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عني عىل ما وراء الخرب

يومية سياسية تهتم باألخبار الوطنية واملغاربية

إجالء   أزيد   من   ٢٩   ألف
  جزائري   عالقين

  بالخارج   منذ   مارس   الماضي
ص٠٣

   تخرج   سبع   دفعات   بالمدرسة   التطبيقية   للنقل   والمرور

بقلم
: رئيس التحرير

اتفاقية ..أم إنتكاسة للسالم
الرسم الكاريكاتوري للوضع العريب يدعو اليوم إىل الشفقة والبكاء وحتى 

الندب، فعرب أخر الزمن يعيشون اليوم وهًنا غري مسبوق يف تاريخهم، 
فيا للعجب أمة يجمعها كل يشء تعيش مثل هذا الترشذم وهذه التوترات 

والنزاعات والخيانات وحتى الحروب كام هو الحال اليوم يف اليمن.
يحدث هذا ومايسمى بجامعة الدول العربية تتفرج ويالها من فرجة 

حلوةجداً.
ويف خضم هذا الضياع العريب استقوى الكيان الصهيوين يف فلسطني املحتلة 

وكرش عن أنيابه كالوحش املفرتس, مستغال هذا الوهن العريب, فتغلغل 
بطريقة مبارشة وغري مبارشة يف أصقاع العامل العريب, و أصبح يسيطر عىل 

مفاصل الحكم يف بعض منها.
وال نبالغ أبدا عندما نقول هذا الكالم, فالكيان الصهيوين استباح ارض 

فلسطني مبقدساتها وشعبها, يضم األرايض كام يشاء ويسجن من يشاء 
وينفي من يريد, ويهدم املنازل عىل رؤوس املقدسني ليتيه  أصحابها يف 
العراء, ويستوطن مكانهم غرباء صهاينة ال أصل وال فصل لهم. ويفرض 
الحصار عليهم عن طريق غلق املعابر, ويستبيح عساكره باحة املسجد 

األقىص أوىل القبلتني وثالث الحرمني الرشيفني وال احد من القادة العرب 
يرفع سبابته ويقول»هذا حرام»

واألدهى و األمر انه يف خضم هذا العدوان الغاشم عىل فلسطني ارضا 
وشعبا والذي خلف جرحا غائرا يف الجسد الفلسطيني بصفة خاصة ويف 

جسد العرب االحرار واملسلمني بصفة عامة, تخرج علينا االمارات العربية 
«مبفاجأة محزنة» مفادها إبرام اتفاقية سالم مع الكيان الصهيوين املغتصب 

لألرايض العربية,هذه االتفاقية  نعتها االحرار يف الوطن العريب والعامل 
االسالمي بالخيانات العظمى واتفاقية الذل والهوان.

واذا كان االماراتيون / طبعا أصحاب االتفاقية /يقولون ان هذه االتفاقية 
تخدم السالم بني العرب وارسائيل, فان نتنياهو خرج كالثعلب من 

جحره,ويف تحد سافر لالمارتيني قال لهم ان االتفاق بني االمارات وارسائيل 
قائم عىل السالم مقابل السالم, ويضيف ان االتفاق ال يطلب من ارسائيل 

االنسحاب من اي ارض عربية, كام ال ينص عىل توقيف ضم اراض 
فلسطينية فهل يوجد تحد اكرث من هذا التحدي الذي تحدى به الثعلب 

نتنياهو حكام اإلمارات ومن يدور يف فلكهم.
ترصيح نتنياهو يبطل كل حجج حكام االمارات التي قدموها واعتمدوها 

وبرر وا بها ابرامهم هذه االتفاقية املشؤومة . ونقولها برصاحة ان هذه 
االتفاقية جرمية ال تغتفر يف حق الشعب الفلسطيني الذي كافح عىل مدار 
سبعني سنة. السرتجاع حقوقه املرشوعة واملعرتف بها دوليا, وقدم من اجل 

ذلك مئات االالف من الشهداء واالرسى واملعطوبني واليتامى واالرامل 
الخ...

 وستبقى وصيمة عار يف جبني كل من تسبب يف ابرامها, وسيبقى الدم 
الفلسطيني ومدينة القدس واملسجد االقىص شوكة يف حنجرة هؤالء الذين 
تأمروا يف الليل قبل طلوع النهار. عىل القضية الفلسطينية التي ظلت اىل 

زمن قريب جدا, تسمى بالقضية املركزية للعرب واملسلمني.
وال نبالغ بالقول اذا قلنا ان مثل هذه االتفاقية قد تدخل منطقة الرشق 

االوسط يف دوامة ال بداية وال نهاية لها من الالاستقرار, وبالفعل فقد 
بدأت بوادر التهديد والوعيد من طرف بعض الدول تلوح يف االفق رافضة 

لوجود كيان دخيل عىل املنطقة بالقرب من حدودها. كيان بنى مجده 
عىل جامجم الشعب الفلسطيني, كيان اتبت التاريخ ان عقيدته السيطرة 
والتوسع عىل حساب ارايض الدول العربية.... وهنا يحق لنا ان نقول بانها 

انتكاسة حقيقية للسالم يف الرشق االوسط.

أرشف قائد الناحية العسكرية الثانية بالنيابة، اللواء حاج لعرويس 
جامل ، اليوم االثنني عىل مراسم تخرج سبع دفعات من املدرسة 
التطبيقية للنقل واملرور «الشهيد لواج محمد املدعو الرائد فراج» 

لتلمسان «الناحية العسكرية الثانية».
ص٠٢
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زغماتي:

المجلس األعلى للقضاء معول عليه كثيرا في تجسيد استقاللية القضاء
أكد وزير العدل، حافظ األختام بلقاسم زغاميت، 

اليوم االثنني، عىل أن املجلس األعىل للقضاء 
"يعول عليه كثريا يف تجسيد استقاللية القضاء" 

بفضل الدور الذي من املرتقب إسناده له يف 
الدستور املقبل.

وخالل إرشافه، باسم رئيس الجمهورية، رئيس 
املجلس األعىل للقضاء، عىل افتتاح الدورة األوىل 
لسنة 2020 للهيئة املذكورة، لفت زغاميت إىل أن 

هذا املوعد يجري يف فرتة "كرث فيها الكالم عن 
دور املجلس األعىل للقضاء"، مشريا إىل أن "هذه 
املؤسسة الدستورية املحورية معول عليها كثريا 

يف تجسيد استقاللية القضاء بفضل الدور واملهمة 
اللذان يعتزم املؤسس الدستوري منحهام إياه يف 

الدستور املرتقب".
وأشار يف هذا الصدد إىل أن املجلس األعىل للقضاء 

"سيبقى األعىل موقعا يف هرم السلطة القضائية 
وصاحب االختصاص األول يف تأطري ومتابعة 

املسار املهني للقضاة"، بفضل التصور الجديد 
الذي خص به ضمن تدابري مرشوع التعديل 

الدستوري.
كام شدد عىل أنه "يظل الفاعل األسايس الضامن 

للحقوق والحريات وفرض سلطة القانون"، 
وذلك "طاملا بقي يؤدي مهامه يف هذا الحيز من 

االختصاص".
ويرى وزير العدل أنه وبالنظر إىل الثقل الذي 

تحظى به هذه املؤسسة الدستورية، فإنه "كان 
من الطبيعي أن تحظى هيئة بهذا الوزن أكرث من 
غريها بالنقاش وتبادل اآلراء يف األوساط املختصة 

واملهتمة بالشؤون العامة للبالد".

وعىل صعيد ذي صلة، توقف زغاميت عند الشق 
املتعلق بالرتكيبة البرشية وهيكلة ومنط تسيري 

املجلس األعىل للقضاء وهي املسائل التي تأيت يف 
صلب االقرتاحات املندرجة ضمن مرشوع تعديل 
القانون األسمى للبالد، معربا عن ارتياحه لكون 

االتجاه الغالب يف هذه اآلراء "حريص عىل إضفاء 
املزيد من املناعة واالستقاللية للسلطة القضائية 
وتوطيد مكانتها لالضطالع بدورها الكامل يف بناء 

الجزائر الجديدة".
و يف ذات السياق، أشار الوزير إىل أن انعقاد 

هذه الدورة يأيت يف "أوضاع خاصة وسياق 
وطني متميز تتزاحم فيه األولويات وتتعدد فيه 
الرهانات" التي تفرض فيه عىل قطاع العدالة أن 
يكون يف مقدمة املؤسسات التي يعول عليها يف 

تحقيقي التغيري املنشود".

تجدر اإلشارة، إىل أن جدول أعامل هذه الدورة 
التي تتواصل أشغالها يف جلسة مغلقة، يتضمن 
العديد من امللفات الخاصة بتعيني قضاة سبق 

لهم وأن أكملوا تكوينهم النظري والتأهييل 
والفصل يف طلبات اإلحالة عىل االستيداع أو 

رغبات تجديدها باإلضافة إىل مسائل أخرى تتعلق 
باإللحاق ونهاية اإللحاق طبقا للامدة 76 من 

القانون األسايس للقضاة وكذا تسوية وضعيات 
قضاة أحيلوا عىل التقاعد ومل يستفيدوا من متديد 

الخدمة.
كام يعكف املجلس أيضا عىل دراسة قضايا أخرى 
تتصل باملسار املهني للقضاة، تتمثل يف التعيينات 

يف وظائف قضائية نوعية عىل مستوى مجليس 
قضاء الجزائر وتيبازة.

وأج

أشرف قائد الناحية العسكرية الثانية بالنيابة، اللواء حاج لعروسي جمال ، يوم االثنين على مراسم تخرج سبع دفعات من 
المدرسة التطبيقية للنقل والمرور "الشهيد لواج محمد المدعو الرائد فراج" لتلمسان "الناحية العسكرية الثانية".

وشملت الدفعات املتخرجة، التي أطلق عليها اسم 
الشهيد مرشنن محمد املدعو بلغشام، الدفعة الـ 57 

لدورة اإلتقان والدفعة الـ 25 لدورة التطبيق والدفعة 
ال 33 لدورة األهلية العسكرية املهنية درجة ثانية 

والدفعة الثانية لألهلية العسكرية درجة ثانية تخصص 
"تكوين املكونني" والدفعة ال 66 لألهلية العسكرية 
املهنية درجة أوىل والدفعة ال 12 لألهلية العسكرية 

املهنية درجة أوىل تخصص "تكوين املكونني" والدفعة 
ال 37 للشهادة العسكرية املهنية درجة ثانية.

واستهلت مراسم التخرج التي حرضها ضباط سامون 
وأفراد من عائلة الشهيد مرشنن محمد بتفتيش 

التشكيالت املتخرجة من قبل قائد الناحية العسكرية 
الثانية بالنيابة اللواء حاج لعرويس جامل.

ويف كلمة ألقاها باملناسبة أبرز قائد املدرسة، العميد 
سبع بومدين أهمية محاور التكوين الكربى واملعارف 
العلمية والعسكرية التي تسلح بها املتخرجون والتي 

سوف تسهم يف تحقيق االحرتافية املنشودة.
كام نوه ذات املسؤول باالنضباط املثايل واملثابرة 

من طرف املرتبصني، شاكرا يف ذات السياق الطاقم 

التكويني عىل املجهودات املبذولة إلنجاح السنة 
الدراسية.

وبعد أداء القسم من قبل املتخرجني تم تقليد الرتب 
وتسليم الشهادات للمتفوقني ثم أعطى قائد الناحية 
العسكرية الثانية بالنيابة، اللواء حاج لعرويس جامل 

، موافقته عىل تسمية الدفعة باسم الشهيد البطل 
مرشنن محمد املدعو بلغشام.

واختتم حفل التخرج بتقديم استعراضات عسكرية 
أداها املتخرجون فضال عن تكريم عائلة الشهيد 

مرشنن محمد املدعو بلغشام من طرف قائد الناحية 
العسكرية بالنيابة اللواء حاج لعرويس جامل وقائد 

املدرسة.
كام أرشف قائد الناحية العسكرية الثانية بالنيابة 
اللواء حاج لعرويس جامل عىل انطالق فعاليات 
األبواب املفتوحة عىل املدرسة التطبيقية للنقل 

واملرور "الشهيد لواج محمد املدعو الرائد فراج" 
لتلمسان حيث زار مختلف املرافق والهياكل 

والورشات البيداغوجية.
لإلشارة ولد الشهيد مرشنن محمد سنة 1908 ببني 

وعزان (تلمسان).
وبعد اندالع الثورة التحريرية املجيدة انخرط يف 

صفوف جبهة التحرير الوطني ثم جند كشبه عسكري 
مهمته دعوة وتنظيم التحاق املواطنني بالثورة 

التحريرية.
وبعد اكتشاف أمره من طرف الدرك الفرنيس التحق 
بصفوف جيش التحرير الوطني سنة 1956 ورقي اىل 

رتبة مالزم أول وأرشف عىل تسيري شؤون القسمة 
الرابعة للناحية الثالثة من املنطقة األوىل للوالية 

التاريخية الخامسة.
ومن بني العمليات التي شارك فيها الهجوم التاريخي 
عىل ثكنة العبديل سنة 1958 والذي أسفر عن مقتل 

العديد من جنود املستعمر الفرنيس وأرس البقية 
واالستحواذ عىل أسلحتهم ومعداتهم.

وقد ألقى القبض عىل البطل مرشنن محمد سنة 1958 
وقد استشهد جراء التعذيب الوحيش الذي تعرض له 
من طرف جنود املستعمر وهذا يوم 13 أكتوبر من 

نفس السنة.
وأج

الــرئيس تـبـون يستـقـبــل 

مـمثلين عــن»مـبادرة الـقـــوى 

الـــوطنية لإلصالح»

إستقبل رئيس الجمهورية، السيد عبد املجيد تبون، بعد ظهر هذا 
األحد مبقر رئاسة الجمهورية، ممثيل أحزاب سياسية ومنظامت 

وجمعيات ونقابات وطنية منضوية تحت»مبادرة القوى الوطنية 
لإلصالح».

للتذكري، كانت أحزاب سياسية وجمعيات ونقابات وطنية 
ومنظامت اقتصادية وشخصيات قد أطلقت يوم الثالثاء املايض 

هذه املبادرة يف مسعى لتجسيد»إصالحات عميقة تعكس اإلرادة 
الشعبية يف التغيري».

اإلذاعة الوطنية
سامي عاقلي :

 سنطرح وثيقة موحدة لسبع 
منظمات خالل اجتماع خطة االنعاش 

االقتصادي يومي الثالثاء واألربعاء

كشف رئيس الكونفيدرالية الجزائرية ألرباب العمل الوطنيني 
سامي عاقيل ، االثنني، أن املنظمته أعدت رفقة سبعة منظامت 

أخرى، وثيقة موحدة ستطرح خالل االجتامع الخاص حول خطة 
االنعاش االقتصادي واالجتامعي املقرر يومي الثالثاء واألربعاء ، 

تتضمن خطتني واحدة استعجالية لتجاوز تداعيات تفيش فريوس 
كورونا وأخرى مستقبلية لبناء منوذج اقتصادي غري ريعي.

وأوضح عاقيل لدى نزوله ضيفا عىل برنامج « ضيف الصباح» 
الذي تبثه القناة األوىل ، أن من أهم املقرتحات املتضمنة يف 
الوثيقة خطة مستقبلية لبناء منوذج اقتصادي عامده الرقمنة 

واقتصاد املعرفة وخطة ثانية استعجالية تخص مرافقة املتعامل 
االقتصادي املترضر بسبب تفيش فريوس كورونا، معتربا ان 

االنعاش االقتصادي بات حتمية وليس خيارا.
اإلذاعة الوطنية

زلزال ميلة :

 إعالن الخربة منطقة منكوبة

تم هذا األحد إصدار قرار وزاري مشرتك بني وزارة الداخلية 
والجامعات املحلية والتهيئة العمرانية ووزارة املالية يتضمن 
إعالن منطقة الخربة ببلدية ميلة منطقة منكوبة، حسب ما 

أورده بيان لوزارة الداخلية.
وأوضح ذات املصدر أنه»عىل إثر الهزتني األرضيتني اللتني سجلتا 

بوالية ميلة يومي 17 يوليو و7 أغسطس من السنة الجارية، 
وتطبيقا ألحكام املادة 07 من املرسوم التنفيذي رقم 402-90 
املؤرخ يف 15 ديسمرب 1990 والتي مبقتضاها يعلن عن منطقة 

منكوبة، تم إصدار قرار وزاري مشرتك بني وزارة الداخلية 
والجامعات املحلية والتهيئة العمرانية ووزارة املالية، يتضمن 

إعالن منطقة الخربة ببلدية ميلة منطقة منكوبة».
اإلذاعة الوطنية

تخرج الدفعة الـ 60 ألعوان 
الشرطة القضائية بمدرسة ضباط 

الصف للدرك الوطني بسطيف

أرشف القائد الجهوي للدرك الوطني بقسنطينة هذا األحد, عىل 
مراسم تخرج الدفعة الـ 60 ألعوان الرشطة القضائية مبدرسة 
ضباط الصف للدرك الوطني بسطيف، حسب ما أفاد به بيان 

لوزارة الدفاع الوطني.
وأوضح املصدر ذاته أن هذه الدفعة التي حملت اسم الشهيد 
لعبيدي رابح «تلقت ملدة سنتني تكوينا بدنيا وعسكريا ومهنيا 
متوازنا ومتكامال بالتوازي مع التكوين التخصيص الذي يشمل 

الجانبني النظري والتطبيقي».
وأضاف البيان أن الدفعات املتخرجة شملت «دفعة األهلية 

العسكرية املهنية درجة (02) إدارة، دفعة األهلية العسكرية 
املهنية درجة (01) إدارة, دفعة الشهادة العسكرية املهنية رقم 

(02) إدارة ودفعة ضباط الرشطة القضائية».
واختتمت مراسم حفل التخرج بتكريم عائلة الشهيد لعبيدي 

رابح الذي ترشفت الدفعة املتخرجة بحمل اسمه.
اإلذاعة الوطنية
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إجالء أزيد من 29 ألف جزائري عالقين بالخارج منذ مارس الماضي
تم إلى غاية هذا األحد إجالء أزيد من 29 ألف جزائري عبر ثالث مراحل، منذ انطالق عملية ترحيل العالقين 
بالخارج إثر جائحة كورونا في شهر مارس الماضي، حسب حصيلة نشرها الناطق الرسمي لوزارة الشؤون 

الخارجية عبد العزيز بن علي الشريف.
وأوضح ذات املصدر أن عملية إجالء املواطنني 
الجزائريني العالقني بالخارج إثر جائحة كورونا 
"تتواصل"، حيث"تم إىل غاية اليوم 16 أوت 

2020، إجالء 29284 مواطن، عىل ثالث مراحل، 
منذ انطالق العملية يف شهر مارس 2020 وذلك 

عرب أكرث من 100 رحلة جوية و4 رحالت بحرية، 
باإلضافة إىل الوافدين عرب املعابر الحدودية 

الربية".
وأضاف أن"املرحلة الثالثة من العملية التي 

انطلقت منذ يوم 4 أوت 2020 الزالت متواصلة"، 
إذ تم إجالء "ما مجموعه 5738 مواطن عرب 

23 رحلة جوية وكذا عرب الحدود الربية بالنسبة 
للرعايا الجزائريني العالقني يف تونس".

وكشف الناطق الرسمي، باألرقام، عن حصيلة 
العمليات التي متت منذ تاريخ 4 أوت الجاري، 
حيث تم بتاريخ 4 و5 أوت 2020، إجالء 621 

مواطن إىل مطار الجزائر عرب رحلتني من باريس 
(فرنسا)، وبتاريخ 6 أوت 2020، تم إجالء 393 
شخص من تونس عرب املعرب الحدودي الربي بأم 

الطبول (والية الطارف) ، من بينهم مواطنون 
تونسيون وأجانب مقيمون بالجزائر، أما بتاريخ 
7 أوت 2020، فتم إجالء 309 مواطن إىل مطار 
الجزائر قادمني من باريس (فرنسا)، وإجالء 305 

مواطن إىل مطار الجزائر قادمني من إسطنبول 
(تركيا)، باإلضافة إىل إجالء 241 مواطن إىل مطار 
الجزائر من العاصمة واشنطن (الواليات املتحدة 

األمريكية).
وبتاريخ 8 أوت 2020، تم إجالء 307 مواطن 
إىل مطار الجزائر قادمني من باريس (فرنسا)، 
وإجالء 301 مواطن إىل مطار الجزائر قادمني 
من إسطنبول (تركيا) وإجالء 266 مواطن إىل 

مطار وهران قادمني من ديب (اإلمارات العربية 
املتحدة)، إىل جانب إجالء 187 مواطن إىل مطار 

الجزائر قادمني من الدوحة (قطر) وإجالء 99 
مواطنا إىل مطار الجزائر قادمني من جوهانسبورغ 

(جنوب إفريقيا)، لواندا (أنغوال)، ليربوفيل 
(الغابون) وأبيدجان (كوت ديفوار).

وتم يف نفس اليوم، إجالء 92 مواطنا إىل مطار 
الجزائر قادمني من الكويت، وإجالء 51 مواطنا إىل 

مطار الجزائر قادمني من الخرطوم (السودان).
وتم بتاريخ 9 أوت 2020، إجالء 310 مواطن 

إىل مطار قسنطينة قادمني من إسطنبول (تركيا)، 
وإجالء 282 مواطن إىل مطار الجزائر قادمني 
من جدة (اململكة العربية السعودية) وإجالء 

247 مواطن إىل مطار الجزائر قادمني من لندن 
(اململكة املتحدة) وإجالء 152 مواطن إىل مطار 

الجزائر قادمني من باريس (فرنسا).
ويف يوم 11 أوت 2020، تم إجالء 269 مواطن إىل 

مطار الجزائر قادمني من ديب (اإلمارات العربية 
املتحدة)، وإجالء 253 مواطن إىل مطار الجزائر 

قادمني من مونرتيال (كندا) وإجالء 97 مواطنا إىل 
مطار عنابة عرب رحلة من مطار الدوحة (قطر) 
، من بينهم 72 مواطنا جزائريا كانوا عالقني يف 

العراق، باإلضافة إىل إجالء 89 مواطنا إىل مطار 
الوادي قادمني من دكار (السنغال) ونواقشوط 

(موريتانيا).
وبتاريخ 13 أوت 2020، تم إجالء 306 مواطن إىل 
مطار وهران قادمني من اسطنبول ( تركيا) وإجالء 
253 مواطن إىل مطار وهران قادمني من واشنطن 

العاصمة ( الواليات املتحدة األمريكية).
وقد تم يوم أمس السبت 15 أوت 2020، إجالء 
308 مواطن إىل مطار الجزائر قادمني من مطار 

أوريل بفرنسا.
واشار ذات املصدر إىل أن عملية اإلجالء 

التي"تشارف عىل نهايتها، تتضمن يف مرحلتها 
الثالثة بعض الرحالت اإلضافية هي اآلن قيد 

الربمجة والتي سيتم من خاللها إجالء ما تبقى من 
املواطنني الجزائريني العالقني بالخارج".

اإلذاعة الوطنية

الوزير األول يترأس مجلسا وزاريا مشتركا خصص 

للدخول المدرسي والجامعي والتكوين المهني
ترأس الوزير األول، عبد العزيز جراد، السبت، مجلسا وزاريا مشتركا خصص لدراسة ملف الدخول المدرسي 

والجامعي والتكوين المهني وكذا التحضيرات الخاصة بامتحاني البكالوريا وشهادة التعليم المتوسط، حسب ما أورده  
هذا األحد بيان لمصالح الوزير األول.

وجاء يف البيان: "ترأس الوزير األول، السيد عبد 
العزيز جراد، يوم السبت 15 أوت 2020، مجلسا 

وزاريا مشرتكا، خصص لدراسة ملف الدخول 
املدريس والجامعي والتكوين املهني، والتحضريات 

الخاصة بامتحاين البكالوريا وشهادة التعليم 
املتوسط".

وقد شارك يف هذا املجلس الوزاري املشرتك، وزراء 
الرتبية الوطنية والتعليم العايل والبحث العلمي 

والتكوين والتعليم املهنيني، وكذا وزراء الداخلية 
واملالية والسكن"، كام شارك يف أشغال هذا 

املجلس رؤساء الندوات بجامعات مناطق الوسط 
والرشق والغرب.

وأوضح البيان أن املجلس استمع إىل عروض 
قدمها عىل التوايل كل من وزير الرتبية الوطنية 

ووزير التعليم العايل والبحث العلمي ووزير 
التكوين والتعليم املهنيني، حول التحضريات 

الخاصة بالدخول الـمقبل 2020 /2021، كام 
استمع إىل عرض قدمه وزير الرتبية الوطنية حول 

التحضريات الخاصة بامتحاين البكالوريا وشهادة 
التعليم املتوسط.

ويف هذا اإلطار، سجل املجلس "التقدم املعترب 
جدا للرتتيبات املتخذة من أجل توفري الظروف 

األمثل للدخول املدريس والجامعي ويف قطاع 
التكوين املهني وكذا التدابري املحددة بعنوان 

النظام الوطني لتنظيم امتحاين البكالوريا وشهادة 
التعليم املتوسط مبختلف جوانبها (الصحية 

واألمنية والتنظيمية واللوجيستية)".
وبهذا الشأن، استعرض املجلس "مختلف 

الربوتوكوالت الصحية املعتمدة من قبل السلطة 
الصحية املختصة، والتي تشمل مجمل تدابري 

الوقاية والحامية من انتشار وباء فريوس كورونا 
(كوفيد ـ19)، مع اإللحاح خصوصا، عىل رضورة 

وضعها حيز التنفيذ بكل رصامة".
وفضال عن ذلك، أوىص املجلس ب"اإلرشاك 

التام ملختلف املتدخلني عىل املستويني املركزي 
واملحيل وكذا املشاركة املبارشة للفاعلني اآلخرين 
يف املجتمع املدين والحركة الجمعوية، وخصوصا، 
املمثليات الطالبية وجمعيات األولياء والرشكاء 

االجتامعيني"، وذلك يف إطار "التحسيس واملرافقة 
النفسية، وكذا يف مختلف الجوانب التنظيمية التي 

من شأنها أن توفر الظروف املثىل لضامن نجاح 
الدخول الدرايس 2020 /2021 وسري االمتحانات".
اإلذاعة الوطنية

تخرج الدفعة ال33 لضباط وطلبة مختلف التخصصات 
الطبية بالمدرسة الوطنية للصحة العسكرية

 أرشف األمني العام لوزارة الدفاع الوطني اللواء 
عبد الحميد غريس، اليوم االثنني، باملدرسة 

الوطنية للصحة العسكرية الشهيد قيض بكري 
بعني النعجة (الجزائر العاصمة)، عىل حفل تخرج 
الدفعة ال33 لضباط وطلبة مختلف التخصصات 

الطبية بحضور املدير املركزي ملصالح الصحة 
العسكرية اللواء عبد القادر بن جلول واطارات 

سامية يف الجيش الوطني الشعبي.
وتشمل هذه الدفعة التي حملت اسم شهيد 
الثورة التحريرية املجيدة "عابد طيب أحمد" 

املدعو "يس عابد" املامرسني األخصائيني يف العلوم 
الطبية الحائزين عىل شهادة دراسات طبية 

متخصصة وكذا الطلبة الضباط العاملني الحائزين 
عىل شهادة الدكتوراه يف العلوم الطبية.

واستهل الحفل بتفتيش األمني العام لوزارة الدفاع 
الوطني للتشكيالت العسكرية التي أدت له 

التحية، ليلقي بعدها قائد املدرسة العميد محمد 
محسن صحراوي كلمة تعرض فيها اىل املحاور 
الكربى للتكوين واملعارف العلمية والعسكرية 

واملناهج والوسائل البيداغوجية التي وفرتها 
القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي ب"أرقى" 
املناهج والوسائل البيداغوجية لفائدة املرتبصني 

وامللقنة من طرف مدربني مؤهلني وأساتذة أكفاء، 
مام سيمكنهم من أداء مهامهم النبيلة بكل 

"احرتافية"، داعيا اياهم اىل بذل "أقىص الجهود 
واعطاء املثل يف العمل امليداين للدفاع عن أمن 

الوطن وسيادته واستقراره ".
وبعد أداء القسم من قبل املتخرجني تم تقليد 

الرتب وتسليم الشهادات للمتفوقني يف هذه 
الدفعة. واختتم الحفل بتكريم عائلة الشهيد التي 

حملت هذه الدفعة اسمه وكذا تكريم األساتذة 
والطلبة املتفوقني.

لإلشارة فان الشهيد "عابد طيب أحمد" من 
مواليد 25 أبريل 1928 بسنجاس بوالية الشلف. 

التحق بصفوف جيش التحرير الوطني سنة 1955 
وعني مساعدا طبيا يف الفريق الطبي للوالية 

الرابعة باملنطقة الثالثة ، وشارك يف عدة معارك 
اىل غاية استشهاده سنة 1960 حني كان يف مهمة 

رفقة عدد من اخوانه املجاهدين بعني للواالزهرية 
(والية تيسمسيلت) اثر كمني نصبته قوات العدو 

الفرنيس.
وأج

رئيس الجمهورية "مستعد" 

للسماع لكل االقتراحات التي 

ستصله وهو من مشجعي المبادرات

أكد رئيس حزب الفجر الجديد والناطق باسم وفد عن ممثيل مبادرة 

القوى الوطنية لإلصالح، الطاهر بن بعيبش، مساء اليوم األحد، 

أن رئيس الجمهورية، عبد املجيد تبون، «مستعد» للسامع لكل 

االقرتاحات التي ستصله وأنه من مشجعي مثل هذه املبادرات.

ويف ترصيح للصحافة عقب استقبال الرئيس تبون ملمثيل أحزاب 

سياسية ومنظامت وجمعيات ونقابات وطنية منضوية تحت 

«مبادرة القوى الوطنية لإلصالح»، قال السيد بن بعيبش أن «الرئيس 

تبون شكر كل الذين شاركوا يف هذا العمل وهو مستعد للسامع لكل 

االقرتاحات التي ستصله وأنه يشجع مثل هذه املبادرات».

وأضاف رئيس حزب الفجر الجديد أن اللقاء الذي وصفه ب»الناجح» 

جاء عقب الندوة التي عقدت يوم 11 أغسطس، مشريا أنه تم تقديم 

للرئيس «األرضية التي تحتوي عىل أربعة مشاريع تهتم بالجانب 

الصحي والوضع االجتامعي واالقتصادي وكذا الدستور».

وأوضح ذات املتحدث أن النقاش مع رئيس الجمهورية كان «مفتوح 

ورصيح وواسع مس كل امللفات»، حيث تم خالله، «فتح املجال 

إىل كل ممثيل الوفد لإلدالء بآرائهم وإعطاء االقرتاحات التي يرونها 

مناسبة لهذا الظرف»، داعيا يف آن واحد إىل القيام مببادرات مامثلة.

  للتذكري، كانت أحزاب سياسية وجمعيات ونقابات وطنية 

ومنظامت اقتصادية وشخصيات قد أطلقت يوم الثالثاء املايض هذه 

املبادرة يف مسعى لتجسيد «إصالحات عميقة تعكس اإلرادة الشعبية 

يف التغيري».

وأج

حوادث المرور:

وفاة 6 أشخاص وإصابة 152 

آخرين خالل 24 ساعة األخيرة

لقي 6 أشخاص حتفهم وأصيب 152 آخرون بجروح متفاوتة 

الخطورة يف 123 حادث مرور عرب عدة جهات من الوطن خالل 

24 ساعة األخرية، حسب ما أفادت به اليوم االثنني حصيلة ملصالح 

الحامية املدنية.

وذكر املصدر ذاته أن أعوان الحراسة للحامية املدنية سجلوا من 

جهة أخرى وفاة (2) شخصني غرقا يف الشواطئ املمنوعة، األول عىل 

مستوى والية عني تيموشنت يبلغ من العمر 30 سنة يف شاطئ غري 

محروس بسيدي جلول ببلدية سيدي الصايف، والشخص الثاين بوالية 

جيجل وهو طفل يبلغ من العمر 14 سنة غرق بشاطئ غري محروس 

ببلدية ودائرة جيجل.

وفيام يخص النشاطات املتعلقة بالوقاية من انتشار فريوس كورونا 

قامت وحدات الحامية املدنية خالل نفس الفرتة عرب كافة الرتاب 

الوطني بـ 83 عملية تحسيسية عرب 13 والية ( 43 بلدية) لفائدة 

املواطنني حيث تم تذكريهم برضورة احرتام قواعد الحجر الصحي 

وكذا التباعد االجتامعي، باإلضافة إىل القيام بـ 82 عملية تعقيم 

عرب 17 والية (52 بلدية)، من منشآت وهياكل عمومية وخاصة 

واملجمعات السكنية والشوارع.

وبشأن الحرائق قام جهاز مكافحة حرائق الغابات و املحاصيل 

الزراعية للحامية املدنية بإخامد 18 حريقا منها 6 حرائق خاصة 

بالغابات و 2 حريقني لالدغال و6 حرائق مست الحشائش و االحراش 

و4 حرائق مست املحاصيل الزراعية، حيث أدت هذه الحرائق اىل 

إتالف 19 هكتارا من الغابات و 305 هكتار من األدغال و 825 

هكتار من الحشائش و كذا 9750 حزمة تنب و 650 شجرة مثمرة.

وأشارت ذات الحصيلة اىل أن التدخل الرسيع والتجنيد الدائم 

لوحدات الحامية املدنية مكن من إنقاذ وحامية اآلالف من هكتارات 

الغطاء النبايت، وكذا حامية املواطنني وممتلكاتهم.

وأج
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أكثرمن 10 آالف مؤسسة تعتمد الترميز العمودي للمنتجات بالجزائر
أكد وزير التجارة كمال رزيق يوم األحد بالعاصمة وجود أكثر من 10 آالف مؤسسة اقتصادية تعتمد الترميز 

العمودي (كود بار) لمنتوجاتها و أن 450 ألف منتوج جزائري تم لحد اآلن ترميزه من طرف الجمعية الجزائرية 
لمعايير الترميز  "جي اس-1 الجزائر".

و اعترب السيد رزيق خالل يوم إعالمي حول 
الرتميز العمودي عىل املواد املوضبة األرقام 

املحققة يف هذا املجال "مشجعة" سيام و أن 
الرتميز ال يزال لحد اآلن اختياري و ليس اجباري.

وأضاف أنه خالل السنوات الخمس القادمة، 
فان " كل املنتوجات الجزائرية املصنعة محليا 

و املوضبة مسبقا و املوجهة لالستهالك البرشي 
سيتم ترميزها بعد أن تصبح العملية اجبارية "

و رصح الوزير أن الرتميز العمودي يندرج يف إطار 
"اخلقة العمل التجاري" معلنا ان الوزارة بصدد 
إعداد  نص تنظيمي يخص الرتميز العمودي  , 

مؤكدا أن الجمعية الجزائرية ملعايري الرتميز"جي 
اس -1 الجزائر" مخولة حاليا للقيام مبنح رقم 
الرتميز للمتدخلني املعنيني وفقا لإلجراءات و 

املواصفات املتعارف عليها دوليا.
ولفت الوزير ان كل منتوج ال يحوز عىل هذا 

الرتميز العمودي فهو يفتقر ملسار التتبع مشريا 
انه حتى فيام  يتعلق  بالرتميز العمودي األجنبي 

للمنتجات املسوقة بالجزائر ال ميكن اعتبارها 
منتجات تستجيب ملعايري الجودة باملطلق.

شدد أن املؤسسة الوحيدة املخولة ملنح هذا 
الرتميز للمنتوجات الصناعية و السلع املختلفة 

هي الجمعية الجزائرية ملعايري الرتميز جي اس-1
الجزائر و" ما عدا ذلك فإن الرتميزات األخرى تعد 

غري رسمية."
وأشار ان الرتميز العمودي سيسمح للسلطات 

العمومية، خاصة وزارة التجارة بتعزيز أمن 
املنتوجات و حامية املستهلك، و ضامن تتبع مسار 

املواد املوضبة يف السوق و املوجهة لالستهالك 
املحيل أو التصدير.

وتابع "يسمح الرتميز بتسهيل عملية مراقبة  املواد 
غري املطابقة و املقلدة و التي تشكل خطر عىل 

صحة و سالمة املستهلك و ستسهل أيضا محاربة  

الغش و محاوالت استعامل ترميز  (كود بار) 
مزيف و كذا ظاهرة تضخيم الفواتري .

كام يسهم الرتميز العمودي يف ترقية التجارة 
اإللكرتونية و رقمنة البطاقية الوطنية للمنتجات.

و أكد  السيد رزيق ان دائرته الوزارية بصدد 
تحيني منظومتها الترشيعية و التنظيمية و 

الهيكلية يف إطار التحوالت االقتصادية التي يعرفها 
العامل، مشريا ان قطاعه يجب ان يكون مسايرا 

لهذه الحركية حتى يتسنى له تسيري النشاط 
التجاري املحىل و الدويل و إزالة كل العواقب 

البريوقراطية يف هذا املجال.
و ذكر يف هذا اإلطار إلزامية تعميم السجل 

التجاري االلكرتوين و التطبيق االلكرتوين الخاص 
به و الذي يشكل قاعدة بيانات رسمية لكل 

املتعاملني االقتصاديني.
و أشار أيضا اىل التطبيق االلكرتوين املتعلق بإيداع 

الحسابات االجتامعية للمتعاملني االقتصاديني.
و نوه أيضا مببادرة وزارته لوضع قاعدة بيانات 

للمنتوجات املصنعة محليا تتوج بخريطة وطنية 
لكل ما تنتجه الجزائر مام سيسمح يف التحكم اكرث 

يف االسترياد و متوين السوق بصفة منتظمة.
من جانبه، رصح الوزير املنتدب مكلف بالتجارة 
الخارجية عيىس بكاي ان احرتام املعايري الدولية 

تسمح للجزائر بالتصدير بأريحية و ان هذه 
املبادرة (تعميم ترميز املنتجات) تصب يف هذا 
اإلطار بحيث يلزم املنتج الجزائري و املصدر و 

املستورد عىل حد سواء  باحرتام ما هو معمول به 
عىل املستوى الدويل .

و ذكر يف هذا الصدد ان الجزائر مقبلة عىل رقمنة 
القطاع و "ان هذا الرتميز (كود بار) يسمح لنا 

بجرد و تحديد  قامئة املواد املستوردة  و معرفة 
أيضا حجم منتجاتنا و صادراتنا و بالتايل وضع 

اسرتاتيجية لضبط  امليزان التجاري.
و أخريا أشار اىل االسرتاتيجية الوطنية للتصدير و 
التي تم من خاللها إحصاء العديد من النشاطات 
الصناعية و تحديد تشكيلة واسعة من املنتجات 

عىل غرار قطع الغيار و منتجات صيدالنية و مواد 
فالحية و حتى منتجات قطاع الرقمنة  املؤهلة 

للتصدير تحت هذا الرتميز.
وأج

أسعار النفط فوق حاجز الـ 45 دوالرا للبرميل
رتفعت أسعار النفط 

والذهب، اليوم االثنني، 
فعقب أنباء بأن الصني 

تعتزم جلب كميات كبرية 
من الخام األمرييك يف 
أوت وسبتمرب، ارتفع 

خام برنت 32 سنتا مبا 
يعادل 7ر0 باملائة إىل 

12ر45 دوالر للربميل، يف 
حني تقدم الخام األمرييك غرب تكساس 
الوسيط 35 سنتا أو 8ر0 باملائة مسجال 
36ر42 دوالر للربميل، أما الذهب فقد 

إرتفع مع تراجع الدوالر.
وبدأت رشكات نفط مملوكة للحكومة 
الصينية حجز ناقالت لجلب ما ال يقل 

عن 20 مليون برميل من الخام األمرييك 
يف أوت وسبتمرب، لتزيد بكني مشرتيات 

الطاقة واملنتجات الزراعية قبيل مراجعة 
التفاق التجارة املربم مع واشنطن.

وتدعمت أسعار النفط بواردات خام 
غري مسبوقة ألكرب مشرتي يف العامل 

وتخفيف قيود مكافحة كوفيد19- عامليا، 
لكن موجة جديدة من إصابات فريوس 

كورونا يف عدة دول من املتوقع أن تكبح 
االستهالك مجددا.

يف سياق منفصل، ارتفع الذهب اليوم 
االثنني مع تراجع الدوالر، ليعوض بعض 
خسائره عقب انخفاض حاد يف األسبوع 

السابق، بينام ترتكز األنظار عىل وقائع 
اجتامع مجلس االحتياطي االتحادي 

األمرييك التي تصدر هذا األسبوع.
وسجل السعر الفوري للذهب صباح  

االثنني ارتفاعا بـ 3ر0 باملائة إىل 
09ر1.949 دوالر لألوقية (األونصة).
وكان الذهب قد انخفض 5ر4 باملائة 

األسبوع املايض يف أكرب هبوط له منذ 
مارس إذ عكف املستثمرون عىل إعادة 

تقييم املراكز بعد النزول عن ذروة 
50ر2072 دوالر املسجلة يف السابع من 
أوت. وصعدت عقود الذهب األمريكية 
اآلجلة 5ر0 باملئة إىل 90ر1.958 دوالر 

لألوقية.
وارتفعت الفضة 5ر1 باملائة إىل 81ر26 

دوالر لألوقية، وصعد البالتني 1ر2 باملائة 
مسجال 54ر955 دوالر لألوقية، وتقدم 

البالديوم 6ر2 باملائة ليصل إىل 07ر2164 
دوالر لألوقية.

اإلذاعة الوطنية

محروقات:

سوناطراك توقع مذكرة تفاهم 

مع وينترشال ديا

وقعت سوناطراك ورشيكها «وينرتشال ديا» مذكرة تفاهم من 
أجل دراسة إمكانيات التعاون يف مجاالت التنقيب عن املحروقات 

وتطويرها وإنتاجها يف الجزائر وعىل الصعيد الدويل، حسبام أفاد به 
اليوم االثنني بيان للرشكة.

وتهدف هذه املذكرة إىل تعزيز الرشاكة القامئة بني سوناطراك و 
وينرتشال ديا والبحث عن فرص تعاون جديدة, حسب نفس املصدر.

يذكر أن «وينرتشال ديا» تنشط يف الجزائر منذ عام 2002 كام أنها 
ساهمت بالرشاكة مع سوناطراك، يف تطوير مرشوع رقان-شامل, 

وهذا منذ دخوله حيز اإلنتاج يف عام 2017.

وأج

وزير االنتقال الطاقوي والطاقات المتجددة 

ينشط يوم الخميس لقاءا مع الصحافة

ينشط  وزير االنتقال الطاقوي والطاقات املتجددة السيد شمس 
الدين شيتور يوم الخميس 20 أغسطس 2020 لقاءا مع الصحافة 
عىل الساعة التاسعة صباحا مبقر الوزارة الكائن عىل مستوى حي 

شعباين الربج ب وادي حيدرة – الجزائر العاصمة .

وأج

مختار عاللو لإلذاعة : 

ضرورة الحفاظ على اإلستثمارات الخاصة 

بالمؤسسات المصغرة وأصحاب النشاطات الحرة

أكد الخبري االقتصادي مختار عاللو أن الحفاظ عىل اإلستثامرات 
الخاصة باملؤسسات املصغرة وأصحاب النشاطات الحرة 

بتقديم مايسمى بالحوافز االقتصادية من شأنه أن يدفع عجلة 
االستثامر يف الجزائر خاصة يف ظل النتائج املرتتبة عن تفيش 

الوباء.
وقال عاللو يف ترصيح خص به االذاعة الجزائرية هذا االثنني 

بأن الحكومة الجزائرية تسعى من خالل الجهود التي تبذلها يف 
امليدان اىل الحفاظ عىل مناصب العمل وتأهيلها لخلق مجال 

كبري للنشاطات االقتصادية يف املستقبل.
وأشار يف ذات السياق اىل نقص مداخيل بعض االرس الجزائرية 

بسبب الوباء وهو ما يؤدي اىل نقص االحتياطات واالستثامر يف 
االقتصاد الوطني.

وأج

توقع جمع حوالي 80000 قنطار من الفلين بعنوان حملة 2020-2019

توقع املدير العام للغابات, عيل محمودي, 
يوم األحد جمع حوايل 80.000 قنطار من 

الفلني يف أعقاب الحملة 2019-2020 مقابل 
59.607 قنطار خالل الحملة السابقة.

وأوضح السيد محمودي يف حوار مع واج 
أنه "منذ انطالق هذه الحملة يوم 15 يونيو 

املايض و اىل غاية األسبوع األول من شهر 
أغسطس الجاري تم جمع 36.800 قنطار 

مقابل 29.000 قنطار خالل نفس الفرتة من 
السنة املنرصمة .

وقال أن جمع الفلني يستمر نظريا اىل غاية 
منتصف شهر سبتمرب القادم إال يف حاالت 
استثنائية مثل الحرارة املرتفعة أو حرائق 

أو تساقط أمطار مضيفا أنه "يف مثل هذه 
الظروف ال ميكن جمع الفلني ألن القرشة 

تلتسق مجددا بالجذع ما يفرض تركه للسنة 
املوالية وكشف ذات املسؤول أن معدل انتاج 

الجزائر من الفلني يقدر بحوايل 60.000 قنطار 
سنويا عرب 22 والية من الوطن مشريا إىل أن 

عملية الجمع (نزع قرشة الفلني من جذع 
الشجرة) وتتم العملية كل 9 أو 12 سنة.

ومن جهة أخرى, أكد املدير العام للغابات 
أن جزءا من االنتاج الوطني يوجه للسوق 

الخارجية بعد تحويله مضيفا أن القانون مينع 
تصدير الفلني الخام .

وأوضح أن استغالل الفلني الوطني وجمعه 
وتحويله وبيعه يتكفل بها مجمع الهندسة 

الريفية و فروعه الستة التي تنشط عرب 
مختلف مناطق الوطن.

ويستعمل الجزء األكرب من املحصول كامدة 
أولية لصنع األلواح العازلة للحرارة والصوت.

وقال السيد محمودي "صحيح أن اإلنتاج 
املحيل من الفلني ال ميكنه تغطية احتياجات 
قطاع البناء إال أن املديرية العامة للغابات 

اقرتحت عىل وزارة السكن تخصيص هذا 
العازل البيئي للمؤسسات الحساسة مثل 
املدارس ودور الحضانة و املستشفيات".

وأشار إىل أن املقاولني يختارون البوليستريين 
ألشغال العزل ألنه أرخص بكثري من الفلني 

وهو مادة عضوية نادرة مضيفا أن الخواص 
يستخدمون ألواح العزل املصنوعة من الفلني.
وفيام يتعلق باملساحات التي يشغلها بلوط 

الفلني يف مناطق اإلنتاج, أكد املدير العام 
للغابات أنها تقلصت بشكل كبري بحيث 

انخفضت من 450 ألف هكتار إىل 200 ألف 
هكتار.

وحسب السيد محمودي فإن االنخفاض الكبري 
لهذه املادة البيئية ذات اإلمكانات االقتصادية 

العالية يعود إىل العرشية السوداء التي كان 
لها أثر سلبي عىل غابات الفلني.

كام ذكر يف نفس السياق حرائق الغابات 

واالستغالل غري القانوين لألشجار الصغرية 
الذي يتسبب يف موتها.

ومن أجل إعادة تأهيل غابات الفلني 
املترضرة, كشف السيد محمودي عن مرشوع 

تعاون أبرمته الجزائر مع منظمة األغذية 
والزراعة لألمم املتحدة (الفاو) يف إطار 

التنمية املستدامة.
ويخص املرشوع ثالث واليات إنتاجية 

منوذجية وهي جيجل وبجاية وتلمسان والتي 
ستقرتح املنظمة األممية حلوالً لها إلعادة 

تأهيل غابات الفلني.
ومن جهة أخرى, تطرق املدير العام للغابات 

ملسألة الخشب ومساحات بلوط الفلني 
التابعة للخواص والتي توجد بكرثة بسبب 

انعدام تصاريح االستغالل.
وأشار يف هذا الصدد إىل أن "هذه األرايض 

أمالك مشاعة" داعياً أصحابها إىل تسوية 
وضعياتهم القانونية للحصول عىل العقود 

التي تسمح لهم باالستغالل املنتظم واملنظم 
إلنتاجهم من الفلني.
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الطارف

نزوح جماعي لشواطئ القالة عاصمة المرجان 
تحولت اغلبية شواطئ القالة بوالية 

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

بلديات الوالية وحتى خارج الوالية 
لالستحامم بالشواطئ مسيدا – املرجان 

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

عىل هذا النزوح الجامعي للمصطافني 
من مختلف االعامر التي امثال بعضها 

عن اخرة فيام شهدة بعض الشواطئ 
مثل القالة القدمية وشاطئ ميسدا 

شهدت ازدحاما كبريا داخل الشاطئ مع 
عودة ظاهرة الشمسيات التي نافست 
املصطافني مام أدى اىل تدافع والتصاق 
بني املصطافني بالسواحل وداخل البحر 

وهو االمر الذي يكشف عن خطورة 
الوضع حسب بعض املتبعني للشأن 

الصحي بالطارف وهذا ما يشكل اصابات 

اخرى يف أوساط العائالت و الشباب و 
القادمني من خارج الوالية كام شهدنا عرشات 

االشخاص داخل البحر يسحبون بشكل 
متقارب جدا بدون اهتامم بالتوجهات التي 

كانت السلطات طالبت بها منذ انتشار الوباء 
وخاصة التباعد االجتامعي وتفادي كل اشكال 
التواصل الجسدي وهو مل تشاهده بالشواطئ 

ومل نجد اي شخص يرتدي الكاممة.

الطارف : تقيدة صالح  

أخصائيون في ندوة علمية

الدعوة إلى رعاية مستعجلة ألطفال ذوي اإلحتياجات الخاصة
دعا  األساتذة املشاركون يف الندوة 

العلمية االفرتاضية التي نظمتها "جمعية 
حرية املعاق باتنة بالتنسيق مع 

األخصائية النفسانية كنزة دومي " حول 
موضوع " أثر الحجر الصحي عىل األطفال 
من ذوي االحتياجات الخاصة " إىل رضورة 
تقديم رعاية مستعجلة لفئة األطفال ذوي 

االحتياجات الخاصة خالل هذه الفرتة 
الحساسة جراء انتشار جائحة كورونا 

التي خلفت أثارا سلبية عىل جميع فئات 
املجتمع وبصفة خاصة هؤالء االطفال 

الذين يحتاجون معاملة خاصة وسليمة 
لتجاوز املرحلة بأخف األرضار عليهم 

وعىل أرسهم ويف السياق اقرتح املتدخلون 
عدة حلول منها املحافظة قدر املستطاع 
عىل استمرار مامرسة األطفال من ذوي 
االحتياجات الخاصة  لألنشطة الروتينية 
املعتادة يف الحياة اليومية، أو مامرسة 

أنشطة روتينية جديدة، خصوصا إذا كان 
من الواجب أن يظل األطفال يف املنزل و 

تقديم أنشطة جذابة مناسبة لسنهم مبا يف 
ذلك األنشطة التعليمية و تشجيع األطفال 

عىل مواصلة اللعب و االندماج االجتامعي 
مع االخرين حتى لو كان ذلك داخل 

نطاق األرسة فقط كام أشار األساتذة  إىل 
أنه يف أوقات الشدة و األزمات يحتاج 
األطفال اىل مزيد من الرتابط العاطفي 
و يزيد تعلقهم بالوالدين لذلك يجب 
عىل األولياء التحدث مع األطفال عىل 

جائحة كورونا و عىل الحجر الصحي عىل 
نحو صادق ومناسب لسنهم ما يخفف 

من قلقهم " فاألطفال يراقبون سلوكيات 
الكبار و عواطفهم ليستشفوا منها كيفية 

التعامل مع عواطفهم خالل األوقات 
العصيبة " وقد خلص جميع املتدخلني 
اىل أن بقاء األطفال يف املنازل دون أي 

رعاية متخصصة لهم يعرضهم اىل جملة 
من االنتكاسات ، فلكل طفل من ذوي 

االحتياجات الخاصة الحق  يف االستقاللية 
والحق يف التعليم والعمل والحصول عىل 

الرعاية الصحية عىل قدم املساواة مع 
األطفال اآلخرين  "لكن انهيار أنظمة 

وشبكات الدعم الحيوية نتيحة (كوفيد 
19) يفاقم من حجم العقبات التي 

يواجهها أطفال ذوي االحتياجات الخاصة  
يف الحصول عىل هذه الحقوق كام يؤدي 

إىل تراجع قدراتهم  بسبب أن هذا الوضع 
الجديد قد شكل ضغطا نفسيا كبريا عىل 

أغلب األطفال الذين ال يستوعب كثري 
منهم ما يحدث و وجد اآلباء واألمهات 

أنفسهم أمام تحديات جديدة أهمها 
مساعدة األطفال عىل التأقلم مع منط 

الحياة الجديد لذلك وجب إيجاد حلول 
فورية من بينها إعادة افتتاح املراكز و 

الجمعيات ملواصلة مسار التكفل مع 
األطفال مع أخذ كافة االحتياطات و 
التدابري االحرتازية.و الجدير باإلشارة 

شارك يف الندوة العلمية االفرتاضية ثلة 
من األخصائيني و الدكاترة منهم أخصائية 

العالج بالتكامل الحيس " ليىل ربحاوي 
" و أخصايئ الرتبية النفسية الحركية " 

كامل رزيق " و طبيبة األمراض العقلية " 
جميلة بودليو " و األخصائيتني النفسانيتني 

"رمية بطاش" و" كنزة دومي ".
البويرة. ساملي زينب

الحماية المدنية لوالية البويرة 
تحصي نشطاتها. 

سجلت مصالح الحامية املدنية لوالية البويرة منذ يوم 13 اوت إىل غاية صبيحة اليوم 
عدة تدخالت منها يف حوادث املرور حيث  سجلت 23 حادث مرور خلفت هذه 

الحوادث 32 جريح 
و يف الحرائق تم تسجيل 15 حرائق منها تدخلني يف حرائق الغابات و 8 تدخالت 

حرائق ادغال و احراش و حشائش جافة خلفت هذه الحرائق 0.04 هكتار غابة و 
4.5 هكتار ادغال و حشائش جافة و 105 حزمة تنب و 84 شجرة مثمرة باإلضافة إىل 

تسجيل حريق سيارتني
كام أحصت 117 تدخل يف االجالء الصحي منها حالة وفاة و 5 جرحى و 2 نساء 

حوامل 
   إضافة  إىل  إسعافات الوحدة الثانوية الهاشمية أينام سجلت حالة والدة داخل 

سيارة االسعاف.
البويرة. ساملي زينب

تزامنا الفتح التدريجي للمساجد والمقاهي والمطاعم وفضاءات التسلية

شرطة سيدي بلعباس تكثف من 

نشاطاتها التحسيسية.
واصلت رشطة سيدي بلعباس خرجاتها امليدانية وكثفت من حمالتها

التحسيسية والتوعوية لفائدة املواطنني بالتزامن مع الفتح التدريجي
واملراقب للمساجد والشواطيء وفضاءات التسلية وأماكن اإلستجامم والرتفية ،
باإلضافة عىل الفنادق واملقاهي واملطاعم ، حيث تم تقديم نصائح وإرشادات

الهدف منها الحد من تفيش جائحة كوفيد19- ، كام تم يف نفس اإلطار دعوة
التجار وأصحاب املحالت التجارية وأصحاب املقاهي إىل رضورة التقيد

باإلجراءات الوقائية الحازمة املقررة السيام إرتداء األقنعة الواقية ،
إحرتام مسافات التباعد الجسدي ، وضع املطهر الكحويل يف متناول الزبائن

والتقيد باإلجراءات والتدابري القانونية املتعلقة برشوط مامرسة األنشطة
التجارية.

       كام تم من خالل هذه الخرجات امليدانية تحسيس السائقني ومستعميل
الطريق العمومي مع حثهم بإتباع اإلجراءات الوقائية  للوقاية من إنتشار

عدوى الفريوس.
     رشطة سيدي بلعباس تدعو جميع املواطنني إىل التقيد بالتدابري

الوقائية ملكافحة إنتشار هذا الفريوس الفتاك ، كام تضع تحت ترصفهم
أرقامها الخرضاء املتواجدة يف الخدمة عىل مدار الساعة لإلدالء بأي إنشغال

أمني.
سيدي بلعباس: مغريب بدرة

زقاق الحجاج ببلدية األغواط موروث 

تاريخي في طريق اإلندثار

يعد زقاق الحجاج من أعرق األحياء الشعبية باألغواط ،حيث يعترب إرث تاريخي و 
ثقايف مثني، و لكنه يعاين التهميش الذي سيؤدي إىل زواله يف أي لحظة..

هذا و قد وقفت جريدة «الوسيط املغاريب» عىل معاناة ساكني هذا الحي، و الذين 
عربوا عن إهامل السلطات لهذا املتحف املأهول، رغم تقدميهم ِعدة شكاوى و طلبات 
تدخل من السلطات املحلية ،سواءاً الثقافية أو السياحية، كونهم املسؤولني عن  حامية 

الحي من هذا الجانب..كام راسل هؤالء املصالح املعنية (الوالية و البلدية 
و الدائرة و مديرية البناء و التعمري) ،من أجل اإلستفادة من إعانات الرتميم ملنازلهم 

اآليلة للسقوط ،و التي تشكل خطراً عليهم خصوصاً يف فصل الشتاء ،و تهيئة الحي 
العريق...ولكن دون جدوى..سكان  الحي  يناشدون السلطات العليا يف البالد بالتدخل 

العاجل، مؤكدين عىل رضورة  متسك بإرثهم املعنوي، إىل أن يرث الله األرض و من 
عليها.

األغواط: زكرياء بوداود

كارثة بيئية تحيط بسكان حي تاسيفت في الطاهير بجيجل 
يناشد سكان منطقة تاسيفت ببلدية 
الطاهري رشق والية جيجل, السلطات 

العليا للبالد للتدخل و إيجاد حل رسيع 
للكارثة اإليكولوجية التي تسبب فيها 

واد تاسيفت مؤخرا بعد أن أصبح يهدد 
املحيط والبيئة بفعل التلوث إضافة 
إىل ما خلفه من حوادث مؤملة. جاء 

هذا يف رسالة تحمل توقيع سكان 
املنطقة, تحصلت -الوسيط املغاريب- عىل 

نسخة منها. وعرب السكان من خاللها 
عن استيائهم و تذمرهم من املجالس  

املتعاقبة دون اإللتفات له وتهيئته حيث 
تم تسجيله وتحديد تكلفته رغم شكاوي 

عديدة رفعها املعنيون الذين تساءلوا 
أيضا عن سبب تأخر مصالح البلدية 

هذه السنة يف عملية تنظيفه املعتادة 
مع حلول فصل الصيف  مربرين ذلك 
بتسجيل مرشوع تهيئته. هذا التأخر 
حول واد تاسيفت عىل امتداده إىل 

مفرغة عشوائية لرمي النفايات من قبل 
املواطنني عىل ضفافه حسب ما جاء أيضا 

يف الرسالة ذاتها, إضافة إىل كونه مصبا 
لقنوات الرصف الصحي من مختلف 

األحياء الكربى بالبلدية مام جعل وضعيته 
تشكل خطرا عىل السكان بسبب انتشار 

األوساخ و القاذورات، كام أن تراكم هذه 

النفايات تسبب يف فيضان الوادي يف عدة 
مرات ما خلف حوادث مأساوية منها, 

موت 3 أخوات قبل عقود يف حادث أليم 
بعد أن جرفت مياه الوادي السيارة التي 

كانوا عىل متنها و هالك طفل غرقا يف 
مياه الوادي. و أكدت مصادر من بلدية 

الطاهري,  أن املرشوع قد تم تسجيله 
صمن برنامج قطاعي لتهيئته حيث 

خصص له غالف مايل يقدر ب30 مليار 
سنتيم, و يطالب السكان مبواصلة عملية 
تنظيفه وتهيئته إىل غاية تجسيد املرشوع.
جيجل: إميان.ل

فيما سيتم التكفل بعدة مشاكل  

عمليات تعقيم واسعة على مستوى مقاطعة سيدي امحمد 
يف إطار اإلجتامعات الدورية لكل يوم األحد 
واملخصصة ملتابعة وضعية املحيط البيئي و 

إلطار املعييش للمواطن عرب بلديات املقاطعة 
اإلدارية, سيدي أمحمد، الجزائر الوسطى، 

املرادية، املدنية إنعقد إجتامع عىل مستوى 
مقر املقاطعة اإلدارية لسيدي أمحمد برئاسة 

السيدة الوايل املنتدب للمقاطعة اإلدارية، 
فوزية نعامة وبحضور مسؤويل البلديات 

و املؤسسات الوالئية للنظافة و النقاوة و 
ديوان الرتقية والتسيري العقاري حيث تطرق 
اإلجتامع  اىل رضورة التدخل لتنظيف شارع 

حسيبة بن بوعيل، زعاطشة، محمد زكال 
بلدية سيدي أمحمد.

 تنظيم عملية قلع األشواك  بحي ديار 
السعادة  ببلدية املدينة.   

فيام تم األمر باإلنتهاء من عملية تنظيف 
وتعقيم املدارس االبتدائية خاصة التي ميكن 

استعاملها يف إمتحانات نهاية السنة، كام 
سيتم الوقوف الفوري عىل كل الترسبات التي 

تسجل سواء املياه القذرة أو املياه الصالحة 
للرشب والتدخل إلصالحها بالتنسيق بني 

املؤسسات املعنية مع إرجاع املواقع لحالتها 
بعد اإلصالح

 وجاء اإلجتامع لتحديد كل النقاط السوداء 
بإقليم البلديات و برمجة عملية استدراكية 

لها.
 وأيضا تكليف البلديات بوضع برنامج 

أسبوعي لعمليات التنظيف و إيداعه لدى 
املقاطعة اإلدارية ملتابعته أسبوعيا، فضال 

عن تكليف مصالح ديوان الرتقية و التسيري 
العقاري بالتنسيق مع جمعية الفوج الثامن 
يف عملية التنظيف مع مطالبة بلدية سيدي 

أمحمد بتوفري اإلمكانيات املادية لهذه 

الجمعية ومختلف الجمعيات املساهمة يف 
امليدان.  

فيام تم مطالبة املصالح األمنية بتكثيف 
الدوريات للباعة الفوضوية.

  ويشار أن بلدية سيدي أمحمد برضورة 
القيام فورا بفتح املحل املغلق يف الفوج 

11 بتنظيفه و إعادة غلقه بحضور املحرض 
القضايئ و املصالح األمنية.

 ويف األخري ألحت الوايل املنتدب عىل رضورة 
الوقوف واملتابعة املستمرة لعمليات النظافة 

والّتعـقيـم لضامن الّسـري الحـسن بإتخـاذ 
التدابري الالزمة وتسخري كل الوسـائل املادية 

منها والبرشية مع جميع الفـاعـلني، و التقيد 
باإلجراءات الوقائية نظرا للظرف الحسـاس 

الـّذي نعيـشـه حـالـيــــا.
ر .ح الجزائر العاصمة
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رسومات و كلمات نابية طالت حتى 

جدران المؤسسات العمومية.. 

انترشت يف اآلونة األخرية ظاهرة الرسم عىل الجدران بوالية املسيلة و ببوسعادة و الهامل 
و سيدي عامر و غريهم من بلديات الوالية،الظاهرة طالت حتى جدران بعض املؤسسات 

العمومية ببلديات مجاورة،و هو األمر الذي أقلق بعض السكان و بعض رؤساء الجمعيات 
حيث توجهوا شفاهيا للمسؤولني املحليني و طالبوهم بتفسريات مقنعة للحد من هذه 

الظاهرة التي وصلت حتى الرسم عىل جدران املنازل..كلامت نابية و أخرى تنهي عن رمي 
األوساخ و رؤوس جامجم برشية و شعارات أندية و فرق عاملية هي أغلب مواضيع هذه 

الرسومات التي باتت تقلق حتى املسؤولني..كام طالب بعض سكان حي ١١٠ ببوسعادة 
تخصيص جداريات خاصة للشباب لريسموا عليها و يظهروا مواهبهم من خاللها بدال من 

الرسم عىل جدران املؤسسات و املنازل..

املسيلة بونيف املسعود..

األغواط

الحاجب منطقة ِظل في الِظل!

الظروف املزرية التي يعيشها سكان الحاجب، و هم يدقون ناقوس الخطر و اإلهامل و 
التهميش ،من خالل عدة مشاكل ال ميكن التأخر يف حلها ،و لكن ال حياة ملن تنادي...حيث 

أن عيادة الحاحب ال تتوفر عىل سيارة إسعاف ،كام أن فرعها الربيدي يعاين عدم توفره عىل 
خدمات أخرى ماعدا سحب املال ،حيث يجب الذهاب إىل عني مايض لدفع فاتورة الكهرباء 
مثال !!...أما عن قضية التوظيف، فقد رصح بعض الشباب لجريدة الوسيط املغاريب بقولهم 

«جامي سمعنا بيه» ما يؤكد عزل هذه القرية الصغرية...ناهيك عن إكتظاظ اإلبتدائية 
الوحيدة مبعدل ٤٠ تلميذ يف القسم...و عن أماكن الرتفيه، كرر الشباب ندائهم للمسؤولني 
برضورة توفري فضاءات أخرى، ألنه ليس هناك إال ملعب «ماتيكو» واحد فقط يستغلونه 

بالدور!!! هذا و أكد سكان الحاحب، وجود العديد من النقائص األخرى ،ولكن صمت 
السلطات الوالئية مينعهم من رفعها ،و من هذا املنرب يناشد سكان الحاجب وايل الوالية و كل 

املسؤولني املحليني ،التدخل من أجل إيجاد حلول لفك العزلة عىل هذه املنطقة

األغواط: زكرياء بوداود

الهالل األحمر يدعوا المحسنين لتقديم المساعدات 

لألطفال بمناسبة إقتراب الدخول المدرسي

قام أمس الهالل األحمر الجزائري لوالية 
تلمسان بتكريم عينة من املتطوعني من 

مناطق الظل والذين كانوا من ضمن الصفوف 
األوىل يف مكافحة جائحة كورونا «كوفيد١٩» 

وحسب املكلف باإلعالم بذات الخيئة بن دادة 
يوسف الذي كشف حرصيا لجريدة الوسيط 
املغاريب أن هذه املبادرة  قد نالت  إعجابا و 

إستحسانا وخلقت فرحة جد عميقة لهذه الرشيحة من املجتمع املدين الذين ساهموا يف إسعاد 
اآلخرين يف مناطق الظل وغريها و قد تقدم رئيس الهالل االحمر الجزائري  بن شنهو عبد اإلله 
لتقديم شهادات التقدير و تجديد التوصيات ملواصلة العمليات التحسيسية و النظافة وتوزيع 

الكاممات باملساجد واألسواق ومكاتب الربيد يف الطرقات و الساحات العمومية 
ويف سياق آخر دعا الهالل األحمر الجزائري  املحسنني وتزامنا مع  إقرتاب الدخول االجتامعي 

واملدريس أن يتقدموا بيد املساعدة إىل الفئات املحتاجة من التالميذ املقبلني عىل مقاعد 
الدراسة باملآزر و أدوات التمدرس واأللبسة واألحذية والله ال يضيع أجر املحسنني ولالستفسار 

يرجى االتصال بالرقم �٠٥٥٨٠٦٦٠٠٢ ��{٠٥٥٠٦٨١٤١٥}

تلمسان: بكاي عمر

المستفدون من حصة 2000 قطعة أرضية للسكن 

باألغواط يحتجون أمام مقر الوالية 
أقدم العرشات من 
مواطنني والشباب 

عىل اإلحتجاج أمام 
الوالية،للمطالبة برضورة 

متكني املستفيدين من 
حصة 2000 قطعة 

التي خضعت إىل عملية 
الطعون من عقود امللكية 
واطالعهم بالتحديد عىل 

قطعهم األرضية، بدال من 
إضاعة الوقت يف دراسة ما 
تبقى من الحصة اإلجاملية 

املقدرة ب3500 قطعة، معربني عن تذمرهم من إطالة عمر 
التحقيقات التي تجاوزت حسبهم 10 أشهر منذ إجراء عملية 

القرعة، مطالبني يف ذلك وايل الوالية بالتدخل لتحقيق مطلبهم 
الجامعي يف اقرب اآلجال املمكنة مقارنة مبا يعيشونه من ظروف 

اجتامعية صعبة.  

موجهني رسالة إىل السيد 
رئيس الجمهورية عبد املجيد 
تبون يناشدون فيها التدخل 

يف اقرب وقت ألنه بلغ السيل 
الزىب حسب الرسالة  نريد 
من سيادتك املوقرة طلب 
تعجيل يف توزيع العقود 

األرايض الصالحة للبناء لقد 
بحت حناجرنا أمام السلطات 

املحلية التابعة لبلدية و 
الواليئ يل األغواط من أجل 
توزيع القطع األريض التي 

أعلنت عليها سنة 2014 لكن دون جدوى مام دفعنا أن نرفع إىل 
سيادتكم املوقرة هذا الطلب فقد مللنا وُعودهم و تنصلهم من 
املسؤولية فقد ضاقت بينا الديار نأمل من سيادتك أخذ مطلبنا 

هذا بعني اإلعتبار فعهدناك حريص عىل حقوق املواطن
 األغواط: حمدي عطاءالله 

األمين العام لوزارة العدل حموش محمد يشرف على تنصيب 

شمالل محمد كنائب عام لدى مجلس قضاء تلمسان 

 أرشف نهاية األسبوع مبجلس قضاء 
تلمسان الواقع بحي إمامة ببلدية منصورة 

، السيد  "حموش محمد" املفتش العام 
لوزارة العدل ، ممثال لوزير العدل حافظ 

األختام بلقاسم زغاميت، عىل تنصيب 
السيد  "شمالل محمد  "  نائبا عاما 

ملجلس قضاء تلمسان خلفا ل بن صالح 
عيل ، وجاء هذا  يف إطار الحركة التي 
أجراها السيد رئيس الجمهورية عبد 

املجيد تبون األسبوع املنرصم يف سلك 
الرؤساء و النواب العامني لدي املجالس 

القضائية

مراسيم التنصيب حرضها األمني العام 
للوالية ، رئيس املجلس الشعبي الواليئ 

والسلطات األمنية و املدينة وكذا األرسة 
القضائية و اإلعالمية و املنتخبني لدي 

املجالس الشعبية الوطنية
تلمسان: بكاي عمر

أمن والية األغواط يكثف من أنشطته الميدانية 
الوقائية من عدوى فيروس كورونا 

يف إطار الجهود املتواصلة 
للوقاية من عدوى فريوس 
كورونا، قامت مصالح أمن 

والية األغواط بداية من 
شهر أفريل إىل غاية نهاية 

شهر جويلية املايض عرب 
قطاع االختصاص من توقيف 

(4476) شخص خالفوا 
إجراءات و تدابري الحجر 
الصحي، أين تم يف حق 

هؤالء األشخاص املخالفني 
إتخاذ اإلجراءات القانونية، 
كام تم خالل نفس الفرتة 

حجز وتحويل للمحرش 
(618) مركبة و (752) دراجة نارية خالف أصحابها إجراءات 

الحجر الصحي الجزيئ خالل نفس الفرتة.
كام كثفت مصالح أمن الوالية خالل هذه الفرتة أنشطتها 

اإلتصالية الجوارية يف بعدها التحسييس التوعوي من خالل 

املبادرات التي تم تنظيمها يف هذا اإلطار و التي تم فيها تقديم 
النصائح و اإلرشادات اإلحرتازية الرضورية و الالزمة لفائدة 

املواطنني و كذا أصحاب املحالت التجارية للوقاية من عدوى هذا 
الوباء.

مكتب االتصال و العالقات العامة
 أمن والية األغواط
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قالمة 

حادث مرور يؤدي بحياة شاب في 

عين المكان ببلدية وادي فراغة 
تدخلت الوحدة الثانوية للحامية املدنية بوشقوف يف منتصف ليلة أمس من أجل 
إسعاف شباب يف حادث مرور عىل املستوى الطريق الوطني رقم 16 والذي يربط 

بني مدينتي عنابة وسوق أهراس بعد اصتدام سيارتهم السياحية مع خنزير خرج من 
طرف الطريق وقد أدى الحادث اىل وفاة السائق يف عني املكان وإصابة زميليه وقد تم 

نقل الضحية اىل مستشفى بوشقوف 
قاملة هشام بوغرارة

المصلحة الجهوية لمكافحة االتجار غير 

الشرعي بالمخدرات والمؤثرات العقلية 

الرمشي تلمسان تحجز كمية من األدوية 

الصيدالنية ذات خصائص مخدرة

 متكنت املصلحة الجهوية لالتجار غري الرشعي باملخدرات واملؤثرات العقلية الرميش 
تلمسان من حجز كمية من األدوية الصيدالنية ذات خصائص مخدرة ومؤثرات عقلية 

قدرت بـ 500 قرص، حيث متت العملية عىل إثر حاجز مراقبة تم توقيف مركبة من 
نوع Mégane  عىل متنها ثالثة أشخاص ترتاوح أعامرهم بني 20 سنة و35 سنة، ليتم 

تحويل املحجوزات واملركبة واملشتبه فيهم اىل مقر املصلحة الستكامل اإلجراءات 
القانونية بإنجاز ملف إجراء قضايئ يف شأن القضية متعلق بحيازة وتوزيع أدوية ذات 

خصائص مخدرة ومؤثرات عقلية خاضعة للرقابة األمنية التقنية بدون رخصة – جنحة 
املامرسة غري الرشعية ملهنة الصحة قدم املشتبه فيهم مبوجبه أمام العدالة

تلمسان: بكاي عمر

فرقة مكافحة المخدرات التابعة للمصلحة 

الوالئية للشرطة القضائية بأمن والية تلمسان 

يحجز كمية من المخدرات والمؤثرات العقلية

 متكنت عنارص فرقة مكافحة املخدرات التابع للمصلحة الوالئية للرشطة القضائية 
ألمن والية تلمسان من حجز كمية من املخدرات قدرت بـ 54 غرام و16 قرص مهلوس 

من نوع بريغابالني، إضافة اىل إسرتجاع أسلحة بيضاء: 04 كيتور، ساطور، سكني من 
الحجم الكبري، خشبة تقطع عليها املخدرات، مع توقيف املشتبه فيه الضالع يف القضية 

املدعو/ أ م 33 سنة مسبوق قضائيا، ليتم إنجاز ملف إجراء قضايئ يف شأن القضية 
قدم املشتبه فيه مبوجبه أمام العدالة

تلمسان: بكاي عمر

 التدابير األمنية المتخذة من طرف 

مصالح امن والية تلمسان لتأمين 

موسم االصطياف 2020
  تحسبا لالفتتاح التدريجي ملوسم االصطياف 2020 متاشيا مع الفرتة الخاصة التي 

تشهدها البالد املتعلقة بانتشار فريوس كورونا كوفيد 19، سطرت مصالح أمن والية 
تلمسان مخططا أمنيا عىل مستوى شاطئي مرىس بن مهيدي وهنني للوقوف والسهر 

عىل تامني املواطنني وممتلكاتهم من جهة من خالل التصدي لكل أنواع الجرمية 
وضامن االستقرار والسكينة عىل طول السواحل بالشاطئني وكذا تنظيم حركة املرور 

ومحاربة التجاوزات املخالفة لقانون املرور والسالمة املرورية ، ومن جهة أخرى 
الوقوف عىل تطبيق اإلجراءات الوقائية للحد من إنتشار الوباء عمال باملرسوم 

التنفيذي رقم 20-127 املؤرخ يف 20 ماي 2020 خصوصا املادة 13 مكرر املتضمن 
تطبيق اإلجراءات الوقائية من الوباء املتمثلة يف

 إجبارية إرتداء القناع الواقي
 إحرتام إجراءات التباعد الجسدي

 إحرتام أساسيات الوقاية
 وضع الالفتات املتضمنة الوقاية من فريوس كورونا عىل مستوى األماكن املستقبلة 

للجمهور
حيث تم إقحام يف هذا املخطط األمني كافة الوسائل املادية والبرشية بتعداد برشي 

بلغ 300 رشطي تسهر عىل تأمني موسم االصطياف 2020 واملزمع إنطالقه يوم السبت 
املوافق لـ 15 أوت 2020

تلمسان: بكاي عمر

الفرقة الجنائية بالمصلحة الوالئية للشرطة القضائية

توقف شخصين في قضية إساءة استغالل الوظيفة عمدا لغرض الحصول 

على منافع غير مستحقة واختالس ممتلكات عمومية" و تسترجع 444 

بطاقة تعبئة مسروقة من الوكالة التجارية إلتصاالت الجزائر بأم البواقي.

يف اطار مكافحة كل اشكال الجرمية 
السيام املتعقلة بجرائم الفساد، االختالس 
واملساس باالقتصاد الوطني ، ومن خالل 

التحقيقات املفتوحة من قبل الفرقة 
الجنائية باملصلحة الوالئية للرشطة 

القضائية يف قضية خيانة االمانة التي 
تعرض لها شخص من مدينة ام البواقي 
من قبل اشخاص ينحدرون من مدينة 
قايس والية خنشلة والتي استهدفت 

مركبته من نوع طيوطا هيليكس ، ليتضح 

ان القضية متعلقة بقضية رسقة 487 
بطاقة تعبئة اجهزة االنرتنت 4G والخط 

الثابت ADSL من الوكالة التجارية 
التصاالت الجزائر بام البواقي.

ومبواصلة التحقيق يف القضية تم التوصل 
اىل تحديد هوية املشتبه فيهم وتوقيفهم 
ويتعلق االمر بعون امن ووقاية وموظفة 
بذات الوكالة يبلغان من العمر 43 و 53 
سنة اللذان قاما بإخراج بطاقات التعبئة 

من داخل الوكال خفية وعرضها للبيع 
بطريقة غري قانونية ، كام متكنت عنارص 

الفرقة من اسرتجاع 444 بطاقة تعبئة من 
مدينة قايس بوالية خنشلة بعد إتخاذ 

كافة اإلجراءات القانونية.
املشتبه فيهام انجزت ضدهام ملفا جزائيا 

عن قضية:" اساءة استغالل الوظيفة عمدا 
لغرض الحصول عىل منافع غري مستحقة 

لنفسه واختالس ممتلكات عمومية" قدما 
مبوجبه امام نيابة محكمة ام البواقي 

بتاريخ 2020.08.12
مدفوين صونيا ام البواقي

دروس الدعم لفائدة طلبة البكالوريا المنكوبين جراء الهزة األرضية 

يف مبادرة فريدة من نوعها وعىل إثر 
الهزة األرضية التي رضبت والية ميلة 
األسبوع املايض ، وتزامننا مع ترحيل 
املنكوبني إىل املخيامت ، يعاين طلبة 
البكالوريا املرتشحني لدورة سبتمرب 

2020  من ظروف نفسية صعبة ، و من 
اجل االهتامم االمثل بهم مدينة ميلة، 

برمجت الفدرالية الوالئية لجمعيات احياء 
ميلة عىل مستوى مقر الفدرالية الكائن 

بحي 300مسكن ،حصص لطلبة رفقة 
اخصائية نفسانية تابعة لقطاع الشباب 

والرياضة لوالية ميلة من اجل التخفيف 
النفيس مع تقديم نصائح وارشادات 
يف هدا املجال، وقد تم إحصاء حوايل 

70 طالبا من مختلف الشعب باملخيم 
، وحسب مارصح به لنا محمد لهشييل 

رئيس الفدرالية  ان هذه الدروس يرشف 
عليها أساتذه مختصني يف الكور الثانوي 
مدعومني بأخصائيني نفسانيني للتكفل 

بهم نفسيا ، ولإلشارة فإن هذه الدروس 
إنطلقت هذا السبت مبقر الفدرالية بحي 

300 مسكن مبيلة.

وقد خلقت هذه املبادرة إستحسان 
الطلبة رغم الظروف الصعبة التي مرو 

بها جراء إنتشار فريوس كورونا املستجد 
والهزات األرضية املتتالية التي عرفتها 

الوالية مؤخرا.
وتأيت هذه اإللتفاتة الجديرة بالذكر ضمن 

نشاطات الفدرالية الداعمة املواطنني 
املنكوبني باملخيم املتواجد بامللعب البلدي 

بلقاسم بلعيد.
ياسني زويلخ_ميلة

المكتبة الرئيسية للمطالعة العمومية بخنشلة تخلد 

الذكرى المزدوجة 20 أوت 1955/ 1956
إحياءا للذكرى املزدوجة لهجومات الشامل القسنطيني 20 

أوت 1955 ومؤمتر الصومام 20 أوت  1956 ،  نظمت املكتبة 
الرئيسية للمطالعة العمومية لوالية خنشلة  أمسية  السبت 

الفارط وعىل السادسة مساءا ندوة ثقافية  إفرتاضية  بصفحتها 
الرسمية عىل الفايسبوك .

هذه الندوة اإلفرتاضية نشطها الكاتب الزين بخوش ، و تم من 
 la dernière  " خاللها تقديم إصداره الجديد و املوسوم بــ

audience " ، و الصادر مؤخرا عن دار أدليس للنرش و التوزيع 
بباتنة أين ناقش عدة نقاط بالكتاب و توقف عند مسرية الكفاح 

و الثورة بينت تعاليم الحزن و الفخر عىل وجهه
هذه الندوة عقبت عدة نشاطات ثقافية متعلقة بالكتاب ، 

والهادفة إلستمرار العمل الثقايف واإلبداعي فـي ظرف تفيش 
الوباء العاملي COVID-19 ، وإستخدام وسائل التكنولوجيات 

الحديثة فمن خالل هذه النشاطات وجه مدير املكتبة الرئيسية 
للمطالعة العمومية لوالية خنشلة ترحيبه باملواهب الصاعدة يف 

الكتابة وفتح أبواب املكتبة لهم .
 خنشلة: خياري فطومة
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ضبط التدابير الستئناف التكوين
َ
معهـد التكـويـن المهني بتيسمسيلت ي

 حددت إدارة املعهد الوطني املتخصص 
يف التكوين املهني بتيسمسيلت الشهيد 

تاج الدين حامد عبد الوهاب االجراءات 
الوقائية الستئناف التكوين يوم 30 أوت 
املقبل يف "أحسن الظروف" حسبام أفاد 

بهم مسؤول بهذه املؤسسة التكوينية.
وتتضمن اإلجراءات برتوكوال وقائيا 

مجموعة من التدابري اإلدارية 
والبيداغوجية والصحية الواجب إتباعها 
من اجل متكني املرتبصني من العودة اىل 

التكوين  يف ظروف جيدة من خالل 
تنفيذ التدابري االستثنائية العملية الوقائية 

الالزمة املحدد من طرف الوصايا والتي 
من شانها الحد من انتشار الوباء حسبام 

أوضحه حميد بلعيد .
ومتثلت االجراءات البيداغوجية عدة 

تدابري تنفيذية لضامن سريورة العملية 
التكوينية من خالل إعطاء األولوية 

للمقاييس التأهيلية مع برمجة جميع 
حصص األعامل التطبيقية واألعامل 
املوجهة ودعمها بالدروس النظرية، 

واالعتامد عىل املطبوعات الورقية 
وامللفات رقمية، مع برمجة مناقشة 

مذكرات نهاية التكوين خالل شهر ديسمرب 
للمرتبصني يف السدايس األخري، وهذا بعد 
تحديد اللجان لعناوين املواضيع سابقا  

ووضعها يف متناول املتكونني الذين أمتموا 
الجانب النظري عىل أن يبارشوا يف انجاز 
الجانب التطبيقي بداية من شهر سبتمرب 
املقبل، كام سيتم تنظيم التكوين النظري 

والتكنولوجي التكمييل لفائدة جميع 
املتمهنني لكل السداسيات عىل مستوى 

املعهد عىل أن يتم التكفل بالجانب 
التطبيقي للمتمهنني الذين قد ترضرت 

مؤسساتهم بسبب الجائحة. حسب ذات 
املصدر.

وبخصوص اإلجراءات الوقائية االحرتازية 
الصحية فتضمنت التعقيم والتطهري الكيل 

للمؤسسة مبا فيها الهياكل و القاعات 
والتجهيزات واملطعم والداخلية، وتعميم 

نرش الدعائم االعالمية للوقاية من 
كوفيد19 ووضع دليل إعالمي لفائدة 

مرتادي املعهد، مع التشديد عىل إجبارية 
ارتداء الكاممة لكل املتكونني واملُكونني 

والعامل واإلداريني وحتى الزوار قبل 
الدخول مع تفادي التجمعات داخل 

املؤسسة بداء من البوابة باإلضافة اىل 
غلق النادي، وكذا دعم دورات املياه  

مبواد التطهري والتعقيم وتنظيفها الدوري.
هذا وتم استدعاء كل املرتبصني واملتهنني 
املُدمجون الجدد واملستأنفون مبن فيهم 

املُّسجلون خالل دورة فيفري الفارط 
للعودة إىل مقاعد التكوين يوم 30 

أوت الجاري عن طريق الربيد العادي 
واستغالل مواقع التواصل االجتامعي 

للرتويج، مع برمجة قافلة متنقلة ستجول 
كربى التجمعات السكنية لذات الغرض 

وذلك تأكيدا عىل العودة اىل التكوين 
الستدراك التأخر الناتج عن توقف 

التكوين منتصف شهر مارس الفارط 
لتفادي انتشار الوباء.

تيسمسيلت..محمد شبيل

في اطار الفتح التدريجي للمساجد 

٨٢ مسجدا فتح ابوابه امام المصلين وسط اجراءات منظمة بعين تموشنت 
عادت  الحياة اىل مساجد عني متوشنت 

عىل غرار كل واليات الوطن بفتح ابوابها 
بعد ٥ اشهر من الغلق نتيجة انتشار وباء 

كورونا بالجزائر حيث بلغ عدد املساجد 
املرخصة التي تم فتحها امام املصلني يف 

اطار الفتح التدريجي لبيوت الله ٨٢ 
مسجدا منترشا عرب اقليم الوالية وكانت 
اول صالة اقيمت بها هي صالة الفجر و 

قد عرفت هذه العملية نجاحا كبريا نظرا 
للوعي و االلتزام الذي ملسناه لدى رواد 
بيوت الله بتطبيقهم الكامل للربوتوكول 
الصحي الذي يقوم املصلون باالمتثال له 
انطالقا من امام مداخل املساجد بوضع 

الكاممة اىل غري ذلك من االجراءات 
الوقائية االخرى التي حرص عىل تنفيذها 

اوال امئة املساجد و اللجان الدينية و فرق 
شبانية متطوعة من املجتمع املدين اىل 

جانب اعضاء الكشافة االسالمية الجزائرية 
كل واحد يف مجال عمله و للوقوف ايضا 

عىل مدى تطبيق اجراءات الربوتوكل 
الصحي كانت ملدير القطاع االستاذ حمزة 

لعوارج عدة خرجات ميدانية اىل عدة 
مساجد بالوالية منها مسجد السيدة 

خديجة بعاصمة الوالية و ابضا ببلدية 
سيدي بن عدة و من جانب اخر كانت 

املشاهد امام مساجد الوالية و هي تفتح 
ابوابها مشاهد عرس فرحا و ابتهاجا 

برحمة من الله و ما رصدناه ان الجميع 
واعي كل الوعي باملسؤولية امللقاة عىل 
عاتقه باتباع الطرق الوقائية و االلتزام 

بها و االستامع اىل النصائح و االرشادات 
التي يقدمها اهل االختصاص الجل 

املحافظة عىل ابقاء بيوت الله مفتوحة 

هذا و قد سبقت عملية الفتح التدريجي 
للمساجد بالوالية اجراءات ترتيبية 

متثلت يف عمليات التنظيف و التعقيم و 
تعليق ملصقات التوجبه و اخرى متعلقة 

باالجراءات الوقائية اىل جانب تسطري 
االماكن التي يقف فيها املصلون بتطبيق 
مبدأ التباعد االجتامعي حرصا عىل عدم 

انتشار فريوس كورونا .
عني متوشنت ياسني بوجمعة 

إستعدادا للفتـح التدريجي للشواطئ ، 
املساجد، فضاءات التسليـة، املطاعم و كذا 

املقاهي متاشيا مع الربوتوكول الصحي املعتمد 
من قبل السلطات العمومية الخاص بوباء 
كورونا، سطرت مصالح أمن والية الشلف 
مخطط أمني خاص باملناسبـة، حيث تم 

تكييف نظام العمل للفرق العملياتية وتعزيـز 
تعدادها بكامل التجهيزات واملعدات لضامن 

التغطية األمنية الالزمة مع بسط التواجد 
األمني وتكثيف الدوريات الراجلة والراكبة 

بكافــة األماكن العمومية، والفضاءات 
املفتوحة التي يرتدد عليها املواطنني، مع 
مواصلة اإللتـزام  بالتعليامت واملتمثلة 

• التطبيق الصارم إلجراءات الحجر الصحي ( 
إرتداء القناع الواقي، التباعد الجسدي، تنظيم 
أماكن مناسبة لركن السيارات، إستعامل مواد 

التطهري و التعقيم يف متناول املواطنني.
زيادة عىل ذلك إستعامل كل مصيل سجادته 

الخاصة مع تنظيم دخول املصلني ألداء 
الصلوات الخمسة بالنسبة للمساجد)، أما 

بالنسبة لإلجراءات األمنية الخاصة مبوسم 
اإلصطياف  لسنة 2020 كاأليت:

• تم تخصيص (05) شواطئ تابعة ملصالحي 
عرب الرشيط الساحيل للوالية بغية إستقبال 
املصطافني ،مدعمة بفرق لحراسة الشواطئ 
مزودين مبركبات مهيأة و تجهيزات تسمح 
بتأمني املصطافني دون اإلغفال عن مراقبة 

مدى إلتزام املصطافني بتطبيق إجراءات 
الحجر الصحي املذكورة سابقا ، زيادة عىل 

ذلك فإن مصالح أمن الوالية املسخرة للعملية 
تقوم بـ:

• تنظيم حركة املرور و ضامن السيولة 
املرورية عىل مستوى األماكن التي تشهد 
زحمة مرورية خصوصا الطرق املؤدية إىل 

الشواطئ املرخصة
• احرتام أحكام قانون املرور وضامن 

إنسايبيته داخل اإلقليم الحرضي.
-تكثيف الدوريات باستعامل الدراجات 

الشاطئية
- محاربة كل أشكال البيع العشوايئ عىل 

الشواطئ
-محاربة التخييم العشوايئ 

- منع اإلستيالء عىل املساحات الرملية
.التنسيق مع مختلف املصالح املعنية 

للحيلولة دون املساس بصحة املواطنني و 
راحتهم(املفرغات العشوائية-اهرتاء قنوات 
الرصف الصحي-حظائر السيارات املرخصة 

...إلخ)
كام تدعو املديرية العامة لألمن الوطني 

املواطن ملواصلة مساهمته الثمينة يف تطبيق 
الربوتوكول الصحي ملجابهة كوفيد 19 حفاظا 

عىل الصحة العامة.
كام تواصل املديرية العامة لألمن الوطني 
نشاطها التوعوي بالتنسيق مع السلطات 
املحلية والجمعيات املعتمدة ، تذكري باملناسبة 
باألرقام  الخرضاء، 1548 وخط رشطة النجدة 
17، 104 التي تبقى مفتوحة 24 سا/24 سا 
أيضا خدمة ألو رشطة للتبليغ عن أي حادث 
أو إرسال صور خدمة للمواطن وممتلكاتهم.
شلف.محمد شبيل

أمـن والية الشلف تسطر برنامج أمني خاص بمناسبة إنطالق موسم اإلصطياف 

وإعادة فتح المساجد و أماكن الترفيه لموسم ٢٠٢٠ تزامنا مع وباء كوفيد ١٩

األمن الوطني لوالية البويرة يشارك في 

الحملة التحسيسية لتوعية المواطنين. 

تزامنا مع قرارات إعادة فتح املساجد تدريجيا أمام املسلمني نظمت مصالح أمن والية 
البويرة حملة تحسيسية بالتنسيق مع مديرية الشؤون الدينية وكذا جمعية كافل 

اليتيم بالبويرة 
الحملة متت عىل مستوى محور الدوران املحاذي ملقر الوالية لفائدة مختلف رشائح 

املجتمع وكذا مستعميل الطريق العام أين تم التذكري بالتدابري الوقائية للحد من 
انتشار عدوى فريوس كورونا 

حيث تم أثناء الحملة توزيع الكاممات ومطويات هادفة مع تقديم إرشادات من 
طرف عنارص األمن الوطني واألمئة للمواطنني.

البويرة. ساملي زينب

إحتراق ١٣٠ رزمة تبن بأم البواقي 

شب أمس حريق مهول مبستودع خاص برتبية الدواجن بقرية سيدي رغيس  بالقرب 
من مؤسسة إعادة التاهيل بام البواقي ،وقد تدخلت مصالح الحامية املدنية  ممثلة 

يف الوحدة الرئيسية عىل الساعة ١٢و٤٢ د حيث متكنت من إخامد الحريق  ومنع 
إنتشاره ،فيام أىت عىل حواىل ١٣٠ رزمة من التنب إضافة اىل أجهزة كهرو منزلية وقطع 

خشبية وخرد وات ، وتفحم كلبني  كانا داخل املستودع يف وقت يجهل فيه مصدر 
الحريق .

مدفوين صونيا أم البواقي

الحادت المرور المميت 

تدخلت الوحدة الثانوية النقيب يوسف عيىس بوهران صبيحة أمس عىل الساعة 
١٢سا و٣٠ دقيقة بالقرب من أجل تدخل من يف الحادت مرور متثل يف وفاة ضحيتني 

حيث متثل الحادت يف تصادم بني سيارتني وبعد تلقينا لنداء النجدة متت توجه 
إسعافات إىل عني املكان أين تم تسجيل ضحيتني من جنس أنثى األوىل تبلغ من العمر 

حوايل ٥٥سنة والتانيةمم من العمر حوايل ٦٠السنة تعانيان من اإلصابات متفاوتة 
تقديم لهام اإلسعافات الرضورية يف املكان ويتم تحويلهام عىل الجناح الرسعة نحو 

مصلحة واإلستعجاالت املستشفى الجامعي.
لكحل اميان: وهران

أدرار :

مدير الوحدة البريدية الجديد بأدرار يتسلم مهامه 

انت صباح أمس اإلثنني و بحضور املدير الجهوي للتفتيش باالغواط والسيد املفتش 
الجهوي واملدير الواليئ للربيد واملواصالت السلكية والالسلكية لوالية ادرار مراسيم 
تسليم املهام بني املدير السابق لربيد الجزائر أدرار والجديد لوالية تندوف السيد 
بالشيخ احمد واملدير السابق لوالية تندوف والجديد لوالية ادرار السيد مشاوري 
سيبو ، املناسبة كانت فرصة لتكريم املدير السابق من طرف عامالت وعامل بريد 

الجزائر ادرار بتقديم عربون تقدير وعرفان عىل كل املجهودات التي بذلها والتي شهد 
من خاللها قطاع بريد الجزائر بوالية ادرار قفزة نوعية عىل كافة االصعدة متمنني له 

التوفيق والنجاح عىل رأس قطاع الربيد  بوالية تندوف.
أدرار/ رضوان ناجمي
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اإلستفادة من المشاريع السكنية لوالية وهران 
ترأس السيد الوايل وهران عبد القادر جلوي 

إجتامعا خلص لدراسة مدى تعدم بعض 
املشاريع السكنية مبختلف الصيغ بحضور 

السادة إىل عرض قدمه املدراء والذي إشتمل 
عىل املشاريع التالية:املشاريع السكن 

اإلجتامعية بالقرب العمراين الجديد بواد 
تليالت والذي يخص إنجازه8000وحدة 

سكنية حيث أكد السيد الوايل  عىل الترسيع 
يف إستكامل األشغال التهيئة الخارجية عىل 

املستوى:    

-املرشوع2500 سكن موقع02:هذا املرشوع 
السكن اإلجتامعي تم تخصيص حصة سكنية 

منه لفائدة القاطنى  املجمع الفوضو ي 
املعروف بسبخة سيدي الشحمي التي ستأيت 

األشغال يف آجال 20يوما .

_مشىروع 250سكن إجتامعي موقع01:أمر 
السيد الوايل وهران إستدراك التأخر املسجل 

يف تنصيب بعض املقاوالت املكلفة بإنجاز 
شبكة رصف الصحي.

-مرشوع 3000وحدة سكنية:عرف هذا تقدما 
يف بعض حصص السكنية منه ومن جهة أخرى 

حيث أكيد السيد الوايل عىل مصالح الديوان 

الرتقية عىل برمجته لخربات ميدانية مستقبال 
فجائية برمجة قصد خروج عىل األشغال 

الخاص بعض املشاريع السكنية مثال:

-املشاريع 100السكن بن فريحةو50بوسفر 
وأشار إىل السادة الرؤوساء برتسيع من وترية 

عمل لجان الداوئر قصد إخراج عىل قوائم 
طالبى السكن اإلجتامعي عىل املستوى 

الدوائر الوالية يف ذات السياق وجه السيد 
الوايل التعليامت املتعلقة برمجة لخرجات ميد 

انية مستقبالو الوقوف عىل سري هذه األشغال 
أما املشاريع  الرتقوية املدعمة بالصيغة 

القدمية والجديدة حيث وجه السيد الوايل 
التعليامت من السيد املدير السكن بالحرص 

عىل متابعة األشغال املتبقية عىل املستوى 
الرتقوي ويف األخري أكد السيد الوايل وهران 

عىل رضورة اإلبتعاد عن اإلجراءات الربقراطية 
من شأنها عرقلة يف سري املشاريع السكنية.

لكحل اميان: وهران

تهنئة
مبناسبة عيد ميالدها األول الكتكوتة و 
األمرية نورسني زوبريي تزف لها الخالة 
ابتسام عرب منرب الوسيط املغاريب أحىل 
عبارات املودة و املحبة داعية املوىل أن 
يرزقها العافية،متنمية لها عيدا سعيدا 

و عمرا مديدا مليئا بالسعادة و الفرح و 
لعقوبة أللف عاااااام يااااارب..

محطة نقل المسافرين ببجاية خاوية على عروشها 

الناقلون يرفضون استئناف العمل في ظل الظروف الحالية

مل يجد النداء الذي وجهه مسؤولو نقابة 
اإلتحاد العام للتجار والحرفيني الجزائريني 

فرع والية بجاية األذان الصاغية واإلستجابة 
من أصحاب عربات وحافالت النقل الحرضي 

والريفي إذ مل يتعدى عدد الحافالت التي 
وجدناها يف بداية هذا األسبوع عىل مستوى 

محطة نقل املسافرين الرئيسية املتواجدة 
يف الطرق األربعة 15  من مجموع 400 

حافلة وأثناء جولة لنا داخل املحطة الحظنا  
يف الرصيف الخاص مبدن حوض  الصومام  
بعض املسافرين ينتظرون مجيئ الحافالت 
ولكن فرتة اإلنتظار طالت ومل يظهر أي أثر 

للحافالت  ويف سياق متصل  فرس لنا " سمري" 
وهو سائق حافلة طويوطا من سيدي عيش 
هذه العودة املحتشمة للناقلني إىل استمرار 
استهجان وعدم تقبل الكثري منهم للرشوط 

التي حددتها مديرية النقل إلستئناف العمل 
سيام ما تعلق بتخفيض عدد األشخاص 

املسموح بنقلهم بنسبة 50 باملائة  وقال " 
نرفض العمل بالخسارة بعد عدة أشهر من 

البطالة وقرار تحديد عدد املسافرين ب 
50 باملائة الذي اتخذته الحكومة ينبغي أن 

ترافقه تدابري لتعويض الخسارة " وأضاف 
قائال " ال ميكن أن نستأنف العمل يف ظل 

الظروف الحالية  وعىل الدولة أن تأخذ بعني 
اإلعتبار انشغاالتنا سيام بعد ارتفاع أعباء 
النقل عىل غرار ارتفاع أسعار الوقود قطع 
الغيار وتأمني العربات منذ بداية السنة " 

وفيام يخص النداء الذي وجهه األمني الواليئ 
لإلتحاد العام للتجار واملهنيني الجزائريني 

التابع لإلتحاد العام للعامل الجزائريني السيد 
" عبدالقادر بورشيط " عرب أمواج إذاعة 

الصومام املحلية واملتعلق بإستئناف العمل 
وفق اإلجرارات التي حددتها مديرية النقل 
أضاف قائال " شخصيا ال أعرف هذا التنظيم 

النقايب التابع لإلتحاد العام للعامل الجزائريني 
الذي ظل دامئا يخدم أجندة السلطة  ، نريد 

نقابة جديدة مستقلة بوجوه جديدة لتدافع  
عن حقوق مهنتنا "ا

بجاية: عبدالسالم قرييش

الدرك الوطني يحقق في منح رخص استثنائية لتشييد 

بنايات على أمالك الدولة ببلدية بئر العرش بسطيف
فتحت فرقة االبحاث للدرك الوطني بسطيف 

تحقيقا يف ملفات تتعلق بقضايا الفساد يف 
بلدية برئالعرش ووجهت للمري عدة تهم 

منها سوء استغالل الوظيفية و منح امتيازات 
للغري دون وجهة حق، و حسب مصادرنا فان 
التحقيق  جاء  بأمر من النيابة العامة بسبب 

التالعب املفضوح يف نهب أمالك الدولة و 
منح رخص استثنائية ملجموعة من االشخاص 

لتشييد بنايات ريفية فوق أمالك الدولة،  
رغم وضوح التعليامت التي متنع ذلك نهائيا،  

كام أن لجنة املعاينة أكدت يف تقريراتها 
امليدانية أن االرضية املقرتحة لتوتيد البناية 
تابعة لألمالك العامة للدولة، كام أن هذه 
الرخص تحمل ختم االمانة العامة للبلدية 
،وحسب نفس املصادر فان املري  بررذلك  
بأنه اعتمد يف تسليمها عىل مراسلة قدمية 
تحمل رقم16/32 للتلمص من املسؤولية 
الجزائية لكن هذه املراسلة أصبحت غري 
سارية املفعول لوجود مراسالت بعدها  

كالتي  تحمل رقم 18/272و التي تسمح مبنح  
السكنات الريفية اال ألصحاب العقار، كام تم 
االستامع لرئيس املصلحة التقنية و الذي أكد 
ان املصلحة بريئة من هذه الرخص  و أنها ال 

تحمل ختم املصلحة التقنية التي رفضت ذلك 
ألن التعليمة رقم 272 بتاريخ مارس 2018 

متنع تسليم اي رخصة لتشييد بناء ريفي  عىل 
امالك الدولة و عىل طالب السكن الريفي 

تقديم وثيقة تثبت حيازته للعقار عىل غرار 
عقد امللكية أو الدفرت العقاري أو أي وثيقة 
اخرى تثبت امللكية، و ان كل هذه الرخص 

تم تسليمها بعد تاريخ هذه املراسلة و تحمل 
ختم االمانة العامة للمري، كام تم االستامع 

ملديرية أمالك الدولة و التي تأسست كطرف 
مدين للمطالبة بحقوقها و اعتربت ما قام به 

رئيس املجلس الشعبي البلدي إجراء منايف 
للقانون و مل يقم باستشارتها يف هذا األمر 

حسب االجراءات و القوانني املعمول بها،  و 
ال يحق له منح أية رخصة للبناء عىل عقارات 

امالك الدولة مهام كانت صفة املستفيد و 
وضعيته و صيغة البناء،  و أمتد التحقيق 

ليكتشف بعد ذلك ان املري كذلك سلم 
رخصة بناء  ملواطن استفاد من بناء ريفي تم 

تشييده بإقليم بلدية البالعة رغم ان تقرير 
اللجنة أخطره بالقضية.

سطيف : كامل بوشباك

مواطنون يتمكنون من اإلطاحة بعصابة سرقة 

المواشي بعين قشرة في سكيكدة

متكن ليلة السبت سكان منطقة البطحاء ببلدية عني قرشة الواقعة بغرب والية 
سكيكدة من إالقاء القبض عىل عصابة تختص يف رسقة األغنام و األبقار .افراد العصابة 
حسب شهود عيان كانوا عىل منت مركبة تحمل رقم 18، ليتم توقيفهم من طرف سكان 

املنطقة و إبالغ مصالح الدرك الوطني اين تم اقتيادهم اىل مركز األمن .

لالشارة ظاهرة رسقة املوايش تكررت يف اآلونة األخرية عىل مستوى اقليم والية 
سكيكدة.

نسيبة شاليب/ سكيكدة

جهاز ال PCR في خبر كان و عدد اإلصابات 

بفيروس كورونا في تزايد مستمر بوالية سكيكدة 

يشتيك مواطنو والية سكيكدة عامة و املشتبه يف إصابتهم بكوفيد 19 خاصة، من التأخر يف 

 pcrإجراء التحاليل للكشف عن فريوس كورونا، يأيت هذا يف وقت تم فيه اقتناء جهاز ال

املتطور من طرف ميناء سكيكدة، الذي يسهل من عملية الكشف عن الفريوس يف مدة قصرية 

و الذي تم إحضاره منذ أكرث من 20 يوما.اال أن هذا األخري مل يدخل حيز الخدمة بعد.

األمر الذي أثار قلق و استياء املواطنني. خاصة وأن عدد الحاالت املشتبه بها يف تزايد مستمر و 

التي تقدر ب 1770 حالة حسب اإلحصائيات األخرية التي أعلنت عنها مديرية الصحة للوالية.

يف حني، أصدرت مديرية الصحة لوالية سكيكدة، بيانا أكدت فيه أنه يف إطار التحضري 

للمصادقة عىل مخرب تشخيص كوفيد١٩ لوالية سكيكدة، سيتم تنظيم دورة تكوينية ثانية 

حول تقنية RT_PCR بإرشاف من معهد باستور التابع مللحقة قسنطينة، و عىل رأسها األستاذ 

خليفة فضيل املختص يف علم األحياء الدقيقة.الدورة التكوينية ستشمل ستة أطباء مختصني يف 

البيولوجيا الطبية و ثالثة عرش من املخربيني و البيولوجيني للصحة العمومية.

ويبقى املواطن يف انتظار انطالق خدمة املخرب و الجهاز معا، آملني يف تحاليل رسيعة و دقيقة 

تخفف من وترية تخوفهم و قلقهم يف خضم تزايد عدد الحاالت املشتبه بها .

نسيبة شاليب/سكيكدة

قاملة 

قوات الشرطة القضائية باألمن الحضري 

السابع توقف المشتبه فيه في قضية 

السرقة المتبوعة بإنتحال صفة رسمية
 

     يف اطار مكافحة االجرام يف الوسط الحرضي ملدينة قاملة، وبناءا عىل شكوى رسمية 
تقدم بها الضحيتان البالغان من العمر 31و48 سنة، املقيامن بقاملة، جراء تعرضهام 

لفعل الرسقة تحت طائلة التهديد بالسالح األبيض (سكني)، حيث تم سلبهام مبلغ مايل 
معترب وهاتف نقال، من قبل ثالثة أشخاص كانوا عىل منت مركبة معرفني أنفسهم عىل 

أنهم رجال رشطة، عىل مستوى حي مكربو عامر بقاملة .

بعد ترسيم الشكوى بارشت قوات الرشطة القضائية باألمن الحرضي السابع عملية 
البحث والتحري التي كللت بتحديد هوية املشتبه فيهم، أين تم وضع خطة ميدانية 

اسفرت عن توقيف املركبة املستعملة يف عملية الرسقة عىل مستوى حي الحاج مبارك 
بقاملة، عىل متنها أحد املشتبه فيهم البالغ من العمر 41 سنة، املقيم بقاملة الذي تم 

التعرف عليه من قبل الضحيتني، فيام بقي إثنان منهم يف حالة فرار.

بعد اتخاذ االجراءات القانونية بشأن املشتبه فيه تم تحويله إىل املصلحة، كون ضده 
ملفا قضائيا عن األفعال التالية:النتائج القضائية لقضية تكوين جمعية أرشار لغرض 
إرتكاب جناية، الرسقة بالتعدد تحت طائلة التهديد بالسالح األبيض (سكني) متبوع 

بإنتحال صفة رسمية (رشطة).

 قدم املشتبه فيه أمام محكمة قاملة، أين  صدره يف حقه أمر ايداع .

قاملة هشام بوغرارة
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مراكز بريد وبنوك خنشلة من دون سيولة مالية 
تعيش املراكز الربيدية بخنشلة ومنذ ما 

يقارب الشهرين إنعداما يف السيولة املالية 
ما خلف تذمرا كبريا وجعل املواطنني يف حرية 

من أمرهم،وتعرف شبابيك التخليص ومنذ 
فتحها يف ساعات الصباح األوىل من عملها 

طوابري ال متناهية عىل أمل سحب الرواتب  
خاصة بالنسبة للموظفني واملتقاعدين ما 

جعلهم يف رحلة بحث تنتهي بهم مجربين 
عىل التوجه للواليات املجاورة من أجل 

سحب معاشاتهم،ويف الكثري من املرات تشتد 
مالسنات بني عامل الربيد والزبائن الذين 

سئموا من الوضع الذي يواجهونه يوميا،هذا 
وقد عني منذ أيام مدير واليئ جديد للربيد 

واملواصالت خلفا للمدير السابق والذي حول 
لوالية الجزائر وتنتظره عدة تحديات خاصة 

مع الظروف الراهنة التي يعيشها القطاع 
هذه األيام،وال يختلف حال الوكاالت البنكية 
كثريا فهي أيضا تعرف نفس املشكل ما جعل 

زبائنها من فالحني وخواص وكذلك موظفني 
يلجؤون لإلستدانة وذلك لتغطية مصاريفهم 
التجارية والخاصة،وتعترب املناسبات الدينية 
وهي الفرتة التي تعرف ذروة سحب لألجور 

واملنح  كشفا لعيوب القطاع الربيدي بخنشلة 
وكذلك القطاع املرصيف والذي يحتاج لعرصنة 

ونقلة نوعية يف مجال الخدمات بعيدا عن 
السياسات الفاشلة والتي زادت الوضع سوءا.

عطاالله فاتح نور خنشلة

شرطة يلل بغليزان توقيف شخصين يروجان 

المخدرات وحجز ٢٤٫٦٨غ من مخدرات
 

قامت عنارص الرشطة بأمن دائرة يلل و املصلحة الوالئية للرشطة القضائية، من 
توقيف شخصينمشتبه فيهام يف ترويج املخدرات، وهذا بعد األبحاث والتحري التي 

قامت بها عنارص املصلحة ليتم توقيفهام و بحوزتهم كمية معتربة من املخدرات 
(القنب الهندي)  بوزن ٢٤٫٦٨ غ.

تم إنجاز ملف اإلجراء القضايئ يف حق السالفي الذكر وقدموا مبوجبه أمام العدالة                      
عن تهمة حيازة املخدرات (القنب الهندي ) بغرض البيع.

رحال فاطمة/غليزان

غليزان

توقيف شخص وحجز  ٩٠٦ وحدة من 

مشروبات الكحولية

متكنت العنارص الفرقة املتنقلة للرشطة القضائية بغليزان من توقيف شخص عىل 
منت سيارة سياحية  كانت محملة بـ ٩٠٦ وحدة من مرشوبات الكحولية من مختلف 

األنواع و األحجام  مركونة بقرب من إحدى األزقة  بإقليم  اإلختصاص، بعد ورود 
املعلومات لذات املصلحة مفادها وجود شخص يقوم برتويج املرشوبات الكحولية 

عىل منت مركبة سياحية، بعد مراقبة املركبة و تفتيشها،  تم العثور بداخلها عىل الكمية 
السالفة الذكر .

تم إنجاز ملف اإلجراء القضايئ يف حق السالف الذكر وقدم مبوجبه أمام العدالة عن 
تهمة حيازة ونقل املرشوبات كحولية بدون رخصة لغرض البيع. 

مصطفى بورشيط - غليزان

إيداع مدير المطاحن ومدير وحدة توزيع 

الحبوب الجافة بالجلفة الحبس المؤقت 

أودعت نيابة محكمة الجلفة 
األسبوع الفارط مدير  وحدة 

مطاحن الجلفة  و املدير 
السابق لوحدة توزيع الحبوب 

الجافة الحبس املؤقت،  وقد 
خضع  مدير وحدة مطاحن 

الجلفة واملدير السابق لوحدة 
توزيع الحبوب الجافة بالجلفة  

لتحقيقات معمقة، وتجدر 
اإلشارة أن املتهامن متابعان 
بتهم تتعلق بسوء إستغالل 

السلطة و التالعب بشحنات الحبوب طيلة عدة أشهر و بتواطؤ مع مجموعة من 
املتعاملني اإلقتصاديني و موالني.

الجلفة عيدي لخرض

قسنطينـــــــــة

انتشال جثة فتاة من واد الرمــــــــــــال

تدخلت كل من الوحدة الثانوية للحامية املدنية سيساوي سلامن واملركز املتقدم باب 
القنطرة و املركز املتقدم بومعزة بقسنطينة بأسفل جرس مالح سليامن عىل حافة وادي 

الرمال ألجل انتشال جثة الضحية مجهولة الهوية من جنس انثى تعذر تقيم سنها 
ثم انتشالها من طرف فرقة التسلق مع نقلها اىل مصلحة حفظ الجثث باملستشفى 

الجامعي ابن باديس بقسنطينة .
قسنطينة : تقيدة صالح

مهندسوا النظافة في إضراب مفتوح بعين وسارة

دخل عامل النظافة التابعني ملؤسسة» 
تافاو « والبالغ عددهم ١٥٠ عامل 

املكلفني بجمع النفايات املنزلية 
مبدينة عني وسارة يف إرضاب مفتوح 

عن العمل بسبب  عدم تلقي 
مستحقاتهم املالية العالقة منذ  
أربعة أشهر، كام ناشد العامل يف 

الوقفة التي نظموها صبيحة أمس 
اإلثنني من أمام مدخل املؤسسة وايل الوالية بن عمر محمد التدخل العاجل إليجاد 

حل ملطلبهم.
الجلفة عيدي لخرض

أمن مستغانم يحجز أزيد  من ٢٠ ألف وحدة من المشروبات الكحولية  
يف عملية نوعية و يف  إطار محاربة الجرمية 
يشتى أنواعها، السيام منها محاربة االتجار 

غري الرشعي للمرشوبات الكحولية و استمرارا 
للخطة األمنية املنتهجة من قبل امن والية 

مستغانم، وتحت اإلرشاف املبارش لرئيس أمن 
الوالية ، متكنت هذه األخرية من حجز أزيد  
من 20 ألف وحدة من املرشوبات الكحولية  

من مختلف األنواع و األحجام و ذلك يف 
عمليتني  مختلفتني . 

القضية األوىل متكنت من خاللها الفرقة 
الجنائية باملصلحة الوالئية للرشطة القضائية 

من حجز أكرث من 10558 وحدة من 
املرشوبات الكحولية  مختلفة األشكال و 

األحجام، حيث جاءت العملية اثر معلومات 

تفيد أن احد األشخاص يقوم بشحن كمية 
كبرية من املرشوبات الكحولية عىل مستوى 

إحدى املستودعات مبدينة عاصمة الوالية 
.التحريات التي بارشتها الفرقة بعد استيفاء 

كافة اإلجراءات القانونية و إخطار و كيل 
الجمهورية لدى محكمة مستغانم تم نسج 

خطة أمنية محكمة كللت بإيقاف شاحنة 
من نوع " ايزيزي "  عىل متنها كمية من 

املرشوبات الكحولية مقدرة ب 10558 وحدة  
مع توقيف شخصني كان عىل متنها. 

يف نفس السياق و يف عملية أخرى متكنت 
مصالح امن دائرة خري الدين من حجز قرابة 

10 آالف وحدة من الخمور . 
العملية جاءت اثر معلومات وردت إىل 

املصلحة تفيد أن احد األشخاص يقوم برتويح 
املرشوبات الكحولية مبسكنه و الواقع مبنطقة 

دبدابة بلدية صيادة.استغالل للمعلومة و بعد 
إخطار نيابة محكمة عني تادلس تم تفتيش 

مسكن سالف الذكر أين تم حجز كمية 
معتربة من املرشوبات الكحولية قدرت ب 

9568 وحدة  و مبلغ مايل  يعترب من عائدات 
الرتويج قدره أكرث من 100 مليون سنتيم و 

املركبة املستعملة يف عملية النقل . 
تم إجراء ملف قضايئ ضد املشتبه فيهم 

أحيلوا مبوجبه أمام النيابة املختصة، فيام تم 
تسليم الكمية املحجوزة إىل مصالح أمالك 

الدولة. 
 مستغانم : عبدالقادر رحامنية  

برج بوعريريج

وفاة شخص واصابة ثالثة آخرين في اصطدام بين شاحنة قطار
لقي شخص حتفه فيام أصيبه ثالثة اخرين اثر 

اصطدام قطار لنقل البضائع مكون من 15 
عربة خط برج بوعرريج للعاصمة بشاحنة 

من نوع مان ذات مقطورة عىل مستوى ممر 
غري محروس للسكة الحديدية بقرية سوليث 

باملخرج الغريب ملدينة بورج بوعريريج و 
املحاذي للطريق الوطني رقم 05 الرابط بني 

بورج بوعريريج و الياشري الحادث حسب 
مصدرنا وقع يف حدود الساعة الثامنة و 55 

دقيقة و الذي تسبب يف مقتل عامل واصابة 
اثنني اخرين يعمالن بورشة مجاورة ملوقع 

الحادث كان يساعدان صاحب الشاحنة ذات 
املقطورة للمرور من املمر فيام أصيب قائد 

القطار وإصابة مرافقة بصدمة ليتم نقل 

املصابني عىل جناج الرسعة اىل املستشفى 
لخرض بوزيدي فيام توصل نقل الجثة من 

قبل مصالح الحامية املدنية اىل مصلحة حفظ 
الجثث بدأت املستشفى كام تسبب الحادث 

يف انحراف ثالثة عربات 
بورج بوعريريج : تقيدة صالح 

 عقب قرار الفتح امام المصطافين  توافد قياسي بشواطئ مستغانم
توافد عىل شواطئ والية مستغانم خالل 

اليومني األخريين  عقب قرار الفتح التدريجي 
لها أالف املصطافني من كل حدب و 

صوب  قدرت أعدادهم خالل اليوم األول 
مصالح الحامية املدنية مبا يتجاوز ال70 

ألف مصطاف قصدوا 39 شاطئا مسموح 
به السباحة و محروس تتوفر به شتى   

اإلجراءات األمنية من فرق الحامية املدنية و 
الدرك و األمن عىل امتداد ساحل مستغانم 

من سيدي منصور غربا إىل غاية بحارة رشقا . 
 عملية التدفق تسببت يف اختناقات مرورية 

عىل مستوى املنافذ املؤدية للشواطئ و 
صعوبة كبرية يف ركن املركبات ، حيث سجل 

باملوازاة مع ذلك عدم احرتام لإلجراءات 
االحرتازية عىل شاكلة ارتداء األقنعة الواقية 

و التباعد الجسدي حيث اكتظت العديد 
من املواقع الشاطئية كام هو الحال بشاطئ 

صابالت اين سجل توافد قيايس . 
 و يف ذات السياق فقد وجدت فرق الحامية 

املدنية صعوبات جمة يف  فرض منطق 
السباحة و االستجامم أمام مغامرة بعض 
املصطافني و مجازفتهم مبناطق ممنوعة 

للسباحة و اخرى صخرية ، حيث احصت ذات 
املصالح خالل اليوم األول من افتتاح املوسم 

االصطيايف  أزيد من 54 تدخل مكنت من 
إنقاذ 19 شخصا جازفوا بأرواحهم و غامروا 

بالسباحة يف ظروف صعبة تعرضوا إلصابات و 
جروح حيث تم تحويلهم إىل املراكز الصحية 

و االستشفائية للعالج . 
 و فيام تعلق بحوادث املرور فقد سجلت 

مصالح الحامية املدنية خالل اليومني األخريين 
وقوع 12 حادث سري خلفت إصابة 15 شخصا 

بجروح متفاوتة الخطورة تم إسعافهم و 
نقلهم إىل مصالح االستعجاالت الطبية عرب 

إقليم الوالية . 
 من جانبها قامت مجموعة وحدات الدرك 

الوطني و يف ذات السياق بحمالت تحسيسية 
توعوية عرب املحاور الطرقية الرئيسية التي 
يعربها الزوار و املصطافني  كام كان الحال 

عىل مستوى الطريق الوطني الساحيل رقة 11 
من خالل دعوة املواطنني اىل ارتداء الكاممات 

و التباعد الجسدي فضال عن وجوب احرتام 
قوانني املرور لتاليف مخاطر الوباء و حوادث 

السري عىل حد سواء . 
مستغانم : عبدالقادر رحامنية  

سجلت مصالح الرشطة بأمن والية 
تيسمسيلت حصيلة من املخالفات خالل شهر 

جويلية 2020 بلغ مجموعها 660 مخالفة. 
املعطيات املتوصل إليها من قبل املصلحة 
الوالئية لألمن العمومي تشري إىل أن أكرب 

نسبة سجلت ضمن فئة املخالفات من 

الدرجة الثالثة  مبجموع  533 مخالفة 
تتصدرها مخالفة تجاوز الرسعة املحددة 

بإشارة مبجموع 220 مخالفة     ثم الدرجة 
األوىل مبجموع  55 مخالفة تتصدرها مخالفة 

عدم تقديم رخصة السياقة مبجموع : 28 
مخالفة، ثم الدرجة الرابعة مبجموع 38 

مخالفة  تتصدرها مخالفة السري يف اإلتجاه 

املمنوع مبجموع 17 مخالفة ثم  الدرجة 
الثانية    مبجموع : 34 مخالفة،  تتصدرها 

مخالفة األحكام املتعلقة بالتخفيض غري 
العادي للرسعة بدون أسباب حتمية مبجموع  

24 مخالفة . 
تيسمسيلت.محمدشبيل

أمن والية تيسمسيلت 

حصيلة المخالفات المرورية  لشهر جويلية ٢٠٢٠ .

سكان حي ١٧٦ سكن مستائين من رمي األوساخ بالقرب 

من مسجد الطيب حيرش بمدينة االغواط
عرب  سكان حي ١٧٦ سكن بالقرب من 

مسجد الطيب حريش مبدينة االغواط، عن 
تذمرهم من بقايا الردم والنفايات التي 
شوهت املكان، خاصة مع اقدام البعض 

عىل إتالف سياج ساحة املسجد و تحويله 
إىل وكر لبعض املنحرفني، من جهته السيد 

بوعيشة فيصل رئيس اللجنة الدينية 
مبسجد الشيخ الطيب الحريش أكد ان كل 
عمليات تحسيس أملواطنني باءت بالفشل، 

كام أنه سوف يبادر مجددا إىل إعادة 
االعتبار لتسييج ساحة املسجد ،وقد ناشد 

سكان الحي الجهات الوصية بتمكينهم 
من الوسائل واملعدات الالزمة لنظافة 

املكان الذي اصبحت تشمئز منه االنظار، 
كام وجهوا دعوتهم لبعض سكان الحي 
ومن خارجه بالكف عن رمى الفضالت 
والنفايات الصلبة بهذا املكان  والتحىل 

بروح املسؤولية امللقاة عىل عاتقهم.
األغواط: حمدي عطاءالله 
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األمن الحضري الثالث بالوادي يسترجع سيارة محل سرقة. 
استظهر بيان خلية االتصال والعالقات العامة 

بأمن والية الوادي الصادر بتاريخ 16 أوت 
2020،   تفاصيل عن الجهود الجبارة التي 

تقوم بها املصالح األمنية لوالية الوادي وذلك 
يف سبيل محاربة الجرمية الحرضية بشتى 

أنواعها خاصة املتعلقة منها بالجرائم املاسة 
باملمتلكات، حيث متكن عنارص الرشطة 

باألمن الحرضي الثالث بوالية الوادي خالل 

األيام املاضية من اسرتجاع مركبة محل رسقة، 
وتعود وقائع القضية إىل استغالل معلومات 
مؤكدة تفيد بتواجد مركبة سياحية مشبوهة 

حاملة للوحة تسجيل غري مطابقة  تجوب 
شوارع حي 08 ماي، ليبارش عنارص الرشطة 

عملية الرتصد ومراقبة املركبة، أين نجحوا يف 
توقيفها وضبط سائقها البالغ من العمر 21 

سنة وتحويلهم إىل مقر املصلحة، ويف حيثيات 
التحقيق املفتوح كشف أن املركبة املحجوزة 

محل رسقة من احد أحياء املدينة بتاريخ 
سابق، وعىل اثر استيفاء كافة اإلجراءات 

القانونية تم تقديم املشتبه فيه أمام املحكمة 
املختصة إقليميا.

الوادي: حامين عائشة.

تزامنا ورفع الحجر.

أمن سطيف يكثف جهوده ويسطر برنامجا تحسيسي وتوعوي صارم

كشف البيان الصحفي الصادر عن خلية 
اإلعالم ألمن سطيف بتاريخ  16 أوت  2020 

عن عمليات تكثيف النشاطات االحرتازية 
للمصالحه األمنية، خاصة ما تعلق بالعديد 
من خرجاتها التحسيسية والتوعوية املسطر 

لها برنامج منذ بداية الجائحة والذي 
يستهدف أساسا أطياف املجتمع  وهذا بعد 
رفع  إجراءات الحجر عىل معظم النشاطات 
التجارية وإعادة فتح جميع الفضاءات التي 

تشهد حركية هامة عىل غرار  املساحات 
التجارية والفضاءات واملرافق العمومية 

وغريها، حيث يحرص أفراد مصالح األمن 
عىل تحسيس املواطنني برضورة اتخاذ التدابري 

الوقائية والكفيلة بوقف انتشار فريوس 
كورونا " كوفيد 19" كام تم مراقبة مختلف 
املحالت واملساحات التجارية، خصوصا تلك 

التي تم رفع الحجر عن نشاطها وإلزامهم 
باحرتام إجراءات الوقاية من هذا الداء، إىل 
جانب توزيع عدد هام من األقنعة الواقية 

عىل مختلف رشائح املجتمع ، الغاية من 
ذلك هو غرس ثقافة ارتدائها إىل جانب 

الحفاظ عىل التباعد االجتامعي بني األفراد، 
ويف هذا السياق تدعوا مصالح امن والية 

سطيف املواطنني إىل التحيل بروح املسؤولية 
وأخذ األمر مبحمل الجد مع إتباع كل السبل  
الوقائية الكفيلة بكبح انتشار فريوس كورونا. 

كام تم وضع األرقام الخرضاء 1548 -  17 
-  104 تحت ترصف املواطنني للتبليغ عن 

أي خروقات لهذه اإلجراءات الوقائية، هذا 
ويأيت هذا الربنامج األمني املسطر املتزامن 

مع الوضع الوبايئ تجسيدا لتوجيهات قيادة 
جهاز األمن الوطني التي أوصت برضورة 

تكثيف جهود أفراد الرشطة يف سبيل ضامن 
تقيد تام للمواطن مبختلف اإلجراءات الوقائية 
الكفيلة بحاميته وتجنب انتشار العدوى بداء  

" كوفيد19 " مع غرس ثقافة ارتداء األقنعة 
الواقية، التباعد االجتامعي وجميع الطرق 

الوقائية األخرى.
سطيف: حامين عائشة.

اإلطاحة بممتهني سرقة المنازل بخنشلة. 
تخلل البيان الصحفي الصادر بتاريخ 

16.08.2020، عن خلية االتصال والعالقات 

العامة ألمن والية خنشلة مواصلة الجهود 

األمنية املسطرة يف إطار تكثيف نشاطات 

مصالحها املوجهة نحو محاربة الجرمية بشتى 

أنواعها، حيث متكنت مصالح أمن دائرة أوالد 

رشاش بأمن والية خنشلة، من توقيف شخص 

يف قضية الرسقة املقرتنة بظروف الليل والكرس 

والتسلق، ترجع حيثيات الواقعة عىل اثر 

تقدم الضحية إىل مقر امن دائرة أوالد رشاش، 

من اجل ترسيم شكوى بخصوص تعرضه 

للرسقة من داخل مسكنه الكائن ببلدية أوالد 

رشاش، حيث استهدف من خاللها الفاعلون 

عىل أجهزة كهرومنزلية، إضافة إىل أقراط 

من املعدن األصفر ، حيل من معدن بالكيور، 

أساور، سلسة رقبة، عىل الفور تنقلت قوات 

الرشطة رفقة عنرص تحقيق الشخصية إىل 

مسكن الضحية، أين تم إجراء املعاينة التقنية 

للمسكن ومبارشة التحقيقات والتحريات 

املعمقة التي بارشتها الضبطية القضائية 

بأمن الدائرة أفضت إىل تحديد هوية املشتبه 

فيه يف ظرف وجيز، مع تحديد مكان تواجد 

املرسوقات عىل مستوى أحد األكشاك 
املتواجدة باملدينة، عىل إثرها تم التنقل إىل 

مكان تواجد املشتبه فيه، أين تم توقيفه 
وتحويله إىل مقر املصلحة مع اسرتجاع كافة 

املرسوقات، وبعد استكامل إجراءات التحقيق 
تم تقديم املشتبه فيه أمام السيد وكيل 

الجمهورية لدى محكمة أوالد رشاش، الذي 
أحال امللف أمام السيد قايض الحكم عمال 
بإجراءات املثول الفوري اصدر ضد املشتبه 

فيه، أمر إيداع مبؤسسة إعادة التأهيل بابار 

بخنشلة.
خنشلة: حامين عائشة

أمن خنشلة يسجل ١٩ حادث مرور جسماني خالل شهر جويلية ٢٠٢٠
جلت املصلحة الوالئية لألمن العمومي يف مجال الوقاية 

املرورية خالل شهر جويلية 2020 انخفاضا طفيفا يف 
حوادث املرور الجسامنية مقارنة بشهر جوان 2020، 
الذي سجل فيه 23 حادثا مروريا جسامنيا، أي بفارق 

04 حوادث مرورية جسامنية، يف حني شهد شهر جويلية 
2020 تسجيل وقوع 19 حادث مرور جسامين، مخلفا 
بذلك  22  جريح 19 منهم من فئة الذكور، 03 أخرى 

من فئة اإلناث، كام مل يتم تسجيل أي وفاة خالل شهري 
جوان وجويلية 2020، هذا وقد عمدت مختلف الوحدات 

امليدانية إىل تسجيل 207 جنحة مرورية عرب كامل قطاع 
االختصاص األمن الحرضي، تعددت بني ارتكاب حادث 
مرور أدى إىل جروح تسبب فيها السائق بخطأ منه أو 

تهاون أو تغافل أو عدم امتثال لقواعد حركة املرور بـ15 
جنحة مرورية، نقل األشخاص بدون رخصة بـ12 جنحة، 
سياقة مركبة دون الحصول عىل الرخصة املقررة لصنف 
املركبة املعنية بـ08 جنح مرورية، عدم االمتثال إلنذار 

التوقف الصادر عن األعوان املؤهلني بـ04جنح مرورية، 
انعدام شهادة التأمني أو انتهاء مدة صالحيتها بـ11 

جنحة مرورية، إضافة الجنح الخاصة بأصحاب املركبات 
املخالفني لتدابري الحجر الصحي ممن ال يحوزون عىل 
رخص استثنائية تخول لهم السري خالل أوقات الحجر 

الصحي الجزيئ أين تم تسجيل 150 مخالفة يف هذا الشأن، 
أما فيام يخص عدد الجنح املسجلة املرتبطة بالدراجات 
والدراجات النارية شهر جويلية 2020 فقد تم تسجيل 

85 جنحة مرورية تعدد بني ارتكاب حادث مرور أدى إىل 
جروح تسبب فيه السائق بخطأ منه أو تهاون أو عدم 
امتثال لقواعد حركة املرور بـ04 جنح مرورية، انعدام 

شهادة التأمني أو انتهاء مدة صالحيتها بـ08 جنح، انعدام 
شهادة السياقة 13 جنحة مرورية، إضافة إىل املخالفات 

الخاصة بأصحاب الدراجات والدراجات النارية املخالفني 
لتدابري الحجر الصحي ممن ال يحوزون عىل رخص 

استثنائية تخول لهم السري خالل أوقات الحجر الصحي 
الجزيئ أين تم تسجيل 60 مخالفة، ويف ذات الوقت 

تسجيل 636 غرامة جزافية، كام تم إحصاء  32 نقطة 
سوداء متعلقة بإعاقة سيولة حركة املرور، ووضع 162 
مركبة يف الحظرية، والتي مل يتقيد أصحابها باإلجراءات 

القانونية الرضورية املتمثلة أساسا مبامرسة نشاط نقل 
األشخاص بدون رخصة حيث تم تسجيل 12 مخالفة 

يف هذا الشأن، مخالفة إجراءات الحجر الصحي الجزيئ، 
أين تم تحويل 150 مركبة إىل محارش البلديات بقطاع 

االختصاص، مع وضع 60 دراجة نارية يف محارش البلديات 
بسبب مخالفة إجراءات الحجر الصحي الجزيئ، هذا وقد 

بلغ عدد رخص السياقة التي تم سحبها لغرض التعليق 
ملدة ثالثة (03) أشهر بسبب ارتكاب سواق املركبات 

ملخالفات تستوجب ذلك فقد بلغت 101 رخصة سياقه 
تم سحبها، يف حني أن عدد  رخص السياقة التي تم سحبها 
لغرض التعليق ملدة ستة (06) أشهر بسبب ارتكاب سواق 

املركبات ملخالفات تستوجب ذلك فقد بلغت 55رخصة 
سياقةتم سحبها، فيام بلغ عدد  رخص السياقة الخاصة 
بالدراجات النارية التي تم سحبها لغرض التعليق ملدة 

ثالثة (03) أشهر بسبب ارتكاب سواق املركبات ملخالفات 
تستوجب ذلك فقد بلغت 04 رخص سياقة تم سحبها، 

ليصل املجموع الكيل لرخص السياقة التي تم سحبها 316  
رخصة سياقة تم سحبها سواء املركبات مبختلف األصناف 

أو الدراجات النارية، وحسب البيان الصحفي الصادر عن 

خلية اإلعالم ألمن خنشلة، فان أسباب حوادث املرورية  

املسجلة عرب اإلقليم الحرضي للوالية خالل شهر جويلية 

2020، تعود  إىل العنرص البرشي بنسبة 100 %، حيث تم 

تسجيل عدم احرتام الرسعة القانونية بـ*09* مخالفات، 

عدم انتباه السائق داخل األحياء *04* مخالفات، رفض 

األولوية *03* مخالفات، فقدان السيطرة مخالفتني *02*، 

الـتــجــــاوزات الـخــطـيـــرة مخالفة واحد *01*، ليصل 

املجموع الكيل لحوادث املرور جراء هذه األسباب إىل 

19 حادث مروري جسامين، والتزاما من الجهات االمنية 

للوالية ومساهمة منها يف التقليل من حوادث املرور 
عمدت خالل هذا الشهر إىل تقديم 6820 نشاط توعوي 

وتحسييس اتجاه مستعميل الطريق بأهم املحاور والطرق 
الرئيسية لوالية خنشلة، لفائدة مستعميل الطريق من قبل 
األعوان املكلفني باملرور.                                                                                          
خنشلة: حامين عائشة

فيم تم غلق الطريق الوطني رقم ٣١.

سكان قرية بويزدوضن بأشمول بباتنة 

يحتجون بحزمة من المطالب المشروعة. 

أقدم أمس األحد سكان قرية 
بويزدوضن التابعة لبلدية أشمول 

رشق والية باتنة، عىل غلق الطريق 
الوطني رقم 31 الخط الرابط بني 

أريس وباتنة يف املكان املسمى 
«بعني» الطني، ويرجع سبب 

االحتجاج إىل ما وصفه األهايل 
باإلقصاء والتهميش، رافعني شعارات تحايك واقع معارضتهم املؤسسة عىل جملة من 
املطالب أبرزها الغاز الطبيعي، ويف الوقت الذي يشهد فيه الطريق الوطني رقم 31 

يارة من مستعمليه، إىل  حركية كبرية خاصة مع بداية أول أيام األسبوع، اضطر السَّ
اللجوء لبديل آخر ممثل يف الطريق الوطني رقم 87 الخط الرابط بني ثنية العابد 
وباتنة مرورا بثنية بعيل التابعة لبلدية أشمول، والتي تعترب من املناطق الجبلية 

املوسومة بأجوائها الباردة خاصة مع هطول الثلوج الكثيفة يف فصل الشتاء.
 بومشاش زين الدين/ حامين عائشة

لقاء تشاوري يجمع مستشار رئيس 

الجمهورية والحركة الجمعوية بباتنة.

ابان اللقاء التشاوري الذي 
جمع مساء أمس مستشار 

رئيس الجمهورية السيد 
«نزيه برمضان» املكلف 

بالحركة الجمعوية والجالية 
الوطنية بالخارج رفقة وايل 
والية باتنة السيد «توفيق 

مزهود» مع املجتمع املدين 
ومختلف الجمعيات الناشطة 

بالوالية وبحضور السلطات 
املدنية، عن الحيثيات 

واملستجدات التي ستؤطر 
مستقبال، وهو بالذات ما 

أكده املستشار خالل فعاليات اللقاء، منوها من جهته أنه مربمج يف إطار جملة من 
اللقاءات التي قام بها يف بعض الواليات وسيتبع بلقاءات أخرى مستقبال بالوالية، 

وذلك من أجل وضع خطة عمل، وخارطة طريق واضحة وفعالة، هذا وقد كشف وايل 
الوالية السيد «مزهود توفيق عن اِْعِتاَمد 38 َجْمِعَية ولَــْجَنة َحـْي، ِمْنـَها 14 َجْمِعَية 

َذاْت طَاِبْع َخرْيِي تََضاُمِني، و24 لَْجَنة َحْي، والَعَملَِية ستشهد تواصال واستمرارا إَِىل 
َغايَة بُلُوغ الَهَدف الـَمْنُشوْد؛ خاصة وان الوالية تُْحِيص 2815 َجْمَعَية َمَحلَِية ُمْعَتَمَدة، 
منها 222 َجْمِعية ِوَالئَِية و2593 َجْمِعَية بَلَِديَة، مِبُْخَتلَف أَْصَناِفَها، وتبعا لذات املصدر 
فإن عمليات االعتامد هي مبثابة تجسيد إسرتاتيجية الُسلُطَات الُعلَيا يف الِبالَد الَراِمَية 
إَِىل إِرَساء تََفاُعل َجِديد بنَْيَ اإلدارة  الُمْجَتَمـع وَخلْـق إِطَار تَْسِيري تََشاُريِك للِسَياَسات 

الُعُموِمَية بَتْسِهيل اِعِتاَمد الَجمِعَيات، ال ِسَياَم ِمْنها الَجْمِعَيات الَخرْيِيَة الَتَضاُمِنَيـة 
ولَِجـان األَْحَيـاء والُقـَرى َوالَتَجُمَعات الُسكَانَِية لَِتكُون َهْمزَة َوْصل بنَْي الـُمَواِطن 

والُسلُطَات الـَمَحلَِية.
 بومشاش زين الدين/ حامين عائشة
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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

جريدة الوسيط المغاربي 
يومية سياسية تهتم باألخبار الوطنية والمغاربية

عين على ماوراء الخبر

إلعالناتكم وإشهاراتكم 
يرجى اإلتصال بمصلحة 

اإلشهار للجريدة أو 
الرقم التالي:

٠٥٥٠٤٦٣٥٠٤

بوتين يقترح عقد قمة سباعية لتجنب 

التصعيد في ملف حظر السالح على إيران
اقرتح الرئيس الرويس فالدميري بوتني اليوم الجمعة 

عقد قمة عرب اإلنرتنت مع الواليات املتحدة وبريطانيا 
وفرنسا والصني وأملانيا وإيران، يف محاولٍة لتجنُّب 

"مواجهة وتصعيد" يف األمم املتحدة، حيث تحاول 
واشنطن متديد حظر األسلحة عىل إيران، بينام اعترب 
وزير الخارجية األمرييك مايك بومبيو يف وقت الحق 

أن السامح بانتهاء الحظر عىل طهران يف أكتوبر 
(ترشين األول) املقبل، سيكون "رضباً من الجنون".
وقال بوتني يف بيان إن "القضية ملحة". وأضاف أن 

البديل سيكون "مزيداً من تصعيد التوتر وزيادة 
خطر الرصاع، وال بد من تجنب هذا السيناريو".

 سيعلن مجلس األمن الدويل املؤلف من 15 عضواً يف 
وقت الحق اليوم الجمعة 14 أغسطس (آب) الحايل، 

نتيجة التصويت عىل مرشوع قرار صاغته الواليات 
املتحدة لتمديد حظر األسلحة. ويقول دبلوماسيون 

إنها ستفشل وتعرّض مصري االتفاق النووي املربم عام 
2015 بني إيران والقوى العاملية إىل خطر أكرب.

وهددت الواليات املتحدة بأنها إذا مل تنجح فستعيد 
فرض جميع عقوبات األمم املتحدة عىل إيران 

باستخدام بند يف االتفاق النووي، عىل الرغم من 
انسحاب إدارة الرئيس دونالد ترمب من االتفاق يف 

عام 2018. ويقول دبلوماسيون إن الواليات املتحدة 
قد تحاول القيام بذلك خالل األسبوع املقبل.
 أكد بوتني أن روسيا، حليفة إيران يف الحرب 

السورية، ما زالت ملتزمة متاماً باالتفاق النووي وأن 
الهدف من القمة سيكون "تحديد الخطوات التي 

ستسمح بتجنُّب املواجهة وتصعيد املوقف يف مجلس 
األمن". وقال أيضاً إن القادة ميكن أن يناقشوا اتخاذ 

"إجراءات موثوقة لألمن وبناء الثقة يف الخليج 
الفاريس"، مضيفاً أن ذلك قد "يتحقق إذا حشدنا 

اإلرادة السياسية والنهج البّناء لجميع دولنا ودول 
املنطقة".

يف املقابل، دعا وزير الخارجية األمرييك مايك بومبيو 
الجمعة إىل متديد حظر األمم املتحدة املفروض 

عىل بيع األسلحة إىل إيران، معترباً خالل زيارة إىل 
العاصمة النمساوية فيينا، أن السامح بانتهائه يف 

أكتوبر سيكون «رضباً من الجنون».
وتسعى الواليات املتحدة إلقناع مجلس األمن الدويل 
بتبني مرشوع قرار لتمديد الوضع القائم، لكن ذلك 

يلقى رفضاً من الصني وروسيا.
وقال وزير الخارجية األمرييك يف مؤمتر صحايف يف 

النمسا الجمعة «ما أريد قوله، إن ذلك رضب من 
الجنون. نحّث العامل أجمع عىل االنضامم إلينا»، 

معترباً أن إيران «أكرب دولة راعية لإلرهاب».
ويوشك الحظر عىل االنتهاء مبوجب بنود قرار األمم 

املتحدة، الذي أقّر االتفاق الدويل حول النووي 
اإليراين املوقع يف يوليو (متوز) 2015 يف فيينا، والذي 
انسحبت منه الواليات املتحدة أحادياً يف عام 2018.

 ال تزال فرنسا وأملانيا والصني وروسيا جزءاً من 
االتفاق، لكن إعادة فرض واشنطن عقوبات عىل 

طهران قادت األخرية إىل استئناف تخصيب اليورانيوم 
يف عام 2019.

التقى بومبيو يف فيينا رفائيل غرويس، املدير العام 
للوكالة الدولية للطاقة الذرية املسؤولة عن مراقبة 

األنشطة النووية اإليرانية.
وقال غرويس للصحافيني عقب اللقاء إن طهران مل 
توافق بعُد عىل مطالب تقّدمت بها الوكالة لزيارة 

مواقع عدة. وأضاف مستدركاً «لكننا نعمل عىل 
ذلك». وحّض بومبيو طهران عىل «التعاون الكامل 

والشفاف والفوري» مع الوكالة الدولية للطاقة 

الذرية.
من جهة أخرى، تحدثت وكالة «بلومبريغ» الجمعة 

عن تقرير للوكالة الدولية حول نقل إيران جيالً 
جديداً من أجهزة الطرد املركزي إىل مستودع يف 

منشأة نطنز، الذي شهد حادثة غامضة يف 2 يوليو 
املايض. وقال غرويس إن إيران أطلعت الوكالة «مبا 

يحدث» يف منشأة نطنز النووية وإن ذلك جزءاً من 
«العمل الجاري» للمفتشني.

ويجري بومبيو حالياً جولة تشمل جمهورية تشيكيا 
وسلوفينيا والنمسا وبولندا. والتقى املسؤول األمرييك 

الرئيس النمساوي ألكنسدر فان دير بيلني، ووزير 
الخارجية النمساوي ألكسندر شالنبريغ.

ووضع وزير الخارجية األمرييك إكليالً من الزهور 
تكرمياً لذكرى الضحايا النمساويني يف املحرقة النازية.

ومل يحصل بومبيو عىل التزام من النمسا، الدولة 
املحايدة، «استبعاد املزودين غري املوثوقني» من 

مرشوع تأسيس شبكتها للجيل الخامس من اإلنرتنت 
فائقة الرسعة، عىل عكس سلوفينيا، العضو يف حلف 

شامل األطليس، التي زارها الخميس.
وتضغط إدارة الرئيس األمرييك دونالد ترمب عىل 
األوروبيني لوقف تعاملهم مع عمالق االتصاالت 

الصيني «هواوي».
والتقى بومبيو يف وقت الحق الجمعة املستشار 

النمساوي سيباستيان كورتز، الذي جرى استقباله 
العام املايض يف البيت األبيض.

والواليات املتحدة هي ثاين أكرب رشيك اقتصادي 
للنمسا بعد أملانيا.
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من أجل إشهاراتكم توجهو إىل املؤسسة الوطنية لإلتصال النرش 
واإلشهار بوكالة ANEP رقم ٠١ نهج باستور - الجزائر 
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العاصمة -
الوسيط املغاريب جريدة ورقية وإلكرتونية 

سحب من عدد األمس ٣٠٠٠ نسخة 
عدد الزيارات للموقع217323

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

خميستي  الجزائر محمد شارع 15A :عنوان اإلدارة والتحرير
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هل يجوز إعطاء الزكاة للحراق (الهجرة الغير شرعية)؟
 إن ظاهرة الهجرة غري الرشعية، تستوجب 
عىل كل مواطن املساهمة يف دعم ما يراه 
يخفف من هذا املوقف مبا يستطيع، فهو 
فرض عني عىل كل عاقل (يقرتح و يفعل 
املعروف الذي يزيد صالبة اللبنة وينهى 

عن املنكر والفساد الذي يخرب األمة ).                
من اصعب ما يثقل كاهل الدولة عدم 

القدرة عىل معالجة الظواهر االجتامعية 
التي يف الحقيقة تتطلب دراسة معمقة 

و حكيمة. فظاهرة الحرقة التي تكاد ان 
تكون مألوفة يف بعض املناطق من البالد.  

لو نسلط عليها الضوء، نجد أن هذه 
الظاهرة ال تتفىش إال يف املجتمع الفقري 

و الجاهل الذي تنتج منه االنحرافات 
و التسيب و التعنت النابع من العزمية  

ما يؤول إىل اإلجرام يف أخره ، لكن لو 
تعمقنا أكرث لوجدنا الظاهرة متجذرة يف 
مناطق معينة عىل حساب أخرى شبيهة 

لها. يف مناطق الجنوب مثال رغم حرمانها 
ال تالحظ عليها بقدر كبري عملية الحرقة، 
رمبا ملحافظة أرسها و متسكها بالعادات 
الحميدة و عدم التفكك. و يالحظ من 

جهة أخرى مناطق الهضاب العليا و 
الساحل تزداد فيها هذه الظاهرة، و 

الغريب أن يف منطقة محددة ضمن نفس 
هذه الجهة و رغم النسبة العالية من 

الشباب فيها ، ال نرى فيها هذه الظاهرة 
أبدا، فتجد جل شبابها يعملون يف رشكات 

وطنية و اجنبية نفطية يف الغالب يف 
الجنوب أو يف أوروبا بطريقة رشعية  و 

الباقي القليل يف مناطقهم و ال نالحظ أي 
حراق منهم. 

ــو تــدرس بعمــق هــذه الظاهــرة           ل
كمعضلــة أولويــة مــن اجــل تفــادي يف 
ــا بهــذه  املقــام األول إزهــاق أرواح أوالدن
ــر  ــوت يف البح ــم إىل امل ــاطة و دفعه البس
ــال  ــواطئ، ف ــىل الش ــم ع ــال جثثه و انتش
تجــد آذان صاغيــة ملعاناتهــم و مشــاكلهم 
ــن  ــام األول و ال م ــم يف املق ــن ذويه ال م
ــب اإلنســاين و االجتامعــي كواجــب  الجان
عــىل الدولــة اتجــاه مواطنيهــا ملــا يعانــون 
ــام  ــق بأوه ــم التعل ــون مصريه ــه، فيك من
مبنيــة مــن خيــال، فأصبــح املجتمــع غــري 

ــا. ــا أو إزالته ــادر عــىل معالجته ق
             يف تصــوري اعتقــد ان الظــروف 
و  املجتمــع  لتفتــح  بالنســبة  مواتيــة 
وعيــه اتجــاه القضايــا التــي تهــم البــالد و 
املســاهمة مــع الدولــة يف دفــع الســريورة 
ــروج  ــل و الخ ــاة أفض ــول لحي ــاد حل إليج
مــن اآلفــات االجتامعيــة بشــكل نهــايئ إذا 

ــود. ــرت الجه تضاف
* دراســة وضعيــة كل حــراق بعــد  القبــض 
ــن طــرف  ــة م ــه و تســجيلها يف بطاقي علي

مصالــح مختصــة و معاينتــه ميدانيــا.   
ــة  ــب ( الرغب ــه حس ــرشوع يف توجيه * ال
ــخ)، تخصيــص  – املســتوى – املحيــط – ال

قــرض أو املنــح لــه مبــارشة مــا يلزمــه 
(مثــال: زواج- ســكن- إنشــاء مــرشوع – 

ــة).   ــب الحال ــا حس ــداع م ــل أو إب عم
املاليــة حســب  التمويــل واملســاعدة   *
وزارة   - الــزكاة  صنــدوق  مــن  الحالــة 
إطــار  يف  واألوقــاف  الدينيــة  الشــؤون 
التنســيق بــني القطاعــات الوزاريــة،  متنــح 
مســاعدات عــىل شــكل زكاة أو قــروض 

بــدون فائــدة (حســب الحالــة). 
إىل  دفعهــم  و  ذويهــم  تحســيس   *
االســتامع لهــم و محاورتهــم. و هــذا دور 
مديريــة التضامــن الوطنــي عــىل مســتوى 
الواليــة التــي لهــا اإلطــارات املتخصصــة يف 

ــال.   ــذا مج ه

بقلم قرار املسعود
  grarmessaoud@yahoo.fr

الخوف  صديقى 
ــتيقظت  ــل, اس ــر بقلي ــزوغ الفج ــل ب قب
ــاه،   ــت إىل دورة املي ــوم، ذهبــ ــن الن م
عــدت إىل فــرايش حاولــت أن أغمــض 
أجفــاين  لعــىل أســتعيد نومــي، أبــدا 
رفضــت عيــوين قبــول النــوم كــام رفــض 
النــوم اجتيــاح عيــوين. رشد عقــيل يف 
ــزيل,   ــة من ــت إىل رشف ــري .ذهب ــر كث فك
أمــام  الراكــدة  البحــرية  إىل  نظــرت 
ــرية  ــىل البح ــوين ع ــطت عي ــزل, بس املن
املنتــرش   والغــاب  األشــجار  وحولهــا؛ 
عــىل طــول شــاطئ البحــرية الطويلــة، مل 
ــا.  ــل رهيب ــكون اللي ــيئا، كان س ــد ش أج
محــاوال  مجــددا   فــرايش  إىل  عــدت 

كثــريا  حاولــت  عبثــا  نومــي،  اســتكامل 
لكننــي فشــلت, أصابنــي األرق ذهبــت 

ــة  ــا جني ــي شــعلة الثقــاب كأنه ــة،  أخرجــت ســيجارة ورشعــت أشــعلها، جذبتن إىل الصال
خرجــت ترقــص مــن املصبــاح الســحري،  واســتمرت مشــتعلة حتــى أحــرق الثقــاب طــريف 
ــه  ــا ودفعت ــاب آخــر، وأشــعلت ســيجاريت، أخــذت نفســا قوي إصبعــي، أشــعلت عــود ثق
برقــة إىل الفــراغ، وتابعــت حلقــات الدخــان تحــت نــور املصبــاح الخافــت، لحظــات حتــى 
ــة ذات  ــات وأشــباح مــألت كل الفــراغ وظهــرت أخــريا الحي أخــذت أشــكاال متنوعــة جني
ــت  ــدران البي ــف ج ــوارت خل ــى ت ــات حت ــي،  لحظ ــاول أن تهاجمن ــرية تح ــرؤوس الكث ال
العتيــق. صــوت قــوّي مــدوٍّ ســمعته قادمــا مــن ناحيــة الرشفــة املطلــة عــىل تلــك البحــرية,  
ذهبــت رسيعــا صــوب الصــوت  باســطا نظــري  ميينــا ويســارا،  وبــني األشــجار، لعــيل أجــد 
ــات املــايض مــن األســاطري عــن  ــة هــذا الصــوت. راودتنــي ذكري شــيئا يدلنــي عــىل هوي
ــم  ــرية. وك ــاع البح ــم ق ــزل به ــرش، وين ــف الب ــذى يخط ــارد ال ــص امل ــن قص ــرية م ــك البح تل
متنيــت وطالبــت أن تــردم هــذه البحــرية املســحورة، شــكلها البشــع أشــبه مــا يكــون مبــارد 
ــاك ال  ــن هن ــديد،  مل يك ــوف ش ــي خ ــة. انتابن ــّمه كل ليل ــث ُس ــىل األرض، ينف ــح ع طري
صــوت وال عابــر، وال حتــى يشء يــدب عــىل طــول الجــرس املتاخــم للبحــرية،  نظــرت نحــو 
ــك، والنجــوم الزاهــرة كانــت نقاطــا  ــل الحال الســامء املظلمــة,  مل أجــد ســوى ســواد اللي
بيضــاء، كثقــوب يف ثــوب أســود  داخــل قبــة الســامء. اســتدرت  بــكل جســمي، محــاوال 
استكشــاف ذلــك الصــوت القديــم. شــعرت بالــربودة الشــديدة، مل أجــد غطــاء يل وال بيــت 
ــا داخــل هــذه البحــرية  ــى رداء يكســوين,  وجــدت نفــىس  أســبح عاري ــي و ال حت يحوين

العتيقــة، وخلفــي املــارد مشــوه املعــامل الــذى انتظرتــه كثــريا

سامح أدور سعدالله – مصر 

أكاديمية الشباب الجزائري 
المكتب الوطني التنفيذي

بيان_اعالمي
ببالغ األسف والحرية نعيش زمن الهوان العريب،ونعيش معه إرصار العدو الصهيوين املحتل عىل استباحة 

مقدساتنا يف فلسطني املحتلة والجرأة عىل تدنيسها برعاية من إدارة الواليات املتحدة األمريكية . إدارة 
بقيادة املدعو ترامب تجاوزت كل األعراف والقوانني وكشفت بعد طول متثيل مرسحي يف لحظة من 
الزمن عن وجهها الحقيقي من راع للسالم إىل طرف يف النزاع،هذا الهوان زادت حدته بانتشار وباء 
التطبيع الذي أصاب يعض الدول العربية املنبطحة رسا وعلنا و بشكل سافر واستفزازي أكرث خطورة 

و كارثية من وباء كورونا،كيف ال؟ وهاهي اإلمارات أعلنت وبشكل مستفز تطبيع العالقات مع 
الكيان الصهيوين بشكل كامل وحجزت لها مكانة يف مزبلة التاريخ ال محالة.

إن آثار وتكاليف التطبيع ستكون أكرث فداحة، ألنها متّس نسيج األمة وتاريخها وتطيح بالكثري من 
عوامل صمودها واستمرارها، يف ظل املوجة الراهنة من الحروب (الجديدة) التي تقودها اإلمربيالية 

األمريكية والحركة الصهيونية, عىل نحو يُنذر مبا هو أخطر من مجرد «تربير» وباء التطبيع الذي يجب 
التصدي له قبل أن يتجّذَر ويقوى عود املنبطحني واملربرين الُجدد».

ال يخفى عىل أحد االنحدار املدوي ، ملوقف بعض األنظمة العربية من القضية الفلسطينية وسعيها الحثيث للتطبيع مع االحتالل الصهيوين 
وإقامة العالقات الدبلوماسية الكاملة مع الكيان املجرم الذي يحتل أرضا عربية بقوة اإلرهاب الدموي وميارس إىل هذه اللحظة حرب التهويد 
واالستئصال عىل أرض فلسطني يف مجزرة مفتوحة ضد البرش والشجر والحجر،وأكادميية الشباب الجزائري تعتقد وتؤمن بأن الحقوق ال تغيبها 

موازين القوى املختلة وهذا انسجام طبيعي مع املواقف التاريخية للشعب الجزائري والدولة الجزائرية،وال ميكن أن تسقط بالتقادم . ففلسطني 
كانت وال زالت وستبقى قضيتنا اإلنسانية واإلسالمية والعربية، وال ميكن مصادرتها أو احتكارها أو بيعها يف أسواق املساومات والصفقات 

واملزايدات تحت أي ذريعة أو مسمى. فعىل من توّهم وتآمر عىل تصفية القضية الفلسطينية أن يعي أّن الجزائري، كام ال ميكن أن يتنازل عن 
كرامته، فإنه ال ميكن أن يتنازل عن هويته والقضية هي جزء ال يتجزأ منها ،وسيبقى كذلك حتى النرص أو يهلك دون ذلك .

إننا يف أكادميية الشباب الجزائري نعلن رفضنا املطلق لهذا التطبيع الشنيع الذي سيزيد الخناق عىل إخوتنا الفلسطينيني أكرث،ونؤكد دعمنا 
للشعب الفلسطيني وقيادته الرشعية ووقوفنا معه ضد هذا املخطط الخطري الذي يهدف إىل ترشيع االحتالل والظلم ورسقة األرايض والحقوق 
الفلسطينية.كام ندعو الشعوب العربية والدولية واإلسالمية الداعمة للحق الفلسطيني ،وكذلك الشباب اإلمارايت بصفة خاصة إىل إدانة هذا 

التطبيع العدايئ. وكذا توحيد جهودهم من أجل وضع حدٍّ للمخطط كام ندعو ما بقي من «جامعة الدول العربية» و»منظمة التعاون اإلسالمي» 
اتخاذ قراٍر موّحٍد وملزم بشأن هذا التطبيع السافر خاصة أنه خارج إرادة الجامعة ومبادرة أعضائها،كام ندعو املجتمع الدويل بهذه املناسبة 

ل مسؤولياته السياسية والقانونية واإلنسانية واألخالقية، بوقف التحرشات الصهيونية ، وبرتجمة الحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني،  إىل تحمُّ
بإقامة دولته املستقلة كاملة الّسياَدة عىل أرض وطنه، وعاصمتها القدس،وحق عودة الفلسطينيني إىل ديارهم، والعمل عىل حشد التأييد لدعم 

ومساندة القضية الفلسطينية .
الجزائر:17 أوت 2020

بوعزيز سمري 
رئيس أكادميية الشباب الجزائري

سيدعلى عدالة. تجربتي األخيرة في دولة قطر صنعة الفارق

صعود تاريخي لفريق أولمبيك شباب 
العجيبة للقسم الجهوي الثاني

املدرب الشاب سيدعىل عدالة 
، ، نجم من نجوم التدريب 

سطع اسمه يف املوسم الكروي 
األخري يف سامء ملعب العجيبة 
بوالية البويرة ، كان هو املدبّر 

الرئييس يف صعود فريق العجيبة 
للجهوي الثاين ومل يأيت هذا اإلنجاز من 
باب الصدفة ، وإمنا جاء نتيجة مجهود 

كبري وعمل جبار قام به ابن حي 
الحراش بالعاصمة  هذا املدرب حقق 

ما عجز عنه كبار املدربني منذ تأسيس 
الفريق سنة 1989 وال مدرب إستطاع 

إنجاز  ما أنجزه املدرب الشاب سيدعيل عدالة .
إنجاز كبري حققه سيدعىل عدالة مع فريق أوملبيك شباب العجيبة يف ظرف قيايس مل يتعد 
موسامً واحد ، أين حقق مع هذا الفريق الصعود إىل الجهوي الثاين و أختري كأفضل مدرب 

صاعد يف الرابطة الجهوية .
ويتميز املدرب سيدعيل عدالة بقوة ذهنية خارقة والهدوء والتواضع وكذا الرزانة التي ميتلكها .
التجربة القطرية يف مجال التدريب كانت محطة مهمة و كافية  الكتساب الخربة الالزمة التي 

تأهله ألن يكون املدرب واملسؤول األول عن العارضة الفنية ألولبيك شباب العجيبة
الطريق إىل النجومية

التجربة األخرية التي خضها املدرب سيدعيل عدالة يف مجال التدريب يف دولة قطر رفقة مدربني 
كبار  جعلته  يكتشف العاملية التي اقحمته كمدرب رئييس يف أوملبيك شباب العجيبة الذي 

قاده لتحقيق نتائج كبرية ، ونافس عىل الصعود وبالفعل إستطاع تحقيق الصعود رفقة فريقه 
املتواضع إىل القسم الجهوي الثاين ليدخل باب النجومية من باب الواسع أين حقق جائزة أفضل 

فريق من ناحية اللعب وجائزة أفضل مدرب يف الرابطة الجهوية.
تقرير. محمد شبيل
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من أقوال الزعيم عرفات

سوف تستمر مسيرة النصر 
حتىيرفرف العلم الفلسطيني 
في القدس وفي كل فلسطين 



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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