من ثالثة اشخاص مختصة يف رسقة 

املساكن واملحالت التجارية مع اسرتجاع مرسوقات ذات قيمة مالية 
معتربة .

حيثيات القضيةتعود إىل االيام االوىل من شهر جويلية املنرصم بعد 
أن تقدم ثالثة اشخاص كل واحد عىل حدى لتقديم شكاوي ضد 

مجهولني يف موضوع تعرضهم للرسقة بالتسلق والكرس (مسكنني و 
محل تجاري) .

- القضية االوىل بتاريخ2020.07.01 بخصوص رسقة من داخل محل 
تجاري خاص ببيع قطع غيار السيارات ولواحقها اين تم االستالء 
عىل سلع بقيمة 130 مليون سنتيم ومبلغ مايل نقدا قدره 48.5 

مليون سنتيم.
- القضية الثانية بتاريخ 2020.07.01 تخض الرسقة من داخل 

مسكن أين تم االستيالء عىل عدة اغراض منزلية ( تلفاز كبري الحجم 
، كراشار، آالت لتحضري القهوة ...الخ ).

- القضية الثالثة بتاريخ 2020.07.12 وتتعلق بالرسقة من داخل 
مسكن والتي استهدفت اربعة اجهزة تلفاز من الحجم الكبري ، 

. vsm مودام ودراجة نارية من نوع
التحريات والتحقيقات املعمقة من قبل عنارص األمن الحرضي الثاين 

افضت اىل تحديد مكان اخفاء املرسوقات واسرتجاعها ، كام تم 
تحديد هوية املشتبه فيهم و توقيفهم عىل التوايل بتاريخ 05 و06 
اوت 2020 بعد وضع خطة امنية محكمة بالتنسيق مع فرقة قمع 

االجرام باملصلحة الوالئية للرشطة القضائية ويتعلق االمر بثالثة 
اشخاص ترتاوح اعامرهم بني 21 و 32 سنة .

مدفوين صونيا ام البواقي

تيسمسيلت

في  إطار التوأمة بين المنظمة 
الوطنية للشباب ذوي الكفاءات 

العلمية  و جمعية حواء الونشريس 

سكان ببلدية سيدي عابد يستفدون من 300كاممة
قامت  املنظمة الوطنية للشباب ذوي الكفاءات العلمية و 

املهنية من أجل الجزائر تيسمسيلت وتكملة برنامجها  التحسييس 
التوعوي للحد من انتشار فريوس كورونا وبالتنسيق مع جمعية 

حواء الونرشيس تيسمسيلت و مديرية التجارة لوالية تيسمسيلت 
وهذا ببلدية سيدي عابد حيث تم توزيع أزيد من 300 كاممة 

عىل املواطنني والتجار وموظفي البلدية وموظي املكتبة العمومية 
املطالعة وكذا مرتبصات التكوين املهني واالطفال والشباب وكذا 
توعيتهم وتحسيسهم عىل رضورة التقيد بتدابري الصحية الوقائية 
.كام تم تنصيب الخيمة وسط املدينة من أجل تحسيس وتوعية 

ضد كوفيد 19 وكان التجارب من طرف سكان البلدية واستحسنوا 
املبادرة ويف ذات السباق تم إعداد فرق تقوم بتوزيع الكاممات عىل 

العائالت واملتكونة من 04فرق.
كام رصح  مرسيل محمد جامل رئيس املكتب الواليئ للمنظمة 

الوطنية للشباب ذوي الكفاءات العلمية و املهنية من أجل الجزائر 
تيسمسيلت و ع.ب رئيسة حواء الونرشيس تيسمسيلت أن العملية 

متواصلة وستشمل كل بلديات الوالية بإذن الله.
كام نشكر سكان سيدي عابد عىل توعيتهم وتقبل النصائح 

واالرشادات وإرتداء الكاممات.
تيسمسيلت. محمد شبيل

مصالح الشرطة بالتنسيق مع الدرك 

الوطني تنفذ عملية مداهمة فجائية 

بمدينة العطاف بوالية عين الدفلى

  نفــذت مصالــح امــن واليــة عــني الدفــىل ممثلــة بأمــن دائــرة 
ــة  ــة و الكتيب ــة للرشطــة القضائي ــة املتنقل ــة بالفرق العطــاف مدعوم
ــة  ــة فجائي ــة مداهم ــس، عملي ــوم أم ــي، ي ــدرك الوطن ــة لل اإلقليمي
ــاء و الشــوارع  ــة العطاف،مســت معظــم األحي ــىل مســتوى مدين ع
ــل و  ــرب مداخ ــة ع ــة مختلف ــاط مراقب ــع نق ــملت وض ــام ش ــا، ك به
مخــارج ذات املدينــة، ســمحت بتفقــد هويــة وتعريــف العديــد مــن 
األشــخاص مــن مختلــف الفئــات العمريــة، وبغــرض توقيــف املركبات 
محــل الرسقــة أو املبحــوث عنهــا، تــم إخضــاع العديــد منهــا لعمليــة 

ــة. ــك الدراجــات الناري ــا يف ذل ــة، مب املراقب
و قــد جــاءت هــذه العمليــة التــي القــت إستحســان املواطنــني ضمن 
إطــار املخطــط األمنــي الوقــايئ املســطر مــن طــرف أمــن واليــة عــني 
الدفــىل لغــرض توفــري األجــواء املناســبة لهــم مــن خــالل التنســيق مع 
الــرشكاء األمنيــني الــذي يرتكــز عــىل تكثيــف العمليــات الرشطيــة و 
املداهــامت الفجائيــة ومحاربــة كل شــتى أشــكال اإلجــرام و باألخــص 

اإلجــرام الحــرضي و اآلفــات اإلجتامعيــة، بغيــة الحــد منهــام.
عني الدفىل.شبيل محمد

قالمة 

إجتماع موسع لدراسة ملف األزمة الصحية بالوالية والتحضير لما هو قادم
ي إطار متابعة وضعية الوالية 

جراء خطر إنتشار فريوس 
كورونا، ترأس مساء اليوم االحد 
09 أوت 2020 وايل والية قاملة  

السيد «كامل عبلة» اجتامعا 
موسعا للجنة الوالئية املكلفة 
بتنسيق العمليات القطاعية 

للوقاية و مكافحة الوباء، 
بحضور كل من السادة:أعضاء 

اللجنة األمنية،النائب 
العام املساعد،رؤساء 

الدوائر املعنيني،واملدراء 
التنفيذيني،رؤساء املجالس 

الشعبية البلدية املعنية.
اين تم التطرق للوضعية 

الصحية و الوبائية بالوالية، حيث أسدى السيد الوايل 
توجيهات يف ما يخص تسيري أزمة covid19، بـمتابعة 

:
حرص و استغالل كل اإلمكانات املتوفرة باملؤسسات 

الصحية،لتعزيز التكفل باملصابني بالوباء عىل مستوى 
املستشفى املرجعي.

 الوقوف عىل سري املراكز الجديدة املرجعية و مراكز 
التوجيه الصحي، الستقبال و التكفل مبرىض كوفيد19.

 تأمني املؤسسات االستشفائية، و مامريس الصحة.
 مواصلة إقتناء التجهيزات للتكفل باالٕحتياجات 

املسجلة عىل مستوى املستشفى املرجعي كوفيد19.

و يف إطار تطبيق ما تقرر من قبل السلطات العليا 
للبالد، يف ما يتعلق بفتح املساجد، فقد أعطى السيد 

الوايل تعليامت بتحديد املساجد التي تتوافق و 
رشوط الفتح، من إجراءات و تدابري وقائية، مع احرتام 

الرشوط و وقوف لجان و جمعيات املساجد عىل 
تطبيقها و التقيد بها إزاء املصلني.

إىل جانب تأطري املساجد بخاليا مكون من أعوان 
حامية مدنية و مصالح أمنية ، كشافة إسالمية ، و 

جمعيات، إلرشاد املصلني و إعالمهم باالجراءات 
الوقائية الالزمة لتفادي انتقال العدوى داخل املسجد.
 أما يف ما يخص التحضري لالمتحانات الرسمية للسنة 

الدراسية 2019/2020 لشهاديت التعليم 
املتوسط و البكالوريا، فقد تم التطرق إىل 
كيفية تنظيم املراكز و تحضريها، مبا يلزم 

، و توفري كل رشوط الوقاية، و املرافقة 
الطبية والنفسية.

كام تم متابعة لبعض امللفات، اهمها: 
االنتهاء من عملية تسديد الشطر الثالث 

من منحة 10 الف دينار جزائري.
التحضري للدخول املدريس، تسيري نهاية 
السنة الجامعية، و الدخول اإلجتامعي.

دعوة موجهة للفاعلني من املجتمع 
املدين، هالل احمر جزائري،كشافة 

اسالمية، جمعيات،و لجان احياء إىل 
تكثيف الحمـالت التحسيسية و التوعوية 
خاصة يف بعض املواقع التي تشهد حركة 
و تجمعات بالفرتة الليلة،اىل جانب عمليات تعقيم 

الشوارع، الساحات العمومية واملقرات اإلدارية.

السيد الوايل يف مداخلته أكد أن املرحلة تستدعي 
املزيد من الحرص واليقظة من قبل املواطنني.

و يف األخري،مثن جهود الـمتمرسني بقطاع الصحة 
مبختلف أسالكهم، و سلك الحامية املدنية، و كل 

املرابطني بتدخالتهم، ودعاهم اىل مواصلة مساعيهم 
للحد من انتشار هذا الوباء والتصدي له.

قاملة هشام بوغرارة 

حمام دباغ بقالمة 

 الشرطة القضائية بحمام دباغ

تضبط وتحجز ٣٣٦ قنينة من المشروبات الكحولية من مختلف األنواع دون رخصة
يف إطار مكافحة الجرمية يف الوسط الحرضي، 

وعىل إثر معلومات مؤكدة، متكنت قوات الرشطة 
القضائية بالفرقة املتنقلة للرشطة القضائية بحامم 

دباغ، من توقيف شخص مشتبه فيه يبلغ من 
العمر 46 سنة، مقيم بحامم دباغ.، عىل مستوى 

حي لعفيفي محمد
بعد اتخاذ اإلجراءات القانونية الالزمة 

بشأنه، تم العثور داخل مركبته عىل 10 علب 
بالستيكية بكل علبة 24 قنينة من نوع بوفور 

BEAUFORTبسعة 50 سل للقنينة الواحدة  
03 علب بالستيكية تحتوي عىل 24 قنينة جعة 
من نوع بيكس BECK/S بسعة 50 سل علبة 

بالستيكية من نوعبفرواز BAVAROISE بسعة 
50 سلتحتوي عىل 24 قنينة، مبجموع : 336 

قنينة
تم تحويل املشتبه فيه اىل املصلحة، بعد حجز 

ما تم العثور عليه، فتح تحقيق يف القضية كون 
ضده ملفا قضائيا عن فعل: بيع مرشوبات 

كحولية بدون رخصة، تم إرسل امللفات إىل 
محكمة قاملة.

قاملة هشام بوغرارة

سيدي بلعباس 

مدرسة ابتذائية بحي ٨٠٠ مسكن  عدل مغلقة
جدد أولياء التالميذ بحي 800 مسكن عدل 

بطريق تسالة  ببلدية سيدي بلعباس نداءاتهم 
للجهات املعنية قصد إعادة فتح املدرسة 

اإلبتدائية املتواجدة وسط التجمع السكاين 
وبحسب ترصيحات عدد من األولياء فإن عددا  

من التالميذ يضطرون إىل التنقل إىل  مزاولة 
الدراسة مام أثر عىل التحصيل العلمي ألبنائهم 

وقد طالبوا عرب يومية ”الوسيط املغاريب “ من كل 
الهيئات الفاعلة برضورة التدخل العاجل إلعادة 

فتح الهيكل الرتبوي الذي  انتهت االشغال به 
مند مدة مايقارب 8 أشهر و اعادته  يف الخدمة  

خالل املوسم الدرايس القادم و حسب ترصيحات 
السكان طلب منهم من املديرية الوصية قامئة 
امضاء تتجاوز 120 أمضاء لفتح املدرسة لكن 

بالحي عدد املتمدرسني يتجاوز 180 ثلميذ و 
ثلميذة  و يبقى مصري الثلميذ التنقل مبسافة 

مايقارب 3 كلم  بني األحياء املجاورة يف ظل شبه 
انعدام لوسائل النقل و خاصة خالل فصل الشتاء 
هذا وقد يتساءل السكان مامصري املدرسة مغلقة 

ملدة تقارب السنة 
سيدي بلعباس: فرحات.ب

وفاة رضيعة و جرح ٠٦ أشخاص أخرين في حادث مرور بقرية الموان بأوريسيا

يف بيان ملصالح الحامية املدنية بسطيف فقد 
تدخلت فرقها مدعمة بفرق أخرى من عني آرنات 

مساء أمس ألجل معاينة حادث مرور خطري، 
سجل عىل الطريق اإلجتنايب للطريق الوطني 
رقم75 بنواحي قرية املوان بلدية االوريسيا، 

خلف وفاة رضيعة يف عني املكان وتعرض ستة 
(06)أشخاص آخرين إلصابات متفاوتة الخطورة.
الحادث متثل يف اصطدام سيارتني (دايو سييلو/ 

بيجو207) مع انقالب األوىل التي كان عىل 
متنها 4افراد من عائلة واحدة مبا فيهم الضحية 

املتوفاة والسيارة الثانية كان عىل متنها 3شبان 
يف العرشينات ، تم إسعاف و اجالء كل ضحايا 
هذا الحادث األليم إىل استعجاالت املستشفى 

الجامعي سعادة محمد عبد النور بسطيف.
سطيف : كامل بوشباك
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 سطيف :

 أزمة عطش حادة بقرية النواصر ببازر سكرة رغم صرف ١٣ مليار لتوفير مياه الشرب

ال تزال أكرث من 6000 نسمة بقرية النوارص 
بلدية بازر سكرة بسطيف، تعاين من انعدام 

مياه الرشب منذ سنوات مام حول حياتها 
اىل هاجس و رحلة بحث يومية عن مياه 

الرشب و جلبها بطرق تقليدية و من اآلبار 
الفالحية غري املعالجة او رشاء صهاريج املياه 

مببالغ متفاوتة، و رغم انجاز مشاريع قطاعية 
و أخرى محلية رصد لها غالف مايل قدره 8 
مليار سنتيم، منها إنجاز نقب طاقة ضخه 

15 لرت يف الثانية مبنطقة جبل "بروا" يف سنة 
2016 ، و مد قناة الجر عىل مسافة 13 كلم 
بقناة قطرها 250 ملم إىل خزان مايئ بطاقة 

استيعاب 500 م3 بقرية النوارص املاجن ، كام 
تم تجديد قناة توزيع املياه بالقرية لتجنب 
الترسبات بسبب قدم الشبكة القديم مببلغ 

4 مليار سنتيم من ميزانية التنمية املحلية 
انطلقت األشغال باملرشوع شهر جوان 2019 
و انتهت بعد ستة أشهر، و رغم أن املرشوع 

تم وضعه حيز الخدمة من طرف وايل سطيف 
مبناسبة االحتفاالت بيوم الشهيد يف شهر 

فيفري من السنة الجارية و عمت الفرحة و 
تعالت زغاريد سكان القرية استبشارا بنهاية 
أزمة املياه نهائيا بهذه القرية و توفري املياه 
لـــ 6000 نسمة، و هذا بعد وضع مرشوع 
ثاين لتوسيع شبكة املياه اىل قرية النوارص 
الرمل لتزويد الف نسمة أخرى من هذا 

الخزان بغالف مايل قدره مليار سنتيم، لكن 
السكان خاب ظنهم و هذا بعد توقف ضخ 
مياه الرشب بعد20 يوما من وضع املرشوع 

حيز الخدمة من الطرف الوايل "محمد 

بلكاتب".
 و تساءل السكان عن سبب تعطل هذا 

املرشوع و تسجيل عدة ترسبات عىل مستوى 
الشبكة، و تفاقم أزمة املياه بهذه القرية التي 
تعاين من هذه املشكلة منذ سنوات و تساءلوا 

عن انجاز مرشوع بهذا الحجم و تخصيص 
غالف مايل مببلغ 13 مليار سنتيم لتوفري مياه 

الرشب ملدة ال تزيد عن 20 يوما.
يف ترصيحات لرئيس املجلس الشعبي البلدي 

"مومني بوزيد" و الذي أكد أن املرشوع 
قطاعي و مل يتم تسليهم للبلدية بعد و أن 

املشكلة حسب علمه تعود إىل تراجع منسوب 
مياه النقب مبنطقة "براو" و أن اإلدارة تسعى 

لتعميق النقب عن قريب.
 سطيف : كامل بوشباك

الشرطة بعين الدفلى توقف ٠٣ أشخاص تورطوا في قضايا حيازة 

المخدرات و المؤثرات العقلية لغرض االستهالك الشخصي و الترويج

متكنت مصالح الرشطة بكل من خميس مليانة 
و الروينة بوالية عني الدفىل، قبل يومني، من 
توقيف 03أشخاص ترتاوح أعامرهم بني 27 
و 34سنة، لتورطهم يف قضايا حيازة أسلحة 

بيضاء و كذا مخدرات و مؤثرات عقلية لغرض 
االستهالك الشخيص و الرتويج,

القضية األوىل عالجتها مصالح أمن دائرة 
خميس مليانة، و التي جاءت بناء عىل 

استغالل معلومات مفادها قيام أحد 
األشخاص بتمويه نشاطه يف بيع املياه 

املعدنية عىل مستوى محطة نقل املسافرين 
باملدينة، ألجل ترويج املؤثرات العقلية 

بطريقة غري رشعية، ليتم وضع خطة أمنية 

محكمة قصد اإلطاحة به متلبسا بجرمه، و 
بعد مداهمة مكان تواجده حاول التخلص 

من مشطني من األقراص املهلوسة و كذا 
الفرار من قبضة رجال األمن، غري أن التدخل 

االحرتايف لهم مكنهم من توقيفه و حجز17 
قرصا مهلوسا و كذا مبلغ مايل يرجح أنه من 
عائدات نشاطه املحظور، تجدر اإلشارة، أن 
املعني تم إنجاز ملف إجراءات قضائية يف 

حقه قدم مبوجبه أمام النيابة املختصة إقليميا 
للنظر يف قضيته .

أما بخصوص العملية الثانية التي عالجتها 
مصالح أمن دائرة الروينة، فجاءت إثر قيام 
رجال الرشطة بتوقيف مركبة سياحية عىل 

مستوى الحاجز األمني بالطريق الوطني 

رقم 04 عىل متنها شخصني مشبوهني و بعد 

القيام بعملية املراقبة األمنية للمركبة، تم 

العثور عىل سالح أبيض محظور (سكني) و 

كذا قاطع حديدي (كيتور)، باإلضافة إىل قرص 

مهلوس، ليتم تحويل الشخصني املوقوفني 

إىل مقر أمن الدائرة، حيث بعد استكامل 

اإلجراءات القانونية الالزمة، تقدميهام أمام 

الجهة القضائية املختصة بعني الدفىل للنظر 

يف قضيتهام.
عني الدفىل.شبيل محمد

نشاطات تحسيسية توعوية متواصلة عبر الفضاء 

اإلذاعي ألمن والية األغواط " األمن الوطني في خدمتكم "
مواصلة للنشاطات اإلتصالية الجوارية يف 

بعدها التحسييس التوعوي و مبناسبة موسم 
الصيف ٢٠٢٠ كثف أمن والية األغواط من 

نشاطاته اإلعالمية الهادفة عرب فضائه اإلذاعي 
األسبوعي "األمن الوطني يف خدمتكم"، 

الذي يبث عرب أثري إذاعة األغواط الجهوية، 
يف هذا اإلطار عكف إطارات أمن الوالية عىل 

تقديم النصائح و اإلرشادات املهمة لفائدة 
املواطنني يف املجال األمني و املتكيفة مع 

الوضع الراهن، كدعوتهم لإللتزام بالتدابري 
اإلحرتازية الالزمة للوقاية من عدوى فريوس 
كورونا للحفاظ عىل الصحة العمومية، سيام 
ماتعلق منها باالستعامل الواسع للكاممات 

الوقائية، احرتام مسافة التباعد الصحية، 
تجنب التجمعات، استخدام املطهرات و 

التقيد مبواقيت الحجر الصحي.
عالوة عىل التحسيس و التوعية حول مجاالت 

االستعامل األمن لشبكة االنرتنت و مخاطر 
األلعاب اإللكرتونية، مخاطر آفة املخدرات، 

إضافة إىل تقديم النصائح و اإلرشادات 
املتعلقة مبوضوع السالمة املرورية للوقاية 

من حوادث املرور، مع التطرق يف نهاية كل 

فضاء إذاعي ضمن هذا الربنامج األسبوعي إىل 
التذكري بأهمية اإلتصال و التواصل مع مصالح 
األمن الوطني عرب مختلف الدعائم اإلتصالية 
للمديرية العامة لألمن الوطني املوضوعة يف 

خدمة املواطنني و تحت ترصفهم عىل مدار 
الساعة طيلة أيام األسبوع.

مكتب االتصال و العالقات العامة
أمن والية األغواط

جمعية لألطباء النفسانيين بالبويرة

إطالق مبادرة تضامنية "النفساني في دارك"

أطلقت  الجمعية الوالئية لألطباء النفسانيني بالبويرة تزامنا مع متديد فرتة الحجر 
الصحي جراء تفيش جائحة كورونا يف البالد عىل غرار بلدان العامل وما خلفته من 
انعكاسات سلبية عىل الحالة النفسية واالجتامعية للمجتمعات مبادرة "النفساين 
يف دارك" لفائدة األرس البويرية لطرح انشغاالتها ومشاكلها النفسية واالجتامعية 

عىل املختصني النفسانيني الذين سيتكفلون بالتنقل إىل املعنيني من أجل التشخيص 
ومتابعة العالج النفيس عرب مراحل حسب كل حالة وذلك بالتواصل عىل الخط 

الهاتفي 0659457692، ويف السياق أوضح صاحب املبادرة ورئيس الجمعية الدكتور 
"كامل معنان"  أن فرتة الحجر الصحي خلفت أثارا نفسية عىل جميع افراد املجتمع 
وبالخصوص فئة االطفال التي تعترب األكرث ترضرا لعدة اعتبارات مقارنة بالكبار لهذا 

نحن نركز كثريا عىل هذه الفئة خالل هذه الفرتة الحساسة والعصيبة كونها حرمت من 
الدراسة واللعب والحركية وحرية الترصف عكس الكبار وأمس تم الوقوف عىل حالة 

يف منطقة برج أخريص لطفل يعاين من التبول الالإرادي ونجحنا بطرق عالج نفسانية 
من تجاوز هذا اإلضطراب وهناك حاالت أخرى سنتكفل بها عرب تراب الوالية يؤكد 

محدثنا الذي يرتأس أيضا خلية اإلصغاء التي تم تنصيبها مبقر للمجلس الشعبي الواليئ 
.هذا ولقيت املبادرة التي حملت شعار "اقعد يف دارك احنا يل نجوك " تجاوبا كبريا 

لدى سكان الواليات عرب منشورات مبواقع التواصل االجتامعي شاكرين القامئني عليها 
كثريا .

البويرة. ساملي زينب

قد ينهار فوق رؤوس الموظفين و الزوار في أي لحظة 

مقر مصالح الفالحة بدائرة عين 

تادلس بمستغانم خطر داهم  
أضحى مقر املديرية الفرعية للمصالح الفالحية بدائرة عني تادلس التي تعد إحدى 

كربيات دوائر والية مستغانم ، يشكل خطرا داهام جراء تردي حالته التي تزداد 
سوءا يوما بعد آخر ، حيث يتضح للعيان تشقق الجدران و تأكل سطح البناية اآليلة 

للسقوط ، األمر ذلك بات يثري مخاوف موظفي ذات املصلحة كام هو حال الزوار من 
فئة الفالحني الذين يقصدونه لغاية طرح انشغاالته و تحصيل شتى الوثائق االدارية . 

 و يف ذات السياق استنكر موظفو ذات املصالح الواقع املر الذي يكابدونه جراء 
الوضعية املزرية التي يشهدها املقر الكائن بوسط املدينة و الذي تفتقد به ابسط 

رشوط العمل عىل غرار التهوية  لكون البناية  قدمية ترجع اىل العهد الكولونيايل اذ 
بات يف امس الحاجة اىل تخصيص ميزانية إلعادة التأهيل و الرتميم  أو تغري املوقع 

متاما لينال القطاع نصيبه عىل غرار باقي القطاعات األخرى التي تحوز مقرات الئقة 
عىل عكس القطاع الفالحي و رغم حيويته إال أن الوافدين عليها يشعرون باالهانة يف 
خضم ما يعايشه مقرهم الذي تحيط به النفايات و غمره بقايا البناية اآليلة لالنهيار 

و التساقط . 
اليومية اتصلت باملسؤول الفرعي عن املصلحة املعنية حيث أكدت املديرة أن األمر 

يتجاوزها صالحياتها و ان ميزانية املديرية الوالئية ال تسمح بإدخال ترميامت أو رصد 
مبالغ لتأهيل املوقع ، كام أن املصالح اتصلت بالسلطات املحلية حيث زار رئيس 

الدائرة املقر و قدم وعودا إليجاد مخارج يف اقرب اآلجال ، إال أن دار لقامن تبقى عىل 
حالها  دون أن تتحقق الوعود  التي طال انتظارها يف خضم حاالت التذمر التي  عرب 

عنها الجميع ، و يف انتظار حدوث ما ال يحمد عقباه ، بات لزاما عىل املسؤولني إيجاد 
الوصفات  املطلوبة بأقىص رسعة ممكنة لتفادي الكارثة و إعادة االعتبار للقطاع 

الفالحي الوحيد التي ينتج و يشغل و يوفر احتياجات السوق باملنطقة التي تشتهر 
بطابعها الفالحي  . 

 مستغانم : عبدالقادر رحامنية

المصلحة الوالئية لألمن العمومي بأمن والية سيدي بلعباس 

تسحب 388 رخصة سياقة خالل شهر جويلية منصرم 

ــهر  ــة  لش ــاس يف حصيل ــيدي بلعب ــي بس ــن العموم ــة لالم ــة الوالئي ــجلت املصلح س
جويليــة املنــرصم 25 حــادث مــرور، نتــج عنهــا إصابــة 29 شــخصا بجــروح متفاوتــة 
ــة  ــل البرشي ــباب يف العوام ــم األس ــص أه ــث تتلخ ــارص، حي ــم 13 ق ــورة منه الخط
ــة يف عــدم حــرتام قوانــني املــرور، تليهــا عوامــل  بالدرجــة األوىل بـــ 21 حــادث ممثل
ــني كــام ســجلت ذات املصلحــة يف نفــس  ــة بحادث ــة يف الدرجــة الثاني ــة باملركب متعلق
ــات  ــدة مخالف ــكاب ع ــا يف إرت ــبب أصحابه ــياقة تس ــة س ــحب 388 رخص ــرتة س الف
ــجيل 882  ــة إىل تس ــياقة، باإلضاف ــص الس ــوري لرخ ــحب الف ــتوجب الس ــة تس مروري
مخالفــة مروريــة  و منهــا  وضــع 176 مركبــة و85 دراجــة ناريــة  يف املحــرش والتــي 
تســبب أصحابهــا يف مخالفــات مروريــة مختلفــة ويف إطــار محاربــة ظاهــرة التجــارة 
ــرث مــن 11 قنطــارا مــن  ــوات الرشطــة عــىل حجــز أك ــد أقدمــت ق ــة فق الغــري رشعي
الســلع اإلســتهالكية والغــري إســتهالكية  حيــث تــم إتخــاذ اإلجــراءات القانونيــة ضــد 

ــني املخالف
سيدي بلعباس: بلحاج.ف
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قافلة تحسيسية تجوب شوارع المدينة  للحد 

من أنتشار وباء كوفيد ١٩بخنشلة 
يف اطار التكفل والتحسيس بوباء كورونا 
أنطلقت قافلة  تحسيسية تحت ارشاف 

السلطات الوالئية ممثال لوايل الوالية 
املتواجد تحت الحجر الصحي االمني العام 

للوالية و  رئيس ديوان الوايل بحضور 
ومدراء الصحة   النشاط االجتامعي 

السياحة والجمعيات ذات الصلة 
ومسؤويل املستشفيات يف غياب البعض 

منهم  والعاملني باملؤسسة الجوارية 

شبه طبني واطباء باشارة انطالق قافلة 
طبية نحسيسية لفائدة مواطنني خنشلة 
واحيائها الشعبية بهدف رشح كيفيات 

اتخاذ االجراءات والتدابري الوقائية للحد 
من انتشار كوفيد 19بعد أن عرفت 
املؤسسات االستشفائية املتكفلة بها 

الوباء ب49حالة موزعة عىل دوائر الوالية 
الكبرية قايس خنشلة ششاروكيفية االلتزام 

بالوقاية  واتباع السالمة الصحية للحد 

من انتشار الفريوس والقضاء عليه بعد 
الوفيات التي عرفتها الوالية بالوباء حيث 

خلفت املبادرة استحسانا عند املواطنني 
واسعا ولدى الجمعيات الناشطة التي 

تسعى بكل جهودها املحافظة والعمل 
من أجل الصالح العام ويف خدمة املجتمع 

املدين بصفة عامة وخاصة للخروج من 
هذه االزمة الويائية 

خنشلة رشيد بوزيان 

أستياء وتذمر المستفيدون بسكنات كوسيدار ٢٠٠٠وحدة سكنية بخنشلة 
اعرب املستفيدون من السكنات 

االجتامعية كوسيدار  الكائنة بطريق 
بغاي والبالغ عددها 2000وحدة سكنية 

اجتامعية   عن استيائهم الشديد من 
التأخر الكبري يف تسليم مفاتيح سكناتهم، 

الذين استفادوا منها منذ سنة  2014.
وحسب املستفيدين من هذه السكنات، 
فإنهم ملّوا من االنتظاريف  تسليم مفاتيح 
سكناتهم، وهذا بعد أن أصبحوا يعانون 

من مصاريف الكراء، التي أنهكتهم بعدما 
تجاوزت 8 آالف دج، باعتبار أن مدخولهم 

الشهري أو اليومي محدود، وهم أرباب 

عائالت وال يستطيعون مجابهة مصاريف 
الحياة، كام أن من بينهم أشخاص من 

ذوي االحتياجات الخاصة وليس لديهم 
مدخول سوى منحة اإلعاقة التي ال توفر 

لهم حتى أبسط األشياء، حيث أكدوا بأن 
هذه السكنات بدأت تعرف تأخرا كبريا يف 

االنجاز ينتظرون دورهم. يأيت هذا رغم 
شكاويهم العديدة للجهات املعنية باألمر، 

إال أن األمور -حسبهم – بقيت تراوح 
مكانها، حيث تحجج املسؤولون بأمتام 

املرشوع بكل املقايس واالتفاق املربم بني 
الرشكة وديوان الرتقية والتسيري العقاري 

رغم ترصيحات السابقة للمدير التنفيذي 
بأن السكنات واجدة ب%90جاهزة 
ميكن توزيعها كام أتهم املستفيدون 

مدير الرشكة مبراوغة الجهازالتنفيذي عن 
الحقائق التي تسري املرشوع منذ2014اىل 

يومنا هذا والزيارات املؤخرة للوايل 
الوقوف شخصيا عىل مدى وترية االنجاز 

التي تاخرت بتوزيع هذه السكنات 
االجتامعية يف وقتها املحددبجويلية 2019 

اىل يومنا هذا
 خنشلة رشيد بوزيان 

ض
ّ
البي

البطالة أنهكتهم واثرت على ظروفهم النفسية واالجتماعية

ض خريجو الجامعات يحتجون 
ّ
البي

ويطالبون بالتشغيل

نظم العرشات من شباب والية البّيض من خريجي الجامعات وقفة احتجاجية سلمية 
بالقرب من مقر مديرية الرتبية بعاصمة الوالية للمطالبة بالتشغيل وانتشالهم من 

البطالة التي يعانون منها منذ سنوات.
املحتجون ويف بيان لهم وجهوا نداءاتهم إىل السلطات العليا يف البالد من أجل إيجاد 

حلول عاجلة لوضعيتهم وانتشالهم من البطالة والتهميش التي يعانون منها.وأكد 
هؤالء الشباب من حملة الشهادات الجامعية يف مختلف التخصصات أن هذا الوضع 
الذي طال أمده كثريا منذ تخرجهم من مختلف جامعات الوطن أثر عىل وضعيتهم 
النفسية واملعنوية كثريا بسبب البطالة التي يتخبطون فيها جراء شح وقلة مناصب 

وعروض العمل بالوالية عالوة عن املحسبوية وعدم الشفافية يف مسابقات التوظيف 
التي يتم اإلعالن عنها من حني إىل آخر ضمن مناصب شغل جد محدودة، حيث 

رفع املحتجون مطالبهم إىل السلطات العليا يف البالد والتي دعوا من خاللها إىل رفع 
التجميد عن مسابقات التوظيف يف مختلف القطاعات ومراعاة خصوصية املنطقة 

التي تفتقر إىل قاعدة صناعية من شأنها امتصاص البطالة لتمكني أكرب عدد من هؤالء 
الشباب من الظفر مبنصب شغل يحفظون به كرامتهم، كام طالبو بفتح عقود ما قبل 
التشغيل و اإلعالن عن عروض العمل التي تصل إىل وكاالت التشغيل املحلية، وتوفري 

مناصب شغل دامئة وإلغاء رشط الخرب املهنية والسن يف التوظيف وغريها من املطالب 
التي رفعها شباب البّيض النتشالهم من واقعهم املر الذي يتطلب تحرك مختلف 

القطاعات واالستجابة ملطالبهم املرشوعة.
البيض: محمد بن هرقال

البيض 

نِعش محالت بيع المكيفات الجديدة والمستعملة
ُ
حرارة الصيف ت

تعرف العديد من التجهيزات الكهرومنزلية، السيام 
املراوح واملكيفات الهوائية، ارتفاعا جنونيا يف األسعار 

خالل فصل الصيف، وباألخص خالل الفرتة األخرية 
التي تزامنت مع االرتفاع املحسوس يف درجات 
الحرارة، وهو ما وقفت عليه جريدة «الوسيط 
املغاريب»، خالل زيارة روتينية ببعض املحالت 

املتواجدة عىل مستوى «حي التوفري » 
التي أضحت تشهد إقباال كبريا عليها من الزبائن، 
الذين يرغبون يف اقتنائها رغم الزيادة املعتربة يف 
أسعارها، بنسبة راوحت ال 45 باملائة، مثلام هو 

الشأن بالنسبة للمكيفات من نوع « كريستور» التي 
ارتفع مثنها من 47000 دينار إىل 58000 دينار، ومن 

املنتظر أن يصل مثنها مع بداية األسبوع القادم إىل 
61000 دج، حسبام أوضحه أصحاب بعض املحالت 

نتيجة الطلب املتزايد عليها، حتى من قبل سكان 
منطقة الجنوب، وبسبب توقف استرياد قطع الغيار 
ملصانع الرتكيب املتواجدة يف رشق البالد، علام بأنه 
حتى املكيفات من نوع «كوندور» أضحى سعرها 
يرتاوح ما بني 58000 و61000 دج و«جيون» ب 

60000دج.
«املاركات» تشد انتباه الزبائن

وما تجدر اإلشارة إليه هو أن استغالل العديد من 
أصحاب محالت بيع األجهزة الكهرومنزلية حاجة 

املواطن لها وغياب االسترياد، لرفع أسعار هذه 

املنتجات املحلية املتعلقة ب «كريستور» و« كوندور» 
باعتبار أن مكيفات «كيوا» التي كانت تعرف إقباال 

عليها غابت عن السوق ألسباب قيل راجعة عن 
توقف مؤقت ملصنع عني البية عن النشاط، أثارت 

استياء عدة مواطنني خاصة متوسطي الدخل، الذين 
أبدوا تذمرهم من هذا الوضع والزيادات الجنونية 

لجشع التجار الذين يغتنمون الفرص يف كل مرة حتى 
يجنون أرباحا طائلة عىل حساب املواطن البسيط، 
الذي يجد نفسه مضطرا القتناء تلك األجهزة التي 

أصبح ال يستغني عنها كونها أصبحت من رضوريات 
الحياة.

والذي جعلهم يقتنوها بهذا املبلغ، إىل جانب تسديد 
ما قيمته 3500 دينار لرتكيبها، يف حني فضل بعضهم 

رشاءها عن طريق التقسيط، وآخرون كانت وجهتهم 
نحو «املراوح» التي يرتاوح سعرها ما بني 3500 إىل 

5500 دج، والتي تتالءم مع دخلهم الشهري ملقاومة 
موجة الحر، التي تشهدها والية البيض، وحتى 

يتمكنون من البقاء يف املنازل استجابة لظروف الحجر 
املنزيل، املفروض يف إطار التدابري الوقائية، من خطر 
اإلصابة بعدوى فريوس «كورونا» ، وهو ما أكده لنا 

السيد «معمر. ر« الذي صادفناه يجول بكامل أرجاء 
محالت األجهزة الكهرومنزلية، بحي «التوفري» يقرأ 

جميع أسعار األجهزة املعروضة فيه و«املاركات» 
ومدة الضامن، وما شد انتباهه حسبام رصح لنا، 

هو االرتفاع امللحوظ يف أسعار املكيفات الهوائية 
بنسبة 40 باملائة، ما جعله غري قادر عىل اقتنائها رغم 
أهميتها يف هذا الظرف ،  التي يعرف ارتفاعا كبريا  يف 

الحرارة الذي يسمى عندنا *الصاميم * أما بالنسبة 
للسيدة «خرية ب « فأكدت بأنه رغم ارتفاع مثنها إال 

أنها مضطرة لرشاء مكيف هوايئ بقيمة 58000 دج 
من نوع «كريستور»، مشرية إىل أن ما يهمها هو نوع 

«املاركة» أكرث من الثمن، ألن جميع أمثان األجهزة 
«الكهرومنزلية» عرفت زيادات معتربة،.

طلب كبري عىل «كيوا »
وهو نفس ما أكده زبون آخر صادفناه مبحل* بشارع 

التوفري* يتواجد بأحد املحالت ، والذي أوضح بأنه يفضل 
اقتناء التجهيزات «الكهرومنزلية» من هذه املنطقة 

النخفاض أسعارها مقارنة باملحالت املتواجدة باملناطق 
األخرى لوالية البيض ، وأوضح بأن املاركات التي يتم بيعها 

بهذا املحل، رغم أنها منتوج محيل إال أنها من النوعية 
الجيدة واملضمونة، علام بأنه حتى صاحب املحل أشار إىل 

أن هناك إقباال كبريا منذ نهاية شهر جويلية، عىل املكيفات 
الهوائية ومنهم تجار ينحدرون حتى من الجنوب خاصة.. 

البنود ..زاوية الدباغ ..متيمون ..وختى ادرار يتعاملون 
معهم يقومون باقتناء هذا النوع من األجهزة إلعادة بيعها 
لزبائنهم الذين هم بحاجة رضورية لها وهذا ملجابهة الحر 

كام انتعشت حركة البيع والرشاء يف أسواق بيع 
املكيفات، املستعملة والجديدة، إىل جانب انتعاش 

العمل يف صيانتها، وذلك ىف ظل التصاعد التدريجي ىف 
درجات الحرارة، بعد فرتة طويلة من الركود شبه التام 

طوال فصل الشتاء. 
وشهدت محالت بيع املكيفات املستعملة والجديدة  
مبنافذ البيع املختلفة، ومحالت الصيانة  ، إلصالح أو 
رشاء مكيفات جديدة، حالة من االنتعاش امللحوظ، 

وهو ما أدى إىل ارتفاع أسعار رشائها أو صيانتها. 
وأوضح البعض لـ "الوسيط املغاريب" أن التصاعد 

التدريجي ىف درجات الحرارة من ، ينذر بصيف حار 
، وهو ما أدى إىل زيادة اإلقبال مبكراً عىل صيانة 

املكيفات الخاصة بالبيوت والسيارات، أو رشاء 
مكيفات جديدة للبيوت . 

وقالوا: يف ظل إقبال رشيحة كبرية من املقيمني عىل 
رشاء املكيفات املستعملة تحديداً، ارتفعت األسعار 
بشكل كبري ىف الكثري من املحالت ، ووصف البعض 

أسعار املستعمل ىف السوق باملبالغ فيه، مشريين إىل 
أن أسعار املستعمل تقرتب من أسعار الجديد من 

املكيفات، موضحني أن نسبة انخفاض أسعار املكيفات 
املستعملة عن الجديدة ال تزيد عىل 30 %، ىف حني 
أكدوا أن أسعار صيانة مكيفات السيارات مستقرة، 

أما أسعار رشائها جديدة من فتشبه النار التي تحرق 
جيوب املواطنني . 

مراسلكم/عبدالهادي بلوسع

التحضيرات المنعشة إلستقبال موسم إصطياف بوهران 
إستعداد لفتح التدريجي الشواطىء يف 

إطار حمالت التنظيف ومعالجة  املحيط 
التي تقوم بها الوالية شهدت ٱمس اليوم 

العمليات التنظيف املربمجة من طرف 
والية وهران تحت إرشاف خلية حامية 

عني الرتك مبشاركة املؤسسة الوالئية  
وهران عملية تنظيف كبرية حيث شملت 
طريق الكورنيش والطريق اإلجتنايب حيث 
تم تسخري لهذه العمليات 4الشاحنات من 
املحمولة 2.5طن و90عامل وكذا أسفرت 
هذه العملية عىل جمع حوايل 500كيس 

القاممة الحاوية النفايات املنزلية املبعرتة 
واألعامل الضارة وحولت إىل مركز الدم 

التقني العنرص. 
اميان لكحل وهران
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سكان بلدية األغواط يطالبون بقطع األراضي

إحتج صبيحة اليوم العرشات من شباب بلدية األغواط أمام مقر الوالية مطالبني 
بتقسيم قطع األرايض التي طال إنتظارها.

حيث عرف هذا امللف الكثري من العراقيل و التعقيدات من خالل 
دراسات للملفات و التحقيقات املتكررة يف ذمم املرشحني لإلستفادة و ذلك منذ 2014 

نظراً لعددهم الكبري مقارنة بعدد القطع التي إستفادت منها الوالية املقدرة بـ 1500 
+ 2000 قطعة عىل مرحلتني و التي مل تخرج لألضواء إىل يومنا هذا منذ 6 سنوات.

و قد طالب املستفيدين برضورة التعجيل بإستكامل إجراءات دفع الحقوق و تحرير 
عقودهم خاصة بعد عملية القرعة التي جرت يف ظروف أقل مايقال عنها رسيعة و 

غامضة حيث شملت العملية أسامء 
مل ترد ال يف القامئة األوىل و ال الثانية و هو األمر الذي حريَّ الغري مستفيدين كونهم 

أصحاب حق يف ذلك و هو ما احتجوا عليه سابقاً مام دفع بالسلطات القضائية املحلية 
التحرك.يف هذا الجانب من امللف

بني مطرقة غالء املعيشة و الِكراء و بني ِسندان إستكامل اإلجراءات اإلدارية و القضائية 
لتنقيح القوائم مازال املواطن األغواطي يعاين األمرين.

زكرياء بوداود األغواط 

تدخالت أمن والية تيسمسيلت 

تلقي أكثرمن 367مكالمة هاتفية من المواطنين

يف إطار السهر عىل حامية األشخاص يف 
أرواحهم و ممتلكاتهم،  وضعت مصالح 

أمن والية تيسمسيلت تحت ترصف 
املواطنني األرقام الخرضاء  17 - 1548 - 
104 و  التي تهدف للتواصل الدائم مع 
املواطنني لتلقي البالغات و الطلبات  و 

االستجابة ملختلف تطلعات و انشغاالت 
املواطنني يف املجال األمني ، حيث 

سجلت مصالح أمن والية تيسمسيلت 
خالل شهر جويلية 2020 ما مجموعه 367 مكاملات هاتفية من طرف املواطنني.

تيسمسيلت.محمدشبيل

التدابير المستمرة لتكفل بلمصلحة كوفيد١٩ بحي النجمة 
ي إطار متابعة الوضعية 

الصحية بالوالية لعدد من 
اإلجراءات التي تم إتخادها 

عىل للمستوى املحيل  
التكافل باملصابني بالوباء.
قام السيد الوايل وهران 

عبد القادر جلوي بزيارة 
فجايئ ملستشفى 240بحي 

النجمةو مع بداية االسبوع 
املقبل إضافة 50رسيرا عىل 
املستو ى املؤسسة كام أن 
املستشفى بالحي النجمة 

الذي يشهد عىل إنتهاء 
األشغال بيه مؤخراووضع 

تحت الترصف املؤسسة 
اإلستشفائية ل1نوفمرب1954بإيسطو من أجل 

تخفيف الضغط عىل هذه املؤسسة حيث تم يف 
مرحلةأوىل تخصيص الجناح الخاص ب120رسيرا  

يخص التكافل بالوباء كوفيد19و قد م السيد الوايل 
عىل ظروف التكفل باملصابني وتحسبا ألي مضاعفات 

محتملة عىل املستوى الواليةيف ذات السياق يجري 
حاليا تحضري لتجهيز وفتح مستشفى240 يريرا بقديل 

من أجل وضعه تحت ترصف املركز اإلستشفايئ 
الجامعي دكتور بن زرجب  وكذلك يف إطار التكفل 

األمتل باملصابني بالوباء.
اميان لكحل وهران

الطارف

نزوح جماعي لشواطئ القالة عاصمة المرجان 
تحولت اغلبية شواطئ القالة بوالية 

الطارف اىل نزوح جامعي للمواطنني من 
مختلف االعامر و القادمني من مختلف 

بلديات الوالية وحتى خارج الوالية 
لالستحامم بالشواطئ مسيدا – املرجان 

– القالة القدمية وقفت الوسيط املغاريب 
خالل جولة ميدانية ببعض شواطئ القالة 

عىل هذا النزوح الجامعي للمصطافني 
من مختلف االعامر التي امثال بعضها 

عن اخرة فيام شهدة بعض الشواطئ 
مثل القالة القدمية وشاطئ ميسدا 

شهدت ازدحاما كبريا داخل الشاطئ مع 
عودة ظاهرة الشمسيات التي نافست 

املصطافني مام أدى اىل تدافع والتصاق بني 
املصطافني بالسواحل وداخل البحر وهو 

االمر الذي يكشف عن خطورة الوضع 
حسب بعض املتبعني للشأن الصحي 

بالطارف وهذا ما يشكل اصابات اخرى يف 
أوساط العائالت و الشباب و القادمني من 

خارج الوالية كام شهدنا عرشات االشخاص 
داخل البحر يسحبون بشكل متقارب 

جدا بدون اهتامم بالتوجهات التي كانت 
السلطات طالبت بها منذ انتشار الوباء 
وخاصة التباعد االجتامعي وتفادي كل 

اشكال التواصل الجسدي وهو مل تشاهده 
بالشواطئ ومل نجد اي شخص يرتدي 

الكاممة.
الطارف : تقيدة صالح  

الطارف

اعتمادات مالية لتحريك عجلة التنمية بمناطق الظل بالطارف
ــار  ــن عرع ــارف ب ــة الط ــف وايل والي كش
حرفــوش عــن رصــد اعتــامدات ماليــة 
عــىل  التنميــة  عجلــة  لتحريــك  هامــة 
مســتوى اقليــم الواليــة مــن بينهــا مناطــق 
مــن  اخــرى  ماليــة  واعتــامدات  الظــل 
شــأنها اســتجابة لحاجيــات قطــاع الصحــة 
ــا كوفيــد  ــاء كورون و مرافقتــه ملجابهــة وب
١٩ تثمينــا ومســايرة لتعليــامت رئيــس 
كلمتــه  يف  الــوايل  وقــال   ، الجمهوريــة 
خــالل دورة املجلــس الــواليئ التــي خصص 
جــدول اعاملهــا ملناقشــة الحســاب االداري 
ــنة  ــة لس ــة االضافي ــنة ٢٠١٩ و امليزاني لس
ــل  ــق الظ ــل مبناط ــم التكف ــه ت ٢٠٢٠ بأن
جزئيــا حيــث تــم تخصيــص لهــذا الغــرض 
املســؤول  واضافــة  معتــرب  مــايل  مبلــغ 
عــىل  التنفيــذي  الجهــاز  عــىل  االول 
ــا توجــد  ــل به ــم التمف ــي ت ــات الت العملي

حاليــا يف طــور االنجــاز وخصصــت اساســا 
بشــبكات  متعلقــة  مشــاريع  لتجســيد 
امليــاه الصالحــة للــرشب ميــاه الــرصف 
الصحــي و الطرقــات املؤديــة اىل هــذه 
املناطــق و االنــارة العموميــة و اىل جانــب 
ذلــك يضيــف خصصــت الواليــة يف االونــة 
التزويــد  عمليــات  اطــار  ويف  االخــرية 
لفائــدة  ماليــة  ومبالــغ  املدينــة  بغــاز 
ــة اىل  ــة باالضاف ــة و الريفي ــق النائي املناط
ــغ  ــك مبال ــاء وكذل ــط بالكهرب ــة الرب عملي
ماليــة معتــربة صــدت لفائــدة مناطــق 
ان  كلمتــه  الــوايل يف  ذكــر  كــام  الظــل 
و  طبيعيــة  مبقومــات  تزخــر  الواليــة 
تجعــل  ان  بامكانهــا  هائلــة  اقتصاديــة 
مجــال  رائــدة يف  الطــارف  واليــة  مــن 
ــتغالال  ــتغلت اس ــو س ــة ل ــة املحلي التنمي
امثــل فيــام ينبغــي علينــا االعــرتاف بأننــا 

التنمويــة  للمنجــزات  ملحــة  حاجــة  يف 
ــات  ــتجابة لحاجي ــأنها االس ــن ش ــي م الت
مــام  املتجــددة  املواطنــني،  ومتطلبــات 
ــة  ــدؤوب بغي ــاد و ال ــل الج ــيض العم يقت
ارســاء اســرتاتيجية عمــل واقعيــة وشــاملة 
ومتكاملــة تقــوم اساســا عــىل االعتــامد 
ــادئ  ــة عمــل ترتكــز عــىل مب عــىل منهجي
التشــاور و التنســيق و االصغــاء بــني كافــة 
التنمويــة  بالعمليــة  املعنيــة  االطــراف 
وفعاليــات املجتمــع املــدين ويف حــني ختــم 
ــا  ــأن الحــرب عــىل جائحــة كورون ــوايل ب ال
جيشــنا  االوىل  الصفــوف  ويف  متواصلــة 
شــبه  واعــوان  اطــارات  مــن  االبيــض 
الطبــي داعيــا اىل رضورة التحــيل باليقضــة 
و الحيطــة و الحــذر مــن اجــل تخطــي 
الظــروف الصعبــة التــي متــر بهــا البــالد .

الطارف : تقيدة صالح

تهنئة
تقدم السيد بولحجل سعد بأحر التهاني الى ابناء اخته بمناسبة 

تفوقهم في الدراسة متمنيا لهم المزيد من النجاح والتالق.
- بوشرك رواء المتحصلة على شهادة التعليم المتوسط بمعدل 17٫81.
- بوشرك إسراء وانتقالها الى السنة الثالثة متوسط بمعدل 17٫58.
- بوشرك طه اسالم وانتقاله للسنة الرابعة ابتدائي بمعدل 9٫23.
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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 

عنوان اإلدارة والتحرير: 15A شارع محمد خميستي  الجزائر

حوار
األربعاء  12 أوت  2020

١٥ املوافق لـ ٢٢ ذو الحجة ١٤٤١ ه

حوار ثقافي مع فريق نحو القمة األدبي 

حوار: ياسين زويلخ

ممكن فكرة عن فریق نحو القمة؟

فريق نحو القمة يتكون من مجموعة من الشباب 
من الوطن العريب لدعم املواهب والنهضة باألدب 

والثقافة.
كیف جاءت فكرة إنشاء الفریق ؟ ومن 

صاحبھا؟

إنشاء فريق كانت فكرة تراود  رئيسة الفريق أمرية 
غريب من زمن طويل ،ألنها تحب دعم املواهب ، 
ومؤخرا أستاذتها من دعمتها يف ذلك واعطت لها 

طرق كثرية النشاء فريق ناجح فالفضل لله وبعدها 
ألستاذة أمرية.

ممكن نتعرف على صاحبة فكرة إنشاء 
الفریق عن كتب؟

أمرية غريب ، بنت الجزائر من والية سطيف ، أصدرت 
أول كتاب لها سنة 2019 بعنوان " نحو القمة" " 
القمم العالية ال يصلها إال أصحاب الهمم العالية"

محررة صحفية ومدققة لغوية وعضوة مبجلة نساميت 
اإللكرتونية 

وانا اعترب نفيس جزء من الفريق يعني كعائلة ال أعترب 
نفيس رئيسة أو مديرة عليهم.

هل القيتم صعوبات يف إنشاء هذا الفريق؟

أكيد، لنجد هكذا فريق ناجح واجهنا الكثري من 
املشاكل والصعوبات ،لكن الحمد لله نياتنا الطيبة 

جعلتها متر مّر السحاب 
والفريق جعل شعارا له 

القمم العالية ال يصلها إال أصحاب الهمم العالية فال 
يجوز لنا أن نثبط.

ماھي أبرز المراحل التي مر بھا الفریق 
منذ إنشائھ؟

أوال ، أسسنا فريقا لكنه مل يكتمل بسبب بعض 
املشاكل ،ميكن أن أقول رمبا أن اختياري يف البداية 

كان عن ترسع وذلك بسبب املدونة التي كانت 
بإسمي وبعد انسحايب من املدونة غريت الفريق ، 

ال أنكر أن الفريق األول ساعدين كثريا وله مني كل 
االحرتام ، لكن بعد ترو انتقيت فريقا للصفحة فقط 
هو يدير الصفحة ،واملسابقات ، وكل يشء والحمد 

لله قمة يف كل يشء.
ماھي مبادئ فریقكم ؟

مبادئ الفريق قليلة ومميزة 
أوال ، الفريق يرفض أن يذكر اسمه " اقصد األشخاص 

" ال يذكرون أسامئهم حتى أن ال أحد يعلم عدد 
الفريق او أسامئهم وذلك ألنهم ال يحبون الشهرة 

،يحبون عمل الخري رسيا وهذا متيز بالنسبة لنا
ثانيا ، نحرتم كل من ساعدنا ،كل من شجعنا ،وكل من 
شتمنا أو ثبطنا ألنه علمنا ونحن ال نحقد عىل أي أحد 

،نعمل وكأننا ال نعرف الجميع
وأيضا ،نحن فريق ال يهدف إىل تحقيق شهرة ،عن 

طريق التفاعل أو أن نذكر يف كل مكان ،هدفنا بسيط 
وهو ان ترتقي مجتمعاتنا ،ويسمو وعينا لنستطيع 

النهضة باألدلة ونرصة املظلوم

نحن نسري عىل خطى الرشيعة اإلسالمية  
كام قال الله تعاىل " ن والقلم وما يسطرون"

 one ":وأيضا تعجبنا مقالة مالال يوسفزاي حني قالت
 book, one child ,one teacher can change the

"world
"كتاب واحد ،طفل واحد، أو معلم واحد ، يستطيع 

تغيري العامل.
ماھي أھدافكم وطموحاتكم المستقبلیة؟

لدينا أهداف وطموحات كثرية ال يسعنا املقال 
لذكرها كلها ،لكن أهم يشء أينام كانت الطريق 

متاحة لتوعية الناس ونرصة االسالم أو النهضة باألدب 
فهو هدفنا 

حارضا ومستقبال 
هدفنا أن نساهم يف إنتاج جيل واع ، مسؤول عن 
ترصفاته ، يعرف أهدافه ، وينهض باألدب ، نريد 

واجها آخر لعملتنا الوجه الذي سعى محمد صىل الله 
عليه إلظهاره ،الوجه الذي مات من أجله شهدائنا 

األبرار.
في األخیر مایسعك ان تقولي لمتابعي 

فریقكم؟

كل ما يسعني قوله ملتابعي فريقنا وصفحتنا ، هو 
نحن دامئا درعا لكم ، ندعمكم ، ونحن متأكدون من 

نجاحنا 
ومن نجاحكم ، انتم فقط استمروا بالكتابة ، وارفعوا 

راية النرص ونحن معكم دامئا
وأخريا ،شكرا جزيالً عىل التفاتتكم الطيبة ونرجو أن 

نكون فريقا خفيفا ظريفا عليكم ، نرجو أن نكون 
شعلة نور تضاف لتاريخ األمة اإلسالمية.



عني على ما وراء اخلبر 
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هذه الصحيفة تم تحميل 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من

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

لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 

 

كافة حقىق التحميل محفىظة لـ 

ُمْنَتَديَات َسَتار َسات اَلَعَزبِيَّة 

www.star7arab.com 
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