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عني عىل ما وراء الخرب

يومية سياسية تهتم باألخبار الوطنية واملغاربية

الحكم   ب   ١٢سنة   حبسا   نافذا   في   حق   المدير   العام   السابق   لألمن   الوطني   عبد   الغني   هامل 
ص٠٢

التقاعس   في   التكفل   بمناطق   الظل : 

   توقيف   بعض   المسؤولين
المحليين  « ماهي   اال   بداية»

ص ٠٢

   السيد   عطار   يستعرض   فرص
الشراكة   مع   السفير   السعودي
ص٠٣

.

في بالمرصاد الوقوف يؤكد تبون الرئيس
الشعبي  الغضب إثارة محاوالت وجه

ص٠٢

بين الشراكة آفاق استعراض
بتروليوم أوكسيدنتال و سوناطراك

تحادث وزیر الطاقة عبد المجید عطار عبر تقنیة 
التحاضر المرئي عن بعد یوم االثنین مع السید 
سمیر الشیھابي نائب الرئیس التنفیذي ألفریكا 
أوكسیدنتال بترولیوم كوربوریشن حول آفاق 
تعزیز التعاون بین مجمع سوناطراك و شركة 

أوكسیدنتال بترولیوم في مجال المحروقات, حسبما 
أفاد بھ بیان للوزارة یوم الثالثاء.

ص٠٣

عديد   المشاريع   المتعلقة   بإنجاز
حظائر   تكنولوجية   هي «    قيد   الدراسة » 

أكد الوزیر المنتدب لدى الوزیر األول المكلف 
باقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة یاسین 

المھدي ولید الیوم الثالثاء من سطیف بأن «عدید 
المشاریع المتعلقة بإنجاز حظائر تكنولوجیة عبر 
مختلف مناطق الوطن تتواجد حالیا قید الدراسة.»
ص٠٣

بالعاصمة االقتصاديون المتعاملون
تخزين بمساحات للتصريح مدعوون
أغسطس نهاية قبل الغذائية المواد

دعت مجددا مدیریة التجارة لوالیة الجزائر یوم 
الثالثاء كافة المتعاملین االقتصادیین بوجوب 
التصریح بمساحات وفضاءات التخزین المواد 

الغذائیة قبل تاریخ 31 اغسطس الجاري.
ص٠٣

اتفاقيات التبادل الحر:

 إلغاء المرسوم المحدد لكيفيات 
متابعة الواردات المعفاة من 

الحقوق الجمركية
ص٠٣
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التقاعس في التكفل بمناطق الظل:

 توقيف بعض المسؤولين المحليين "ماهي اال بداية"
 أكد رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون أمس األربعاء بالجزائر العاصمة, أن القرارات التي اتخذها 
مؤخرا بإنهاء مهام عدد من  المسؤولين المحليين "ما هي اال بداية" في مسار محاسبة المتقاعسين في 

التكفل بانشغاالت المواطنين ومشاكلهم في مناطق الظل
وقال رئيس الجمهورية يف كلمة له خالل 

افتتاح اجتامع الحكومة-الوالة :" لقد 
اتخذت بعض القرارات الجزئية (...) يف 

توقيف بعض املسؤولني املحليني, وما هي 
اال بداية حيث سنحاسب كل من يتقاعس 

يف حل مشاكل املواطنني".
واستطرد الرئيس تبون قائال :"ال أفهم أنه يف 

سنة 2020 وبعد الحراك املبارك وكل القرارات 
التي اتخذتها الدولة لتخفيف الوضع عىل 

املواطن يف الحياة اليومية, وجود مناظر 
بشعة كان يعرفها املواطن خالل السنوات 

االخرية (...) كنت اعتقد أن هذه الترصفات 
قد اختفت" وهي - مثلام قال - أمور تشكل 

"مواصلة للخطاب السلبي للعصابة".
وكان رئيس الجمهورية وقع يف 8 أغسطس 

الجاري عىل مراسيم إنهاء مهام عدد من 
رؤساء الدوائر و توقيف عدد من رؤساء 
البلديات مع إحالتهم عىل التحقيق عىل 

خلفية عدم إنجاز مشاريع مسطرة مبناطق 
الظل.

وأج

الرئيس تبون يؤكد الوقوف بالمرصاد في 

وجه محاوالت إثارة الغضب الشعبي
 أكد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون, أمس األربعاء, وقوف الدولة "بالمرصاد" في وجه 

محاوالت إثارة الغضب الشعبي عبر احتجاجات "مدبرة" ترمي إلى ضرب االستقرار الوطني في 
إطار "أجندة قوى معروفة" تستهدف البالد

و يف كلمة له خالل إرشافه عىل االجتامع 
الثاين للحكومة بالوالة, شدد الرئيس تبون 
عىل التمسك بآلية الحوار و التشاور التي 
تعد "ضامنة لتوطيد األمن و االستقرار و 

إبعاد شبح التوتر االجتامعي الذي يدعو اليه 
بعض من يريدون زعزعة االستقرار الوطني و 

الدخول يف أجندة قوى معروفة".
و جدد رئيس الجمهورية تذكريه بكون 

الجزائر مستهدفة من قبل هذه القوى التي 
تعمل عىل إثارة غضب املواطن الذي أضحى 
بفعل الهوة التي تم خلقها بينه و بني دولته, 

"فريسة سهلة لهؤالء املشبوهني و أموالهم 
الفاسدة".

و توقف يف هذا الصدد عند الحوادث األخرية 
"املشبوهة" التي تزامنت مع ارتفاع درجات 

الحرارة و عيد األضحى, و التي أكد عىل 
أنه "سيتم الكشف عن مالبساتها و معاقبة 

الجناة الذين يقفون وراءها".
و من بني هذه الحوادث, نقص السيولة املالية 
عىل مستوى العديد من مكاتب الربيد, حيث 

كشفت التحريات املعمقة و املتواصلة قيام 
بعض األطراف بسحب مبالغ طائلة يف ظرف 
قصري, عىل غرار قيام شخص بسحب 4 ماليري 

سنتيم يف الوقت الذي ال يتجاوز دخله 10 
باملائة من املبلغ املسحوب.

و لفت رئيس الجمهورية إىل وجود بعض 
الحركات االحتجاجية "املتنقلة" التي يقف 

وراءها نفس األطراف التي "تشكك حتى يف 
الواقع", و هذا يف إطار "مؤامرة ترمي إىل 

زعزعة االستقرار", ليضيف يف هذا السياق 

"هناك أشخاص ال يخدمهم االستقرار و ال 

يزال يحذوهم األمل يف الرجوع بقوة لكن 

هيهات, فالشعب خرج للشارع و إرادته ال 

تقهر".

و بعد أن أكد أن أغلبية املواطنني عىل 

وعي بأهمية املحافظة عىل االستقرار, أشار 

رئيس الجمهورية إىل أن "من يتحرك اليوم 

هم أولئك الذين كانوا يلعبون باملاليري التي 

هربوها نحو الخارج", ليشدد بالقول: "نحن 

لهم باملرصاد و مرصون عىل القضاء عىل املال 

الفاسد و بقايا العصابة".

و واصل رئيس الجمهورية مشريا إىل أن 
الغاية من هذه االحتجاجات املدبرة هي 

"إثارة غضب الشعب قصد حرمانه من حقه 
يف التغيري الجذري و عدم متكني الكفاءات 

الوطنية املخلصة من فرصتها يف تسيري دواليب 
الدولة بعقلية جديدة ال تتعايش مع سياسة 

الرتقيع و ذر الرماد يف العيون".
و إزاء ذلك, أكد الرئيس تبون عىل أن "معركة 

التغيري الجذري التي لها منطقها و أدواتها 
و رجاالتها و تضحياتها ال مناص من مواصلة 

خوضها مهام كان الثمن", ليوضح أنه "ال 
سبيل إىل تحقيق ذلك إال بالتمسك مبقاربة 

تشاركية تجمع بني الطموح  الواقعية و الرغبة 
الصادقة يف التنفيذ التدريجي لالبتعاد عن 

ممارسات املايض البليد وإعطاء انطالقة 

جديدة للبلد تعيد ثقة املواطن بنفسه و 
يف مؤسساته و وطنه".

و خلص رئيس الجمهورية يف هذا الشأن 
إىل التأكيد عىل أنه "ال رجعة" يف مسعى 

إعادة االستقرار للبالد و استعادة كل 
حقوق الشعب و القضاء عىل  املال 

الفاسد وما تبقى من "العصابة".
كام سجل إرصاره عىل رضورة تحيل 

الجميع باإلرادة يف تحقيق ذلك, خاصة 
مع اقرتاب أول دخول اجتماعي بعد 

االنتخابات الرئاسية لـ 12 ديسمرب الفارط 
داعيا املسؤولني إىل اإلصغاء للمواطن و 

جمعيات املجتمع املدين من أجل تحقيق 
طلباته املرشوعة التي "نسعى لتلبيتها 

تدريجيا, ألن تركة العرشين سنة األخرية ال 
ميكن حلها دفعة واحدة", يقول الرئيس تبون.
وأج

تعديل الدستور: 

الرئيس تبون يدعو إلى 

االستعداد لمرحلة االستفتاء
دعا رئيس الجمهورية عبد املجيد تبون, أعضاء الحكومة والوالة املجتمعني يوم 

األربعاء بالجزائر العاصمة, إىل االستعداد ملرحة االستفتاء حول املرشوع التمهيدي 
لتعديل الدستور, الذي هو حاليا يف مرحلة «جمع االقرتاحات».

وقال الرئيس تبون يف كلمته االفتتاحية الجتامع الحكومة-الوالة بقرص األمم, «أدعوكم 
من اآلن, لالستعداد إىل مرحلة االستفتاء (حول مرشوع تعديل الدستور), حتى نوفر 

أفضل الظروف والرشوط املادية والنفسية لتمكني املواطن من قول كلمته الفاصلة يف 
مستقبل وطنه», وتوجه بالشكر «لكل من ساهم يف إثراء وتعديل املرشوع التمهيدي 

ملسودة هذا الدستور من شخصيات وطنية وأحزاب سياسية ونقابات وجمعيات مدنية 
وأساتذة جامعيني وغريهم», ونقدر «عاليا» ما قدموه من اقرتاحات.

وبهذا الصدد, جدد الرئيس تبون التأكيد عىل أن «التغيري مثلام طالب به الحراك 
املبارك هو تغيري سلمي, لكن جذري, يتم عىل الدستور الذي هو أساس الدولة», 

مشريا إىل أن «التغيري ال يكون داخل املكاتب أو بيد جامعة معينة, بل الشعب هو من 
يقرر وله الحرية يف قبول مسودة الدستور أو رفضها», ويف حالة رفضه -يضيف الرئيس 

تبون- «سيتم العمل بالدستور القديم مع اإلرصار عىل إحداث التغيري».
وشدد عىل أن «الطامعني يف مرحلة انتقالية» واملخططني «من وراء البحر», هم 

«مخطئون ألن القطار انطلق ولن يرجع إىل الوراء».
وأعرب رئيس الجمهورية عن طموحه يف إعداد «دستور توافقي», معلنا أن «نصا سيتم 
نرشه الحقا, يتضمن اقرتاحات الجميع, وكل مادة تتضمن كل االقرتاحات, ليتم بعدها 

األخذ باقرتاحات األغلبية», الفتا إىل أنه بعد القيام بهذه العملية سيصبح تعديل 
الدستور «مرشوعا», أما يف الوقت الحايل «فنحن يف مرحلة جمع االقرتاحات».

ويف ذات السياق, اعترب رئيس الجمهورية أن «الجزائر الجديدة يف حاجة إىل سلوك 
جديد ينسجم فيه القول مع الفعل وينسجم فيه السلوك الحميد مع العمل املخلص 

ويف حاجة إىل أسس متينة يرتكز عليها دستور توافقي يستمد روحه من بيان أول 
نوفمرب, ويجمع الشمل ويزرع األمل يف املستقبل».

واستطرد بالقول «نحن جميعا يف خدمة الشعب وخدامه, ونحن مؤمنون عىل تحقيق 
مطالبه املرشوعة التي رفعها يوم 22 فرباير 2019», مضيفا أن «الشعب الجزائري 
علمته التجارب كيف مييز بحسه الفطري بني املخلص من أبنائه واملتحايل عليه».

وأج

مجلس قضاء الجزائر:

الحكم ب12 سنة حبسا نافذا في حق المدير 

العام السابق لألمن الوطني عبد الغني هامل

أصدرت الغرفة الجزائية مبجلس قضاء الجزائر أمس االربعاء حكام ب 12 سنة حبسا نافذا يف 
حق املدير العام السابق لألمن الوطني, عبد الغاين هامل املتابع بتهم ذات صلة مبلفات فساد 
أبرزها «تبييض االموال» و»الرثاء غري املرشوع» و»استغالل النفوذ» وكذا «الحصول عىل أوعية 

عقارية بطرق غري مرشوعة».
كام ابقت الغرفة الجزائية عىل الغرامة املقدرة ب 8 ماليني دج.

و اصدرت نفس الهيئة احكام بالسجن يف حق ابناء عبد الغاين هامل حيث متت إدانة ابنه 
عميار ب 8 سنوات حبسا و  شفيق 6 سنوات و مراد 5 سنوات و ابنته شهيناز  بسنتني منها 

سنة نافذة.
و كانت املحكمة االبتدائية بسيدي أمحمد أدانت يف الفاتح من أبريل الفارط, املتهم عبد 

الغاين هامل بعقوبة 15 سجنا نافذا وغرامة مالية قدرها 8 ماليني دج.
كام متت إدانة ابنه عميار بـ 10 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية بـ 6 ماليني دج و ابنه شفيق 
بـ 8 سنوات حبسا نافذا وغرامة بـ 5 ماليني دج و ابنه مراد بـ 7 سنوات حبسا نافذا و غرامة بـ 
5 ماليني دج وابنته شهيناز بـ 3 سنوات حبسا نافذا مع غرامة قدرها 5 ماليني دج, فيام أدينت 

زوجته عناين سليمة بعامني (2) حبسا نافذا وغرامة مبليون (1) دج.
وأدانت املحكمة يف نفس القضية كال من الوزيرين السابقني عبد املالك بوضياف وعبد الغاين 

زعالن بصفتيهام واليان سابقان بوهران ب3 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية مبليون (1) دج .
ومتت أيضا إدانة بن سبان زبري بصفته واليا سابقا لتلمسان بـ 3 سنوات حبسا نافذا وغالي 

موىس بصفته واليا سابقا لتيبازة بـ 5 سنوات حبسا نافذا وغرامة مبليون (1) دج ومحمد 
رحاميية, املدير العام السابق لديوان الرتقية والتسيري العقاري بحسني داي, بـ 3 سنوات حبسا 

نافذا وغرامة مالية قدرها 500 ألف دج.
كام قضت املحكمة بتغريم الرشكات التي متلكها عائلة هامل بـ 32 مليون دج مع مصادرة 

جميع األمالك واملنقوالت املحجوزة
 ومن جهة اخرى أجلت محاكمة النائب السابق بهاء الدين طليبة مبحكمة سيدي محمد 

(مجلس قضاء الجزائر) بسبب غياب الشهود -حسب ما علم من  مصدر قضايئ.
وقد تم ايداع  نائب املجلس الشعبي الوطني السابق بهاء الدين طليبة يف 17 اكتوبر املايض 

الحبس املؤقت بسجن الحراش بعد االستامع اليه يف قضايا فساد من طرف قايض التحقيق 
بنفس املحكمة املذكورة حيث أن هذا االخري متابع بعدة تهم من بينها «تبيض االموال» و 

«التمويل الخفي لألحزاب» و «رشاء االصوات» خالل ترشيعيات 2017.
اقرأ أيضا :  3 سنوات سجن ضد درارين و سنتني سجن منها أربعة أشهر نافذة ضد بلعريب و 

حميطوش
و يذكر أن  نواب املجلس الشعبي الوطني كانوا قد صوتوا يف جلسة مغلقة يوم 25 سبتمرب 

من 2019  عىل رفع الحصانة الربملانية عىل بهاء الدين طليبة بعد الطلب الذي تقدم به وزير 
العدل حافظ االختام.

وأج
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طاقة:

 السيد عطار يستعرض فرص الشراكة مع السفير السعودي
 استقبل وزير الطاقة, عبد المجيد عطار, يوم الثالثاء بالجزائر العاصمة سفير المملكة العربية السعودية 
بالجزائر, عبد العزيز بن إبراهيم حمد العميريني الذي استعرض معه فرص الشراكة واالستثمار في مجال 

الصناعة الطاقوية, حسب بيان للوزارة.
وأوضح البيان أن السيد عطار أعرب 

بهذه املناسبة عن خالص شكره للمملكة 
العربية السعودية, وبخاصة وزير الطاقة 

السعودي, عبد العزيز بن سلامن, عىل 
الجهود املبذولة يف إطار املباحثات بني 
الدول املنتجة األعضاء وغري األعضاء يف 
منظمة الدول املصدرة للنفط "أوبك" 
بهدف ضامن استقرار سوق النفط مبا 

يخدم مصالح الدول املنتجة واملستهلكة.
من جهته, هنأ السفري السعودي السيد 
عطار عىل تعيينه وزيرا للطاقة معربا 

عن استعداد بالده لتعزيز التعاون بني 
البلدين.

كام مثن السفري السعودي "الدور الهام و 
الجهود املبذولة من طرف الجزائر بصفتها 

رئيسا لندوة األوبك يف سبيل انجاح 
الحوار ضمن املنظمة من اجل استقرار 

سوق النفط".
و اضاف البيان ان الطرفني اشادا 

بالعالقات الثابتة بني البلدين الشقيقني 
واستعرضا وضع التعاون يف مجال 

الطاقة وسبل تعزيزه مبا بخدم املصلحة 
املتبادلة".

كام تم بهذه املناسبة التعبري عن رغبة 
الطرفني يف استكشاف فرص الرشاكة 

واالستثامر وتبادل خربات حول كامل 
سلسلة الصناعة الطاقوية ال سيام 

البرتوكيمياء و تحلية مياه البحر نظرا 
لتجربة اململكة العربية السعودية يف هذه 

املجاالت.
وخلص البيان إىل أن الطرفني اتفقا عىل 

تبادل الزيارات بني خرباء البلدين لالطالع 
عن قرب عىل فرص الرشاكة و االستثامر.

وأج

استعراض آفاق الشراكة بين سوناطراك و أوكسيدنتال بتروليوم
تحادث وزير الطاقة عبد المجيد عطار عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد يوم االثنين مع السيد سمير الشيهابي 

نائب الرئيس التنفيذي ألفريكا أوكسيدنتال بتروليوم كوربوريشن حول آفاق تعزيز التعاون بين مجمع سوناطراك و 
شركة أوكسيدنتال بتروليوم في مجال المحروقات, حسبما أفاد به بيان للوزارة يوم الثالثاء.

و بهذه املناسبة, شكر السيد الشيهايب 
السيد عطار عىل الوقت الذي منحه إياه 
لنقل تحيات السيدة فييك هولوب رئيسة 

أوكسيدونتال برتوليوم كوربوريشن, 
حسب ذات املصدر.

و بعد تكذيبه بشكل قطعي للمقاالت 
الصحفية التي مفادها أن أوكسيدنتال 
تعتزم التنازل عن حصصها الجزائرية 

التي حازتها مؤخرا من خالل اعادة رشاء 
مساهامت أناداركو يف الجزائر, شدد السيد 

الشيهايب "ارادة أوكسيدنتال يف تطوير 
تعاونها مع سوناطراك يف جميع مجاالت 
املحروقات مذكرا باملباحثات املثمرة مع 
الرئيس املدير العام ملجمع سوناطراك" , 

حسب ذات البيان.
كام أعرب السيد الشيهايب عن ارادة 
أوكسيدنتال يف العمل مستقبال عىل 

إرشاك املزيد من الكفاءات الجزائرية يف 
نشاطاتها بالجزائر.

و من جهته, أكد السيد عطار بأن وزارة 
الطاقة مستعدة لدعم كل الجهود الرامية 

إىل تطوير الرشاكة بني سوناطراك و 
أوكسيدنتال يف اطار العقود الجارية و 
خاصة حول الفرص الجديدة يف جميع 

ميادين املحروقات السيام يف اطار األحكام 
الجديدة لقانون املحروقات ١٩-١٣ 

حسب البيان.
و بخصوص اعداد النصوص التطبيقية 

حول القانون الجديد للمحروقات, حرص 
الوزير عىل طأمنة وإطالع السيد الشيهايب 
عىل تجنيد فرقة حاليا من أجل استكامل 
النصوص التنظيمية ذات األولوية و أن 

جميع هذه النصوص ستطرح لالعتامد يف 
أقرب اآلجال متاشيا مع القانون الجديد.

ومن جانبها, رصحت السيدة فييك 
هولوب خالل مداخلة لها من هوسنت ( 

الواليات املتحدة) يوم الثالثاء أن رشكتها 
"اتخذت قرارا اسرتاتيجيا يتمثل يف جل 

الجزائر فاعال أساسيا" موضحة بأن فرق 

أوكسيدنتال تواصل تعمل عىل تعميق 
املعطيات الخاصة بالجزائر السيام حول 

الفرص االضافية باملناطق التي تنشط 
فيها الرشكة ويف مناطق التوسع من 

أجل تحقيق أقىص لألصول بهدف دعم 
القدرات العملياتية يف تنظيم العمل 

املشرتك مع سوناطراك.
و خلص البيان اىل أن "رئيسة أوكسيدنتال 
شددت عىل وجه الخصوص بأن العالقات 

بني أوكسيدنتال و الحكومة الجزائرية 
ممتازة و تسمح بخلق القيمة بالنسبة 
للجزائر و املساهمني يف أوكسيدنتال".

وأج

وزير السياحة يتحادث مع السفير االماراتي
 أجرى وزير السياحة والصناعة التقليدية 

و العمل العائيل السيد محمد حميدو يوم 
الثالثاء مقابلة بتقنية التحارض املريئ مع سفري 

االمارات العربية املتحدة بالجزائر يوسف 
سيف سباع آل عيل حسب بيان لوزارة 

السياحة.
و اوضح البيان ان الطرفني عربا بهذه املناسبة 

عن "اعتزازهام بالعالقات الثنائية التي 
تجمع البلدين كام مثنا املقومات و القدرات 

السياحية التي يزخر بها البلدان".
كام سمح هذا اللقاء بتقييم العالقات 

الثنائية يف مجال السياحة و التطرق اىل 
السبل و الوسائل الكفيلة بتعزيز هذه 

العالقات واعطائها دفعا 
جديدا من خالل تحيني 
مذكرة التفاهم املربمة 
بني البلدين يف املجال 
السياحي السيام فيام 

يتعلق مبجال االستثامر 
السياحي و الفندقي و 

توسيعهام لتشمل مجاالت 
الصناعة التقليدية و 

العمل العائيل مؤكدين 
عىل اهمية بلورة برنامج 

عمل تجسيد فحوى املذكرة يف اقرب االجال.
ويف ختام اللقاء اكد الطرفان عىل رضورة 

تعزيز عالقات التعاون قصد بناء رشاكة تعود 
بالفائدة عىل البلدين.

وأج

اتفاقيات التبادل الحر: إلغاء المرسوم المحدد لكيفيات 

متابعة الواردات المعفاة من الحقوق الجمركية

تم صدور يف العدد االخري من الجريدة الرسمية املرسوم التنفيذي رقم 20-206 املتضمن 
إلغاء املرسوم التنفيذي املؤرخ يف 2010 والذي يحدد كيفيات متابعة الواردات املعفاة من 

الحقوق الجمركية يف اطار اتفاقيات التبادل الحر.
وعليه تلغى احكام املرسوم التنفيذي رقم 10-89 املؤرخ يف 10 مارس 2010 و الذي يحدد 

كيفيات متابعة الواردات املعفاة من الحقوق الجمركية يف اطار اتفاقيات التبادل الحر، املعدل 
و املتمم.

للتذكري يلزم املرسوم التنفيذي رقم 10-89 كل شخص معنوي ميارس نشاطا انتاجيا او تجاريا 
طبقا للترشيع و التنظيم املعمول بهام، تقديم طلب اعفاء من الحقوق الجمركية قبل اية 

عملية استرياد.
وتنص احكام املادة 3 من هذا املرسوم بأن طلب االعفاء من الحقوق الجمركية يقصد به 

الوثيقة املسبقة لكل عملية استرياد مع االعفاء من الحقوق الجمركية يف اطار اتفاقيات التبادل 
الحر.

ومتنح املديرية التجارية للتجارة املختصة اقليميا -حسب نفس املرسوم- تأشرية االعفاء من 
الحقوق الجمركية يف اجال 30 يوما ابتداء من تاريخ ايداع الطلب عىل ان يكون الطلب املؤرش 

عليه صالح ملدة ستة اشهر و قابال للتجديد.
وأج

المتعاملون االقتصاديون بالعاصمة مدعوون للتصريح 

بمساحات تخزين المواد الغذائية قبل نهاية أغسطس

دعت مجددا مديرية التجارة لوالية الجزائر اليوم الثالثاء كافة املتعاملني االقتصاديني بوجوب 
الترصيح مبساحات وفضاءات التخزين املواد الغذائية قبل تاريخ 31 اغسطس الجاري.

وجاء يف تذكري نرش عىل الصفحة الرسمية ملديرية التجارة لوالية الجزائر عىل الفايسبوك أن 
ذات الهيئة «تذكر كافة املتعاملني االقتصاديني (مستوردين وموزعني بالجملة وفالحني وحرفيني 

ومنتجني..) بوجوب ورضورة الترصيح مبساحات وفضاءات تخزين املواد الغذائية قبل تاريخ 
www. : 31 أغسطس 2020 وذلك يف شكل بطاقة خاصة مدرجة يف املوقع اإللكرتوين للمديرية

dcwalger.dz متال بعناية وتودع لدى املتفشيات اإلقليمية للتجارة التابعني لها إقليميا».
وأشارت ذات الوثيقة إىل أن «كل مساحات التخزين التي مل يرصح بها أصحابها قبل التاريخ 

املذكور أعاله، تعد فضاءات تخزين غري قانونية تعرض أصحابها إىل الغلق اإلداري للنشاط 
التجاري مع املتبعة الجزائية وكذا حجز املواد املخزنة».

وأج

عديد المشاريع المتعلقة بإنجاز حظائر 

تكنولوجية هي «قيد الدراسة»
أكد الوزير املنتدب لدى الوزير 

األول املكلف باقتصاد املعرفة 
واملؤسسات الناشئة ياسني املهدي 
وليد يوم الثالثاء من سطيف بأن 
«عديد املشاريع املتعلقة بإنجاز 
حظائر تكنولوجية عرب مختلف 

مناطق الوطن تتواجد حاليا قيد 
الدراسة.»

وأوضح الوزير املنتدب خالل 
زيارة عمل قادته إىل الوالية تفقد 

خاللها عددا من املؤسسات الناشئة و اطلع عىل نشاطاتها االبتكارية بأن «استحداث هذه 
الحظائر التكنولوجية خارج الجزائر العاصمة يأيت من منطلق أن اإلبداع و االبتكار يتواجد عىل 
مستوى جميع مناطق الوطن»، مشريا إىل أن هذه الفضاءات باإلضافة إىل الحاضنات و املراكز 

التكنولوجية «كانت تتمركز سابقا يف الجزائر العاصمة.»
وحسب ياسني املهدي وليد فإن استحداث هذه الحظائر التكنولوجية «سيساهم مستقبال يف 
فتح املجال للشباب و تشجيعهم عىل االستثامر يف مجال التكنولوجيات الحديثة ومرافقتهم 

و بلورة أفكارهم عىل أرض الواقع»، مفيدا بأن «عديد التسهيالت املوجهة لفائدة املؤسسات 
الناشئة سرتى النور خالل األيام القليلة القادمة.»

وأوضح يف نفس السياق بأن دائرته الوزارية املنتدبة «أنشئت أساسا من أجل مساعدة الشباب 
املوهوب و املهتم باقتصاد املعرفة بصفة عامة»، مضيفا بأن «الشباب الجزائري يتحىل بالكثري 

من الذكاء و ميتلك املوهبة بدليل أن عديد املؤسسات الناشئة أثبتت جدارتها وأصبحت 
منوذجا لغريها من خالل مشاريعها االبتكارية.»

وحسب الوزير املنتدب لدى الوزير األول املكلف باقتصاد املعرفة واملؤسسات الناشئة فإن 
سلسلة الزيارات التي يقوم بها للواليات «تندرج يف إطار دعم هؤالء الشباب و التعرف عىل 

املؤسسات الناشئة و االطالع عىل املشاريع االبتكارية بكل منطقة»، مبديا باملناسبة إعجابه و 
فخره مبا يتم تحقيقه من طرف بعض هذه املؤسسات يف تعزيز ودعم االقتصاد الوطني.

وكان ياسني املهدي وليد قد استهل زيارته إىل الوالية بتفقد مؤسسة ناشئة لتطوير برمجيات 
اإلعالم اآليل مبدينة العلمة (رشق سطيف)، حيث تلقى رشوحا حول هذه املؤسسة الناشئة 

التي توفر حلوال مبتكرة يف مجال الصحة ترتكز خصيصا عىل التكنولوجيات الحديثة و الذكاء 
االصطناعي.

كام عاين ببلدية األوريسيا (شامل سطيف) مخربا لتصنيع الكواشف املخربية التي يتم متوين 
السوق املحلية و الجهوية و الوطنية بها، تم استحداثها يف إطار الصندوق الوطني للتأمني عن 

البطالة.
وواصل الوزير املنتدب لدى الوزير األول املكلف باقتصاد املعرفة واملؤسسات الناشئة زيارته 
مبعاينة مركز تعليم برمجة الروبوت بحي القرصية (غرب سطيف) تم استحداثه سنة ٢٠١٩ 

يعنى بتعليم برمجة الروبوت معتمد لدى االتحاد العاملي للروبوت و معهد دويل للتجارة 
والتسيري بعاصمة الوالية.

واختتم ياسني املهدي وليد زيارته بالتوجه إىل دار الثقافة هواري بومدين حيث نظمت حوايل 
١٠ مؤسسات ناشطة يف مجال االبتكار معرضا يف املجال، قبل أن يعقد اجتامعا مع أصحاب 
املؤسسات الناشئة لالستامع النشغاالتهم يف امليدان والتي متحورت أغلبها حول رضورة رفع 

العراقيل اإلدارية و البريوقراطية.
وأج
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ض في وقفة احتجاجية لممثلي جمعيات ومنظمات مدنية أمام مقر والية 
ّ
البي

مطالب بفتح تحقيق في التسيير وفي المشاريع التنموية 

التي استفادت منها بلدية األبيض سيدي الشيخ
احتج عدد من ممثلي جمعيات ومنظمات مدنية باألبيض سيد الشيخ أمام مقر والية البيض للمطالب في فتح تحقيق 

عاجل في عدد من التجاوزات المسجلة داخل أروقة البلدية حسب المحتجين.

وقد رفع املحتجون مطالبهم إىل وايل الوالية كامل 
توشن مطالبني إياه بالتدخل العجل وفتح تحقيق 
معمق يف الئحة مطالبهم املرفوعة يف ظل تسجيل 

عدد من التجاوزات املسجلة ميدانيا عىل غرار 
التقاعس يف مراقبة املشاريع التنموية من ناحية 
الجودة والنوعية فضال عن إهدار املال العام كام 

هو مسجل يف مرشوع ترميم السوق األسبوعي 
وشق الطرقات بدون دراسة وبصفة عشوائية 

ومخالفة للترشيع، إضافة غىل تهيئة أحياء 
فوضوية وتشجيعها عىل البناء الفوضوية، إضافة 
إىل تهميش املجتمع املدين بصفة متعمدة وخلق 

الفنت بني الجمعيات.

وأضاف املحتجون مطالبهم بفتح تحقيق يف إنجاز 
طريق "املوت" الربط بيم حي 1360 مسكن 

وحي االستقالل ، وإنعدام األرصفة واإلنارة 
العمومية بأغلب األحياء والعش يف إنجاز قنوات 
الرصف الصحي وقنوات مياه الرشوب يف مختلف 

األحياء عىل غرار حي 1500مسكن، وإهامل 
مناطق الظل بهذه البلدية البلدية التي إرتقت 

مؤخرا إىل والية منتدبة، كام أشار هؤالء إىل عدم 
توزيع املصالح البلية للحصة املخصصة لهذه 

املنطقة املتعلقة بالتجزئات اإلجتامعية املوجهة 
للبناء الذايت.

وذكر املحتجون أيضا عدم تسديد الشطر الثاين 

من منحة كوفيد19 والتجاوزات املسجلة يف 
الشطر األول من هذه املنحة والتي إستفاد منها 

أشخاص التتوفر فيهم الرشوط املحددة لها، يف 
حني حرمت منها عائالت معوزة وفقرية.

كام دعا املحتجون إىل رضورة فتح تحقيق يف 
عملية اوزيع قفة رمضان واإلهامل الكبري الذي 

تعاين منه األحياء الخاصة بالبناء الريفي التي 
ال تتوفر عىل أدىن رشوط الحياة الكرمية وغريها 
من التجاوزات التي تم تسجيلها ميدانيا والتي 

تتطلب حسب هؤالء املحتجني فتح تحقيق إداري 
وأمني معمق ومحاسبة املتورطني يف إهدار املال 

العام .
األغواط محمد بن هرقل

المستفدون من حصة ٢٠٠٠ قطعة أرضية للسكن 
باألغواط يحتجون أمام مقر الوالية 

أقدم العرشات من مواطنني والشباب عىل 
اإلحتجاج أمام الوالية،للمطالبة برضورة متكني 

املستفيدين من حصة 2000 قطعة التي خضعت 
إىل عملية الطعون من عقود امللكية واطالعهم 
بالتحديد عىل قطعهم األرضية، بدال من إضاعة 
الوقت يف دراسة ما تبقى من الحصة اإلجاملية 

املقدرة ب3500 قطعة، معربني عن تذمرهم من 
إطالة عمر التحقيقات التي تجاوزت حسبهم 10 
أشهر منذ إجراء عملية القرعة، مطالبني يف ذلك 
وايل الوالية بالتدخل لتحقيق مطلبهم الجامعي 
يف اقرب اآلجال املمكنة مقارنة مبا يعيشونه من 

ظروف اجتامعية صعبة. 
األغواط حمدي عطاءالله  

مديرية الحماية المدنية لوالية خنشلة 

اكثر من  ١٨ساعة الخماد حريق غابي 
سارع اعوان الحامية املدنية  للوحدة الرئيسية 

بخنشلة مدعومة بالرتل املتنقل مساء امس 
وبالضبط  عىل الساعة 16سا و 00د فور تلقيها 
اشارة  باندالع حريق غايب باملكان املسمى دوار 

الجحفة بلدية انسيغة دائرة  الحامة .اين سخرت 
كل التجهيزات املوضوعة تحت ترصف الرتل 

املتنقل املوضوع تحت الخدمة بداية شهر جوان 
املايض ونظرا لصعوبة املنطقة وتوسع السنة 

النريان تدعم الرتل من قبل الوحدة الرئيسية ب 
7 شاحنات اطفاء و90 عون من مختلف الرتب 

ومبساندة اعوان الغابات وبعض من سكان 
املنطقة وتواصل عمل الرتل واملتدخلني الخامد 

النريان  نهائيا مدة 17 سا و 45 حديقة حسب ما 
اديل به ضابط الحامية املدنية مساعدية. 

متت السيطرة عىل الحريق و اخامده نهائيا هذا 
اين تم تسجيل اتالف حوايل 83 هكتار (75 
هكتار حلفاء و 08 هكتارات صنوبر حلبي).

نوي.سعادي :من خنشلة

خياطة  وتوزيع أكثر من ١٠٧ ألف كمامة 

من قبل مديرية التكوين المهني باألغواط

ساهمت مديرية التكوين والتعليم املهنيني بوالية األغواط يف ظل 
جائحة كورونا بخياطة وتوزيع أكرث من ١٠٧ أالف قناع واقي  .حيث 

قدمت ملصالح الوالية ٩٥ ألف قناع واقي إضافة إىل ١٦٠٠األلبسة 
الواقية للقطاع الصحة بالوالية و١٢٠٠قناع بالستيك . 

حسب مدير التكوين املهني السيد بن أودينة  مسعود»للوسيط 
املغاريب « بارشت املديرية باتفاقيات بعد خروج األساتذة للعطلة 

مع كل من الهالل األحمر مكتب األغواط  واملكتب الواليئ للحامية 
وإرشاد املستهلك من أجل العمل مع املتطوعني لفتح األقسام 

والورشات الخياطة إلنجاز األقنعة الواقية واأللبسة الواقية ووتحرض 
املديرية إلمضاء إتفاقية أخرى مع املكتب الوطني ملنظمة الصوت 
الوطني للطلبة الجزائريني مكتب األغواط والهدف منها تحسيس 

املتطوعني يف املساهة يف خياطة األقنعة الواقية مع تسخري كل 
اإلمكانيات املادية والورشات ومؤسسات التكوين املهني للمتطوعات. 

ويضم  قطاع التكوين املهني بوالية األغواط ٢٨ مؤسسة تكونية 
و٣معاهد وطنية متخصصة ٢يف األغواط وواحد يف أفلو و١٨ مؤسسة 

تكوين مهني وملحقتني بكل من بلديات سيدي مخلوف وبريدة 
إضافة إىل الفروع املنتدبة عرب البلديات التي ال توجد فيها مؤسسات 

تكوين. 
وتعكف املديرية عىل قدم وساق لتحضري للدخول املقبل لجاهزية 

٢٨ مؤسسة تكوين عىل مستوى الوالية بطاقة إستعبال ٧٩٥٠مقعد 
بيداغوجي . وبلغ العدد الحقيقي املتكفل به ١٣٤٠٩ منصب تكوين 

أما عروض التكوين لدورة سبتمرب ٢٠٢٠ بلغ ٥٨٧٣ منصب تكوين .أما 
العدد اإلجاميل املتوقع دخوله بعد سبتمرب٢٠٢٠ هو ١٩٢٨٢منصب 
تكوين .  مع تدابري اوقاية وإرتداء القناع الواقي والتباعد واإلرشاد 

والتوجيه للمرتبصني يف إتخاذ كامل اإلحتياطات الوقائية وللطاقم 
اإلداري واألساتذة كذالك .

األغواط حمدي عطاءالله  

عام حبس لرئيس بلدية سكيكدة السابق

قضت محكمة عزابة االبتدائية رشقي سكيكدة  نهار أمس الثالثاء 
بتسليط عقوبة الحبس النافذة ب١٢ شهراً يف حق  رئيس بلدية 

سكيكدة السابق» ب.م» املتواجد رهن السجن يف قضية فساد منذ 
جانفي ٢٠٢٠.

املعني متابع بتهمة سوء استغالل الوظيفة يف ملف حركته نيابة 
محكمة الجمهورية باملحكمة االبتدائية سكيكدة ضده عىل خلفية 

ورود معلومات وشكاوي من القامئيني عىل تسيري املركب الريايض ٢٠ 
اوت، مفادها ان رئيس البلدية السابق «ب،م» قدم ترخيصا لجمعية 

رياضية للقيام بأشغال تهيئة وترميم عىل مستوى القاعة الرياضية 
التابعة للمركب.

هذه األخرية أستغلت الرتخيص وقامت بأشغال هدم وتركيب وترميم 
وتحويل ما أثار استياء مسؤويل املركب.

وقد بينت التحقيقات أن ترخيص رئيس البلدية للجمعية منايف 
القوانني املعول بها، لتصدر يف حقة املحكمة الحكم املذكور سابقا 
وتسليط عقوبة الحبس لستة أشهر نافذة يف حق رئيس الجمعية 

املعنية.
نسيبة شاليب/ سكيكدة

تنصيب عزالدين تبيب نائبا عاما 
بمجلس قضاء سكيكدة

تم صبيحة يوم الثالثاء، تنصيب عزالدين تبيب نائبا عاما مبجلس قضاء 
سكيكدة، خلفا الحمد فتحي كبري.

عملية التنصيب التي تدخل يف اطار الحركة التي اجراها رئيس 
الجمهورية عبد املجيد تبون، ارشف عليها ممثل وزارة العدل  موىس 

بوصوف، بحضور السلطات الوالئية األمنية املدنية والعسكرية. .
النائب العام الجديد من مواليد  ١٩٥٩ بوالية قاملة وينحدر من دائرة 

وادي زنايت، شغل عدة مناصب يف سلك القضاء منها قايض حكم 
مبحكمة ام البواقي ،ووكيل جمهورية رئييس  مبحاكم املرشية بوالية 

النعامة, متالوس، الحروش، سكيكدة قبل ان يتم ترقيته اىل نائب عام 
مساعد اول مبجلس قضاء باتنة يف الحركة السابقة ثم يعود لسكيكدة 

بعد ان تم ترقيته لنائب عام مبجلس القضاء ويعترب عزالدين تبيب 
عميد وكالء الجمهورية بالجزائر بصفته الوحيد الذي شغل هذا 

املنصب الطول مدة.
        نسيبة شاليب/ سكيكدة
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الخروب 

احتراق كلي لــ 10 عدادات مجمعة 
بعمارة في الخروب

نشب حريق بعدادات مجمعة عىل مستوى احدى العامرات ببلدية لخروب بوالية قسنطينة 

وهو ما تسبب يف احرتاق كيل 10 عدادات دون تسجيل اي خسائر برشية وال اختناق وتدخلت 

الوحدة الثانوية للحامية املدنية ببلدية الخروب بحي 10B مسكن بلدية خروب الجل اطفاء 

الحريق متثل يف احرتاق كيل 10 عدادات كهربائية كانت مجمعة يف خزانة بالطابق االريض 

لعامرة متكونة من طابق اريض حيث سبب الحريق وتصاعد الدخان وسط السكان الذين مل 

يصب اي منهم باالختناق لحسن الحظ فيام تدخل رجال الحامية املدنية وقاموا باصامد النريان 

مع القيام بعملية التربيد و الحراسة .

قسنطينة : تقيدة صالح
الطارف

رئيس دائرة البسباس

حصة معتبرة من السكنات معنية 

بالتوزيع قبل نهاية السنة 
رصح رئيس دائرة البسباس عىل الحصص املعنية بالتوزيع خالل السدايس االخري حيث سيتم 

توزيع حصة هامة من مختلف االمناط وعرب ثالثة بلديات البسباس و عصفور و بلدية زريزر 

وحسب رئيس دائرة البسباس لجريدة الوسيط املغاريب سيتم توزيع نحو 300 وحدة سكنية 

انتهت بها االشغال و بقيت اال التهيئة الخارجية فيام مل يتم التأكيد توزيع السكن االجتامعي 

ببلدية زريزر و بلدية عصفور حيث تسري االمور اىل تأجيل االفراج عن القامئة اىل وقت الحق 

وقبل نهاية السنة الجارية كام سيتم توزيع مقرر استفادة من اعانات البناء الريفي يف احياء 

بلدية البسباس و بلدية زريزر و بلدية عصفور ومن جانب اخر كشف رئيس دائرة البسباس 

ان التحقيقات جارية يف طالبي السكن االجتامعي لكل من البسباس وبلدية زريزر و عصفور 

من اجل الحصول سكن واجتامعي بغية منحهم سكنات الئقة يف الحصص القادمة مضيفا انه 

يأمل يف انهاء معاناة قاطني الحي الفوضوي و االكواخ القصديرية من خالل تخصيص حصة 

معتربة لقاطني االحياء القدمية .

الطارف : تقيدة صالح
الطارف

سكان سيدي قاسي يطالبون 
بالتنمية المحلية 

عرب سكان قرية سيدي قايس ببلدية بن مهيدي عن تذمهرهم ازاء ما أعتربوه تالعبا مبشاريع 

التهيئة التي انطلقت بعد من احياء القرية التي لطاملا طالب سكانها مبثل االشغال السيام 

وانهم يعانون كثريا مع األوحال خالل فصل الشتاء وحسب ما جاء عىل لسان بعض من قاطني 

القرية فان املقاول الذي كان يتوىل عملية التهيئة ان االشغال مل متس جل االحياء بل البعض 

منها فقط حسب ضفقة املرشوع وهو ما جعل هؤالء السكان يتساءلون يف الربنامج ناهيك 

عن مخلفات االتربة و التي تم وضعها مبحاذاة تلك االحياء التي مل متسها بعد االشغال سكان 

القرية طالبو وايل الطارف بالتدخل من اجل رفع ما اعتربوه لبسا يف تلك االشغال.

الطارف : تقيدة صالح
عنابة

توقيف 243 شخصا بحوزتهم 
اسلحة بيضاء و 203 محل البحث
قامت مصالح امن والية عنابة خالل شهر جويلية بالعديد من العمليات الرشطية بقطاع 

االختصاص بلغت 1301 عملية رشطية هذه االخرية اقفت اىل توقيف 243 شخصا من اجل 

حيازة اسلحة بيضاء مخظورة ، توقيف 203  شخص محل بحث توقيف 414 شخصا من اجل 

حيازة املخدرات و املؤثرات العقلية اضافة اىل توقيف 713 شخصا متورطني يف جرائم مختلفلة 

عنابة : تقيدة صالح
عنابة

اصدار مخطط حماية و تثمين 
الموقع االثري لمدينة هيبون

صدر يف العدد االخري من الجريدة الرسمية مخطط لحامية و تثمني املوقع االثري ملدينة 

هيبون ومنطقة حاميته يتضمن اثني عرشة موقعا اثريا لهذا املتحف يف الهواء الطلق يف والية 

عنابة و يخص املرسوم الذي وقعته وزيرة الثقافة و الفنون مليكة بن دودة املواقع االثرية 

ليهبون القدمية مثل املرسح هيبون ومعبد االلهة االثني عرشة و الفوروم وحية و السوق 

واثار الحاممات و االحياء الساحلية أو صهاريج املدينة وقد كلف مدير الثقافة بوالية عنابة 

بالتنسيق مع رئيس البلدية بتنفيذ و تسيري هذا املخطط للتذكري ان املواقع االثرية لهيبون 

القدمية تكتيس اهمية كبرية حيث شهدت انشاء متحف يف عام 1968 يحتوي عىل مجموعة 

من حوايل 20000 قطعة .

عنابة : تقيدة صالح 

حصيلة نشاطات المصلحة الوالئية لألمن العمومي خالل شهر جويلية ٢٠٢٠.

سجلت املصلحة الوالئية لألمن العمومي 
بأمن والية سيدي بلعباس يف حصيلتها 

لشهر جويلية املنرصم 25 حادث مرور، 
نتج عنها إصابة 29 شخصا بجروح 

متفاوتة الخطورة منهم 13 قارص، حيث 
تتلخص أهم األسباب املؤدية إىل هذه 
الحوادث يف العوامل البرشية بالدرجة 

األوىل بـ 21 حادث ممثلة يف عدم احرتام 
قوانني املرور، تليها عوامل متعلقة باملركبة 

يف الدرجة الثانية بحادثني (02) .
كام سجلت ذات املصلحة يف نفس 

الفرتة سحب 388 رخصة سياقة تسبب 
أصحابها يف إرتكاب عدة مخالفات 

مرورية تستوجب السحب الفوري لرخص 
السياقة، باإلضافة إىل تسجيل 882 مخالفة 

مرورية .
يف نفس السياق تم وضع 176 مركبة 

و85 دراجة نارية يف املحرش والتي تسبب 

أصحابها يف مخالفات مرورية مختلفة .
هذا ويف إطار محاربة ظاهرة التجارة الغري 

رشعية فقد أقدمت قوات الرشطة خالل 
نفس الفرتة عىل حجز أكرث من 11 قنطارا 
من السلع اإلستهالكية والغري إستهالكية 
حيث تم إتخاذ اإلجراءات القانونية ضد 

املخالفني.
سيدي بلعباس: مغريب بدرة

تسجيل ١٤٣مخالفة لتجار والية تلمسان ممن لم يطبقوا اإلجراءات الوقائية  

العودة الجديدة إلستئناف 

النشاط المقاهي 

تعكف نشاط املقاهي الذي دام 5أشهر شهدت 
والية وهران صبيحة اليوم العودة الجديد ة 
النعاش نشاط املقاهي من الجديد كالفرحة  

ألصحاب املقاهي كبداية مشوار إلدراك الخسائر 
التي عرفوها منذاألشهر املايض  وضع أصحابه 
املقاهي خطة جديدةمن أجل سالمة املواطن 

من هذا الوباء مع توفري الحامية والوقائية 
ألماكن وطاوالت التي متتلت يف التعقيم  

املقاهي عىل عدة  مراحل متنوعةو التنظيف 
األدوات  املستعملة يوميا كوضع السائل 

الكحويل عند مقدمة املقاهي وتباعد الطاوالت 
عن بعضها بعض  لعدم إكتظاظ املواطنني 

والتقليل من اإلصابات بهذا الفريوس .
لكحل إميان وهران

تسجيل 143مخالفة لتجار والية تلمسان 
ممن مل يطبقوا اإلجراءات الوقائية 

حصيلة املخالفات املسجلة من طرف 
مصالح أمن والية تلمسان يف مجال 

التدابري الوقائية والصحية للحد من إنتشار 
من وباء كورون.

يف إطار تكثيف الخرجات امليدانية 
وعمليات مراقبة املحالت التجارية عرب 

كامل إقليم اختصاص امن والية تلمسان 
للوقاية من تفيش وباء كورونا كوفيد 19 

،تم تسجيل خالل الفرتة املمتدة من شهر 
مارس اىل غاية يومنا هذا، 143 مخالفة 
بالنسبة للتجار تتعلق بالتدابري الوقائية 

والصحية للحد من إنتشار فريوس كورونا 
كوفيد 19 منها 

 عدم وجود ممسحات معقمة عىل األرض 
عند الباب الرئييس للمحل مع عدم إرتداء 

الكاممات من طرف العامل والزبائن .
- عدم إحرتام مسافة التباعد اإلجتامعي 

بني الزبائن وعدم وجود اللوحات 

اإلشهارية الناصة عىل إجبارية وضع 
الكاممة 

 عدم وجود املعقم الكحويل لليدين 
الخاص به و بالزبائن 

 باإلضافة إىل مخالفة القرار الواليئ 
املتضمن الغلق الفوري لبعض األنشطة 
التجارية التي تساعد يف تفيش جائحة 

فريوس كورونا كوفيد19
تلمسان: بكاي عمر

قافلة طبية تحسسية تجوب ربوع والية خنشلة 

أعطى السيد األمني العام لوالية خنشلة 
يوم اإلثنني واملوافق للعارش من شهر أوت 

إشارة إنطالق قافلة  طبية تحسيسية 
وذلك من مقر الوالية،ومن املنتظر 

أن تجوب القافلة والتي ستدوم ثالث 
أيام بلديات قايس وعني طويلة ششار 

واملحمل وهذا تحسيسا للمواطنني 
بعدم الرتاخي يف اإلجراءات الوقائية 
لتفادي إنتشار داء كوفيد 19 وإتباع 
توصيات األطباء وذلك حامية لصحة 

األهايل،وتشارك يف القافلة عدة مديريات 

تنفيذية بالوالية وقوى األمن والحامية 
املدنية إضافة لجمعيات املجتمع املدين 

كجمعية واهبي الدم واملكتب الواليئ 
لجمعية التجار والحرفيني وكذلك الجمعية 
الوالئية للنزهة والرتفيه والتبادل السياحي 

وسيتم توزيع أكرث من 40 ألف كاممة 
تربعت بها ورشات خياطة خاصة،وتندرج 

هذه املبادرة ضمن النشاطات التوعوية 
التي تقوم بها املصالح الوالئية واملقررة 

من قبل السلطات املركزية وتشاركا 
مع أطياف املجتمع من جمعيات 

وأفراد،وسجلت والية خنشلة  يف الفرتة 
األخرية إنخفاضا محسوسا يف عدد 

اإلصابات بفريوس كورونا وذلك بعد 
تطبيق حزمة من التدابري املشددة 

وتكثيف الحمالت الردعية ملصالح االمن 
ومن املقرر إعادة النظر يف توقيت الحجر 

الصحي والذي قلص، فمن املحتمل ويف 
حالة تناقص اإلصابات رفعه كليا وذلك 

إيذانا بعودة الحياة اىل طبيعتها
عطاالله فاتح نور خنشلة

جمارك تلمسان يحجزون ١١٨٢وحدة 

من المشروبات الكحولية  

كشفت أمس لجريدة الوسيط املغاريب  
املديرية الجهوية للجامرك بتلمسان أنه 
يف إطار محاربة التهريب بشتى أنواعه، 

متكن عنارص الفرقة املتنقلة للجامرك 
بالغزوات، بتاريخ 05 أوت 2020 من 

حجز 1.182 وحدة من املرشوبات 

الكحولية من مختلف األنواع، البضاعة 
كانت مخبأة يف الصندوق الخلفي 

للسيارة، العملية متت عىل اثر دورية 
أقيمت ملراقبة الطريق الوطني رقم 98 

منطقة عني الكبرية والية تلمسان
تلمسان: بكاي عمر
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نافورات عاصمة الزيانيين تعود لنشاطها الجمالي و السياحي

والي تلمسان أمومن مرموري يزور هضبة اللة ستي و يسدي 

تعليمات من أجل تنظيف المكان و ترميم األماكن المتصدعة
تنفيذا لتعليامت السيد أمومن مرموري 

وايل والية تلمسان الهادفة إىل عرصنة 
محيط بلديات الوالية ، قامت بلدية 

تلمسان بإعداد خطة تهدف إىل إعادة 
تأهيل النافورات املتواجدة عىل إقليم 

البلدية  قصد إضفاء طابع جاميل مميز 
للمدينة 

و انطالقا من هذا املسعى و تحت 
إرشاف السيد رئيس دائرة تلمسان  قامت 

مصالح بلدية تلمسان مبشاركة  (وحدة 
الجزائرية للمياه تلمسان ، وحدة الديوان 

الوطني للتطهري ، االشغال العمومية ) 
بأشغال واسعة النطاق من أجل صيانة و 

إعادة اإلعتبار  لهذه املنشآت.حيث أن 
العملية إنطلقت بحر األسبوع الفارط و 
الزالت متواصلة لتشمل أكرب عدد ممكن 

من النافورات عىل غرار تلك املتواجدة 
منها عىل مستوى الطريق 22 املتواجدة 
تحديدا بالقرب من املحطة الربية  لنقل 

املسافرين ، حي الكرز بالقرب من مكتب 
الربيد ، ملعب اإلخوة الثالثة زرقة ، شارع 

الصنوبر بالقرب من كلية الطب و غريها
كام أن هذه العملية التي غالبا ما كانت 

شغل الشاغل للمواطن ، لقيت استحسانا 

كبري من طرف املواطنني الذين مل يتوانوا 
عن  شكرهم و امتنانهم ملثل هذه 

املبادرات معربين كذلك عن ارتياحهم 
ألن تتواصل هذه املعملية لتشمل كل 

النافورات ، و هذا ما تسعى إليه مصالح 
البلدية ، من أجل إعادة اإلعتبار لكل 
الفضاءات السياحية و البيئية لجعل 

مدينة تلمسان تتميزها بربيقها املعروف 
عليها سابقاً

أخر محطة للسيد الوايل و الوفد املرافق 
له إىل هضبة اللة ستي تلمسان  أين 

وقف عىل مدى تقدم األشغال التي هي 

يف طور اإلنجاز وفق  التعليامت التي 
أسداها إىل املسؤولني املحليني خالل 

الزيارة الفارطة و املتعلقة بإعادة تهيئة 
هذا املنتزه  تحسبا إلعادة إفتتاحه

 يف هذا الشأن وقف كذلك   وايل تلمسان 
أمومن مرموري كذلك عىل تهيئة واجهة 

هضبة اللة ستي و املنتزه السياحي الذي 
يعرف تقدم يف األشغال ، خاصة البحرية 

املتواجدة به و التي ستعرف عملية إزالة 
األوحال و تصفية املياه عن طريق التقنية 

الخاصة بذلك
تلمسان: بكاي عمر

والي ميلة يقوم بخرجة ميدانية لمعاينة مخلفات الهزة األرضية . 
يف إطار تفقد أوضاع األحياء 
املترضرة بالهزة األرضية عىل 

مستوى بلدية ميلة قام السيد 
عبد الوهاب موالي وايل 

الوالية  رفقة أعضاء اللجنة 
األمنية  صبيحة اليوم االثنني  

2020/08/10 ، بخرجة معاينة 
ميدانية، إبتداءا من  حي الخربة  
وصوال إىل حي 240 سكن،  حيث 

كانت فرصة للوقوف عن كثب 
عىل وضعية السكنات املترضرة 
واالستامع لبعض قاطني هذه 

األحياء الذين قدموا إشغاالتهم  
للسيد الوايل :

ويف نفس السياق ، ختم السيد 
الوايل هذه الزيارة باستقبال 

مبقر الوالية-الديوان- ممثلني عن 
هذه األحياء املترضرة  وتقديم 
التوجيهات الالزمة واإلجابات 

املتعلقة بإشغاالت السكان والتي 
نوجزها فيام ييل :

- إعالم املواطنني بحلول اليوم 
2020/08/10، ملجموعة من 

الخرباء ممثلة ملجموعة من 
مكاتب الدراسات املختصة 
ومخابر تقنية قصد دراسة 

وتقديم إجابة علمية دقيقة حول 
ظاهرة الهزات األرضية املسجلة 

مؤخرا بوالية ميلة.
- االعتامد عىل نتائج الخربة 

التي تقوم بها هذه املجموعة يف 
إتخاذ القرارات الالزمة والواجب 

إتخادها بخصوص التكفل 
بتداعيات هذه الوضعية.  

-  تكليف السيد رئيس دائرة 
ميلة بالتنسيق مع  منتخبي 

املجلس الشعبي البلدي و ممثيل 
األحياء الذين حرضوا اللقاء  :

· بضبط ميكانيزم واضح وشفاف 
لتوزيع املساعدات التي تستقبلها 
الوالية  من طرف الوالية األخرى 

واملحسنني.
· التحقق من األشخاص 

املتواجدين ضمن العائالت 
املتكفل بها عن طريق الخيم 
بامللعب البلدي و إخالءه من 

الدخالء.
· اإلحصاء الدقيق للسكان 

املترضرين.

-  تأكيد السيد الوايل عىل انه 
سوف يقوم برفع جميع املطالب 
التي عرب عنها السكان للسلطات 

العليا للبالد قصد البث فيها ، 
ودراسة إمكانية التكفل بها يف 

القريب العاجل.
- التأكيد عىل انه سوف لن 

يبقى أي مواطن قاطن يف الخيم 
وسوف يتم التكفل بهم وفقا 

لآلليات التي سترتب عن تقرير 
الخربة وإجابة السلطات العليا 

للبالد.
- رفع حصة السكن االجتامعي 
واملقدرة 184 سكن أنفا، بغية 

التكفل املترضرين من الهزة 
األرضية، مع دراسة جميع 

املقرتحات املقدمة من طرف 
السكان السيام تلك املتعلقة 

بتخصيص قطع أرضية وتقديم 
اإلعانات املالية.

-  إعالم السكان بأي قرار يتخذ 
بشان التكفل بتداعيات هذه 

الهزة.
ياسني زويلخ_ميلة

ميلة تستقبل قوافل تضامنية من الواليات المجاورة على إثر الهزة األرضية. 
عىل إثر الهزة األرضية التي  سجلت  يوم 

الجمعة  07 أوت 2020 ، إستقبلت  والية 

ميلة قوافل تضامنية من طرف  بعض 

واليات الوطن  عىل غرار واليات  سطيف و 

جيجل واملسيلة والجزائر باإلضافة الرتقاب 

وصول  قافلتني تضامننت  اليوم  10 أوت 

2020 من واليتي عنابة  و باتنة  وغدا يوم 

2020/08/11  قافلة تضامنية من طرف هيئة 

الهالل األحمر الجزائري  بالعاصمة تقودها 

السيدة بن حبيلس سعيدة رئيسة الهيئة.

تجدر اإلشارة ، ان هذه القوافل يتم  إستالمها 

من طرف كل من مديرية النشاط االجتامعي 

والتضامن  ومديرية اإلدارة املحلية ،و يتوىل 

رئيس دائرة ميلة بالتنسيق مع ممثيل السكان 

إعداد القوائم و توزيعها لفائدة املواطنني 

املترضرين.  

ياسني زويلخ_ميلة

والية ميلة تتحصل على 100 وحدة سكنية جديدة 

يف إطار التكفل بتداعيات الهزة األرضية  التي مست والية ميلة  يوم  الجمعة 
2020/08/07 ، وعىل إثر الزيارات التي قام بها 05 أفراد  من الطاقم الحكومي    

للوالية خالل يومي  الجمعة  والسبت  ، فقد تحصلت الوالية عىل حصة إضافية من 
السكن االجتامعي اإليجاري مقدرة بــ100 وحدة سكنية ، باإلضافة إلعانات  مالية 

معتربة  قصد التكفل باألرضار الناجمة عن هده الهزة ،  للعلم ان اإلعانات  ستمنح  
حسب نتيجة  الخربات التي ستقررها هيئة  مراقبة  البناءات و وفقا  للتصنيف املقرر 

لكل بناية الذي  سيحدد مبلغ كل إعانة.
تجدر اإلشارة  ان الحكومة  تبقى مستعدة  ملنح إعانات  مالية وبرامج إضافية  قصد 

التكفل   مبخلفات هذه الهزة األرضية .
ياسني زويلخ_ميلة

عين تموشنت

وضع ملصقات التباعد بمساجد العامرية

تحسبا لفتح دور العبادة اتخذت مديرية الشؤون الدينية لوالية عني متوشنت 
مجموعة من االجراءات منها الرشوع يف تعقيم املساجد املؤهلة الستقبال املصلني 
وفق مانص عليه القرار االخري لرئاسة الجمهورية حيث انطلقت العملية من بلدية 

العامرية وفرت لها امكانيات مادية وبرشية وكدا اماكن املصلني بوضع ملصقات 
التباعد من شأنها توجيه كل من يرتاد املساجد تجنبا لعدوى فريوس كورونا كام تم 

تسخري اعوان سيقومون بإرشاد املصلني وتحسيسهم بأهمية العملية ،يذكر ان مديرية 
الشؤون الدينية انطلقت يف عملية تصنيف املساجد بالتنسيق مع اطارات من املديرية 

ومنسقي الدوائر وممثلني عن البلديات.
عني متوشنت ياسني بوجمعة

والي عين تموشنت تؤكد على ضرورة التقيد 

بكل قواعد السالمة تأهبا الفتتاح الشواطئ

عقدت اليوم السيدة « ويناز لبيبة « وايل والية عني متوشنت بقاعة اإلجتامعات جلسة 
عمل بحضور األمني العام للوالية، املدراء املعنيني، رؤساء الدوائر، رؤساء املجالس 

الشعبية للبلديات الساحلية و بإرشاك واسع للكشافة اإلسالمية و فعاليات املجتمع 
املدين لضبط التحضريات و اإلجراءات الصحية، تحسبا للفتح التدريجي للشواطئ أمام 

املصطافني يوم السبت 15 أوت 2020.
و يف هذا الصدد، أسدت السيدة الوايل جملة من التعليامت متثلت يف تكثيف عمليات 
التعقيم عىل مستوى الشواطئ وتكثيف العمل التنسيقي بني أفواج الكشافة اإلسالمية 

و الجمعيات الفاعلة و البلديات لتنظيم عملية التباعد اإلجتامعي بني املصطافني 
باستعامل الحبال و دعوتهم لإلمتثال لإلجراءات اإلحرتازية عن طريق الحمالت 
التحسيسية عىل مستوى الشواطئ وكدا التأكيد عىل رضورة تنظيم حظائر ركن 

السيارات من طرف البلديا ايضا توفري الكاشف الحراري لقياس درجة حرارة املصطافني 
مبدخل الشاطئ من طرف أعوان الحامية املدنية.

هذا و تدعوا السيدة الوايل املواطنني لإللتزام باإلجراءات الصحية باعتبارهم الحلقة 
األساسية للحد من تفيش الفريوس و تشكرهم عىل تفهمهم.

عني متوشنت ياسني بوجمعة

والي ام البواقي في زيارة ميدانية لمناطق الظل

تفقد صباح اليوم وايل والية أم البواقي السيد زين دين تيبورتني مشتة كدية صيد 
التابعة إقليميا لبلدية أوالد حملة عىل حدود والية ميلة  واملصنفة ضمن مناطق الظل 

بالوالية  ،أين وقف عىل مشاكل هذه املنطقة وإستمع اىل اإلنشغالت  املطروحة من 
ساكنيها واملتمثلة يف تزويد منطقتهم باملاء الرشوب  إضافة اىل املفرغة العمومية 

،حيث أكد الواىل بالتكفل بها وذلك بالتنسيق مع مصالح الجزائرية للمياه وممثلني عن 
املشتة  لتحقيق االكتفاء من هذه املادة الحيوية ، ولالشارة املشتة استفادت  من نقب 

تبقى عملية الربط فيه يف طريق االنجاز  كام اعطى الواىل تعليامت لرئيس دائرة عني 
مليلة بإعطاء بطاقة تقنية إلنجاز  سياج للمفرغة  ومراقبتها .

مدفوين صونيا ام البواقي
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مديرية المصالح الفالحية بالوالية 
تحضر للموسم الفالحي القادم
يف اطار التحضريات الخاصة باملوسم الفالحي القادم،إنعقدت صباح اليوم 09 

من شهر أوت الجاري جلسة عمل برئاسة مدير املصالح الفالحية وحضور رئيس 
مصلحة تنظيم اإلنتاج والدعم التقني،رؤساء الفروع الفالحية للدوائر وكذا املندوبني 

الفالحيني للبلديات. حيث متحور هذا اللقاء حول أهمية ضبط مخطط توزيع 
املساحات الخاصة بكل شعبة مع الرتكيز عىل شعبة املحاصيل الكربى(حبوب - 

بقوليات -أعالف).كام تم التطرق إىل رضورة إعادة مراجعة قوائم املنتجني بكل 
بلدية مع وضع كل املعلومات الخاصة بهم.مدير املصالح الفالحية من جهته نبه اىل 
رضورة العمل امليداين باالعتامد عىل التحقيقات امليدانية بالتنسيق مع كل الفاعلني 

من منتجني،الغرفة الفالحية،تعاونيات الحبوب والبقول الجافة من أجل الحصول عىل 
قاعدة بيانات صحيحة .

تيارت /عوايل بن قواللة 

الطارف 

أمن الطارف يوقف أصحاب حظائر غير 

شرعية 

متكنت املصلحة الوالئية لألمن العمومي بالتنسيق مع مختلف أمن الحواظر بأمن 
الوالية بعملية واسعة ملحاربة ظاهرة الحظائر الغري رشعية للمركبات (الباركينغ) 
وخالل العملية التي أتت مواصلة للجهود املبذولة من قبل مصالح األمن لوالية 

الطارف مكافحة الظواهر السلبية تزامنا واقرتاب عيد األضحى تم توقيف أشخاص 
من أصحاب هذه الحظائر معظمها عىل مستوى وسط املدينة ليتم أصحابها ملقرات 

أمن الحواظر أين تم اتخاذ اإلجراءات القانونية.
الطارف:تقيدة صالح

الطارف 

تكريم الجيش األبيض ورجال الحماية المدنية 

قامت السلطات املحلية واألمنية بتكريم الطاقم الطبي ورجال الحامية املدنية ممن 
يعتربون الخط األول يف مواجهة كورونا كوفيد 19 وتقدير لألطقم الطبية املرابطة 
باملستشفيات يف مواجهة وباء كورونا توجه وايل والية الطارف بن عرعار حرفوش 
رفقة السلطات املحلية واألمنية والعسكرية إىل املؤسسة االستشفائية الهادي بن 

جديد بالطارف ومستشفى البسباس وزيارة دار العجزة ودار الطفولة املسعفة نوه 
الوايل باملجهود الكبري للطاقم الطبي وللعاملني بالسلك الصحي وتكرميهم رمزيا يف 

هذا العيد تقديرا ملجهودهم وتضحياتهم وتشجيعهم يف هذه الظروف الصعبة.
الطارف:تقيدة صالح

عنابة 

جمع أزيد من 1300 طن من القمامة ببلدية عنابة والبوني  

متكنت املؤسسة الوالئية العمومية عنابة نظيفة من جمع ما يزيد عن 1300 طن 
من القاممة عرب بلديتي عنابة والبوين خالل اليوم األول لعيد األضحى املبارك 

من خالل تجنيد 48 عامل نظافة من جانب آخر ويف إطار العملية الكربى لجمع 
النفايات الخاصة مبناسبة عيد األضحى وبعد تسخري مؤسسة الردم التقني لتسيري 

النفايات لوالية عنابة جل إمكانيتها من يد عاملة وعتاد اإلمتام املهمة حسب 
الربنامج املسطر يف هذا اإلطار كللت جميع عملياتها بالنجاح.

عنابة:تقيدة صالح

عنابة 

سكان بوخضرة يطالبون بالتنمية 

المحلية

يعيش سكان حي بوخرضة التابعة لبلدية عنابة وضعية مزرية بسبب انعدام 
حافالت النقل العمومي واملرافق الرضورية األمر الذي أثار حفيظة السكان منددين 
مبا وصفوا سياسة التهميش املتواصلة وأكد السكان خالل حديثهم عن استيائهم إزاء 

الوضع الراهن باملنطقة العمرانية التي تشهد غياب شبه كيل لوسائل النقل الحرضية 
ما شكل معاناة يومية بالنسبة لقاطني املنطقة خاصة بالنسبة لتالميذ املدارس 

إضافة إىل غياب املرافق العمومية والرضورية وافتقار املنطقة السكانية ملشاريع 
حرضية وتنموية تصنف الحي ضمن املناطق املعزولة واملهمشة ويف سياق متصل 
استنكر سكان حي 1073 مسكنا ببوخرضة غياب السلطات املحلية ببلدية البوين 

والجهات التنفيذية بعنابة رغم املراسالت املتكررة للمطالبة بالنظر يف انشغاالتهم 
لتوفري وسائل النقل العمومية تغطي العجز الذي تشهده املنطقة إىل جانب تهيئة 

املنطقة وتوفري مرافق عمومية.
عنابة:تقيدة صالح

جمعية سواعد الغد الفتية  تبادر بدعم الجيش 

األبيض وتكريمه في العاصمة 

كرمت جمعية سواعد الغد الفتية والتي 
تنشط بالعاصمة ، الجيش األبيض يف 
بعض مستشفيات العاصمة، وتتقدم 

بالشكر لكل من حرض وساهم ىف تكريم 
الجيش األبيض من طرف جمعية سواعد 
الغد وعىل رأسهم السيد ديلمى محمد 
الطاهر ممثال للسيد واىل والية الجزائر 
العاصمة والسادة عميد رشطة ممثلني 

لسلك األمنى .و قادة الكشافة.  
وتعترب جمعية سواعد الغد فتية أسست 

يوم 25افريل 2019 معتمدة والية 
الجزائر  للشباب والطفولة متكونة من 

15 عضو ناشط ومعظم عملها الخري من 
أموالهم الخاصة.ويبق دعم الجمعية 

وعملها التضامني متواصل يف ظل جائحة 
كورونا وهذا بتوزيع نشاطها وإستقبال 
الهبات التضامنية من مختلف الجهات 

واألشخاص املحسنني وتوزيعها عىل 
املحتاجني الذين يتصلون بالجمعية من 

مختلف واليات الوطن . 
وحسب السيدة حسان نصرية رئيسة 
الجمعية أنها إعتربت نفسها شخصية 

متطوعة لخدمة كبار السن واملريض من 
إطعام وتنظيف وقضاء حوائجهم ،إضافة 

إىل نشاطها لرشيحة األطفال والشباب 
مستمر بتنظيم ندوات ولقاءات وفكرية 

وترفهية وحامالت توعوية وإرشادية 
لتقليل من املخاطر واآلفات اإلجتامعية 

وتشجيع املواطن العاصمي يف حامالت 
التربع بالدم . 

رغم كل هذه النشاطات والحامالت 
وتوزيع اآلالف من الكاممات والبعض 

األجهزة الطبية واأللبسة الواقية والكرايس 
املتحركة للمحتاجني يواجه الجمعية 

مشكل عويص وكبري أن معظم عملها 
الخري من أموالهم الخاصة والمتلك 
الجمعية مقر لذالك يناشدوا وايل 

العاصمة السيد الحاج رشفة يوسف  
اإللتفاتة الفعلية ودعمها والعمل 

معا  وتخصيص مقر لها لدعم النشاط 
الجمعوي .

حمدي عطاءالله 

عمرت لعشرات السنين 

معوقات تنغص حياة البجاويين
رغم املجهودات التي قام بها املسؤولون 
املتعاقبون لتنمية وتحسني وجه عاصمة 

الحامديني (بجاية )  إال أن وضعيتها 
مل تشهد تغيريا كبريا  تكون يف مستوى 
تطلعات البجاويني فقد رصفت عليها 

املاليري ولكن " التجاعيد " ال زالت باقية 
عىل وجه عروس البحر املتوسط ولؤلؤة 
شامل افريقيا ، وما يثري اإلستغراب أن 

املسؤولني عىل أعىل املستويات ظلوا 
يعدون بجعلها " وردة املدن املتوسطية " 
غري أن العكس هو الذي حدث فمن سنة 
ألخرى تسوء وضعية هذه املدينة وترتاكم 
املشاكل عليها  ويف مقدمة هذه املعوقات 

التدهور الكبري للبيئة فاملياه القذرة 
تسري عىل املكشوف وسط بعض األحياء 

السكنية وما ينتج عن ذلك من روائح 
كريهة وانتشار أرساب الناموس وغريها 

عىل غرار أحياء احدادن ، تيزي وتاقليعت 
،  الدخان يتصاعد من املركبات الصناعية 

كسيفيتال والبال وهو األمر الذي يضاعف 
من مأساة ذوي األمراض التنفسية خاصة 
الربو ، مشكلة البنايات القدمية يف قلب 

املدينة والتي تهدد قاطنيها سيام بعد 
تعرضها  ألرضار كبرية خالل زلزايل 2003م 

و2012م غياب مخطط فعال لتنظيم 
حركة املرور يعوض املخطط الحايل إذ 

نالحظ غياب اشارات املرور يف الكثري من 
طرقات األحياء وكذا اإلشارات الضوئية 

يف الكثري من املحاور والتي بإمكانها 
تنظيم حركة املرور والتقليل من اإلزدحام 

ويف سياق متصل نسجل عجز مصلحة 
النظافة يف جمع النفايات والقاذروات 

بشكل منظم إذ نالحظ انتشار أكوام 
القاممة بأحياء كثرية من املدينة دون أن 

تتمكن البلدية من إزالتها  وقد استفحلت 
الظاهرة يف اآلونة األخرية بعد عزوف 

عامل النظافة عن مزاولة مهامهم خوفا 
من اإلصابة بوباء كرونا إذ تبقى لعدة 

أيام( القاذروات )  تنتظر من يتكرم 
بإزالتها وكأننا يف مدينة من مدن الدول 

الفقرية التي تفتقر إىل اإلمكانيات البرشية 
واملادية والتي يبدو أنها متوفرة  بالنظر 

إىل حجم العتاد الجديد املتحرك يف حظرية 
البلدية ناهيك عن توظيف مئات العامل 
الدامئني واملؤقتني ويبدو حسب املتتبعني 

أن هناك مشكل يف التسيري واملتابعة 
وال عالقة له بنقص اإلمكانيات البرشية 

واملادية ومن جهة أخرى نسجل بقاء 
بعض املشاريع عىل حالتها منذ عرشات 

السنني عىل غرار مرشوع نزل من خمسة 

نجوم يطل عىل املدينة والذي بقيت 
وضعيته اإلدارية والقانونية غامضة  إىل 
يومنا هذا يف الوقت الذي ترسبت فيه 
بعض املعلومات بأن هذا املرشوع قد 
توقف نظرا لتصفية وحل مجمع بنك 

الخليفة الذي كان ميوله والغريب يف األمر 
أن السلطات املحلية قامت بطالئه من 
الخارج يف محاولة إلعطاء صورة ناصعة 

للمدينة واملشهد ال يختلف كثريا عن 
منظر فندق األورايس بالعاصمة  وقد علق 

مواطن عىل هذه (الحيلة) التي ال تنطيل 
عىل أحد  بقوله " ياملزوق من برا واش 
حالك من داخل " وبالقرب منه يوجد 
فندق آخر متعدد الطوابق قرب امليناء 

البرتويل  ال يزال يف طور اإلنجاز منذ أكرث 
من 20 سنة إىل جانب مشاريع أخرى 

مل تر النور بعد وقد وصف مثقف حال 
املدينة بأنه " صعودا نحو األسفل "؟

بجاية : عبدالسالم قرييش
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مديرية الخدمات الجامعية رقم ٠١ بسكيكدة

 نشاطات ثقافية وفكرية عبر الوطن ضمن لقاء السابعة
يف ظل الوباء العاملي كوفيد 19 الذي 
رضب العامل بأرسه فعطل وجمد كل 

األنشطة االقتصادية العاملية والثقافية 
والرياضية عىل جميع املستويات ، 

والجزائر كغريها من الدول التي ترضرت 
كثريا من هذه الجائحة وخاصة الجامعة 

الجزائرية ، إال أنه وكام يقال – األزمة 
تلد الهمة وال يتسع األمر إال إذا ضاق 
– من خالل النشاط االفرتايض الثقايف 

الفكري الذي تقوم به مديرية الخدمات 
الجامعية سكيكدة التي أستطاعت ويف 

وقت قيايس أ ن تتحدى هذا الوباء 
وتستضيف كبار األساتذة والدكاترة 

والباحثني من خالل محارضات افرتاضية 
وبربنامج تحت اسم – لقاء السابعة 

مبواضيعه العلمية والتاريخية والفكرية 
التي عالجت مواضيع الجامعة والوطن 

.ومن بني األسامء التي ترشفت لهذا 
الربنامج ( جامل بن زروق ، محمد 

الطاهر عيساين ، عيل بوزوالغ ، احسن 
ثليالين ، يوسف نجعوم ، نورالدين ضياف 

، زبسة فتيحة ، بوشالغم سلوى، يوسف 
شاوش )وغريها من األسامء وآخر عدد 

كان مخصص لزيارة وزير التعليم العايل 
والبحث العلمي السيد عبد الباقي بن 

زيان لسكيكدة وتدشني اإلقامة الجامعية 
2000 رسير الحدائق سبعة .

ويف اتصال مبارش مبدير الخدمات 
الجامعية سكيكدة  السيد خالد بن 

قارة عن هذا الربنامج الذي لقي رواجا 
كبري يف الساحة الوطنية الثقافية يف ظل 

الجمود الثقايف الذي ميز املؤسسات 
الثقافية بالدرجة األوىل وقطاع التعليم 

العايل بصفة خاصة أجاب بقوله : ان لقاء 
السابعة هو نتاج مجهود كبري متخض 

من الغرية عن قطاع الخدمات الجامعية 
والتعليم العايل والطالب الجامعي الذي 
يتعطش ملثل هذه املنصات الفكرية من 

جهة وغريتنا الكبرية عن الوطن الغايل 
الذي أصابته هذه الجائحة العاملية كوفيد 
19 ، واختيار األسامء هو أيضا نتاج عمل 
متواصل من أجل خدمات جامعية ترقى 

ملستوى تطلعات الطالب الجامعى بجزائر 
جديدة تحمل الخري والسالم والتقدم 

لوطننا الغايل الذي ضحى من أجله مليون 
ونصف مليون من الشهداء األبرار ، فخري 

مانقدمه لوطننا يف عز أزمتها العاملية 
هو الفكر الراقي الذي يخدم اإلنسان 

والوطن .
إذ يعترب لقاء السابعة الذي تطرق خالل 
عدده التاسع عرش لزيارة وزير التعليم 

العايل والبحث العلمي ، بينام يتطرق 
العدد العرشون لألستاذ الجامعي هشام 

بوبكر من كلية علم االجتامع بجامعة 
20 أوت 1955 إىل نصائح قيمة للطالب 

الجامعي الذي يتسلح بالعلم واملعرفة 
وحب الوطن .

كام يحرض القائم عىل هذا الربنامج مدير 
اإلقامة الجامعية الحدائق سبعة الشاعر 

محمد قاري إىل اعداد متميزة ويعد 
بالجديد خدمة للطالب الجامعي والقطاع 

والوطن الجميل .
نسيبة شاليب/ سكيكدة

تكريم مكتب منظمة حماية وإرشاد المستهلك لوالية ميلة 

يف مبادرة مبادرة فريدة من نوعها 
وبتكليف  من السيد وزير الربيد و 

تكنولوحيات االعالم و االتصال و الرقمنة 
تم تكريم مكتب منظمة حامية وإرشاد 

املستهلك مبيلة، يوم األثنني 2020/08/10 
من طرف  السيد مدير وحدة الربيد 

لوالية ميلة و كذلك السيد املدير الواليئ 
بالنيابة للقطاع، نظري مساهمة مكتب 

ميلة  يف عملية التحسيس و التوعية 

ضد تفيش وباء كورونا باستمرار وعرب 
ربوع الوالية ، و كذلك تنظيم الطوابري 
يف مكاتب الربيد لتسهيل عملية سحب 
األجور و املعاشات لفائدة زبائن بريد 
والية ميلة يف ظل الجائحة ، مع توزيع 

كميات معتربة من الكاممات .
هذا التكريم أخص به كل أعضاء و 

منخرطي  املنظمة.
وبهذا التكريم عرب رئيس املكتب بن صالح 

عىل  شكره للمنخرطني يف املكتب الواليئ 
للمنظمة نظري  مجهوداتهم املبذولة طيلة 

هذي الفرتة ، متمنيا لهم دوام الصحة 
والعافية.

وبهذا التكريم تكون منظمة حامية 
وإرشاد املستهلك مبكتبها الواليئ أنها 

أثبتت جدارتها واستحقاقها ،وأنها دوما يف 
خدمة املواطنني حتى يف أحلك الظروف.

ياسني زويلخ_ميلة

سقوط رجل من الطابق الخامس بسيدي 

بلعباس

تدخلت الحامية املدنية لوالية سيدي بلعباس صبيحة أمس من اجل نقل جثة رجل 
سقط من الطابق الخامس بحي 175 مسكن  الرويش بلدية سيدي بلعباس البالغ 
من العمر 62 سنة املدعو –ص م –حيث حولت الجثة  اىل مصلحة حفظ الجثث 

باملستشفى الجامعي عبد القادر حساين 
سيدي بلعباس فرحات.ب

سيدي بلعباس 

مدرسة ابتذائية بحي 800 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

حجز 13000 وحدة من 

المشروبات الكحولية بجيجل 
متكن عنارص الرشطة القضائية بزيامة منصورية بداية هذا األسبوع من حجز كمية 
معتربة من الخمور قدرت ب 7000 وحدة من مختلف األحجام و األنواع، العملية 
هذه جاءت عىل اثر استغالل ملعلومات تحصلت عليها مصالح األمن تفيد بوجود 

شخصني يقومان برتويج الخمور بزيامة منصورية، أين تم التعرف عىل هويتهام 
و رصد تحركاتهام لغاية القبض عليهام متلبسني بنقل املرشوبات الكحولية  عىل 

منت مركبتني، و فيام تم حجز الكمية املذكورة و مبلغ مايل ميثل عائدات الرتويج و 
املركبتني تم تحويل املتورطني إىل الجهات القضائية التي أصدرتها يف حقهام أحكاما 
بالحبس، و يف الطاهري و بناء عىل إذن بالتفتيش متكنت مصالح الرشطة القضائية 
من حجز كمية 6143 وحدة من املرشوبات الكحولية كانت مخزنة مبنزل صاحبها 

وسط مدينة الطاهري، أين قامت عنارص  الرشطة بحجز الكمية فيام الزال املتهم يف 
حالة فرار.

إميان لحول جيجل

سيستقر التزود بالمياه نهاية األسبوع 

شركة سيال توضح سبب انقطاعات المياه 

اعلمت رشكة سيال زبائنها القاطنني ببلديات: درارية، العاشور، أوالد فايت، 
السويدانية، الرشاقة ودايل ابراهيم، أن التزويد باملاء الرشوب عرف انقطاعا

 ناجم عن أشغال إصالح ترسب املياه، ذو تدفق مهم جدا، واقع ببلدية درارية عىل 
قناة إنتاج ذات قطر 800 ملم.

ويف هذا الشأن، أوضحت سيال أن هذا الترسب الذي ظهر منذ شهر تقريبا، 
تم تشخيصه من مصالحها، وأن إصالحه أجل إراديا، لحرصها عىل التقليص من 

التذبذبات يف املاء الرشوب خالل عيد األضحى.
من جهة أخرى، ولتفادي توقف النظام ملرة ثانية، ستقوم سيال بإصالح ترسبني 

آخرين واقعني ببلديتي معاملة ودايل ابراهيم. هذه العمليات ستتسبب يف كسب 
أكرث من 8000 مرت مكعب يف اليوم، والتي سيتم ضخها يف الشبكة، من أجل تحسني 

توزيع املياه يف البلديات املترضرة.
وأوضحت ذات الرشكة لزبائنها بالبلديات املترضرة أن إعادة خدمة التزويد باملاء 

الرشوب سيتم تدريجيا انطالقا من الثالثاء عىل أن يستقر كلية خالل نهاية األسبوع 
ل 14 و15 أوت 2020.

هذا وتسخر رشكة سيال صهاريج، لضامن تزويد املستخدمني ذوي األولوية.
كام تعتذر رشكة سيال من زبائنها عن االزعاجات الناتجة عن هذه االشغال.

 وتضع «سيال» تحت ترصف زبائنها رقم مركز االستقبال الهاتفي العمليايت الخاص 
بالرشكة «1594 

ل. أ الجزائر العاصمة

فيما تم غلق عدة نشاطات تجارية

فرق المراقبة تواصل خرجاتها الميدانية لمكافحة الجائحة
وقفت اللجنة املختصة املكلفة باملراقبة 

والردع  عىل مدى تطبيق اإلجراءات 
اإلحرتازية املنصوص عليها يف التعليمة 
الحكومية باملقاطعة اإلدارية للدرارية 

والحراش.
وقررت اللجنة حسب ما جاء عىل 

صفحة والية الجزائر الرسمية أن تعلق 
عدة نشاطات تجارية نظرا لغرق التجار 
واملواطنني للتدابري الوقائية املعمول بها، 
وهذا لتفادي انتشار الوباء بني األوساط 
العامة خاصة وأن وزارة الصحة ال تزال 

تسجل اصابات جديدة بالفريوس.
  وبناء عىل ذلك قامت اللجنة املكلفة 

باملراقبة والردع عىل مستوى مقاطعة 
دراريك بتعليق نشاط 295 محل تجاري، 

وغلق 03 أسواق بلدية وكذا غلق مركزيني 
تجاريني.

فيام قامت اللجنة  بإعادة فتح املركز 
التجاري "حمزة" ببلدية باش جراح  وكذا 

إعادة بعث نشاط سوق برينيس  و 
اعادة اطالق نشاط 350 محل بالتجمع 
التجاري للهواتف النقالة بشارع حسان 

بادي (بلفور)
واشرتطت عملية عادة الفتح تعهدات 

أصحاب املحالت التجارية باإللتزام الكامل 
بالتدابري الوقائية ضد تفيش وباء كورونا 

"كوفيد19" عىل غرار ضامن التباعد 
االجتامعي وارتداء الكاممات وتعقيم 

املحالت.
 ويشار أنه تم  تعليق نشاط 550 

محل تجاري باملقاطعة االداري للحراش 
والتعليق كان نتيجة عدم احرتام 

اإلجراءات الوقائية املفروضة للحد من 
انشار وباء كورونا.

وأكدت املصادر املحلية أن سبب الغلق 
الفوري وتعليق نشاط بعض الفضاءات 

التجارية كان نتيجة عدم احرتام 
اإلجراءات الوقائية املفروضة للحد من 

انشار وباء كورونا.
ر. ح الجزائر العاصمة
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مصالح الشرطة القضائية بأمن والية األغواط تضبط و تحجز أكثر من ١٢ كغ من 

المخدرات (الكيف المعالج)، و ٨٩٧ قرص مهلوس خالل سبعة (٠٧) أشهر الماضية 
مواصلة للجهود امليدانية الرامية إىل 
مكافحة الجرمية الحرضية مبختلف 
أشكالها و ضامن األمن والسكينة 

للمواطنني، و يف إطار محاربة ظاهرة 
االتجار باملخدرات و األقراص املهلوسة عرب 
قطاع االختصاص، عالجت مصالح الرشطة 

القضائية بأمن والية األغواط خالل 
سبعة (07) األشهر املاضية من السنة 

الجارية 2020 (82) قضية متعلقة ببيع 
و استهالك املخدرات، أسفرت عن ضبط 

و حجز كمية من املخدرات من مادة 
الكيف املعالج  قدرت بـ ( 12.064) كلغ 
مع توقيف (107) أشخاص، بعد تقدميهم 

أمام العدالة تم إيداع (43) شخص منهم 
الحبس املؤقت، يف حني صدرت يف حق 

اآلخرين أحكام قضائية مختلفة.

كام تم خالل نفس الفرتة معالجة (59) 
قضية متعلقة ببيع و استهالك املؤثرات 

العقلية، أسفرت عن ضبط و حجز (897) 
قرص مهلوس، مع توقيف (75) شخص، 

بعد تقدميهم أمام العدالة تم إيداع (29) 
شخص منهم الحبس املؤقت، يف حني 

صدرت يف حق االخرين أحكام قضائية 
مختلفة.

عالوة عىل ذلك فقد تم مواصلة العمل 

التحسييس التوعوي للوقاية من هذه 
الظاهرة لفائدة مختلف رشائح املجتمع 
من خالل تقديم النصائح و اإلرشادات 
التحسيسية الوقائية الالزمة، و ذلك عرب 
الفضاء اإلذاعي األسبوعي ألمن الوالية، 

وكذا من خالل املبادرات التحسيسية 
امليدانية املنظمة يف هذا اإلطار عرب 

مختلف الفضاءات و األماكن التي تعرف 
إقباال من املواطنني.

رئيس مكتب االتصال و العالقات العامة

بأمن والية األغواط

محافظ الرشطة/ قيوة محمد

البويرة

وفاة رضيع في حادث انقالب سيارة

تدخلت صبيحة اليوم الثالثاء وحدة الحامية املدنية ببلدية مشدالة مدعمة بوحدة 
العجيبة يف حادث انقالب سيارة بالطريق السيار رشق-غرب بإتجاه العاصمة يف شطره 
منطقة اث منصور أقىص رشق والية البويرة ، حيث خلف الحادث مرصع رضيع "ع.أ" 

من جنس ذكر يبلغ من العمر 14 شهرا حول إىل مصلحة حفظ الجثث مبستشفى 
مشدالة وإصابة شخصني بجروح متفاوتة استدعت اسعافهام بذات املستشفى ، فيام 

فتحت مصالح الدرك الوطني تحقيقا يف مالبسات الحادث املميت

البويرة. ساملي زينب

في حصيلة له خالل شهر جويلية المنصرم  

أمن مستغانم يحجز أزيد من 780 قرص مهلوس

سجلت مصالح امن مستغانم فيام خص ميدان الرشطة القضائية يف حصيلة لها خالل 
شهر جويلية املنرصم 557 قضية تم معالجة 489 قضية مها اي بنسبة معالجة ناهزت 

88 باملائة ، كام أحصت يف ذات السياق تورط 659 شخصا من بينهم 29 قارصا و 43 من 
فئة اإلناث إىل جانب رعية أجنبية من جنسية افريقية . 

 بعد إحالة ملفات املتورطني فقد أصدرت الجهات القضائية 45 امرأ باإليداع فيام 
استفاد 122 من استدعاءات  مبارشة لجلسات املحاكمة كام استفاد 40 شخصا من 

اإلفراج كام يبقى 50 آخرون ضمن قامئة من هم يف حالة فرار . 

 و ما خص مبحاربة املحذرات فقد سجلت املصالح املعنية حجز 49 غرام من الكيف 
املعالج و كمية بلغت 788 قرص مهلوس فضال عن 1543 وحدة من املرشوبات 

الكحولية من مختلف األنواع و األحجام . 

 مستغانم : عبد القادر رحامنية

قالمة 

والي الوالية يستقبل مدير المجمع الصناعي لالسمنت 

بالشرق  للبحث على سبل توفير اليد العاملة 

استقبل صباح اليوم االثنني 10 أوت 2020 وايل والية قاملة  السيد كامل عبلة مبعية 
رئيس املجلس الشعبي الواليئ الرئيس املدير العام للمجمع الصناعي السمنت الجزائر 

-رشق-، بحضور األمني العام للوالية،مدير اإلدارة املحلية و مدير النشاط االجتامعي.

الزيارة شكلت فرصة ملناقشة برنامج استثامري عىل مستوى الوالية و إعادة بعث 
محجرة ماونة لرفع طاقات التصنيع، و رفع قدرات التصنيع و االنتاج بوحدة بومهرة 

احمد، و توفري مناصب شغل.

يف ذات السياق تم مناقشة برنامج تكوين و إمكانية استحداث فروع تخصص متهني 
لفائدة مرتبيص التكوين و التعليم املهنيني ،الحياء بعض النشاطات الثانوية بصناعة 

الرخام بوالية قاملة التي تعرف ركود كبري يف توفري مناصب شغل جديدة لشباب وذلك 
يرجع باألساس للنقص الفادح يف املصانع واالستثامرات الصناعية بالوالية 

قاملة هشام بوغرارة 

قالمة 

الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية بعين بن بيضاء 

تسترجع مركبة محل سرقة وتوقف المتورط في القضية
           

 متكنت قوات الرشطة القضائية التابعة للفرقة املتنقلة للرشطة القضائية بعني بن بيضاء 
أواخر شهر جويلية  2020 من اسرتجاع مركبة (مرسوقة) محل بحث عىل مستوى 

الحاجز الرسمي الثابت بالطريق الوطني رقم 16 مبخرج مدينة بوشقوف،  ويتعلق 
األمر باملشتبه فيه البالغ من العمر « 26 سنة « مقيم بسوق أهراس.

   بعد اتخاذ اإلجراءات القانونية الالزمة بشأن املشتبه فيه واملركبة باستعامل اللوحة 
االلكرتونية، تبني أنها محل بحث ليتم تحويل املشتبه فيه اىل املصلحة محل التحقيق.

قاملة هشام بوغرارة

ناشطون شباب ينظفون مواضع من غابة جبل امساعد.. 

قام مجموعة من الشباب من بلديتي 
الهامل و بوسعادة بتنظيف جزء من غابة 
جبل امساعد،و ذلك بعد رحلة قاموا بها 

معا،عملية التنظيف كانت خاصة برفع 
زجاجات الخمر التي يلقى بها يف أماكن 

االستجامم و الراحة و تحت األشجار 
الغابية وارفة الظالل..الشباب ليسو تحت 

لواء أي جمعية أو منظمة لكنهم عزموا 
عىل تنظيف الغابة و قد رصح أحدهم 
مناشدا شباب دائرة جبل امساعد عرب 

منرب الوسيط املغاريب،ناشدهم بااللتفاف 
معا من أجل حملة لرفع زجاجات الخمر 
و تنظيف الغابة منها خاصة و أن الغابة 

مل تشهد حملة كهذه،كام مل تقترص 

العملية عىل رفع الزجاجات فحسب بل 
جمع الشباب أكوام القاممة يف أكياس 

بالستيكية و حملوها يف سياراتهم الخاصة 
من أجل منح الغابة صورة تليق بها و 

تليق بزوارها و العائالت التي تأيت للراحة 
فيها من كل املناكق املجاورة..

املسيلة بونيف املسعود

تسبب في اشتعال مساحة فاقت ٣١ هكتار  

حريق مهول بغابة الشواشي بمستغانم  
اندلع ليلة أول أمس يف حدود الساعة 

الثامنة مساءا حريق مهول عىل مستوى 
غابة الشوايش بإقليم بلدية سيدي 

عيل برشق إقليم والية مستغانم حيث 
التهمت السنة النريان مساحة معتربة من 

أشجار الصنوبر و العرعار و األحراش ، 
يف مشاهد مرعبة زادت من اتساع رقعة 

اللهيب الرياح القوية التي هبت عىل 
املنطقة األمر الذي صعب من مهمة رجال 

املطافئ حيث سخرت مصالح الحامية 
املدنية إمكانيات لوجستيكية و برشية 
معتربة بالتنسيق مع مصالح محافظة 
الغابات و البلدية تسخري 11 شاحنة 

إطفاء مختلفة األحجام  حيث تم الرتكيز 
يف بداية األمر عىل إجالء العائالت الساكنة 

بالقرب من الحزام الغايب لتاليف الخسائر 
البرشية  حيث تم إنقاذ 15 عائلة . 

 الحريق الذي استمر لهيبة طوال الليل 
إىل غاية صبيحة نهار األمس الثالثاء أرهق 
رجال املطافئ الذين باتوا أحياء يواجهون 

و يكابدون  صهد و حرارة النريان التي 
التوصل إىل تطويقها و محارصتها بعد 
مجهودات مضنية و التي تسببت يف 
إتالف ما يزيد عن 31 هكتار حسب 
مصالح الغابات اىل جانب مجموعة 

معتربة من خاليا النحل و شتى أنواع 

الحيوانات التي تعيش بالوسط الغايب ، 
فيام تم إنقاذ بقية املساحة املمتدة عىل 

طول الطريق الوطني رقم 90 ب فيام 
تتواصل ميدانيا عملية التربيد و إطفاء 

الجمرات املتبقية وسط الرماد للحيلولة 
دون معاودة الحريق لنشاطه . 

 و يف سياق متصل فقد سجلت مصالح 
الحامية املدنية مساء يوم االثنني املنرصم 

اندالع حريق بغابة الشيخ بن الدين 
ببلدية أوالد بوغامل بأقىص رشق والية 
مستغانم  حيث متكنت فرقة الوحدة 

الثانوية من إخامده ، يف ظرف تشتد فيه 
درجات الحرارة لتصل إىل معدالت قياسية 
بإقليم والية مستغانم التي سجل بها منذ 

الفاتح جوان 23 حريق أتلفت مساحة 
تقارب ال50 هكتارا . 

 باملوازاة مع ذلك فقد فتحت الجهات 
األمنية بالتنسيق مع املصالح املعنية 
تحرياتها و تحقيقاتها لتحديد أسباب 

الحرائق الغابية التي أرجعتها مصادرنا 
إىل العوامل البرشية بالدرجة األوىل 

منها اإلهامل و التهاون الناتج عن توافد 
الزوار عىل تلك الفضاءات و اقصداهم 

عىل الطهي للأمكوالت دون اتخاذ 
التدابري االحرتازية املناسبة ، فيام ترجع 

أعامل التخريب من قبل عدميي الضامئر 
و عصابات اإلجرام يف حق الطبيعة و 

التوازن االيكولوجي . 
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والي خنشلة يطمئن بالوقوف   مع المستثمرين المحلين 

الحقيقين والقضاء على العراقيل البيروقراطية االدارية 
يف اطار تدعيم املستثمرين واملتعاملني 

االقتصادين  املحلني بوالية خنشلة 
قام وايل والية خنشلة بزيارة تفقدية 

اىل املنطقة  النشاطات الصناعية التي 
أصبحت أسم عىل مسمى عند مواطنني 

خنشلة  رفقة االرسة االعالمية واالمني 
العام للوالية ورئيس الدائرة ومدير 

الصناعة واملناجم ومدير املنطقة الصناعية  
أين وقف عىل عدة مؤسسات أنتاجية 
لبعض املستثمرين الخواص والعراقيل 

البريوقراطية االدارية  بكل انواعها  التي 
تعرقل نشاطهم يف ظل جائحة كورونا  

التي أتت عىل االقتصاد الوطني والسامع 
لكل أنشغالتهم الخاصة بهم ورفعها 

اىل الجهات املختصة لدفع وترية االنتاج 
املحيل وتوفري اليد العاملة للقضاء عىل 
البطالة بعد تخفيض نسبة العامل أثناء 
هذا الوباء الخطريكوفيد19 الذي يهدد 

االقتصاد الوطني واملحيل يف نفس الوقت 
وايل خنشلة من خالل زيارته شجع هؤالء 

املستثمرين يف عدة وقفات معهم وأكد 
بأن الدولة والحكومة لن تتخىل عن 

هؤالء املستثمرين الحقيقني  واستقطاب 
املستثمرين االخرين من الواليات االخرى 

الذين يريدون االستثامر بأموالهم يف 
أنواع املجاالت املهمة  ورفع كل العراقيل 
البريوقراطية خاصة االدارية  ومنها  رشكة 

مسابك  االوراس التي تعاين من عدة 
مشاكل منها عملية التصدير ملنتجاتها 

الدولية صناعة  ورسكلة االملنيوم لصناعة 
محركات السيارات وقطع الغيار بالخارج 
رغم العقود املربمة مع عدة دول أجنبية  
وترسيح عاملها منذ التوقف عن النشاط 
بسبب الجائحة و توقف عملية التصدير 

الوقفة الثانية كانت مجمع التغذية 
عثامين النتاج مسكولت ذات النوعية 

الجيدة وميكنها دخول عامل التصدير يف 
أنتظار تسوية العقارية خارج 08/15منذ 
سنة من االنتظار نظرا لسوء التوجه من 

طرف مديرية الصناعة واملناجم ثم ملبتة 
تشقرنت التي مل تدخل بكل انتاجها يف 
مجال الحليب ومشتقاته لعدة أسباب 

مالية لالكتفاء الذايت املحيل وتصدير 
نحو الواليات املجاورة  ووعد ه الوايل 

برفع انشغاالتهم اىل السلطات العليا 
ومنحهم كل االمتيازات وتحديد معامل 
جديدة لتوجه االقتصادي الذي يعترب 
بديال اقتصاديا خارج املحروقات .اما 

فيام يخص القرارات التي اتخذها السيد 
الوايل يف هذا الشأن نذكرتهيئة جميع 

مناطق النشاطات عىل غرار بغاي 1،بغاي 
2،قايس ،بوحاممة ،بابار و التي تعرف 

تقدم يف االجراءات اإلدارية و املعول 
عليها يف تغيري وجه الحركة االقتصادية 

بالوالية من خالل استقطاب املستثمرين 
الحقيقيني السيام فيام يتعلق بشعبة 
الصناعات التحويلية التي تتامىش و 

محاصيل املنطقة ،عىل سبيل املثال انتاج 
التفاح مبنطقة بوحاممة األوىل وطنيا 

دون استغاللها يف الجانب االقتصادي.ويف 
رده عىل سؤال ألحد السادة الصحفيني 
حول تطهري العقار الصناعي اكد السيد 

الوايل بأنه و طاقمه بصدد جرد كل العقار 

شأنه شأن العقار الفالحي مضيفا بأن 
عىل املستثمرين الحائزين عىل العقار، 

املبادرة بدفع نشاطاتهم وعدم االكتفاء 
بالوضعية الحالية و ذلك لخلق ثروات و 
توفري يد عاملة مع ضامن كل التسهيالت 
االدارية و املرافقة اليومية ملواكبة سياسة 
االقتصاد الجديدة للبالد.مضيفا بأنه عازم 

عىل تشجيع الشباب النشاء مؤسسات 
مصغرة خاصة منها للصناعات التحويلية 

متاشيا و ثروات املنطقة ، كام أشار بأن 
مصالح وزارة الداخلية بصدد اعداد 

دراسة للخريطة االقتصادية للوالية و 
تحديد مناطق النشاطات الصناعية حسب 

االختصاص انتاج التفاح و الفواكه،تربية 
األبقار و املوايش،انتاج الحبوب.

حيث تعمل املنطقة الصناعية ذات 
النشاطات ب %32فقط من املتعاملني 

االقتصادين%69  بقية تحولت اىل سكنات 
واالخرى أغلقت أبوابها واالخلرى يف 

أنتظار زوال الوباء السترياد املواد االولية 
للنهوض باالنتاج املحيل يف االرساع بتهيئة 
هذه املناطق ذات النشاطات  الصناعية  

خنشلة: رشيد بوزيان 

 األغواط مصالح الشرطة القضائية تحجز أكثر من ١٢ كغ من 

المخدرات  و ٨٩٧ قرص مهلوس خالل سبعة (٠٧) أشهر الماضية

يف إطار محاربة ظاهرة االتجار باملخدرات 
و األقراص املهلوسة عرب قطاع االختصاص، 

عالجت مصالح الرشطة القضائية بأمن 
والية األغواط خالل سبعة (07) األشهر 
املاضية 2020 (82) قضية متعلقة ببيع 

و استهالك املخدرات، أسفرت عن ضبط 
و حجز كمية من املخدرات من مادة 

الكيف املعالج قدرت بـ ( 12.064) كلغ 
مع توقيف (107) أشخاص، بعد تقدميهم 
أمام العدالة تم إيداع (43) شخص منهم 

الحبس املؤقت، يف حني صدرت يف حق 
اآلخرين أحكام قضائية مختلفة.كام تم 
خالل نفس الفرتة معالجة (59) قضية 

متعلقة ببيع و استهالك املؤثرات العقلية، 
أسفرت عن ضبط و حجز (897) قرص 
مهلوس، مع توقيف (75) شخص، بعد 

تقدميهم أمام العدالة تم إيداع (29) 
شخص منهم الحبس املؤقت، يف حني 

صدرت يف حق االخرين أحكام قضائية 
مختلفة.عالوة عىل ذلك فقد تم مواصلة 

العمل التحسييس التوعوي للوقاية من 
هذه الظاهرة لفائدة مختلف رشائح 
املجتمع من خالل تقديم النصائح و 

اإلرشادات التحسيسية الوقائية الالزمة، 
و ذلك عرب الفضاء اإلذاعي األسبوعي 

ألمن الوالية، وكذا من خالل املبادرات 
التحسيسية امليدانية املنظمة يف هذا 

اإلطار عرب مختلف الفضاءات و األماكن 
التي تعرف إقباال من املواطنني.

 االغواط:محمد بن هرقال

قصر البزائم 

مبادرة تطوعية للتنظيف باألغواط

بادر سكان حي قرص البزائم ببلدية األغواط و الذي يعترب من األحياء العتيقة باملدينة إىل 
القيام بحملة واسعة يقودها خرية شباب الحي حيث تضمنت املبادرة تنظيف الحي من 

القاممة العشوائية املنترشة هنا و هناك و تقليم و غرس األشجار  و طالء الواجهات و 
األرصفة و كانت هذه املبادرة إستثنائية ألنها متت ليال من الثامنة مساءاً إىل الخامسة صباحاً 
إستغالال لوقت الحجر الصحي ليتسنى لهم القيام بهذه العمل التطوعي عىل أكمل وجه من 
أجل القضاء عىل األوساخ و إعطاء جاملية للحي العريق الذي يعاين التهميش من السلطات 

املعنية و الغياب التام و الغريب أن السلطات البلدية تتبنى هذه املبادرة عرب إحدى 
منشوراتها عىل صفحتها الرسمية مام أثار سخط هؤالء الشباب املبادرين و حاولوا توضيح 

الصورة للمجتمع األغواطي بأنها مبادرة تطوعية محضة ال دخل للسلطات املحلية بها و التي 
تحاول رسقة مجهوداتهم عىل حد قولهم و بناء سمعتها عىل مبادرتهم

هذا و قد القت هذه املبادرة تشجيعاً من قاطني الحي و إستحسان املواطنني بالوالية و متنوا 
تعميمها عىل كل األحياء كام تلقى هؤالء الشباب الدعم الكبري من خالل صفحات التواصل 

اإلجتامعي.
األغواط:بوداود زكرياء

غليزان

كشف إختياري سريع عن 
فيروس كورونا للمواطنيين

نظّمت صبيحة اليوم  املؤسسة العمومية للصحة الجوارية لغليزان، وبالتنسيق مع مصالح 
األمن الوطني و مصالح  الحامية املدنية يوما للكشف اختياري رسيع عن كوفيد 19 لفائدة 

املواطنني أمام الربيد املركزي وسط مدينة  غليزان ، حيث أرشف عىل هذه العملية طاقم طبي 
من املوسسة االستشفائية و من مصالح الحامية املدنية و من مصالح الرشطة للكشف الرسيع 

لكل مواطن يرغب يف التأكد من سالمته من فريوس كورونا. 
هذه املبادرة ستعمم عىل بعض البلديات وبرمجت مصالحه خرجات يف كل من بلديات سيدي 

أمحمد بن عودة ووادي الجمعة وبن داود، والغرض منها هو تشخيص اإلصابات بطريقة 
اختيارية وتقديم النصائح والتوجيهات الالزمة للتعامل مع أي حالة إصابة. 

تم تشخيص منذ انطالق العملية أكرث من 400 حالة ،حيث لقيت استحسانا كبريا وسط  
املواطنني ومن شأنها أن تقرّب املصالح االستشفائية أكرث فأكرث للمواطنني وتسهيل عملية 

الكشف عن الفريوس املستجد.
مصطفى بورشيط - غليزان
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تماطل مصالح السكن بدوائر خنشلة

مشروع ١٤٢٠ سكن ترقوي LPA٢لم يرى النور وطلبات السكن مكدسة
كشفت مصادرمطلعة بالصندوق الوطني 

للسكن بوالية خنشلة ‘ عن استفادة الوالية 
منذ ما يقارب السنتني بحصة معتربة للسكن 

الرتقويLPA2 قدرها 1420 وحدة سكنية 
و1000 اعانةللبناء الريفي تم تقسيمها عىل 

بلديات الوالية حسب االحتياجات التي 
سجلتها املصالح السكنية مبختلف الدوائر, 

لكن متاطل مصالح البلديات والدوائر املعنية 
يف استكامل االجراءات القانونية واالدارية 
لتوطني املرشوع عىل ارض الواقع وتحديد 

قوائم املستفدين , وتحديد العقار اخر 
االنطالق يف انجاز املرشوع عىل ارض الواقع 
نظرا لعدم ارسال ملفات وقوائم املرتشحني 
املستفدين,وهذا التامطل يف تحديد القوائم 

وتحويل امللفات ملصالح مديرية السكن 
والصندوق الوطني للسكن نتج عليه تاخر 

لتحديد موقع انجاز املرشوع وعملية اشهار 
املوقع لتجنب املعارضات التي اثرت سلبا 

عىل انجاز املشاريع السكنية خاصة ببلدية 
اوالد رشاش , الحامة , ششار ,......وان 

الحصة 1 من السكن الرتقوي LPA1 واملقدرة 
بـ 1880 سكن قاربت االنتهاء من انجازها 

اين تم اصدار 1367 قرار استفادة ,من 
جهة اخرى استفادت والية خنشلة يف اطار 
النمط القديم للسكن التساهمي   LSP بـ 
2168 وحدة سكنية اين تم اصدار 1706 

مقررةباسامء مستفديها يف انتظار استكامل 
التحقيقات وامللفات لبقية املستفيدين , ويف 
اطار التجزءات االجتامعية متت املوافقة عىل 
36 موقع عرب عدة بلديات كمتوسة ,انسيغة 
, بوحاممة , املحمل , اوالد رشاش , ششار , 
ملصارة , رميلة .بابار ...... ملنح 8613 قطعة 
اجتامعية  النجاز سكنات يف اطار التعليمة 
املشرتكة رقم 1 مع منح لبعض املستفيدين 

مبلغ 70 مليون سنتم كمساهمة من الدولة 
النجاز سكناتهم, ويف االخري اكد ان عملية 

استكامل ملفات االستفادة من سكنات 
كناب اميو جارية عىل قدم وساق اين متت 

املوافقة عىل القامئة االوىل وعملية استكامل 
ملفات املستفدين عىل مستوى صندوق 

التوفري واالحتياط والقامئة الثانية للمستفدين 
متواجدة عىل مستوى املديرية العامة للبنك 
يف انتظار استالمها لتتم عملية التسليم بعد 

استكامل ملف االستفادة والدفع, كام استفاد 
املرشوع من غالف مايل الستكامل اشغال 

التهيئة الخارجية واالنارة العمومية , وتوصيل 
الشبكات الثالثية ,لكن املرشوع ال يزال يراوح 

مكانه لتأخر انطالق انجاز التهيئة الخارجية 
وترميم الجدران الخاردية املهرتئة نظرا لرداءة 
نوعية االنجاز التي قامت بها مؤسسة صينية 

, وتاخر املديرية العامة للصندوق الوطني 
للتوفري واالحتياط باسناد املرشوع ملقاولة 

االنجاز
خنشلة   * نوي .سعادي

المستفيدون بقرارات مسبقة  يطالبون بتسليم مفاتيح سكناتهم بخنشلة

وعمال كوسيدار يتحدون الظروف الصحية  الكتمال وتسليم المشروع في موعده
طالب املستفيدون بقرارات مسبقة ملرشوع 

2000 وحدة سكنية كوسيدار 1 بالقطب 
العمراين الجديد السلطات املحلية وعىل 

راسهم وايل الوالية بتسليم مفاتيح سكناتهم 
يف اقرب االجال وااللتزام بالوعود املقدمة 

لهم خالل اللقاءات السابقة , املرشوع اسند 
ملؤسسة كوسيدار آلنجازه حصة 2000 + 
2000سكن بطريق بغاي اين اوضح مدير 

املؤسسة محمد الهادي.ز أن  نسبة األشغال 
متقدمة جدا وسيتم تسليم كامل املرشوع يف 
وقته املحدد رغم كل العراقيل التي واجهت 

املؤسسة يف استكامل انجازه منها االضطرابات 
الجوية , التوقف عن العمل لبعض الحصص 

, والتقليل من العامل , ومغادرة بعض 
العامل املؤهلني القاطنني خارج الوالية الكرث 

من شهرين بسبب جائحة كورونا , وايضا 
االزمة املالية  اين ارتفعت ديون املؤسسة 

عىل صاحب املرشوع ديوان الرتقية والتسيري 
العقاري اىل اكرث من 50مليار سنتم هذا 

االخري يتامطل يف تسوية الوضعيات املالية 
لالةزاء املنتهية منذ عدة شهور ,  رغم التزام 
املؤسسة بتجاوز نسبة االنداز 75 باملئة ويف 

إطار اآلجال التعاقدية التي تربط الرشكة 
بصاحب املرشوع ديوان الرتقية والتسيري 
العقاري لوالية خنشلة , ونظرا اللتزامات 
االدارة بتسليم مفاتيح سكنات ملستفديها 

خالل الشهر الجاري تعهدت املؤسسة 
بتسليم 450 سكن وهو العدد املتفق عليه 

مع وايل الوالية . حيث يقول مدير كوسيدار 
ان األشغال يف  مختلف ورشات البناء عيل 

قدم وساق من جهتهم عدد من املستفدين 
املتتبغني لوترية االشغال باملرشوع عربوا 

عن ارتياحهم لوترية األشغال ونوعية املواد 
املستخدمة يف اإلنجاز ، مؤكدين أن إطارات 

الرشكة العمومية كوسيدار يسهرون عىل 
تدارك النقائص يف وقتها بغد التزام وايل 

الوالية يف لقاء معهم بتوزيع حصة معتربة 
عيل ان يتم توزيع وتسليم املفاتيح للبقية 

قبل نهاية السنة  ،كام أكدوا أن األشغال 
شهدت وترية عالية جدا يف األيام األخرية 
عىل الرغم من الظروف الصحية التي متر 

بها البالد وهو التأخر الذي تم استدراكه من 
طرف عامل الرشكة يف ظرف قصري .يف انتظار 
استالم الحصة الثانية كوسيدار 2 قبل نهاية 
السدايس االول السنة القادمة كام تعهدت 

به السلطات املحلية عيل بوزيدي وايل والية 
خنشلة خالل معاينته للمرشوع والحصة 

التي سيتم توزيعها عيل املستفدين اكد  أن 
األشغال شهدت وترية عالية جدا يف الشهرين 

االخريين عىل الرغم من التقلبات الجوية 
التي تسببت يف توقف األشغال يف مناسبات 

عدة , والظروف الصحية االستثنائية التي متر 
بها البالد الخاصة بجائحة كورونا التي اثرت 
كثريا عىل التسيري العادي واالقتصاد الوطني 
, وهو التأخر الذي تم استدراكه من طرف 
عامل كوسيدار يف ظرف قصري ، واليالوالية 

كان له لقاء يف وقت سابق مع إطارات 
مؤسسة كوسيدار و أصحاب املقاوالت املناولة 

باملرشوع التي تنفذ بعض االشغال كاملساكة 
, الدهن والزجاج ,.......والتي تجاوز عدد ها 

120 مقاولة  مبقر الوالية ويف تدخله ألح عىل 
املرشفني واملكلفني بانجاز املرشوع عىل رضورة 

االلتزام بوعودهم وتسليم الحصة االوىل يف 
الوقت املتعهد به أمام ممثيل املستفدين ، 
من جهته مدير مؤسسة كوسيدار أكد ان 

قام بكل واجباته أمام املقاوالت الخاصة التي 
عليها ايضا أن تكون يف املوعد املقرر وتسوية 

كل جقوقها رغم الديون املرتاكمة عىل 
كوسيدار وايل الوالية اكد يف ذات االجتامع 

الذي حرضه كل املسؤولني املعنيني باملرشوع 
السكني منهم مدير السكن , والصندوق 
الوطني للسكن , وديوان الرتقية والتسيري 

العقاريني , ورشكة كوسيدار , ورؤساء الدوائر 
, ومدراء سونلغاز , الطاقة , املوارد املائية , 
الجزائرية للمياه , الديوان الوطني للتطهري 
من اجل متابعة وضعية االشغال عن قرب 
ومع كل املعنيني واالطالع الدائم واملستمر 

لورشات االنجاز بالرتكيز عىل نوعية االشغال 
, والجودة, وسيتم كام التزم الجميع بتسليم 
املفاتيح ملستحقيها بكل من اقامة اليسامني 

, الكرامة , التاج , الكوثر ويتوفر املرشوع 
السكني 2000+2000 وحدة سكنية عمومية 

ايجارية او ما يسمي بكوسيدار 1و2 عىل 
مجمعني مدرسيني قاعدة 12 ومتوسطة 

منتهية بهم االشغال , وثانوية يف طور االنجاز 
والتهيئة الخارجية قاربت انهاء االشغال بها 

عىل ان يتم ربط السكنات بالشبكات الثالثية 
قبل تسليمها

خنشلة*نوي .سعادي

ينشطان بصحراء بلدية ببار جنوب والية خنشلة

االمن يطيح بمنقبي اآلثار ويحجز ٢٨ قطعة اثرية تعود إلى الفترة الرومانية .

يف إطار نشاطاتها املكثفة من أجل محاربة 
الجرمية ذات الطابع إالقتصادي ، متكن عنارص 

الفرقة املتنقلة للرشطة القضائية ششار/
خنشلة من توقيف شخصني يف العقد الثالث 

من العمر متورطان يف حيازة أجهزة ذات 
صنع أجنبي لغرض التنقيب عن اآلثار ، مع 

حيازة قطع نقدية ذات طابع أثري .حيثيات 
القضية تعود إثر قيام الفرقة املتنقلة للرشطة 

القضائية بششار بنصب حاجز أمني ثابت 
عىل  مستوى الطريق الوطني رقم ٨٣ 

باملدخل الشاميل للمدينة ، أين تم توقيف 
شاحنة عىل متنها دراجتني ناريتني  بإخضاع 

الشاحنة للتفتيش الدقيق تم العثور بداخلها 
عىل جهاز كشف املعادن أجنبي الصنع  مزود 

بسامعة أذن ، باإلضافة إىل العثور عىل مبلغ 
مايل من العملة الوطنية ، يقدر بـ(٣٠) 

ثالثون مليون سنتيم ، ليتم بعدها إخضاع 
املشتبه فيهام لعملية التلمس الجسدي حيث 

تم العثور بحوزة أحدهام عىل حافظة نقود 

بداخلها (٢٨) مثانية وعرشون قطعة نقدية 
ذات طابع أثري تعود إىل الحقبة الرومانية ، 
ليتم تحويل املحجوزات إىل مقر الفرقة مع 
توقيف املشتبه فيهام و اقتيادهام إىل مقر 

املصلحة من اجل استكامل اجراءات التحقيق.
بعد استكامل إجراءات التحقيق تم إعداد 

ملف جزايئ مبوجبه تم تقديم املشتبه فيهام 
أمام السيد/ وكيل الجمهورية لدى محكمة 

ششار وعمال بإجراءات املثول الفوري أحال 
امللف عىل السيد قايض التحقيق بذات 

املحكمة ، الذي أصدر يف حق املشتبه فيهام 
إلتزامات الرقابة القضائية عن تهمة جنحة 

التهريب آلالت ذات صنع أجنبي لغرض 
التنقيب عن اآلثار ،جنحة البحث دون رخصة 
عن الرتاث الثقايف (اآلثار)،جنحة إخفاء أشياء 

ذات قيمة أثرية للرتاث الثقايف
خنشلة : نوي.  سعادي

السيد حسين فداني رئيسا لمجلس قضاء 
األغواط  و السيد ياسين مقالتي نائبا 

عاما لدى مجلس قضاء األغواط

تم نهار يوم الثالثاء املوافق ل 11 اوت 2020 مبقّر مجلس قضاء األغواط،تنصيب  السيد 
حسني فداين رئيسا ملجلس قضاء األغواط و السيد ياسني مقاليت نائبا عاما لدى مجلس قضاء 

األغواط وهذا تحت إرشاف السيد املدير العام إلدارة السجون، ممّثال عن السيد وزير العدل 
حافظ األختام، و بحضور السيد األمني العام للوالية، و السلطات املحلية، و هذا يف إطار 
الحركة التي أجراها رئيس الجمهورية، السيد عبد املجيد تبون يف سلك الرؤساء و النواب 

العامني لدى املجالس القضائية يوم الخميس 06 أوت 2020
حمدي عطاءالله 

قالمة

فرقة البحث والتدخل:

تضبط وتحجز 160 كبسولة 
من المؤثرات العقلية

 يف إطار مكافحة الجرمية  يف الوسط الحرضي، وعىل إثر معلومات مؤكدة ، مفادها وجود 
شخص يقوم برتويج املخدرات واملؤثرات العقلية عىل مستوى حي 230 مسكن بقاملة،متكنت 

قوات الرشطة القضائية التابعة ( فرقة البحث والتدخل)من توقيف املشتبه فيه البالغ من 
العمر «24 سنة»   مقيم بقاملة، عىل مستوى حي زنداوي بقاملة.

بعد اتخاذ اإلجراءات القانونية الالزمة بشأن املشتبه فيه، وبعد تفتيش مسكنه، تم ضبط 
وحجز 16 مشط من دواء بريغابالني مبجموع 160 كبسولة، ومبلغ مايل من عائدات االتجار 

باملخدرات.
 تم تحويل املشتبه فيه اىل املصلحة، بعد حجز ما تم العثور عليه، فتح تحقيق يف القضية كون 

ضده ملفا قضائيا عن فعل: املامرسة غري الرشعية ملهنة الصحة عن طريق الحيازة والتخزين 
بغرض الرتويج الدوية صيدالنية ذات االساس املخدر دون رخصة،  قدم املشتبه فيه، امام 

محكمة قاملة، اين اصدر يف حقه حكم بسنة حبس نافذة دون ايداع وغرامة مالية .
قاملة هشام بوغرارة

توقيف 4 أشخاص لصناعة مؤثرات 
العقلية بوهران 

شهدت والية وهران األمس اليوم من محاربة التجارة غري الرشعية ملؤثرات العقلية حيث 
متكنت األمن الحرضي ال17ألمن وهران قيام بالعملية النوعية من وضع لحدلشبكة إجرامية 

تتكون من4 األشخاص  ترتواح أعامرهم مابني 19 و30سنة حيث قاموا إستئجار املنزل 
وتحوليه إىل الورشة السحرية لتصليح والتقليداملؤترات العقلية من نوع إكستطتي بإستعامل 

مستحرضات الطبية ومزها مع مواد كيميائية حيث تعترب من املواد املرض لصحة اإلنسان هذه 
العملية تم إستغالل معلومة مبوجبيه إستفسار  إعطاء اإلذن من السيد الوكيل الجمهورية 

وهران بإقاع املورطيني بحجز كمية من األقراص  املصنوعة واملقلدة وكذا املستحرضات الطبية 
التي متزح مع املواد الكيميائية أخرى حيث تم تحضري التقرير القضايئ   وسيتم عرضهم لقضاء  

املحكمة يف ظل إجراءات القانونية.
لكحل إميان: وهران

األزمة السكانية الخانقة بوالية وهران 
اصبحت األزمة السكانية تهدد السكان والية وهران حيث يشهد الشارع حسني بن عيل 

ببلدية سانتوجان   أزمة سكانية أين تستقر 18 العائلة يف السكانات القصديرية والهشة منذ 
حوايل10سنوات إال بات الحل املفروض العائالت وتتلقى العائالت املجموعة من العائقات 
الخاصة يف فصل الشتاء حيث يعانون املنازل العائلة من تشققات عىل للمستوى الجدران 
واألرضية من حيث دخول األمطار إىل سكانتهم ولجوء إىل الشوراع لقضاء ليلة  ويف فصل 

الصيف تشهد املنزل دخول الحرشات الضارة والحيوانات املفرتسة خاصة مع حلول الليل ورغم 
الوعود التي تم وعودها لسكان مل تطبق وعليه يف األخري يتطالبون السكان سانتوجان بتدخل 

السلطات بأقرب الوقت من أجل إدخالهم يف السكن بأقرب الوقت.
لكحل إميان: وهران
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انطالق مشروع محطة معالجة مياه الصرف 
الصحي ببلدية يلل والية غليزان

أفادت رئيسة الجهاز التنفيذي نصرية 
براهيمي صباح اليوم بإطالق مرشوع محطة 

تنقية املياه ، وهو مرشوع مهم لوضع 
حد ملشكلة املياه هذه التي ال تزال محل 
اهتامم السكان بالفعل محطة يلل لتنقية 

املياه الواقعة بجوار سيتم تجهيز األرض قيد 
التجربة ملعالجة جزء من املياه الخارجة التي 

عادة ما يتم إرجاعها إىل البيئة الطبيعية. 

املاء يف ظروف تختلف قليالً عن تلك الخاصة 
باللوائح الحالية من أجل تغيري هذا األخري 

كجزء من العملية ، سيتم إطالق مرشوع ري 
تجريبي مع مجموعة من التدابري حول ما 

يحدث يف البيئة عىل مستوى تربة النباتات 
و هذا املرشوع املهم الذي يهدف إىل ضامن 

اإلمداد املنتظم ملياه الرشب لرشكة وقد 
سبقت مونز إنجاز دراسة هيدروجيولوجية 

أجرتها الوكالة الوطنية للموارد املائية 
(ANRH) كجزء من برنامج لتعبئة موارد 
املياه الجوفية يف الوالية لتلبية احتياجات 

سكان املنطقة يف مياه الرشب ، و تم تخصيص 
ظرف مايل طارئ قدره 50 مليون إلنجاز 

املرشوع من أجل حل مشكلة املياه ومن أجل 
االستجابة ملخاوف سكان.

رحال فاطمة/غليزان

تنصيب رئيس ونائب عام بمجلس قضاء أم البواقي
رشف امس السيد بوجمعة لطفي املدير 
العام للشؤون القانونية والقضائية ممثال 
لوزير العدل حافظ االختام  عىل مراسم 
تنصيب رئيس ونائب عام ملجلس قضاء 

ام البواقي بحضور السلطات املدنية 
والعسكرية لوالية ام البواقي اىل جانب 

االرسة القضائية ومساعدي العدالة هذه 
العملية تدخل يف اطار تنفيذ الحركة 

الواسعة  التي اجراها مؤخرا رئيس 
الجمهورية يف سلك رؤساء املجالس 

والنواب العامون عرب الواليات اين تم 
تنصيب السيد :خلوة ايهاب رئيسا ملجلس 

قضاء ام البواقي  قادما اليها من والية 
قاملة اين كان يشغل رئيس غرفة ونائب 
املجلس القضايئ خلفا للسيد/ بورشيط 

مختار الذي عني عىل راس مجلس قضاء 

الجزائر العاصمة والسيد: بورايب اعمر 
نائب عام لدى مجلس قضاء ام البواقي 
قادما من والية البويرة التي شغل فيها 
نائب عام مساعد اول باملجلس القضايئ 
البويرة خلفا للسيد/ بلعطرة عبد القادر 

الذي عني نائبا عاما لدى مجلس قضاء 
ورقلة.

مدفوين صونيا ام البواقي 

شرطة ام البواقي

توقف اربعة اشخاص مشتبه فيهم في جريمة قتل
عىل إثر جرمية القتل العمدي التي وقعت 

عىل مستوى حي العريب بن مهيدي بأم 
البواقي بتاريخ 2020.08.10 عىل الساعة 

العارشة (22:00) ليال ، راح ضحيتها  شاب 
يبلغ من العمر 29 سنة بعد االعتداء عليه 

بالسالح االبيض (سكني) من قبل اربعة 
اشخاص .

مصالح االمن عىل الفور بارشت تحرياتها 
وتحقيقاتها املعمقة يف القضية وبإستغالل 

كل املعلومات املستقاة، متكنت من 
تحديد هوية املشتبه فيهم االربعة  
وتوقيف اثنني منهم بنفس التاريخ، 

وبإستمرار االبحاث بالتنسيق املحكم 
من مصالح الرشطة تم يف اليوم املوايل 

2020.08.11 يف حدود الساعة  الخامسة 
والنصف(05:30) صباحا توقيف االخران 

من بينهام املشتبه فيه الرئييس يف القضية.
التحقيق متواصل يف القضية يف انتظار 

تقديم املشتبه فيهم التي ترتاوح اعامرهم 
بني 20 و 24 سنة امام الجهات القضائية.

مدفوين صونيا ام البواقي .

حديقة الزيتون بقايس هدر للمال العام في صورة مشروع  

تعترب حديقة الزيتون املتنفس الوحيد ألبناء 
مدينه قايس وذلك نظرا لعدم وجود أي 
فضاء ترفيهي باملدينة العتيقة،فالحديقة 

كانت وال تزال ملتقى ألبناء قايس ويوجد يها 
مقاه وساحة عامة مجهزة بكراس ومالعب 

مخصصة ميارس العديد من الشباب هوايتهم 
املفضلة بلعب الكرة الحديدية ومع اقرتاب 

غروب شمس كل يوم من أيام الصيف 
يتجمع كهول وشباب باحثني عىل نسامت 

هواء بارد بعد نهار طويل تزيده  حرارة 
الجو لهيبا،ومنذ  سنوات ويف كل مرة تقوم 
السلطات املحلية ببعث مشاريع بالحديقة 

لكن دون جدوى يف صورة تعرب عن هدر 
للامل العام فجل املشاريع بها منحت 

للمؤسسة الجهوية للهندسة الريفية والتي 
تقاضت املاليري عن عشب طبيعي تحول لونه 

لالصفر أياما بعد وضعه ألن العشب يحتاج 
إىل سقاية يومية ورغم إنشاء شبكة للسقي 

بعد إعادة  بعث املرشوع من جديد لكن 
عدم وجود خزان للمياه جعل كل األشغال 

تذهب سدى كام أن عمليات اإلنشاء بدورة 
املياه والتي استحدثت قد توقفت منذ فرتة 

طويلة،ويف بعض االماكن بالحديقة تغيب 

اإلنارة العمومية خاصة يف الجهة املقابلة 
للمستشفى والتي قام بعض الشباب املتطوع 

بغرس أشجار وتزيني محيطها يف عمل 
تضامني،واستهلكت الحديقة منذ سنة 2008 
أمواال طائلة من دون اطأن تضفي املشاريع 

التي رصدت شيئا يف غياب تام لرقابة 
السلطات املحلية،وتفتقر قايس ثاين أكرب 

حارضة سكانية بوالية خنشلة ملرافق ترفيهية 
ومتنزهات ما جعل املدينة أشبه مبرقد 

جامعي كام أتت الخرسانة عىل كل ما هو 
أخرض من مساحات،ليظل السكان وخاصة 

فئة الشباب بحاجة ملن يصغي لتطلعاتهم يف 
ظل الجمود التنموي واالقتصادي باملنطقة

عطالله فاتح نور خنشلة

قالمة

فرقة البحث والتدخلتضبط وتحجز 

١٦٠ كبسولة من المؤثرات العقلية

يف إطار مكافحة الجرمية  يف الوسط الحرضي، وعىل إثر معلومات مؤكدة ، مفادها 
وجود شخص يقوم برتويج املخدرات واملؤثرات العقلية عىل مستوى حي ٢٣٠ مسكن 

بقاملة،متكنت قوات الرشطة القضائية التابعة ( فرقة البحث والتدخل)من توقيف 
املشتبه فيه البالغ من العمر "٢٤ سنة"   مقيم بقاملة، عىل مستوى حي زنداوي 

بقاملة.
بعد اتخاذ اإلجراءات القانونية الالزمة بشأن املشتبه فيه، وبعد تفتيش مسكنه، تم 
ضبط وحجز ١٦ مشط من دواء بريغابالني مبجموع ١٦٠ كبسولة، ومبلغ مايل من 

عائدات االتجار باملخدرات.
تم تحويل املشتبه فيه اىل املصلحة، بعد حجز ما تم العثور عليه، فتح تحقيق يف 

القضية كون ضده ملفا قضائيا عن فعل: املامرسة غري الرشعية ملهنة الصحة عن طريق 
الحيازة والتخزين بغرض الرتويج الدوية صيدالنية ذات االساس املخدر دون رخصة،  
قدم املشتبه فيه، امام محكمة قاملة، اين اصدر يف حقه حكم بسنة حبس نافذة دون 

ايداع وغرامة مالية .
قاملة هشام بوغرارة 

شرطة سيدي بلعباس تحجز 

٨٥ دراجة نارية .
مكنت حملة التمشيط التي شنتها مصالح أمن والية سيدي

بلعباس، خالل شهر جويلية املنرصم والتي استهدفت أصحاب الدراجات النارية،
من حجز ٨٥ دراجة نارية ، لعدم توفر أصحابها عىل الوثائق القانونية

الالزمة، خاصة ما تعلق منها بوثائق التأمني، وعدم حيازة رخصة سياقة مؤهلة
بقيادة الدراجات النارية، وكذا عدم وضع الخوذة وغريها من املخالفات

األخرى، التي تم تحريرها ضد سائقي الدراجات املحجوزة.
وتندرج حملة التمشيط ضد أصحاب ومستعميل الدراجات النارية، بسبب

النتائج السلبية الناتجة عن سري الدراجات النارية يف الطرقات وبشاعة
حوادث املرور املرتكبة أيضا بسببها، والتي غالبا ما تتسبب يف وقوع حوادث

مرور جسامنية، فضال عاّم تتسبب فيه بعض الدراجات النارية من إزعاج
للمواطنني من ضجيج يقلق راحتهم خاصة يف األوقات املتأخرة من الليل.

كام أن بعض الدراجات النارية تستعمل يف الرسقة من طرف بعض
األشخاص، التي يقوم أفرادها بارتكاب بعض األعامل اإلجرامية خاصة منها
الرسقة بالنشل أو الخطف والفرار عىل منت الدراجات النارية عرب الشوارع

الضيقة أو محاور املرور املمنوعة عىل السيارات، واإلفالت من املالحق.
سيدي بلعباس: مغريب بدرة 

بعد تصنيفهم في خانة المنسيين

المطالبون بالسكن اإلجتماعي  

يحتجون امام مقر والية سكيكدة 

مطالبين باإلفراج عن قائمة السكن
تجمع صبيحة الثالثاء، العرشات من املواطنني أمام مقر والية سكيكدة، للمطالبة 

بحقهم يف االستفادة من السكن، منددين بصمت الجهات املسؤولة التي وصفوها 
باملجحفة يف حقهم.

املحتجون قدموا من مختلف أحياء مدينة سكيكدة ، وقد أعربوا عن استيائهم العميق من 
طريقة تعامل السلطات الوالئية مع ملف السكن ،خاصة ان قامئة املستفيدين التي نرشت 

منذ اكرث من سنة مل تعلق لليوم رغم انتهاء فرتة ايداع الطعون و دراستها ، كام احتجت 
عائالت مل يتم إدراجها يف قامئةاملستفيدين رغم انهم يف أمس الحاجة إىل السكن، و خصوا 
بالذكر حي بحرية الطيور القصديري و املاتش، أين تم تهديم أكواخ بغري حق، فيام بقيت 

عائالت يف العراء رغم توفرها عىل الرشوط القانونية لالستفادة. كام تحدث املحتجون عىل 
قامئة السكن املوجهة للمقيمني يف البيوت اآليلة للسقوط باملدينة القدمية التي أفرجت عنها 

مصالح الوالية، حيث ضمت حسبهم أشخاصا ليسوا يف حاجة إىل السكن، متسائلني عن املعايري 
التي تم اعتامدها يف ضبط القامئة، بينام شهد مقر الوالية تعزيزات أمنية مشددة ظلت تراقب 
الوضع و منترشة عرب محيط مبنى الوالية تحسبا ألي طارئ. و شهد محيط مبنى الوالية توافد 
حشود من املواطنني، مطالبني باإلفراج عن قامئة السكن االجتامعي و سادت أجواء مشحونة ، 

مام تطلب تدخل مصالح الرشطة لفرض النظام. تجدر اإلشارة، إىل أن عدة واليات ستوزع 

السكنات مع احتفاالت ٢٠ أوت إال والية سكيكدة التي مل تظهر مؤرشات عن ذلك 
لحد اللحظة و هو ما اثار غضب املواطنني و دفعهم لالحتجاج.

 نسيبة شاليب/ سكيكدة



وزارة التكوين والتعليم المهني
مديرية التكوين المهني

nif: 411023000015043
إعالن ثاني عن مناقصة وطنية مفتوحة بعد إعالن عن منح مؤقت وعدم جدوى لصفقة المناقصة الوطنية المفتوحة رقم 2018/04

 EP)) تعلن مديرية التكوين والتعليم املهنيني لوالية تيزي وزو عن إجراء مناقصة للمنافسة الوطنية املفتوحة من أجل تجهيز معهد التعليم
1000 مقعد/300 رسير بواد فايل

حصة 07: معدات املغسلة
ملف الرتشح ويتضمن:

- ترصيح بالرتشح املرفق بامللحق مملوء، موقع، مختوم ومؤرخ
-الترصيح بالنزاهة املرفق بامللحق مملوء، موقع، مختوم ومؤرخ

-القانون األسايس للرشكة
-صورة طبق األصل لسجل التجاري حسب القيد الجديد ومصدق من املركز الوطني للسجل التجاري ملمتليك الرشكات مع رمز أو رموز النشاط

- الحصائل املالية للمؤسسة خالل03سنوات األخرية مصادق عليها من طرف مصالح الرضائب واملراجع املرصفية(2017-2016-2015)
-شهادة تطابق

-شهادة تصديق
-اإلنجازات املحققة من طرف املؤسسة مربرة بشهادات حسن التنفيذ ممضية من طرف صاحب املرشوع

-مستخرج الرضائب أصيل مصفى برزنامة
-نرشة وبطاقة تقنية وصفية للمواد، أصل العتاد وتفاصيل تصنيعه عىل نسختني: نسخة مميض ومؤرش عليها، ونسخة مجهولة.

العرض التقني
-ترصيح باإلكتتاب ممضية ومؤرخة ومختومة

-املذكرة التقنية التربيرية التي تحتوي عىل النقاط التالية:
   * مخطط التسليم والتنفيذ

   * نشاط املقاول
   * ورشات األعداد والصيانة مربرة مبحرض قضايئ أو عقد إيجار

   * مدة الصالحية
   * مدة الصيانة مابعد البيع

   * العراقيل املحتملة والحلول املقرتحة
   * تقديم املذكرة التقنية يف قرص مضغوط

- جدول تسليم املعدات
- دفرت الرشوط مملوء، مؤرش عليه، مختوم عىل كل صفحاته، موقع ومؤرخ ويحمل عبارة -مقروء ومقبول-

العرض املايل يتضمن
رسالة العرض مملوءة، موقعة، مؤرخة ومختومة - جدول األسعار الوحدوية - الكشف الكمي والتقديري موقع، مؤرخ ومختوم

BOMP مدة تحضري العروض محددة لواحد وعرشين (21) يوم ابتداء من الصدور األول لهذا اإلعالن يف إحدى الصحف الوطنية أو *
* يوضع ملف الرتشح العرض التقني والعرض املايل يف ثالثة (3) أظرفة مغلقة كالهام داخل ظرف خارجي مجهول موجه اىل مديرية التكوين 

والتعليم املهنيني بشارع مالويل أحمد مدوحة لوالية تيزي وزو ويحمل سوى العبارة التالية:

-اليفتح إال من طرف لجنة فتح األظرفة وتقويم العروض-

إعالن ثاني عن مناقصة وطنية مفتوحة بعد إعالن عن منح مؤقت وعدم جدوى لصفقة المناقصة الوطنية المفتوحة رقم ٢٠١٨/٠٤

يحمل - تجهيز معهد التعليم (EP) 1000 مقعد/300 سرير بواد فالي-

مع تحديد الحصة
يوجه ملف الرتشح إىل مدير التكوين والتعليم املهنيني لوالية تيزي وزو

-حددت مدة تحضري العروض ب 21 يوم ابتداء من النرش األول لهذا اإلعالن يف BOMP أو الصحافة الوطنية
-يجب أن تودع العروض بالعنوان املبني أعاله يف اليوم املصادف الخر يوم لتحضري العروض عىل األكرث عىل الساعة العارشة ونصف (10 سا 30 

د)
وإذا صادف هذا اليوم عطلة أو يوم راحة قانونية فإن تاريخ إيداع العروض متتد إىل غاية يوم العمل املوايل

- يبقى املتعهدون ملزمون بعروضهم ملدة تعادل مدة اتحضري العروض مضاف إليها ثالثة (03) أشهر وذلك ابتداء من تاريخ ايداع العروض 
-يتم فتح العروض التقنية واملالية يف جلسة علنية واحدة بحضور املتعاهدين يف اليوم املصادف لتاريخ ايداع العروض عىل الساعة الحادية 

عرش (11 سا 00د) وذلك مبقر مديرية التكوين والتعليم املهنيني.

13محلي الخميس 13 أوت 2020
 املوافق لـ ٢٣ ذي الحجة ١٤٤١ ه

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

محراث القلم..
بقلم بونيف املسعود..

        ¶مذكرات..
كانت معلمة بحق..

مل أكن أعرف شيئا عن الفرنسية أبدا سوى ما يقال لنا بأنه 
عندما ننتقل إىل السنة الرابعة من التعليم االبتدايئ ستصبح 

الفرنسية لغة أخرى ندرسها..!!
انتقلنا إىل السنة الرابعة فعال،و وجدنا أنفسنا أمام امرأة يشع 

من وجهها نور الطيبة و الحنان،كانت هادئة جدا و ملتزمة 
إىل حد كبري،و يف أول حصة سألتنا جميعا عن أسامئنا و عن 

آبائنا و ماذا يشتغلون و ما إن كنا نحب الفرنسية أم ال..مرت 
الحصة األوىل هكذا لتأيت الحصة التي تليها و كانت املعلمة 

عائشة تنقب فينا عمن يفهمها و يهتم للفرنسية فكانت 
ترسم لنا شخصيات و تلصق صورا لسلمى و شكيب و عمر و 

تغني لنا بالفرنسية أناشيد مدرسية جميلة..أحببنا حصتها و 
أصبحنا من املهتمني بها جدا..ذات مرة حملني فضول الطفولة 
إىل منزلها،طرقت الباب ففتحت يل ابنتها و رسعان ما سمعت 

صوتها..!! تعال..اقرتبت منها فوضعت يدها عىل رأيس و 
منحتني حبة كعك مصنوعة باملنزل،و قالت يل ماذا أىت بك..!! 

فقلت بخجل جئت فقط،فضحكت و فتحت يل الباب قائلة 
األطفال بالخارج اذهب هناك و إلعب معهم،خرجت حامال 

حبة الكعك بيدي و أنا فرح و سعيد،تناولتها بنهم ألن الكعك 
املصنوع باملنزل كان نادرا يف ذلك الزمان..

جاء اليوم املوايل و كانت حصتها معنا فإذا بها تدخل و يف 
يدها صحن مليئ بالكعك املنزيل الشهي،وزعته علينا جميعا،و 

كأنها تحاول أن تعدل بيني و بني التالميذ اآلخرين..
مرت األيام و انتقلنا إىل السنة الخامسة،فالسادسة و هي 
تشحذ هممنا و تنقش فينا روحها املحبة للغة الفرنسية 

حتى تأكدت بأن أغلبنا تعلمها..كانت معلمة بحق،و 
مضت السنوات إىل غاية السنة التي فارقت فيها املعلمة 

عائشة الحياة و هي ذات السنة التي كنت فيها أؤدي 
الواجب الوطني،لترتك فراغا رهيبا حتى بعد تقاعدها من 

العمل،شخصية لن تتكرر مهام تخرجت األجيال،ألن البساطة 
و الطيبة و الحنان ال تجتمع إال يف املعلمة عائشة مربية 

األجيال مالئكية التعابري..رحمة الله عليها..

 عمال النظافة في اضراب ببلدية المشرية 
أشعر عامل النظافة ببلدية املرشية يف والية النعامة 

السلطات املحلية والوالئية و جميع الجهات املعنية أنهم 
سيدخلون يف إرضاب عن العمل ملدة يومني إبتداءا من 
يوم امس  ويستمر ملدة يومني ، ويخص هذا االرضاب 

جميع العامل املنضويني تحت لواء النقابة الوطنية 
املستقلة ملستخدمي االدارة العمومية SNAPAP فرع 

بلدية املرشية ، مطالبني بتسوية رزنامة العطل السنوية 
املرتاكمة لعامل النظافة  وتدعيمهم بعامل جدد لكونهم 

يعملون بتعداد ناقص مام أدى إىل تراكم األوساخ 
وصعوبة نقلها، كام ارصوا عىل تسوية مشكل العامل 

املتعاقدين الذين مل تتحول عقودهم من عقود محددة 
املدة طبقا للقوانني الجديدة إىل عقود غري محددة. 

النعامة:س.ابراهيم 

قدرت الغرامة بأزيد من 4 ماليير سنتيم 

مصالح الجمارك تحجز 8400 وحدة من المشروبات الكحولية

متكنت الفرقة املتعددة املهام 
للجامرك باملرشية وبالتنسيق 

مع الفرقة املتنقلة بوالية 
النعامة من حجز كمية كبرية 

من املرشوبات الكحولية من 
مختلف األنواع قدرت بـ 8472 

وحدة باالضافة اىل ذلك تم 
حجز وسيلة النقل املستعملة يف 

عملية التهريب وتوقيف السائق، 
حيث قدرت الغرامة الجمركية 

41.843.000.00 دينار. 
النعامة:س.ابراهيم 

فيما تم التشديد على االلتزام بشروط الوقاية

٥٥ شاطئ مسموح فيه السباحة بإقليم العاصمة
أنهى وايل والية الجزائر، يوسف رشفة إىل علم كافة 

مواطني ومواطنات العاصمة أنه وتبعا للتدابري 
الوقائية املقررة من طرف مصالح الوزارة األوىل 

املتعلقة بالفتح التدريجي واملراقب للشواطئ وذلك 
يف ظل التقيد الصارم بالربوتوكوالت الصحية املرتبطة 

بالوقاية والحامية من إنتشار فريوس كورونا،
 وتقرر اعادة فتح الشواطئ املسموحة للسباحة 

املتواجدة عىل مستوى إقليم والية الجزائر، إبتداءا 
من تاريخ 15 أوت 2020، وفق رشوط وتدابري صحية 

وقائية.
  ومتثلت مجمل اإلجراءات املذكورة يف البيان الواليئ 

يف إلزامية وضع القناع الواقي وكذا إحرتام التباعد 
الجسدي مبسافة مرت ونصف عىل األقل.

 عالوة عن وضع ملصقات تتضمن التذكري بتدابري 
الوقاية الصحية عىل مستوى نقاط الدخول إىل 

الشواطئ.

    وألزمت ذات املصالح تنظيم أماكن مناسبة لركن 
السيارات، فضال عن قياس درجة حرارة املصطافني 

قبل الدخول إىل الشواطئ عن طريق أجهزة القياس 
الحرارية من قبل عنارص الحامية املدنية.

  فيام سيتم توفري صناديق مخصصة للتخلص من 
األقنعة والقفازات أو املناديل املستعملة ووضعها 

تحت ترصف املصطافني.
وباملقابل حذرت ذات املصالح اىل أن عدم اإلمتثال 
للتدابري الوقائية والصحية يؤدي إىل تطبيق القوانني 
والتنظيامت سارية املفعول مبا فيها الغلق الفوري 

للشاطئ املعني.
  اما بالنسبة لعدد الشواطئ املسموحة للسباحة 

عىل مستوى إقليم والية الجزائر وفق تدابري الحامية 
والوقاية من إنتشار وباء كورونا فهو 55 شاطئ.

   بينام عدد الشواطئ املحضورة مؤقتا للسباحة هو 
08 شاطئ.

  وأشار املصدر أن الدخول مجاين لجميع املواطنني 
عىل مستوى كل شواطئ الوالية، فيام سيمنع وضع 
الطاوالت والكرايس عىل مستوى الشاطئ ألغراض 

تجارية.
وتحدد مواقف املعدات البحرية وزوارق الصيد عىل 

حافتي الشاطئ ومينع منعا باتا توقيفها باألماكن 
املخصصة للمصطافني.

   هذا وسيمنع تواجد الحيوانات األليفة عىل مستوى 
الشواطئ املسموحة للسباحة خالل موسم اإلصطياف 

بإستثناء الحيوانات املستعملة من طرف مصالح األمن 
يف إطار الحفاظ عىل النظام العام.

 ومينع منعا باتا مامرسة التزحلق عىل املاء بإستعامل 
املعدات البحرية ذات محرك عىل مسافة 100 مرت من 

شاطئ البحر املخصص للسباحة. 
ر. ح الجزائر العاصمة

المقاطعة  اإلدارية للرويبة 

الوالي يعاين المساجد المقرر اعادة فتحها 
أرشف صبيحة يوم الثالثاء، الوايل املنتدب 

للمقاطعة اإلدارية للرويبة مرفوقا مبدير الشؤون 
الدينية واألوقاف، وأعضاء لجنة أمن املقاطعة 

اإلدارية ومنتخبني بلديني، عىل املعاينة امليدانية 
للتحضريات الخاصة بإعادة فتح املساجد 

للمصلني، التي أقرتها السلطات العمومية إبتداء 
من يوم السبت 15 أوت الجاري

   يف هذا الصدد، متت معاينة مسجد الرحمة 
وسط املدينة، الذي تم إختياره كعينة لجاهزية 

مساجد املقاطعة ، والتزم السادة األمئة والقامئني 
عليها ، بالرتتيبات املقررة للوقاية من انتشار 

فريوس كوفيد 19، حيث أكدت ذات املصالح أن 
كافة الظروف مهيأة ألعادة فتح بيوت الله أمام 

مرتاديها، كام تجدر اإلشارة  أن  السيد الوايل 
املنتدب قام بتسليم  عرشة آالف قناع واقي  

للسيد  مدير الشؤون الدينية واألوقاف بهدف 
توزيعها عىل كافة مساجد الوالية ، وبالنسبة 

إلحتياجات مساجد املقاطعة سيتم التكفل بها 
بصفة منتظمة.

  يف سياق ذي صلة، أعطى الوايل املنتدب مبعية 
مرافقيه وجمع من األمئة واملواطنني، إشارة إنجاز 

مسجد بوسط املدينة الذي يرتبع عىل مساحة 
2400 مرت مربع ، يتكون من طابق سفيل أريض 
وطابقني علويني ، يسع أكرث من 000 11 مصيل، 

مع تخصيص جناح للنساء بسعة 600 خاص بهن.
يتألف هذا الرصح الديني الهام، املقدر إنجازه 

يف ظرف 24 شهرا  من كافة التجهيزات الالزمة 
مبا يف ذلك مكتبة وقاعة محارضات وفناء فسيح، 

وسيسمح بفك الضغط عىل املسجد القديم 
والذي سيحول إىل مدرسة قرآنية بعد تدشني 

املسجد.
ويف األخري، أسدى الوايل جملة من املالحظات 
ملكتب الدراسات، سيام تلك املتعلقة بإنجاز 

نقب وخزان مايئ، خزان كهرباء، ومولد مايسمح 
بالتموين املنتظم باملاء والكهرباء ، ويضمن 

استقاللية تامة عن الشبكة العمومية لتوزيع املاء 
الرشوب.

ل.أ الجزائر العاصمة

ANEP:2016٠13098 الوسيط المغاربي 2020/08/13
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حادث مرور يخلف 4قتلى في أم البواقي

شهد الطريق الوطني رقم 80 ببلدية بريش دائرة عني البيضاء مجزرة مرورية ،راح 
ضحيتها  أربعة أشخاص  توفو بعني املكان وذلك يف حدود الساعة 19و48 د  نتج عن 

إصطدام بني سيارة نفعية وشاحنة  ،تم إجالء الضحايا اىل مصلحة حفظ الجثث  بام 
البواقي .

مدفوين صونيا ام البواقي 

تنصيب النائب العام الجديد بالجلفة 

أرشف املدير العام إلدارة السجون بوربالة فيصل  ممّثال عن وزير العدل حافظ 
األختام يوم  الثالثاء مبقر املجلس القضايئ عىل تنصيب  معمري محمد نائبا عاما 

عىل مجلس قضاء الجلفة بحضور السلطات املحلية و القضائية و األمنية، يأيت هذا 
التنصيب يف إطار الحركة التي أجراها رئيس الجمهورية عبد املجيد تبون يف سلك 

رؤساء مجالس القضاء و النواب العامني لدى املجالس القضائية يوم الخميس الفارط.
الجلفة عيدي لخرض

مصالح األمن العمومي لوالية البويرة 

تحصي نشطاتها. 
سجلت مصالح األمن لوالية البويرة خالل الثاليث الثاين لسنة 2020، 33 حادث مرور 

عىل مستوى املناطق الحرضية أدى إىل جرح 42 شخص ووفاة واحدة
اوضح ان أسباب هذه الحوادث تعود إىل العنرص البرشي بنسبة تفوق %85 نتيجة 

اإلفراط يف الرسعة 
وكإجراء ردعي للحد من هذه الحوادث أحصت  املصلحة الوالئية لألمن العمومي 
سحب 617 رخصة سياقة تسبب أصحابها يف مخالفات مرورية حيث سجل 3035 

مخالفة مرورية.
البويرة. ساملي زينب

شرطة العمران وحماية البيئة لوالية 

البويرة تحصي نشطاتها.

 يف إطار مجهودات الرشطة يف حامية البيئة أحصت رشطة العمران وحامية البيئة بأمن 
والية البويرة خالل الثاليث الثاين لسنة 2020  , 47 قضايا منها 11 مخالفة متعلقة 

بالنفايات و 30 متعلقة بالنظاقة و الصحة العمومية 
ويف جانب التجارة غري الرشعية قامت قوات األمن التابعة لوحدة رشطة العمران 

وحامية البيئة بحجز 2998 من الخرض و الفواكه و 2113 كلغ من اللحوم البيضاء و 
الحمراء 

ويف سياق  مهام رشطة العمران وحامية البيئة أحصت 14 قضية متعلقة بانجاز بناء 
دون رخصة  و 03 قضايا متعلقة بعدم مطابقة البناء للرخصة املقدمة .

البويرة. ساملي زينب

شرطة خميس مليانة بوالية عين الدفلى تطيح بمروج للمخدرات و المؤثرات العقلية

وتحجز ١١١ قرص مهلوس و ٢٠ غرام من الكيف المعالج
متكنت فرقة الرشطة القضائية ألمن 

دائرة خميس مليانة بوالية عني الدفىل، 
من اإلطاحة مبروج للمخدرات واملؤثرات 
العقلية، يبلغ من العمر 33 سنة، ينحدر 

من ذات املدينة، و حجز 111 قرص 
مهلوس، إىل جانب كمية من املخدرات 

وزنها 20.5 غرام.
تحرك عنارص الفرقة، جاء عقب الحصول 

عىل معلومات مفادها قيام أحد 
األشخاص بتخزين كمية من املخدرات 
واملؤثرات العقلية عىل مستوى مسكنه 

العائيل بحي سيدي معمر، لغرض 
ترويجها الحقا بطريقة غري قانونية، عىل 
ضوء هذه املعطيات تم إطالق تحريات 
موسعة، كللت بتحديد هويته و توقيفه 
يوم 09 أوت الجاري، فيام أفضت عملية 
تفتيش منزله بعد الحصول عىل إذن من 

نيابة الجمهورية املختصة إقليميا، من 
ضبط 11 قرص مهلوس من أنواع مختلفة، 

كمية من املخدرات (كيف معالج) وزنها 
20.5 غرام، إىل جانب مقص يستعمل ىف 
نشاطه اإلجرامي و كذا ضبط مبلغ مايل 

فاق 30000 دج
  املشتبه فيه، و فور استكامل إجراءات 

التحقيق الالزمة، تم تقدميه مبوجب 
إجراءات املثول الفوري اليوم، أمام السيد 

وكيل الجمهورية لدى محكمة خميس 
مليانة، الذي أحاله عىل السيد قايض 

الحكم لدى نفس الهيئة القضائية، أين 
خصه بأمر إيداع، يف انتظار محاكمته 

الحقا. 
تيسمسيلت.محمد شبيل

الحماية المدنية تنتشل جثة غريق بشاطئ مصب نهر الشلف بمستغانم  
انتشلت نهار أول أمس فرقة الغطاسني 

التابعني للوحدة الرئيسية للحامية املدنية 
مبستغانم ، جثة غريق التهمته أمواج 
البحر عىل مستوى منطقة مصب نهر 
الشلف برشق إقليم والية مستغانم و 
ذلك يف حدود الساعة السادسة مساءا 

بعد عملية بحث استغرقت عدة ساعات 

متواصلة . 
 الضحية البالغ من العمر 22 سنة ينحدر 
من بلدية وادي الخري بدائرة عني تادلس 
، إذ حول جثة هامدة إىل مصلحة حفظ 

الجثث مبستشفى مدينة مستغانم . 
 و جراء ذلك فقد ارتفعت حصيلة غرقى 

أمواج البحر منذ بداية الصائفة الجارية و 

رغم قرارات منع السباحة و التوافد عىل 
الشواطئ 8 ضحايا ينحدر السواد األعظم 

منهم من الواليات الداخلية املجاورة 
بعدما جازفوا بأرواحهم يف مناطق وعرة 

غري صالحة لالستجامم و السباحة . 
 مستغانم : عبد القادر رحامنية

فرقة البحث و التدخل بأمن والية الشلف توقف مروجي 

المخدرات و تحجز ٠٦ صفائح من الكيف المعالج
متكنت عنارص فرقة البحث و التدخل بأمن 

والية الشلف من توقيف شخصني تبلغ 
أعامرهام 40 و 41سنة، يقومان برتويج 

املخدرات، العملية جاءت استغالال ملعلومات 
مفادها قيام املشتبه فيهام ببيع و ترويج 
املخدرات بني أوساط الشباب ،بعد اتخاذ 

االجراءات القانونية تكللت العملية بتوقيف 
السالفي  الذكر و ضبط 06 صفائح من 

املخدرات (كيف معالج) يقدر وزنها اإلجاميل 
بـ 576،6غرام، باالضافة إىل مبلغ مايل يقدر 

بـ 07 ماليني سنتيم و التي تعترب من عائدات 
عملية البيع و الرتويج ، كام تم حجز سيارة 

سياحية  كانت تستعمل يف عملية الرتويج،  
بعد استيفاء امللف الجزايئ يف حق املشتبه 

فيهام  أحيال عىل محكمة الشلف، عن قضية  
حيازة و نقل املخدرات لغرض البيع.  

شلف.محمدشبيل 

شرطة قضائية لسيدي امحمد بن علي بوالية غليزان توقف 

مروج مخدرات وحجز ١٤٧٥قرص ومبلغ قدره ١٠٠٠٠دج
متكنت قوات الرشطة القضائية لسيدي 

امحمد بن عيل بوالية غليزان من توقيف 
شخص يقوم برتويج املؤثرات العقلية 

حيث ضبطت بحوزته حوايل 1475قرص 
مهلوس ومبلغ مايل قدر10000دج من 

عائدات البيع حيث تم فتح تحقيق بشأن 
القضية بناءا عىل إذن تفتيش صادر من 
سيد وكيل جمهورية لدى بلدية مازونه .
تم انجاز ملف اجراء قضايئ يف خصوص 
هذه القضية إىل غاية  تقدميه إىل سيد 

وكيل جمهورية مختص إقليميا.
رحال فاطمة/غليزان

حادثين مرور مختلفين  والحصيلة 

ثالث وفيات  وخمسة إصابات 

بالطريق الوطني رقم ٨٠ 

تدخلت مساء امس الوحدة الثانوية للحامية املدنية  
عني البيضاء  يف حدود الساعة 1و12 د  إثر حادث 

مرور  بالطريق الوطني  رقم 80  الرابط بني بريش  عني 
البيضاء  واملتمثل  حادثة دهس  وإنقالب سيارة  خلف 

أربعة جرحى  تم نقلهم اىل املستشفى  بعني البيضاء  
ويف نفس اليوم  ويف حدود الساعة  19 و59 د وعىل 
ذات الطريق الوطني  رقم 80  حادث مرور مميت  

واملتمثل يف إصطدام  بني سيارة من نوع سكود  وشاحنة 
من نوع شاكامن  حيث خلف  وفاة ثالث أشخاص  

وإخر يف حالة خطرية ترتاوح أعامرهم مابني 20و 24 
سنة  أسعف  املصاب ونقل إىل  املستشفى أما املتوفني 
نقلو اىل مصلحة حفظ الجثث مبستشفى عني البيضاء  
فيام فتحت  مصالح األمن التحقيق يف الحادثة  التى 

إهتز لها سكان الوالية وخاصة عائلة الضحايا .
مدفوين صونيا ام البواقي 

شرطة عين مليلة تواصل عملياتها 

الشرطية لمحاربة االجرام الحضري.

يف إطار محاربة االجرام الحرضي والوقوف عىل مدى تطبيق 
 covid 19إجراءات الحجر الجزيئ الصحي جراء تفيش وباء كورونا

املستجد، تواصل مصالح امن دائرة عني مليلة عملياتها الرشطة 
اين قامت بتاريخ 2020.08.11 بعمليات رشطية واسعة النطاق 
استهدفت مختلف أحياء وشوارع املدينة خاصة أوكار الجرمية و 

األماكن املشبوهة ، حيث أسفرت العملية عىل ماييل :
- توقيف شخص (29 سنة) محل بحث من قبل الجهات القضائية يف 

قضية الرسقة واتالف ملك الغري.
- توقيف شخص (21 سنة) ضبط بحوزته عىل سالح ابيض محظور 

(سكني "أوكايب")
- حجز دراجة نارية بدون وثائق وتوقيف صاحبها البالغ من العمر 

21 سنة تبني أنه صادر يف حقه حكم قضايئ.
- تنقيط 24 شخص و14 مركبة

مدفوين صونيا ام البواقي
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اإلعدام لخاطفي البراءة

بيضاء   الطاهرصفحة  املالك  ذلك  الطفل 
ففي الدين اإلسالمي:هو كل ومل يبلغ.أمايف 
علم النفس: هو من كانت مدركاته العقلية 

والحسية ضعيفة
يبلغ  مامل  هو  القانونية   وجهة  من  وكذلك 
سن الرشد القانوين فهو يختلف من بلد اىل 
من  خاليا  كاملة  ١٩سنة  الجزائر  مثال  اخر 
قانون  من   ٤٠ املادة  السفه   العته  الجنون 
املدين.اما عىل املستوى الدويل فنجد منظمة 
حامية الطفولة ( يونيسيف) عرفته هو مامل 

يتجاوز السن ١٨.
الغريب  العامل  عىل  معتادة  ليست  ظاهرة 
املجتمع  يف  رضبت  جديدة  حالة  لكنها  
تونس.  املغرب.  مرص.  الجزائر.  العريب( 
الخليج العريب........) يف فلذات أكباد شعبها 

: رسقة وخطف االطفال( القرص)
 فاملجرم ال يكتفي يف أغلب األحيان بالرسقة  
بل تزداد البشاعة اىل اإلغتصاب يف الجزائر. 

تجارة األعضاء يف مرص. واملغرب. 
 لذلك اجتمعت الدول بعد الحرب العاملية 
الثانية وما خلفته  من  بشاعة ضد  األطفال 
وصل  حتى  اإلنسان  حقوق  منظامت  يف 
العدد اليوم  اىل ١٥٨ دولة اتفقت  يف اتفاقية  
منظمة   تعترب   . االطفال   بالحامية  لاللتزام 
مختصة  منظمة  يونسيف   الطفولة:  حامية 

بذلك  تعمل عىل تجسيد حامية  االطفال يف 
تلك الدول.فنجد مثال القانون الحزائري  عرف 
انتقال شخص قارص من   )) أنه:  الخطف عىل 
يف  اعتداء  فهو  اخر....)).اذن  مكان  اىل  مكان 

حرية  الشخص وحياته.
نعم. ايب .امي. شعبنا العريب .نحتاج القصاص 
 . العدل  قبل  العدالة  لتطبيق  نحتاج  لهؤالء. 
لكن علينا ان نكون عقالء حكامء  فالقصاص 
لرضوف  رمبا  شخص  روح  إزهاق  قتل.  هو 
متلبس بها . ممكن نخطأ بحقه فنكون بذلك 
ما  بكل  ذلك  نتبني  أن  علينا   . حقه  يف  أذنبنا 

أتيح للدول واملنظامت من وسائل. 
رشعنا  يف  باملوت  العقوبة  او.  فالقصاص 
الفاعل  يكون  ان    -٠١: لها رشوط  اإلسالمي. 

متعمد.

٠٢-ان يكون القصاص تطبيقا ملا جاء يف سورة 
بالعبد واالنثى  بالنفس والعبد  النفس  البقرة: 

باالنثى . 
طفل  خطف  لو  ماذا  تساؤل  هناك  لكن 
نقتله  هل  يقتل؟  ومل  جسده  من  عضو  وبيع 
؟ املنطقي ان ال نقتله تطبيقا لرشعنا . ولكن 
تقيم عليه أقىص العقوبة عىل مبدأ التدرج يف 

خطورة الجرمية ومنها التدرج يف العقاب
؟  املقتول  اهل  سامح  ماذالو   : اخري  تساؤل 
هل نعاقبه : الدين االسالمي ينص عىل انه ال 
يعاقب الن صاحب املصلحة عفى. . لكن تبقى 

عليه كفارة مع ربه
ويف األخري : 

من قتل يقتل ( النفس بالنفس......) 
علينا حكومة وشعبا أن نتصدى لتلك الضاهر

Zone contenant les pièces jointes

الذي عقد يوم ٢٦  (We Algerians)  العلمي قراءة يف مخيم 
جوان ٢٠٢٠

الذي  الترصيح  حول  العاملي   اإلعالم  أحدثها  التي  الضجة  بعد 
أدىل به الرئيس األمرييك» دونالد ترامب» بأن الحكومة األمريكية  
ستعتمد عىل املهارة بدل الشهادة يف التوظيف  برزت الكثري من 
النظر  بإعادة  تطالب   العاملية  املنصات  مختلف  يف  الحوارات 
تقدمه  ملا  رؤية شاملة  إعادة  العايل ورضورة  التعليم  أهمية  يف 
ومن  الراهنة  لإلشكاليات  حلول  إيجاد  سبيل  يف  اليوم  الجامعة 
الضوء  أسلط  أن  حاولت  الذي  املقال  هذا  الحوارات  هذه  بني 
عليه إميانا مني بأهميته اليوم فلرمبا سيمكننا من تغيري تصوراتنا 
وي           كون نقطة انعطاف للتغيري نحو األحسن واستدراك ما 
فات  وينقسم املقال إىل قسمني القسم األول يتناول فيه الدكتور 
الثاين  الشطر  أما  الغريب  السياق  الجامعة يف  تجربة  داي  فاروق 

فسلطنا الضوء عىل السياق الجزائري وتحدياته .
يف  هوبكنز  جامعة  رئيس  «نائب  ذاي  فاروق  للدكتور»  كلمة 

الواليات املتحدة 
الجامعات  أحدثتها  التي  القفزة  علينا  يعرض  مداخلته  بداية  يف 
لتواكب تحديات املستقبل فهو يرى أن الجامعة كانت يف بداياتها 
تحاول أن تطور من املهارات األكادميية للطالب وإعطائه املعرفة 
النظرية إىل جانب املهارات التقنية البحثة من دون الرتكيز عىل 
يف  الطلبة  لبعض  فرصا  عززت  املنهجية   فهذه  األخرى   األشياء 
ألزم مسؤويل  اآلخر مام  البعض  تنجع مع  بينام مل  العمل  سوق 
هذا  عىل  والقضاء  العايل  التعليم  نظام  مراجعة  عىل  الجامعات 
اإلشكال حيث أن جميع الطلبة    كانوا يحضون بتكوين مشابه 
يف نفس املخرب ومع نفس الربوفيسور غري أن الحظوظ  يف الولوج 
إىل عامل الشغل مل تكن متاحة للكل فكانت قضية تشغل مدراء 
ومسريي الجامعات  يف مجال تطوير املناهج التعليمية فبجهود 
بعض الباحثني توصلوا إىل أن تصورهم ملنهج التعليم كان خاطئ   
حيث ال يكفي تزويد الطالب باملعارف وتلقينها بدون االهتامم 
للحياة وطريقة خاصة يف  معينة  نظرة  له  كإنسان  إليه  والرؤية 
نظره إىل األشياء فقد تحدث عن تجربة السياق األمرييك حيث 
تطوير  إىل   االلتفاف  نحو  اتجهت  بعدها  الجامعات  بأن  قال 

املهارات الشخصية كالتفكري النقدي

معرفة العامل املحيط به، الوعي بالذات، التعرف عىل اإلمكانات 
االجتامعية  املسؤولية  األخالقي,  االلتزام  داخله،  يف  املوجودة 
الخارجي  متوازن وواعي مبحيطه  إنسان  بناء  تتمكن من  حتى  
بذاته  قامئا  منهجا  تبلور  أن  إىل  فوصلت  مجتمعه  واحتياجات 
تصبح  أن  يف   املنهج  هذا  ويتمثل   » النظم  بشبكة  ويسمى» 
تسعى  كأن  املجتمع  إشكاليات  بحل  املتكفلة  هي  الجامعة 
منها  الطالب  يتخرج  أن  بعد  الوظائف  يف  العدالة  توفري  إىل 
الرأس  استثامرها يف  بعد  وأن توسع من  الفرص  تكافؤ  لتضمن 
املال البرشي حتى تضمن نقلة نوعية يف تطور املجتمع وتساير 
التحديات التي تطرأ يف كل فرتة  أصبحت الجامعة من ذلك الحني 
السباقة  تكون  ليك  املجتمع  توجهات  لدراسة  كبرية  أهمية  تويل 
بعض  فقد عرض  بوقوعها مستقبال  تتنبأ  التي  الحلول  توفري  إىل 
توجيه  يف  االقتصادية  أو  السياسية  األحداث  تأثري  عن  األمثلة 
أهداف التعليم فمثال من فرتة ١٩٠٠-١٩١٩ الحدث الذي اثر يف 
سياق التعليم هو الحرب العاملية األوىل فكانت الجامعات حينها 
تعتمد عىل التوجيه املهني كنتيجة حتمية فرضت عىل الجامعات 
حتى تكون هناك يد عاملة مؤهلة لتسوية آثار الحرب ثم نرى 
من سنة ١٩٢٠ - ١٩٤٠ فرتة الركود االقتصادي يف العامل فكانت 
هناك رضورة لتكوين مرشدين وموجهني للحد من هذه األزمة 
والذي  كرونا  جائحة  ٢٠٢٠-٢٠٣٠أزمة  الراهنة  الفرتة  إىل  مجيئا 
بالحراك  يسمى  ما  فنشأ  األحداث  يف  التسارع  من  نوعا  أحدث 
املهتمون  املستقبليات  الخرباء  بعض  لها  يتنبأ  حيث  االجتامعي 
بشؤون تطوير التعليم أن أهم القضايا التي ستفرزها هذه األزمة 
حيث  والتوظيف  التكوين  بني  التفاوت  وهي  التعليم  مجال  يف 
الكثري من الوظائف ستزول يف املستقبل نتيجة التسارع الراهن 
يف التكنولوجيا ووسائل االتصال لذلك فإن عىل الجامعة أن تفكر 
يف صيغ أخرى للتكوين بحيث تعطي القدرة للطالب عىل املرونة 
يف العمل يف بيئات متغرية ومضطربة فتقدمت بعض الجامعات 
بنموذج»  ويدعى  اإلشكال  هذا  عىل  للقضاء  تصوري  بنموذج 
التفكري   » تقنية  عىل  عمله  منهجية  فتكمن  الحياة»  تصميم 
منتوج  أي  التقنية يف صناعة  عادة هذه  التصميمي» وتستعمل 
سيشرتي  الذي  الزبون  عىل  بالتعرف  املنتج  يقوم  بحيث  جديد 
املثالية  ومواصفاته  بالضبط  احتياجاته  عىل  ويتعرف  منتوجه 

ليصنع  زبونه  احتياجات  مبحاكات  املنتج  يقوم  ثم  وكذلك  
أول  قطعة لتجتاز مرحلة االختبار ويف ظل كل هذ املراحل 
ميكن أن يستفيد من مرشد قد اجتاز هذه املراحل من قبل 
ليعينه عىل التطوير فأخدت الجامعة  هذا املبدأ لتطبقه عىل 
الطالب بحيث يكون الطالب هو املنتوج الذي هو يف حيز 
املجتمع  احتياج  عاطفيا ملعرفة  يتقرب  فهو  والتطور  الخلق 
وماذا ينتظر منه ويحاول مقاربة حياته وتصميمها ضمن منط 
معني يتوافق مع ما يريد تجسيده يف حياته ويرافقه يف كل 
هذه الفرتة مرشد ويف العادة يكون الطالب الذي تخرج من 
نفس مصاره بحيث يبني له نقاط الطريق ومن خالل هذه 
لتطوير  الغربية  املنظومة  تسارع  مدى  لنا  سيتبني  القراءة 
التعليم مبا يتامىش مع الواقع وكان علينا أن نسأل أنفسنا ما 
موقع أممنا بااللتحاق بالركب الحضاري للنهوض بتعليمنا . 
اآلن السؤال املطروح ماهي املعيقات االجتامعية التي أخرت 
تطور التعليم يف الجزائر؟ الدكتور طه كوزي «مدير ومؤسس 

الجامعة البحثية للعلوم» حاول أن يجيب عن هذا السؤال
التعليم  عن  نتحدث  عندما  بأننا  يقول  كالمه  مستهل  ففي 
بنيتنا  يف  تغري  وبالتايل  مجتمع  مرشوع  عن  نتحدث  فنحن 
السياق  عن  نتحدث  فعندما  مستقبله  ويف  االجتامعية 

لكن  للتعليم  وجهت  ضخمة  أموال  هناك  أن  نجد  الجزائري 
السؤال املطروح هو ملاذا مل ننهض بتعليمنا؟ ال بد وأن هناك خلل

يف النظام العصبي للتعليم يف بلدنا أو حالة ضمور يف مخرجات 
عىل  سكويت  شبه  توافق  هناك  أن  يرى  اعتقاده  ففي  تعليمنا، 
فالخلل  لذلك  واملرشد  واملعلم  املريب  قبل  من  التعليم  رداءة 
يكمن يف التصورات ومدى وعي املجتمع بأولوية التعليم فيقول 
بأن املجتمع الجزائري بحاجة إىل تحول يف التصورات تجاه رؤيته 
للتعليم بحيث سيتمكن من اإلدراك بأن التعليم هو الذي يبني 

املستشفى والذي يبني الجامعة....
املقاربات يف كل مرة من  الثاين فهو يكمن يف استوراد  والسبب 

دون متحيصها ودراستها يف توافقها مع سياق املجتمع الجزائري
إميانا بأن املنهجية هي التي ستحل كل اإلشكاالت  أو إذا نجحت 
بأن مجمل هذه  فلم ندرك  ما أخرى  ستنجح عندنا   بلدان  يف 
يف  معها  نختلف  بيئات  من  أحرضنها  استوردنها  التي  املقاربات 

أيضا عىل مستوى  التصورات «تاريخيا «»ثقافيا» «  و  كثري من 
القناعات واألهداف ,  لذلك فهو يرى بأن  إذا أردنا أن نتمكن 
من الخروج من هذا السياق علينا أن نتفق جميعا عىل أي إنسان 
نريد ملجتمعنا سنة ٢٠٣٠-٢٠٤٠إذا مل يتفق املجتمع الجزائري يف 
هذه الجزئية ومل يكن قادر عىل معرفة جوهره وتصوره ورؤيته 
للكون فإن كل هذه املقاربات ستكون عرضية لذلك علينا تغيري 
هندسة  وإعادة  اآلين  الفعل  تغيري  إىل  والسعي  املناورة  منطقة 

البيداغوجية وهندسة الرتبية مبا يتوافق اإلنسان الجزائري
فخالصة القول:» عىل مجتمعاتنا أن تسعى لبناء ذهنية جديدة 
بحيث تربز أهمية التعليم يف تطوير املجتمعات وجعلها تسري إىل 
األمام وأن تتمكن من الوصول إىل حالة توافق حول أي فرد يريده 
املجتمع الجزائري وعن أي مواطن وأي طالب وأي مرشد نبحث 
نسعى لبناء منوذج تربوي يعرب عن هوية املواطن الجزائري وما 
يتوافق مع رؤاه لبناء مستقبل تشاريك مؤسس عىل أصول تعرب 

عن مكنون مجتمعاتنا وما تصبوا إليه.
مساهمة للباحث األكادميي محمد بن عبد الله عدون 

قرار  من  غشري،  سامية  حّذرتالدكتورة 
تصاعد  ظل  يف  الجامعات  إىل  الطلبة  عودة 
وباء كورونا ، واعتربت الباحثة أن قرار الجهات 
وذلك  ؛  الخطورة  غاية  يف  قرارا  يعد  املسؤولة 
املحيط  يف  الوعي  غياب  إىل  حسبها  راجع 
االلتزام  وعدم   ، الطلبة  عند  خاصة  الجامعي 
يف  الجائحة  بداية  فمنذ   ، الوقائية  بالتدابر 
واستصغار  التسيب،  حاالت  الحظنا  الجزائر 
 ، األساس  من  وجوده  تصديق  وعدم   ، الوباء 
وضعتها  التي  االحتياطات  تجاهل  إىل  إضافة 
منذ  فرضته  الذي  والحجر   ، الجزائرية  الدولة 
األطباء  وتوجيهات  نصائح  ورضب  أشهر،  ستة 

واملختصني يف املجال الطبي عرض الحائط.
 : منها  سلبية  نتائج  أفرز  قد  األمر  هذا  ولعّل 
 ، السن  كبار  عند  خاصة  املتعددة  الوفيات 

واألطباء.
ازدياد اإلصابات يوميا بشكل مخيف ،  تعطل 
الحيوية  والوسائل  املرافق  وتعطيل   ، الحياة 

املهمة، واملساجد.
هذا  يف  الجامعة  إىل  العودة  أن  قالت  غشري 
الظرف العصيب خطوة غري محسوبة العواقب 
 ، الجامعي  الوسط  عىل  بالسلب  تعود   ،
 ، الطلبة  انضباط  وقلة   ، الوعي  لغياب  نظرا 
 ، كاممات  من  الوقائية  للوسائل  وتجاهلهم 
التباعد  ووسائل التعقيم ،  وعدم احرتام مبدأ 
البالد  يدخل  أن  شأنه  من  وهذا   ، االجتامعي 
الوضع سوءا، ويطيل عمر  يزيد   ، نفقا مظلام 

الوباء الذي ينترش كل يوم بصورة هالمية.
الفتة يف الوقت ذاته إىل أنه كان من األحسن 
عىل الدولة اعتامد التعليم عن بعد ، من خالل 
مرئية  بصورة  محارضاتهم  األساتذة  تقديم 
زوم  أو   ، السكايب  برامج  عرب  الطلبة  أمام 
 ، الذايت  التقييم  اعتامد  إىل  إضافة   ، وغريها   ،

من خالل توجيههم ألعامل توجيهية ينجزونها 
الطلبة  يظل  حتى   ، اإلميايل  عرب  ويرسلونها   ،
محافظني عىل منط الدراسة ، وحتى ال يترسب 
تقييم  طريقة  انتهاج   ، فكرهم  إىل  النسيان 
ألن  ؛  الكتابية  االختبارات  عوض  األنشطة 
الوضع العام يسء، ويستحيل إقامتها يف ظروف 
جيدة  أّما عن القرار الجديد الذي أقره رئيس 
والذي  تبون»  املجيد  «عبد  السيد  الجمهورية 
يفسح املجال لتكوين طلبة املاسرت والدكتوراه 
ومل  الخطوة  وباركت  القرار  مثنت  فالباحثة 
تخف قلقها إزاء القرار قائلة : أراه قرارا إيجابيا 

وسلبيا يف آن واحد
التنافس  عىل  الباحثني  تشجيع   : إيجابيا   -
العدالة  مبدأ  إقرار  خالل  من   ، الرشيف 
نخبة  إجالء  شأنه  من  األمر  فهذا  االجتامعية، 
دون   ، ومعرفيا  علميا  زادا  متلك   ، متميزة 
 ، الكثريين  يظلم  الذي  املعدل  إىل  االحتكام 
فالبعض من طلبة املاسرت قد ُضخمت عالماتهم 
وأخالقهم  ضمريهم  باعوا  أساتذة  قبل  من   ،

عىل  الحصول  الطلبة  هؤالء  فاستطاع   ،
والنجاح  املشاركة  لهم  ضمن  جيد  تصنيف 
الغش  بسبب  طلبة  نجاح  الحظنا  ومرّات   ،
النفسية  الظروف  أن  كام   ، الوسائط  أو   ،
 ، الطلبة  من  البعض  أعاقت  قد  واالجتامعية 
فرصة  عليهم  فضاعت   ، جيدا  يدرسوا  فلم 
النجاح والتفوق  سلبيا: متييع شهادة الدكتوراه 
، والحط من شأنها ، من خالل فتح املجال لكل 
لتميز  تغييب  وهذا   ، للمشاركة  التصنيفات 
فأمر   ، الدرايس  مسارهم  يف  وتفوقهم  الطلبة 
تخصصه  يف  أول  طالب  نساوي  أن  مجحف 
مع طالب نجح باالستدراك ، وكان مستهرتا يف 
ويتفاعل   ، دروسه  يحرض  يكن  فلم   ، دراسته 
بالقول  تدخلها  ختمت  األساتذةذاألستاذة  مع 
:  أّن تكوين الطالب الذايت هو أساس النجاح 
والتميز والتفوق، والوصول إىل نتائج محمودة 
املدى  بناء طويل  الحقة مرشوع  فالدكتوراه   ،
 ، وأخالقيا   ، علميا  نفسه  الطالب  فيه  يكّون   ،
هّشة  ورقية  شهادة  مجرد  وليس   ، وإنسانيا 

فارغة عقيمة للتباهي واالفتخار .

قرار العــــودة للـــــدراســــة خــــــاطــــئ ،

 والدكتوراه مشروع بناء طويل المدى

الدكتورة سامیة غشیر أستاذة جامعیة وكاتبة

    توجهات مستقبلية للتعليم العالي في الجامعات العالمية ورهان السياق الجزائري.    

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

 بقلم/ أ . لخرض  . بن يوسف  

الكاتبة:  سالف بوكحيل . الجزائر.
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"ظل الغزال" للشاعر الفرانكوجزائري بيال مراد

 تشكيلة من القصائد النزارية و صناعة الشعر الغزلي الحر بأبعاد إبداعية

¶بقلم الكاتبة الجزائرية فاطمة حفيظ 
بيال مراد  من مواليد 1964 بغيليزان ، ألب فرنيس 

و أم جزائرية  ، عاش بيال األب رمزا للقضية الثورية 
الجزائرية  الحاملة للفكر اإلنساين حيث رفع صوته 

و سالحه و كلمته الحرة ضد االحتالل الفرنيس معلنا 
إسالمه و انتامءه للجزائر. نشأ الشاعر بيال مراد 

ببيئة عربية إسالمية عكست اهتاممه بالشعر الغزيل 
و الوجدانيات الكالسيكية و املعارصة ، و يف ديوانه 

الشعري " ظل الغزال" ، كان للشاعر بيال مراد ملسات 
لغوية و فنية الفتة لالنبهار و الجامل. 

يحمل ديون " ظل الغزال" يف سيمياء عنوانه رمزا 
للكالسيكية الشعرية ، حيث كان العرب قدميا يتغنون 

بهذا الحيوان الجميل كرمز للسيميولوجية الشعرية 
الغزلية التي تعني يف أعامقها تجسيد حيوان الغزال 
للرقة و الحب غري املرشوط و غري املغطى مبالبسات 

مفاهيم وجدانية أخرى ، و ألجل  إثراء الصور البيانية 
بالنتاج الشعري ، يتضمن العنوان املستويات الشعورية 

و الحسية التي تصنع قدرة الشاعر بيال مراد عىل 
إتقانه لربط اللغة بالثقافة العربية . و هنا ميكن 

للمتلقي أن يستخدم حدسه الشعري الستشعار مدى 
ارتباط الشاعر باألصول الرمزية بالقصيدة الشعرية 

العربية.
نجد شاعرنا مياال لتوظيف معاين شتى للطبيعة بكل 

أجزاءها الجميلة من زهور يف قصيدة ( زهرة اللوتس) 
و ( عقد سوسن) و ( عطر الياسمني) ؛ و طيور يف 

قصيدة ( سنونو)  ، مام يدل عىل أن شاعرنا قد استمد 
طبيعته الشعرية اإلبداعية من شعراء العرب بداية 

من العرص الجاهيل حيث طوروا مخياال صوريا للفرس 
، النخيل ، و الصخور، الصحارى، و النساء الجميالت ، 
و مل تتغري أدوات هذا الشعر حتى  وقوعه عىل ألسنة 

شعراء األندلس الذين  عرضوا أدوات جديدة مثل 
الزهور ، الورود ، النسائم  ، األنهار ، و الحوريات ، و 
طبعا ، كان للمرأة حضورها القوي بالشعر األندليس 
حيث جسدت أرقى صور القيم الجاملية بالطبيعة. 
و تتجسد مالمح القصيدة الغزلية للشاعر بيال مراد 

محاكاة للقصائد النزارية و أنساقها الوجدانية  ، و 
يبدو أنه قد تأثر بالشاعر الكبري نزار قباين ، و من 

الالفت لالنبهار ، تجديدية الشاعر التصويرية لقضيتي 
املرأة و الحب ، و يتجىل ذلك بوضوح يف قصيديت 

(من أنت سيديت) و  ( دع نبيض) . و رمبا يلتقي إبداع 
شاعرنا املبدع بني ملساته الشخصية الفنية و نفائس 

نزار قباين مام يعطي لقصائده حلتها الجميلة و باقة 
من االنطباعات الحسية املثىل . 

و مبوضوع القضية الوجدانية و مضامينها، نجد أن 
الشاعر قد رسم لنا مشاهد كثرية عن ثورية أفكاره يف 
طابع توليدي و منابع فكرية تسودها الرقة الحسية  

لتأسيس ثقافة شعرية متينة. و لكن ما أجد أن له 
تأثريا عىل قصائد الشاعر بيال مراد هو تشابه بعض 
القصائد من حيث املضمون و اختالفها عىل مستوى 
التقديم اللغوي فحسب  مثل قصيديت (كذاب أنا) و 

( كذاب) . 
و يف نهاية هذه القراءة القصرية  ، أمتنى للشاعر بيال 

مراد كل التوفيق و السداد و النجاح  يف رحلته األدبية 
الشعرية و أن نشهد له إصدارات شعرية أو نرثية 

أخرى بإذن الله تعاىل  ، و أن يكون قلم هذا الشاعر 
مفخرة لكل األدباء العرب و املسترشقني ممن يبني 

لهم التاريخ األديب رصحا شامخا من املآثر و الفضائل 
الخالدة  عىل الرتاث الشعري العريب

وطني األسير
أريد سفرا يف قصيدتك

أحرر مشاعرك
أرجع ململكتك 

الصوفية
ادفن يف قفصك

يف قيودك الذهبية
أحرق يف زنزانتك
أعذب يف أرضك

أشم عطرك
فحبك أكرب

 مني ومنك
أنت جزء من عمري

دمك مغروس
 يف جسدي

مدفون
 يف عروقي

يشتهي صمودك
فأنت يا وطني حبي ووجداين

أتراين بالغت يف كالمي؟
ال أريد 

إال املوت شهيدة
راضية بقدرك يا وطني

بسوف ججيقة 

  أنا الدفاع 

أحيا وسط الحمم
ال اخىش أراذل الناس التي تحسب نفسها  يف القمم

دفاعي يهز عرش الطغاة فامبالك بجلسة  فيها الظلمةوالعتم
انا الدفاع       

أسمع وأكتب ويف األخر
أنقب باحرتام وأدب بني
اإلدارات ومؤسسات لكن

بعض املرات انقلب
حديثي كله حكم وبالدليل

ابرهن واقيم
أنا الدفاع       

  األخالق والشجاعة عنواين
متواجدة بني أترايب وأخاليئ

مل أدرسهافهي عريقة منأهم مباديئ
 حياتكم بأحزانهاوأفراحها

رس   مدفون يف اعامقي واحشايئ
 أنا الدفاع       

غريبة هي حيايت كل يشءله ما يقابله زمييل هو  خصمي يف 
القضاء

اما. خراجه هو ومن أعز اصدقايئ
 انا الدفاع

 خصمي العنيد النيابة نتقاتلويف األخرالقانونيجمعين و 
يجمعه

 أنا الدفاع     
فيا أيها الزميل  افتخر

أيها املحارب تقدم  والتتأخر
 نحن  عدالة الله يف  االرض

أنا الدفاع.   

سالفبوكحيل. 

بسمة األقحوان باكورة إصدارات الكاتبة الشابة لخذاري بشرى
أصدرت دار املاهر للنرش والتوزيع ومنذ أيام 

كتابا بعنوان بسمة األقحوان للكاتبة الشابة 
برشى لخذاري أصيلة مدينة قايس بخنشلة، 

ومتيزت ابنة العرشين ربيعا يف خط أول أعاملها 
بأسلوب مميز جمعت فيه خواطر لها وسلطت 
الضوء عىل عدة مواضيع هامه بداية مبوضوع 

الثورة التحريرية وبرسد شيق عربت فيه عن 
خصوصيات املقاومة يف بلدنا ومزجت الثورة 

املظفرة بالقضية الفلسطينية والتي تلقى دعام ال 
متناهيا من الشعب الجزائري،واستطاعت لفت 
انتباه القارئ  لفكر متجذر يف أوساط الشباب 
حيث تطرقت وبإسهاب للهجرة الرسية والتي 

تفشت لدى جيل املستقبل،وعربت الكاتب الشابة 
والتي تدرس بكليه الطب يف حديث للوسيط 

املغاريب عن سعادتها بصدور أول كتاب لها متمنية 
نجاحه وعن عنوانه أشارت أن التفاؤل واألمل 

الذي راودها اوحى لها بإختيار هذا العنوان 
ومبضمون حاولت أن تحايك الواقع املعاش لقضايا 

حساسة يف املجتمع،وأضافت أنها ومنذ صغرها 
تحب قراءة الروايات خصوصا لكبار الكتاب مثل 

دان براون وديستويفسيك ضف إىل ذلك كتب 
الدكتور إبراهيم الفقي و والكاتب الفلسطيني 

غسان كنفاين والذي استلهمت الكثري من أسلوبه 
الرائع،وتطمح الروائية الصغرية ومع أول تجربة 

لها رسم معامل نجاح يف مجال األدب ودخولها عامل 
كبار االدباء موازة مع دراستها لتخصص جراحة 

األسنان والذي توليه أهمية كبرية.    
عطالله فاتح نور خنشلة
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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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