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عني عىل ما وراء الخرب

يومية سياسية تهتم باألخبار الوطنية واملغاربية

شهادتا   التعليم   المتوسط   والبكالوريا  :  

تعليمة   وزارية   بخصوص   التكفل
البيداغوجي   والنفسي   بالمترشحين

قبل   واثناء   االمتحانين
ص٠٢

بيانات صادرة عن القيادة وحركة التحرير والمنظمات الفلسطينية ترفض وتستنكر
ص٢٤

بقلم س. قرايت

جـــديــد مــؤلــم في فــلســطين!
ما تقوم به إرسائيل هذه األيام من أعامل عدوانية يف حق الشعب الفلسطيني يرقى إىل 

جرائم يف حق اإلنسانية واملحزن وعايد من القلب أن هذه األعامل العدوانية تحدث 
عىل مرأى ومسمع من الرأي العام العاملي وال احد يحرك ساكنا وينهي عن الجرمية.

فالصهاينة الذين دأبوا عىل إطالق الرصاص عىل الفلسطنيـني بدم بارد وبال شفقة وال 
رحمة, هاهم وكعادتهم يغلقون معرب كرم أبو سامل ومينعون إدخال البضائع والسلع من 

مواد غذائية ووقود وحتى مواد البناء مل تسلم من املنع.

والواقع انه ما كان إلرسائيل أن تقدم عىل مثل هذه الجرائم لوال التواطؤ العريب وأحيانا 
التأمر عىل القضية الفلسطينية. يف الخفاء ويف العلن.

واملحزن حقا انه يف الوقت الذي يسدد الصهاينة الخناق عىل الشعب الفلسطيني تقول 
األخبار املتداولة أن دولة اإلمارات العربية تعتزم توقيع اتفاق إقامة عالقات «وصفت 

بالتاريخية» مع ارسائيل, انه العجب بعينه, وتتعجب أكرث عندما نسمع أن بعض 
االنظمة العربية سارعت إىل مباركة هذا االتفاق املشبوه, الذي قال بشأنه «ترمــب» انه 

سيوقع بني الطرفني يف البيت األبيض يف غضون أسبوعني عىل أكرث تقدير.

السؤال الجدير بالطرح هل اتفق العرب هذه املرة عىل التنازل عن القدس ومسجدها 
األقىص أوىل القبلتني وثالث الحرمني الرشيفني إىل الكيان الصهيوين مجانا؟

وهل تنكر العرب بهذه السهولة للموقف الفلسطيني الشجاع الذي وقف ضد صفقة 
القرن  رغم التهديد والوعيد والرتغيب؟

وهل أدار العرب ظهورهم إىل نضال وكفاح الشعب الفلسطيني ومعه احرار العرب وما 
قدموه من تضحيات عىل مدار سبعني سنة؟

نقولها برصاحة لقد بلغ الهوان العريب درجة مل يكن يتوقعها حتى أعداء العرب و 
املسلمني هؤالء االعداء الذين اغتصبوا األرايض العربية بالقوة, ورشدوا شعوبها يف أكرث 

من وطن عريب.

وصفوة القول نتساءل برباءة هل اخذ الفلسطنيون حقوقهم كاملة حتى يتخىل عنهم 
بعض القادة العرب بهذه السهولة؟ 

وهل طبقت اثفاقية السالم العربية, التي تنص رصاحة عىل إقامة سالم مع إرسائيل 
مقابل األرض وعودة كل الالجئني الفلسطنيني إىل فلسطني واالعرتاف الرصيح بدولة 

فلسطني وعاصمتها القدس؟وهل توقفت ارسائيل عن تهديداتها بطرد الشعب 
الفلسطيني ودمجه يف إحدى دول الجوار؟

برصاحة وبشهادة األحرار يف العامل اليشء تحقق للشعب الفلسطيني منذ اتفاقية او 
سلوا إىل اليوم ومل يجن الشعب الفلسطيني من االرسائليني سوى القمع والتجويع 

والتقتيل والترشيد والنفي.

لكن هيهات... هيهات فالشعب الفلسطيني األيب الذي ناضل عىل مدار سبعني سنة 
وقدم قوافل من الشهداء من اجل انتزاع حقوقه املرشوعة لن يركع ولن يساوم أو 

يستسلم فهو كشجرة الرسو تلويها الرياح لكن ال تكرسها فهو يستمد إرادته من إرادة 
الله التي ال تقهر فمهام كانت رشاسة االحتالل اإلرسائييل وتواطؤ بعض القادة العرب 
فالشعب الفلسطيني موجود عىل ارض فلسطني وسيبقى موجودا وهو رقم أسايس يف 

معادلة الرصاع العريب الصهيوين يستحيل اختزاله فاملنطق يرفض ذلك.

وسيبقى هذا الشعب يناضل ويكافح من اجل انتزاع حقوقه املرشوعة والتاريخ 
سينصفه حب من حب وكره من كره, وما ضاع حق إال وراءه طالب.
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دعوة الوالة إلى فتح حوار مع المواطنين "قبل 

فرض أي تصور في حل القضايا المطروحة"
دعا الوزير األول، عبد العزيز جراد، يوم الخميس بالجزائر العاصمة، والة الجمهورية الى ضرورة فتح 

حوار مع المواطنين "قبل  فرض أي تصور لحل القضايا المطروحة في الميدان".

وقال السيد جراد مخاطبا الوالة يف ختام 
لقائهم بالحكومة : "أدعوكم اىل فتح 

حوار مع املواطنني بكافة مناطق الوطن 
قبل فرض تصوراتكم يف حل القضايا 

املطروحة ميدانيا"، مشددا عىل رضورة 
"تفهم مشاكل وانشغاالت املواطنني مع 

اخذها بعني االعتبار يف ظل الدميقراطية 
التشاركية".

وأكد يف نفس السياق عىل رضورة 
التواصل خاصة مع مواطني مناطق الظل 

ملعرفة انشغاالتهم وأولوياتهم.
وفيام يخص الوقاية من حرائق الغابات، 

دعا السيد جراد اىل رضورة تجنيد كافة 
اإلمكانيات للحفاظ عىل الرثوة الغابية 
للبالد، مطالبا أعضاء الحكومة الذين مل 

يتدخلوا يف هذا اللقاء اىل "تقديم ملخص 
عن خطة عملهم يف التقرير النهايئ".

وأج

أمر بتغيير مالمح مناطق الظل قبل نهاية السنة
وجه الوزير األول عبد العزيز جراد يوم الخميس بالجزائر العاصمة تعليمات صارمة للوالة والمسؤولين 

المحليين للعمل على تنفيذ المشاريع التنموية المقررة في مناطق الظل بشكل مستعجل قصد تحسين واجهة 
هذه المناطق قبل نهاية السنة الجارية.

واعترب السيد جراد خالل كلمته يف ختام 
أشغال اجتامع الحكومة بالوالة، أن 

الربامج االستدراكية للتنمية عىل مستوى 
مناطق الظل تعترب من أعمدة برنامج 
رئيس الجمهورية غري أنها تشهد تأخرا 

ملحوظا يف تنفيذها.
ومع ان ذلك ميكن تربيره بتداعيات وباء 

كوفيد19- وباملشاكل االقتصادية للبالد 
إال أن هذا التأخر غري املقبول يرجع أيضا 
إىل املنطق البريوقراطي لبعض املسريين 
املحليني الذين يعرقلون مسار الحكومة 

وبرنامج الرئيس يف هذا املجال.
وحسب األرقام التي عرضت يف اليوم 

الثاين من أشغال االجتامع الذي انطلق 
أمس االربعاء، فإن عدد العمليات املنتهية 
يف اطار الربامج التنموية ملناطق الظل بلغ 

1.256 مرشوع مببلغ 95ر15 مليار دج 
عىل مستوى 1.014 منطقة ظل لفائدة 

716 الف مواطن وذلك من إجاميل 
11.815 مرشوع مربمج بغالف مايل يقدر 

بـ 207 مليار دج، ميس 9.502 منطقة.
وبهذا الخصوص، أمر بوضع رزنامة 

دقيقة ملشاريع التنمية مبناطق الظل 
ومتابعة إنجازها بصفة دورية، مشريا 
اىل ان عمليات التقييم ستكون بصفة 

شهرية لبلوغ االهداف املسطرة يف اآلجال 
املحددة.

ويجب أن تتجسد ميدانيا نتائج الربنامج 
املسطر "مع نهاية السنة الحالية"، يؤكد 
السيد جراد، وباألخص ما يتعلق بالربط 
بشبكات الكهرباء والغاز واملاء الرشوب 

وشبكات الرصف الصحي وفك العزلة عرب 
انجاز الطرقات.

وتوعد الوزير األول كل مسؤول متورط 

يف عرقلة التنمية عىل املستوى املحيل بانه 
سيكون محل تحريات مضيفا بالقول : 

"اذا كان ذلك عن عدم كفاءة فليغادر اما 
اذا كان لذلك خلفيات اخرى فسيحال عىل 

العدالة".
ويف نفس السياق، شدد عىل أهمية 

"مكافحة الفساد بجميع اشكاله وأخلقة 
السلطة العمومية" مشريا إىل أن "الرهان 

من وراء هذا املسعى يتثمل يف ضامن 
نزاهة وموضوعية واستقامة األشخاص 

الذين ميارسون املسؤوليات عىل مستوى 
السلطة العمومية".

ويكتيس ذلك "أهمية حاسمة ليس فقط 
لضامن سيادة دولة القانون فحسب بل 
أيضا وبشكل اعم لتعزيز ثقة املواطنني 

التي فقدوها يف مؤسساتهم".
ورصح السيد جراد قائال :"علينا بدون 
تأخري اطالق مرشوع شامل إلصالحات 
جذرية دفع إلقامة نظام حكم جديد 

وعرصي يشكل دعام قويا لتأسيس 
الجمهورية الجديدة من اجل احداث 

قطيعة مع الحوكمة القدمية التي أدت  
والزالت ايل انحرافات وخطرية وغري 

مقبولة".
كام اكد عىل رضورة مراعاة الرصامة يف 

ادارة املشاريع املحلية والنفقات العمومية 
من طرف جميع الفاعلني الفتا إىل أنه "آن 
االوان لرتشيد النفقات العمومية واعتامد 

الرصامة يف ادارة شؤون الدولة وتجنب اي 
شكل من اشكال التبذير".

وأمر أيضا بإعداد خطة مستعجلة للرقمنة 
عىل مستوى الحكومة واإلدارة املحلية مع 

رضورة الرتكيز بشكل اولوي عىل مجايل 
الجامرك والرضائب بالنظر ألهمية ذلك يف 

اضفاء الشفافية ومحاربة الرشوة والفساد 
مؤكدا بان "تحقيق هذا الهدف لن يكون 

سهال ألنه سيمس مبصالح كبرية".
وجاءت هذه التوصيات عقب عرض 

توصيات الورشات الخمس التي جرت 
أمس االربعاء وصبيحة اليوم الخميس 

والتي متحورت حول: تقييم التنمية 
املحلية عىل مستوى مناطق الظل، الرقمنة 
واإلحصاء ومحاربة البريوقراطية، إجراءات 
الوقاية من انتشار وباء كوفيد19-، تقييم 

وتنفيذ اإلجراءات املتعلقة بالتنمية 
االقتصادية املحلية إضافة إىل الدخول 

االجتامعي املقبل وامن األشخاص 
واملمتلكات.

يذكر أن جلسة افتتاح اشغال اجتامع 
الحكومة بالوالة جرت أمس األربعاء 
برئاسة رئيس الجمهورية، السيد عبد 

املجيد تبون، الذي شدد عىل توفري ظروف 
العيش الكريم لساكنة مناطق الظل كأحد 
أبرز االولويات يف برنامج عمل الحكومة، 

محذرا من ان الدولة ستقف باملرصاد ضد 
املسؤولني املتهاونني واملخربني.

كام أشار السيد تبون أن القرارات التي 
اتخذها مؤخرا بإنهاء مهام عدد من 

املسؤولني املحليني "ما هي اال بداية" 
يف مسار محاسبة املتقاعسني يف التكفل 

بانشغاالت املواطنني ومشاكلهم يف مناطق 
الظل.

يذكر ان 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

لقاء خالل األسبوع المقبل مع ممثلين عن 

متقاعدي الجيش والجرحى والمعطوبين

أعلنت وزارة الدفاع الوطني, يف بيان لها يوم الجمعة, أنه سيتم, خالل االسبوع املقبل, 
تنظيم لقاء بالنادي الوطني للجيش (الجزائر العاصمة) يحرضه ممثلون عن مختلف 

الرشائح والفئات املمثلة ملتقاعدي الجيش الوطني الشعبي والجرحى واملعطوبني 
بغرض دراسة انشغاالتهم والبحث عن الحلول املناسبة لكل فئة.

وأوضح نفس املصدر أنه «مواصلة لسلسلة اللقاءات التي تنظمها املصالح املعنية 
لوزارة الدفاع الوطني مع مختلف الرشائح والفئات املمثلة ملتقاعدي الجيش الوطني 
الشعبي والجرحى واملعطوبني بغرض دراسة انشغاالتهم الطبية واالجتامعية والبحث 

عن الحلول املناسبة لكل فئة, تعلم وزارة الدفاع الوطني عن عقد لقاء يف غضون 
األسبوع املقبل بالنادي الوطني للجيش يحرضه ممثلون عن الفئات املذكورة وستتم 

دعوتهم لحضور هذا اللقاء بالطرق املعمول بها».
وتأيت هذه املساعي --يضيف البيان-- «تنفيذا لتوجيهات القيادة العليا للجيش 

الوطني الشعبي الحريصة عىل التكفل األمثل باالنشغاالت االجتامعية ألبناء الجيش 
الوطني الشعبي الذين أنهوا مدة خدمتهم يف الصفوف».

وأج

شهادتا التعليم المتوسط والبكالوريا : 

تعليمة وزارية بخصوص التكفل البيداغوجي 

والنفسي بالمترشحين قبل واثناء االمتحانين

أصدرت وزارة الرتبية 
الوطنية أمس السبت 

تعليمة تتضمن توجيهات 
من أجل التكفل 

البيداغوجي والنفيس 
بالتالميذ املرتشحني 

المتحاين شهاديت التعليم 
املتوسط و البكالوريا 
قبل وأثناء االمتحانني.

ومن شأن هذه التعليمة 
املوجهة اىل االساتذة 

و مستشاري التوجيه واإلرشاد املدريس واملهني، توضيح كيفيات املراجعة والتحضري 
البيداغوجي ومنهجية املرافقة النفسية وهي تهدف اىل مرافقة التالميذ املعنيني 

ومساعدتهم عىل تجاوز العقبات التي تعرتضهم قبل و/ أو أثناء إجراء االمتحان، 
والتقليص من الضغوطات التي تعيق أداءهم وتقلل من فرصهم يف النجاح.
وتجسدت ذات التعليمة يف شكل ثالث بطاقات تقنية تربز األوىل (التكفل 

البيداغوجي) كيفية مرافقة التالميذ يف املذاكرة واملراجعة لالستعداد لالمتحان حيث 
تم التأكيد يف هذا السياق عىل رضورة املرافقة النفسية للتالميذ املرتشحني أثناء اجتياز 

االمتحان و اسرتجاع ثقتهم بأنفسهم من خالل تهوين االمتحان و تقديم املساعدة 
النفسية للذين يعانون من صعوبات نفسية (خوف، قلق، اكتئاب، احباط...).

كام متت االشارة اىل مساعدة التالميذ عىل الرتكيز السرتجاع املعلومات يف حالة النسيان 
وطأمنتهم ومساعدتهم عىل االسرتخاء وتقديم لهم الدعم املعنوي للنجاح يف االمتحان.

وترسي هذه االجراءات ابتداء من 25 أغسطس الجاري إىل غاية بداية إجراء 
االمتحانني.

وتتعلق البطاقة الثانية بالتكفل النفيس باملرتشحني لالمتحان قبل اإلجراء والهدف من 
العملية-- حسب التعليمة-- هو تدعيم ثقة التالميذ بأنفسهم ومساعدتهم عىل تجاوز 

بعض الضغوطات النفسية كالقلق والخوف من االمتحان و تقديم توجيهات خاصة 
بكيفية التعامل مع أسئلة االمتحان (اختيار املوضوع، قراءة األسئلة، وضع مخطط 

لإلجابة، التدرج يف األسلة من السهل إىل الصعب، استعامل األوراق املسودة، الكتابة 
بخط واضح، استغالل كل وقت االمتحان، مراجعة ورقة االمتحان...).

كام تسعى الوصاية من وراء هذه االجراءات اىل تقديم نصائح ألولياء التالميذ لتهيئة 
األجواء الدراسية املناسبة ألبنائهم وتوفري املناخ املالئم لهم والتقليص من حدة القلق 

لديهم و اإلصغاء ال ى مشاكل التالميذ قصد مساعدتهم عىل إيجاد حلول لها.
وتتبع الجهات املعنية يف هذا االطار عدة أساليب للتدخل منها املقابلة اإلرشادية 

(الفردية والجامعية) و التدريب عىل االسرتخاء و الحديث االيجايب مع الذات و 
التوقف عن استخدام التعليقات السلبية للقلق عند التحدث مع النفس...

وبخصوص البطاقة الثالثة فهي ذات الصلة بكيفية التكفل النفيس باملرتشحني أثناء 
إجراء االمتحان حيث يرجى منها املقابلة اإلرشادية النصف موجهة (مقابلة رسيعة 

فعالة مع رضورة أخذ الوقت بعني االعتبار) واستعامل االسرتخاء و التفكري االيجايب ( 
مجموعة تقنيات تسمح باإليحاء الذايت كالحديث االيجايب مع املرتشح) وكذا اللجوء اىل 

تقنية التنفس البطني أو الجويف للمساعدة عىل التقليل بشكل كبري من القلق والتوتر.
يذكر أن امتحان شهادة التعليم املتوسط سيجرى من االثنني 7 إىل األربعاء 9 سبتمرب 

2020، أما امتحان شهادة البكالوريا للتعليم الثانوي فقد حدد تاريخ اجرائه من األحد 
13 إىل الخميس 17 سبتمرب 2020.

املصدر: واج
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المؤسسة الوطنية للصناعات الكهرومنزلية:

تنويع المنتجات الكتساح السوق مجددا
أكد الرئيس المدير العام للمؤسسة الوطنية للصناعات الكهرومنزلية, جياللي موازر يوم الجمعة أن تنويع 
و عصرنة المنتجات يمثالن أهم المحاور التي تقوم عليها استراتيجية التطوير و إعادة التأهيل التي أعدتها 

المؤسسة الكتساح السوق الوطنية مجددا.
يف ترصيح لوأج رصح ذات املسؤول 

أنه تم الرشوع يف عملية إعادة تأهيل 
وتطوير املؤسسة التي رصد لها مبلغ فاق 
15 مليار دج منذ سنتني عن طريق تعزيز 

وحدة البحث والتطوير بها.
وأردف يقول أن تجسيد هذا املخطط 

ميكن أن يتم بطريقتني األوىل عن طريق 
تعبئة الدولة للموارد املالية "لتأهيل 
التجهيزات وأدوات التطوير (املخرب 

و ورشات الصناعة الخاصة باملعدات 
الصناعية).

يف هذه الحالة ميكن للمؤسسة التي متلك 
املوارد البرشية الرضورية وفائض األصول 
انجاز هذا املرشوع مبفردها مع الرشوع 

يف اقتناء التجهيزات لتغيري مجموعة 
منتجاتها.

و الطريقة الثانية هي يف حال عدم 
استفادة املؤسسة من مساعدة الدولة 

تلجأ هذه األخرية إىل الرشاكة الصناعية 
من أجل ادماج وتنويع نشاطها سواء مع 
رشكاء جزائريني أو أجانب, مشريا إىل أنه 

ميكن تطبيق املسعيني يف نفس الوقت.
إال أنه أوضح أن تجسيد هذه 

االسرتاتيجية مرهون بتسوية األزمة املالية 
التي تعرفها املؤسسة وذلك عن طريق 

تصفية أو إعادة جدولة ديونها التي 
قدرت بحوايل 6 مليار دج وتعبئة رأسامل 

متداول.
يف معرض حديثه عن انعكاسات األزمة 

الصحية كوفيد 19 عىل نشاط هذه 
املؤسسة أشار السيد موازر إىل أن اإلنتاج 

عرف «انخفاضا كارثيا» خالل السدايس 

األول 2020 بسبب العطلة التقنية املرتتبة 
عن نفاذ املواد األولية (مجموعة يس.كا.

دي).
و أشار املسؤول بالقول «لقد تم تسجيل 

عودة محتشمة خالل فرتة الحجر الصحي, 
بالتحديد يوم 21 ابريل الفارط. منذ شهر 
يوليو, تعمل ورشات االنتاج بصفة عادية 
مع عودة ازيد من 80 باملئة من موظفي 

املؤسسة», معربا عن شكره للعامل «نظري 
يقظتهم و التزامهم و روحهم املهنية» 

خالل هذه الفرتة الصعبة حيث طأمنهم 
ان املديرية العامة «مل تدخر اي جهد من 

اجل تحسني الوضعية».
و ارسد بالقول ان «هذه االزمة الصحية 
قد تسببت يف خسارة كبرية يف االرباح 

فيام يخص رقم االعامل. لقد حققنا سوى 
46 باملئة من رقم االعامل حيث فاقت 
الخسارة يف االرباح نسبة 50 باملئة من 

االهداف املسطرة».
و قال السيد موازر «بالنظر للطلب الكبري 

الذي لدينا ميكننا تجاوز االهداف املسطرة 
بكل سهولة», موضحا انه تم ابرام «عقود 

مهمة» بني املؤسسة و زبائنها بقيمة 
اجاملية تقارب 2 مليار دج.

و شدد املتحدث عىل رضورة تجديد 
تراخيص قطع يس كا دي (CKD), التي 
انتهت صالحيتها يوم 22 يوليو الفارط, 

يف اقرب اآلجال, مضيفا بالقول «إن كانت 
كل النشاطات قد سجلت عودتها فان 
بعض املنتجات ال يتم تصنيعها بسبب 

عجزنا عن جمركة املادة االولية بعد انتهاء 
.«(CKD) صالحية تراخيص يس كا دي

«لقد تم تقديم طلب اعادة تجديد هذه 
الرتاخيص لوزارة الصناعة و هي قيد 

الدراسة. اعادة تجديد هذه الرتاخيص 
سيسمح للمؤسسة بتفادي نفاذ مخزون 

املادة االولية ال سيام املوجهة لتصنيع 
املدفأة و سخان املاء و التي يكرث 

عليها الطلب يف فصل الشتاء و بالوفاء 
بالتزاماتها اتجاه زبائنها», يضيف املسؤول

المؤسسة الوطنية للصناعات الكهرومنزلية سترفع من 

نسبة اإلدماج لمجموعة من المنتوجات إلى 70 بالمائة
وضعت المؤسسة الوطنية للصناعات الكهرومنزلية خطة إلدماج مجموعة من المنتجات بنسبة 70 بالمائة 

مع موّردها اللبناني "لو ماتيك", حسبما علم لدى الرئيس المدير العام للمؤسسة, جياللي موازر.
ويف ترصيح ل/وأج, قال السيد موازر 
أن "إدماج منتوج املؤسسة الوطنية 

للصناعات الكهرومنزلية بنسبة 70 باملائة 
يعتيل مكانة هامة يف خطة اعادة تأهيل 
املؤسسة", مربزا أن "هذه الخطة تندرج 

يف إطار سياسة الحكومة".
وأوضح املتحدث بالقول أن "مجموعة 
منتجات التربيد ستكون املعنية األوىل 

بهذا املرشوع. ويتمحور اإلدماج عىل 10 
منتجات (ثالجات ومجمدات وواجهات 

زجاجية) من مختلف األلوان, مضيفا 
بالقول "لدينا الوسائل الالزمة إلنتاج هذه 

املجموعة من املنتجات".
وأرسد بالقول أن هذا املرشوع, الذي 

انطلق يف الشطر الثاين من سنة 2018 
يف إطار الرشاكة مع نفس املوّرد للمواد 

األولية, "قد حقق تقدما كبريا, إذ تجاوزت 
نسبة التقدم فيه  نسبة 90 باملائة", 

مشريا بالقول "لقد تم انتاج مناذج أولية 
وسنقوم بإنتاج سلسلة مسبقة من 

املنتجات يف القريب العاجل".
وأضاف السيد موازر: "كل ما يتعلق 

بالصفائح املعدنية والبالستيك والنحاس 
واألملنيوم واألسالك سيتم تصنيعه محليا 

باستثناء املحرك الذي ال يتم تصنيعه 
بالجزائر".

وعالوة عىل مجموعة منتجات التربيد, 
ربطت املؤسسة اتصاالتها مبوّرد آخر 

من أجل دمج منتجات أخرى عىل غرار 
املدفأة, يضيف املسؤول.

واضاف السيد موازر ان إدماج آلة 
الغسيل وسخان املاء ومعدات الطهي 

االخرى تندرج كذلك يف القامئة, مضيفا 
انه قد تم اتخاذ الخطوات الالزمة يف هذا 

السياق.
وباملوازاة مع هذه الخطوة, تعمل 

املؤسسة عىل تحسني تصاميم منتجاتها 
من أجل ارضاء املستهلك واالندراج 

ضمن سياسة اقتصاد الطاقة للحكومة 
كون املؤسسة تحوز عىل معيار إيزو 

14001 لنظام اإلدارة البيئية, يضيف ذات 
املسؤول.

واعرتف نفس املسؤول ان منوذج ثالجات 
املؤسسة, الذي يعترب صلبا وآمنا, "هو 

قديم من الجانب التقني كونه ال 
يستجيب ملتطلبات االستهالك الطاقوي 

وكذا من  جانب التصميم".
وأكد السيد موازر انه متت اعادة تصميم 
بعض املنتجات لكن هذا يبقى غري كاف 

ألن التصميم يتغري كل بضعة سنوات, 
مشريا اىل رضورة القيام بتغيري جذري 

لتصميم منتجات املؤسسة.
وأج

سونلغاز:

 قيمة الفواتير غير المسددة بلغت 

70 مليار دج منذ بداية  2020
بلغت قيمة فواتري الغاز و الكهرباء غري املسددة من قبل زبائن سونلغاز منذ بداية 

سنة 2020 لغاية اليوم حوايل 70 مليار دج، حسبام أكده يوم الخميس بالجزائر 
العاصمة الرئيس املدير العام للمجمع، شاهر بولخراص.

و كشف السيد بولخراص يف ترصيح للصحافة عىل هامش التوقيع عىل معاهدات 
تخص إدماج أربعة فروع تابعة ملجمع سونلغاز يف الرشكة األم يف خطوة أوىل إلعادة 

هيكلتها، ان قيمة  مستحقات فواتري الغاز والكهرباء غري املسددة من قبل زبائن 
سونلغاز منذ بداية سنة 2020 لغاية اليوم وصلت إىل 70 مليار دج فيام بلغت يف ذات 

الفرتة من سنة 2019 قرابة 53 مليار دج.
واوضح الرئيس املدير العام ملجمع سونلغاز ان ارتفاع قيمة املستحقات املتعلقة 

بفواتري الغاز و الكهرباء يعود اىل انعكاسات األزمة  الصحية العاملية التي مل تنجو منها 
الجزائر.

و ذكر يف ذات االطار أن سونلغاز جمدت قرارات قطع التيار الكهربايئ و الغاز خالل 
فرتة الوباء و ذلك لخدمة للمواطن و إىل ان يتم الخروج من هذه املحنة مؤكدا أنه 

بعد انتهاء الوباء سوف تسهر سونلغاز عىل تسديد مستحقاتها من طرف زبائنها.
و قال أن الهدف األسايس للرشكة هو مرافقة السلطات العمومية ملكافحة هذا الوباء 

و كذا تحسني نوعية الخدمة باتجاه املواطنني و كذا املؤسسات الصناعية و املستثمرات 
الفالحية.

و أبرز انه إىل غاية اليوم مل يطرأ لسونلغاز أي حادث تقني كبري حيث متكن املواطنون 
من اجتياز مراحل الحجر الصحي بكل أريحية  يف مجال التزويد بالغاز و الكهرباء 

باستثناء بعد االنقطاعات الضئيلة التي تم التكفل بها برسعة كبرية.
و اضاف السيد بولخراص يف هذا االطار ان مجمع سونلغاز قرر بعد موافقة مجلس 

إدارته تقليص بنسبة 30 باملائة من برامجه االستثامرية و كذا أكرث من 10 باملائة من 
تكاليف االستغالل و الصيانة و ذلك بصفة أولية موضحا أن املجمع اتخذ هذا القرار 

بهدف مرافقة الجهود الوطنية بغية تقليص النفقات خالل هذه السنة التي عرفت 
هذه األزمة الصحية.

وأج

استثمار:

 إحصاء االصول المنتجة العمومية والخاصة

اعلن وزير الصناعة فرحات ايت عيل براهم يوم الخميس بالجزائر العاصمة، عىل 
الرشوع يف إحصاء االصول املنتجة يف القطاعني العام والخاص يف البالد للوقوف عىل 

مستوى القيمة املضافة التي تقدمها لالقتصاد الوطني.
واوضح السيد ايت عيل براهم يف ترصيحات صحفية عقب اختتام اجتامع الحكومة 

بالوالة، ان هذه الدراسة ستسمح مبعرفة مدى تشبع الشعب االنتاجية ومعرفة 
قدراتها التحويلية بشكل دقيق مضياف انه «من غري املعقول ان نسوي بني مصنع 

يقوم بتحويل كيل للمواد الخام محليا وبني اخر يقوم فقط بتعليب مواد تنتج خارج 
الوطن».

واضاف بان الهدف املسطر عىل املدى القريب واملتوسط هو جعل مواين البالد 
تستقبل مواد خام اكرث من املواد املصنعة مشريا اىل ان الجزائر تعيش االن مفارقة 
غريبة حيث تصدر املواد الخام والكفاءات البرشية وتستورد يف مقابل ذلك مواد 

مصنعة بشكل كامل.
وتقف الجزائر امام خيار اسرتاتيجي - حسب الوزير- وهو دخول مجال التصنيع 

الحقيقي و التخيل متاما عن استرياد املواد الكاملية االستهالكية الفتا اىل ان هذا الخيار 
يتطلب وقتا ليتجسد.

وأكد يف نفس السياق ان الحل الوحيد لتوفري منتجات مبا فها السيارات بأسعار يف 
متناول الجميع يكمن يف انعاش الصناعة مبا يسمح برفع االجور والقدرة الرشائية.

وأج
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شواطئ دائرة بني صاف تغرق فالنفايات
عاين العديد من الشواطئ التابعة لدائرة 
بني صاف منها شواطئ رشقون مدريد 
و بلدية ولهاصة خالل األيام األخرية من 
ظاهرة تراكم مختلف النفايات بطريقة 
عشوائية، مام أدى إىل استياء الكثري من 
املصطافني من هذا الوضع الذي ما فتئ 

يتزايد يوما بعد يوم مع غياب السلطات 
املعنية لحامية نظافة املحيط والصحة 

العمومية للمواطنني.
ولعل ما يلفت االنتباه يف هذه الشواطئ 

والتي أضحى الكثري من املواطنني 
يقصدونها بسبب موجة الحر الشديدة 

التي تعرفها مختلف واليات الغرب 
استفحال ظاهرة رمي النفايات بطريقة 

عشوائية عىل مقربة هذه الشواطئ، وكذا 
داخل املياه مام أدى ذلك تشويه املنظر 
الطبيعي الساحر لهذه الفضاءات وكذا 

ترسب روائح كريهة أحيانا قد ترض بصحة 
املصطافني السيام األطفال منهم الذين 

يصابون بحساسية الجلد وأمراض العيون 
. و من بني الشواطىء األكرث انتشار و 

التي هي مسموح بها السباحة يف اوقات 
الصباح و املساء هي شواطئ رشقون و 
مدريد و شواطئ بلدية ولهاصة كام أن 
هذه النفايات مل تغرق فقط الشواطئ 
بل حتى األحياء و تراكم النفايات ادى 

إىل انبعاث روائح كريهة التي يعاين منها 
املارة و ما الحظنا ان حتى النفايات 

ترمى بالقرب من مؤسسات عموموية 

و الفنادق و من  تحديد الرشوط 
الالزمة التي يجب أن تتوفر يف هذه 

الشواطئ عىل دورات للمياه وكهرباء 
اين أصبح املصطافني اكرث عرضةللخطر 

بانعدام االنارة. كام يجب تنظيم حمالت 
تحسيسية وتوعوية عىل مدار السنة 

لرتسيخ ثقافة سياحية وبيئية لدى 
املواطنني خاصة وأن املواطن له جانب من 

املسؤولية يف تراكم النفايات نتيجة رميها 
بطريقة عشوائية رغم كل االمكانيات 

التي وضعت عىل مقربة الشواطئ 
لتسهيل جمعها ونقله

املياه امللوثة خطر حقيقي عىل صحة 

املواطنني
 حيث تؤدي إىل اإلصابة بالحساسية بروز 

بقع حمراء عىل مستوى الجلد .
و يف األخري أن انتشار هذه الظاهرة إىل 
غياب ثقافة بيئية عند بعض املواطنني 

الذين ال يبذلون أي جهد لجمع نفاياتهم 
بأسلوب حضاري ووضعها يف أكياس 

مخصصة لهذا الغرض داعيا إىل رضورة 
تكاثف جهود الجميع من جمعيات 
وسلطات محلية ومواطنني لتنظيم 

حمالت تحسيسية و توعوية لحامية هذه 
الشواطئ و املحيط .

عني تيموشنت مغريب بدرة 

لقاء تنسيقي مع ممثلي األحياء المتضررة

أرشف موالي عبد الوهاب وايل والية ميلة يوم الخميس 13 اوت 2020 مبقر 
الوالية - الديوان عىل الساعة السادسة مساءا ، عىل لقاء تنسيقي  مع ممثيل األحياء  

املترضرة  من الزلزال الذي مس والية ميلة الجمعة املاضية ، حيث  قدم الوايل للسكان 
تطمينات بخصوص متابعة الوضعية وإيجاد الحلول  املناسبة قصد التكفل بهم  يف 

آماكن إيواء الئقة  تتوفر فيها الرشوط املعيشية العادية.
يف  نفس السياق تم تنقل الوايل  مبعية أعضاء اللجنة  الوالئية  لألمن  إىل موقع 

فرضوة للوقوف عىل وترية األشغال الخاصة بالتهيئة  لـ 600 مسكن
شوشان أحالم ميلة

إختناق شخصين بالحمام اإلصطناعي بردعي بفرجيوة

 تدخلت الوحدة الثانوية للحامية املدنية لدائرة فرجيوة هذا اليوم ألجـل نقل 
مختنقني إثر انعدام التهوية يف األماكن املغلقة بحي السبيخية السفىل الحامم 

اإلصطناعي «بردعي» بلدية و دائرة فرجيوة، املدعو (ق - م) 44 سنة و (ب – خ) 60 
سنة نقال من طرف مصالح الحامية املدنية  إىل مصلحة اإلستعجاالت مبستشفى محمد 

مداحي فرجيوة
 شوشان أحالم ميلة.

 إحتراق أكثرمن 60 شجرة زيتون بمشتة تاسراس

متكنت مصالح الحامية املدنية لوالية ميلة متمثلة يف الوحدة الثانوية للحامية املدنية 
لدائرة القرارم قوقة نهار اليوم من إخامد حريق أحراش و أشجار زيتون ، مبشتة 

تارساس بلدية حاملة دائرة القرارم قوقة ، حيث تم تسجيل احرتاق مساحة معتربة من 
األحراش و حريق جزيئ لـ 65 شجرة زيتون ، فيام تم إنقاذ سكنات مجاورة و 02 بيت 

بالستييك لرتبة الدواجن بهام 2000 طري و 150 حزمة تنب و 200 شجرة زيتون،يبقى 
سبب الحريق مجهول.

شوشان أحالم ميلة .

 نصب 30 خيمة أخرى بمنطقة مارشو و 80 

على مستوى المحطة البرية

يف إطار التدابري الخاصة بالتكفل 
بالعائالت املترضرة، و باإلضافة لـ 135 

خيمة املنصبة مبلعب بلقاسم بلعيد 
مبيلة ، تم تنصيب 30 خيمة عىل 

مستوى مخيم الشباب بأعايل مدينة 
ميلة منطقة مارشو و80 خيمة عىل 

مستوى املحطة الربية لبلدية ميلة                                                                                        
شوشان أحالم ميلة

إجتماع األمينة العامة للوالية مع جمعيات 

للتكافل والمساندة لمتضرري الزلزال

عقدت أمسية اليوم الخميس 13 
أوت 2020 مبقر الوالية، السيدة 

األمينة العامة للوالية إجتامع 
تنسيقي مع عرش( 10) جمعيات 

ممثلة للمجتمع املدين تحت ما 
يسمى بالتكتل الجمعوي ( تكافل 

ملساندة و إغاثة مترضري الزلزال )، 
و ذلك للتشاور حول رفع مستوى 
التنظيم و التنسيق بني السلطات 

العمومية و املجتمع املدين
شوشان أحالم ميلة

توقيف تسعة أشخاص في عمليات أمنية متفرقة بباتنة.
متكنــت خــالل األســبوع الثــاين مــن شــهر 
اوت الجــاري الفرقــة املتنقلــة للرشطــة 
توقيــف  مــن   ،01 بباتنــة  القضائيــة 
أقــراص  ترويــج  يف  متورطــني  شــخصني 
ــة  ــياحية، العملي ــة س ــرب مركب ــة ع الهلوس
متــت عــىل مســتوى حــي الشــهداء بباتنــة، 
أيــن أرشفــت املصالــح األمنيــة للواليــة 
ــة  ــات القضي ــن مالبس ــف ع ــة الكش مبعي
بتحديــد هويــة املتهمــني البالغــني مــن 
العمــر 30 و45 ســنة، ومبــارشة إجــراءات 
التنفيــذ الردعــي الــذي شــمل حجــز 1200 
قــرص مهلــوس مــن نــوع بريقابلــني يقــدر 
بـــ150 و300 ملــغ، باإلضافــة إىل مبلــغ 
ــدات  ــن عائ ــدر بـــ17700 دج م ــايل يق م
الرتويــج، وعــىل اثــر ذلــك أحيــل املشــتبه 
املختصــة  القضائيــة  الجهــات  إىل  بهــام 
إقليميــا، ويف قضيــة أخــرى كللــت جهــود 

فرقــة البحــث والتدخــل BRI بتوقــف 
أربعــة أشــخاص تــرتاوح أعامرهــم مــا بــني 
19 و30 ســنة بدائــرة بريكــة بباتنة،حيــث 
ــن  ــم عــىل 1450 وحــدة م حجــز بحوزته
املرشوبــات الكحوليــة مختلفــة األنــواع 
واألحجــام، ويف إطــار مكافحــة الجرميــة 
ــة  ــة مكافح ــت فرق ــكالها، قام ــتى أش بش
باملخــدرات،  املــرشوع  غــري  االتجــار 
ــن  ــان م ــن يبلغ ــخصني آخري ــف ش بتوقي
الشــهداء  بحــي  العمــر 32 و33 ســنة، 
بباتنــة، كانــا بصــدد عقــد صفقــة بيــع 
ــد  ــة صي ــارة عــن بندقي ــاري، عب لســالح ن
 ،12 عيــار   ،(FABARM) نــوع  مــن 
وعــىل اثــر ذلــك تــم تســجيل ملفــات 
ــات  ــم نحــو الجه ــني، وإحالته ضــد املتهم
ــادرة يف  ــكام الص ــد األح ــة لتحدي القضائي
حقهــم، ويف ســياق ذات صلــة كشــفت 

ــن  ــل بأم ــث والتدخ ــة البح ــات فرق عملي
ــة  ــة لصناع ــة عــن ورشــة رسي ــة باتن والي
املرشوبــات الغازيــة بــأرض زدام بحــي 
ــر  ــن العم ــغ م ــا البال ــال 03، ملالكه بوعق
37 ســنة، الــذي يقــوم باســتغالل مســكنه 
العائــيل يف مامرســة نشــاطه، أيــن تــم 
مقاصــد  تثبــت  دالئــل  عــىل  العثــور 
املخالفــة، بــم فيهــا قــارورات بالســتيكية 
خلــط،  آلــة  وكــذا  ومملــوءة،  فارغــة 
املرشوبــات،  وتهيئــة  الدهينــة  آالت 
قــارورات مختلفــة األحجــام، تحتــوي عــىل 
ــق  ــة، ومغالي ــة الصالحي ــات منتهي مرشوب
ــة،  ــة وحديث ــخ قدمي ــا تواري ــدون عليه م
باإلضافــة إىل مــواد ومحتويــات تدخــل يف 
ــة، وقصاصــات  ــات الغازي صناعــة املرشوب
ورقيــة تحمــل عالمــات تجاريــة متعــددة.

بومشاش زين الدين/ حامين عائشة.

متكنــت زوال يوم األربعــاء(12.08.2020) 
مصالــح الحاميــة املدنيــة بباتنــة ممثلــة يف 
ــس،  ــدة أري ــة بوح ــة مدعوم ــدة منع وح
مــن إنقــاذ حيــاة الشــخصني القاطنــني 
.ك)  (بوقبــال  مــن  كل  أريــس  ببلديــة 
وعمــه  ســنة،   31 العمــر  مــن  البالــغ 

(بوقبــال .ع. 48 ســنة)، إثــر تعرضهــام 
لحــادث اختنــاق، جــراء الدخــان املنبعــث 
ــل  ــرئ، يص ــل ب ــة داخ ــرك مضخ ــن مح م
معــدل عمقــه حــوايل 15 مــرتا، وذلــك 
ــة  ــغال مبنطق ــة األش ــة مزاول ــاء عملي أثن
ــد، وعــىل وجــه  ــة العاب ــة ثني ــرزة ببلدي ق

عــىل  إســعافهام، حفاظــا  تــم  الرسعــة 
ــفى  ــام إىل مستش ــل تحويله ــالمتهام قب س
ــس  ــد بأري ــن بولعي ــى ب ــهيد مصطف الش

ــة. بباتن

بومشاش زين الدين/ حامين عائشة.

نجدة شخصين خالل عمليات األشغال بباتنة.

تنصيب النائب العام الجديد  لدى مجلس قضاء مستغانم  
ارشف يوم الخميس املنقيض صباحا 

محمد بن نارص محافظ الدولة ممثال عن 
وزير العدل حافظ األختام عىل مراسيم 

عملية تنصيب كل من بن عومر بن 
خدة رئيسا ملجلس قضاء مستغانم خلفا 

للطيب معروف الذي أنهيت مهامه ، كام 
تم تنصيب إسامعيل قديدر نائبا عاما 

لدى ذات املجلس خلفا ل بن مهدي نور 

املعني مبجلس قضاء والية ميلة ، و حيث 
يرتقب ان تسهم العملية يف فتح ملفات 

فساد عىل املستوى املحيل يتطلع إليها 
املواطنون  يف ظل ما تعرض له العقار 
الفالحي بوالية مستغانم من استباحة 

كام هو 
  الحال فيام خص العقار السياحي من 

تجاوزات تبقى معاملها واضحة و ظاهرة 

للعيان .
مراسيم التنصيب جاءت عىل خلفية 

الحركة االخرية التي اجريت عىل مستوى 
سلك النواب و رؤساء املجلس القضائية 

التي شملت السواد االعظم منها عىل 
املستوى الوطني . 

مستغانم : عبدالقادر رحامنية
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تاجرونة إحدى مناطق الِظل املنسية

الظروف الصعبة التي يعيشها سكان بلدية تاجرونة املهمشة، جعلتهم يخرجون عن 
صمتهم عرب العديد من الشكاوى ،و طرح اإلشغاالت عرب الفضاء األزرق ألنه حسبهم 

هو الوسيلة الوحيدة التي تُوِصُل رسائلهم، بعد غلق أبواب الِحوار من السلطات 
املحلية، سكان تاجرونة ويف اتصالهم مع جريدة الوسيط املغاريب، أكدو عىل وجود 
العديد من النقائص يف ظل الصمت التام للسلطات الوالئية، وطالبوا  بفتح فروع 

خدماتية التي تعد ذات أهمية كبرية أهمها: فرع   CNAS و فرع سونلغاز ،و الرصاف 
اآليل، نظراً لبعد املسافة بني هذه البلدية و مقر الوالية...و من هذا املنرب، يناشد سكان 

املنطقة وايل الوالية و كل املسؤولني املحليني، التدخل من أجل فك العزلة عىل هذه 
املنطقة.

زكرياء بوداود 

في اطار الحركة الجارية بقطاع العدالة

تنصيب الرئيس والنائب العم لمجلس قضاء خنشلة

ارشف اول امس نويري عبد العزيز رئيس غرفة مبحكمة الدولة ممثال لوزير العدل 
حافظ االختام بتنصيب السيد  صيفي انعام الله رئيس مجلس قضاء خنشلة هذا 

االخري خريج املدرسة العليا للقضاء سنة 99 كان وشعل العديد من املناصب اخرها 
ن. رئيس غرفة مبجلس قضاء سكيكدة وتنصيب السيد حورة مسعود نائب عام 

بذات املجلس هذا االخري ايضا خريج املدرسة العليا للقضاء سنة 93 وشغل وتدرج 
يف عديد املناصب بجهاز العدالة اخرها نائب عام مساعد اول مبجلس قضاء تبسة.. 

السيد نويري خالل كلمة التنصيب طلب من جميع موظفي قطاع العدالة بوالية 
خنشلة تقديم يد املساعدة لرئيس املجلس والنائب العام الجدد لبسط العدل اوساط 
املجتمع وتنفيذ مطالب الشعب التي نادي بها خالل حراكه املبارك  مضيفا ان القوانني 

الجديدة تذهب اىل الوصول اىل جزائر جديدة يطمح اليها كل الجزائريني
*من خنشلة : نوي.  سعادي

مصالح أمن سيدي بلعباس تحجز 3 كلغ من المخدرات 

وضعت قوات الرشطة بأمن والية سيدي بلعباس حدا لنشاط شبكة إجرامية متكونة 
من 06 أشخاص تورطو يف الحيازة عىل املخدرات قصد متاجرة فيها، حيث تم حجز 
كمية من الكيف املعالج قدر وزنها 03 كلغ كانت موجهة للرتويج بعاصمة الوالية 

أطوار القضية تعود إىل إستغالل ملعلومات مفادها وجود أشخاص يحوزون عىل 
املخدرات وهم بصدد ترويجه إنطالقا من إحدى واليات غرب الوطن بإستعامل مركبة، 

عىل إثر هذه املعطيات تم إتخاذ إلجراءات الالزمة وترصد تحركات  املشتبه فيهم 
حيث تم وضع خطة محكمة من أجل توقيفهم يف حالة تلبس، حيث تم ذلك أين تم 

توقيفهم الواحد تلو األخر
وحجز كمية من الكيف املعالج قدر وزنها بـ 03 كلغ عىل شكل صفائح مهيأة للبيع 
باإلضافة إىل مبالغ مالية تعترب من عائدات ترويج هذه السموم، كام تم حجز مركبة 
من نوع هيونداي أكسنت كانت تستعمل يف نقل وترويج املخدرات   بعد إستيفاء 

جميع اإلجراءات القانونية تم تقديم املشتبه عن تهمة حيازة وإخفاء ونقل املخدرات 
لغرض املتاجرة فيها ، قدمو

مبوجبه أمام النيابة أين صدرت يف حقهم أوامر إيداع
سيدي بلعباس: فرحات.ب

غليزان

عملية شرطية واسعة للحد من تفشي األفات 

اإلجتماعية والحفاظ على السكينة العامة

قامت مختلف الوحدات العملياتية التابعة ألمن والية غليزان، خالل نهاية هذا 
األسبوع، يف إطار محاربة الجرمية بشتى أنواعها، خصوصا محاربة ظاهرة املتاجرة 
باملخدرات، األقراص املهلوسة، حمل األسلحة البيضاء و االعتداءات عىل املواطنني .

عملية مست مختلف األماكن املشبوهة يف اقليم اإلختصاص للحد من تفيش اآلفات 
االجتامعية حيث أسفرت العملية عىل توقيف 13 شخص و حجز 161 قرص مهلوس و 
116.13غ من املخدرات (كيف املعالج) و حجز 04 أسلحة بيضاء من مختلف األنواع 

و األحجام إضافة إىل حجز 04 دراجات نارية عن جنحة عدم تقديم الوثائق.                                                                              
تم إنجاز ملف قضايئ يف حق مسثبه فيهم ليقدموا مبوجبه أمام العدالة.

مصطفى بورشيط - غليزان

على خلفية تسرب مواد كيماوية فالحية من أحد المزارع المجاورة  

كارثة بيئية تنذر بالخطر ببلدية الظواهرية بمستغانم 
يدق ساكنة بلدية الطواهرية باقليم والية 

مستغانم ناقوس الخطر عقب تفجري 
مرفأ بريوت ، حيث أعربوا عن مخاوفهم 
الشديد من إمكانية حدوث انفجار عىل 

مستوى احد املواقع مبزرعة تم بها إهامل 
و دفن كميات معتربة من املواد الكياموية 

الفالحية منها مبيدات الحرشات و أنواع 
أخرى ذات صلة بالتداوي و التخصيب 

و هي منتهية الصالحية ظلت مخزنة 
بذات املوقع منذ ما يفوق ال24 سنة اي 
منذ سنة 1996 ،دون أن تعار أي اهتامم 
يذكر حسب مصادرنا ، باستثناء عمليات 

ترقيعية ال تغني و ال تسمن من جوع 
، متثلت يف  إحاطتها مبصدات  إسمنتية 

فقط ،   و هي بذلك  تظل تشكل  بؤرة 
تهديد و خطر داهم يهدد أرواح العرشات 

بل املئات من ساكنة ذات البلدية ذات 
الطابع الريفي ، يف وقت يسجل فيه 

حسب الساكنة ترسب و انبعاث  الغازات 
السامة القابلة لالنفجار ، و التي تتسبب 
باملوازاة مع ذلك  يف التأثري السلبي عىل 

الوسط البيئي الحيوي ، و  حيث سجلت 
عدة حاالت إلصابات باإلمراض التنفسية 
، الصدرية ، الجلدية  و الرسطانية منها 

أمام الصمت املرعب ، رغم مناجاة و 
مناشدة السلطات التدخل إلنقاذ حياتهم 

يف العديد من املرات السابقة  . 
 الساكنة و أمام تفاقم الوضعية و اتساع 
دائرة  مخاطرها يرفعون مجددا رصخات 

النجدة لغرض التدخل العاجل للمسؤولني 
من كافة املستويات لغرض إيجاد 

الوصفات املناسبة ملواجه الكارثة بكل ما 
تحمله من مخاطر ، حتى ال يكون هولها 

مشابها ملحطة ترشنوبيل . 
 مستغانم : عبدالقادر رحامنية

تقاذفتهم أمواج البحر  

انتشال 3 جثث بشاطئ أوالد بوغالم بمستغانم
سجل يوم الخميس انتشال  3 جثث  من 

قبل فرقة الحامية املدنية بعدما تقاذفتهم 
أمواج البحر عىل مستوى شاطئ بلدية 

أوالد بوغامل بأقىص رشق والية مستغانم  
حيث تم تحويلهم إىل املصلحة املعنية 

مبستشفى عشعاشة . 
 الضحايا يعدون ضمن قامئة املفقودين 

ملجموعات الحراقة ينحدرون من والية 
الشلف املجاورة للمنطقة املجاورة ، من 

الذين غامروا بأرواحهم يف رحالت مجازفة 
نحو الضفة الشاملية للبحر املتوسط  عىل 

منت قوارب املوت . 
 و يف ذات الصدد فقد فتحت الجهات 

األمنية تحقيقاتها ملعرفة مالبسات القضية 

يف ظرف اتسعت فيه دائرة ظاهرة الحرقة 
و حيث تحولت سواحل مستغانم إىل 

منصات النطالق رحالت الهجرات الرسية 
،و املحفوفة باشد املخاطر  ، باملوازاة مع 
ذلك فقد أحصت  الجهات الوصية موت 

العرشات من الشباب املغامرين بارواحهم 
لبلوغ الجنة املوعودة و الرساب  

 مستغانم : عبدالقادر رحامنية
عقب ما تعرضت له من اهانة و استهزاء على مستوى مستشفى عين تادلس  

عائلة خوصة بمستغانم  تستنجد بوزير الصحة  
مل يجد افراد عائلة خوصة الذين جلهم 

من اطارت قطاعي الرتبية و الصحة 
غري التوج اىل وزير الصحة مطالبني اياه 

التدخل العاجل لفتح تحقيق بشأن 
ما وصفوه باالهانة و االستهتار بهم 

يوم االربعاء املنقيض عىل مستوى 
املؤسسة االستشفائية 240 رسيرا مبدينة 

عني تادلس التي تعد إحدى كربيات 
دوائر والية مستغانم ، حيث و حسب 

ترصيحاتهم لليومية قد واجهوا يوما اسودا  
فاىل جانب حزنهم الشديد عىل وفاة 

والدتهم و جدتهم ، فقد افتقدوا ألبسط 
أشكال التعامل  املهني األخالقي و ذلك يف 
غياب املسؤول األول عن املؤسسة ، الذي 

كان قد وعدهم بتقديم لهم التسهيالت 
بغية توفري الظروف و اإلجراءات املناسبة 
لعملية الدفن  التي كانت مربمجة صبيحة 

اليوم املذكور ، إال أن غياب الجدية و 
روح املسؤولية و بحضور كافة الجهات 

املعنية مبا فيها األمنية حالت دون 
متكن أفراد العائلة من دفن والدتهم إال 

بعد انتظار طويل حسبهم و يف أجواء 
طقس شديد الحرارة بتسجيل درجات 
قياسية جراء عدم استكامل اإلجراءات 

املنصوص عليها يف مثل تلك الوضعيات و 

حيث تتطلب حضور أطباء عن مصلحة 
الوقاية التابعة للمؤسسة العمومية 

للصحة الجوارية ، اتصلت اليومية مبديرة 
املؤسسة التي أوضحت أنها مل تعلم كتابيا 
بالعملية كام هو مطلوب من قبل مصالح 

مديرية املستشفى  اال يف اخر لحظة و 
هاتفيا فقط و هم ما يجانب حقيقة 

التواصل اإلداري و أكد ذات املسؤولة 
أن مصالحها يف الوقت التي أعلمت فيه 
أبرقت للجهات الوصية بتنفيذ املهمة يف 

الوقت املناسب . 
 اليومية و يف ذات السياق اتصلت باملدير 

الواليئ الدكتور خليل الذي أشار إىل أن 
مصالحة مل  تكن عىل علم باالمر و انه 
سوف يحمل مدير املؤسسة املسؤولية 

الكاملة عن ما وقع ، و ان مصالحه 
تعمل عىل تقديم الخدمات النوعية 

للمواطنني و كافة الوافدين عىل مختلف 
املصالح الصحية . من جهتهم افراد 

عائلة الفقيدة املجاهدة و منهم عاملون 
ضمن الطواقم الطبية و شبه الطبية و 

يوجهون التهمة الدارة املستشفى بالدرجة 
االوىل  ، كام يطالبون من وزير الصحة 
بالتدخل العاجل لرفع الغنب عن األرس 

التي تواجه املتاعب يف خضم اتساع دائرة 

اإلهامل و التهاون عىل مستوى العديد 
من املؤسسات االستشفائية فيام توجهوا 

بالشكر و العرفان للطواقم الطبية و 
شبه الطبية التي تبقى دوما يف الخطوط 

األمامية ملجابهة  الوباء الخطري  و ما 
تقدمت به من مساعدات لعائلة الضحية 
، مع املطالبة  بإعادة االعتبار ملا تعرضوا 

له من استهتار مرعب يف أجواء الحزن عن 
فقدان الوالدة ذات ال86 عاما . 

 اليومية من جانبها اتصلت باملدير الواليئ 
للصحة الدكتور " خليل " ، حيث أكد 
أن التعليامت واضحة بذات الصدد و 

إنها تنصص  رصاحة عىل رضورة ترسيع 
عمليات الدفن للحاالت املشتبه بها 

رغم عدم ظهور نتائج التحاليل و طبقا 
للسنة النبوية بتعجيل دفن امليت إكراما 
له   و أن مصالح املديرية الوصية أعطت 
توصياتها الصارمة مكتوبة للمسؤولني عىل 

مستوى املؤسسات االستشفائية  بذات 
الجانب ، كام انه سوف يوفد عىل التو  

لجنة تحقيق لتقيص الوضعية ، مشريا إىل 
أن ال مجال للتالعب مبشاعر  العائالت 
و املديرية حريصة عىل تقديم افضل 

الخدمات . 
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BMPJ بوقادير بأمن والية الشلف تطيح بشبكة 

إجرامية مختصة في تهريب المهاجرين
متكنت الفرقة املتنقلة للرشطة القضائية ببوقادير أمن والية 
الشلف  من توقيف مجموعة من األشخاص ينشطون ضمن 
شبكة إجرامية ترتاوح أعامرهم ما بني 24 و 30 سنة  كانوا 

بصدد التحضري و اإلعداد للهجرة  غري الرشعية ، العملية 
قام بها عنارص الرشطة إستغالال  ملعلومـات تفيد عن قيام 
مجموعة من الشباب بجمع أموال لغرض التدبري و االعداد 
للهجرة بطريقة غري رشعية، بعد إتخــــاذ جميع اإلجراءات 

القانونية تم توقيف املشتيـــه فيهم مع حجز قارب مطاطي 
و الذي ضبط  لدى املدبر الرئييس للعملية، ليتم تحويل 

جميع األطراف إىل املصلحة إلنجاز ملفات قضائية يف حقهم 
وبعد تقدميهم أمام الجهات القضائية لدى محكمة بوقادير 

عن قضية  جنحة محاولة تهريب املهاجرين من أجل الحصول 
عىل منفعة مالية . 

 شلف. محمد شبيل

منذ مطلع شهر اوت الجاري  

 أمن مستغانم يسجل 574مخالفة لقرار 

الحجر الصحي  

متكنت مصالح أمن والية مستغانم خالل فرتة الحجر الصحي 
الجزيئ الذي أقرته السلطات العليا للبالد لوالية مستغانم خالل 

الفرتة املمتدة من تاريخ 29 جويلية إيل غاية 12 أوت من 
السنة الجارية  واستمرار للخطة األمنية التي وضعتها أمن والية 

مستغانم من إحصاء مجموعة من املخالفات املتعلقة بالحجر 
الصحي عرب كامل قطاع اختصاصها أين تم تسجيل574 مخالفة 
ألشخاص خالفوا قرار الحجر الصحي ، إىل جانب  فحص هوية 

162  شخصا ودراسة هوية 155 شخصا أخر  
 باملوازاة مع ذلك فقد تم تحويل 35 مركبة و 25 دراجة نارية 

مع وضع 11 منها باملحرش بعد استيفاء كافة اإلجراءات القانونية 
 مستغانم : عبدالقادر رحامنية 
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حي السدارة و التهميش المستمر.. 

يعاين سكان حي السدارة التابع إداريا لبلدية الهامل من مشاكل عدة و أولها الطريق 
املهرتئ الذي يربط الحي باملدينة و ضواحيها  و هو األمر الذي يثري سخط كل من 
مير بهذا الطريق غري املعبد منذ عدة سنوات،كام يفتقر الحي لإلنارة حيث تنترش 

الحرشات الضارة و تسجل كل موسم حر عدة حاالت طالها األذى من الحرشات..و 
حسب أحد ساكنة الحي فإن عمليات رش املبيدات ال تصل أبدا لتجمعاتهم السكانية 

و منازلهم رغم توجههم للمسؤولني املحليني عدة مرات..مشاكل الحي عديدة و 
أغلبها مل يجسد لها حلول ميدانية كالنقل املدريس و غريه كالبناءات الهشة و الطرقات 

الفرعية و اإلنارة..كام يعترب هذا الحي نائيا مبعنى الكلمة فال مدرسة ابتدائية و ال 
محطة للمسافرين و ال عيادة طبية و هو ما سامه أحد الناشطون الجمعويني بالنكبة 

االنسانية بعدما تجول بحي السدارة الذي يعاين سكانه من التهميش املستمر..
املسيلة بونيف املسعود

حرص والي ميلة على إتمام األشغال في اقرب 

األجال لتسكين منكوبي الزلزال 

  

قصد االطالع عن كثب عىل سريورة االشغال ومدى جاهزية السكنات املخصصة 
إليواء العائالت املترضرة من زلزال الجمعة املايض ، تنقل صبيحة اليوم الجمعة  عبد 

الوهاب موالي وايل والية ميلة مبعية أعضاء اللجنة الوالئية لألمن إىل موقع فرضوة 
ببلدية سيدي مروان ، حيث أطلع عىل مدى تقدم االشغال ومدى التزام املقاوالت 

املوكلة لها هذه األشغال بالتعليامت املسداة لها عقب زيارة أمس الخميس، أين شدد  
الوايل عىل رضورة إمتام االشغال يف اقرب اآلجال من خالل تدعيم الورشات والعمل 

مبداومة تناوب الفرق.
                         شوشان أحالم ميلة

البيض:

 تنصيب النائب العام الجديد لمجلس القضاء 

 شهد نهاية ألسبوع، تنصيب دشرية الحاج نائبا عاما ملجلس قضاء البيض خلفا 
لقواسمية فريد. وكان دشرية الحاج يشغل منصب نائب عام مساعد بوالية سعيدة، 
قبل أن يتم تعيينه نائب عام بوالية البيض خالل الحركة األخرية التي أقرها الرئيس 
تبون.كام تم اليوم كذلك، تنصيب لطروش رشيف رئيسا ملجلس قضاء البيض.ومتت 

عملية التنصيب بحضور السلطات الوالئية وممثل عن وزير العدل. 
مراسلكم/عبدالهادي بلواسع

مصالح الحماية المدنية تقوم بحملة 

تحسيسية للوقاية من حرائق الغابات 

نظمت مديرية الحامية املدنية لوالية تيارت يوم ١٣ من شهر أوت الجاري بالتنسيق 
مع أعوان محافظة الغابات،الدرك الوطني ،بلدية سيدي عبد الغاين،حملة تحسيسية 
لفائدة السكان املجاورين للمناطق الغابية،حيث كانت العينة من غابة حرملة بلدية 
يس عبد الغاين دائرة و بلدية السوقر،لحثهم عىل املحافظة عىل الرثوة الغابية،اين تم 
توزيع مطويات تتضمن بعض اإلرشادات و النصائح للحد من ظاهرة إحرتاق النسيج 

الغايب.
تيارت /عوايل بن قواللة

بسبب عدم االفراج عن قائمة السكنات   

العشرات من المحتجين يقضون ليلتهم أمام مقر دائرة المشرية في النعامة
تجمع يوم أمس العرشات من املواطنني 
أمام مقر دائرة املرشية بوالية النعامة، 

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

عن استيائهم العميق من  طريقة تعامل 
السلطات الوالئية مع ملف السكن بعدما 

ملوا من الوعود الكاذبة. 
وامام التجاهل التام ملطلبهم الرشعي 
قرر أزيد من 25 شابا قضاء ليلتهم يف 

العراء أمام مقر دائرة املرشية ، احتجاجا 

عىل عدم اشهار قامئة السكنات ، أين 
طالبوا برضورة تدخل السلطات الوالئية 
وأشار املحتجون أن القامئة هي جاهزة 

للتوزيع وان لجنة الدائرة أكملت دراستها 
للملفات  منذ مدة ويبقى لنا أن نشري 

أن مدينة املرشية سبق وأن وزعت منذ 
شهور فقط أزيد من ألف وحدة سكنية، 

وستقوم بتوزيع أكرث من 3000 قطعة 
خالل األشهر القادمة يف انتظار استكامل 

تهيئة املواقع املخصصة لهذه العملية.  
ويبقى أمل املحتجني متوقف عىل تدخل 

وايل والية النعامة خاصة وان وزير السكن 
كان قد اعلن منذ مدة ان جميع السكنات 

الجاهزة ستوزع مع احتفاالت 20اوت 
اال أن املصالح املعنية بوالية النعامة مل 

تظهر أي مؤرشات عن ذلك لحد اللحظة 
وربطت مصادرنا أن سبب التأخري متعلق 

بغربلة امللفات من جديد من اجل منح 
هذه السكنات ملستحقيها وللمحتاجني 

فقط، وتجنب فضائح قامئة األلف سكن 
املاضية. 

النعامة: ابراهيم سالمي 

لجنة تفتيش وطنية تعاين مدى تنفيذ البروتوكول بالخدمات الجامعية بجيجل

تقديم مالحظات حول تأخر تنفيذ البروتوكول بثالث إقامات بجيجل
قدمت لجنة تفتيش وطنية تابعة 

للديوان الوطني للخدمات الجامعية, 
األربعاء املايض, تقريرا مفصال كخالصة 

حول معاينتها ملدى تنفيذ إجراءات 
الربوتوكول الصحي الذي أعدته جامعة 

جيجل تحسبا الستئناف الدراسة الجامعية 
األسبوع املقبل، اللجنة يف تقريرها الذي 

حصلت"الوسيط املغاريب" عىل نسخة منه, 
تم خالله تسجيل مالحظات حول تقصري 

إدارات ثالث إقامات يف تنفيذ الربوتوكول 
و تسجيل نقائص متثلت يف نقص التهيئة 
الخارجية و انتهاء صالحية أجهزة اإلطفاء 

إضافة إىل تسجيل تواجد أغراض بعض 
الطلبة عىل مستوى بعض الغرف، و هو ما 
من شأنه أن يعرقل أهم نقاط الربوتوكول 

الصحي الذي ينص عىل إيواء طالب 
واحد يف الغرفة الواحدة، و كانت جامعة 
جيجل قد أعدت بروتوكوال صحيا خاصا 

باستئناف الدراسة يوم 23 أوت القادم، و 
باإلضافة إىل باقي التدابري املتعارف عليها 

من إجراءات التباعد و ترقيم اآلماكن 
الخاصة بالطوابري و ارتداء األقنعة و 

القفازات بالنسبة للعامل و الكاممات 
بالنسبة للطلبة و توفري وسائل التعقيم، 

فقد كيفت الجاملعة التدابري املقرر 
اتخاذها مع خصوصية الحرم الجامعي، 

منها منع الزيارات و تسجيل قوائم الطلبة 
عىل مستوى مداخل اإلقامات  و حافالت 
نقل الطلبة التي بدورها ستعمل بنصف 

طاقتها اإلستيعابية، و العمل بنظام 
الوجبات املحمولة عىل مستوى املطاعم 
و متديد فرتات تقديم وجبات الغذاء و 

العشاء للطلبة املقيمني، إدارات الخدمات 
الجامعية بدورها قدما تعهدا بتدارك 
النقائص قبل تاريخ استئناف الدراسة.

جيجل: إميان لحول

البيض:

قرار الوالي بإستئناف نشاط الفنادق والمقاهي 
والمطاعم  يثلج صدورهم

أصدر وايل والية البيض قرار يتضمن 
الرتخيص بإستئناف نشاط الفنادق 

املقاهي واملطاعم عىل مستوى إقليم 
الوالية.

وحسب ذات القرار فإن استئناف هذا 
النشاط يكون إبتداء من 15 أوت 2020 

مع تنفيذ بروتوكول صحي يتضمن 
مجموعة من تدابري الوقاية والحامية.
والتي من بينها إرتداء األقنعة الواقية 

وتحقيق التباعد الجسدي داخل املحل 
وخارجه.

باإلضافة إىل التطهري املنتظم لألماكن 

والطاوالت والكرايس واللوازم األخرى.
وكذا وضع محلول مطهر يف متناول 

الزبائن مع منع إستعامل مكيفات الهواء 
واملراوح.كام أوضح هذا القرار أنه مينع 

إقامة مراسيم الزواج وغريها عرب قاعات 
الفنادق واملطاعم.وسيتم القيام بعمليات 

تفتيشية من أجل املعاينة والتحقق من 
مدى اإلمتثال للتدابري الوقائية من طرف 
املصالح املعنية.وأي خرق لهذه التدابري 
أويف حالة التبليغ عن وجود أي عدوى 
سيتم عن الغلق الفوري للمحل املعني.

وهذا يف إطار الحفاظ عىل صحة املواطنني 

وحاميتهم من خطر انتشار جائحة كورونا.
كام استحسن اصحاب املقاهي واملطاعم 
وحتى الفنادق لهذا القرار الذي جاء يف 
وقته حسبهم معربين انهم عانوا كثريا 

خالل هذه الفرتة يف ظل توقف نشاطهم 
مع الجائحة *جائحة كورونا* مام اثر 
عنهم كثريا أملني من املوىل القدير ان 

يرفع هذا الوباء عن الجزائر وعن األمة 
جمعاء وان تتحسن الظرف مثمنني كل 
ما تقوم به الدوله وعىل رأسهم السيد 

الرئيس من اجل البالد والعباد. 
مراسلكم/عبد الهادي ب

البيض 

تسجيل 638 مخالفة متعلقة بالنشاط التجاري وعدم اإللتزام بقواعد السالمة 
سجلت مصالح أمن والية البيض، إثر 

مراقبة 715 محال تجاريا، 638 مخالفة 
متعلقة بالنشاط التجاري وعدم اإللتزام 

بقواعد السالمة.ومن بني املخالفات 
املسجلة، 321 متعلقة بالنشاط التجاري، 

و307 متعلقة بعدم اإللتزام بقواعد 

السالمة، ليتم اقرتاح غلق 31 محل 
تجاري، ومتابعة 296 تاجر قضائيا.فيام 
سجلت ذات املصالح، 124 قضية تورط 
فيها 150 شخصا أودع منهم 14 شخص 

الحبس بينام إستفاد 23 شخص من 
اإلفراج فيام كان 113 محل ملف مرسل 

إىل النيابة، وحجز كمية من املخدرات 
واألقراص املهلوسة و 144 قارورة خمر.
باإلضافة إىل 6 قضايا متعلقة بالجرائم 

املعلوماتية. 
مراسلكم /عبدالهادي بلواسع 
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 إسترجاع سيارة مسروقة في ظرف قياسي من قبل مصالح شرطة باألغواط 

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.
بعد استكامل اإلجراءات القانونية لقضيتي 

الحال تم تقديم املشتبه فيهم السالف 
ذكرهم أمام السيد وكيل الجمهورية لدى 

محكمة األغواط عن األفعال اإلجرامية 
املنسوبة إليهم.

األغواط:حمدي عطاءالله

انطباع لمسة النادي الرياضي الهاوي بعين الترك 
يعد السيد عمر هواري من محبي 

الرياضة  حيث تنوع يف إكتسابها منذ 
الصغر حيث مييل إىل األرسة الرياضية 

حيث كانت السنة 1995كبداية يف 
مامرسةالكاريت وتعليمها  من إخواته  

وصوال إللتحاق به إىل الدار الشباب بلدية 
عني الرتك وهران  مع السيد طيب مهاجي 

ومل متنعه العوائق يف مواصلة مشوراه 
ريايض بضمه إىل رتبة الكاريت   هوراي 

من الشباب الطموحني واملتفائلييني  
بالرياضة حيت خطوة إىل األمام مبامرسة  
دو الجيدوحيث أسس فكرة لوحده لنادي 
الريايض الهاوي ملوافق 26ماي 2015 ويف 

سنة2016تم تعينه رئيسا للعهدة األوملبية 
حيث إنطلق من الفئة الصغرى يتكون 

النادي من 5الرياضة منها : الرياضة 
القتالية والكاريت ودو جيدوا ويكيدو كنا 

بولينغ والكرة القدم  كانت سنة2020 

كأول التجربة الناجحة وكانت السنة 
الحافلة ويحتوي النادي عن 4مدربيني 

منهم مدرب لدرجة أوىل والثالثة مدربيني 
منتدبيني حاصلني لدرجة أوىل وينخرط 

النادي ل200منخرط مبختلف املستويات 
واألعامر  حيث تحصل السيد عمر بن 

هواري عىل مجموعة من الجوائز يف 
ألعاب األوملبية  ويطلب عمر هواري 

مساعدة الشباب يف تحقيق هدفه 
واإلعانة بهذا النادي بتوفري املسا عدات 

املالية لتصليح وضع الرياضة بوالية.
لكحل اميان :وهران

مدير السكن باألغواط يصرح للوسيط المغاربي  

تم توزيع كل اإلعانات المالية الخاصة بالتحزءات اإلجتماعية ٢٤٤٧ على 

شطرين ماعدا ٦٠٠الخاصة ببلدية األغواط لتحديد قوائم المستفدين
حسب مدير السكن بوالية األغواط  السيد 

محمد سعيداين تم توزيع كل اإلعانات 
املالية الخاصة بالتحزءات اإلجتامعية ماعدا 

600الخاصة ببلدية األغواط ضمن 3500قطعة 
التي مل يتم لحد شهر أوت تحديد القوائم 

النهائية . 
ويذكر أن مديرية السكن باألغواط تحصلت 
عىل حصة 2447عىل شطرين 2019 ومارس 
2020 منها الحصة األوىل 1037 موزعة عىل 

6بلديات هي كل من األغواط والغيشة وأفلو 
وواد مرة وواد مزي والحويطة قسمت بنسبة 

100 باملائة  وهذه اإلعانة التي قدمت من 
قبل الوزارة باملرور عىل اللجنة املختصة 

ودراسة كامل امللفات املستوفاة للرشوط . 
أما الشطر الثاين لربنامج 2020 شهر مارس 
تحصلت مديرية السكن عىل حصة 1410  
تخص كل من بلجيات الغيشة وأفلو حيث 

تحصلت بلجية أفلو عىل 1400 وبلدية 
الغيشة عىل 10 إعانات مالية . 

ويبق اإلشكال الكبري بالنسبة لإلعانات املالية 
التي تخص بلدية األغواط أين اإلعانة الخاصة 

بـ600قطعة بالتحزءات اإلجتامعية وهي 
تنتظر اإلفراج الرسمي عىل القوائم حصة 
600قطعة املتواجدة بالوحات الشاملية 

من أصل 3500قطة التي ال تزال مل ينتهي 
التحقيق وتحلق القوائم بالنسبة لعاصمة 

الوالية وحسب أخر املستجدات يف هذا امللف 
أن للحنة الوالئية الخاصة بدراسة امللفات تم 
إقصاء 750 ملف وجدوهم مستفيدين سواء 

باألغواط أو خارج الوالية حسب البطاقية 
الوطنية . 

وحسب مدير السكن أن مديريته تنتظر 

أشغال التهيئة لتجزءات اإلجتامعية 3500 
منها 600 إنتهت أشغال التهيئة بها وبقي 
تحديد قوائم املستفدين وباقي التجزاءات 
بكل من منطقة بوشاكر واألشغال التهيئة 

التي تجري عىل قدم وساق .أما من منطقة 
برج السنويس 400تجزئة يبق مشكل العقار 

والقضية عىل مستوى أروقة العدالة .
 األغواط: حمدي عطاءالله  

تحديد 51مسجد من بين 55 الستقبال المصلين بخنشلة

شباب متطوعين داخل وخارج المساجد لتقديم 

الكمامات والتنظيف والتعقيم بعد كل صالة

وقفنا صباح امس عرب مساجد مدينة خنشلة مقر عاصمة الوالية عمليات تنظيف 
وتعقيم وتحديد اماكن للمصلني الداة صالتهم باحرتام مسافة التباعد ووضع تجهيزات 

لوصع وسائل التعقيم. واماكن لوضع االحذية. لتحضري استقبال املصلني بعد ما 
ضبطت مديرية الشؤون الدينية واالوقاف بوالية خنشلة قامئة املساجد التي ميكن 
فتحها للمصلني عرب كامل بلديات الوالية واملقدر عددها حسب القامئة التي نحوز 
عليها 51 مسجدا من بنب 55مسجد اين تم رفض السامح بفتح 4 مساجد التي ال 

تستجيب للرشوط املوضوعة من فبل الربوتكول الخاص باعادة فتح املساجد تدريجيا. 
وفور تلقيهم القامئة وقرار الفتح سخرت اللجان الدينية وامئة املساحد املعنينب بالفتح 
كل االمكانيات واالدوات الخاصة بتنفيذ الربوتكول الصحي لحامية املصلني من عدوى 

الفريوس بدايتها بسحب او تغطية االفرشة بالبالستيك وتحديد عليها اماكن وضع 
السجاد الشخيص للمصيل  وتحديد  االبواب الخاصة بالدخول والخروج من املسجد 
لعدم تالقي املصلني.  وضع متشورات داخل وخارج املسجد توضح للمصلني الطرق 

التي يجب اتباعها اثناء قدومهم للمسجد كالوضوء باملنزل . ولستعامل سجلدة 
خاصة به وارتداء الكاممة وعدم نزعها داخل املسكد واثناء الصالة .احرتام اجراء 

التباعد وعدم التصافح والتعانق. استعامل املعقم عند باب املسجد. التذكري بفتح 
ابواب املسجد قبل 15 دقيقة من االذان ومغادرة املسجد مبارشة بعد انتهاء الصالة.

وهناك الكثري من الشباب من اعلن تطوعه عند مداخل املساجد وبداخلها للعمل عىل 
تحسيس وتوعية املصلني وتقديم لهم كل املساعدات خاصك بتوفري املعقم والكاممات 

وتعقيم املساحد بعد كل صالة. اين استحسن بعض املصلني االجراءات واستنكرها  
البعض االخر لكن يف االخري جميعهم مثن قرار اعادة فتح املساجد وبذكر الله تلني 
وترهف القلوب وبدعاء الجامعة يف بيوت الله يرفع الوباء والبالء كام دعا الجميع 
السلطات برفع الحجر عن صالة الجمعة لتكتمل فرحتهم.مؤكدين التزاهم بتطبيق 

اجراءات الوقاية باعتبارها حامية النفسهم ولغريهم لقوله تعاىل من احيى نفسا كام 
احيى الناس جميعا.    

خنشلة: نوي سعدي

غليزان.

أمن دائرة سيدي أمحمد بن علي يواصل الحملة 

التحسيسية للوقاية من حوادث المرور 

 تتواصل الحملة التحسيسية 
للوقاية من حوادث املرور 

التي رشعت فيها مصالح أمن 
دائرة سيدي أمحمد بن عيل 

لفائدة مستعميل الطريق 
عىل مستوى مختلف شوارع 
وطرقات بإقليم اإلختصاص 
من اجل التقليل والحد من 
الحوادث التي تحصد سنويا 

آالف األرواح ـ
 موازاة مع تقرب اعوان الرشطة من سائقي املركبات، أن هذه الحملة التحسيسية 

تأيت من أجل توعية املواطنني والسواق خصوصا برضورة احرتام قانون املرور حامية 
ألرواحهم وأرواح غريهم، مشددين عىل أن الهدف من هذه الحملة يكمن يف تذكري 

مستعميل الطرق وتحسيسهم مبدى الخسائر الفادحة التي تلحقها حوادث املرور من 
أرواح برشية وخسائر مادية ال  سيام وجل تلك الحوادث سببها العنرص البرشي.

كام تدخل هذه الحملة يف إطار تجسيد األهداف املسطرة من طرف مديرية العامة 
لألمن الوطني بخصوص األمن الطرقي واملتمثلة يف تخفيض حوادث املرور عن طريق 

مضاعفة العمل الوقايئ والتوعوي . 
 مصطفى بورشيط - غليزان

أمن دائرة عين مليلة يحجز أسلحة بيضاء ، مؤثرات عقلية و مخدرات

 تواصل مصالح أمن دائرة عني مليلة عملياتها الرشطية من خالل الدوريات الراكبة 
و الراجلة التي تستهدف مختلف أوكار الجرمية و األماكن املشبوهة ، حيث أسفرت 

العملية التي متت بتاريخ 2020.08.10 عىل :
- توقيف شخص (28 سنة) بحوزته 10 كبسوالت بريغابالني و مبلغ مايل قدره 34800 

دج ، مقص وكذا سالح أبيض (سكني 03 نجوم) .
- توقيف شخص (22سنة) بحوزته 10 كبسوالت أدوية مختلفة ، قطعتي مخدرات ، 

مبلغ مايل قدره 2500 دج و سالج أبيض (سكني 03 نجوم) .
- توقيف شخص (35 سنة) مبحوث عنه من قبل الجهات القضائية محل حكم نهايئ 

بالحبس عن تهمة الرسقة .
املشتبه فيهم الثالثة اتخذت يف حقهم االجراءات القانونية بالتنسيق مع النيابة 

املختص.
مدفوين صونيا ام البواقي
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عين تموشنت

قافلة شبانية للتوعية و التحسيس من مخاطر كورونا 

تحط رحالها بعين الكيحل و بني صاف 
حطت يوم الخميس القافلة الشبانية 

للتوعية و التحسيس يف اطار مساعيها 
الوقائية و التحسيسية للحد من انتشار 

فريوس كورونا - كوفيد 19 - رحالها 
ببلدية عني الكيحل حيث تزامنت هذه 
الزيارة التوعوية للمنطقة باليوم الدويل 
للشباب و كانت تحت ارشاف املنظمة 

الجزائرية للبيئة و املواطنة بالتنسيق مع 
خلية االزمة للوالية و التنسيقية الوالئية 
ملعطويب الجيش و ارامل الشهداء و هذا 
بحضور رئيس املكتب الوطني التنفيدي 

للمنظمة عفان سفيان و رئيسا املكتبني 
الوالئيني للمنظمة لواليتي ادرار و بشار 

و مبشاركة مصالح امن الدائرة و الحامية 
املدنية و فوج مشعل الشهيد للكشافة 
االسالمية الجزائرية حيث مس الربنامج 
التوعوي جميع الطرقات العامة داخل 

البلدية اىل جانب سوق الخرض و الفواكه 
اين تم توزيع العديد من املطويات التي 

تتضمن اعراض االصابة بوباء كورونا و 
طرق الوقاية منها مع ارشادات الحامية 

من هذا الفريوس خاصة و ان والية 

عني متوشنت مقيلة يوم السبت 15 
اوت 2020 و عىل غرار باقي واليات 

الوطن عىل الفتح التدريجي للمساجد و 
الشولطيء االمر الذي سيدفع باملواطنني 

بالتقيد بالقواعد االحرتازية و التفاعل 
معها و مع النصائح التي يقدمها اهل 
االحتصاص كام شهدت العملية توزيع 

ل 1000 كاممة وقائية من خالل يومني 
تحسيسيني .

عني متوشنت ياسني بوجمعة 

تحضيرات مكثفة النجاح شهادتي المتوسط والباكالوريا بعين تموشنت

شهدت  قاعة اإلجتامعات مبقر املديرية 
إجتامع تنسيقي ترأسته السيدة مديرة 
الرتبية للوالية و بحضور السيد األمني 

العام و جميع أعضاء خلية التنسيق و 
املتابعة اإلمتحانات املدرسية الرسمية 

دورة 2020.
الجلسة هذه تدخل يف إطار التحضري 

و مراجعة اإلجراءات املتعلقة بإمتحاين 
شهادة نهاية التعليم املتوسط و البكالوريا 

دورة 2020 خاصة يف الظروف الصحية 
اإلستتنائية التي متر بها بالدنا . 

كام تم من خالل هذا اإلجتامع توزيع 
املهام عىل أعضاء خلية التنسيق و رؤساء 

الخاليا ، من أجل التنسيق مع اللجنة 
الوالئية التي ترتأسها السيدة وايل الوالية.

و يف ذات اإلجتامع تم تحديد يوم 20 

أوت 2020 موعد لعقد اجتامع خاص 
لرؤساء مراكز البيام ، و يوم : 23 أوت 

2020 خصص لرؤساء البكالوريا. أما يوم 
24 أوت 2020 فهو موعد يجمع اعضاء 

الخلية برؤساء املراكز املكلفني بامللف 
الصحي و الوقايئ .

عني متوشنت ياسني بوجمعة 

أصحاب عقود ماقبل التشغيل  يعودون لالحتجاج 
قرر عامل ماقبل التشغيل وكذا عامل  

الشبكة االجتامعية  بأم البواقي  تنظيم 
وقفة إحتجاجية  يوم اإلثنني القادم أمام 
ديوان الوايل  إبتداءا من الساعة التاسعة 

صباحا  ،ليأكدو من خاللها متسكهم 
مبطالبهم املرشوعة  وحقهم يف اإلدماج  

وإحتساب سنوات العمل بأثر رجعي  
،بالنسبة لعامل الشبكة واإلدماج معا ، 

ومن مطالبهم أيضا  إعادة فئات العقود 
املنتهية واملفصولني  تعسفيا ،وتحويل 

عامل قطاع الخاص التابعني للوكالة  

الوطنية لتشغيل .
حيث رصح السيد مراد سامل قائال.

جاء هذا نظرا لتأخر امللحوظ  يف عمليات 
اإلدماج  منذ صدور  املرسوم التنفيذي  

يف الجريدة الرسمية رقم336/19 نوفمرب  
من العام املايض  رغم وعود رئيس 

الجمهورية  بإدماج  ثالث دفعات  يف 
عام واحد  واملقدر عددهم 416 ألف 
من العامل  وربع مليون عامل  شبكة 
إجتامعية  إضافة اىل الفئات االخرى .
موضحا أيضا ان ملف االدماج اليزال 

عالقا بني الوزارة االوىل ووزارىت املالية 
والتوظيف العمومي  مأكدا ان هذه 

الوقفات كانت نتيجة  عديد من الوقفات 
الوطنية أمام الوزارتني العمل واالرسة  

وقرص الحكومة  هي مأطرة من طرفهم . 
والمتثل  أي نقابة او أى منظمة أو جمعية  

ومن تأطري مناظلني أحرار  .يناشدون 
السلطات املسؤولة  بالنظر ملطالبهم 

بجدية  وتسوية وضعيتهم  ومتكينهم من 
االدماج يف مناصب دامئة .

مدفوين صونيا ام البواقي

صحراء النمامشة بخنشلة ٣٥٠٠مليار في مهب الريح  
ندد شباب والية خنشلة بالجهة الجنوبية 

وتحديدا بصحراء الناممشة مبا وصفوه 
تالعبا خطريا وتبديدا للامل العام يف 

قضية الدعم الفالحي من خالل مشاريع 
اإلمتياز والتي استهلكت مبلغا يقارب 

٣٥٠٠ مليار سنتيم،وطالب املستثمرون 
الشباب والذين ينحدرون من بلديات 

املحمل وأوالد رشاش وبابار من الجهات 
الوصية والقامئني عىل أعىل هرم بوزارة 

الفالحة بإيفاد لجنة تحقيق ملعرفة 
وجهه األموال والتي كان من املفروض 

أن توجه للمشاريع ذات االهمية 
لخلق قطب فالحي إقتصادي باملنطقة 

وإمتصاص البطالة املتفشية يف البلديات 
املعزولة،وآكد الشباب أن املشاريع التي 

راهن عليها سكان املنطقة مل تر النور 
منذ بعثها سنة ٢٠١١ و وكان من املنتظر 

إنجاز ٣٠٠ برئ إرتوازية وتوصيل ١٠٠٠ 
كيلومرت من الكهرباء الريفية و فتح ٥٠٠ 

مسلك ريفي وتعبيد ١٠٠٠كيلومرت من 
الطرقات،لكن جل املشاريع مل تجسد 

والقليل منها يسري بوترية بطيئة وتم فقط 
حفر ٤٥ برئ إرتوازية وربطها بالكهرباء 

ما استنفذ غالفا ماليا ضخام من دون 
امتام املشاريع ،وبعد مرور سنوات من 

االنتظار يبدو أن حلم إنشاء قطب 
فالحي اقتصادي باملنطقة مل يجسد يف 

ظل الخروقات والتالعبات التي حصلت 
يف أكرب منطقة فالحية بالوالية،ويف حال 

فتح تحقيق معمق طالب به أبناء املنطقة 
من املؤكد أن رؤوسا بارزة بوالية خنشلة 
ستسقط وستتابع قضائيا بسبب الفشل 

الذريع يف تحريك عجلة التنمية الفالحية 
بالجهة . 

عطاالله فاتح نور خنشلة

بخصوص تالميذ سنوات الرابعة متوسط اإلنتقال والتوجيه

حسب المستشار الرئيسي للتوجيه واإلرشاد 

المدرسي بثانوية عمر دهينة باألغواط 

 بخصوص اجتياز شهادة العليم 
املتوسط" البيام" والتي أصبحت 

اختيارية يعني للتالميذ فقط 
الذين مل يتحصل عىل معدل 

الفصلني 20/9 وحسب املستشار 
الرئييس للتوجيه واإلرشاد بثانوية 

عمر دهينة األغواط  وهذا نظر 
للظروف جائحة كورونا وإنقطاع 

الدراسة ألكرث من خمسة أشهر 
بالنسبة للتالميذ وهذا يف حد ذاته 

عائق نفيس كبري وأمر غري معتاد 
حتى للمراجعة .

يبق عىل التالميذ الغري متحصلني عىل معدل الفصلني 20/9 اجتياز امتحان شهادة 
وهذا من أجل حساب القبول لسنة األوىل ثانوي وهذا يكون :

-1إذا تحصل املرتشح عىل معدل الشهادة 10 /20 ينتقل مبارشة
-2إحساب معجل القبول وهو احتساب معدل الفصلني 20/9 زايد معدل الشهادة 

تقسم اثنني يتحصل عىل معجل 20/9 ينتقل إيل السنة األوىل ثانوي
أما بخصوص التوجيه إىل الجذعني املشرتكني املوجودين يف السنة األوىل ثانوي وهام :

جذع مشرتك علوم وتكنولوجيا
جذع مشرتك أدأب

بعد ترتيب التالميذ مبعدل اإلنتقال الفصلني (معدل القبول )أو معدل شهادة التعليم 
املتوسط يأخذ نسبة 105باملئة لألوائل تحقق لهم رغبة األوىل سواء يف الجذع املشرتك 
علوم وتكنولوجيا أو الجذع املشرتك آداب والباقي يرتبون حسب مجموعات التوجيه 

للمواد امليزة لكل جذع .
تأيت مرحلة الطعون بالنسبة للتالميذ املنتقلني ومل يريض بتوجيه يقون مبلئ  االستامرة 

الخاصة بالطعن مرفقة مع كشف النقاط ويضع الطلب يف املؤسسة األصلية يعني 
املتوسطة خالل أسبوع من استالم الكشوف

بعدها تجتمع لحنة الطعن الوالئية لدراسة الطعون املؤسسة فقط التي تتوفر فيها 
الرشوط من خطأ يف نقل العالمة أو خطأ يف نقل الرغبة أو خطأ يف حساب مجموعات 

التوجيه .
مالحظة :بالنسبة للتالميذ الغري متمدرسني اجتياز امتحان شهادة التعليم املوسط 

إجباري وهذا إلثبات املستوى . بالتوفيق ألبنائنا .
 األغواط -حمدي عطاء الله

حريق يتسبب في نفوق أكثر من مئة رأس ماشية بالجلفة 

 

وقع يوم الجمعة يف  حدود الساعة12 سا و 30 د مبنطقة البسباسة التي تبعد ب 15 
كلم عن بلدية سيدي بايزيد دائرة دار الشيوخ حريق داخل سياج لرتبية املوايش تقدر 

مساحته بحوايل 100 مرت مربع وفور تلقي النداء تدخلت وحدات الحامية املدنية 
متمثلة يف الوحدة الثانوية لدار الشيوخ أين تم إخامده دون تسجيل خسائر برشية، 

الحريق تسبب يف نفوق 118 رأس ماشية.
الجلفة عيدي لخرض

الدرك يوقف قاتل ابن عمه في جريمة دوار 

سيدي أحسن بعين الروى بسطيف

علمت « الوسيط املغاريب» أن مصالح الدرك الوطني بعني الروى غريب سطيف قد 
أوقفت املتهم املشتبه فيه بقتل إبن عمه بالقرب من زاوية سيدي احسن و حسب 

مصادر محلية  فإن املشتبه فيه  وجد يف حالة حرجة بعد إقدامه عىل رشب كمية من 
مادة سامة و تم نقله اىل مستشفى سطيف للعالج .

سطيف : كامل بوشباك
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ارتفاع ديون الجزائرية للمياه بسطيف إلى 100 مليار 

سنتيم بسبب جائحة كورونا .
سجلت وحدة الجزائرية للمياه بسطيف 

ارتفاعا كبريا يف ديونها لدى زبائنها، حيث 
وصلت اىل 100 مليار سنتيم خالل جائحة 
كورونا بعدما كانت 60 مليار سنتيم قبل 
بداية انتشار الوباء ، و تعترب هذه الديون 

الهاجس األكرب الذي يؤرق مؤسسة 
الجزائرية للمياه حسب مصدر موثوق 

بذات االدارة مام سيؤثر سلبا عىل نوعية 
خدماتها يف املستقبل، الرتفاع نفقات 

املؤسسة من مضخات و فاتورة الكهرباء 
و مواد كيميائية مستعملة ملعالجة املاء 

خاصة يف فرتة الصيف أين تستعمل هذه 
املادة بشكل كبري لضامن وصول مياه 
معالجة لتفادي االمراض املتنقلة عن 

طريق املياه للحفاظ عىل صحة املواطن.

و من بني هذه الديون 21 مليار لدى 
اإلدارات و البلديات ، 58 مليار لدى 

الزبائن العاديني و 16 مليار سنتيم لدى 
البلديات من خالل التموين بالجملة 
و 3 ماليري لدى الزبائن الصناعيني ، 

وتسعى الجزائرية للمياه السرتجاع هذه 
الديون بكل الطرق الودية و تقديم كل 

التسهيالت للدفع و هذا قصد ضامن 
استمرار الخدمة العمومية للامء الرشوب 

خاصة يف ظل انتشار هذا الوباء، و يف 
نفس السياق دخل مرشوع تزويد بلدية 

عني واملان من مرشوع التحويالت الكربى 
للجهة الغربية ابتداء من سد املوان، 

من خزان استفادت منه البلدية بطاقة 
استيعاب 20 ألف مرت مكعب و قناة 

عىل طول 30 كلم، حيث تم اعتامد حاليا 
برنامج تزويد اكرث من 90 ألف نسمة 

بالبلدية بنظام التزود مرة كل يومني عىل 
ان يصبح يوميا خالل االشهر القادمة، و 
هذا بعدما كان التموين يوم كل ثالثة و 

أكرث، أما ببلدية العلمة فدخلت كذلك 
قناة الجر الجديدة حيز الخدمة و التي 
تم ربطها ابتداء من خزان 40 الف مرت 
مكعب الجديد املندرج ضمن مرشوع 

التحويالت الكربى عىل طول 5 كلم بقطر 
600 ملم ، كام تم إعادة جزء من القناة 

عىل طول 4 كلم عىل مستوى منطقة 
السامرة ، هذا املرشوع مكن ما يقارب 

200 ألف نسمة بالعلمة بالتموين مبياه 

الرشب يوم بيوم عىل ان يصبح التموين 
مستقبال يوميا ،أما باقي البلديات األخرى 

املمونة ابتداءا من سد املوان عىل غرار 
عني عباسة و االوريسيا و عني أرنات 

و قجال و املوان فيستفيدون من مياه 
الرشب يوميا، أما جميع أحياء بلدية 
سطيف فيتزودون مبياه الرشب عىل 

مدى 24/24 ساعة، خاصة بعدما قامت 
املؤسسة بتشغيل الشبكة الجديدة بأحياء 

سطيف أين تراجع حجم املياه الضائعة 
، كام يبقى مشكل الربط العشوايئ يؤثر 

بشكل كبري عل عملية التموين خاصة 
يف بعض بلديات الجهة الجنوبية مثل 
برئ حدادة و استعامل مياه الرشب يف 

االغراض الفالحية و التجارية.

سطيف :كامل بوشباك

التعرف على هوية الجثة التي وجدت مقطعة 

و مدفونة داخل كيس بالبالعة بسطيف

بعد أقل من أسبوع من العثور عىل جثة داخل كيس بإقليم بلدية البالعة ، تم التعرف 
عىل هوية صاحب الجثة و التي هي  لشيخ  يبلغ من العمر 86 سنة ينحدر من 

العلمة ، كان قد اختفى عن األنظار منذ حوايل شهرين  لتقوم عائلته  ببحث واسع مع 
نرش صوره عرب صفحات التواصل االجتامعي املعروفة بالعلمة .

 الضحية وجد مقتوال بآلة حادة و موضوع داخل كيس بالستييك  و مدفون تحت 
الرتاب مبنطقة معزولة غري بعيد عن محور الطريق الرابط بني جرية و مشتة عني 

متقسني ببلدية البالعة.

سطيف : كامل بوشباك

تالميذها سينقلون إلى المؤسسات المجاورة : 

نحو غلق ثانوية ابن سينا بوسط مدينة بجاية

رصح السيد مدير الرتبية لوالية بجاية السيد «بادر إبراهيم» عىل أمواج إذاعة 
الصومام الجهوية أنه سيتم غلق ثانوية ابن سينا الواقعة بأعايل مدينة بجاية غري 

بعيد عن ساحة أول نوفمرب (البالص قيدون) القرار تم اإلعالن عنه رسميا من طرف 
املسؤول األول يف قطاع الرتبية بناءا عىل التقرير الذي رفعته مصالح املراقبة التقنية 
للبنايات « يس يت يس» تبعا لتهور وضعية هذا املرفق الرتبوي الذي تم بناؤه خالل 

العهد اإلستعامري والذي يشكل خطرا محدقا عىل التالميذ وطاقم املؤسسة ككل 
ويف هذا السياق أعطيت تعليامت إلغالق الثانوية والرشوع فورا يف أشغال الصيانة 
والرتميم وتدعيم بعض الزوايا والركائز من املبنى والجدير بالذكر أن عملية اإلغالق 
الجزيئ لبعض قاعات ومرافق هذه املؤسسة قد تم الرشوع فيها منذ السنة املاضية 
بفعل ترسب مياه األمطار إىل ذاخل الحجرات  وظهور عدة تشققات عىل الجدران 

وقد تم نقل تالميذ بعض األقسام نحو ثانوية الزياتني املجاورة

بجاية : قرييش عبدالسالم

صحاب السكنات الهشة بمدينة 

سكيكدة يطالبون بتعجيل الترحيل 

تدخلت مصالح الحامية املدنية بوالية سكيكدة املتمثلة يف وحدة قطاع امليناء، نهاية األسبوع 
الفارط، يف حادث انهيار 3 سالمل من مبنى يتكون من ثالثة طوابق يؤوي 8 عائالت باملكان 

املسمى نهج “طاهر جواد“ بالحي العتيق مبدينة سكيكدة. كام تدخلت وحدات الحامية 
املدنية يف نفس اليوم يف حادث سقوط حوايل 2 مرت مربع لشبه سقف سالمل عامرة باملكان 

املسمى نهج “محمد نفري“ بالحي القديم من املدينة، ولحسن الحظ مل يتّم تسجيل أي 
خسائر برشية ماعدا حدوث حالة من الرعب والخوف وسط القاطنني، خاصة أن العديد من 
تلك السكنات الهشة املتواجدة باملدينة القدمية، قد ترضرت جدرانها بفعل الهزتني األرضيتني 

األخريتني اللتني شهدتهام سكيكدة الجمعة األخرية.

ماتزال العديد من املباين املتواجدة باألحياء القدمية مبدينة سكيكدة، تشكل خطرا حقيقيا 
عىل قاطنيها، خاصة تلك املصّنفة يف الخانة الحمراء، والتي ماتزال إىل يومنا هذا تؤوي عائالت 
تعيش الخطر الحقيقي منذ سنوات، وينتظرون بفارغ الصرب قرار ترحيلهم إىل سكنات جديدة 

وآمنة. لإلشارة، فقد سبق أن كشف وايل سكيكدة عيىس عروة من خالل بيان أصدره يف 
شهر فيفري األخري، أن مصالحه ضبطت برنامجا زمنيا، يتّم من خالله نرش القوائم االسمية 

للمستفيدين من السكنات العمومية اإليجارية، والرشوع يف عملية توزيعها عىل مستوى بلدية 
سكيكدة، والتي ستمّس أساسا السكّان الذين يعانون من الضيق، وقاطني األكواخ القصديرية 
والبنايات اآليلة للسقوط املصنفة ضمن الخانة الحمراء؛ طبقا للدراسة التقنية املنجزة من قبل 

هيئة املراقبة التقنية للبناء للرشق. 

وحسبام جاء يف بيان وايل سكيكدة آنذاك، فإّن اإلعالن عن قامئة املستفيدين القاطنني 
بالبنايات اآليلة للسقوط املصنفة يف الخانة الحمراء، سيكون عىل مراحل؛ حيث كان من 

املفروض أن تنطلق خالل شهر ماي املايض، لكن أزمة جائحة كورونا أّجلت كل يشء، ليبقى 
أمل املواطنني قامئا يف أن يتم ترحيلهم يف أقرب وقت ممكن.

                       نسيبة شاليب سكيكدة

سكانها قاب قوسين أو أدنى من المغادرة :

 العزلة تطوق قرية أوالد فاضل في ذراع القايد ببجاية

تحتل قرية أوالد فاضل الجزء الجنويب 
الرشقي من بلدية ذراع القائد 75 كلم 

رشق بجاية فسكانها يعانون من صعوبة 
التضاريس وضنك العيش فأثناء جولة  

قصرية لنا نحو هذه القرية الجبلية وقفنا 
عن قرب عىل مجموعة من النقائص 
ويف مقدمتها إهرتاء الطريق  وضيقه 

وكرثة املنعرجات به وهو ما تسبب يف 
وقوع عدة حواث مميتة آخرها قبل أيام 

عندما تهاوت سيارة  نحو عمق الوادي 
وتسبب ذلك يف مقتل 3 أفراد من عائلة 

واحدة وهذا الطريق أقرب إىل مسلك 
ترايب منه إىل طريق فهو ( مل يتذوق) 
الزفت منذ فرتة طويلة عىل حد تعبري 

أحد السكان إلتقينا  بهم والذي رسد لنا 
جملة النقائص التي يعاين منها سكان  

هذه القرية واسرتسل قائال" من أين أبدأ 
فالطريق كام ترون تدهورت وضعيته 
ألنه مل ينجز بشكل الئق  فهو يفتقر 

إىل املجاري اإلسمنتية - كانيفو- التي 
تحافظ عىل توازن أرضيته، املياه غري 

متوفرة فنحن نضطر إىل قطع مسافات 
طويلة  مللء بعض الدىل من يتابيع بعيدة 

، رغم أن الكثري من القرى املجاورة قد 
استفادت مت مرشوع تزويد قرى ذراع 
القائد  باملياه انطالقا من سد خراطة أما 

قضية ربط مساكننا بغاز املدينة فهو  
مجرد كالم ، قاعة العالج مغلقة نظرا 

لعدم وجود طبيب وممرض  ، املدرسة 
ترضرت وضعيتها  بشكل غري مسبوق إذ 
تترسب مياه األمطار إىل داخل األقسام 

عرب األسطح  أما الجدران واألسقف فقد 
تآكلت يف حني نجد حالة دورات املياه يف 
حالة  جد متدهورة فقد أكل عليها الدهر 

ورشب بينام نجد ساحة املدرسة مهملة 
فقد غمرها الطمي  ومنت فيها األشواك ، 
أما فيام يخص واقع الشباب فأفضل عدم 
رسد معاناته فهو مزري ال فرص عمل وال 

دار شباب وال فضاءات لعب ، حقيقة 
نحن نعاين ومل يبق لنا سوى خيار املغادرة 

" وعن النية التي ابدتها السلطات 
الجديدة للبالد لتطوير مناطق الظل 

واخراجها من العزلة رحب محدثنا بهذه 
الفكرة التي مل يسمع عنها ورصح قائال 

" حقيقة  نحن ننتظر الكثري من القيادة 
الجديدة للبالد التي ملسنا يف خطابها 

السيايس  نهج التغيري املتدرج واستغالل 
خريات البالد لصالح الشعب الجزائري "  

وهكذا غادرنا هذه القرية ومشهد سكانها 
البسطاء ال يفارق مخيلتنا فهم جالسون 
جامعات جامعات تحت ظالل األشجار 

خاصة النساء واألطفال يتبادلون أطراف 
الحديث محافظني بذلك عىل الروابط 

القوية التي تجمع سكان اإلرياف الذين 
ينتظرون التفاتة من السلطات إلخراجهم 

من بوتقة العزلة والتهميش .

بجاية : قرييش عبدالسالم 
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تزامنا مع موسم اإلصطياف  

الفرق العماليتيةالتابعة ألمن والية سكيكد تواصل اإلطاحة 

بالعصبات اإلجرامية وتوقف ١١ مجرم تورطوا في قضايا مختلفة..
متكنت املصلحة الوالئية للرشطة القضائية 

مبختلف فرقها بأمن والية سكيكدة من 
خالل 03 عمليات متفرقة يف ظرف وجيز 
من إلقاء القبض عىل 11 شخصا تورطوا 
يف قضايا مختلفة .كام متكنت فرقة قمع 
اإلجرامBRB و الذين تدخلوا بكل حزم 
و رصامة تلبية لنداء مواطنني استنجدوا 

بدوراتها ضد مجموعة من األشخاص 
مدججني باألسلحة البيضاء ، قامت 

باإلعتداء عليهم تحت جنح الظالم مبنعرج 
طريق عمومي مؤذي إىل الشواطيء 

الغربية للوالية و محاذي لتضاريس وعرة 
نسبيا و مغطاة باألحراش، عنارص فرقة 

قمع اإلجرام BRB و عىل الفور و بالرغم 
من صعوبة املنطقة و بعد متشيط راجل 

للمكان متكنت من توقيف أفراد الجامعة 
اإلجرامية بعد تطويقهم بدعم من الفرقة 

املتنقلة للرشطة القضائية ، مع حجز 
األسلحة البيضاء التي كانوا يستعملونها 

لبث الرعب يف نفوس املواطنني و املتثلة 
يف سكاكني مختلفة االحجام و عيص .
مبواصلة التحقيق يف القضية واستنادا 

للوقائع املجرمة املنسوبة اىل املشتبه فيهم 
متلبسني بإرتكابها خمسة أفراد من ذوي 
السوابق القضائية ترتاوح أعامرهم ما بني 

19 و 25 سنة. 
بنهاية التحقيق يف القضية واستنادا 

للوقائع املجرمة املنسوبة اىل املشتبه 
فيهم ، انجز ضدهم ملف جزايئ موضوعه 

تكوين جمعية أرشار لغرض إرتكاب 
جرمية وحمل أسلحة بيضاء ظاهرة يف 
الطريق العام .   مع الرضب و الجرح 
العمدي باألسلحة البيضاء و التحطيم 

العمدي مللك الغري . و هو مايخل بالنظام 
العام و السكينة العامة .

  و بالتزامن مع العملية األوىل كانت 
فرقة البحث و التدخل BRI بصدد 

وضع حد لجامعة إجرامية أخرى تنشط 
بالقطب العمراين الجديد بوزعرورة 

وفق مخطط محدد األهداف و مدروس 
بعناية، أين سفرت العملية بارشتها الفرقة 

عن توقيف أفراد الشبكة تتكون من 4 
أشخاص، ترتاوح أعامرهم ما بني 25 و 
29 سنة متلبسني بحيازتهم لكمية من 

املخدرات-كيف معالج- مهيئة للبيع عىل 
شكل قطع صغرية و حجز عدد معترب من 
املؤثرات العقلية، باإلضافة لضبط أسلحة 

بيضاء كبرية الحجم كانت بحوزتهم.بنهاية 
البحث و التحري و جمع اإلستدالالت 
املتصلة بالقضية، قامت الفرقة بتحرير 

ملف جزايئ يف حق املشتبه فيهم عن :عن 
حيازة املخدرات لغرض البيع .و  املامرسة 

الشبيهة ملهن الصحة .باإلضافة إىل حمل 
أسلحة بيضاء من الصنف السادس بدون 

مربر رشعي.
يف نفس السياق متكنت فرقة مكافحة 

جرائم املخدرات من اإلطاحة بشخصني 
ينشطان بإقليم مدينة سكيكدة يف 

مجال ترويج املؤثرات العقلية متلبسني 
بحيازتهم لكمية معتربة منها مع ضبط 

عائدات الرتويج.بإمتام إجراءات التحقيق 
التمهيدي يف القضية ،أنجز يف حق املشتبه 
فيهام ملفني  جزائيني عن ما نسب إليهام 

من وقائع تحت وصف حيازةاملؤثرات 
العقلية لغرض البيع   و يف اطار اعتامد 

الرشطة القضائية عىل آليات و مرتكزات 
مخططها الخاص املسطر لتأمني موسم 
اإلصطياف 2020 متكنت من وضع حد 

لنشاط 03 مجموعات إجرامية عىل صلة 
فيام بينها،اتخذت من املناطق الساحلية 

بالتزامن مع حلول موسم اإلصطياف 
مجاال لنشاطاتها اإلجرامية و التي يقدر 

عدد أفرادها بـ 11 مشتبه فيه و الذين تم 
تقدميهم أمام نيابة محكمة سكيكدة .

 نسيبة شاليب سكيكدة
الصحافيين بسيدي بلعباس

يستنجدون بالوالي إليقاف الممارسات غير المهنية للمكلف باإلعالم
تلقى الوسيط املغاريب عريضة شكوى 

مقدمة من طرف بعض الصحافيني 
من والية سيدي بلعباس،محتوى هذه 

العريضة عبارة عن نقاط مهمة رفعوها 
لكل السلطات املحلية وعىل رأسهم 

وايل والية سيدي بلعباس السيد ليامين 
مصطفى، من أجل أن يضع حد لهذه 

الترصفات الشعبوية واإلرهاب اإلداري 
املستمر ضد بعض الصحافيني  الذين 

وجدوا كل اإلهامل والتهميش من طرف 
املكلف باإلعالم  عىل مستوى الوالية .

من بني هذه النقاط انحرافات غري 
املهنية،وقلة احرتام وغياب أخالقيات 

الوظيفة،وقد سجلت عريضة الشكوى 
حادثة أعتربها أحد املوقعني باإلنحطاط 

مرصحا لجريدة الوسيط املغاريب:'' 
إن رداءة يف التعامل والثقافة الغائبة 
واالنحطاط الذي وصلنا إليه صنع كل 

هذا موظف مزيف يف الباطن وفرعون يف 
الظاهر، وما يحدث لزمالئنا غري معقول 

من تشويه وإهامل ''
عريضة الشكوى،أكدت أن األخري أقدم 

عىل تشويه  سمعة  الصحافيني املعروفني 
ميدانيا عند عامة املجتمع العبايس،و 

الذين ميلكون سمعة طيبة وكبرية وثقة 
واسعة مع املواطن العبايس، وأكدوا أن 
هذه الترصفات ليست وليدة اليوم أو 
البارحة وإمنا هي بشكل مستمر ضد 

أصحاب مهنة املتاعب،وقد شددت 
العريضة وجوب إحرتام الصحايف 

ومساعدته عىل مامرسة كامل حقوق التي 
ضمن له قانون اإلعالم 2012.

سيدي بلعباس: مغريب بدرة

أمن مستغانم يضع خطة استثنائية بمناسبة افتتاح موسم االصطياف 
عقب قرار السامع بفتح الشواطئ امام 
قوافل املصطافني و هواة االستجامم و 

السباحة ،سطرت مصالح  أمن والية مستغانم   
مخططا أمنيا استثنائيا  تزامنا مع االنطالق 
الرسمي ملوسم االصطياف الذي جاء هده 

السنة يف ظروف  خاصة  تستدعي تجند 
الجميع ملجابهة تفيش فريوس  جائحة كورونا 

املستجد Covid-19   و هدا من خالل السهر  
عىل احرتام اإلجراءات االحرتازية الوقائية 

املسطرة من قبل السلطات العليا للبالد للحد  
من العدوى و كذا فرض سيادة القانون عىل 

كل مخالف للقرارات اإلدارية املعمول بها 
،يف ذات ا الشأن ، خاصة بعدما  تم  تعديل 

مواقيت الحجر الجزيئ لوالية مستغانم يف 
الفرتة املمتدة من 13 إىل 31أوت الجاري ،  
و كدا مع قرار الفتح التدريجي للشواطئ و 

فضاءات التسلية وأماكن االستجامم والرتفيه ،  
إىل جانب  املساجد حفاظا عىل صحة وسالمة  

املواطن . 
         و من أجل  إحكام   تطبيق ذات  
املخطط  ، خصوصا و أن والية مستغانم 

يتوافد عليها عدد كبري من املصطافني 
من  داخل وخارج  اقليم الوالية كونها 

سياحية بامتياز  ، فقد تم  تشكيل فريق 
امني   بالزي املدين و الرسمي لفرض التواجد 
امليداين لعنارص الرشطة لحامية  املواطنني و 

ممتلكاتهم عىل  حد سواء ،  مع وضع فرق 
راجلة عىل مستوى املحاور والنقاط  الكربى 

ملدينة مستغانم  لتسهيل حركة املرور، و 
ذلك  إضافة إىل  تعيني  تشكيالت أمنية راكبة  

بالزيني الرسمي و املدين  عىل مستوى إقليم 
االختصاص و التنسيق املحكم بني  العنارص 

املوجودة يف امليدان ، فضال  عن تكثيف 
الدوريات والوحدات املقحمة يف امليدان 
خاصة عىل مستوى األحياء و التجمعات 

العمرانية للسهر عىل مكافحة الجرمية 
الحرضية  و باألخص  خالل  الفرتات الليلية. 

 باملوازاة مع ذلك سيواصل أمن والية 

مستغانم  حمالته  التحسيسية إللزام  
املواطنني  بالتقيد باإلرشادات الصحية 

كاالستعامل اإللزامي  للكاممات ،  تفادي 
التجمعات و احرتام مسافة التباعد االجتامعي 

، و توعية  زوار املدينة للتحيل باليقظة 
والحذر لتفادي الولوج إىل الشواطئ الغري 

املحروسة  لتاليف مخاطر الغرق يف ظرف سجل 
فيه إىل حد اآلن هالك 9 أشخاص التهمتهم 
أمواج البحر جلهم ينحدرون من الواليات 

الداخلية املجاورة . 
 مستغانم : عبدالقادر رحامنية  

تهنئة

مبناسبة عيد ميالده الخامس ابني العزيز 
إياد أحمد جود بونيف،أتقدم له من 

خالل منرب جريدة الوسيط املغاريب بأحر 
التهاين و أطيب األماين راجيا من املوىل 
أن يرزقه العافية و السعادة،عيد ميالد 
سعيد جود..عيد ميالد مليئ باملحبة..و 

كل عام و أنت بخري ياااارب..

سيدي بلعباس

قافلة شبانية تجوب واليات الغرب من تنظيم 

المنظمة الجزائرية للبيئة و المواطنة 

شدت اول امس  القافلة الشبانية للتوعية و التحسيس يف اطار مساعيها الوقائية و التحسيسية 
للحد من انتشار فريوس كورونا رحالها  نحو واليات الغرب الجزائري  حيث تزامنت  باليوم 

الدويل للشباب املصادف ليوم 12 اوت  و ستنتهي يوم 20 اوت املصادف لليوم الوطني 
للمجاهد و كانت تحت ارشاف املنظمة الجزائرية للبيئة و املواطنة بالتنسيق مع الديوان 

الوطني للتطهري  و هذا بحضور رئيس املجلس الشعبي الواليئ و البلديي و  املكتب الوطني 
التنفيدي للمنظمة  حيث مس الربنامج التوعوي  مع توزيع مطويات و كاممات بشارع 

املقطع بوسط بلدية بلعباس التي تتضمن هذه االرشادات اعراض االصابة بوباء كورونا و 
طرق الوقاية منها مع ارشادات الحامية من هذا الفريوس خاصة و ان والية بلعباس  مقيلة و 

عىل غرار باقي واليات الوطن عىل الفتح التدريجي للمساجد  االمر الذي سيدفع باملواطنني 
بالتقيد بالقواعد االحرتازية و التفاعل معها و مع النصائح التي يقدمها اهل االحتصاص

سيدي بلعباس: فرحات.ب

تيسمسيلت

حادث مرور خطير يخلف وفاة شخصين و3إصابات

تدخلت الوحدة الثانوية لدائرة لرجام 
مدعمة بكل من الوحدة الرئيسية و وحدة 
عامري يوم أمس  بطريق الوطني رقم 19 

الواقع مبنطقة الزاوية رابط بني تيسمسيلت 
و لرجام  اثر نداء مفاده تصادم سيارتني 
من نوع kia Picanto  محطمة  كليا  و 
Renault Express  محطمة من االمام 

كليا حيث خلف الحادث 2 وفيات يف مكان 
الحادث و 3 اصابات تم نقلهم عىل جناح 
الرسعة اىل مصلحة االستعجالت بالوالية. 

تيسمسيلت. محمد شبيل

العودة إلى بيوت الله وسط فرحة تغمر قلوب المصلين

بعد غلقها ألكرث من خمسة أشهر بسبب وباء كورونا هاهي مساجد األغواط عىل غرار مساجد 
الوطن  تفتح أبوابها أمام املصلني

بعد قرار رفع الحظر عنها يف إطار تخفيف إجراءات الحجر الصحي و قد شمل قرار الفتح 
عدد 91 مسجداً عىل مستوى الوالية تبعا للرشوط التي تضمنها هذا القرار و قد شهدت 

كل بلديات األغواط حمالت تنظيف و تعقيم تطوعية لكل املساجد و إعداد تنظيم محكم 
للمصلني من طرف املرشفني عىل ذلك و الحث عرب وسائل التواصل اإلجتامعي عىل األخذ بكل 

التعليامت و إحرتام اإلجراءات الوقائية..وقد كانت صالة الظهر ليوم السبت 25 ذو الحجة 
1441هـ املوافق لـ 15 أوت 2020 هي أول صالة بعد فتح املساجد كون أن والية األغواط 

ضمن 29 والية التي مازالت تحت الحجر الجزيئ و يف إنتظار الرفع الكيل للحجر الصحي 
يتمنى سكان األغواط اإلستمرار يف إحرتام اإلجراءات الوقاية ِحفاظاً عىل سالمتهم للحد من 

زيادة انتشار هذا املرض و قد دعى جموع املصلني أن يرفع الله عنا هذا الوباء.
زكرياء بوداود



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

 IEP)) 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 IEP) 1000مقعد/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.
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حصيلة التدخالت خالل 48 ساعة األخيرة، عمليات التحسيسية و 

التعقيم تتعلق بفيروس كورونا، حوادث المرور، الغرق،الحرائق و 

حوادث أخرى.

ــة  ــني 13 اىل 15 أوت 2020  و إىل غاي ــا ب ــدة م ــرتة املمت ــالل الف  خ
ــة صباحــا (أي خــالل48    ــوم عــىل الســاعة الثامن صبيحــة هــذا الي
ســاعة  األخــرية) ســجلت وحــدات الحاميــة املدنيــة 5500 تدخــل 
ــي  ــر تلق ــىل إث ــذا ع ــن وه ــن الوط ــة م ــق مختلف ــدة مناط يف عــ
مكاملــات االستغـــاثة مــن  طــرف املواطنــني هــذه التدخــالت 
شــملت مختلف مجــاالت أنشــطة الحاميـــة املدنيــة ســواء املتعلقــة 

بحــوادث املــرور الحــوادث املنزليــة اإلجالء الصحــي إخمــــاد الحرائق 
و األجهــزة األمنيــة و كــذا عمليــات التحســيس و التطهــري فيــام يخــص 

ــد19. فــريوس كوفي

مــت  فيــام يخــص النشــاطات املتعلقــة بالوقايــة مــن انتشــار فــريوس كورونــا كوفيــد-19  قا
وحــدات الحاميــة املدنيــة خــالل نفــس الفــرتة عــرب كافــة الــرتاب الوطنــي بـــ 102 عمليــة تحسيســية عــرب 25 واليــة 
( 80 بلديــة) لفائــدة املواطنــني عــرب كافــة الواليــات تحثهــم وتذكرهــم عــىل رضورة إحــرتام قواعــد الحجــر الصحــي 
ــة)، مــن منشــآت  ــة (90 بلدي ــة تعقيــم عــرب 30 والي ــام بـــ 220 عملي وكــذا التباعــد اإلجتامعــي، باإلضافــة إىل القي
وهيــاكل عموميــة وخاصــة املجمعــات الســكنية والشــوارع، أيــن خصصــت املديريــة العامــة للحاميــة املدنيــة لهتــني 
ــع  ــة إىل وض ــاحنة، باإلضاف ــعاف و 138 ش ــيارة إس ــب، 116 س ــف الرت ــة مبختل ــة مدني ــون حامي ــني 860 ع العمليت
أجهــزة أمنيــة لتغطيــة 24 أماكــن لإلقامــة موجهــة للحجــر الصحــي للمواطنــني بـــ 08 واليــات  الذيــن تــم إجالئهــم : 

ــوادي .   ــة ال ــة، والي ــرداس، عناب ــنطينة ،بوم ــران، قس ــتغانم، وه ــزي وزو، مس ــر، تي الجزائ
كــام  قامــت وحــدات الحاميــة املدنيــة خــالل نفــس الفــرتة  بـــ 261  تدخــل مــن أجــل عــدة حــوادث املــرور عــرب 
عــدة واليــات مل تخلــف هــذه الحــوادث أي  وفــاة 10 أشــخاص و اصابــة 338 أخريــن بجــروح مختلفــة و متفاوتــة 

الخطــورة ، تــم إســعافهم يف مــكان الحــوادث ثــم تحويلهــم إىل املستشــفيات املحليــة .
للعلــم، تــم تســجيل 05 وفيــات غرقــا عــىل مســتوى واليــة الشــلف بوفــاة 02 شــخصني ذا ســن 25 و32 ســنة غرقــا 
يف البحــر بشــاطئ دشــرية 01 ببلديــة الدهــرة، واليــة ســكيكدة  وفــاة 02 شــخصني ذا ســن 15 و 17 ســنة غرقــا األول 
بشــاطئ العــريب بــن املهيــدي ببلديــة الفلفلــة والثــاين ببلديــة الرميلــة 2 ببلديــة املــرىس، واليــة الســعيدة وفــاة 01 
شــخص ذا ســن  15 ســنة غرقــا يف بركــة مائيــة يف املــكان املســمى قريــة املعطــى ببلديــة يــوب، تــم تحويــل الضحايــا 

ملصالــح حفــظ الجثــث املستشــفيات املحليــة.
اىل جانــب هــذا ، قــام جهــاز مكافحــة حرائــق الغابــات و املحاصيــل الزراعيــة خــالل نفــس الفــرتة، بإخــامد 92 حريــق 
منهــا 43 حريــق غابــة، 21 حريــق أدغــال، 15 حريــق حشــائش و أحــراش ، 16 حرائــق محاصيــل زراعيــة أدت اىل  
إتــالف 1775 هكتــار مــن الغابــات ، 631 هكتــار مــن األدغــال ، 443 هكتــار مــن الحشــائش و كــذا 1210 حزمــة 

تــنب، 1005  شــجرة مثمــرة  محروقــة .

للذكــر، التدخــل الرسيــع والتجنيــد الدائــم لوحــدات الحاميــة املدنيــة مكــن مــن إنقــاذ وحاميــة اآلالف مــن هكتــارات 
الغطــاء النبــايت، الإضافــة حاميــة املواطنــني وممتلكاتهــم.  

جريدة الوسيط المغاربي 
يومية سياسية تهتم باألخبار الوطنية والمغاربية

عين على ماوراء الخبر

إلعالناتكم وإشهاراتكم 
يرجى اإلتصال بمصلحة 

اإلشهار للجريدة أو 
الرقم التالي:

٠٥٥٠٤٦٣٥٠٤

ANEP:2016٠13098 ANEP:2016٠13155الوسيط المغاربي 2020/08/16 الوسيط المغاربي 2020/08/16
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والية الجزائر
الدائرة اإلدارية بئر التوتة

بلدية أوالد شبل
الرقم: 2020/35
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١٤

ردود فعل منددة باتفاق "التطبيع" بين االمارات 

وإسرائيل معتبرة إياه باألمر "الخطير"
توالت ردود الفعل المنددة باتفاق "تطبيع العالقات" بين االمارات العربية المتحدة وإسرائيل, معتبرة إياه "باالمر 

الخطير وخيانة للقضية الفلسطينية".
وإثر اعالن االتفاق االمارايت -االرسائييل, الذي 

تم برعاية أمريكية, أعلنت القيادة الفلسطينية 
"رفضها واستنكارها الشديدين" التفاق تطبيع 

العالقات بني االمارات العربية املتحدة و ارسائيل, 
معتربة إياه "خيانة للقدس واالقىص و القضية 

الفلسطينية", داعية إىل عقد "جلسة طارئة فورية 
لجامعة الدول العربية, وكذلك ملنظمة التعاون 

اإلسالمي الدانته".
وتم استدعاء السفري الفلسطيني لدى اإلمارات 

عصام مصالحة  و"بشكل فوري", وقال وزير 
الخارجية الفلسطيني, رياض املاليك, "إنه بناء 
عىل تعليامت الرئيس محمود عباس وعىل أثر 

البيان الثاليث األمرييك اإلرسائييل اإلمارايت بتطبيع 
العالقات اإلرسائيلية-اإلماراتية  تم استدعاء 

السفري الفلسطيني لدى دولة اإلمارات وبشكل 
فوري".

أما أمني رس اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير 
الفلسطينية, صائب عريقات, فقال أن قرار 

اإلمارات العربية املتحدة "التطبيع" مع إرسائيل 
تم عىل حساب "الحقوق الوطنية املرشوعة 

للشعب الفلسطيني".
من جهتها, أعلنت حركة املقاومة اإلسالمية 

(حامس)"ادانتها" و "رفضها" لالتفاق , معتربة 
إياه باملر "الخطري", حيث قال املتحدث باسم 

حامس فوزي برهوم يف غزة إن "االتفاق األمرييك-
اإلرسائييل-اإلمارايت خطري ومبثابة مكافأة مجانية 
لالحتالل اإلرسائييل عىل جرامئه وانتهاكاته بحق 

الشعب الفلسطيني".
وبدوره, أكد عضو اللجنة التنفيذية ملنظمة 

التحرير الفلسطينية, احمد سعيد التميمي, ان 
"التطبيع خيانة للشعب الفلسطيني واألمتني 

العربية واالسالمية وللمقدسات والقضية 
الفلسطينية", و شدد عىل "أن الشعب 

الفلسطيني سيواصل نضاله العادل يف كل امليادين  
وبكافة السبل الرشعية وعىل كافة االصعدة  من 

أجل إحقاق حقوقه الوطنية املرشوعة  ويف 
مقدمتها حقه بإقامة دولته املستقلة وعاصمتها 

القدس الرشيف".
من ناحية أخرى, قال الرئيس الرتيك, رجب طيب 

إردوغان, أن تركيا "قد تعلق عالقاتها الدبلوماسية 
مع اإلمارات العربية املتحدة أو تستدعي سفريها 

باإلمارات بسبب اتفاق اإلمارات مع ارسائيل", 
مضيفا "نقف مع الشعب الفلسطيني, ولن نرتك 

فلسطني تنهزم أو نرتك الفلسطينيون ينهزمون, 
ولقد أصدرت التعليامت الرضورية لوزير 

خارجيتي,وقد نعلق العالقات الدبلوماسية (مع 
اإلمارات) أو نستدعي سفرينا هناك".

وادانت إيران, هي االخرى, بشدة تطبيع 
العالقات بني اإلمارات وارسائيل ووصفته بـ 

"حامقة اسرتاتيجية". وقالت الخارجية اإليرانية يف 
بيان أن "إقامة عالقات دبلوماسية بني اإلمارات و 

الكيان االرسائييل تشكل خطوة حامقة اسرتاتيجية" 
, مضيفا أن "الشعب الفلسطيني املظلوم وجميع 

الشعوب الحرة يف العامل لن تغفر أبدا تطبيع 
العالقات مع الكيان اإلجرامي ".

وأعربت وزارة الخارجية اإليرانية عن "ثقتها بأن 
التاريخ سيثبت كيف أن هذا الخطأ االسرتاتيجي 

من قبل الكيان االرسائييل وهذا الخنجر الذي 
طعنت اإلمارات به بال حق ظهر الشعب 

الفلسطيني بل املسلمني كلهم".
وأج

روسيا تبدأ بانتاج لقاح كورونا رغم الشكوك
م العاملين في الخطوط األمامية

ّ
اإلصابات في الواليات المتحدة بلغت خمسة ماليين وكندا تكر

أعلنت وزارة الصحة الروسية أنها بدأت بإنتاج لقاح مضاد 
لفريوس كورونا، رغم ما يواجهه من شكوك، وآخرها من 

كبري أطباء الجهاز التنفيس يف روسيا، الذي استقال من 
منصبه بسبب ما وصفه بـ"االنتهاكات الجسيمة ألخالقيات 

مهنة الطب"، التي وقعت نتيجة اإلرساع يف اإلعالن عن 
إنتاج اللقاح.

واستقال الربوفيسور ألكسندر تشوكالني من "مجلس 
األخالقيات" يف وزارة الصحة الروسية بعد ما قام بشن 

هجوم عىل لقاح "سبوتنيك يف" الجديد، قبل موافقة وزارة 
الصحة الروسية عىل تسجيله، وفقاً ملا نرشته صحيفة 

"دييل ميل" الربيطانية.
وبحسب موقع بزنس إنسايدر باللغة اإلسبانية، سعى 

تشوكالني إىل منع تسجيل اللقاح ألسباب تتعلق 
بـ"السالمة" لكنه فشل يف ذلك مام دفعه إىل االنسحاب 

من "مجلس األخالقيات".
وانتقد تشوكالني مدير مركز أبحاث جاماليا لعلم األوبئة 

وعلم األحياء الدقيقة، ألكسندر غنتسبورغ، والعقيد 
الطبي وكبري علامء الفريوسات يف الجيش الرويس، سريغي 

بوريسيفيتش واتهمهام بانتهاك أخالقيات الطب.
ووجه لهام سؤاالً: "هل مررتم بجميع املسارات الرضورية 

التي أقرتها ترشيعات االتحاد الرويس واملجتمع العلمي 
الدويل؟، طبعاً ال"،  وأضاف أن "العمل مل ينته عىل 

اللقاح". وقال إن مبدأ "عدم إلحاق أي رضر"، وهو أحد 
املبادئ األخالقية للطب انتهك بشكل صارخ.

وأعرب تشوكالني عن شعوره بالحزن، قائًال: "أشعر 
باالكتئاب من موقف بعض علامئنا الذين يدلون 

بترصيحات غري مسؤولة حول لقاحات جاهزة".
وأعلنت موسكو أن اللقاح سيطرح بنهاية الشهر الحايل.

أكثر من 5 ماليين إصابة في الواليات المتحدة
أظهر إحصاء لوكالة "رويرتز" أن أكرث من 21 مليون شخص 

أصيبوا بكورونا عىل مستوى العامل، كام أن 759411 شخصاً 
توفوا جراء الفريوس.

وتم تسجيل إصابات يف أكرث من 210 دول ومناطق منذ 
اكتشاف أوىل حاالت اإلصابة يف الصني.

وتصدرت الواليات املتحدة القامئة مسجلة 167278 حالة 
وفاة وخمسة ماليني و271087 حالة إصابة.

وجاءت الربازيل يف املركز الثاين مسجلة 105463 حالة 
وفاة وثالثة ماليني و 224876 حالة إصابة.

وجاءت الهند يف املركز الثالث مسجلة 48040 حالة وفاة 
ومليوين و461190 حالة إصابة.

وحلت روسيا يف املركز الرابع مسجلة 15384 حالة وفاة 
و907758 حالة إصابة.

22 إصابة جديدة في الصين
يف الصني، قالت اللجنة الوطنية للصحة، السبت، إنها 

سجلت 22 إصابة جديدة يف الرب الرئييس. وذكرت اللجنة 
يف نرشتها اليومية أن 14 حالة من اإلصابات الجديدة 
وافدة من الخارج نزوالً من 22 حالة يف اليوم السابق.

وسجلت الصني أيضاً 20 حالة حاملة للفريوس دون ظهور 
أعراض مقابل 28 حالة باليوم.

وبلغ العدد اإلجاميل لإلصابات املؤكدة يف بر الصني الرئييس 
حتى 14 أغسطس (آب) 84808، بينام ظل عدد الوفيات 

عند 4634 من دون تغيري.
البرازيل والمكسيك

وأعلنت وزارة الصحة الربازيلية تسجيل 50644 حالة 
إصابة جديدة بالفريوس إضافة إىل 1060 حالة وفاة 

جديدة.
وبوجه عام سجلت الربازيل ثالثة ماليني و275520 حالة 

إصابة مؤكدة و106523 حالة وفاة.
وأعلنت وزارة الصحة يف املكسيك، الجمعة، تسجيل 5618 

حالة إصابة جديدة مؤكدة إضافة إىل 615 حالة وفاة 

جديدة ليصل مجمل عدد حاالت اإلصابة إىل 511369 
حالة والوفاة إىل 55908.

وقالت الحكومة إن "من املرجح أن يكون العدد الحقيقي 
لألشخاص املصابني أكرب بكثري من الحاالت املؤكدة".

إقامة دامئة للعاملني يف الخطوط األمامية
من جانبه، أعلن وزير الهجرة الكندي ماركو منديتشينو، 
الجمعة، أن بالده ستمنح اإلقامة الدامئة لطالبي اللجوء 

الذين عرّضوا أنفسهم للخطر من أجل تقديم الرعاية 
ملرىض كوفيد19-.

وسيكون بإمكان هؤالء الحصول عىل اإلقامة لهم 
ولعائالتهم يف حال كانوا قد تقّدموا سابقاً بطلبات بحلول 

مارس (آذار) 2020، حتى ولو ُرفضت حينها.
وقال منديتشينو يف مؤمتر صحايف إّن "هذا اإلجراء سيطّبق 

عىل طالبي اللجوء الذين ساعدوا بشكل مبارش برعاية 
مرىض كوفيد19- يف منزل أو "عيادة أو دار لرعاية املسنني.

وأضاف "مبا أن هؤالء األفراد يواجهون مستقبالً غري مؤّكد 
يف كندا، فإّن الظروف الحالية تستحّق إجراءات استثنائية، 

تقديراً لخدماتهم االستثنائية خالل فرتة الوباء".
وقال "إنهم يعرضون أنفسهم للخطر، ونحن ممتّنون 

لخدماتهم وتضحياتهم، وأيضاً لوضعهم احتياجات املجتمع 
قبل أي يشء آخر". ومن املتوقع أن يستفيد نحو ألف 

شخص عىل الصعيد الوطني من اإلجراء الجديد، وفق ما 
قال محامو طالبي اللجوء لراديو كندا الجمعة.

مصر تسجل 112 إصابة جديدة
وأعلنت وزارة الصحة والسكان يف مرص تسجيل 112 حالة 

إصابة جديدة و17 حالة وفاة، الجمعة.
وقال املتحدث باسم الوزارة خالد مجاهد إن "إجاميل 

العدد الذي سجل يف مرص بفريوس كورونا املستجد حتى 
الجمعة هو 96220 حالة من ضمنهم 57858 حالة ُشفيت 

و5124 حالة وفاة".

 صفقة هائلة.. البنتاغون يبيع أف-

١٦ بـ٦٢ مليار دوالر

أعلنت وزارة الدفاع األمريكية «البنتاغون»، الجمعة، أن دولة مل 

تحدد اسمها، تبني الحقا أنها تايوان، أبرمت صفقة ضخمة لرشاء 

مقاتالت أف16- من مجموعة «لوكهيد مارتن» األمريكية.

وكشفت الوزارة أن قيمة الصفقة ميكن أن تصل إىل 62 مليار دوالر 

عىل مدى 10 سنوات، يف نبأ من شأنه أن يثري غضب الصني.

ويف مؤرش عىل مدى حساسية هذه الصفقة الضخمة اختارت وزارة 

الدفاع األمريكية اإلعالن عنها مساء الجمعة ومن دون أن تكشف عن 

اسم الدولة التي أبرمتها.

لكن مصدراً مطّلعاً عىل امللف أكّد لوكالة «فرانس برس» أنها تايوان، 

علامً بأن الجزيرة حصلت يف أغسطس 2019 عىل موافقة واشنطن 

عىل تحديث ترسانتها الجوية، من خالل رشاء 66 مقاتلة أف16- من 

الجيل الجديد.

وتايوان لديها أصالً أسطول من مقاتالت أف16- اشرتته من الواليات 

املّتحدة يف 1992، لكّن العقد الجديد سيتيح للجزيرة الحصول عىل 

أكرث حداثة ومجهزة بتكنولوجيا وأسلحة متطّورة.

وبحسب البنتاغون فإن الصفقة تنص عىل إمكانية زيادة عدد 

املقاتالت التي تشملها إىل 90

ويأيت اإلعالن عن هذه الصفقة بعد يومني فقط من تحذير بكني 

واشنطن من «اللعب بالنار» بشأن قضية تايوان، بعدما اختتم 

مسؤول أمرييك كبري زيارة غري مسبوقة للجزيرة البالغ عدد سكانها 

23 مليون نسمة.

وعىل خلفية التوترات املتزايدة مع بكني بشأن العديد من امللفات 

(وباء كورونا، وهونغ كونغ، وحقوق اإلنسان، واملنافسة التجارية 
والتكنولوجية)، اختتم وزير الصحة األمرييك أليكس عازار زيارة 

مدتها ثالثة أيام لتايوان، دانتها بكني مرة جديدة.
وزيارة عازار إىل تايبيه هي األوىل ملسؤول أمرييك بهذا املستوى منذ 

قطعت الواليات املتحدة عالقاتها الدبلوماسية بتايوان عام 1979 
واعرتفت بسيادة الصني عليها.

وتعترب بكني تايوان جزءاً ال يتجّزأ من األرايض الصينية.
وبينام تعرتف واشنطن دبلوماسياً ببكني إال أنها حليف رئييس لتايبيه 

بل إنها ملزمة من قبل الكونغرس ببيع الجزيرة أسلحة لتضمن 
قدرتها عىل الدفاع عن نفسها.

وتحّسنت العالقات بني تايبيه وواشنطن بشكل إضايف يف عهد 

الرئيس دونالد ترامب.
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حكومة تكنوقراط مصغرة تغضب األحزاب التونسية
املشــييش،  هشــام  حســم  قليلــة  بكلــامت 
يف  الجديــدة  الحكومــة  تشــكيل  املكلــف 
ــول  ــه ح ــذ تكليف ــل من ــدالً تواص ــس، ج تون
شــكل وطبيعــة حكومتــه، وهــل ستشــارك 
فيهــا األحــزاب املمثلــة يف الربملــان أم أنهــا 

ســتكون حكومــة ال حزبيــة؟
وبعــد أســبوعني قضاهــام يف لقــاء قيــادات 
وممثــيل  الوطنيــة  والشــخصيات  األحــزاب 
 10 اإلثنــني  أعلــن  الوطنيــة،  املنظــامت 
أغســطس (آب)، لوســائل اإلعــالم أنــه «ال 
ميكــن إيجــاد صيغــة لجمــع كل األطــراف 
نظــراً  الجديــدة  الحكومــة  يف  السياســية 
لالختــالف الكبــري بينهــا، وأن الوضــع يتطلــب 
حكومــة إنجــاز اقتصــادي واجتامعــي محورهــا 
املواطــن، وأولوياتهــا أن تقــدم لــه الحلــول 
الالزمــة بعيــداً عــن التجاذبــات السياســية، 
ــاءات  ــة كف ــرب حكوم ــق إال ع ــك ال يتحق وذل

مســتقلة متامــاً».
قبــل اإلعــالن عــن موقفــه تكثفــت االتصــاالت 
واللقــاءات التــي جمعــت املشــييش بقيــادات 
الغنــويش،  راشــد  التقــى  حيــث  سياســية، 
األحــد، يف منــزل الوزيــر الحبيــب الكشــو، يف 
محاولــة إليجــاد صيغــة حــل وســط متكــن من 
ــة تحظــى مبســاندة األحــزاب  تشــكيل حكوم
مــن دون املشــاركة فيهــا. لكــن اللقــاء فشــل 
جــراء إرصار حركــة النهضــة عــىل أن يكــون لها 
ــس  ــا يف مجل ــم موقعه ــادل لحج ــب مع نصي
النــواب، باعتبارهــا الحــزب الفائــز بأكــرب عــدد 
مــن املقاعــد النيابيــة يف انتخابــات العــام 

املــايض، بـــ54 مقعــداً مــن أصــل 217.
ــل  ــب املحل ــراً، بحس ــاء كان منتظ ــل اللق فش
الســيايس هشــام الحاجــي. وهــو يرجــع ذلــك 
النظــر،  وجهــات  يف  الكبــري  االختــالف  إىل 
الحكومــة.  تشــكيل  مســألة  يف  وبخاصــة 
ــة  ــارج الطبق ــن خ ــأيت م ــييش ي ــام أن املش ك
السياســية الحاليــة، والتــي يف مجملهــا بحثــت 
عــن االســتفادة مــن التفاهــامت والتســويات 
ــن  ــرث م ــة أك ــة الحزبي ــق املحاصص ــن منط م
بحثهــا عــن تغليــب منطــق الدولــة ومصلحــة 

ــعب. الش
ــة» أن  ــت عربي ــي لـ»اندبندن ــاف الحاج وأض
عــىل  حكمــت  مجتمعــة  األســباب  هــذه 
اللقــاء بالفشــل، ألن األحــزاب تبحــث عــن 
حصتهــا يف الحكــم وال تبحــث عــن العمــل 
واالجتامعيــة  االقتصاديــة  األوضــاع  إلنقــاذ 

تونــس. املتدهــورة يف 
الربملانيــة  األحــزاب  عــدم مشــاركة  إعــالن 
ــا  ــن أنه ــم م ــىل الرغ ــة ع ــة املقبل يف الحكوم
هــي مــن ســتمنحها الثقــة يف الربملــان، خلــق 
أزمــة داخــل األحــزاب ومــع قواعدهــا وأربــك 
انقســمت بــني داعــني إىل  التــي  قياداتهــا، 
ومــن  الحكومــة  مــع  بإيجابيــة  التعاطــي 
ــة. ــا الثق ــدم منحه ــىل ع ــل ع ــب بالعم يطال

ــة وفــاء دعاســة تقــول لـ»اندبندنــت  اإلعالمي
عربيــة» إنــه عــىل الرغــم مــن رفــض األحــزاب 

قــرار املشــييش، لكــن يبــدو أنهــا ســتقبل 
ــدة  ــة لع ــتمنحها الثق ــة وس ــر الحكوم بتمري
إىل  الذهــاب  رفضهــا  أهّمهــا  اعتبــارات، 
انتخابــات ترشيعيــة مبكــرة، وبالتــايل ال خيــار 
ــا أن  ــع، فإم ــر الواق ــول باألم ــري القب ــا غ لديه
تصــوت لصالــح حكومــة كفــاءات مســتقلة أو 

ــب. ــة العواق ــرة مجهول ــاب يف مغام الذه
ــزاب  ــات األح ــة إىل أن ترصيح ــت دعاس ونبه
تعتــرب منــاورة لضــامن مواقــع وزاريــة ال أكــرث.

«حكومــة الرئيــس» العبــارة التــي ظهــرت 
بقــوة يف املشــهد الســيايس بعــد فشــل حركــة 
النهضــة يف تشــكيل حكومتهــا إثــر االنتخابــات 
األخــرية وعجــز مرشــحها آنــذاك الحبيــب 
عــادت  الربملــان،  ثقــة  نيــل  عــن  الجمــيل 
بقــوة مــع تكليــف املشــييش، حيــث ذكــر 
نبيــل القــروي رئيــس حــزب قلــب تونــس أن 
«هــذه الحكومــة حكومــة رئيــس الجمهوريــة 
مطالبــاً  مســؤوليته»،  يتحمــل  أن  وعليــه 
ــه  ــه ورؤيت ــه وتوجه ــم برنامج ــس بتقدي الرئي
االقتصاديــة لتتمكــن األحــزاب مــن مناقشــتها.

الرفــض الحــزيب لحكومــة الكفــاءات املســتقلة 
ــدد  ــوق ع ــة يف ــل برملاني ــع كت ــن أرب ــاء م ج
أعضائهــا أكــرث مــن نصــف عــدد النــواب. 
وهــذا مــا يطــرح تســاؤالت حــول قــدرة 
املشــييش عــىل الفــوز بثقــة املجلــس مــع 
تأكــد رفــض حركــة النهضــة وحليفهــا ائتــالف 
الكرامــة هــذه الحكومــة، بينــام يبقــى حــزب 
قلــب تونــس مــرتدداً يف حســم موقفــه الرافض 
لهــا يف انتظــار اجتــامع مكتبــه الســيايس هــذا 
ــن الناطــق الرســمي  ــا أعل ــق م األســبوع، وف

ــون. ــادق جبن ــد الص ــزب محم ــم الح باس
يف املقابــل، عــّرب حــزب التيــار الدميقراطــي 
ــت  ــييش. وقال ــرار املش ــن ق ــته م ــن دهش ع
النائبــة عــن الحــزب منــرية العيــاري، إن هــذا 
ــتثني  ــة، ويس ــن الدميقراطي ــّرب ع ــرار ال يع الق
ــه يف  األحــزاب التــي اختارهــا الشــعب لتمثيل
الحكــم عــرب املشــاركة يف تســيري شــؤون البــالد، 

ــية ككل. ــة السياس ــن العملي ــا ع ويقصيه
الغضــب الــذي أبدتــه األحــزاب ميكــن أن يقود 

إىل إســقاط الحكومــة والســري إىل حــل الربملــان 
والدعــوة النتخابــات ترشيعيــة مبكــرة. لكــن 
ــب  ــتبعداً. وبحس ــدو مس ــيناريو يب ــذا الس ه
املحلــل الســيايس إبراهيــم الوســاليت، فــإن 
الدســتور يعطــي رئيــس الجمهوريــة الحــق يف 
ــاء  ــن اإلبق ــة ميك ــذه الحال ــان، وبه ــل الربمل ح
ــدة أطــول  ــاخ مل ــاس الفخف ــة إلي عــىل حكوم
ــت  ــة وليس ــة عادي ــه حكوم ــح حكومت وتصب
حكومــة ترصيــف أعــامل. غــري أن بقــاء هــذه 
الحكومــة يثــري قلــق عــدد مــن األطــراف، 
التــي لهــا ملفــات أمــام القضــاء ســواء يف 
قضايــا االغتيــاالت السياســية والجهــاز الــرسي 
ــذا  ــاد، وه ــا الفس ــة أو يف قضاي ــة النهض لحرك
تصعــد  التــي  األطــراف  كل  ســيدفع  مــا 
ــة. ــوخ يف النهاي ــة إىل الرض ــا اإلعالمي خطاباته

إن  لـ»اندبندنــت عربيــة»  الوســاليت  وقــال 
تأييــد  لهــا  وســيكون  ســتنجح  «الحكومــة 
ــان  ــان الوحيدت ــان. والكتلت ــد داخــل الربمل جي
اللتــان ســتصوتان ضدهــا هــام حركــة النهضــة 
ــب  ــزب قل ــدأ ح ــام ب ــة، بين ــالف الكرام وائت
وفــكك  موقفهــام  عــن  باالبتعــاد  تونــس 

تحالفــه معهــام بهــدوء».
ــي  ــض الت ــات والرف ــة االحتجاج ــل موج يف ظ
ــزب  ــرج ح ــزاب، خ ــن األح ــري م ــت الكث عم
تحيــا تونــس عــن الســائد مســانداً توجــه 
ــتقلة.  ــة مس ــاءات وطني ــة كف ــكيل حكوم تش
وأعلــن عــىل لســان النائــب مــروان فلفــال أن 
ــة، والوضــع  الوضــع االقتصــادي صعــب للغاي
االجتامعــي دقيــق جــداً، وتونــس بحاجــة 
ــات  ــن التجاذب ــدة ع ــاز بعي ــة إنج إىل حكوم
تشــكيل  األفضــل  «الخيــار  وأّن  السياســية، 
حكومــة كفــاءات وطنيــة مســتقلة بدعــم مــن 

األحــزاب».
وتبقــى الســاحة السياســية يف تونــس بانتظــار 
أن ينهــي املشــييش مشــاوراته ويقــدم لرئيــس 
الجمهوريــة قيــس ســعيد قامئــة بأســامء مــن 
ــاء  ــد انته ــطس، موع ــل 25 أغس ــم قب اختاره
ــكيل  ــه لتش ــتور ل ــا الدس ــي منحه ــدة الت امل

ــة. الحكوم

"سياسة بقصور العدالة".. رئيس تونس يحذر من التداخل الخطير
عرب الرئيس التونيس قيس سعيد، الخميس، عن أسفه 

بشأن التداخل املوجود بني القضاء والسياسة، مشريا إىل 
خطورة ذلك األمر.

وقال سعيد، خالل خطاب مبناسبة العيد الوطني للمرأة: 
''لألسف قصور العدالة تتسلل إليها إىل حّد يوم الناس 
هذا السياسة، وحني تتسلل السياسة إىل قصور العدالة 

ويجلس رجال السياسة عىل آرائك القضاة بلباس القضاة 
فإن العدالة تخرج من تلك القصور".

ويأيت خطاب الرئيس التونيس، يف أعقاب القرارات التي 
أعلنها املجلس األعىل للقضاء يف تونس، األربعاء، التي 

تعلقت بحركة القضاء يف البالد، وكان أهمها عزل وكيل 
الجمهورية من منصبه القضايئ، وتحويله للعمل اإلداري 

يف وزارة العدل.
وكان وكيل الجمهورية بشري العكرمي تعرض للعديد من 

االنتقادات من محامي هيئة الدفاع عن املعارضني شكري 
بلعيد ومحمد الرباهمي، حيث اتهم بـ"القرب من حركة 

النهضة والتسرت عىل ملف الجهاز الرسي للحركة".
وقبل ذلك، كانت منظمة "أي واتش" الرقابية، دعت قيس 

سعّيد ورئيس حكومة ترصيف األعامل إلياس الفخفاخ 
واملجلس األعىل للقضاء إىل إقالة العكرمي.

وطالبت املنظمة يف رسالة مفتوحة يف 29 يوليو املايض 

''بالتحيل بالشجاعة الكافية إلقصاء كل من تسبب من 
قريب أو من بعيد يف أزمة القضاء وتراجع ثقة املواطن 

فيه''، مشددة عىل رضورة أن يشمل االقصاء ''كل 
من تحوم حوله الشبهات، وكل من مل ينتهج اإلصالح 

والشفافية يف مامرسة مهامه".
اخرتاق القضاء

وكانت هيئة الدفاع عن شكري بلعيد ومحمد الرباهمي 
أعلنت يف 23 يوليو املايض أن محكمة التعقيب (النقض) 

قررت سحب ملف قضية الجهاز الرسي لحركة النهضة، 
من املحكمة االبتدائية بتونس وإحالته إىل محكمة أريانة 

(شامل العاصمة)، بعد أن اتهمت العكرمي، مبحاولة 
"تعطيل كشف الحقيقة يف قضية الجهاز الرسي".

واعتربت الهيئة أن هذا القرار سيغري مجرى القضية 
ويطلق يد قايض التحقيق يف بحثه عن الحقيقة، وبالتايل 

تعطل دور بشري العكرمي بقضية الجهاز الرسي لحركة 
النهضة، والغرفة السوداء يف وزارة الداخلية، بعد سنوات 

من نجاح النهضة يف اخرتاق القضاء ومحاولة توظيفه 
لخدمتها.

وكانت هيئة الدفاع كشفت، يف أكتوبر 2018 عن وجود 
"غرفة سوداء يف وزارة الداخلية تتضمن وثائق مرسوقة 

من ملف قضايئ عرث عليها بحوزة املتهم مصطفى خرض"، 

مؤكدة "وجود جهاز رسي لحركة النهضة يقف وراء 
عمليتي اغتيال بلعيد والرباهمي".

من جانبه قال رضا الرداوي رئيس هيئة الدفاع، يف حديث 
مع "سكاي نيوز عربية": "حاول العكرمي لسنوات تعطيل 

كشف الحقيقة يف ملف الجهاز الرسي لحركة النهضة، من 

خالل محاولة منع املترضرين من طلب مبارشة التحقيق 

ضد راشد الغنويش مع 15 من قيادات سياسية وأمنية 

لحركة النهضة عىل املسؤولية الخاصة. وهي عملية تتطلب 

أن يتضمن قرار فتح البحث يف الجهاز الرسي مصطلح 

قانوين يوضع أسفل قامئة املتهمني، والحفظ يف حق من 

عداهم".

وتابع" الرداوي: "وبهذه الخزعبالت القانونية ظل بشري 

العكرمي ماسكا للمسار االتهامي لقضية الجهاز الرسي 

لحركة النهضة، حتى بعد فتح تحقيق".

وأوضح: "وإىل جانب اللجوء إىل الخزعبالت اإلجرائية 

لتحصني القيادات السياسية واألمنية لحركة النهضة، حاول 

العكرمي االعتداء عىل هيئة الدفاع وفتح بحث تحقيقي 
ضد 6 منهم ملطالبتهم بتفكيك التمكني القضايئ."

وجاء يف قرار الحركة القضائية لعام 2020–2021، الصادر 
عن مجلس القضاء العديل املنضوي تحت املجلس األعىل 

للقضاء، أنه تم نقل بشري العكرمي ملنصب مدعي عام 
للشؤون الجزائية، وتعيني عامد الجمني، عميد قضاة 

التحقيق باملحكمة االبتدائية بتونس، وكيالً للجمهورية.

يشار إىل أن هذه ليست املرة األوىل التي يثري فيها الرئيس 

التونيس، مسألة استقاللية القضاء ومحاوالت اخرتاقه من 

طرف جهات سياسية. ففي 23 يوليو املايض، طالب سعيد 

بشكل معلن، بالتحقيق يف التالعب بسري قضية تخص 

حادث سري تسبب يف إلحاق أرضار بسيارة فارهة عىل ملك 

الدولة ضد وزير النقل املُقال أنور معروف والذي ينتمي 

لحزب حركة النهضة. مشرياً إىل أنه يتابع عديد امللفات 

االٔخرى، سواء تلك املحفوظة أو تلك التي يراد التعتيم 

عليها أو إخفاؤها» وفقاً لبيان للرئاسة.

وكان سعيد أكد، يف يوليو املايض، حرصه عىل كشف 

حقيقة اغتيال املعارضني محمد الرباهمي وشكري بلعيد 

عام 2013، مشدداً عىل أن «دماء الشهداء لن تذهب 

هباء»، ومجددا «حرصه عىل تطبيق القانون عىل الجميع».

وأضاف: «حريص عىل أن توفر الدولة كل إمكانياتها 
لكشف الحقيقة الكاملة الغتيال الرباهمي وبلعيد، 

وغريهام من شهداء الوطن».

موريتانيا

استدعاء مسؤولين ومقربين 

من الرئيس السابق

كشفت وسائل إعالم موريتانية أن الرشطة استدعت مسؤولني وأفراد من عائلة الرئيس 
السابق محمد ولد عبد العزيز، وسحبت جوازات سفرهم.

وأكدت املصادر ذاتها أن االستدعاءات مل تشمل الوزراء الذين غادروا الحكومة 
األسبوع املايض.

وكان تحقيق تقوده لجنة عن الربملان املوريتاين، كشف عن تورط وزراء يف الحكومة 
املستقيلة يف قضايا فساد، وذلك إبان عهد ولد عبد العزيز.

وكانت الرئاسة املوريتانية، قد أعلنت األحد، عن التشكيلة الحكومية الجديدة، برئاسة 
املهندس محمد بالل، وضمت أسامء جديدة، فيام غادر جميع الوزراء الذين وردت 

أسامؤهم يف تقرير لجنة التحقيق الربملانية.
وتأيت عملية استدعاء املقربني من ولد عبد العزيز عىل خلفية بدء السلطات القضائية 

يف موريتانيا، الجمعة املايض، يف استجواب عدد من املسؤولني حول شبهات فساد 
أثارها التقرير الصادر عن لجنة التحقيق الربملانية أحيل إىل القضاء مطلع األسبوع 

الجاري.
ويتعلق األمر بعدد من الوزراء واملسؤولني كانوا عىل صلة مبلفات قال الربملان إن 

فيها شبهات فساد، جرت خالل السنوات العرش املاضية التي حكم فيها البالد الرئيس 
السابق محمد ولد عبد العزيز.

وأسفرت التشكيلة الحكومية الجديدة، التي أعلن عنها األحد، عن بعض التعديالت 
الفنية، عىل بعض القطاعات الحكومية. كام تم االحتفاظ مبعظم أعضاء الحكومة 

السابقة،
وشملت التغيريات دمج قطاعي التعليم األسايس والثانوي، مع الحفاظ عىل مركزية 
اإلصالح، بحسب ما أعلن الوزير األمني العام للحكومة، كام تم دمج الوزارة املنتدبة 

لالستثامر مع وزارة االقتصاد والصناعة.
وقال األمني العام لرئاسة املوريتانية آدما بوكار سوكو، إنه متت إقالة الوزراء املشمولني 
يف تقرير لجنة التحقيق الربملانية، لـ»متكينهم من الدفاع عن أنفسهم». وفق ما نقلت 

صحيفة صحراء ميديا.
وأشار األمني العام لرئاسة الجمهورية، إىل أن الرئيس املوريتاين متمسك عن قناعة 
وبحكم كونه حامي الدستور، بالفصل بني السلطات، مؤكدا أنه لن يتدخل يف عمل 

السلطتني الترشيعية والقضائية، وسيأخذ بعني االعتبار ما يصدر عنهام.



األحد  16 أوت  2020
16 املوافق لـ ٢٦ ذو الحجة ١٤٤١ ه ملف

����

����

��

��

�

��

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



ملف األحد  16 أوت  2020
17 املوافق لـ ٢٦ ذو الحجة ١٤٤١ ه

��

��

��

��
��

��	
	����
��

�

��
��

����

��

��

��

����

��
��

��

��
��

��
��

��

��

��

��

��

��
��

���

��



ملف األحد  16 أوت  2020
18 املوافق لـ ٢٦ ذو الحجة ١٤٤١ ه



فلسطينيات األحد  16 أوت  2020
19 املوافق لـ ٢٦ ذو الحجة ١٤٤١ ه

� � � �

� � � �

� � � �

� � � �	

� � � �

� � � �

� � � �

� � � �

� � � � 	� � � �

� � � �

� � � �

� � � �

� � � �

� � � �

� � � �

���������������

���������������

���������������

���������������

���������������

���������������

���������������



الزاوية السياسية األحد  16 أوت  2020
20 املوافق لـ ٢٦ ذو الحجة ١٤٤١ ه

����

����

��



األحد  16 أوت  2020
21 املوافق لـ ٢٦ ذو الحجة ١٤٤١ ه

��

��

��

����

����

ثقافة



ثقافة األحد  16 أوت  2020
22 املوافق لـ ٢٦ ذو الحجة ١٤٤١ ه



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

عنوان اإلدارة والتحرير: 15A شارع محمد خميستي  الجزائر
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عني على ما وراء اخلبر 
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 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من
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