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الحركة في سلك القضاة "تهدف إلى 
بث روح جديدة في العمل القضائي"

أكدت رئيسة مجلس الدولة السيدة فريدة بن يحيى، يوم الخميس في البويرة، أن الحركة التي قام بها 
رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، في سلك القضاة، تهدف إلى "بث روح جديدة في العمل 

القضائي وتحسين الخدمة العمومية في قطاع العدالة".

وأشارت رئيسة مجلس الدولة لدى 
تدخلها خالل مراسم تنصيب الرئيسة 

الجديدة ملجلس قضاء البويرة السيدة 
زالبدي حورية، و النائب العام الجديد 

السيد جعاد رشيف، املعينني يف إطار 
الحركة التي اقرها رئيس الجمهورية، إىل 
األهمية التي تكتسيها هذه التغيريات يف 

ترقية وتطوير النشاط القضايئ.
وأضافت السيدة بن يحي يف كلمتها 

أن "هذه الحركة التي أقرها رئيس 
الجمهورية السيد عبد املجيد تبون، 

تهدف إىل إعطاء روح جديدة للعمل 
القضايئ وتحسني الخدمة العمومية يف 

قطاع العدالة، كام أنها تندرج يف سياق 
تجسيد إلتزاماته بإرساء عدالة فاعلة 

وغري منحازة، و ذلك استجابة للطموحات 
املرشوعة للمواطنني".

واغتنمت رئيسة مجلس الدولة هذه 
الفرصة لتؤكد من جديد عىل أحد 

األهداف الرئيسية التي حددتها السلطات 
العليا يف البالد، و املتمثل يف "إرساء عدالة 

مستقلة من أجل التوافق مع التحديات 

الجديدة التي تواجه العدالة، ال سيام 
يف هذه الظروف الحساسة التي تعيشها 

الجزائر والتي تتطلب تعبئة كل الطاقات 
البرشية ".

يف رسالة قرأتها نيابة عنه السيدة بن 
يحيى, دعا وزير العدل، حافظ األختام 

السيد بلقاسم زغاميت، مختلف مكونات 
القطاع إىل بذل املزيد من التضحيات 

لرتسيخ احرتام القانون وتطبيقه برصامة 
وحيادية.

وأج

شيتور: 

ضرورة تحديد مصادر توفير الطاقة إلنجاح عملية االنتقال
أكد وزير االنتقال الطاقوي والطاقات المتجددة، شمس الدين شيتور، اليوم الخميس بالجزائر 

العاصمة على الضرورة الملحة للبالد لتحديد مصادر توفير الطاقة التي يمكن أن تعتمد عليها من 
أجل انتقال طاقوي ناجح.

وشدد السيد شيتور خالل لقاء مع الحركة 
الجمعوية مبقر الوزارة عىل رضورة ترشيد 
استهالك الطاقة، خاصة يف قطاعي السكن 

والنقل من أجل التقليص التدريجي العتامد 
للدولة "الكبري" عىل الطاقات األحفورية.

كام أكد الوزير أن قطاعات السكن والخدمات 
و النقل متثل وحدها  باملائة 80 من الطاقات 
ملستهلكة، مشرياً إىل أن ذلك "ضخم، خصوصاً 

أن األمر ال يتعلق بقطاعات منتجة".
وأضاف السيد شيتور يف هذا السياق أن 

الجزائر تستهلك نحو طن من النفط لكل 
مسكن أو ما يعادل 10 مليون طن لكل 10 

آالف مسكن.
ومن اجل توفري الطاقة التي تستهلكها األرس، 

أوىص الوزير برتكيب سخانات مياه تعمل 
بالطاقة الشمسية، مذكراً بأن الدولة تطمح 

إىل وضع 100 ألف وحدة خالل العام املقبل.
كام اعترب أنه من املهم أن نوضح للمواطنني 

من خالل الشبكات االجتامعية والحركة 
الجمعوية، فوائد هذا االنتقال الذي سيسمح 

لهم بتخفيض فاتورة الطاقة مع توفري 40? 
من الطاقة للدولة.

وفيام يتعلق بالنقل، أوضح وزير االنتقال 
الطاقوي أن هناك أشياء كثرية يجب القيام 
بها يف هذا القطاع الذي يستهلك 40? من 

الطاقة املنتجة.
وأكد يف الوقت ذاته "إننا نستورد حوايل 
مليوين طن من الوقود الحتياجات النقل 

والتي تكلفنا نحو ملياري دوالر." مقرتحا يف 
هذا الخصوص، حظر السيارات التي تستهلك 

الكثري من الوقود.
وأشار الوزير إىل "أننا نستهلك يف املتوسط 7 
لرتات لكل 100 كيلومرت مقابل 5 لرتات لكل 

100 كيلومرت يف أوروبا"، مؤكدا عىل أن قرار 
حظر السيارات التي تستهلك كثريا من الوقود 

سيوفر للبالد ما يعادل 20? من الوقود، أو 
ملياري دوالر.

وذكر الوزير أن الجزائر تطمح يف خطته 
االنتقالية إىل تحويل 200 ألف سيارة إىل غاز 
البرتول املسال يف عام 2021، وهو ما ميثل ، 
حسب قوله، 200 ألف طن من االقتصاد يف 

استهالك الوقود.
كام شدد الوزير عىل رضورة التفكري منذ اآلن 
يف إدماج املحركات الكهربائية خاصة يف مجال 

النقل العام.
وحول خطة الطاقة الشمسية التي تبنتها 

الحكومة، أوضح الوزير إنها تتألف من إنشاء 
محطات صغرية لتوليد الطاقة من 10 إىل 50 

ميغاواط حسب طلب قطاعات معينة مثل 
الفالحة والصناعة والجامعات املحلية.

كام أكد السيد شيتور أن الجزائر تريد إنجاح 
تحولها الطاقوي يف غضون 10 سنوات، معلنا 

أن الحكومة تعول عىل الدور "املحوري" 
للجمعيات التي تتحمل مسؤولية توضيح 

التحديات الرئيسية لالنتقال الطاقوي 

للمواطنني وكذا التنمية املستدامة.
وقال أمام ممثيل الجمعيات املشاركة يف هذا 
اللقاء انه من اجل "إنجاح االنتقال الطاقوي 
ووضع حد إلهدار الطاقة الحايل، الذي يقدر 

بحوايل 10 إىل 15، يجب الذهاب إىل ذلك 
معا بخطوات محسوبة".

وأكد السيد شيور بهذه املناسبة أنه ميكن 
للبلد، مبساعدة الجهات الفاعلة يف املجتمع 
املدين، التغلب عىل تحدي االنتقال الطاقوي 
وتوفري مستوى معييش "كريم" لـ 55 مليون 

نسمة بحلول عام 2030.
وألح الوزير يف هذا الصدد، عىل رضورة 

إقامة "عدالة بيئية و طاقوية" من شأنها أن 
تفيد جميع مناطق البالد، مؤكدا ن الجزائري 
يستهلك 1300 كيلوواط من الطاقة لكل فرد 

سنويًا.
لكن هذا املعدل "نسبي"، -حسب الوزير- 

موضًحا أن هناك أًرسا تستهلك أكرث بكثري 
بينام يستهلك البعض اآلخر "0 كيلوواط"، 

خاصة أولئك الذين يعيشون يف مناطق الظل، 
حيث هناك سكان ال زالوا بال مياه رشب و 

ال كهرباء.

إدماج و تكتل أربعة شركات فرعية 

إللحاقها بمجمع سونلغاز
تم يوم الخميس بالجزائر 

العاصمة التوقيع عىل عقود 
إدماج و تكتل أربعة رشكات 
فرعية تابعة ملجمع سونلغاز 
إللحاقها بالرشكة األم و ذلك 

بهدف مراجعة تنظيمها و 
اعادة هيكلتها يف ظل األزمة 

املالية و الصحية.
ويتعلق األمر بكل من رشكة 

املراجعة و االستشارات 
القانونية (CASEG) و مركز 

البحث و تطوير الكهرباء و الغاز (CREDEG) و رشكة طب العمل (SMT) و الرشكة 
.(Sat-Info) الجزائرية لتقنيات االتصال

كام تم يف ذات اليوم توقيع عىل اتفاقيات اطار لتحويل موظفي هذه الرشكات إىل 
الرشكة األم.

و يف كلمة له مبناسبة مراسم توقيع هذه العقود بحضور رؤساء املدراء العامني لهذه 
الرشكات، أكد الرئيس املدير العام شاهر بولخراص أن عمليات االدماج و التكتل التي 

قامت بها سونلغاز اليوم الخميس لتقليص من عدد فروعها ستتبع بعمليات أخرى 
مامثلة.

وأبرز خالل هذه املناسبة التي حرضها األمني العام للفيدرالية الوطنية لعامل 
الصناعات الكهربائية و الغازية أنه سيتم تقليص املناهج و تعديل االجراءات لتسهيل 

عمليات االدماج املستقبلية و كذا تقصري املهل الزمنية، مضيفا يف ذات السياق ان 
عمليات إدماج املؤسسات الخدماتية ستنطلق قريبا.

و أوضح انه بعد عرشيتني من التنظيم الفرعي الذي انتهجته سونلغاز أصبح محتام 
عليها اعادة النظر يف تنظيمها بسبب ندرة املوارد املالية الناجمة عن االنخفاض الحاد 

يف اسعار النفط يف السوق الدولية.
و طأمن يف سياق متصل املوظفني التابعني لفروع الرشكة املعنية باإلدماج و التكتل بأن 

مكاسبهم االجتامعية و املهنية ستظل محفوظة مؤكدا ان االنتقال هو مجرد تحويل 
داخيل بسيط و أن مستقبلهم أصبح أكرث امانا.

وقال السيد بولخراص يف هذا الصدد ان رشكة سونلغاز توجد اآلن يف طور إعادة تركيز 
مواردها و وسائلها حول مهنها القاعدية و يف نفس الوقت تؤكد مهامها يف التوجيه و 

التحكم عن طريق تعزيزها من خالل إنشاء مديريات جديدة.
وأبرز ان الوضع الصعب الحايل يتطلب من رشكة سونلغاز عىل غرار الرشكات الكربى 

التابعة للقطاع العام مراجعة تنظيمها و إعادة هيكلتها بصفة «عميقة».
و ذكر يف هذا االطار ان رشكة سونلغاز كانت قد تفرعت عىل ضوء القانون املؤرخ يف 5 
فرباير 2020 املتعلق بالكهرباء و توزيع الغاز بواسطة القنوات مضيفا أن هذا التفرع 
كان مواكبا للسياق العام لتلك الحقبة التي اتسمت بخلق املزيد من الرشكات و فرص 

العمل و الرثوات.
و أبرز أن رشكة سونلغاز و فروعها تعمل عىل تلبية متطلبات الخدمة العامة عىل 

أفضل وجه و التي تصب يف مهمتها الرئيسية اال و هي تلبية الطلب بخصوص توفري 
الطاقة الكهربائية و الغازية قصد ضامن الرفاهية للمواطنني مضيفا أن هذا النهج 

سيسمح بظهور مبادرات يف القطاع الخاص من خالل إنشاء رشكات يف مختلف 
قطاعات النشاط و التي ينبغي أن تحقق التنمية االقتصادية و االجتامعية للبالد.

وأج

تجديد مرتقب لإلطار األخالقي المطبق على 

األعوان العمومين للوقاية من «تضارب المصالح»

أعلن الوزير األول عبد العزيز جراد يوم الخميس بالجزائر العاصمة أن الحكومة 
ستقوم قريبا ب»تجديد االطار األخالقي» املطبق عىل كافة األعوان العموميني بهدف 

«الوقاية من تضارب املصالح».
وأفاد الوزير األول يف كلمة ألقاها يف ختام أشغال لقاء الحكومة بالوالة أن الحكومة 

«ستقوم يف األيام القادمة بتجديد االطار األخالقي املطبق عىل كافة األعوان العمومني 
وهم كافة اإلطارات وموظفي الدولة مبا يسمح للوقاية من تضارب املصالح»، مربزا 

أن هذا امليثاق معمول به يف الوسط اإلداري و باملؤسسات العمومية و هدفه «أخلقة 
العالقات» يف هذه الفضاءات.

وبعد أن شدد السيد جراد عىل رضورة «أخلقة الحياة السياسية»، دعا كل الوزراء 
والوالة اىل رضورة «مكافحة كافة أنواع الفساد واملفسدين الذين يعرقلون الجهود 
الحالية» مؤكدا أن «املال الفاسد غايته  تحطيم مسرية الشعب يف التقدم والرقي».

وأوضح الوزير االول بأن مكافحة كافة أنواع الفساد و اعتامد التسيري السليم للامل 
العام من شانهام «تعزيز الثقة بني املواطن والدولة».

كام دعا السيد جراد إىل احداث «قطيعة جذرية» مع «أمناط ومامرسات الحكومات 
القدمية» التي أدت -كام قال- اىل «انحرافات خطرية وغري مقبولة» ملحا باملناسبة عىل 

ترشيد النفقات واعتامد الرصامة يف إدارة شؤون الدولة.
وأج
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شرطة سوق نعمان توقف شخص قام باالعتداء 

على الطاقم الطبي للعيادة متعددة الخدمات

عىل إثر تلقي مصالح أمن دائرة سوق نعامن بتاريخ 2020.08.11 صباحا لبالغ 
مفاده تعرض الطاقم الطبي التابع للعيادة متعددة الخدمات بسوق نعامن لالعتداء 

مع تحطيم بعض من العتاد وهذا من قبل أحد األشخاص ، عىل الفور تنقلت ذات 
املصالح اىل عني املكان أين متكنت توقيف شخص يبلغ من العمر 47 سنة كان يف حالة 

متقدمة من السكر ، حيث قام املعني بتحطيم ورمي بعض األغراض الخاصة مبصلحة 
االستعجاالت الطبية اضافة اىل توجيه عبارات السب و التهديد للطاقم الطبي العامل 

.
املعني تم تحويله اىل مقر أمن الدائرة و انجاز ملف جزايئ ضده عن قضية : االعتداء 
عىل األطقم الطبية أثناء تأدية املهام ، التحطيم العمدي مللك الغري ، تم تقدميه أمام 

الجهات القضائية بتاريخ 2020.08.11 .
مدفوين صونيا  ام البواقي

غليزان 

أمن والية غليزان يوقف شخص مبحوث عنه دوليا

متكنت قوات الرشطة باملصلحة الوالئية للرشطة القضائية بأمن والية غليزان بداية 
هذا األسبوع من توقيف شخص مبحوث عنه دوليا وصادر ضده أمر بالقبض الدويل 
من قبل السلطات القضائية الفرنسية، عن تهمة جنحة الحيازة والحصول قصد البيع 

والنقل والعرض والتسليم ملواد مخدرة بطريقة غري مرشوعة، جناية إسترياد املخدرات 
بطريقة غري مرشوعة.

تم تقديم املعني أمام العدالة عن التهمة  السابقة، أين صدر يف حقه أمر ايداع.
مصطفى بورشيط - غليزان

وفاة ام وابنتها إختناقا بالغاز باألغواط

تدخلت الوحدة الرئيسية للحامية امليدانية إلجالء 3وفيات امراة تبلغ من العمر 41 
سنة مع ابنيها طفل وطفلة البالغني من العمر 12 و 14 سنة بحي املعمورة باالغواط 
اختناقا بالغاز املحرتق حسب الطبيب الرشعي وفتحت الرشطة تحقي عىل مالبسات 

الحادث وتم نقل الضحايا اىل مصلحة حفظ الجثث ملستشفى احميدة بن عجيلة 
باالغواط .

األغواط:حمدي عطاءالله

تلمسان تحتفي باليوم الدولي للشباب المصادف ل 12أوت

جمعية األخوين بالغزوات رفقة 

10جمعيات فاعلة تنظم حملة 

لتنظيف شاطئ واد عبد الله بالغزوات

إحتفت والية تلمسان 
أمس املصادف ل 12أوت 
باليوم الدويل للشباب ويف 

هذا الصدد نظمت جمعية 
األخوين بالغزوات و التي 

يرأسها محمد قباطي الذي 
كشف حرصيا لجريدة 

الوسيط املغاريب أنه تبعا 
لتوجيهات وايل الوالية 

ومدير الشباب و الرياضة 
تم تنظيم حملة تنظيف واسعة شملت شاطئ واد عبد الله بالغزوات حيث لقيت 

هذه املبادرة تجاوبا كبريا من طرف املواطنني و شاركت يف العملية نحو 10جمعيات 
رياضية و ثقافية ناشطة بوالية تلمسان 

تلمسان: بكاي عمر

ضبط و تحجز أكثر من 12 كغ من المخدرات و 897 قرص 

مهلوس  خالل سبعة (07) أشهر الماضية باألغواط
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.

األغواط:حمدي عطاءالله

تتواصل عملية تنصيب املكاتب البلدية 
عرب تراب الوالية، حيث تنقل أعضاء 

املكتب الواليئ بتيسمسيلت وعىل رأسهم 
ورجاين الهواري رئيس الجمعية  اىل بلدية 

ثنيةالحد لغرض أعادة تنصيب املكتب 
البلدي لدائرة ثنية الحد هذا وقد  جرت 
العملية يف ظروف جد عادية مع األلتزام 

بالنصائح الطبية و الوقائية. وحتى يتمكن 
املكتب البلدي من مواصلة نشاطاته يف 

ظل اجتياح وباء كورونا القاتل البالد.

يف البداية أفتتحت الجلسة من طرف 
السيد رئيس املكتب الواليئ بتيسمسيلت 

مرحبا و شاكرا الحضور ثم تىل عليهم 
مضمون النصوص القانونية التي تنظم 

العمل الجمعوي (06/12)،واألهداف التي 
تصبو إليها الجمعية

بعده تدخل أعضاء املكتب الواليئ 
بخصوص توضيح األهداف والسري الحسن 
للجمعية ثم فتح باب املناقشة للحضور  

ويف أين  متت تزكيت األنسة ط.س. 

أمينة املكتب البلدي للجمعية بثنية الحد 
باألجامع.ويف كلمة لرئيس املكتب الواليئ 

ورجاين الهواري  نحن نهدف إىل ترقية 
املواطن والوقوف عىل بعص النقائص التي 

يعاين منها  خاصة يف املناطق املعزولة  
لذى نسعى إىل تنصيب جل املكاتب 

عىل مستوى الوالية حيث تم تنصيب 
14مكتب بلدي ويف الختم  اللقاء قام 

الجميع بالدعاء للبالد والعباد بالخري و 
األمن.

تيسمسيلت. محمد شبيل

جمعية ترقية المواطنةوحقوق اإلنسان

تنصيب مكتب بلدي ببلدية ثنية األحد

االتحادية الوطنية للمجتمع المدني تلمسان تنظم 

حملة تحسيسة ضد وباء كورونا ببلدية شتوان

قام أمس املكتب الواليئ لإلتحادية 
الوطنية للمجتمع املدين بتنظيم حملة 

تحسيسية ضد وباء كورونا و كذا توزيع 
1000كاممة طبية واقية وهذا عىل 

مستوى إدارات و شوارع و مستعميل 
الطريق ببلدية شتوان و حسب فريد 

جواد رئيس جنعية رائد الصف الصاف 
الرياضية الذي كشف حرصيا لجريدة 

الوسيط املغاريب  أن هذه املبادرة جاءت 
تحت الرعاية السامية لوايل والية تلمسان 
أمومن مرموري و إرشاف مديرية الشباب 

و الرياضة، مديرية التضامن و النشاط 
اإلجامعي و املجلس الشعبي الواليئ و 

مبرافقة أمن الدائرة
شارك يف هذه العملية كل من ( الكشافة 

اإلسالمية فوج املنار شتوان، الهالل 
االحمر الجزائري، املنظمة الجزائرية 

للدفاع عن املستهلك مكتب تلمسان، 
جمعية أحباب منصورة، دار الشباب 

اوزيدان، جمعية بسمة اوزيدان، الجمعية 
الوالئية الجيل الذهبي، جمعية حي صف 

صاف و املنرب الوطني لصوت الشباب 
مكتب شتوان)

كانت اإلنطالقة من امام مقر البلدية 
بإتجاه مركز الربيد ثم مقر رشكة الكهرباء 
و الغاز و مقر الضامن اإلجتامعي شتوان 

ثم مقر امن الدائرة لتتم عملية توزيع 
الكاممات و كذا تحسيس املواطنني 

برضورة االلتزام باإلجراءات الوقائية ضد 
هذا الوباء هذه العملية كانت بحضور 

السلطات الوالئية ممثلة يف مدير الشباب 
و الرياضة و عضوة املجلس الشعبي 

الواليئ املكلفة باإلعالم و اإلتصال
كام شاركت االتحادية الوطنية للمجتمع 

املدين نهاية االسبوع املايض يف الحملة 
التحسيسية التي نظمت بشاطئ مرىس 

بن مهيدي مبشاركة العديد من الجمعيات 
و هذا تحضريا إلفتتاح الشواطئ و اماكن 

االستجامم كالحدائق و املساحات الخرضاء 
هذه العمليات التحسيسية و حمالت 
التنظيف متس عدة بلديات يف إقليم 
الوالية و تحت تأطري املكاتب البلدية 

لإلتحادية بالتنسيق مع السلطات املحلية
تلمسان: بكاي عمر
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إستعداد لموسم االصطياف بوهران 

تحضريا لفتح التدريجي لفضاء  التسلية واألماكن اإلستجامم املقرب يف اليوم ١٥أوت 
٢٠٢٠وصلت اليوم الخلية الحامية البيئة ومعالجة ملحيط التابعة لديوان الوالية حيث شهدت 

عمليات التنظيف واسعة باملشاركة املؤسسة الوالئية وهران الخرضاء و املؤسسة الوالئية 
النظافة حيث شملت حي بن سمري ومحيط دائرة عني الرتك تم تسخري لهذه العمليات 

٥الشاحنات و١٠٠عامال وهذا قد أسفرت هذه العملية عن جمع حوايل ٦٠٠كيس القاممة 
الحاوية لنفايات املنزلية املبعرثة وتبقى العمليات متواصلة إىل غاية تنظيف ومعالجة الكامل 

الطرق وهران. 
وهران : لكحل إميان

نتشال جثة غريق من المسبح البلدي 

العربي بن مهيدي بسكيكدة
تدخلت مصالح الحامية املدنية لوالية سكيكدة صبيحة األربعاء، يف حدود الساعة العارشة 

ألجل انتشال غريق متويف يف مسبح ،باملكان املسمى املسبح البلدي العريب بن مهيدي 
بلدية و دائرة سكيكدة ، أين حولت جثة الغريق املتويف من جنس ذكر من مواليد ١٩٩٧ 

الذي ينحذر من والية سطيف  من طرف مصالح الحامية املدنية اىل مصلحة حفظ الجثث 
مبستشفى املدينة.

كام تجدد مصالح الحامية املدنية نداءاتها للمواطنني لتوخي الحيطة و الحذر، ومراقبة 
ابنائهم لتفادي مثل هاته الحوادث.

              نسيبة شاليب/سكيكدة

 تحت الِظل!!!
ً

السلطات المحلية باألغواط تجعل منها منطقة

مشاكل كثيرة تتخبط فيها األغواط  و 

مسؤوليها  يلتزمون الصمت!

شهدت مؤخراً والية األغواط 
أزمات عديدة توالت عليها مثل 

الوباء املتفيش، حيث تعاين 
أغلب األحياء من اإلنقطاع 

املتكرر و غري املسبوق  للامء 
و الكهرباء ،و كذا القاممة 

العشوائية و إهرتاء الطرق و 
مشاكل النقل ،كام أن قضية 

التوظيف يف سونطراك، و 
ملف السكن، و قطع األرايض، 

أخرجت الشباب األغواطي 
إىل الشارع يف عز الصيف، و 
الحرارة املرتفعة كل هذا و 

األبواب مغلقة، حيث ال حلول و ال أجوبة و ال محاوالت لحل هذه املشاكل، ال من املسؤول 
األول للوالية و من معه ،و ال من مسؤويل هذه املشاكل أو املتسببني فيها إن صح التعبري...

سخط كبري يعيشه املواطن األغواطي يف هذه األيام، و مل يجد سبيال إال إنتظار التغيري 
الجديد ،بعد التوقيفات التي طالت عددا من املسؤولني املحليني، بسبب خيانة األمانة يف 

مناطق الِظل..من أجل عودة أمل النهوض  بالوالية املحترضة ...فهل سيشفى غليل الشعب 
األغواطي، إنصافا من خائني األمانة يف األغواط؟!

زكرياء بوداود

ميلة تستقبل قوافل تضامنية من واليات عديدة . 
يف  إطار العمليات  التضامنية لفائدة 
السكان املترضرين من الهزة األرضية 

التي مست والية ميلة يوم الجمعة 
2020/08/07 ، استقبلت الوالية إىل غاية 

اليوم 2020/08/12  قوافل قادمة من 
عدة واليات واأليت ذكرها فيام ييل  :

 - والية سطيف ( قافلة 01) :  2000 
بطانية ، 200 خيمة

 - والية سطيف ( قافلة 02) : 100 خيمة 
، 1000 غطاء ، 1000 قفة كبريالحجم.
 - والية عنابة : مواد غذائية مختلفة ، 

مواد النظافة والتطهري ،  املياه املعدنية.
 - والية املسيلة : 100 خيمة ، 200 قنطار 

فرينة ، 200 قنطار  سميد ،  حليب
 - والية  جيجل :  أرسة ، أفرشة ، أغطية  

ومواد غذائية مختلفة.
 - الجزائر العاصمة : مواد غذائية ممثلة 

يف املاء والزيت  والسكر
 - مؤسسة FADIRCO من الجزائر 

العاصمة:  مواد التطهري والنظافة.
 - الهالل االحمر الجزائري لوالية باتنة : 

مواد غذائية ، مواد التطهري ، بطانيات
 - الهالل االحمر الجزائري بالعاصمة  
بقيادة  رئيسة الهيئة . : مواد غدائية  

مختلفة و تجهيزات طبية لفائدة 
كمستشفى فرجيوة.

  - بلدية وادي العثامنية:  مواد غذائية 
ومواد النظافة

 - بلدية التالغمة  : مواد  غذائية مختلفة
 أما فيام يخص مراكز تخزين املواد 

املجمعة ضمن هذه القوافل فقد تم 

تخصيص عدة نقاط تتوفر فيها رشوط 
التخزين والتي نذكرها فيام ييل :  مركز 

الطفولة املسعفة بوادي النجاء، املركز 
الطبي االجتامعي مبقر الوالية.

مقر الهالل االحمر الجزائري مبيلة وقاعة 
الحفالت  بلعريبي ببلدية ميلة امللعب 

البلدي " بلقاسم بلعيد "  ، خصص 
لتجميع املياه املعدنية ، حظرية بلدية 

ميلة  خصص لتجميع  الخيم واألغطية.
 تجدر اإلشارة ان عملية توزيع هذه 

اإلعانات أوكلت ملدير النشاط االجتامعي  
والتضامن الذي يتكفل بتوزيعها  

بالتنسيق مع رئيس دائرة ميلة  وبعض 
رؤساء الدوائر املترضرة من الزلزال . 

ياسني زويلخ_ميلة

   الشروع في تعقيم المساجد تحضيرا لفتحها
تستعد مساجد والية ادرار إلعادة فتحها 

مجددا للمصلني وذلك بعد قرار الحكومة 
رسميا إعادة فتح بيوت الله يوم السبت 
15 من الشهر الحايل بعد أكرث من خمسة 

أشهر من الغلق بسبب فريوس كورونا 
املستجد .  وعىل غرار عديد املساجد ، 

تتخذ مساجد والية ادرار  
العديد من اإلجراءات من خالل االستعانة 

مبلصقات تتضمن التذكري بتدابري الوقاية 
وكذا ترسيم أماكن الصالة مبا يتناسب 
مع الربوتوكول الصحي الحرتام التباعد 

االجتامعي واملتمثل مبسافة مرت ونصف 
عىل  األقل من كل الجهات.  وكانت 

مديرية الشؤون الدينية األوقاف بالوالية 
قد  أصدرت مذكرة تضمنت اجراءات 
اعادة فتح املساجد واملتضمنة تعقيم 

كيل وتنظيف للمساجد من طرف لجان 
املساجد والقامئني عليها اوال سيام السجاد 

واالسطح واملمرات ، مع اإلبقاء عىل 
اماكن الوضوء واالقسام  القرآنية مغلقة 

باإلضافة اىل منع استعامل مكيفات الهواء 
واملراوح ، كام تضمنت التعليمة منع 

دخول النساء واألطفال األقل من 15 سنة.
ادرار /رضوان ناجمي 

تهنئة عيد ميالد :

بمناسبة عيد ميالد حنونة البيت 

الصغيرة "شروق مسڨم" تتقدم 

لها إبنة خالتها نسيبة  وكل العائلة  

بأحر التهاني وأطيب األماني 

متمنين لها عيد ميالد سعيد 

وكل عام وهي بألف خير والعاقبة 

و ل ١٠٠سنة وحياة مكللة بالنجاح 

التفوق.

خالل اجتماع اللجنة التقنية

بلدية المدنية تقيم مدى تقدم المشاريع التنموية 
عقدت إجتامع اللجنة التقنية للمقاطعة 

اإلدارية سيدي امحمد،أول أمس، اجتامعا 
بحضور كل من رؤساء الفروع التقنية 
للمقاطعة اإلدارية كذا األمينة العامة 

لبلدية املدنية.
 وجاء اإلجتامع ملتابعة مدى تقدم وضعية 

الربامج التنموية املسجلة مبـختـلف 
وتقييمها حيث مست مشاريع مختلفة 

منها، أشغال إعادة  تأهيل املقر البلدي، 
وأشغال تهيئة ساحة الفداء،.

فيام تم استكامل عملية  توسيع قاعة 
الحفالت املركز الثقايف دبيح رشيف  

الثقايف، وكذا االنتهاء من أشغال توسيع 
قاعة الرياضة دبيح رشيف. وصلت نسبة 
أشغال إعادة تأهيل وتهيئة مسبح جنان 

لخرض اىل 100%.
وقامت ذات اللجنة مبتابعة ودراسة 

تشخيص تقني لسوق جواري الذي نسبة 
األشغال عىل مستواه %80 ، كام تم 

الّتطرق إىل تحسني الخدمات العمومية، 

تكـثيف عمليات التنظيف وتحسني الوجه 
الحرضي لألحياء والساحات العمومية، 

فضال عن تعبيد األرصفة وتهيئة الطرقات 
املهرتئة 

كام متت اإلشارة خالل اإلجتامع اىل 
رضورة املتابعة الدقيقة لسريورة وترية 
إنجاز مختلف  هذه الربامج والّتـجنـد 

التام للتكفل باإلنشغاالت اليومية 
للمواطن  وتوفري خدمة عمومية الئقة 

للمواطن. 
ر. ح الجزائر العاصمة

التشديد والحرص على النظافةوالتطهير 

بلدية براقي تتفقد عدة مدارس 
تحضيرا للدخول األجتماعي

عقد رئيس املجلس الشعبي البلدي لبلدية 
براقي،  محمد غازي، اجتامعا  لتقييم 
حوصلة األسبوع التي خصصت لزيارة 
املدارس اإلبتدائية قصد التحظري الجيد 

للدخول املدريس.
    وكان رئيس البلدية مرفوقا بنائب 
الرئيس املكلف بالصيانة و النظافة، 

األمني العام بالنيابة، رئيس لجنة التعمري، 
مدير الصيانة و النظافة و التطهري، رئيس 

الديوان، مسري الصفحة الرسمية لبلدية 
براقي، مدير الوسائل العامة، رئيس 

الحظرية لبلدية براقي
 وحسب ما جاء عىل صفحة البلدية 

فإن اإلجتامع  تطرق اإلجتامع إىل إعطاء 
حوصلة تقييمية يف ما يخص الخرجات 

امليدانية إىل 10 مدارس التي تم زيارتها 
و تحديد األولويات يف األشغال حيث تم 
إسداء تعليامت من طرف رئيس البلدية 
إىل مدير الوسائل العامة من أجل توفري 
مواد التنظيف و املواد املكتبية ابتداءا 

من الغد و توزيعها عىل كل املدارس 
اإلبتدائية يف إقليم بلدية براقي و تسليمها 

إىل املدراء حيث تقرر توفري املواد و 
تسليمها قبل يوم 19 أوت القادم و هو 

يوم عودة املدراء من العطلة الصيفية.
  كام طلب رئيس البلدية من األمني العام 

بالنيابة وجوب إستئناف عامالت النظافة 
لعملهن وهذا لتنظيف مكاتب مدراء 

املدارس وقاعات األساتذة
كام متنى يف األخري من الجميع أن يكونوا 
يف املستوى املطلوب لتوفري الجو الحسن 

ملدراء املدارس و ضامن دخول مدريس 
ناجح وإستقبال  التالميذ يف أحسن 

األحوال عىل أن تكون املدارس يف أحىل 
حلة إلستقبال التالميذ. 

 كام أن الزيارات امليدانية ستتواصل 
لتشمل كل املدارس اإلبتدائية عىل 

مستوى بلدية براقي.
ل. أ الجزائر العاصمة

تخرج ال٥٠لطلبة والضباط بالمدرسة العليا للطيران ظفرواي 

شهدت والية وهران صبيحة اليوم تخرج 

ال٥٠ الطلبة والضباط املرتبصني باملدرسة 

العليا للطريان ظفرواي بعد ٱنتظار طويل 

وجاء اليوم التكرميات لهؤالء الضباط حيث 

إدراج يف بداية من التكرميات النشيد الوطني 

بإخالد االسم لشهيد فزازي أحمد كام أهنئ 

السيدالعقيد أحمد منيش قائد الطريان 

املدرسة العليا كلمة تشجيعية ألصحاب تخرج 

وتحفيزهم عىل مواصلة الكفاح يف امليدان 

وإسهام من أجل تحقيق األرجاء املطلوبة يف 

املدة التكوين العسكري وبهذه املناسبة شكرا 

لهم عىل املجهوات والتضحيات التي  بذلوها 

من أجل حامية البالد  وتستمر اإلحتفاالت 

بهذه املناسبة.

لكحل أميان: وهران
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أمن والية عين تموشنت يضع مخطط أمني لموسم االصطياف ٢٠٢٠
مبناسبة اعادة الفتح التدريجي لشواطئ 
و فضاءات التسلية و أماكن االستجامم 
و الرتفيه ومع حلول موسم اإلصطياف 

2020 و الذي تزامن هذه السنة مع 
جائحة كورونا و ما صاحبها من اجراءات 
و تدابري أمنية خاصة ، قامت مصالح امن 
والية عني متوشنت بتفعيل مخطط خاص 

لتامني املواطنني و الذي تضمن أربعة 
محاور :

تأمين الشواطئ:

من أجل حامية و تأمني املصطافني 
الوافدين عىل والية عني متوشنت خاصة 
الذين يفضلون شاطئ البرئ ببني صاف، 
تم تفعيل 03 مراكز للرشطة و املراقبة 

املتواجدة بذات الشاطئ مع وضع تشكيل 
أمني تم إقتناء عنارصه من بني التعداد 

الذي تلقى تكوينا خاصا و له عالقة مبهام 
و مراقبة و تأمني الشواطئ " التدخل، 

اإلنقاذ، السباحة و اإلسعافات األولية " 
مدعمني بإمكانيات مادية معتربة لتأدية 

املهام املنوطة بهم متمثلة يف دراجة 
رباعية الدفع لتسهيل و الرسعة يف 

التدخالت، منظار ملراقبة عن بعد كافة 
التحركات املشبوهة عىل الشاطئ، أجهزة 

السلكية و مصابيح يدوية .
االمن العمومي :

نظرا لتزامن موسم االصطياف هذه السنة 
مع انتشار فريوس كورونا COVI-19 و 

ما ترتب عله من اجراءات و تدابري وقائية 
، فقد تم تجنيد كافة العنارص العاملة من 

اجل التطبيق الصارم لكافة االجراءات 

و التدابري االمنية املسطرة من طرف 
املديرية العامة لالمن الوطني و هذا 

متاشيا مع الربوتوكيل الصحي املعلن من 
طرف السلطات العليا للوقاية و الحد من 

انتشار فريوس كورونا,
كام تم تعزيز تواجد األعوان املكلفني 
بتنظيم حركة املرور و الدوريات عىل 

مستوى محاور الطرق الرئيسية املؤدية 
من إىل الشواطئ من أجل تحسني و 
توجيه مستعميل الطرق و كذا قمع 

مرتكبي املخالفات الخطرية عند اإلقتضاء، 
مع تسخري طاقم الردار عرب مختلف 

املقاطع و املحاور.
ضبط منط عمل فرق تنظيم حركة املرور 
حسب األوقات التي تسجل حركة مرور 

كثيفة .
يف نفس السياق تم تدعيم الفرق العاملة 
و تكييف نظام عملها مع حركة املواطنني 

و سيولة حركة املركبات خاصة مع رفع 
الحجر الجزيئ عن والية عني متوشنت 

و هذا من أجل تأمني الساحات العامة 
الشوارع الرئيسية و الفضاءات التجارية 

التي تعرف اقبال كبري للعائالت خاصة 
بالفرتة املسائية

محاربة اإلجرام بكل أشكاله:

و تعمد مصالح أمن الوالية كذلك إىل 
مكافحة اإلجرام و السلوكات الالحضارية 

من خالل التصدي لكل التهديدات 
و األفعال اإلجرامية و هذا بتكثيف 

الدوريات الراجلة و الراكبة، عمليات 
الرشطة ، مداهمة أوكار الجرمية، إضافة 

إىل مكافحة املساس بالبيئة حيث تضطلع 
وحدات رشطة العمران و حامية البيئة 
بالتنسيق مع السلطات املحلية بالسهر 

عىل مكافحة كل أشكال املساس بقواعد 
النظافة، الصحة العمومية و البيئة بصفة 

عامة يف األوساط الحرضية.
الجانب التوعوي و التحسيسي:

إضافة إىل مختلف النشاطات التحسيسية 
املنظمة طيلة فرتات السنة، تنظم مصالح 

أمن الوالية خالل موسم اإلصطياف 
2020 عدة نشاطات توعوية و تحسيسية 
بالتنسيق مع مختلف الرشكاء اإلجتامعيني 
و املهنيني خاصة حول الوقاية من انتشار 

فريوس كورونا حيث تدعو املواطنني 
إىل مواصلة جهودهم امللموسة والتجند 

والحرص بكل رصامة، عىل احرتام القواعد 
الصحية الوقائية، من أجل الحفاظ عىل 

الصحة العامة وضامن صيف آمن،
باالضافة اىل الحمالت التحسييس حول 

الوقاية املرورية و مختلف األفات 
اإلجتامعية خاصة ما تعلق مبكافحة 

اإلدمان عىل املخدرات يف الوسط الشباين 
و كذا املصطافني.

هذا و تدعو مصالح األمن مواطني الوالية 
للمساهمة يف إنجاح هذا املخطط األمني 

عن طريق اإلبالغ عن أي يشء يلفت 
اإلنتباه عن طريق الرقمني األخرضين 

15-48 و 104أو خط النجدة 17 و 
التطبيق الجديد الخاص بالهواتف الذكية 

ألو رشطة.
عني متوشنت: مغريب بدرة

كللت بحجز ٧٢٥ وحدة خمر، مخدرات و مؤثرات عقلية و توقيف أشخاص مطلوبين للعدالة

الشرطة تنفذ عملية مداهمة موسعة بمدينة 
خميس مليانة بوالية عين الدفلى

نفذت قوات الرشطة، يوم أمس، عملية 
مداهمة فجائية موسعة عىل مستوى 

مدينة خميس مليانة بوالية عني الدفىل، 
دامت إىل ساعات متأخرة من الليل، 
مست معظم األحياء و الشوارع بها، 

كام شملت وضع نقاط مراقبة مختلفة 
عرب مداخل و مخارج ذات املدينة، 

تخللها تنفيذ عمليات تفتيش مساكن 
بالتنسيق مع نيابة الجمهورية، استهدفت 
أشخاص وردت بشأنهم معلومات تتعلق 
بنشاطاتهم اإلجرامية، كام تم خالل هذه 

العملية تفقد هوية وتعريف أكرث من 
70 شخص من مختلف الفئات العمرية، 
وبغرض توقيف املركبات محل الرسقة أو 
املبحوث عنها، تم كذلك إخضاع العديد 

منها لعملية املراقبة، مبا يف ذلك الدراجات 

النارية.
 العملية كللت بتوقيف سبعة أشخاص 
ترتاوح أعامرهم ما بني 22 و 39 سنة، 

منهم شخص كان محل أمر بالقبض، 
مختص يف بيع املرشوبات الكحولية 

بطريقة قانونية، حيث تم ضبطو حجز 
اثر عملية تفتيش مقر سكناه الكائن 

بالضاحية الجنوبية للمدينة 725 وحدة 
خمر من مختلف األنواع، إضافة إىل 
ثالجتني تستعمالن يف تربيد السلعة 
املذكورة، كام تم يف سياق العملية، 

توقيف شخصني آخرين مطلوبان للعدالة، 
إذ صدرت ضدهام قرارات نهائية بالحبس 
نتيجة تورطهام يف قضايا إجرامية متنوعة، 

يف حني تم توقيف شخص آخر متلبسا 
بحيازة 12 قرص مهلوس من مختلف 

األنواع، و ثالثة آخرين ضبطوا متلبسني 
بحيازة قطع مخدرات.   

و قد جاءت هذه العملية التي أقحم 
فيها عدد معترب من قوات الرشطة التابعة 
ألمن الدائرة املدعومة بنظرائها من الفرق 

املتنقلة للرشطة القضائية املوزعة عىل 
تراب الوالية إىل جانب فرقة البحث و 
التدخل BRI، و التي القت إستحسان 
املواطنني، ضمن إطار املخطط األمني 

الوقايئ املسطر من طرف أمن والية عني 
الدفىل لغرض توفري األجواء املناسبة لهم 
و محاربة شتى أشكال اإلجرام و باألخص 

اإلجرام الحرضي باإلرتكاز عىل تكثيف 
العمليات الرشطية و املداهامت الفجائية.
عني الدفىل.محمد شبيل

بشار 

الوعود الكاذبة تدفع الشباب البطال 

لغلق مصنع ''جيكا'' لإلسمنت ومدير 

التشغيل في قفص االتهام

واصل الشباب البطال بوالية بشار شل حركة مصنع الساورة لإلسمنت التابع  ملجمع 
‹›جيكا›› حيث مل متنعهم املسافة البعيدة و حرارة املنطقة من غلق املدخل الرئييس 

للمصنع و استمر هذا الحال  أسبوعا كامال بداية من االحد املايض و ذلك بسبب 
الوعود الكاذبة التي قدمها كل من املدير الواليئ للتشغيل و مدير املصنع و احد 

أعضاء لجنة الشغل باملجلس الشعبي الواليئ حيث تلقى املحتجون وعدا بتوظيفهم 
يف املصنع فور انطالقه يف عملية االنتاج و باألخص الذين اكتسبوا خربة خالل فرتة 
تواجدهم بإحدى الرشكات الصينية التي أرشفت عىل بناء املصنع لكنهم تفاجؤوا 

بتوظيف اشخاص اخرين من بينهم أقارب لبعض املسؤولني و املنتخبني املحليني و 
ما افاض الكاس هو توظيف بعض العامل عن طريق املحاباة من خارج الوالية رغم 
ان تعليمة الوزير السابق كانت واضحة بشان إعطاء األولوية يف التوظيف باملصنع 

لشباب املنطقة 
و قد ناشد املحتجون السلطات العليا للبالد بالتدخل العاجل بعد ان خذلتهم 

السلطات املحلية بإيفاد لجنة تحقيق وزارية للتحقيق يف الطرق امللتوية التي ينتهجها 
املسؤولني بالوالية للحصول عىل عقود ما قبل التشغيل لتوظيف معارفهم يف حني 

يتلقى طالبوا العمل وعودا بتوظيفهم و كلام حاولوا التقرب من املسؤول للتحاور معه 
يتهرب هذا األخري بحجة عدم توفر مناصب شغل بتعليامت ‹›فوقية›› او برفض طلب 
االستقبال هذا ان كان متواجدا مبكتبه ففي اغلب األحيان يتواجد املسؤول األول عن 

مديرية التشغيل خارج مكتبه خالل أوقات العمل و يعود اليه مساء الستقبال معارفه 
و ‹› أصحاب الهاتف›› ما جعل الجميع يوجه أصابع االتهام اىل مديرية التشغيل  التي 

أصبحت محل شبهة بعد ان طفت بها ملفات الفساد  اىل السطح و جرت املدير اىل 
اروقة العدالة بعد ضلوعه يف عدة قضايا و وضعه تحت الرقابة القضائية و ما زاد 

الطني بلة هو توفر مصنع الساورة لإلسمنت عىل بعض املناصب الشاغرة اال ان مدير 
املصنع يتحجج دامئا بعدم حاجة املصنع اليها يف الوقت الحايل كون املصنع حديث 
النشأة لكن واقع االمر يحيك عكس ذلك ملا تشهده سياسة التوظيف بهذا املصنع 

و يف ظل غياب الرقابة عىل مثل هته الترصفات التي ال تتامىش مع تطلعات رئيس 
الجمهورية يف بناء جزائر جديدة بل أصبحت هته الترصفات مصدر فتنة تشعل فتيل 
الحركة االحتجاجية بالوالية و تدفع بالشباب اىل غلق مقر مديرية التشغيل للمطالبة 

برحيل مدير التشغيل و مدير املصنع و أحيانا تؤدي اىل قطع الطريق الوطني رقم 06 
يبقى إرصار املحتجني متواصال اىل غاية تلبية مطالبهم  و اعطائهم حقهم يف التوظيف  

مصطفى يارس / بشار 

رد األمينة العامة للوالية  لما 
تداولته صفحات الفايس بوك

تعقيبا ملا يتم تداوله عرب بعض صفحات الفايسبـــــوك ، ان 
السيدة األمينة العامة للوالية قد قامت بطرد الكشافة اإلسالمية  

والجمعيات الخريية من ملعب بلقاسم بلعيد،  وقصد توضيح 
املعلومة  فإننا  نؤكد بأنه مل يتم طرد أي جمعية ، إال أنه يف 

إطار تنظيم املجهودات املبذولة  للتكفل األمثل بالعائالت 
املنكوبة  ويف ظل إحرتام  حرمات هذه العائالت وخصوصيات 

األفراد  ، فقد  تم االحتفاظ بالعدد الالزم فقط  من املؤطرين  
من فعاليات املجتمع املدين  داخل امللعب ، مع توجيه اآلخرين 
لتقديم  املساعدة  عىل مستوى األحياء املترضرة من الهزة قصد 

التكفل بالعائالت واألشخاص اللذين مل يرحلوا إىل امللعب بعد.
حيث انه من غري املعقول تركيز تقديم املساعدات داخل 

امللعب فقط وإغفال باقي املناطق.
شوشان أحالم ميلة

ألسنت اللهب تحصد األخضر واليابس
متكنت مصالح الحامية املدنية لوالية ميلة متمثلة 
يف الوحدة الثانوية للحامية املدنية لدائرة القرارم 

قوقة مدعومة بالرتل املتحرك ملكافحة حرائق 
الغابات نهار اليوم من إخامد حريق أدغال 

وأحراش و أشجار زيتون ، بكل من قاس راس 
بلدية حاملة دائرة القرارم قوقة ، حيث تم تسجيل 

احرتاق مساحة شاسعة من األدغال واألحراش 
و حوايل 367 شجرت زيتون ، فيام تم إنقاذ 

سكنات مجاورة + 02 مرآب لرتبة الدواجن + 01 
مرآب لرتبية األبقار + حوايل 500 شجرة زيتون 

مثمرة،دامت مدة العملية 09 ساعات، يبقى سبب 
الحريق مجهول.

شوشان أحالم ميلة .

الوقوف على مخيمات المنكوبين لطمأنتهم بوقوف الدولة لجانبهم

قام صبيحة يوم الخميس ، موالي عبد الوهاب 
وايل الوالية رفقة رئيس املجلس الشعبي الواليئ 

و اللجنة األمنية بالتنقل ملخيم العائالت املنكوبة 
من الزلزال مبلعب بلقاسم بلعيد مبيلة ،اين كانت 

الفرصة للوقوف عن كثب عىل وضعية الظروف 

الخاصة بإيواء السكان ، أين طمــأن السكان 
بوقوف ومرافقة الدولة لجانبهم حتى التكفل النهايئ 

بوضعيتهم .
شوشان أحالم ميلة
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غليزان

تعقيم المساجد المعنية بالفتح وتسليم ٣٥٠٠٠ ألف 

قناع واقي لمصالح الشؤون الدينية
تنفيذا لتعليامت السيدة وايل الوالية 

الرامية لتعزيز التدابري واإلجراءات 
الوقائية من تفيش فريوس كورونا، ويف 

إطار التحضري للفتح التدريجي للمساجد 
هذا السبت 15 أوت 2020 طبقا للقَرار 

الصادر من السلطات العليا للبالد، تم 
تسليم حصة من األقنعة الواقية تقدر بــ 
35000 ألف قناع واقي ملصالح الشؤون 

الدينية ليتم تبليغها للسادة أمئة املساجد 
املعنية بالفتح مبختلف بلديات الوالية، 

كام أرشفت السلطات املحلية عىل انطالق 
عملية تعقيم وتطهري ملختلف املساجد 
ومحيطاتها ،العينة كانت مسجد النور 
بوسط املدينة، الصفا بحي اللة عافية، 

عبد الله بن الزبري بحي اإلنتصار، الشيخ 

يس محمد بن يحي بحي داالس، عمر 
البسكري بحي برمادية و مسجد زيد 
بن حارثة بحي 646 مسكن د ن س ، 

باإلضافة لبعض األماكن والشوارع التي 
تعرف إقباال مكثفا من قبل املواطنني

تعقيم املساجد كان مبساهمة الجمعيات 
النشطة يف هذا املجال ( مؤسسة التنظيف 
والتطهري والتعقيم tsar والجمعية الخريية 

الرحمة ) والشباب املتطوع .
مصطفى بورشيط - غليزان

لقاء تحسيسي توعوي لشرح البرتوكول 

الصحي للسادة االئمة المعنية مساجدهم 

بالفتح التدريجي المرتقب 

يف إطار تطبيق االجراءات الوقائية الصحية املرافقة للفتح التدريجي املراقب للمساجد 
عقد مدير الشؤون الدينية واألوقاف للوالية صبيحة يوم األربعاء ١٢ أوت ٢٠٢٠ لقاء 

تحسييس توعوي لرشح الربوتوكول الصحي للسادة األمئة املعنية مساجدهم بالفتح 
التدريجي وذلك بحضور السيد منسق خلية األزمة الوالئية و السيد مدير البيئة و 

نائب املجلس الشعبي البلدي و ممثيل الحامية املدنية و الكشافة اإلسالمية و ممثيل 
الجمعيات الفاعلة حيث تم تقديم توجيهات و رشوحات كام فتح باب النقاش 

والحوار للسادة األمئة.
عني متوشنت ياسني بوجمعة 

السيدة بن يحي فريدة تشرف على تنصيب 

رئيس مجلس القضاء بالبويرة . 

يف إطار الحركة التي أقرها رئيس الجمهورية يف سلك القضاء أرشفت السيدة «بن يحي 
فريدة» رئيسة مجلس الدولة ممثلة لوزير العدل حافظ األختام  عىل تنصيب السيدة 

« زيالبدي حورية» رئيسا ملجلس قضاء البويرة والسيد « جعاد رشيف» نائبا عاما 
ملجلس قضاء البويرة وذلك بحضور االمني العام للوالية ورئيس املجلس الواليئ وكذا 

السلطات األمنية.
البويرة. ساملي زينب

تنصيب نائب عام ورئيس مجلس قضاء أدرار 

تم بقاعة الجلسات الكربى مبجلس قضاء أدرار  تنصيب كل من النائب العام ورئيس 
مجلس قضاء أدرار  ، وقد حرض عملية تنصيب الرجلني عىل أعىل هيئة قضائية بالوالية 
كل من وايل الوالية  وممثلني عن األسالك األمنية ، وذلك تحت ارشاف ممثل عن وزير 

العدل 
حافظ االختام السيد  دحامن زناين إضافة إىل وكالء الجمهورية مبجلس قضاء أدرار  
ونواب الشعب بغرفتيه وينتدرج هذا التنصيب يف اطار الحركة الوسعة التي اجراها 

رئيس الجمهورية عبد املجيد تبون يف قطاع العدالة خالل األيام القليلة املنرصمة .
أدرار/ رضوان ناجمي

توقعاتك بإنتاج ٢ مليون قنطار من فاكهة التفاح ببوحمامة 

توقع املصالح الفالحية 
لخنشلة جني ما يقارب 
إثنني مليون قنطار من 

التفاح بجميع أنواعه ببلدية 
بوحاممة واملحيطات الفالحية 

املجاورة لها مسجلة إرتفاعا 
نسبيا مقارنة مع  املوسم 

املايض الذي جنت فيه 
١,٨ مليون قنطار،وأفتتح 

بتاريخ ٦ أوت سوق الجملة 
والكائن مبحاذاة مركز 

التكوين املهني ببوحاممة و 
يتوافد عليه يوميا املئات من التجار من مختلف واليات الوطن،وانطلقت عملية جني منتوج 

التفاح الصيفي خاصة نوعية رويال املعروفة عامليا،وتعد مناطق مالقو وتاغيت وأسول من 
أكرب املحيطات الفالحية إنتاجا لفاكهة التفاح رغم أزمة الجفاف التي حلت ببعض البساتني 

باملنطقة ،ومنذ السنة الفارطة وتعاونا مع دوله بولندا ويف إطار برامج الشعبة الوالئية للتفاح 
بخنشلة قامت املصالح املختصة بإدخال طرق وتقنيات حديثة وذلك بزرع بستانني منوذجيني 

مبنطقة أجرون عىل مساحة ٤ هكتارات بالطريقة املكثفة بغرس ٣٠٠٠ شجرة يف الهكتار 
الواحد مع توقع إنتاج ٢٠٠ قنطار يف السنة االوىل للهكتار الواحد و ٦٠٠ قنطار للهكتار يف 

السنة الثانية يف تجربة تعد األوىل من نوعها باملنطقة لزيادة املنتوج يف أصغر قدر ممكن من 
مساحة االرض،وتنتج بوحاممة والتي أصبح منتوجها يصدر إىل خارج الوطن عده أنواع وتعرف 

وفرة يف االنتاج ، ويأمل الفالحون من الجهات املعنية زيادة الدعم ومواصلة تذليل العقبات 
خاصة مشكل نقص السقي يف بعض املناطق و وكذلك غياب أليات تسويق ناجعة وتقديم 

املزيد من القروض إلنشاء غرف التربيد . 
عطاالله فاتح نور خنشلة

امن عين تموشنت يحجز٣٤٥٠ وحدة من المشروبات الكحولية
يف إطار مكافحة التهريب بشتى أشكاله 
، متكنت فرقة مكافحة املخدرات التابعة 

للمصلحة الوالئية للرشطة القضائية 
بأمن والية عني متوشنت من حجز كمية 

معتربة من املرشوبات الكحولية و توقيف 
شخصني .

العملية جاءت نتيجة إستغالل ملعلومات 
تفيد بوجود نشاط تهريب املرشوبات 
الكحولية بطريقة غري رشعية ، و عليه 

تم إعداد خطة أمنية محكمة لإلطاحة 
بأفراد الشبكة و ذلك بوضع نقطة مراقبة 

عىل مستوى املخرج الرشقي ملدينة عني 
متوشنت ، حيث تم توقيفهم عىل منت 

مركبة نفعية من نوع هيليكس محملة ب 
3450 وحدة من املرشوبات الكحولية من 
مختلف األنواع و األحجام مموهة بشحنة 

من مادة البصل كانت متجهة إىل والية 
تلمسان

املشتبه فيهم تم تقدميهم أمام السيد/ 
وكيل الجمهورية لدى محكمة عني 

متوشنت بتهمة حيازة و نقل مرشوبات 
كحولية بدون رخصة ، حيازة بضاعة 

أجنبية عن طريق التهريب بإستعامل 
وسيلة نقل و بعد إجراءات املثول الفوري 

صدر يف حقهم أمر إيداع.
عني متوشنت ياسني بوجمعة 

غليزان

تنصيب السيد شريفي صالح رئيسا والسيد ميموني 

عبد الكريم نائبا عاما لدى مجلس قضاء غليزان
تم صبيحة يوم الخميس ، تنصيب كل 

من رئيس مجلس القضاء الجديد، السيد 
رشيفي صالح خلفا للسيدة برياح خرية، 

والنائب العام الجديد السيد ميموين عبد 
الكريم خلفا للسيد قادري ميمون.

عملية التنصيب التي تدخل يف إطار 
تنفيذ الحركة الواسعة التي أجراها مؤخرا 

رئيس الجمهورية عبد املجيد تبون يف 
سلك رؤساء لدى املجالس القضائية و 
النواب العامون عرب الواليات ، أشـرف 

عليها ممثل وزير العدل حافظ األختام 
السيد لعموري محمود، بحضور السلطات 

الوالئية املدنية األمنية والعسكرية 
واملنتخبني، ممثلني عن مساعدي العدالة 

وعن نقابة القضاة و املحامني. 
و باملناسبة، أشار السيد لعموري محمود 

إىل أن الحركة يف سلك القضاء، تهدف 
إىل إعطاء نفس جديد للعمل القضايئ 

وتحسني عمل املرفق العام للعدالة 
وإعادة اإلعتبار للمناصب النوعية وتقلد 

املسؤوليات.
مصطفى بورشيط - غليزان

عين تموشنت 

حملة تنظيف واسعة بكل من شاطئ بني صاف ورشقون
أرشف السيد األمني العام للوالية  يوم 
13/08/2020، رفقة رئيس دائرة بني 
صاف بالنيابة، مدير الحامية املدنية، 
مدير السياحة، مدير البيئة، مندوب 

أمن الوالية، عىل مبارشة و تنظيم حملة 
النظافة الواسعة ببلدية بني صاف و 

التي مست شواطئ البلدية البرئ، مدريد 
و رشقون تحضريا لعملية فتحها أمام 

املصطافني يوم 15/08/2020، مبشاركة 
مصالح بلدية بني صاف ممثلة يف رئيس 

املجلس الشعبي البلدي و نوابه، مركز 
الردم التقني للنفايات، ديوان الرتقية و 
التسيري العقاري، مركز الجزائرية للمياه 

لبني صاف، سلم الديوان الوطني للتطهري 
لبني صاف، القسم الفرعي لألشغال 

العمومية، القسم الفرعي للتجهيزات 
العمومية، القسم الفرعي للموارد املائية، 

القسم الفرعي للتعمري، القسم الفرعي 
للسكن، مقاطعة الغابات، أعضاء عن 
املحافظة الوالئية للكشافة الجزائرية 

اإلسالمية، أعضاء جمعية نسيم البحر، 
يف ذات السياق و أثناء معاينة هذه 

الشواطئ أسدى السيد األمني العام جملة 
من التعليامت تتعلق أساسا برضورة 
مراعاة اإلجراءات و التدابري الوقائية 

للحد من تفيش فريوس كورونا بالشواطئ 
و السهر عىل ضامن راحة املصطافني و 

الوافدين عىل الشواطئ.
عني متوشنت بوجمعة ياسني
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أمن والية األغواط

جهود ميدانية متواصلة لمحاربة الجريمة الحضرية

مواصلة للجهود الميدانية الرامية إلى مكافحة 

الجرمية الحرضية مبختلف أشكالها، ضامن األمن و السكينة والصحة و اآلداب العامة سيام 
يف الظرف الراهن، متكنت الفرقة الجنائية باملصلحة الوالئية للرشطة القضائية من اإلطاحة 

بجامعة أرشار تتكون من شخصني مشتبه فيهام ترتاوح أعامرهم مابني (25-27) متورطني يف 
قضية تكوين جمعية أرشار لغرض اإلعداد لجناية/ جناية الرسقة املقرتنة بظرف الليل، التعدد 

و الكرس، و ذلك بعد قيامهام بفعل إجرامي متمثل يف رسقة مركبة أحد املواطنني من نوع 
(شريي كيوكيو) كانت متوقفة أمام مسكنه بوسط مدينة األغواط، هذه األخرية تم اسرتجاعها 

يف ظرف قيايس من قبل عنارص الرشطة للفرقة الجنائية بعد تكثيف األبحاث و التحريات 
التي أسفرت أيضا عن توقيف املشتبه فيهام.

يف نفس اإلطار قامت مصالح األمن الحرضي السابع بتوقيف شخصني مشتبه فيهام ترتاوح 
أعامرهام مابني (35-52) سنة لضلوعهام يف قضية مامرسة نشاط تجاري دون القيد يف السجل 

التجاري، مخالفة عدم الفوترة، مخالفة إلزامية وسم املنتوج، عدم احرتام سالمة املنتوج، و 
ذلك بعد استغالل معلومات تفيد قيامهام بهذا النشاط اإلجرامي، كام مكن التحقيق الذي 

تم مبارشته بخصوص هذه القضية من ضبط و حجز كمية من مادة التبغ تقدر بـ (102920) 
وحدة من مختلف العالمات، باإلضافة إىل (300) وحدة من مادة فحم املدينة (الشيشة).
بعد استكامل اإلجراءات القانونية لقضيتي الحال تم تقديم املشتبه فيهم السالف ذكرهم 

أمام السيد وكيل الجمهورية لدى محكمة األغواط عن األفعال اإلجرامية املنسوبة إليهم.

مكتب اإلتصال و العالقات العامة
أمن والية األغواط

معاناة منذ سنة 2015 

مواطنون يستنجدون  بالجمعية 

الوطنيةللدفاع عن حقوق االنسان
تلقت الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق االنسان ببلدية الرحية دائرة مسكيانة  ،شكوى من 
مواطنني تتمحور حول قضية تحصيص نوري 119  قطعة أرض ألجل التدخل وإمتام اإلجراءات 

القانونية   التى مل يتحصلو عليها  منذ اإلفراج عن القامئة اإلسمية  من سنة 2016/2015 
حسبام جاء يف هذه الشكوى والذي تسلم املكتب البلدي للجمعية  نسخة منها  . 

حيث قام السيد بن عياد يحي رئيس املكتب البلدي للجمعية الوطنية  للدفاع عن حقوق 
االنسان  عىل إثر ذلك بدراسة القضية  ورفع تظلام للمسؤولني املحليني والوالئني  ينقل فيها 
معناة  أزيد من 27 مستفيد  من القطع االرضية  والتي مل تتخذ اي إجراءات قانونية  فيها 

المتامها منذ سنوات  والجل مفتوح .
 وعليه تناشد الجمعية  السلطات املعنية   للوقوف عىل مطالب املستفيدين وتسوية 

وضعيتهم    يف أقرب االجال .
مدفوين صونيا ام البواقي

مصالح أمن والية أم البواقي

تحجز أسلحة بيضاء و مؤثرات 
عقلية خالل عمليات شرطية بكل 
من أم البواقي عين البيضاء و الضلعة

يف إطار محاربة االجرام الحرضي السيام ماتعلق بظاهرة حمل األسلحة البيضاء و ترويوج 
املخدرات و املؤثرات العقلية ، نفذت مصالح األمن الوطني بكل من أم البواقي ، عني البيضاء 

و الضلعة بتاريخ 2020.08.13 عمليات رشطية واسعة النطاق استهدفت مختلف أحياء 
وشوارع املدن خاصة أوكار الجرمية و األماكن املشبوهة ، أين تم تسخري العديد من الفرق 
العملياتية التابعة للرشطة القضائية و أمن الحوارض و كذا األمن العمومي ، حيث أسفرت 

هذه العمليات عىل ماييل:
- توقيف 07أشخاص (بني 19 و 33 سنة) مبحوث عنهم من طرف الجهات القضائية وصادرة 

يف حقهم أوامر جزائية من بينهم شخص بحوزته سالح أبيض (سكني 03نجوم) ، تم اتخاذ 
االجراءات القانونية ضدهم بالتنسيق مع النيابة املختصة.

- توقيف 03أشخاص و حجز 03 أسلحة بيضاء محضورة (سكاكني) كانت بحوزتهم ، انجزت 
ضدهم ملفات جزائية عن قضية حيازة أسلحة بيضاء محظورة دون سند رشعي - توقيف 
04أشخاص وحجز 60قرص مهلوس من دواء بريغابالني ومبالغ مالية من عائدات اإلتجار ، 

أين انجزت ضدهم ملفات جزائية عن قضية عرض ووضع للبيع مواد صيدالنية ذات خصائص 
مخذرة بطريقة غري غري مرشوعة دون رخصة من السلطات العمومية املؤهلة قانونا .

مدفوين صونيا ام البواقي .

غرفة الصناعات التقليدية  والحرف بوالية األغواط جندت 

أكثر من ١٠٠حرفي لخياطة٢٤٠٠٠٠ قناع واقي 
قامت غرفة الصناعات 

التقليدية  والحرف 
بوالية األغواط إثر 
جائحة كورونا عىل 

تجنيد أكرث من 100 
حريف وحرفية  يف 

نشاطات الخياطة  مع 
تجهيز 3ورشات  بهياكل 

الصناعة التقليدية 
للمساهمة يف عملية 

إنتاج األقنعة الواقية . 
حسب مدير الغرفة 

الصناعات التقليدية والحرف السيد خرياين 
عبد الرحامن تم خياطة أكرث من 240000 
إىل غاية أوت إضافة إىل األلبسة الوقائية 
والستائر العازلة  املقدرة بـ600 وحدة  

املوجه إىل العمل التضامني  ومساعدة 
الحرفني إلعادة بيعها للصيادلة  وهدا كله 
بالتنسيق مع مع مديرية التكوين املهني 

ملنح الكميات الكبرية ملصالح الوالية 

وتوزعها للقطاع الصحي بالوالية. 
ويضيف مدير الغرفة أنه تم 

توزيع الكيل ملنحة الرضر 
بإحصاء استفادة كرث من 
3500حريف ما ميثل نسبة 

29باملئة  من مجموع الحرفني   
املقدرة بـ11ألف . وتجدر 

اإلشارة حسب ذات املصدر أن 
الفئة التي إستفادت من منحة 

تعويض ضد الرضر إلجراءات 
القلق ملكافحة  وباء كوفيد 19 

وهي تخص كل من الحالقني 
والحالقات والحرفني يف السياحة والتصليح  

وحريف صناعة النشاطات التقليدية 
والفنية 

األغواط: حمدي عطاء الله 

القسم الفرعي الفالحي ينجز ٢٠كلم من الكهرباء الفالحية  

و٢٠كلم من المسالك الفالحية لدائرتي سيدي مخلوف واألغواط 
يواصل القسم الفرعي الفالحي باألغواط 

نشاطاته وخدماته لصالح الفالحني واملوالني 
بالتوجيه واإلرشاد السيام للمقاطعة التابعة 

له لدائريت األغواط وسيدي مخلوف ولبلديات 
الدائرتني كل من بلدية األغواط والعسافية 

وسيدي مخلوف وهذا يف مجال مد الكهرباء 
الفالحية  وفتح املسالك واألسمدة وتجهيزات 

واألدوية البيطرية . 
حسب مديرة الفرع السيدة عكاكة إنتصار 

سارة  تم اإلنطالق يف إنجاز مرشوع الكهرباء 
الفالحية عىل مستوى بلدية العاسفية عىل 

مسافة 20 كلم وهذا املرشوع ملساعدة 
الفالحني الذين لهم أبار ينتظرون مدها 

بالكهرباء. 
إضافة إىل املسالك الفالحية  تضيف مديرة 

الفرع الفالحي أين تم اإلنطالق يف إنجاز يف 
مسالك فالحية  عرب جائرة األغواط بـ12 كلم  

ودائرة سيدي مخلوف عىل مسافة 20 كلم 
لكل من بلديتي سيدي مخلوف والعسافية 
10 كلم لكل بلدية .كام تم توزيع وحدات 
تربية النحل لنحال الجدد    ضمن الربامج 

الوزارية واستفادة الفالحني يف الدعم الفالحي 
يف العديد من النشاطات الفالحية ومدهم 

بالوسائل التي تساعدهم عىل عامليات 

السقي و املضخات وهذا عن طريق مرورهم 
عىل اللجنة الخاصة  لدراسة اإلحتياجات 

ملدهم بالجزارات والحاصدات وسائل السقي 
املختلفة. 

الفرع كذالك يهتم حسب السيدة عكاكة 
انتصار مبريب البقر يف مايخص األعالف  وهذا 

وفق تقديم امللفات ودرستها وتسهيل تقديم 
األعالف لهم .إضافة إىل الدعم باألسمدة 
الفالحية للمنتوج ذات الهكتارات الكبرية 

مثل البطاطة . مع توزيع األدوية للقضاء 
عىل جرد الحقول والقوارض الحقلية .ويبق 
العمل الدائم للفرع الفالحي هو الحامالت 

التحسيسية واإلرشادية وتنظيم الندوات 
لتوصيل كل املعلومات للفالحني واملوالني ألن 

الفرع هو مبثابة همزة وصل للمقاطعات 
واملديرية والبلديات وهذا من أجل القضاء 

عىل املشاكل والعراقيل التي تواجه الفالحني 
واملوالني السيام يف تلقيح مواشيهم وأبقارهم 

فرقة البحث والتدخل BRI ام البواقي

توقف شخص وتحجز ازيد من ٤٦ الف كيس من الشمة المقلدة
متكنت فرقة البحث والتدخل BRIبام 

البواقي من حجز 46420كيس تبغ (شمة) 
مقلدة وتوقيف شخص مشتبه فيه يف 

القضية.
القضية جاءت بعد االستغالل الجيد 

ملعلومات إستقتها عنارص فرقة البحث 
والتدخل بام البواقي، مفادها قيام أحد 

األشخاص بتخزين واملتاجرة يف مادة التبغ 
(شمة) مقلدة مبسكنه الكائن مبدينة 

عني البيضاء، وبعد اتخاذ كافة االجراءات 
القانونية تم تفتيش مسكن املشتبه فيه، 
ليتم ضبط كمية معتربة من مادة الشمة 

مقلدة لعالمات تجارية مختلفة قدرت 
بـ46420كيس، كانت مهيأة للبيع ومبينة 

كام ييل:
- 26190 كيس من عالمة قوسطو .

- 16000 كيس من عالمة مكلة الهالل.
- 2245 كيس من عالمة نفحة .

- 1985 كيس من عالمة البونواز.

اضافة اىل حجز مبلغ مايل قدره 
173300.00 دج .

هذه املنتجات وبعد التنسيق مع الجهات 
املختصة تبني أنها غري مطابقة للمعايري 

والجودة ليتم حجزها و انجاز ملف جزايئ 
ضد املشتبه فيه البالغ من العمر 45 سنة، 
عن قضية: حيازة بضاعة أجنبية مغشوشة 

لغرض تجاري مستوردة عن طريق 
التهريب و تقليد عالمة تجارية و الرشوع 

يف املضاربة غري املرشوعة مع العود ، تم 
تقدميه أمام الجهات القضائية بتاريخ 

.2020.08.11
مدفوين صونيا ام البواقي
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املوقع اإللكرتوين:
www.wassitmag.com

الربيد اإللكرتوين
wassitmagharibidz@gmail.com

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

الهاتف:
٠٢١٧٣٧١٢٨-٠٢١٧١١٦٦٤

الفاكس:
٠٢١٣٧٩٥٥٩-٠٢١٧٣٩٩١٩

املدير مسؤول النرش:
بلقاسم فرحات

الهاتف:
0550463504
0783014046
0698757133

الطبع:
املؤسسة الجزائرية للطباعة

SIMPRAL
٢٠ شارع الحرية -الجزائر 

العاصمة -
الوسيط املغاريب جريدة ورقية وإلكرتونية 

سحب من عدد األمس ٣٠٠٠ نسخة 
عدد الزيارات للموقع217323

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

عنوان اإلدارة والتحرير: 15A شارع محمد خميستي  الجزائر

ثقافة السبت 15 أوت 2020
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عني على ما وراء اخلبر 

السبت  15  اوت 2020   املوافق لـ ٢٥ ذي الحجة 1441 ه   العدد 803
يومية سياسية تهتم باألخبار الوطنية واملغاربية

www.wassitmag.com
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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 

 

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

