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عني عىل ما وراء الخرب

يومية سياسية تهتم باألخبار الوطنية واملغاربية

الصناعة: وزير

القيمة يخلق القتصاد نتطلع

الشغل ومناصب المضافة

أشخاص  مصالح لخدمة وليس
ص٠٢

األسرة الجامعية تثمن فتح مسابقات الدكتوراه دون انتقاء مسبق

بقلم س. قرايت

الكرة في مرمى المواطن  
فتحت املساجد عرب الوطن أول أمس  أبوابها أمام املصلني بعد 

نحو خمسة اشهر كاملة من الغلق بسبب وباء كورونا الذي 
رضب العامل وشّل اقتصاديات الدول وتسبب يف إصابة أكرث من 

20 مليون شخص ووفاة نحو مثامنائة ألف شخص يف العامل.

وقد عّرب املواطنون يف مختلف الواليات عن سعادتهم وفرحتهم 
بفتح بيوت الله يف وجوههم ودعوا الله سبحانه وتعاىل أن يرفع 

عنا هذا البالء ويشفي كل املرىض، كام   ترحموا عىل أولئك 
الذين ارتقوا إىل بارئهم متّرضعني إىل املوىل عّز وجل أن

يسكنهم فسيح جنانه ويلهم ذويهم جميل الصرب والسلوان.

من جهة أخرى افتتحت الشواطئ عرب كل الواليات الساحلية، 
حيث استقبلت أالف املصطافني وعّشاق الشمس والرمال 

الذهبية وكانت فرحة الكبار والصغار ال توصف وهم يتمتعون 
بزرقة مياه البحر ألول مرة يف موسم االصطياف لهذه السنة.

كام كان اإلقبال عىل الشواطئ كثيفاّ حيث صادف افتتاحها 
العطلة األسبوعية، وما زاد من فرحة املصطافني اإلجراءات 

األمنية والصحية التي وفرتها الدولة عىل الشواطئ.

كل ما سبق ذكره، يف الحقيقة كان جميال وادخل البهجة 
والرسور عىل نفوس املواطنني الذين ضاقت بهم الدنيا مبا 

رحبت، بعد ستة اشهر من الحجر املنزيل، لكن األجمل من كل 
هذا عادت الثقة للمواطنني أن بالدنا بإمكانها السيطرة عىل 

هذا الوباء الذي حرّي العلامء يف العامل.

وعاد األمل يف نفوسهم بان ساعة الفرج قريبة ال محالة، خاصة 
وان عدد املصابني بهذا الفريوس القاتل يف انخفاض مستمر منذ 

أسبوع، وذلك بفضل اإلجراءات االحرتازية والوقائية التي ما 
فتئت الدولة تحّض عليها وتنصح املواطنني بتطبيقها وإتباعها 

التقاء رش هذا «البعبع» الخبيث الذي ال يرحم  أي شخص 
يداهمه يف طريقه.

وصفوة القول، انه بعد فتح أبواب بيوت الله يف وجه املصلني 
وفتح الشواطئ أمام املصطافني فالكرة اليوم أصبحت يف مرمى 

املواطن الذي يجب عليه احرتام كل التعليامت املقدمة إليه 
لحامية نفسه وعائلته وجريانه وكل من يلتقي بهم يف طريقه 

من هذا الوباء.

املؤكد أن هذه التعليامت سهلة وبسيطة وال تتعدى ارتداء 
الكاممة وعدم التجول يف األسواق  واألماكن العمومية بال سبب 

والتزام البيت وعدم الخروج

إال للرضورة، زيادة عىل النظافة التي ما فتئت تتحدث عنها 
وسائل اإلعالم املرئية واملسموعة واملكتوبة، والهيئات الصحية 

وجمعيات املجتمع املدين التي لعبت دورا مهام إىل جانب 
الدولة يف مكافحة هذا الداء املجهول.

إذن فلنتجّند كلنا إلنجاح الرفع الجزيئ لهذا الحجر الصحي الذي 
خنق أنفاسنا وزرع الرعب فينا وهذا ليس بصعب املنال عىل 

الشعب الجزائرى الذي يعرف كيف يتجّند ويستعد للخروج من 
األزمات مهام كانت حدتها.

لقي قرار  مجلس الوزراء االخري املتعلق بفتح االلتحاق 
مبسابقات الدكتوراه دون انتقاء مسبق تثمينا خاصة فيام 

يتعلق برشط امللحق الوصفي املسبق  وهو ما يكفل 
حظوظا واسعة للمرتشحني 

ص٠٢
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وزير الصناعة:

نتطلع القتصاد يخلق القيمة المضافة ومناصب 
الشغل وليس لخدمة مصالح أشخاص

أكد وزير الصناعة فرحات آيت علي، أمس األحد، أن لقاء الثالثاء واألربعاء القادمين بين الحكومة والمتعاملين 
االقتصاديين والشركاء االجتماعيين ال ينخرط في نفس منطق الثالثية حيث كانت تطلق وعود من جميع األطراف 

دون أن تجد طريقها للتجسيد في المستقبل.
وأوضح وزير الصناعة لدى نزوله ضيفا عىل 

برنامج "ضيف الصباح" الذي تبثه القناة األوىل  
أن اللقاء املرتقب سيكون لقاء الشفافية حيث 

"سنطرح الرؤية الجديدة لالقتصاد التي تتامىش 
مع العقالنية ووفق املعايري الدولية وتحديد 

مهام الحكومة يف هذا الشأن من جهة، وما هو 
منتظر من املتعاملني االقتصاديني خدمة للجزائر 

واالقتصاد الوطني من خالل قيمة مضافة وحيث 
ستطغى املصلحة الوطنية فوق كل اعتبار من جهة 

أخرى.
ويف هذا الصدد، شدد آيت عيل عىل أن منطق 

تغليب املصلحة الشخصية عىل حساب املصلحة 
الوطنية الذي انتهجه بعض املتعاملني االقتصاديني 

يف السابق قد وىل الفتا إىل أن املنطق الجديد 
سيكون مبني من طرف الحكومة عىل الشفافية 

والتخطيط واملوضوعية فيام يتعلق مبستقبل 
االقتصاد الجزائري.

وأضاف ضيف الصباح أن املنتظر من طرف 
املتعاملني هو تسيري موضوعي وعقالين ملشاريع 

تخلق قيمة مضافة وليس مشاريع وهمية 
تستنزف خزانة الدولة.

وفيام يخص قانون االستثامر الجديد كشف 
آيت عيل أن نصوصا قد صدرت وأخرى ستصدر 

قريبا إلصالح عرشين سنة 
من املتاهات ومنظومة 

اقتصادية فصلت عىل 
املقاس لخدمة أطراف 

بعينهم، الفتا إىل أن الهدف 
من القانون هو الوصول إىل 

منظومة اقتصادية شفافة 
حيث ال يحتاج املتعامل 

للتوسط إىل أي إدارة 
لتجسيد هدف مرشوع أو 

غري مرشوع.
ويف ذات السياق، أشار 

وزير الصناعة إىل أن قانون االستثامر الجديد 
سيوضح مهام وحدود صالحيات الجهات املخولة 

بتشجيع االستثامر أما فيام يخص التحفيزات 
الجبائية والرضيبية فستتوقف عىل قدرة املرشوع 

عىل خلق مناصب الشغل والقيمة املضافة 
مضيفا أن القانون تضمن نصوصا ال تقبل التغيري 

عىل املدى القصري لجلب االستقرار وجذب 
املستثمرين.

أما فيام يخص صناعة السيارات أوضح الوزير أن 
هناك دفرتي رشوط يخص املركبات امليكانيكة 

مشريا إىل أن وعود بصناعات تركيبية ستتحول اىل 

صناعات إدماجيه يف املايض اتضح انها وعود زائفة 
ومجرد تحايل.

وقال إن دفرت الرشوط يحدد معامل حقيقية 
ملرشوع حقيقي لصناعة ميكانيكة ألي طرف 

يرغب يف االستثامر يف صناعة السيارات وليس 
الرتكيب، كاشفا أن هناك مصنعني اثنني واحد 

من أوروبا وآخر من آسيا أبدوا رغبتهم يف اقامة 
مشاريع تصنيع السيارت يف الجزائر، الفتا يف 

السياق إىل أن الحكومة يف انتظار ذلك ستفتح 
الحكومة املجال للوكالء السترياد السيارات لكن 

برشوط اعتامد أخرى.

تخرج الدفعة ال47 من الضباط المهندسين بالمدرسة 
العسكرية متعددة التقنيات ببرج البحري

أشرف قائد الناحية العسكرية االولى، اللواء سيدان علي، أمس األحد، على مراسم حفل تخرج الدفعة ال47 للضباط المهندسين 
والدفعة ال5 من شهادة التكوين التكميلي للماستر بالمدرسة العسكرية متعددة التقنيات "الشهيد عبد الرحمن طالب" ببرج 

البحري (شرق العاصمة) للسنة الدراسية 2020-2019 .
وتضم الدفعات املتخرجة الدفعة ال47 من 

الضباط املهندسني (253 طالبا) منهم 07 طلبة 
من جمهورية الكامريون والدفعة ال5 من التكوين 

التكويني ماسرت (71 ضابطا مرتبصا) وهم تابعني 
ملختلف اسلحة الجيش الوطني الشعبي يف 

تخصصات هندسة الكهرباء وامليكانيك والكيمياء 
واالعالم االيل .

وبعد تفتيش التشكيالت بساحة العلم من طرف 
املرشف، ألقى قائد املدرسة، العميد سعال محمد 

كلمة أكد فيها أن الدفعات املتخرجة تلقت 
تكوينات علمية وعسكرية نظرية وتطبيقية 
"رفيعة املستوى" منحتها قدرة "عالية " من 

الكفاءة التي ستؤهل املتخرجني ألداء مهامهم 
بكل "ثقة واقتدار" خاصة يف ميدان االبتكارات 

والبحوث العلمية املوجهة نحو التطبيقات 
العسكرية.

كام تحدث عن املحاور الكربى للتكوين واملعارف 
العلمية والعسكرية التي تلقاها املتخرجون من 

طرف إطارات "مؤهلني وأساتذة باحثني أكفاء مام 
سيمكنهم من أداء مهامهم النبيلة بكل إحرتافية، 
داعيا املتخرجني إىل "بذل أقىص املجهودات دفاعا 

عن سيادة الوطن وأمنه وإستقراره".
واعترب العميد سعال محمد باملناسبة املدرسة " 
قلعة تكوينية عريقة"، استطاعت أن تنمي روح 

االبتكار واملبادرة والتميز، حيث حرصت --حسبه-
- عىل الرتكيز لنجاح الطالب وتنمية رغبته يف 
التعليم وتبادل املعرفة والعمل بروح الفريق 

والبيئة الصحية التي يوفرها هذا النهج.
"وال يزال هذا الرصح العلمي التكويني--يضيف 

ذات العميد- "قطبا المعا يف اعداد نخبة من 

ضباط مهندسني وقادة املستقبل... قادرين عىل 
مواكبة كافة التطورات العلمية والتكنولوجية 

التي يعرفها العامل اليوم يف املجاالت العسكرية 
واملعرفية والتكوينية وكذا استجابة لالحتياجات 
الوظيفية والعملياتية للجيش الوطني الشعبي 
لبناء دفاع عرصي وفعال قادر عىل اداء مهامه 

بكل احرتايف وكفاءة".
وبعد أداء القسم من قبل املتخرجني، تم تقليد 
الرتب وتسليم الشهادات للمتفوقني، ثم أعطى 

اللواء سيدان عيل ، موافقته عىل تسمية الدفعات 
املتخرجة باسم الشهيد البطل امحمد كربيش 

ليستمر حفل التخرج باستعراض عسكري قدمته 
مختلف تشكيالت الدفعات املتخرجة عىل انغام 

املوسيقى العسكرية عكست التنظيم املحكم 
والتنسيق الدقيق  واالنسجام التام.

وقام قائد الناحية العسكرية االوىل بعد ذلك 
باالطالع عىل مشاريع نهاية الدراسة للضباط 

املهندسني من الدفعة املتخرجة ليتم اثرها تكريم 
عائلة الشهيد امحمد كربيش والتوقيع عىل السجل 

الذهبي للمدرسة.
وأج

األسرة الجامعية تثمن فتح مسابقات 

الدكتوراه دون انتقاء مسبق

لقي قرار  مجلس الوزراء االخري املتعلق بفتح االلتحاق 
مبسابقات الدكتوراه دون انتقاء مسبق تثمينا خاصة فيام 

يتعلق برشط امللحق الوصفي املسبق  وهو ما يكفل حظوظا 
واسعة للمرتشحني .

واعترب أساتذة جامعيون وممثلون عن الطلبة  أن  القرار 
سيعيد حق التسابق والتنافس وهو يستحق الرتحيب باعتبار 

أنه سيفتح باب التكوين امام جميع الطلبة لنيل شهادة 
الدكتوراه .

وأوضح الربوفيسور لخضاري نور الدين، استاذ بجامعة ورقلة، 
يف ترصيح للقناة االوىل،  أن القرار فرصة اضافية للجميع 

غري أنه عرب عن تخوفه من  فتح املسابقة للجميع سيام فيام 
يتعلق بعمليات التأطري وكذا عدد املناصب املقرتحة .

ومثنت املنظمة الطالبية الجزائرية  ممثلة يف فاتح رسيبيل  
قرار فتح مجال مسابقات الدكتوراه حيث أوضح : «كمنظمة 
طالبية مازلنا نرافع  من اجل  اسقاط رشط امللحق الوصفي  

الذي يحرم الكثري من الطلبة الولوج اىل املسابقة املتعلقة 
بشهادة الدكتوراه خاصة وان التصنيف السابق مل يكن يتضمن 

كل املجتهدين».
 وكان رئيس الجمهورية قد أمر بفتح مسابقات امتحانات 
املاسرت والدكتوراه للطلبة الراغبني دون انتقاء مسبق وكذا 

اللجوء للتعليم عن بعد .
اإلذاعة الوطنية
المراجعة الخاصة بمترشحي التعليم المتوسط والبكالوريا 

 إعادة فتح مؤسسات التربية هذا الثالثاء

حثت وزارة الرتبية الوطنية، السبت، عىل «رضورة» التقيد 
«الصارم» بتدابري الوقاية من فريوس كورونا خالل إعادة 

فتح مؤسسات الرتبية والتعليم يوم 19 أوت الجاري لتقديم 
حصص املراجعة واملذاكرة للمرتشحني المتحاين شهاديت 

التعليم املتوسط والبكالوريا.
وذكرت الوزارة يف تعليمة، مدراء املتوسطات والثانويات عىل 

أنه يف إطار التحضري االستثنايئ للتالميذ املرتشحني المتحاين 
شهادة التعليم املتوسط وشهادة البكالوريا دورة 2020، 

ب»رضورة « تطبيق أحكام املرسوم التنفيذي رقم 69-20 
املؤرخ يف 21 مارس سنة 2020 واملتعلق بتدابري الوقاية 
من انتشار فريوس كورونا (وباء كوفيد 19) ومكافحته، 

والنصوص ذات الصلة، والعمل باإلجراءات املحددة يف املنشور 
اإلطار للدخول املدريس 2021/2020 واملتعلقة بإعادة فتح 

مؤسسات الرتبية والتعليم وتقديم الدعم البيداغوجي 
والنفيس لهذه الفئة من التالميذ ومرافقتهم يف املراجعة.

و بخصوص إعادة فتح مؤسسات الرتبية والتعليم بداية من 
19 أوت الحايل ، يتعني عىل مديري املتوسطات والثانويات 
--حسب املراسلة-- الحرص عىل تنظيف وتطهري كل مرافق 
املؤسسة بالتنسيق مع مصالح الجامعات املحلية والهيئات 

األخرى إلنجاز هذه العملية الحيوية ذات األولوية القصوى.
كام دعت الوزارة اىل تنظيم فضاء املؤسسة بوضع مخطط 

لكيفية حركة التالميذ و تطبيق التدابري الوقائية واالحرتازية 
عند استقبال املستخدمني والتالميذ املرتشحني (التباعد 
الجسدي عند الدخول والخروج، يف القاعات املخصصة 

للمراجعة أو عند التنقل بني املرافق، وكذا قواعد النظافة 
وارتداء القناع الواقي ...) باالضافة اىل تهيئة القاعات 

املخصصة للمراجعة واملذاكرة مبا يضمن تنفيذ
وفيام تعلق بتقديم الدعم البيداغوجي والنفيس للتالميذ 

املرتشحني ومرافقتهم يف املراجعة ابتداء من 25 أوت الجاري 
إىل غاية بداية االمتحان فانه يتعني عىل مديري املتوسطات 

والثانويات -- كام حثت عليه الوزارة-- إعداد تنظيم استثنايئ 
للمراجعة واملذاكرة حسب خصوصية كل مؤسسة، مع الحرص 
عىل تنظيم املراجعة يف أفواج ال يتعدى عدد التالميذ فيها 15 

تلميذا وضبط برنامج دقيق مع أساتذة املواد املعنية .
وتم التأكيد باملناسبة عىل ان املراجعة يجب ان تغطي كل 

املواد املعنية بامتحاين شهادة التعليم املتوسط وشهادة 
البكالوريا .

وحرصت وزارة الرتبية الوطنية عىل التأكيد عىل رضورة 
التقيد الصارم والدقيق بكل التدابري الواردة يف هذه التعليمة 
ويف الربوتوكول الصحي الوقايئ والعمل عىل تنفيذها مع كل 

املعنيني، للمحافظة عىل صحة التالميذ وجميع مستخدمي 
القطاع ووقايتهم وضامن سالمتهم.
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اتفاقيتان إلنشاء لجنة لبعث النشاطات السياحة 
وإدراج النقل بالسكك الحديدية

تم أول أمس السبت بالجزائر العاصمة التوقيع على اتفاقيتين اطار بين مجمع فندقة وسياحة وحمامات معدنية ومختلف 
الشركاء والمتعاملين السياحيين تهدفان الى انشاء لجنة لإلشراف على اعادة بعث النشاطات السياحية ما بعد انتهاء المخاطر 

الصحية الناجمة عن وباء كورونا و كذا ادراج النقل بالسكك الحديدية في مجال تعزيز السياحة الداخلية.

ويتم من خالل االتفاقيتني انشاء 
لجنة لالرشاف عىل تجسيد النشاطات 
السياحية ما بعد فريوس كورونا وكذا 

لدعم التعاون مع كل من الرشكة 
الوطنية للخطوط الجوية الجزائرية 
ومجمع فندقة وسياحة وحاممات 

معدنية والديوان الوطني الجزائري 
للسياحة والفيدرالية الوطنية ملستغيل 

الفنادق وكذا الفيدرالية الوطنية 
لوكاالت السياحة واالسفار والنادي 

السياحي الجزائري والنقابة الوطنية 
لوكاالت السياحة قصد "اقالع السياحة 

مجددا بعد جائحة كوفيد19- ".
كام سيتم من خالل تجسيد االتفاقيتني 

تعزيز وتكثيف التعاون أيضا مع الرشكة 
الوطنية للنقل بالسكك الحديدة وكل 

الرشكاء املعنيني بالسياحة و السهر 
والعمل عىل تجاوز االثار الناجمة عن 

هذه االزمة الصحية غري املسبوقة 
للحفاظ عىل قدرات املؤسسات 

االقتصادية الوطنية من شبح االنهيار 
واالفالس بغية االبقاء عىل مناصب 

الشغل ودوامها وكذا من أجل بعث 
السياحة الداخلية والخارجية.

وأكد وزير القطاع يف كلمة له خالل لقاء 
نظمه مجمع فندقة وسياحة وحاممات 
معدنية للتوقيع عىل اتفاقيتي اطار مع 

كل الرشكاء املعنيني أن هذا املسعى 
جاء "تنفيذا لقرارات السلطات العليا 
للبالد للخروج التدريجي من الحجر 
الصحي" والتي -كام قال -تستدعي 

"تضافر و تكثيف جهود الجميع من 
أجل التكيف مع املستجدات االقتصادية 
والسياحية املرتقبة ما بعد انتهاء مخاطر 

هذه الجائحة العادة بعث النشاطات 
السياحية".

وابرز السيد حميدو أهمية ادراج 
النقل  بالسكك الحديدية يف مجال 
تعزيز السياحة الداخلية, مشريا اىل 

أهمية "اعداد اتفاقية رشاكة وتعاون بني 
املؤسسات االقتصادية التابعة لقطاع 

السياحة وقطاع النقل ومختلف الرشكاء 
االجتامعيني املعنيني بتطوير السياحة 

الجزائرية وجعلها تساهم يف تنويع 

االقتصاد الوطني والرقي االجتامعي".
ومن أجل الترسيع يف عملية االنعاش 

االقتصادي الوطني يف ظل وباء 
"كوفيد19-" ذكر  الوزير بأهمية 

"التوقيع عىل االتفاقيتني لإلرساع يف 
بعث النشاطات السياحية وكذا لدعم 
التعاون مع كل الرشكاء املعنيني مبجال 

السياحة لالقالع بالسياحة مجددا ما 
بعد كورونا".

وسريتكز العمل أساسا- كام ذكر السيد 
حميدو- عىل تشجيع السياحة الداخلية 

ومتكني العائالت السيام فئة الشباب 
من قضاء عطل عىل مستوى املؤسسات 

السياحية الوطنية وكذا التزام رشكة 
الخطوط الجوية الجزائرية ومجمع 
فندقة وسياحة وحاممات معدنية 

واملؤسسات الفندقية بتقديم أسعار 
تفضيلية لفائدة كل من الديوان الوطني 

الجزائري للسياحة والنادي السياحي 
الجزائري وكذا الرشكاء االجتامعيني 

االخرين.
ويتوجب عىل الرشكة الوطنية للنقل 
بالسكك الحديدية واملجمع املذكور 

"االلتزام بتقديم أسعار تفضيلية لفائدة 
كل متعاميل السياحة واالسفار وذلك 

مبوجب االتفاقيات التجارية " كام قال 
مربزا أهمية "دعم الرشاكة مع قطاع 

النقل لتطوير وتشجيع السياحة والذي 
تجسد سابقا بالتوقيع عىل اتفاقيتني 

للتعاون يف 14 مايو 2018 حيث خصت 
االوىل الديوان الوطني للسياحة والرشكة 
الوطنية للخطوط الجوية الجزائرية من 
أجل الرتويج لوجهة الجزائر يف الداخل 

والخارج".
أما االتفاقية الثانية فقد متت بني مجمع 

فندقة وسياحة وحاممات معدنية 
والفيدرالية الوطنية لوكاالت السياحة 
مع رشكة طريان الطاسييل بهدف دعم 
السياحة الصحراوية بالنسبة للسياح 

الوطنيني.
من ناحيته شدد وزير النقل لزهر هاين 
عىل "تعزيز الرشاكة والتعاون مع قطاع 
السياحة من أجل بعث السياحة مجددا 
السيام ما بعد وباء كورونا" مؤكدا بأن 
الوضع االقتصادي الذي متر به الجزائر 

بسبب انتشار هذا الوباء العاملي 
يتطلب تكثيف الجهود واملساعي من 

أجل تحريك وتحقيق التنمية ملحا عىل 
رضورة تدعيم العمل املشرتك والتفكري 

سويا من أجل ايجاد أحسن السبل 
ملواجهة الوضع االقتصادي الراهن الذي 
"ال يتطلب االنتظار أكرث السيام ما بعد 

زوال الوباء".
من  جهته أبرز الرئيس املدير العام 

ملجمع فندقة سياحة وحاممات 
معدنية لزهر بونافع أهمية التوقيع 
عىل االتفاقيتني اللتني يتم من خالل 

تجسيدهام تحضري العمل ما بعد الحجر 
الصحي واالرساع يف وضع مخطط عمل 
للتنمية السياحية السيام الداخلية منها 

مؤكدا عىل التوجه نحو بيع منتوج 
سياحي بأسعار تنافسية مدروسة مع 
وضع مخطط اتصايل ملرافقة العروض 

والتحسيس أيضا برضورة تطبيق 
وااللتزام بالربوتوكول الصحي يف كل 

املؤسسات الفندقية والسياحية.
كام ألح املسؤول ذاته عىل أهمية 

"ارشاك وسائل النقل بالسكك الحديدية 
من أجل بعث السياحة الداخلية عن 

طريق +القطار السياحي+" مذكرا بكل 
ما تم انجازه أيضا مع الرشكة الجزائرية 

للخطوط الجوية التي ما فتئت تقدم 
أسعارا تنافسية ترتاوح ما بني 50 و60 

باملئة للسياح.
أما الرئيس املدير العام لرشكة الخطوط 

الجوية الجزائرية عالش بخوش فقد 
تطرق ن جهته اىل كل الجهود التي 
تبذلها هذه الرشكة من أجل اعطاء 

دفع جديد ملجال السفر واملساهمة يف 
انعاش االقتصاد الوطني مذكرا بالعمل 
الذي قامت به الرشكة لنقل املواطنني 
الجزائريني العالقني يف الخارج بسبب 

انتشار وباء كورونا رغم املشاكل املالية 
التي عرفتها هذه الرشكة بسبب انتشار 

فيؤوس كورونا.
يف حني أكد املدير العام لرشكة الوطنية 
للسكك الحديدية ياسني بن جاب الله 

عىل أهمية اسهام وسائل النقل بالسكك 
الحديدية يف مسعى انعاش السياحة 
الداخلية وجعل هذا القطاع يساهم 
يف التنمية االقتصادية، مذكرا يف هذا 

االطار مبخطط تطوير وعرصنة وسائل 
النقل بالسكك الحديدة الذي رشع يف 
تجسيده منذ 2015 من أجل تعميم 
مثل هذه والوسائل مبختلف مناطق 

الوطن وتحقيق التنمية االقتصادية وكذا 
لبعث السياحة الداخلية.

وأج

رقابة اقتصادية وقمع الغش:

 إحالة أكثر من 48 ألف ملف على القضاء خالل السداسي األول 2020 
بلغ عدد امللفات التي أحيلت عىل العدالة يف 

إطار املنازعات الخاصة بالرقابة االقتصادية 
وقمع الغش خالل السدايس األول من 2020 
أكرث من 48 ألف ملف، بارتفاع بلغ 7ر12% 
مقارنة بنفس الفرتة من 2019، حسبام افاد 

به اليوم السبت بيان لوزارة التجارة.
و عزا ذات املصدر ارتفاع عدد امللفات التي 
أحيلت إىل القضاء خالل السدايس األول من 
العام الجاري مقارنة بنفس الفرتة من 2019 

اىل تعزيز و تكثيف الرقابة من طرف األعوان 
السيام وأن الفرتة تزامنت مع انتشار وباء 

كورونا.
وحسب حصيلة وزارة التجارة  فان عدد 

األحكام القضائية الصادرة، بلغ  16.033 حكم 
أي بنسبة 33.37 % من مجموع املتابعات 

القضائية املحولة للعدالة و التي بلغت اجامال 
48.046 ملف. و بلغت قيمة الغرامات 

الصادرة: 1.548.327.205،33 دج .
و بخصوص تسوية امللفات بالرتايض يف إطار 

تسديد الغرامات الخاصة باملعامالت التجارية 

، فقد بلغ عدد امللفات املقرتحة للتسوية 
عن طريق هذه الصيغة 9.684 ملف بقيمة 

غرامات اجاملية تخص املعامالت التجارية 
تقدر بـ 696.335.616.57 دج حسب حصيلة 

وزارة التجارة.
وبلغ عدد امللفات التي متت تسويتها فعليا 

4.927 ملف ما ميثل نسبة 88ر50 باملائة من 
مجموع امللفات املقرتحة للتسوية بالرتايض، 
فيام بلغت قيمة غرامات املعاملة التي متت 

تسويتها  203.015.261،15 دج.
ويتم تقسيم التقييم الشامل للمنازعات 

املتعلقة بالرقابة االقتصادية وقمع الغش، اىل 
قسمني، األول خاص مبراقبة الجودة وقمع 
الغش و الثاين يتعلق باملامرسات التجارية.

فيام يخص املتابعات القضائية بالنسبة 
للمنازعات املتعلقة بالرقابة االقتصادية وقمع 
الغش فقد بلغ عدد امللفات التي أحيلت إىل 
القضاء 16.497 ملف حسب حصيلة الوزارة 

الخاصة بالسدايس األول من العام الجاري.
كام بلغ عدد األحكام الصادرة 6.253 حكم 

أي 37.90 % من امللفات التي حولت إىل 
القضاء، و تبلغ قيمة الغرامات القضائية لهذه 

امللفات206.930.878.00 دج.
و فيام يخص التسوية الودية بالرتايض، فقد 

بلغ عدد امللفات املقرتحة للتسوية
بالرتايض (غرامات املعاملة): 1.285 ملف 

بقيمة غرامات املعاملة املقرتحة تصل  
438.655.200.00 دج.

و بلغ عدد امللفات التي سويت بالرتايض 171 
ملف أي بنسبة تقدر ب 13.31 % من

امللفات املقرتحة، بقيمة غرامات املعاملة 
التي سويت دون اللجوء إىل العدالة: 

71.320.000.00 دج.
أما فيام يتعلق باملامرسات التجارية ، فقد 

بلغ عدد امللفات التي أحيلت إىل القضاء 
31.549 ملف. و بلغ عدد األحكام الصادرة 

9.780 حكم أي بنسبة 31 باملائة  من 
مجموع امللفات محل متابعات قضائية 
، فيام بلغت  قيمة الغرامات القضائية: 

1.341.396.327،33 دج.

و بخصوص األحكام الصادرة الخاصة بالشطب 
من السجل التجاري قفد بلغت ستة (6) 

أحكام ، وفيام يخص ملفات التسوية الودية 
فقد بلغ 8.399 ملف بقيمة غرامات املعاملة 

املقرتحة تقدر بـ 257.680.416،57 دج.
و يبلغ عدد امللفات التي سويت بالرتايض 

4.756، ملف أي بنسبة تقدر ب 63ر56 
% من امللفات املقرتحة، حيث قدرت قيمة 

غرامة املعامالت التي سويت دون اللجوء إىل 
العدالة 131.695.261،15 دج حسب حصيلة 

الوزارة .  
وأج

سوناطراك: 

دعوة إلى مضاعفة الجهود للحفاظ 

على األمن الطاقوي للجزائر

شدد الرئيس املدير العام ملجمع سوناطراك السيد توفيق 
حكار عىل رضورة مضاعفة الجهود للزيادة يف اإلنتاج للحفاظ 

عىل األمن الطاقوي للجزائر وعىل مداخيلها من العملة 
الصعبة، حسبام أفاد به اليوم السبت بيان ملجمع سوناطراك.
وأوضح السيد حكار خالل زيارة العمل والتفقد التي قادته 

إىل مديرية الصيانة التابعة لنشاط النقل عرب األنابيب 
واملتواجدة بوالية االغواط ،أنه من «واجب الجميع السهر 

عىل مضاعفة الجهود و تجديد االحتياطات الوطنية من 
النفط والغاز».

كام ألح عىل رضورة ترشيد النفقات يف ضل الوضع 
االقتصادي الراهن املتسم برتاجع أسعار الطاقة عىل املستوى 

العاملي.
وبعد تفقد املنشأة و السامع لعرض مفصل حول مهام و 

نشاط املديرية، كانت الفرصة للسيد حكار لالستامع و 
الحديث مع اإلطارات حول مختلف اهتاممات العامل وكذا 

االرتقاء بهذه املنشأة ملستوى التطلعات واألهداف املنشودة 
من اجل القيام بكل أنشطة الصيانة عىل مستوى وحدات 

املؤسسة.
وكانت الوجهة بعدها إىل املنطقة الصناعية لحايس رمل اين 

قام الوفد مبعاينة تقدم األشغال مبحطة معالجة و ضغط 
الغاز (وسط) واالستامع إىل عرض خاص حول هذا املرشوع 

االسرتاتيجي و الهادف إىل الرفع من نسبة اسرتجاع احتياطات 
حقل الغاز الطبيعي لحايس رمل بحجم إضايف يقدر بحوايل 

400 مليار مرت مكعب.
ويف هذه املناسبة، قال السيد حكار «أن الصيانة الدورية و 
الكلية تلعب دورا هاما يف جميع أنشطتنا وهذا حفاظًا عىل 
صحة العتاد وبالتايل عىل صريورة النشاط األمثل ملنشآتنا و 

التقليل من تكاليف الصيانة خاصة ما تعلق منها بالعملة 
الصعبة.»

كام أكد يضيف البيان، املدير العام ملجمع سوناطراك عىل 
أهمية العامل البرشي يف هذا النشاط وحث عىل االهتامم 

بالكفاءات وتحضريها من خالل التكوين املتواصل.
وأج
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قطع الطريق بسبب إنعدام 

السيولة بحاسي بحبح 
 

أقدم العرشات من سكان حايس بحبح صبيحة السبت عىل قطع الطريق الوطني رقم 
01 الذي مير بوسط املدينة و من أمام مركز الربيد بسبب عدم وجود السيولة املالية 

حيث أعرب املحتجون عن تذمرهم من إستمرار نقص السيولة ألكرث من شهر، هذا 
الوضع جعلهم يصطفون يوما من الصباح الباكر يف طوابري طويلة أمام مركز الربيد 

آملني يف سحب أموالهم ولكن بدون جدوى، أين تم غلق مركز الربيد من طرف األمن 
و املوظفني خوفا من حدوث تجاوزات، هذا اإلحتجاج إستدعى  تدخل املدير الواليئ 

حيث طأمن املواطنني مبعالجة الوضع يف أقرب وقت.
الجلفة عيدي لخرض 

تسخير ١٣٥٠ شرطي لموسم اإلصطياف في جيجل 

سخرت مصالح األمن لوالية جيجل, تحضريا ملوسم اإلصطياف املنتظر افتتح امس 
السبت, ١٣٥٠ رشطيا سيتكفلون بحفظ األمن و النظام العام عىل مستوى مثان 

شواطئ بالوالية تقع ضمن اقاليم اختصاصها منها شاطئني ببلدية جيجل و خمس 
شواطئ ببلدية زيامة منصورية. هذه القدرات البرشية مدعمة مبختلف الوسائل 
كاملركبات و الدراجات النارية و أجهزة كشف املعادن، و هي الوسائل التي سيتم 
تسخريها أيضا لتأمني مختلف املؤسسات البنكية و الربيدية و األسواق و مختلف 

املواقع التي تعرف إقباال من قبل املصطافني، مصالح أمن جيجل و عن طريق بيان 
أصدرته للصحافة دعت املواطنني إىل املساهمة يف الحفاظ عىل األمن و السكينة عن 
طريق الوسائل التي وفرتها عىل غرار الخطوط الخرضاء ١٥٤٨ و ١٠٤، و رقم النجدة 

.١٧
جيجل: إميان لحول

مدرسة اإلمام ورش لتعليم القرآن 

بالجلفة تساهم في راحة رواد بيت الله 

 

قامت مدرسة اإلمام ورش لتعليم القرآن الكريم بالجلفة مبناسبة إفتتاح املساجد أمام 
املصلني  بتوفري أجهزة قياس الحرارة عن بعد و كذلك مستلزمات الوقاية من كاممات 
و مطهر و معقم، هذه املساهمة تدخل يف إطار املنهج املتبع من طرف القامئني عىل 

املدرسة وعىل رأسهم مديرها عيادات الوكال يف تحفيظ القرآن الكريم و خدمة الدين
 حيث كانت الدفعة األوىل لخمسة مساجد وهم

( مسجد القدس و مسجد عامر بن يارس و مسجد الرحمة و مسجد أنس بن مالك و 
مسجد حذيفة بن ميان)، كام قامت املدرسة بتجنيد طالبها يف عملية  تنظيم دخول 

املصلني بكل من مسجدي عامر بن يارس و مسجد الرحمة، أين إستحسن املصلني هذه 
املساهمة و العمل التطوعي الذي يوفر الراحة للمصلني ويحد من إنتشار الوباء.

الجلفة عيدي لخرض

الكورنيش الجيجلي يحضن عشاقه بعد طول انتظار 
افتتح صباح امس, بوالية جيجل موسم 

اإلصطياف بعد تأجيل دام أكرث من 
شهرين، حيث تم تنصيب فرق حراس 

السواحل و مصالح األمن عىل مستوى كل 
الشواطىء املسموحة للسباحة واملقدر 

عددها ب33 شاطىء موزع عىل مستوى 
الرشيط الساحيل الذي ميتد عىل طول 

120 كلم. اإلفتتاح الرسمي تم ببلدية 
جيجل بحضور كل من رئيس البلدية 

ورئيس الدائرة, مدير البيئة ومدير 
السياحة وممثلني عن الدرك الوطني 
واألمن والحامية املدنية. وقد عرفت 
جيجل منذ مساء أول أمس الجمعة,  

توافد آالف العائالت من مختلف واليات 

الوطن. هذا و شهدت شواطيء الوالية 
حركية كثيفة للمصطافني من داخل 

وخارج الوالية بعد تأخر افتتاح موسم 
اإلصطياف الذي كان من املفرتض افتتاحه 

الفاتح جوان املايض.
جيجل: إميان لحول

قرار فتح المساجد بجيجل يدخل خيز التنفيذ 
دخل قرار رفع الحجر جزئيا عن املساجد 
بوالية جيجل, حيز التنفيذ رسميا حيث 
افتتحت أبواب 47 مسجدا تفوق قدرة 
استيعابها ألف مصيل عرب تراب الوالية 
أمام املصلني بداية من صالة فجر امس 

السبت, و كان قرار فتح املساجد بوالية 
جيجل قد اقرتن برشوط وقائية مشددة 

أهمها فتح املسجد ربع ساعة قبل اآلذان 
و غلقه عرش دقائق بعد الصالة عىل أن 
تقام الصالة مبارشة بعد اآلذان، و ألزم 

األمئة و الجمعيات الدينية بالتطبيق 
الصارم لهذه الرشوط، هذا و لوحظ التزام 
شديد من قبل املصلني بتدابري الوقاية عىل 

غرار استعامل الكاممات و التباعد.
جيجل: إميان لحول

تحسبا لالفتتاح التدريجي للشواطئ 

السلطات الوالئية تعاين شاطئ بوزجار و تطلع 

على مدى امتثال المواطنين لإلجراءات اإلحترازية

وقف األمني العام للوالية " معمر مرين 
" ممثال عن وايل والية عني متوشنت ، 
صبيحة اليوم 15 أوت 2020 بشاطئ 
بوزجار (2) ، عىل مدى تجسيد كافة 

العمليات التحضريية الوقائية الخاصة 
بشواطئ الوالية املرخصة للسياحة 

تدريجيا بعد رفع الحجر الصحي و فتح 
الشواطئ لفائدة املصطافني أفرادا و 

عائالت .
شملت التهيئة اإلستعدادية يف إطار 
صندوق ال  FCCL لعملية الفتح و 

انطالق استقبال الشواطئ و منتزهات 
محيطها ، التنظيف ، تأمني و ضامن 

سالمة الزائر املصطاف ، تهيئة حضائر ركن 
السيارات إىل جانب العمل عىل التقيد 

التام بالربوتوكول الصحي الوقايئ اإلحرتازي 
من انتشار مرض كوفيد 19 .

و قد ساهمت يف ذات العملية كافة 
القطاعات املعنية إضافة إىل عديد 

الجمعيات محلية و والئية و ذلك يف 
ضبط أمور انطالق السباحة و اإلستجامم 

يف إطار آمن و سليم مع الرتكيز عىل وضع 

عالمات التباعد املوضوعة بنظام قابل 
لالحرتام .

رصح ، باملناسبة ، األمني العام للوالية 
بعني املكان ، مشددا عىل رضورة خلق 

أجواء تحسيسية و توعوية منسقة ، 
مستمرة و موجهة للمصطاف خالل ما 
تبقى من صائفة 2020 بكل الشواطئ 

املحروسة و بغريها من الفضاءات 
الرتفيهية و ذلك قصد امتثال الجميع 

للمطلوب اآلين بخصوص تفادي انتشار 
فريوس كورونا .

عني متوشنت ياسني بوجمعة 

إجراءات إستعدادية للمجتمع المدني بوهران 
متشيا مع التوصيات املنبثقة عن اإلجتامع 
الحكومة بالوالة وسعيا عىل متابعة تنفيذ 
هذه التوصيات عىل املستوى املحيل عقد 

السيد الوايل وهران عبد القادر جلوي 
صباح اليوم إجتامعا موسعا حيث حرض 

ه كل من الرئيس املجلس الشعبي الواليئ 
وهران والسيد األمني العام للوالية حيث 

خصص هذا اإلجتامع ملتابعة الوضعية 
املشاريع املسجلة يف إطار التكفل 

باملناطق الظل حيث تم إتفاق عىل عقد 
الجلسات عمل مع السادة الرؤوساء 

الدوائر واملدراء املعنيني من أجل تحديد 
األولوياءو الرشوع يف تجسيد املشاريع 

التي تم تخصص أغلفة ماليةلها كمرحلة 
أوىل كام تم خالل هذا تطرق إىل نظافة 

املحيط ذلك تزامنا عىل إفتتاح الشواطىء 
وإقبال املنتظر للمصطافني عليه حيث 

قام السيد الوايل بالتشكيل الجهاز الدائم 

ملستوى مختلف دوائر الوالية كام تطرق 
أيضا إىل تنظيم عملية جمع النفايات 
املنزلية عىل مستوى كل من بلديتيني 
وهران وبرئ الجري حيث تتوىل بلدية 

وهران هذه العملية من دون لجوء إىل 

تدخل مؤسسة وهران نظافة  ويف نفس 
السياق أعطى السيد الوايل التعليامت 

الصارمة ملسؤوليني املعنيني من أجل 
املتابعة اليومية واملستمرة لنظافة املحيط.
لكحل آميان: وهران
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وقفة إحتجاجية لرياضيين سابقين بوالية وهران 

شهدت والية وهران صبيحة اليوم وقفة إحتجاجية لريا ضيني سابقيني الذين يعانون 
بالصمت مام عرفت حياتهم القسوة املعيشة التي يواجهها  كل اليوم كام يشتيك 

هؤالء من عدم وجود الدخل الشهري لهم وغياب أعدىن االرشوط العيش يف املسكن 
ويطالب ريا ضيني سابقيني إىل إلتفاف السلطات املحلية إليهم وإدماجهم يف السكن 

يليق بيهم وتوفري دخل الشهري املناسب.
لكحل آميان: وهران

إفتتاح موسم اإلصطياف بوالية وهران 

تم صبيحة يوم السبت اإلفتتاح الرسمي للشواطئ لفائدة العائالت واملصطافيني ومن 
بني جملة الشواطئ املرخصة للسباحةشاطىء منها عني فرانني الذي شهدمشاركة 

واسعة لجمعيات التقافية الوالئية والبلدية يف صور جمعيىة التواعم التي تكلفت 
بالجانب الصحي من حيث توزيع املواد اإلعالمية الخاصة بالتوعية والوقايةو كذا 

الكاممات واملواد التعقيم لرواء للفضاء ات الرتفيهية كام قامت الجمعيات التقافية 
الوالئية بتنشيط الشاطئ ومحيطه بعروض للمهرجيني لتنشيط تربوي وتوعوي 

إستحسنته العائالت وتستمر الجمعيات كالعمل الجمعوي يف إطار موسم إصطياف 
لتوفري الجو املناسب ملواطن

لكحل آميان: وهران

  المساجد تفتح أبوابها أمام المصلين بعين تموشنت

فتحت،  أول أمس  السبت، املساجد أبوابها الستقبال املصلني، بعني متوشنت عىل غرار 
باقي واليات الوطن بعد قرابة، ستة أشهر من غلقها بسبب جائحة كورونا.

وأعلنت الوزارة األوىل، األسبوع املايض عن فتح الجوامع، عىل مدى أيام االٔسبوع. إىل 
أن تتوفر الظروف الـمالمٔية للفتح الكيل لبيوت الله.

وعن االجراءات الوقائية التي يجب التحيل بها فتتمثل يف ان كل مصيل يكون معه 
سجادة صالة خاصة به، ويكون الوضوء يف البيت قبل الدخول للمسجد.

باإلضافة إىل لبس الكاممة وعدم نزعها أثناء الصالة، والتزام التبعاد بني املصلني وخاصة 
أثناء الدخول و الخروج من املسجد.وعدم دخول املسجد لألشخاص الذين يعانون من 

أعراض الكورونا وكذلك كبار السن أصحاب األمراض املزمنة.وعدم السامح لالطفال 
الصغار والنساء، دخول املسجد. لالشارة، فإن قرار الفتح يخص فقط املساجد، ذات 

طاقة استيعاب كبرية .
عني متوشنت ياسني بوجمعة

مديرية الحماية المدنية تواصل عمليات 

التحسيس من حرائق الغابات بالوالية 

تتواصل الحملة التحسيسية 
للوقاية من حرائق الغابات 

التي تقوم بها مديرية الحامية 
املدنية لوالية تيارت،حيث قامت 

ذات املصالح يوم ١٤ من شهر 
أوت الجاري و بالتنسيق مع 

أعوان محافظة الغابات بتنظيم 
حملة تحسيسية لفائدة السكان 

املجاورين للمناطق الغابية 
والعائالت التي تستغل الغابة 

للتنزه،حيث كانت العينة من غابة ڨزول ( الردار)،غابة البالطو،أين تم حثهم عىل 
املحافظة عىل الرثوة الغابية و توزيع مطويات تتضمن بعض اإلرشادات و النصائح 

للحد من ظاهرة الحرائق.
من جهة أخرى ويف ذات السياق قامت ذات املصالح ممثلة يف الوحدة الثانوية 

لدائرة فرندة مدعومة بالرتل املتنقل املتواجد بوحدة مدغوسة و بالتنسيق مع أعوان 
محافظة الغابات.بعملية تحسيسية بغابة الڨعدة،غابة طريق سيدي بختي بلدية 

ودائرة فرندة،حيث تم حث املرتدين عىل هاته املناطق للمحافظة عىل الرثوة الغابية 
وتقديم إرشادات و نصائح للحد من ظاهرة الحرائق.

تيارت /عوايل بن قواللة 

غليزان :

 المصلون يعودون إلى مساجد  في ظل إجراءات وقائية صارمة

عاد املصلون من جديد إىل أحضان 
مساجدهم بفرحة مألت القلوب ودموع 

غلبت العيون ودعوات بزوال الجائحة.
عودة فتح املساجد 63 الذي تم فتحها 

عىل مستوى البلديات ألداء الصالة 
يوم السبت ، جاءت بعد انقطاع قارب 

الخمسة أشهر بفعل جائحة كورونا، 
حيث تم تكليف لجان و جمعيات محلية 

و تنظيم الحركة عند أبواب املساجد، 
وتحديد مواقع الصالة، ليتوافد مئات 
املصلني ألداء صالة الظهر، ألول مرة 

منذ ما يقارب خمسة أشهر من إغالقها 
ملكافحة انتشار فريوس كورونا، مع 

التشديد عىل إجراءات صارمة أثناء دخول 
املصلني وخروجهم، شملت تنظيم الحركة، 

وتعقيم اليدين، وقياس درجة حرارة 

الجسم.
ويف جولة لـ"الوسيط املغاريب"، عىل عدد 

من املساجد والية غليزان، كان الفتا 
تعبري املصلني عن فرحتهم بإعادة فتح 

بيوت الله بعد إقفال طال. وقال أحدهم، 
بعد أن فرغ من صالة الظهر : "شعوري 

ال يوصف، ونحمد الله أن أعادنا إىل 
بيوته، ودعواتنا أن يرفع عنا الوباء لتعود 

املساجد عامرة كام كانت، ونتمنى أن 
تكتمل فرحتنا بإلغاء قرار حظر إقامة 

صالة الجمعة يف املساجد التي افتقدناها 
طيلة هذه الظرفية االستثنائية".حيث 

أبدى ارتياحه لإلجراءات والتدابري 
االحرتازية التي اتخذت لحامية املصلني 
من عدوى كورونا، وقال: "كانت لدي 

مخاوف من أداء الصالة يف هذه الظرفية 

التي تعرف عودة تسجيل حاالت إصابة 
يومية بفريوس كورونا، لكن بفضل توفري 

القامئني عىل املسجد أساليب الوقاية، 
واتخاذ السلطات إجراءات هدفها 

تجنب االختالط والتجمع، تبددت تلك 
املخاوف".

 وضمت اإلجراءات تهيئة املساجد، واتخاذ 
التدابري الالزمة لتفادي الزحام أو التدافع 

عند الدخول والخروج، وتحديد مواقع 
الصالة للمصلني الحرتام مسافة األمان، 

وكذا فتح أبواب املساجد ونوافذها لتوفري 
التهوية الجيدة، وعدم تشغيل املكيفات، 

واإلبقاء عىل إغالق املرافق الصحية، 
وتوعية املصلني باإلجراءات االحرتازية 

التي يتعني عليهم االلتزام بها عند ذهابهم 
إىل املسجد.

الجمعية الوالئية الثقافية نيف النسر للبارود والخيالة  

تستقبل المصلين بإجراءات وقائية من فيروس كورونا 
نظمت الجمعية  الوالئية نيف النرس 

للبارود والخيالة سوق نعامن  أمس حملة 
توعوية تحسيسية من إنتشار فريوس 

كورونا املستجد  تم من خاللها  توزيع 
أزيدمن000 1 كاممة و 1000كيس 

بالستييك  لوضع االحذية وأجهزة حرارية 
، بالتنسيق مع مديرية الشؤون الدينية  

ومديرية الشباب والرياضة  جاء هذا 
العمل الخريي التطوعي  إستقباال للمصلني 

يف املساجد التى تم فتحها الستقبال 
املواطنني 

حيث كانت اإلنطالقة من املركب 
االسالمي عقة بن نافع بعاصمة الوالية  

ثم التوجه للمسجد  العتيق  رشيف الطاهر  
بقرص الصبيحي  وبعدها مسجد مالك 
بن نايب ومسجد القدس بسوق نعامن  

وتم من خاللها  فحص كل الداخلني الداء 

الصالة  مبقياس الحرارة الجبني  وتوزيع 
الكاممات عليهم وتعقيم أياديهم  عىل 
باب املساجد  ولقد عرب املواطنون  عن 

سعادتهم البالغة لعودة الصالة  يف 

املساجد بعد إنقطاعها بسبب كورونا 
وايضا عربو عن إستحسانهم لهذه املبادرة 

الطيبة  من الجمعية .
مدفوين صونيا ام البواقي

سكان حي مزرعة لعطر لخميسي بقايس يستغيثون 
يعاين سكان حي مزرعة لعطر لخمييس أو 

ما يعرف لدى العامة بقرية السنافر من 
غياب أدىن رشوط الحياة رغم الشكاوي 

والرسائل الكثرية التي وجهوها للسلطات 
املحلية لكن دون إستجابة،ومنذ تأسيس 

الحي أواخر السبعينيات من القرن املايض 
والذي كان مبثابة سكنات وظيفية لعامل 
املزرعة اإلشرتاكية وبه عددا 41 مسكن 
أريض جامعي مل يعرف الحي أي عملية 

تهيئة فالطرقات شتاءا تتحول ملسالك 
صعبة ملرور الراجلني وحتى املركبات ،ففي 

الحاالت املرضية تجد سيارات االسعاف 
مشكال للولوج للحي بفعل اإلهرتاء الكبري 

للطرق إضافة ملشكل اإلنارة العمومية 
فجل األعمدة أصبحت خارج الخدمة 
ومل تشملها عمليات الصيانة، وبحكم 

عزلة الحي واملتواجد عىل مشارف مدينة 
قايس يعرف ظاهرة إنتشار النفايات 
وعمليات رفع القاممة املنزلية أحيانا 

تطول كثريا ما جعله فضاءا خصبا لتزايد 
الكالب املترشدة رغم عمليه اإلبادة التي 

برمجت منذ فرتة،ومؤخرا وبعد عقود 

من الزمن إستفاد السكان من إعانات 
لرتميم سكناتهم،ويطالب القاطنون 

بتجسيد وعود املنتخبني والذين تعهدوا 
بربمجة مشاريع تهيئة حرضية  لكن جل 
الوعود أخلفت بفعل التسيري الكاريث يف 
الذي يعرفه املجلس البلدي لقايس رغم 
أن متطلبات الساكنة مل تتعد رضوريات 

عيش كريم ليصبح الحصول عليها يتطلب 
تدخل جهات عليا يف إقصاء ممنهج تعرفه 

املنطقة.
عطالله فاتح نور خنشلة
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فتح 66 مسجدا الستقبال الميلين بوالية ام البواقي

أعادت اليوم السبت املساجد  فتح أبوابها 
عرب بلديات  والية ام البواقي وحسب 

مدير ية الشؤون الدينية  فان 66 مسجدا 
استقبل املصلني وهذا بناءا  لقرار وايل 

الوالية   هذه املساجد  املوزعة عرب  
بلديات و دوائرالوالية  التالية  دائرة ام 
البواقي بـ 8 مساجد –عني البيضاء 09 
مسجدا – عني مليلة 13 مسجد – عني 

فكرون 06 مساجد –عني كرشة 06 
مساجد – سوق نعامن 05 – مسكيانة 05 

مساجد  فيام تتتوزع  املساجد املتبقية 
عىل بلديات دوائر سيقوس الضلعة – 

فكريينة – قرص الصبيحي – عني ببوش  
والتي القت  إستجابةيف يومها االول   
لإلجراءات و الضوابط  الصحية التي 

وضعت من قبل السلطات املعنية ، كام 
كشف ذات املصدر   ان مدير الشؤون 

الدينية  كانت له عدة لقاءات مع السادة 
املعتمدين و العاملني باملساجد اىل جانب 

الزيارات امليدانية التي قام بها عىل 
مستوى املساجد املقرتحة للفتح مؤكدا  

لرضورة إحرتام إجراءات الوقاية  الصحية 
مؤكدين عىل أن األمئة عىل وعي تام   

لظروف ، كام تم تهيئة كل الظروف منها 
عملية التعقيم التي قامت بها مصالح 

الحامية املدنية مبشاركة اللجان الدينية 
والكشافة االسالمية والهالل االحمر  وكذا 

الجمعيات كامتم تحديد معامل وضع 
السجادات للصالة، وفقا إحرتام مسافة 

التباعد بني املصلني  عرب رشيط الصق ،لزم 

املصلني بارتداء الكاممات والتباعد بينهم 
مسافة كافية والتعقيم عند باب املسجد 

إضافة إىل إغالق املواضئ ومصليات 
النساء وعدم حضور املرىض واألطفال 

ومن تظهر عليه أي أعراض شبيهة بأعراض 
كورونا  الستقبال املصلني وتوزيع بعض 

الكاممات  وتم اخضاعهم لقياس الحرارة  
بواسطة االجهزة التي تم اقتنائها  مع 

تحسيس املصلني برضورة إتباع اإلجراءات 
املتخذة. كام تم التاكيد من التقيد التام 
باالجراءات الصحية من طرف املواطنني.

الذين عربو بدورهم عن ارتياحهم إلعادة 
افتتاح املساجد وفق رشوط محددة 

لضامن سالمتهم وصحتهم.
مدفوين صونيا ام البواقي 

سكان عدل باألغواط 

يشتكون بمستحقات شهرية تفوق نصف الكراء 

تفرضها شركة ذات أسهك عدل للتسيير العقاري، 

مقابل خدمات غير مجسدة على أرض الواقع.
األعباء القضية التي أسالت الكثري من 
الحرب و شكلت إمتعاضا و تربما لدى 

ساكني أحياء عدل عرب مختلف الواليات، 
فهي متعلقة مبستحقات شهرية تفوق 
نصف الكراء تفرضها رشكة ذات أسهك 

عدل للتسيري العقاري، مقابل خدمات غري 
مجسدة عىل أرض الواقع.

البداية كانت سنة 2018 يف كل من والية 
األغواط و الجلفة الذين نظموا وقفات و 

أعلنوا خاللها مقاطعة تسديد أوامر الدفع 
الشهرية إىل غاية حذف األعباء و انتهت 
يف معظم الواليات من خالل رفع دعاوى 

قضائية..
يؤكد السيد مرشاوي لعىل رئيس الجمعية 

الوطنية لتطوير و ترقية السكن "قيد 
التأسيس" أنه قام بعدة لقاءات منها عىل 
مستوى مجلس الشعب و الوزارة الوصية 

و عدة جلسات عمل مع املدير العام 
لوكالة عدل ملدة السنة و النصف، و التي 
باءت كل بالفشل األمر الذي دفع به إىل 
اللجوء إىل املحكمة اإلبتدائية إختصاص 

عقاري ليظفر بحكم نهايئ ممهور بصيغة 
تنفيذية يف جانفي 2020.

القضية عرفت توسعا كبري يف معظم 
الواليات التي توجد فيها سكنات عدل 
حيث إتحذ جميع الجمعيات الوالئية 

بإنتهاج نفس املسار و اللجوء إىل القضاء 
حيث أنصفت املحاكم كل من والية 
خنشلة و سعيدة و عني توتة بباتنة 

بأحكام نهائية و أحكام إبتدائية بكل من 
تيارت، البيض، بشار، برج بوعريريج، 

باتنة، الشلف، وهران، غليزان، ميلة من 
بني هاته األحكام قضية لساكن من البيض 
قام بتاسيس دعوى قضائية بصفة منفردة 

و فاز بالحكم.
كام أن باقي الواليات املعنية قامت 

برفع دعاوي مشابهة و ال تزال يف أروقة 
املحاكم.

املشهود له يف هاته القضية هو إنتفاضة 
املقاطعات الكربي التي تشهد كثافة كبرية 

من ساكني عدل مثل أوالد فايت، الرحامنية، 

رغاية و سيدي عبد الله الذين إنظموا إىل 

قضية األعباء و سجلوا حضورهم بقوة و 

بادروا هم أيضا إىل املحاكم إلنصافهم بحذف 

األعباء.

األحكام الصادرة كلها كانت بإلزام رشكة أسهم 

عدل للتسيريالعقاري بحذف مبلغ األعباء من 

أوامر الدفع الشهرية و إلزامها أيضا بتطبيق 

نظام امللكية املشرتكة الذي ينص عىل كيفيات 

تسيري األجزاء املشرتكة بني الرشكاء يف امللكية.

األغواط : حمدي عطاءالله

أزمة مياه في عدة بلديات بالطارف بسبب التسربات و االعطاب
مصالح وحدة  الجزائرية للمياه اكدن 
ان هذا التذبذب سببه عطب يف قناة 

الجر التذبذب املسجل ببلديات الطارف 
يعود اىل عطب مس سامم قناة الجر 
انتهت وسعود عملية تزويد ازيد من 

70 ألف مواطن باملياه الرشوب بكل من 

بلدية البسباس و الشط كام اشارت ذات 
املصالح اىل انه بالرغم من املجهودات 

التي بذلتها مصالح دائرة االستغالل 
العادة تشغيل وهذا بتجديد القنوات 

الساعدة اال ان أنانية بعض املواطنني و 
غياب الضمري لديهم قامو بتخريب وكرب 

صامم قناة اكرب من أجل سقي محاصيلهم 
الزراعية مام أدى اىل توقف عملية الضخ 
لتسجيل تذبذب يف عملية التوزيع لبعض 

أحياء بلديات الوالية 
الطارف : تقيدة صالح 

سوق أهراس

قافة تحسيسية للوقاية 

من حوادث الغرق 
تضمنت مديرية الحامية املدنية لوالية سوق أهراس ممثلة يف الوحدة الثانوية للحامية 

املدنية برئ بوحوش قافلة تحسيسية للوقاية من حوادث الغرق يف السدود شملت 
إقليم بلديتي برئ بوحوش و الروايب وقد تم من خالل هذه املبادرة تحسيس املواطنني 

مبخاطر السياحة يف السدود و املسطحات املائية بصفة عامة و تسجل والية سوق 
اهراس العديد من الحاالت الغرق يف السدود و الربك املائية سنويا كام تم عىل هامش 
هذه القافلة تقديم نصائح و توجيهات حول أهمية اإلجراءات االحرتازية التي اتخذتها 
الدولة ملواجهة تفيش وباء فريوس كورونا كام قدم عنارص الحامية املدنية رشحا مفصال 

حول قواعد الوقاية من هذا الفريوس القاتل كام تم أيضا توزيع املطويات التوعوية 
وكمية من الكاممات الطيبة عىل املواطنني وقد شهدت هذه القافلة مشاركة واسعة 
من طرف السلطات املدنية و العسكرية لبلدية برئ بوحوش و الروايب و ممثلني عن 

املجتمع املدين 
سوق أهراس : تقيدة صالح

الطارف

والي الطارف يقرر تعليق كل 

األنشطة التجارية بالوالية
أمام تزايد حاالت االصابة وعدم امتثال املواطن لإلجراءات الوقائية الصحية قرر وايل 
الوالية السيد بن عرعار حرفوش تعليق كل االنشطة التجارية بالوالية من خالل غلق 
أسواق املاشية مع الرتخيص بفتح نقاط بيع متفرقة ومتباعدة كذلك قرار وايل الوالية 
تعليق نشاط اخرى ملختلف الخدمات وعقد قران الزواج مؤقت ملدة ١٥ يوما قابلة 

للتجديد حسب الوضعية الصحية املسجلة مع فرض اجراءات التباعد الجسدي والزامية 
ارتداء االقنعة الوافية مع تفعيل وتكثيف عمليات املراقبة عرب مختلف البلديات و 
الرتكيز عىل احرتام االجراءات املرافقة للعملية توعية وتعقيم وتطهري وضع اشارات 

تحسيسية امام الفضاءات التجارية وعىل املواطن االنخراط يف تعزيز نظام الوقاية من 
االمتثال للتدابري الصحية و االجراءات الوقائية املقررة قانونا تفاديا لالصابة بالوباء.

الطارف : تقيدة صالح

عنابـــــــــــة

بلدية عنابة تستلم شاحنتين محملتين 

بــ ٧ أالف لتر من مواد التعقيم

استلمت مصالح بلدية عنابة شاحنتني محملتني مبادة أببوكلوريد « الصديوم» كهبة 
ممنوحة من طرف رشكة عدوان شيمكال بوالية مستغانم عبارة عن ٣٥٠ وحدة ما 
يعادل ٧٠٠٠ لرت يف اطار مكافحة تفيش فريوس كورونا املستجد كوفيد ١٩ ، عملية 

التسليم حرضها رئيس املجلس الشعبي لبلدية عنابة الطاهر مرابطي الذي أكد 
ان العملية امتداد لسلسلة الحمالت التي قامت بها مصالحة عن طريق التعقيم 

و التحسيس بالحجر املنزيل التي تقوم به البلدية وكذا الجمعيات الناشطة وأفراد 
املجتمع املدين منهام التجاوب الكبري يف مساعدتهم يف هذا االجراء وكذا احرتام فرتة 

الحجر املنزيل التي اقرتها السلطات العليا للبالد علام ان املواد املسلمة من والية 
مستغانم ستوجه مبارشة للتنظيف ايام عيد االضحى املبارك و العديد من القطاعات 

و املؤسسات العمومية وحتى الخواص للوقاية من الوباء وذالك يف اطار االجراءات من 
الوقاية للحد من انتشار فريوس كورونا لحامية صحة وحياة املواطنني .

عنابة : جيهان كريم

قسنطينة

غلق محالت وحجز مواد فاسدة
تضمنت مصالح امن والية قسنطينة مبعية املديرية الوالئية للتجارة يف اطار املتابعة و 

الوقوف عىل تطبيق اإلجراءات الوقائية اإلجبارية للمساهمة يف الحد من تفيش فريوس 
كوفيد١٩ خاصة يف ظل تسجيل ارتفاع يف عدد اإلصابات بعدوى الفريوس مؤخرا حملة 
مراقبة مكثفة وواسعة النطاق شملت مدينة قسنطينة ودائريت لخروب و عيل منجيل 
سخر للعملية امكانيات مادية و برشية قدرت بـ ٦٢٠ رشطيا من مختلف املصالح و 
٧١ مركبة أمثرت مبراقبة ١٤٢٩ محال تجاريا وتسجيل ١٩٥ مخالفة تتعلق بعد التقيد 

بتدابري الوقاية خاصة عدم ارتداء الكاممات وخرق التباعد االجتامعي .
قسنطينة : تقيدة صالح
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جريدة الوسيط المغاربي 
يومية سياسية تهتم باألخبار الوطنية والمغاربية

عين على ماوراء الخبر

إلعالناتكم وإشهاراتكم 
يرجى اإلتصال بمصلحة 

اإلشهار للجريدة أو 
الرقم التالي:

٠٥٥٠٤٦٣٥٠٤

الطارف

مؤسسة الجزائرية للمياه لوالية الطارف

برنامج استثنائي لتغطية االستهالك المتزايد للماء
سطرت مؤسسة الجزائرية للمياه وحدة الطارف 

برنامج استثنائيا خاص بتوزيع املاء الصالح للرشب 
خالل هذه الصائفة بهدف تغطية االرتفاع املحسوس 
يف استهالك هذه املادة الحيوية و تفادي االنقطاعات 
أوضحت السيدة املديرة الوالئية للمؤسسة الجزائرية 

للمياه بالطارف ان مختلف بلديات الوالية تسجل 
ارتفاعا محسوسا منذ الفاتح من شهر جوان املنرصم 
يف استهالك مياه الرشب الذي ناهز نسبة 10 باملائة 
االمر الذي استدى تسطري مخطط استثنايئ لتغطية 

الطلب وتفادي تسجيل أي تذبذبات أو انقطاعات يف 
التموين وأضاقت املدير الوالئية ان انخفاض مستوى 
املياه الجوفية التي تعتمد عليها الوالية بنسبة تفوق 

80 باملائة خالل فصل الصيف وما قبله من ارتفاع 
محسوس يف استهالك مياه الرشب حتم احداث تغيري 
يف برنامج التوزيع عرب مختلف البلديات و يرنكز هذا 

الربنامج االستثنايئ عىل تقليص ساعات التوزيع اليومي 
عىل مستوى بلديات الوالية واشارة املديرة اىل ان 

مؤسسة الجزائرية للمياه جرحت عىل تطبيق نظام 
التوزيع اليومي عىل مستوى جل البلديات طيلة فرتة 

الحجر الصحي الكيل الذي كان مفروضا عىل الوالية 
للحد من تفيش فريوس كورونا كوفيد19 و الذي تم 

تغيريه مبجرد رفعه .
الطارف : تقيدة صالح

إطفاء حريق شب بقاطرة نقل المحروقات بباتنة.
كشف بيان الحامية 

املدنية لوالية باتنة عن 
عملية إخامد حريق، 
شب يف محرك قاطرة 
خاصة بنقل األنابيب 

واملحروقات عيل مستوي 
منطقة أوالد عاشور 

القريبة من بلدية عني 
ياقوت شامل والية باتنة، 

العملية أرشفت عليها 
فرق التدخل التابعة 
لوحدة القطاع عني 

ياقوت مدعومة بالوحدة 
املركزية املعذر، رسيانة وبعض آليات الرتل املتنقلة، 

أين سخرت مصالح الحامية حسب ذات البيان، مثانية 
شاحنات إطفاء وسياريت إسعاف، بتعداد 33 عون 

تدخل مبختلف الرتب، وذلك كإجراء احرتازي تفاديا 

النتقال ألسنة اللهب للعربات اململوءة بالوقود، خاصة 
وان القطار يتكون من 20 عربة من بينها 14 خاصة 

بنقل الوقود، ولحد الساعة تشهد عملية الحراسة 
تواصال تفاديا ألي حادث محتمل.

بومشاش.زين الدين / حامين عائشة

امن والية خنشلة يضرب بيد من حديد قضايا 

عديدة موجهة لمحاربة  أشكال الجريمة
كشف بيان خلية االتصال والعالقات العامة ألمن والية 
خنشلة الصادر بتاريخ (2020.08.13) عن االجتهادات 

الدورية املتواصلة ملصالحه، وذلك يف إطار نشاطاته 
املكثفة املوجهة ملحاربة الجرمية بشتى أنواعها، حيث 
متكنت فرقة البحث والتدخل بأمن والية خنشلة، من 
توقيف شخصني يف قضية التزوير واستعامل مزور يف 

محررات تصدرها اإلدارة العامة، وذلك بعد قيام عنارص 
فرقة البحث والتدخل بعملية تفتيش مسكن املشتبه 
فيه يف قضية حيازة وبيع مخدرات ومؤثرات عقلية، 

وعىل اثر ذلك تم ضبط كمية من املخدرات من نوع 
(كيف معالج) وكذا مؤثرات عقلية، يف حني عرث عرضيا 

عىل أربعة (04) نسخ لرخصة التنقل االستثنائية فارغة 
مؤرخة يف 30-04-2020، صادرة عن إحدى اإلدارات 

املحلية لوالية خنشلة، تم حجزها وتحويلها ملقر الفرقة، 
ويف أثناء التحقيق مع املشتبه فيه رصح عن مصدر هذه 

الوثائق، ما يرس السبيل خالل عملية البحث والرتصد 
من قبل ذات العنارص، أين تم توقيف املشتبه فيه الثاين 
عىل منت سيارته السياحية عامل بإحدى اإلدارات املحلية 

بوالية خنشلة، وخالل إخضاع مركبته للتفتيش عرث 
عىل: (02)  بطاقة تعريف وطنية، (01) بطاقة تعريف 
بيومرتية، (02) نسخ من بطاقة تعريف وطنية، (01) 

نسخة من رخصة السياقة، (01) نسخة من شهادة حيازة 
عىل امللكية العقارية بواسطة االستصالح الفالحي، (06) 

وصوالت إيداع ملف سكن، بأسامء أشخاص طبيعني 
آخرين، كام تم استصدار إذن بالتفتيش ملسكن املشتبه 

فيه الثاين حيث تم حجز وثائق أخرى ليتم يف خضم 
ذلك تحويل املعني ملقر الفرقة الستكامل إجراءات 

التحقيق التي انتهت بتقديم املشتبه فيهم، أمام السيد 
وكيل الجمهورية لدى محكمة خنشلة، الذي أحال امللف 

أمام السيد قايض التحقيق، الذي اصدر ضد املشتبه 
فيه األول أمر باإليداع مبؤسسة إعادة التأهيل بابار 

خنشلة ، بينام استفادة املشتبه فيه الثاين من التزامات 
الرقابة القضائية عن جنحة التزوير واستعامل املزور 
يف محررات تصدرها اإلدارة العامة، ويف قضية أخرى 

متكنت ذات الفرقة من توقيف شخص يف قضية حيازة 
الذخرية من الصنف الخامس دون رخصة من السلطة 

املؤهلة قانونا وحيازة أحزمة عسكرية نظامية دون وجه 
حق، وجاءت هذه العملية بعد تلقي معلومات تفيد 

أن شخصا يف العقد الرابع من العمر ينحدر من خنشلة 
يحوز عىل سالح ناري وذخرية من الصنف الخامس دون 

رخصة، ويف ضوء استغالل هذه البيانات تم استصدار 
إذن بتفتيش مسكن املشتبه فيه، صادر عن الجهات 

القضائية بخنشلة، وبعد إعداد خطة أمنية محكمة تم 
التنقل إىل مسكن املشتبه فيه ملبارشة عملية التفتيش، 

حيث أسفرت العملية عن حجز 53 خرطوشة من الصنف 
الخامس من عيار 12 و 16،  باإلضافة اىل 35  كبسولة 

خاصة بالخراطيش، أداة خشبية لتنظيف األسلحة 
النارية، كام تم تفتيش مسكن آخر ملك املشتبه فيه تم 

العثور كذلك عىل حزامني عسكريني أين تم حجزهام 
واقتياد املشتبه فيه إىل مقر الفرقة الستكامل إجراءات 

التحقيق الذي انتهى بإحالة  املشتبه فيه أمام السيد 
وكيل الجمهورية لدى محكمة خنشلة الذي عرض امللف 

أمام السيد قايض الحكم، أين اصدر حكم ضده بشهرين 
حبس غري نافذ وغرامة مالية قيمتها 20.000 دج، هذا 
وقد واصلت فرقة البحث والتدخل بأمن والية خنشلة 

عمليات الرتصد بقصد وضع حد للجرمية، حيث أرشفت 
عىل توقيف شخص  يف العقد الخامس من العمر ينحدر 

من مدينة خنشلة يف قضية حيازة مرشوبات كحولية 
لغرض البيع دون رخصة مع العود، املشتبه فيه جعل 

من مسكنه العائيل بحي بوجلبانة بخنشلة مقرا إلخفاء 
السموم، وعىل اثر استغالل املعلومات املتاحة واستصدار 

إذن بتفتيش مسكن املشتبه فيه، تم التنقل إىل مسكنه 
ملبارشة عملية التفتيش، أين كانت نتيجة ذلك حجز 120 

وحدة من املرشوبات الكحولية من مختلف األحجام 
واألنواع والتي حولت تحويل إىل مقر الفرقة الستكامل 
إجراءات التحقيق التي انتهت بتقديم املشتبه فيه أمام 
السيد وكيل الجمهورية لدى محكمة خنشلة الذي أحال 
امللف أمام السيد قايض الحكم، أين اصدر حكم بإدانته 

بعام حبس نافذ مع إيداعه مبؤسسة إعادة التأهيل 
بابار خنشلة عن قضية حيازة مرشوبات كحولية لغرض 

البيع دون رخصة مع العود، ومواصلة لنشاطات األمنية 
املوجهة لتفكيك الجرمية، قامت مصالح امن دائرة أوالد 

رشاش بخنشلة، بتوقيف شخصني أحدهام مسبوق 
قضائيا يف قضية إهانة موظف أثناء تأدية املهام مع اخذ 
صور ملرفق عمومي دون إذن من السلطة املخولة قانونا، 
وتعود حيثيات القضية إىل ورود اتصال لدى مصالح ذات 
املصالح األمنية من قبل العنارص العاملني بالعيادة الطبية 

املتعددة الخدمات لبلدية أوالد رشاش مفادها وقوع 
مناوشات بني مدير املناوبة بالعيادة الطبية وشخصني 

قدما إىل ذات العيادة، عىل إثرها تم التنقل فورا من قبل 
عنارص الرشطة ألمن الدائرة إىل عني املكان  ليتبني أن 

األمر يتعلق بشخص يف العقد الثاين من العمر مسبوق 
قضائيا توجه إىل العيادة الطبية املتعددة الخدمات، 

نتيجة تعرضه لرضوض عىل مستوى أصابع اليد، ونظرا 
لنقص أرشطة األشعة السينية عىل مستوى املرفق الصحي 
األمر الذي مل يتقبله وقام بإهانة الطاقم الطبي املتواجد 
بالعيادة، فيام قام مرافقه بعملية تصوير املرفق الصحي 

ومحتوياته من الداخل دون وجه حق إلثبات غياب 
الطاقم الطبي حسبه، أين تم تحويل الشخصني إىل مقر 
امن الدائر التخاذ اإلجراءات القانونية، فيام تم ترسيم 

شكوى من قبل املمثل القانوين للعيادة الطبية املتعددة 
الخدمات أوالد رشاش، وبعد استكامل إجراءات التحقيق 

تم تقديم املشتبه فيهام أمام السيد وكيل الجمهورية 
لدى محكمة أوالد ررشاش وفق ملف جزايئ مبوضوع 

جنحة اهانة احد مهني الصحة أثناء تأدية مهامه يف حق 
الشخص الذي أراد تلقي االسعافات، وجنحة التقاط 

صور وفيديوهات إرضار باملؤسسات االستشفائية يف حق 
الشخص املرافق، أين أحال امللف عىل جلسة املحاكمة 
عمال بإجراءات املثول الفوري الذي اصدر حكم يقيض 

بالحبس املتهمني ملدة 06 أشهر نافذة وغرامة مالية 
نافذة تقدر بـ50.000دج يف حق املشتبه فيهام وكذا 

غرامة مالية قدرها 20.000دج تعويض للمؤسسة االس
تشفائية.                                                                      
خنشلة:حامين عائشة.

حصيلة نشاط امن والية الوادي خـــالل 

السبعة أشهر األولى من السنة الجار
نفذت مصالح الرشطة بأمن والية الوادي خالل 

السبعة أشهر األوىل من السنة الجارية 286 عملية 
مداهمة للنقاط السوداء التي يتخذها املنحرفون 

ومعتادي اإلجرام مركزا لنشاطاتهم املشبوهة، 
حيث أسفرت هذه العمليات إىل جانب مختلف 

النشاطات الرشطية األخرى عىل حجز كميات جد 
معتربة من املخدرات، األقراص املهلوسة واملرشوبات 

الكحولية، أين وصلت كمية املحجوزات من هذه 
املواد املحظورة إىل 81.4 كلغ من الكيف املعالج 

و54.781 قرص مهلوس، وكذا 138.556 وحدة 
مرشوبات كحولية من مختلف األنواع و األحجام، 

هذا فضال عن معالجة مصالح الرشطة بأمن الوالية 
لـ 104 قضية تتعلق بحمل أسلحة البيضاء املحظورة 

تورط فيها 104 تم تقدميهم أمام الجهات القضائية، 
أما يف إطار الجرائم املتعلقة باملساس باألشخاص و 
املمتلكات فقد تم إنجاز ملفات جزائية ضد 1289 
متورط و تقدميهم امام الجهات القضائية املختصة، 

جاءت هذه النشاطات األمنية املكثفة يف اطر تنفيذ 
املخطط العمليايت املسطر من طرف مصالح امن 

والية الوادي القايض بربمجة مداهامت واسعة ألوكار 
الجرمية عرب كامل قطاع اختصاص األمن الوطني 

بهدف محاربة الجرمية بشتى أنواعها خاصة ما تعلق 
منها برتويج املخدرات و املرشوبات الكحولية و كذا 

حمل األسلحة البيضاء املحظورة. 
حامين عائشة: الوادي
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هذه الصحيفة تم تحميل 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من

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

لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 

 

كافة حقىق التحميل محفىظة لـ 

ُمْنَتَديَات َسَتار َسات اَلَعَزبِيَّة 

www.star7arab.com 
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