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10 م�س���تجدات هام���ة ف���ي انط���اق ال�س���نة الجامعي���ة الجدي���دة
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بلما�سي ُيعلن قائمة الجزائر و�سط مفاجاآت بالجملة
مبولحي غائب.. عودة ديلور ولأول مرة مريزيق

الرئي�س تبون يوجه دعوة لملك الأردن والبحرين ورئي�س مجل�س ال�سيادة الإنتقالي لل�سودان للم�ساركة في القمة العربية

 تطورات جديدة في ق�سية تنظيم الجزائر اأمم اأفريقيا 2025..
 زفيزف: كل الماعب التي �ستحت�سن كاأ�س اإفريقيا للمحليين �ستكون جاهزة قبل نهاية 2022

 الجامعة الجزائرية ..نحو بلوغ 3 مايين طالب جامعي مطلع �سنة 2030  
 ت�سجيل وتوجيه اأزيد من 350 األف طالب جامعي جديد ب�سفر ورقة  
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ت�سخير 5 مليار دج و57 األف 
لوحة الكترونية ذكية لإنجاح 
الإح�ساء ال�سكاني ل� 2022

علي عون ي�سدد على اإنتاج 
المواد ال�سيدلنية ل�سيما 

الم�سادات الحيوية 
على �سكل حقن

امتحان لتقييم مكت�سبات تاميذ "ال�سنكيام"
 خال هذه ال�سنة

ألول مرة منذ "االستقالل"  قفزة نوعية 
تظهر مدى  إصالحات الدولة

خالل زيارته التفقدية لوالية المدية نتائجه ال تحتسب معدل االنتقال إلى الطور المتوسط..بلعابد:

التحضيرات تتواصل بالجزائر

يومية إخبارية وطنية

الممثلة القديرة 
فريدة �سابونجي 

في ذمة اهلل

شمعة خمسين سنة من العطاء تنطفئ بعمر الثانية والتسعين...

03 16

- اإطاق اإجراء اقتناء الكتب المدر�سية من البيت  بداية من 21 �سبتمبر
- 90 بالمائة من الموؤ�س�سات التعليمية تتوفر على مطاعم و�ستفتح هذا الأربعاء

-  حملة تنظيف وا�سعة للمدار�س ع�سية انطاق ال�سنة الدرا�سية 2023/2022

03

 الأحزاب ال�سيا�سية توؤكد نجاح القمة العربية بالجزائر

 الرئي�س تبون ُيعزي في وفاة الفنانة القديرة فريدة �سابونجي  
 رئي�س الجمهورية يعزي في وفاة ال�سيخ الحاج محمد رم�سان مقدم التيجانية  
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بسبب إقامته بتل أبيب الول مرة منذ "االستقالل"  قفزة نوعية تظهر مدى  اصالحات الدولة

قال انه ال يوجد تهديد من الجزائر فيما 
يتعلق بإمداد إسبانيا  

يتم خالله مناقشة عدة مواضيع 
مطروحة على جدول األعمال

الوطني

الوطنيـة  النقابـة  أعلنـت 
للقضـاة عـن مقاطعـة اجتماع 
سـنوي لالتحاد الـدويل للقضاة 
يف  أبيـب  بتـل  إقامتـه  بسـبب 

املحتلـة. األرايض 
وكشـفت النقابة يف صفحتها 
الرسـمية عىل "فايسـبوك"، انه 
تلقـت دعوة من اإلتحـاد الدويل 
للقضـاة للمشـاركة يف االجتماع 
السـنوي املزمـع تنظيمـه بتـل 

أبيـب يف األرايض املحتلة.
القضـاة  نقابـة  كشـفت  و 
رسـمية  بصفـة  أبلغـت  أنهـا 

واملجموعـة  االتحـاد  رئيـس 
القضـاة  لنقابـات  االفريقيـة 
الحـدث،  لهـذا  بمقاطعتهـا 
مردفـة أن قـرار املقاطعة جاء 
إيمانـا منهـا بمبـادئ العدالـة 

االنسـان. وحقـوق 
أن  النقابـة  ذات  واضافـت 
انسـجاما  جـاء  القـرار،  هـذا 
مع املوقف الرسـمي والشـعبي 
القضيـة  مـن  للجزائـر 
مـع  وتضامنـا  الفلسـطنية 

الفلسـطيني. الشـعب 

جـدد رئيـس املجلـس األوروبي، 
شـارل ميشـال، تأكيده أنـه ال يوجد 
تهديـد مـن الجزائـر فيمـا يتعلـق 
بإمداد إسـبانيا بالغاز سـواء بشكل 
مبـارش أو غـر مبـارش، مشـرا اىل 
أنهـا تعـد رشيـكا موثوقـا يف تموين 

بالغاز. أوروبـا 
ونقـل موقـع ”أوروبـا بريـس”، 
االتحـاد  أن  ذاتـه،  املتحـدث  عـن 
يجـري محادثـات إلمكانيـة زيـادة 
حـن  يف  إلسـبانيا  الغـاز  إمـدادات 
الطـرف  مـن  تأكيـد  أي  يوجـد  ال 
زيارتـه  إىل  مشـرا  الجزائـري، 
األخـرة إىل الجزائـر ولقـاءه برئيس 
الجمهوريـة عبـد املجيد تبـون، أين 
تـم مناقشـة مسـألة إمـداد الجزائر 
لالتحـاد األوروبي بالغاز، مشـرا إىل 
أن هـذا امللـف كان عـىل رأس جدول 

زيارتـه. أعمـال 
وفنـد  رئيـس املجلس عـن وجود 
تهديـد مـن الجزائـر فيمـا يتعلـق 
بإمداد إسـبانيا بالغاز سـواء بشكل 
مبـارش أو غر مبارش، مشـرا أنه لم 
يحصـل يف نفـس الوقـت عـىل تأكيد 
مـن طـرف املسـؤولن الجزائريـن 

بخصـوص زيادة إمـدادات الغاز إىل 
إسـبانيا مـن عدمه.

وابـرز املسـؤول ذاتـه ، عـىل أن 
كرشيـك  نفسـها  تقـدم  الجزائـر 
موثـوق لدعـم االتحـاد األوروبـي يف 
هـذه األوقـات الصعبـة، مـرزا عىل 
موثوقيـة الجزائـر والتزامهـا بامداد 
لـم  أنـه  مـرزا   بالغـاز،  أوروبـا 
يسـمع من املسـؤولن يف الجزائر أي 
تهديـد بقطـع الغـاز عـن إسـبانيا، 
بـل بالعكـس ملـس أن الجزائـر تعد 
أوروبـا  رشيـكا موثوقـا يف تمويـن 

بالغـاز.
وقـال رئيـس املجلـس األوروبـي 
، أن الجزائـر تعتـر رشيـكا موثوقا 
عـىل  مشـددا  الطاقـة،  مجـال  يف 
الرشاكـة  اتفـاق  مراجعـة  رضورة 
بن الجزائـر واالتحـاد األوروبي من 
خـالل تحديـد األولويـات املشـركة 
بمـا يعـود باملنفعـة املشـركة عـىل 
التعـاون  أن  معتـرا  الطرفـن، 
الطاقـوي أمر أسـايس فعـال يف ظل 
تشـهدها  التـي  الدوليـة  الظـروف 

أوروبـا.

جلـويل،  عـي  النائـب  شـارك 
لحقـوق  العربـي  املرصـد  عضـو 
السـابع  االجتمـاع  يف  اإلنسـان 
للمرصـد العربـي لحقوق اإلنسـان 
مـر  جمهوريـة  بالقاهـرة، 

. لعربيـة ا
وافـاد بيـان للمجلـس الشـعبي 
هـذا  خـالل  تـم  أنـه  الوطنـي،  
االجتمـاع مناقشـة عـدة مواضيـع 
األعمـال،  جـدول  عـىل  مطروحـة 
العربـي  املـؤرش  مـرشوع  أهمهـا 
مسـودة  وإثـراء  الغذائـي،  لألمـن 
توقيعهـا  املقـرر  التفاهـم  مذكـرة 
لحقـوق  العربـي  املرصـد  بـن 
اإلسـالمية  املنظمـة  و  اإلنسـان 
لألمـن الغذائـي يـوم 18 سـبتمر 
2022 بالقاهـرة، كمـا تـم تقديـم 
عـرض حـول الورشـة التكوينيـة 
التي سـتنظمها املنظمة  اإلسـالمية 
ملنظمـة  التابعـة  الغذائـي  لألمـن 

اإلسـالمي. التعـاون 

وأضـاف البيان ذاتـه، يحرضها 
أعضـاء املرصـد العربـي لحقـوق 
اإلنسـان حول موضوع "التخطيط 
االسـراتيجي و تطوير السياسة يف 
املقـرر تنظيمها  الغذائـي",  األمـن 
 2022 سـبتمر   21 و   20 يومـي 
بالقاهـرة، و تـم التطـرق أيضا إىل 
بمشـاركة  الخاصـة  التحضـرات 
املرصـد  أمنـاء  مجلـس  أعضـاء 
تنظمـه  الـذي  الـدويل،  باملؤتمـر 
املؤسسـة الوطنية لحقوق اإلنسـان 
بمملكـة البحريـن حـول موضـوع 
التدابـر  و  العقوبـات  قانـون   "
البديلـة تجربـة نوعيـة يف الترشيع 
الجنائـي، يومي27 إىل28 سـبتمر 
2022م."هـذا زيـادة عـىل خطـة 
للمرصـد  املسـتقبلية  التحـركات 
مـع  املؤسسـية  العالقـات  لبنـاء 
املؤسسـات  و  الرملانيـة  املجالـس 
الوطنيـة العربية لحقوق اإلنسـان.

كشـف وزيـر الرقمنـة واالحصائيـات ومع 
اقراب انطـالق اإلحصـاء العام ال6 للسـكان 
والـذي  سـبتمر   25 ل  املحـدد  واإلسـكان  
عـن   ،2022 أكتوبـر   09 غايـة   اىل  يسـتمر 
اسـتخدام وألول مـرة منذ االسـتقالل وسـائل 
تكنولوجيـة حديثـة يف عمليـة هيكليـة بهـذا 
الحجـم, مـن خـالل اسـتعمال أكثـر من 57 
ألـف لوحـة الكرونيـة ذكية مجهـزة برشائح 
هاتـف مـن الجيـل الرابع سـيقوم بهـا أعوان 

مؤهلـون تـم تكوينهـم لهـذا الغرض.
اسـتخدام  ان  واعتـر  حسـن  رشحبيـل 
التكنولوجيـات الحديثـة يعتر "قفـزة نوعية 
يف تاريـخ اإلحصـاء يف الجزائر"، مـرزا اهمية 
اسـراتيجيا,  طابعـا  يكتـي  ملـا  االحصـاء  
الجهـود  مسـتوى  عـىل   نتائجـه  وانعـكاس 

ونتائـج اإلصالحـات التـي بارشتـه الدولـة.
و يف نـدوة صحفيـة نشـطها بمقـر وزارة 
محمـد  القطـاع,  وزيـر  بحضـور  االتصـال 
بوسـليماني, واالمـن العـام لـوزارة الداخلية 
العمرانيـة,  والتهيئـة  املحليـة  والجماعـات 
أن  رشحيبـل  قـال  زهانـة,  الحبيـب  محمـد 
اإلحصـاء العام السـادس للسـكان واإلسـكان 
"يكتـي طابعـا وطنيـا ودوليا واسـراتيجيا 
نتائجـه  ستسـمح  حيـث  األهميـة,  بالـغ 
املبذولـة  الجهـود  للجزائـر بإبـراز مسـتوى 
والنتائـج امليدانيـة لإلصالحات التـي بارشتها 
الدولـة, السـيما يف إطـار تنفيذهـا اللتزاماتها 
الدوليـة عىل غـرار أهـداف التنمية املسـتدامة 
يف آفـاق 2030, مـا سـينعكس إيجابيـا عـىل 
صـورة بالدنـا ال سـيما مـا تعلـق بالرتيبات 

الدوليـة". والتصنيفـات 
رشحبيـل "الدولـة الجزائرية "سـخرت كل 
املـوارد البرشيـة املؤهلـة واملاليـة والوسـائل 

لالزمة" ا
ونـوه الوزيـر باملناسـبة, إىل أن اسـتخدام 
القـادم "سيسـمح  العـام  بيانـات اإلحصـاء 
بوضـع السياسـات العموميـة بطريقـة أنجع 
ومتابعتهـا وتقييمهـا عـىل املسـتوى الوطني 
معلومـات  توفـر  طريـق  عـن  واملحـي 
املجـاالت  يف  ومحينـة  دقيقـة  إحصائيـة 
االجتماعيـة واالقتصاديـة"، مشـرا أن األمـر 
ذات  املعلومـات  بجمـع  أساسـا  "سـيتعلق 
الطابـع االجتماعي والديموغـرايف واالقتصادي 
لكل فـرد مـن أفـراد األرسة وبيانـات الزواج, 
والتعليـم  والربيـة  والهجـرة  والتنقـل 
واالسـتفادة من الخدمات العمومية الرئيسـية 
واسـتخدام تكنولوجيـات اإلعـالم واالتصال"، 
كمـا يتعلـق األمر أيضـا بإحصاء األشـخاص 
ذوي االحتياجـات الخاصة واألشـخاص بدون 
مـأوى, مـع التعـرف عـىل خصائـص املباني 
واملسـاكن وغرهـا, وكذا الحـرص عىل تحقيق 
اإلحصـاء  جـودة  مراقبـة  مـن  درجـة  أعـىل 
وتطبيـق املعاير الدولية التي تسـاهم بشـكل 
فعـال يف تقييـم النتائـج ودراسـتها بدقـة –

يضيـف الوزيـر-
وكشـف يف هـذا السـياق عن قيمـة الغالف 
واملقـدر  اللوحـات  لهـذه  املخصـص  املـايل 
بمليـار )1( دج عـالوة عـن تخصيـص الدولة 

إلنجـاز  دج  مليـار   5 يقـارب  مـايل  لغـالف 
اإلحصـاء العـام السـادس للسـكان والسـكن 
نتائجـه يف غضـون ثالثـة  والـذي سـتعرف 
أشـهر بعـد نهايـة العمليـة، قائال "ستسـمح 
هـذه التكنولوجيـات الحديثـة بتيسـر عملية 
جمـع املعلومـات اإلحصائيـة قصـد تسـهيل 
تكاليـف  تقليـص  مـع  املعطيـات  اسـتغالل 
وآجـال جمـع هـذه املعلومـات ومعالجتها, و 
ذلـك تنفيـذا لتعليمـات رئيـس الجمهوريـة, 
السـيد عبـد املجيد تبـون, وكـذا تماشـيا مع 
توصيـات هيئـة األمـم املتحدة لـدورة 2020, 
املتعلقة بتعدادات السـكان واإلسـكان الرامية 
إىل اسـتخدام تكنولوجيـات اإلعـالم واالتصال 
عـىل نطـاق واسـع يف العمليـات اإلحصائية".

مراحـل  بمجمـل  األمثـل  التكفـل  وبغيـة 
يتكفـل  الـذي  الهـام  الوطنـي  الحـدث  هـذا 
بـه الديـوان الوطنـي لإلحصائيـات بالتعاون 
مـع لجنـة وطنيـة يرأسـها وزيـر الداخليـة 
العمرانيـة  والتهيئـة  املحليـة  والجماعـات 
عـىل  وبلديـة  والئيـة  لجـان  مـع  بالتنسـيق 
املسـتوى املحـي يف كل ربـوع الوطـن, أكـد 
رشحبيـل بـأن الدولـة الجزائريـة "سـخرت 
كل املـوارد البرشيـة املؤهلة واملالية والوسـائل 
2467 مكـون  أكثـر مـن  الالزمـة, بتكويـن 
وتجنيـد أكثـر مـن 61 ألـف عون منهـم أكثر 
مـن 51 الـف عون مكلـف باإلحصـاء وحوايل 
8032 عـون مراقب باإلضافـة اىل 2000 عون 

احتياطـي".
املواظبـة  الوطنيـة  الجهـود  خضـم  ويف 
لرقيـة املنظومـة اإلحصائيـة وإعـداد شـبكة 
الـراب  عـر  تمتـد  لإلحصائيـات  تفاعليـة 
يف  التحكـم  عمليـة  تيسـر  بغيـة  الوطنـي 
االقتصـاد ونحو اسـتجابة أنجـع الحتياجاتنا 
االقتصاديـة واالجتماعيـة -يضيـف الوزيـر- 
إىل  أساسـية  خطـوة  "يعـد  اإلحصـاء  فـإن 
جانـب الخطـوات املتخـذة سـالفا مـن أجـل 
لإلحصـاء  الوطنيـة  باملنظومـة  النهـوض 
عـىل غـرار إعـادة تفعيـل املجلـس الوطنـي 
لإلحصـاء شـهر أکتوبـر 2021 باإلضافـة إىل 

العمليـة الجاريـة واملتعلقة بعرنـة الديوان 
الوطنـي لإلحصائيات يف إطار مقاربة شـاملة 
وبنـاءة مـن شـأنها إعـادة الثقـة يف املعلومة 
اإلحصائيـة واملؤسسـات املكلفـة بإعدادهـا".

لالشـارة  فأنـه لـم ينظـم أي تعـداد عـام 
سـنة  منـذ  الجزائـر  يف  واإلسـكان  للسـكان 
2008, والـذي حـدد عـدد سـكان الجزائـر 
قـال  حيـث  فـرد,  مليـون  ب34.5  آنـذاك 
السـيد رشحبيـل يف هذا الصـدد بـأن الجزائر 
"توجد بال شـك أمـام تحول كبـر يف الركيبة 
السـكانية املقـدرة حاليـا ب45 مليون نسـمة 
باإلضافـة إىل حركة تنقل السـكان من منطقة 
إىل أخـرى وزيـادة حجم التجمعات السـكانية 
تماشـيا وارتفاع النسـبة الديمغرافية لسـكان 
املـدن وكـذا السياسـات العموميـة املنتهجـة 

لتطويـر وتوفـر سـكنات الئقـة للمواطن".
وبالنظـر إىل عظـم تحـدي عمليـة اإلحصاء 
العـام, شـدد السـيد رشحبيـل عـىل رضورة 
بـن  الوثيـق  والتعـاون  املحكـم  "التنسـيق 

الفاعلـن". مختلـف 
بوسـليماني" احصاء 2022  سيكون تحت 

شـعار"نحيص حارضنا لصنع مستقبلنا"
االتصـال,  وزيـر  وصـف  جهتـه,  مـن  و 
املوسـوم  ال6  اإلحصـاء  هـذا  بوسـليماني, 
بشـعار: "نحيص حارضنا لصنع مسـتقبلنا", 
بالعمليـة "املهمـة" التـي تـويل لهـا الدولـة 
اإلعـالم  داعيـا  العنايـة,  كامـل  الجزائريـة 
الجزائـري إىل تحسـيس املواطنـن وتوعيتهم 

فيـه ومرافقتـه. املشـاركة  بـرضورة 
أمـا األمـن العام لـوزارة الداخليـة, زهانة, 
الـوزارة  توليهـا  التـي  األهميـة  أبـرز  فقـد 
لنتائـج هـذا اإلحصـاء ونجاحه باعتبـاره أداة 
للتخطيـط والرمجـة يف املجـاالت االجتماعيـة 
واالقتصاديـة والتهيئـة العمرانيـة, معترا أن 
هـذه العمليـة سيسـتفيد منها كل قطـاع من 
أجـل تحديد سياسـته املسـتقبلية, كما شـدد 
عـىل الدور الذي مـن املنتظـر أن يلعبه اإلعالم 

مـن أجـل نجاحه.

الدينيـة واألوقـاف،  حـل وزيـر الشـؤون 
الفرنسـية  بالعاصمـة  بلمهـدي  يوسـف 
فعاليـات  يف  املشـاركة  أجـل  مـن  باريـس 
الجامعـة الصيفيـة األوىل املنظمـة مـن طرف 
فدراليـة جامع باريـس الكبر بفرنسـا خالل 

الجـاري. سـبتمر  و18   16
الدينيـة  الشـؤون  لـوزارة  بيـان  وافـاد 
واالوقـاف، انـه وصل وزيـر الشـؤون الدينية 
واألوقـاف الدكتور يوسـف بلمهـدي بباريس 
الصيفيـة  الجامعـة  فعاليـات  يف  للمشـاركة 
األوىل التـي تنظمهـا فدراليـة جامـع باريس 
الكبـر بفرنسـا يف الفـرة املمتدة مـن 16 إىل 
18 سـبتمر 2022 بمعهـد العالـم العربـي 

الفاعلـن  مختلـف  بمشـاركة  بباريـس، 
والجاليـات  بفرنسـا  الجزائريـة  بالجاليـة 

املسـلمة.
واضـاف البيـان ذاتـه،  وقـد كان الوزيـر 
لقـاءات مـع األئمـة املنتدبـن مـن الجزائـر 

لجامـع باريـس الكبـر ومختلـف املسـاجد 
املنتـرشة عـر كامـل الـراب الفرنـي، حيث 
يـؤدي هـؤالء دورا مهمـا يف تأطـر جاليتنـا 
هنـاك، ونـرش فكر الوسـطية واالعتـدال، كما 
التابـع ملسـجد  باديـس  ابـن  يـؤدي معهـد 
باريـس الكبـر دورا مهمـا يف تكويـن األئمة 

. ك هنا
ولالشـارة،  فـإن الوفـد الجزائـري الـذي 
واألوقـاف  الدينيـة  الشـؤون  وزيـر  يقـوده 
يضـم كال مـن عبـد الرحمن حمـزاوي رئيس 
املرصـد الوطني للمجتمع املدنـي و مصطفى 

حيـداوي رئيـس املجلـس األعىل للشـباب.
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أكد انها من كبار الفنانين الجزائريين

أبـرق،  رئيـس الجمهورية، عبد 
املجيـد تبـون، برسـالة تعزيـة إىل 
عائلـة املرحومة املمثلة السـنيمائية 
فريـدة  القديـرة  واملرسحيـة 
املنيـة  وافتهـا  التـي  صابونجـي 
أمـس عـن عمـر ناهـز 92 سـنة.
لرئاسـة  بيـان   وأوضـح 
رئيـس  أن   ، الجمهوريـة 
الجمهوريـة عـّزى عائلـة الراحلـة 
والفنيـة،  الثقافيـة  األرسة  وكل 
التأثـر  ببالـغ  “تلقيـت  مؤكـدا 
لهـا  املغفـور  وفـاة  نبـأ  واألىس 
بـإذن الله تعـاىل الفنانـة املرحومة 

صابونجـي”. فريـدة 
تبـون:  الرئيـس  وأضـاف 
نـودع  الجلـل  املصـاب  “وبهـذا 
إسـما المعـا مـن كبـار الفنانـن 
الجزائريـن، فلقـد نالـت رفقة ثلة 
مـن الفنانـن التقديـر واالحـرام 
مـن خـالل مـا قدمتـه مـن أعمال 
مرسحيـة وسـينمائية راقية وكانت 
بذلك مثـاال ألجيال مـن الفنانن”.
واوضـح الرئيـس تبـون: "وإذ 
نسـلم بقضـاء اللـه وقـدره أتوجه 
الفنيـة  واألرسة  الفقيـدة  ألهـل 
بخالـص التعازي وأصدق مشـاعر 
أن  تعـاىل  اللـه  سـائال  املواسـاة، 
ويسـكنها  برحمتـه  يتغمدهـا 
الفـردوس األعـىل ويلهـم الجميـع 
عظـم  والسـلوان.  الصـر  جميـل 

اللـه أجركـم وأحسـن عزاءكـم
السـبت،  أمـس،  وتوفيـت، 
املمثلـة القديرة فريـدة صابونجي 
وتعـد  املـرض،  مـع  رصاع  بعـد 
مـن  صابونجـي  فريـدة  املمثلـة 
الفـن بعـد مسـرة  بـن عمالقـة 
طويلـة يف الفـن قدمت فيهـا عديد 
راسـخة  بقيـت  التـي  األعمـال 
ووريـت  الجزائريـن،  قلـوب  يف 
الفنانـة الثـرى امـس بعـد صالة 
العـر بمقـرة العاليـة بالجزائر 

العاصمـة.
وزيـرة  عـزت  جهتهـا،  ومـن 
صوريـة  والفنـون  الثقافـة 
مولوجـي، عائلة الفنانـة املرحومة 
وافتهـا  التـي  فريـدة صابونجـي 
املنيـة صبيحـة اليـوم السـبت عن 

سـنة.  92 ناهـز  عمـر 
واوضحت الوزيـرة يف  الصفحة 
الرسـمية للوزارة عر “فاسـبوك” 
يف نـص التعزيـة " تلقيـت وزيرة 
الدكتـورة  والفنـون،  الثقافـة 
مـن  بكثـر  مولوجـي  صوريـة 
الحـزن واألىس، نبـأ وفـاة املغفور 
القديـرة  املمثلـة  اللـه  لهـا بـإذن 
عمـر  عـن  صابونجـي،  فريـدة 
92 سـنة، بعـد معاناتهـا  ناهـز  
مـن أزمـة صحيـة حـادة، لتفقـد 

بذلـك الجزائـر عمـود مـن أعمدة 
الفـن الجزائـري الجميـل، وأمـام 
تتقـدم  الجلـل،  املصـاب  هـذا 
عائلـة  إىل  مولوجـي  الوزيـرة 
الفقيـدة ولألرسة الثقافيـة والفنية 
كافـة، بأخلـص التعـازي األخوية 
واملواسـاة الصادقـة، داعيـة اللـه 
يتغّمـد  أن  وتعـاىل،  سـبحانه 
الفقيـدة بواسـع رحمتـه وغفرانه 
الصـر  جميـل  أهلهـا  يُلهـم  وأن 
إِليـه  وإنّـا  ِلّلـه  “إنّـا  والسـلوان، 

َراِجُعـون”.
وأضـاف املصـدر ذاتـه،  وزارة 
الثقافـة بمناقـب الفقيـدة، حيـث 
الفـن  رائـدات  مـن  اعترتهـا 
املرسحـي والسـينمائي يف الجزائر، 
قائلـة إنهـا دخلت املرسح يف سـن 
مبكرة جـدا وكان عمرها ال يتجاوز 
13 سـنة، كمـا دخلـت عالـم الفن 
مـن بـاب اإلذاعـة الوطنيـة سـنة 
القـرن  خمسـينيات  ويف   ،1947
املـايض قدمـت العديد مـن األعمال 
الكالسـيكي  املـرسح  يف  واألدوار 
باملـرسح الوطنـي، وكـذا مؤخرا يف 
دار “أوبـرا” الجزائـر، إضافـة إىل 
العـرشات مـن األعمـال املرسحيـة 
الفـن  نجـوم  مـع  الكالسـيكية 
غـرار مصطفـى  عـىل  الجزائـري 
نوريـة،  التـوري،  محمـد  كاتـب، 

كلثـوم وغرهـم.
وأدت املرحومـة أشـهر أدوارها 
املصـر”  “مسلسـل  مـن  كل  يف 
سـنة 1989، “كيـد الزمن” سـنة 
1999، وآخـر عمل لهـا كان “دار 

البهجـة” سـنة 2013.
الفنانـن  مـن  العديـد  ونـرش 
برقيـات التعزيـة عـر صفحاتهم 
التواصـل  موقـع  عـىل  الرسـمية 
االجتماعـي الفايـس بـوك، نوهـوا 
الفنانـة  مـن خاللهـا مـا قدمتـه 
مـن اعمـال فنيـة راسـخة يف الفن 

الجزائـري.
ومن جهتـه، عزى االمـن العام 
للحـزب جبهـة التحريـر الوطني، 
وفـاة  يف  بعجـي،  الفضـل  ابـو 
الفنانـة فريـدة صابونجـي، قائال 
يف برقيـة التعزيـة بقلوب خاشـعة 
اللـه  بقضـاء  مطمئنـة  ونفـوس 
وقـدره تلقيـت نبـا وفـاة سـيدة 
الشاشـة الفنانـة القديـرة فريـدة 
وعـىل  اللـه،  رحمهـا  صابونجـي 
اثـر هـذه الفاجعـة االليمـة التـي 
الفنية  بعائلتهـا وبالسـاخحة  املت 
لعائلتهـا  اتقـدم  ان  اال  اليسـعني 
وعائلـة الفـن الجزائريـة بخالص 
العـزاء واملواسـاة داعهيـا اللـه ان 

برحمتـه". املرحومـة  يشـمل 

عـزى رئيـس مجلس األمـة، صالح ڨوجيـل، عر حسـابه يف توينر يف وفـاة الفنانة 
القديرة فريـدة صابونجي.

وغـرد قوجيـل قائال" ترحـل عنـا اىل رحمة اللـه تعـاىل ومغفرته، أيقونـة وقدوة 
الفـن امللتزم والجميـل املرحومة فريـدة صابونجي، عظـم الله أجرنا وأحسـن عزاءنا 
فيهـا، لقـد عطـرت يوميـات الجزائريـات والجزائريـن بـكل مـا هو جميـل، أصيل 

وراق...رحمهـا اللـه وأسـكنها فسـيح جنانـه ...إنا للـه و إنا إليـه راجعون.

وجـه، امـس، رئيـس الجمهوريـة عبـد 
املجيد تبـون، دعوة رسـمية لرئيس مجلس 
أول  الفريـق  للسـودان  االنتقـايل  السـيادة 
ركـن عبـد الفتـاح الرهـان، للمشـاركة يف 
القمـة العربية. املزمـع تنظيمهـا بالجزائر 

يومـي الفاتـح والثانـي نوفمـر املقبل.
الجمهوريـة،  لرئاسـة  بيـان  واوضـح 
انـه سـلم رسـالة الدعـوة، وزيـر التجـارة 
وترقيـة الصـادرات، كمـال رزيـق، بصفته 
الجمهوريـة،  لرئيـس  خاصـا  مبعوثـا 
خالل إسـتقباله امـس بالخرطـوم عاصمة 

السـودان.
واالسـتعدادات  التحضـرات  وتتواصـل 
الجاريـة بالجزائـر لتنظيـم القمـة العربية 
خالل شـهر نوفمـر املقبل، وذلـك يف اطار 

لـم الشـمل العربي.

املجيـد  عبـد  الجمهوريـة  رئيـس  ابـرق   
املرحـوم  عائلـة  إىل  تعزيـة  برسـالة  تبـون 
الشـيخ اإلمـام الحاج محمـد رمضـان مقدم 

ببوسـمغون. التيجانيـة  الطريقـة 
املـوىل  التعزيـة: “شـاء  يف رسـالة  وجـاء 
تبـارك وتعاىل أن يتوىف شـيخنا اإلمـام الحاج 
محمـد رمضـان مقـدم الطريقـة التيجانيـة 
ببوسـمغون الـذي رحل عـن هـذه الدنيا بعد 
عمـر مبـارك قضـاه يف خدمة بيـوت الله إمام 
وواعظـا مرشـدا ومربيا حريصا عـىل تحفيظ 
وفقيهـا  أبنائنـا  مـن  للناشـئة  اللـه  كتـاب 

للتوحيـد والتصوف”. دارسـا ومدرسـا 
واضـاف الرئيـس تبـون: “ولقـد كان بما 

حباه اللـه بمكانـة العلماء واألئمـة واحدا من 
املنتسـبن العاملـن يف رحـاب الزاويـة الذين 
نالـوا إجازات مـن خلفائها وعلمائهـا وعرفانا 
وتقديـرا إلخالصـه وجهـده وخدمتـه للديـن 
وبومسـغون  البيـض  منطقـة  يف  اإلسـالمي 

الـدوام  عـىل  الكـرام  أهلهـا  رعـى  التـي 
شـيوخنا األئمة األفاضل وأحاطوهـم بالعناية 

والرفعـة”.
وتابـع الرئيس ذاتـه: “وأمام هـذا املصاب 
يف  أهلنـا  كافـة  وإىل  إليكـم  أتوجـه  األليـم 
كافـة  وإىل  املجـاورة  والربـوع  بوسـمغون 
مريـدي الزاويـة التيجانية بأخلـص التعازي 
وأصـدق مشـاعر املواسـاة، داعيـا املـوىل عز 
وجـل أن يتغمـد فقيدنـا برحمتـه الواسـعة 
والصالحـن  والشـهداء  الصديقـن  مـع 
فسـيح  يسـكنه  وأن  رفيقـا  أولئـك  وحسـن 
جناتـه ويتنعـم عـىل الجميـع بجميـل الصر 

والسـلوان”ّ.

وجـه رئيـس الجمهوريـة، عبـد املجيـد تبون، 
دعـوة رسـمية للملـك عبداللـه الثاني ملـك األردن 
للمشـاركة يف الدورة العادية الــ31 للقمة العربية 
نوفمـر  و2   1 يومـي  بالجزائـر  سـتنعقد  التـي 

. ملقبل ا
وأوضـح الديـوان امللكـي الهاشـمي يف تغريدة 
عـىل حسـابه بموقـع “تويـر”، أن رسـالة الدعوة 

سـلمها وزيـر العـدل حافـظ األختام عبد الرشـيد 
طبي بصفتـه مبعوثا خاصـا لرئيـس الجمهورية.

الجمهوريـة،  ومـن جهـة اخرى،وجـه رئيـس 
عبـد املجيـد تبـون، دعـوة رسـمية للملـك حمـد 
بـن عيـى آل خليفـة ملـك البحريـن للمشـاركة 
يف الـدورة العاديـة الــ31 للقمـة العربيـة التـي 
سـتنعقد بالجزائـر يومـي 1 و2 نوفمـر املقبـل.

رسـالة  أن  الجمهوريـة  لرئاسـة  بيـان  وأفـاد 
الدعـوة سـلمها وزيـر الطاقـة واملناجـم، محمـد 
عرقـاب، بصفته مبعوثا خاصـا لرئيس الجمهورية 
خـالل اسـتقباله باملنامـة مـن قبل سـمو الشـيخ 
محمـد بـن مبـارك آل خليفـة املمثل الخـاص مللك 

. لبحرين ا

والتشـكيالت  األحـزاب  مـن  العديـد  أكـدت 
السياسـية بالجزائـر عىل نجـاح القمـة العربية 
التـي تحتضنهـا الجزائـر مطلـع شـهر نوفمر 
املقبل، مشـيدة بالتطـور امللحوظ الـذي احرزته 
يف سلسـلة التحضرات التي تقوم بها السـلطات 

الجزائرية.
للتجمـع  العـام  األمـن  أكـد  السـياق،  ويف 
إن  زيتونـي،  الطيـب  الديمقراطـي،  الوطنـي 
تنظيـم  يف  واضحـا  تقدمـا  أحـرزت  الجزائـر 
القمـة العربيـة بعد محـاوالت التشـويش عليها 
خاصـة مـا يتعلـق بنـرة القضايـا العادلـة، 
مردفـا:" نحـن نعـي مـا يحـاك ضـد الجزائـر 
ونحـن واثقون مـن نجـاح القمة العربية شـهر 

نوفمـر".
ومـن جهة اخـرى، دعـا زيتوني نـواب حزبه 

ملناقشـة بيـان السياسـة العامـة بجديـة تامـة 
وبـكل موضوعيـة وشـفافية، مشـرا يف كلمة له 
خـالل لقـاء جمعه بشـباب حزبـه، إن مناقشـة 
سـيحظى  للحكومـة  العامـة  السياسـة  بيـان 
بتقييـم جـاد، مضيفـا:” ال يجب أن يكـون بيانا 
لرفـع األيـدي فقـط رغـم تواجدنـا يف األغلبيـة 

الرئاسـية التـي يقودهـا رئيـس الجمهوريـة”.
وأضـاف املتحـدث ذاتـه، :” الوضـع الحـايل 
يسـائل الحكومة بشـأن تنفيـذ التزاماتهـا التي 
تضمنهـا مخطـط عملهـا أمـام نـواب الشـعب 
رسيعـة  بديناميكيـة  يسـتجيب  أن  وينبغـي 

املواطنـن”. لتطلعـات 
الحكومـة  زيتونـي  دعـا  آخـر،  سـياق  ويف 
مـن خـالل حضـور وزيـر الشـباب والرياضة، 
عبـد الـرزاق سـبقاق، لالسـتثمار يف الطاقـات 

مـع  يتقاطـع  األرنـدي  قائـال:”  الشـبابية، 
رئيـس الجمهوريـة يف إرشاك الشـباب وتحمـل 

واالقتصاديـة". السياسـية  مسـؤولياتهم 
وأضـاف املتحـدث ذاتـه،" نويل أهميـة كبرة 
ملشـاركة الشـباب يف القرارات السياسـية بعدما 
عانـى يف املايض مـن تهديم املعنويـات وتخريب 
العقـول ويجـب أن ال نلقـي اللـوم عـىل النظام 
السـيايس ألننـا لـم نلعب دورنـا كأحـزاب لفتح 

املجـال أمـام الشـباب للقيادة".
ومـن جهتهـا تطـرق حـزب جبهـة التحرير 
العـام  االمـن  لقـاءات  خـالل  مـن  الوطنـي 
للقمـة  الجاريـة  التحضـرات  اىل  باملناضلـن 
العربيـة، مشـرا اىل ان القمـة العربيـة بالجزائر 

سـتعمل عـىل لـم الشـمل العربـي.

فـوزي  "حمـاس"  باسـم  املتحـدث  اعلـن  
برهـوم إن الحركـة تلقـت دعـوة رسـمية لزيارة 
الجزائـر، للتباحـث حـول سـبل إنجـاح الحـوار 

الفلسـطيني. الوطنـي 
وقـال  ممثل حركـة "حماس" برهـوم يف بيان 
لـه امـس  "تلقت قيـادة حمـاس دعوة رسـمية، 
لزيـارة وفد من قيـادة الحركة الجزائـر، للتباحث 
حول سـبل إنجـاح الحـوار الوطني الفلسـطيني، 
والوصـول إىل املصالحـة وترتيـب البيـت الداخي 

لفلسطيني". ا
وأضـاف برهـوم إن الوفـد سـيكون برئاسـة 

خليـل الحيـة، رئيـس مكتـب العالقـات العربيـة 
السـيايس  املكتـب  واإلسـالمية، ويضـم عضـوي 
ماهـر صـالح، وحسـام بـدران، وسـينضم للوفد 
يف  "حمـاس"  حركـة  ممثـل  عثمـان  محمـد 

الجزائـر.
يف  العامـة  العالقـات  مديـر  أعلـن  قـد  وكان 
"فتـح"  بحركـة  والتنظيـم  التعبئـة  مفوضيـة 
الفلسـطينية منـر الجاغـوب، عن زيـارة مرتقبة 
يقـوم بهـا وفـد قيـادي بـارز مـن الحركـة إىل 

الجزائـر.
العـام  العالقـات  وجـاءت تريحـات مديـر 

"فتـح  بحركـة  والتنظيـم  التعبئـة  مفوضيـة  يف 
صفحتـه  عـر  الجاغـوب"  منـر  الفلسـطنية 
الرسـمية عىل موقع "فيسـبوك" حيـث اوضح  أّن 
الزيـارة سـتكون برئاسـة نائـب رئيـس الحركة 
اللجنتـن  عضـو  مـن  وكّل  العالـول،  محمـود 
لحركـة  واملركزيـة  التحريـر  ملنظمـة  التنفيذيـة 
"فتح"عـزام األحمـد، ورئيـس املجلـس الوطنـي 
"فتح"روحـي  لحركـة  املركزيـة  اللجنـة  عضـو 
فتـوح،  ولـم يذكـر الجاغوب سـبب زيـارة الوفد 

إىل الجزائـر، وال امللفـات التـي سـيبحثها.
هـذا  أكـد مصـدر قيـادي يف حركـة املقاومـة 

أّن  اعالميـة  اإلسـالمية "حمـاس"يف تريحـات 
هنـاك توجهـا مـن الحكومـة الجزائريـة لجمـع 
الفصائل الفلسـطينية عامـة، وحركتي "حماس" 
و"فتـح" بشـكل خـاص لبحـث ملـف املصالحة 
والعراقيـل التـي مـا زالـت تحـول دون إنجـازه، 
ليكـون ذلك قبـل انعقاد القمـة العربيـة املرتقبة 

مطلـع شـهر نوفمـر املقبل.
حمـاس  حركـة  فـان  املصـدر  ذات  وحسـب 
كانـت قـد سـلمت السـلطات الجزائريـة ورقـة 
الوطنيـة  للمصالحـة  رؤيتهـا  حـول  شـاملة 
الرئيسـية  العقبـة  أّن  وأكـدت  الفلسـطينية، 

موجـودة لـدى حركـة فتـح والرئيـس محمـود 
املصالحـة  يف  يرغـب  ال  الـذي  شـخصيا  عبـاس 
مسـتبعدا  تشـاركية"،  نوايـا  أي  لديـه  وليسـت 
حـدوث أي اخراقـات جوهرية يف ملـف املصالحة 
القائمـة بـن حركتـي  بسـبب عمـق الخالفـات 
"حمـاس" و"فتـح"، وألن ملـف املصالحـة بيـد 

أوال. القاهـرة 
وكان الرئيـس عبـد املجيـد تبـون قـد أعلن يف 
شـهر أوت املـايض عن سـعي الجزائـر الحتضان 
اجتمـاع للفصائل الفلسـطينية قبـل انعقاد القمة 

العربيـة املقـررة يف مطلـع شـهر نوفمـر املقبل.

فريال/ت

كان مرشدا ومربيا حريصا على تحفيظ كتاب هللا للناشئة

التحضيرات تتواصل بالجزائر

رغم محاوالت التشويش عليها

للتباحث حول سبل إنجاح الحوار الوطني الفلسطيني

الرئي�س تبون يوجه دعوة لرئي�س مجل�س ال�سيادة 
ال�سوداني للم�ساركة في القمة العربية

رئي�س الجمهورية يعزي في وفاة ال�سيخ الحاج محمد رم�سان مقدم التيجانية

الرئي�س تبون يوجه دعوة لملك الردن والبحرين للم�ساركة في القمة العربية

الأحزاب ال�سيا�سية توؤكد نجاح القمة العربية بالجزائر

"حما�س" تتلقى دعوة ر�سمية لزيارة الجزائر

الرئي�س تبون ُيعزي في وفاة الفنانة 
القديرة فريدة �سابونجي

قوجيل يعزي في وفاة الفنانة فريدة �سابونجي

فريال/ت

فريال/ت

فريال/ت

فريال/ت

حليمي.غ

فريال/ت

الوطني
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-  حملة تنظيف وا�سعة للمدار�س ع�سية انطاق ال�سنة الدرا�سية 2023/2022

بلعابد يكلف مفتشين لمتابعة انطالق السنة الدراسية ويكشف:

النقابـة  تنظـم  ان  املنتظـر  مـن 
واملسـاعدين  للمرشفـن  الوطنيـة 
الربويـن "اليـوم" وقفـة احتجاجيـة 
أمـام ٌملحقـة وزارة الربيـة بالعنارص-

رويسـو-  تنديـدا بتجاهل الـوزارة لكّل 
املطالـب الـواردة يف البيانـات الوطنيـة 
اإلشـعار بـاإلرضاب وغلقهـا  وبيانـات 
لقنـوات الحوار الجـاد الذي قـد يٌفيض 
األطـراف  جميـع  تـريض  حلـول  إىل 
تبعـات  الجزائريـة  املدرسـة  وتٌجنّـب 
اإلرضابـات واالضطرابـات مـع الدخول 

. واملـدريس  اإلجتماعـي 
وقالـت النقابـة يف بيـان لهـا امـس 
تمسـكها باعتصـام اليـوم االحـد  وألّن 
إلعـداد  التقنيـة  اللٌّجنـة  تقرحـه  مـا 
مـرشوع القانـون األسـايس الخاص يف 

شّقه الخاص بسـلك اإلرشاف الربوي ال 
يلبـي الحّد األدنـى من املطالـب ويرقى 
و  املهنـي  األبارتيـد  تطبيـق  حـّد  إىل 
ٌمحاولـة إبـادة مهنية جماعية ملنتسـبي 
يف  املهنـي  مسـتقبلهم  ويضـع  السـلك 
طريق مجهـول ويجعل منهـم موظفن 
ضعيـف  وبتصنيـف  املهـام  متعـّددي 
الّسـبل  كّل  اسـتنفذت  النقابـة  وألّن   ،
إيصـال  أجـل  مـن  امٌلتاحـة  القانونيـة 
بهـا  والتّكفـل  واالنشـغاالت  املطالـب 
مـن طـرف الوصايا،خاّصـة مـا تعّلـق 
منها بمراجعـة النصـوص املقرحة من 
طـرف لجنـة إعـداد مـرشوع القانـون 

البيـان-. ذات  األسـايس.-يضيف 
واضـاف بيـان النقابـة انـه و عمـالً 
بأحـكام القانـون 02-90 و بٌمقتـى 

القانون 06-22 ،يعـدل ويتمم القانون 
القانـون  عـىل  وبنـاء   ،  90-14 رقـم 
للنقابـة  الداخـي  والنّظـام  األسـايس 
،وبمـا خّولـه املجلـس الوطنـي للمكتب 
التعبئـة  حالـة  أعلـن  الـذي  الوطنـي 
العاّمـة واالسـتنفار النضـايل يف األطوار 
اسـتعدادها  ومـع   ، الثـالث  التعليميـة 
التـام للحـوار الجاد واملسـؤول والبناء ، 
النقابـة الوطنية للٌمرشفن وامٌلسـاعدين 
الربويـن ، ومـع مواصلتهـا ملقاطعـة 
اىل  اضافـة  تقـرر  اإلداريـة،  األعمـال 
اعتمصـام اليـوم تنظيـم ارضاب يومي 
وذلـك  الجـاري  سـبتمر  و22   21
املهنيـة  املطالـب  تحقيـق  أجـل  مـن 

. واإلجتماعيـة 
ذات  –حسـب  املطالـب  وتتمثـل 

البيان- أخـذ الّلجنة التقنيـة بٌمقرحات 
نوفمـر   16 بتاريـخ  امٌلقّدمـة  النّقابـة 
بالتوظيـف  تعّلـق  مـا  خاّصـة   2021
شـهادة  ليسـانس  بشـهادة  والتّمسـك 
الربيـة  مـرشف  بصفـة  للتوظيـف 
مـن  واالسـتفادة   12 وبالتصنيـف 
األحـكام اإلنتقالية يف اإلدمـاج ، والفصل 
النّهائـي يف ملف ٌمنتسـبي الرٌّتـب اآليلة 
وٌمسـاعد  للربيـة  )ٌمسـاعد  للـّزوال 
رئيـي للّربيـة( وتمكينهـم مـن الرتبة 
القاعديـة مـرشف الربيـة قبـل صدور 
الجديـد . الخـاص  األسـايس  القانـون 

وتطالـب نقابـة املرشفـن  باإلبقـاء 
عـىل ٌرتبـة ٌمستشـار للّربيـة وحـر 
إليهـا للٌمنحدريـن مـن سـلك  الرقيـة 
املسـاعدين واملرشفن الربويـن وإلغاء 

التعليـم  أسـالك  مـن  اإلنحـدار  رشط 
ضمانًـا للّرقيـة إىل الّرتـب األعـىل التي 
يُحّددهـا القانـون األسـايس الخـاص و 
ٌمعالجـة ِملـف امٌلدمجـن بصفة ٌمرشف 
الّربيـة يف األطوار التّعليميـة الثاّلثة بما 
يتوافـق وأحـكام املـادة 5 من املرسـوم 
التنفيـذي 336-19 والتّمسـك بتوحيـد 
مـع  والتّصنيـف  والرتبـة  التسـمية 

نظرائهـم يف املتوسـط والثانـوي .
إىل تغليـب صـوت  النقابـة  ودعـت  
الحكمـة مـن طـرف الـوزارة ٌمحّملـة 
إيّاهـا كامـل املسـؤولية يف التجـاوزات 
املـآالت التـي قـد تـؤّدي إىل التّصعيـد 
املفتـوح. والذهـاب إىل خيـار االرضاب 

حليمي.غ

 كشـف وزيـر الربيـة الوطنية,عبـد الحكيـم 
بلعابـد, عـن تنظيـم بدايـة من السـنة الدراسـية 
لتقييـم  امتحـان   )2022-2023( الجاريـة 
مكتسـبات التلميـذ يف نهايـة املرحلـة االبتدائيـة, 
وذلـك بدون احتسـاب نتائجـه يف معـدل االنتقال 

املتوسـط. الطـور  إىل 
اجتمـاع  تنظيـم  هامـش  عـىل  بلعابـد  وقـال 
اللجنـة املكلفـة بتحضـر هـذا االمتحان أنـه "تم 
وضـع اللمسـات األخـرة والتحضـرات املتعلقة, 
التلميـذ  مكتسـبات  لتقييـم  امتحـان  باعتمـاد 
يف نهايـة املرحلـة االبتدائيـة, الـذي سـيرشع يف 
الجاريـة  الدراسـة  السـنة  مـن  بدايـة  تنظيمـه 
)2023-2022("، مشـرا أن هـذا االمتحان الذي 
"ال تحتسـب نتائجـه يف معـدل العـام لالنتقـال 
"تشـخيص  إىل  يهـدف   ," املتوسـط  الطـور  إىل 
النقائـص التـي قـد يعاني منهـا أبناءنـا يف نهاية 

مرحلـة التعليـم االبتدائـي" وهـو الشـأن الـذي 
سـيمكن -يضيـف ذات املسـؤول—من "ضمـان 
معالجـة بيداغوجيـة محكمـة ترمـي إىل إعطـاء 
الـدرايس  مسـارهم  يف  للنجـاح  فـرص  التالميـذ 
السـيما بعـد تصحيـح االختـالالت التـي يظهرها 
هـذا االمتحـان التقييمـي للمكتسـبات يف نهايـة 

االبتدائيـة". الطـور 
كما ذكـر بلعابـد ,أن "هذا االمتحـان التقييمي 
للمكتسـبات سـيحل محـل امتحان شـهادة نهاية 
التعليـم االبتدائي الـذي تم التخي عنه منذ السـنة 
الدراسـية املنرمة ",مشـرا إىل أن " قرار التخي 
جـاء عقـب دراسـة معمقـة أثبتـت عـدم وجـود 
جـدوى بيداغوجيـة منـه ,فضـال عـىل تسـجيل 
ضغوطـات نفسـية كانـت تحيـط بالتالميذ خالل 

االمتحان". هـذا 

لقيـت حملـة التنظيـف الواسـعة التـي 
شـعار  تحـت  الربيـة  وزارة  اطلقتهـا 
نظيـف"    محيـط  يف  املـدريس  "الدخـول 
الفاعلـن  استحسـانا كبـرا مـن قبـل كل 
كونهـا تهـدف  إىل ضمـان دخـول مدريس 
متميز ملوسـم 2023-2022 وكذا إسـتقبال 
التالميـذ يف جو مالئم للتمدرس ويف أحسـن 

الظـروف لتحقيـق النجـاح املنشـود.
وبواليـة البويرة أكد مديـر الربية للوالية 
قرعيـج صالـح يف تريـح للقنـاة اإلذاعية 
األوىل أن عمليـة التنظيـف لقيت استحسـانا 

كبـرا مـن طـرف املشـاركن مـرزا انه تم 
لضمـان  الالزمـة  اإلمكانيـات  كل  تسـخر 
التحضـر الجيـد للدخـول املـدريس املقبل.

أمـا بوالية الطـارف فقـد  انطلقت عملية 
بإبتدائيـة  الربويـة  املؤسسـات  تنظيـف 
عبـاس الهـادي بمشـاركة مختلـف أطياف 
املجتمـع املدنـي وأوليـاء التالميـذ حيث تم 
تجنيـد كل اإلمكانيـات االزمـة إلنجـاح هذه 

. العملية 
وقـام وزيـر الربيـة الوطنيـة، األسـتاذ 
البيئـة  ووزيـرة  بلعابـد،  الحكيـم  عبـد 

موالفـي،  سـامية  املتجـددة،  والطاقـات 
صبيحـة اول الجمعـة 16 سـبتمر 2022، 
املؤسسـات  لتنظيـف  حملـة  بتنظيـم 
إشـارة  وإعطـاء   ، ومحيطهـا  التعليميـة 
شـعار  تحـت  الوطنيـة  الحملـة  انطـالق 
"دخـول مـدريس يف محيـط نظيـف"، مـن 
متوسـطة جمعـة بشـر ببن طلحـة، تنفيذا 
لقـرار السـيد الوزيـر األول، والتي سـتدوم 
اىل غايـة يـوم 20 سـبتمر 2022 وتمـس 
جميـع املؤسسـات التعليميـة عـر الوطن، 
وهـذا بالتنسـيق بـن مديريـات الربيـة و 

الجماعـات املحلية ومديريـات البيئة، ودور 
البيئة، وجمعيـات أولياء التالميـذ واملجتمع 
وباملناسـبة  اإلسـالمية.  والكشـافة  املدنـي 
اإلدارة  إطـارات  رفقـة  الوزيـران  شـارك 
تنظيـف  عمليـات  يف  للقطاعـن،  املركزيـة 
وتزيـن فضـاءات ومحيط متوسـطة جمعة 
بشـر ومدرسـة األمر عبد القادر الكائنتن 
ببـن طلحـة رشق الجزائـر العاصمـة، كما 
تفقـدا املرافـق التابعة للمؤسسـتن وبعض 
الجداريـات التـي تـّم إنجازهـا مـوازاة مع 

الحدث. هـذا 

امتحان لتقييم مكت�سبات تاميذ "ال�سنكيام" خال هذه ال�سنة

ا�ستح�سانا كبيرا من قبل كل الفاعلين لحملة التنظيف الوا�سعة بالموؤ�س�سات التعليمية

في إطار اتفاقية بين وزارة التربية ووزارة البريد

الحكيـم  عبـد  الوطنيـة,  الربيـة  وزيـر  أكـد 
الربويـة  املؤسسـات  تغطيـة  نسـبة  أن  بلعابـد, 
باملطاعم املدرسـية "تقارب ال90 باملائة", مشـرا 
البلديـات  بـن  اشـكال"  أي  يوجـد  "ال  أنـه  إىل 

تسـيرها. بخصـوص  واملـدارس 
البيئـة  وزيـرة  رفقـة  إرشافـه  هامـش  وعـىل 
عـىل  موالفـي,  سـامية  املتجـددة,  والطاقـات 
املؤسسـات  لنظافـة  الوطنيـة  الحملـة  إطـالق 
االتصـال,  وزارة  طـرف  مـن  املنظمـة  الربويـة 
وذلـك تحت شـعار: "الدخـول املـدريس يف محيط 
نظيف"،اوضـح بلعابد أن "نسـبة تغطية املدارس 
تصـل  أن  عـىل  باملائـة  ال90  تقـارب  باملطاعـم 
املاليـة  التغطيـة الشـاملة مـع نهايـة السـنة  إىل 

الحاليـة".
شـدد الوزيـر عىل "وجـوب فتحهـا منـذ اليوم 
األول مـن الدخـول املـدريس والحرص عـىل توفر 
الوجبات السـاخنة للتالميذ", كما "كلف املفتشـية 
العامـة بمتابعـة العمليـة عـر مفتشـيها, وتقييم 
املسـتوى  عـىل  التعليميـة  املؤسسـات  وضعيـات 
الوطنـي يف كل العمليـات" املرتبطة بهـذا الدخول، 
التعليميـة  املراحـل  مـع تكليـف مفتـي جميـع 
والتخصصات تحـت ارشاف مكتب هيئـة التفتيش 
للقيـام بزيـارات ومتابعة دخـول التالميذ وانطالق 
الـدروس يف اول يوم من انطالق السـنة الدراسـية
وأوضـح يف ذات السـياق إىل أنـه "ال يوجـد أي 
والبلديـات"  الربويـة  املؤسسـات  بـن  إشـكال 
بخصـوص تسـير املطاعـم املدرسـية, مذكـرا أن 
العمليـة تتم يف إطار "مجلس التنسـيق والتشـاور 

الـذي يضـم ممثلـن عـن الجهتن".
وبخصـوص حملة الوطنية لتنظيف املؤسسـات 
الربوية تحسـبا للدخـول املدريس األربعـاء املقبل, 
اعتـر الويـزر أن "االعتناء بالبيئـة ونظافة املحيط 
هـي إحـدى أبعـاد الرامـج التعليميـة", موجهـا 
بـدوره بنـداء إىل كل األرسة الربويـة "للعمـل عىل 
ترقيـة الفعـل البيئـي ولدعـم املجهـود الوطنـي 

الرامـي إىل حمايـة املحيـط والبيئة".
يف  والنظافـة  البيئـة  مكانـة  الوزيـر،  وأبـرز 

الوسـط املـدريس يف برنامـج رئيـس الجمهوريـة، 
عبـد املجيـد تبـون، والـذي تعكـف الحكومـة عىل 
تنفيـذه ضمـن مخطـط عملها، مـا يجعـل الرفاه 
املـدريس أولويـة األولويـات يف املراحـل التعليميـة 
املختلفـة وبالخصوص يف مرحلـة التعليم االبتدائي 
التـي تحظـى بأهمية وعنايـة كبرتن مـن الدولة.
 كمـا أشـار الوزيـر إىل رضورة جعـل الحفـاظ 
عـىل نظافـة املحيط، عـادة سـلوكية راسـخة لدى 
أبنائنـا ولـدى املجتمـع عـىل العمـوم، وأالّ تقتر 
عـىل هـذه الحملـة الوطنيـة، خاصـة وأن االعتناء 
بالبيئـة والنظافة يف كل جوانبها هـي إحدى األبعاد 
التعليميـة،  برامجنـا  يف  املوجـودة  االسـراتيجية 
داعيـا كافـة أعضـاء الجماعـة الربويـة، للعمـل 
عـىل ترقية الفعـل البيئي واحـرام البيئـة ونظافة 
املؤسسـات التعليمية، داخلهـا ويف جوارها، ويف كل 
األماكـن، والسـعي لدعم هـذا املـرشوع وإنجاحه، 
مؤكـدا ثقتـه التامـة يف انخراطهم يف هـذا املرشوع 
جابهـوا  مـن  وهـم  ال  كيـف  النبيـل،  املجتمعـي 
جائحـة كورونا-كوفيـد 19، طيلـة ثالث سـنوات 
وضّحـوا مـن أجـل أن تسـتمر الدراسـة، موّجهـا 
والتقديـر،  التحيـة  عبـارات  كل  باملناسـبة  لهـم 

موفقـة  عـودة  التالميـذ  أبنائنـا  لجميـع  متمنيـا 
ملقاعـد الدراسـة يـوم األربعاء 21 سـبتمر 2022 
املؤسسـات  كافـة  اسـتعداد  الجميـع  ومطمئنـا 
الجماعـة  وأعضـاء  التالميـذ  السـتقبال  الربويـة 

الربويـة يف أحسـن الظـروف.
يف سـياق اخـر اكـد الوزيـر  أن كل العمليـات 
املرتبطـة بتدريس مـادة اللغة اإلنجليزية يف السـنة 
الثالثـة مـن مرحلة التعليـم االبتدائي "تسـر وفق 
اآلجـال املحـددة لها مـن حيـث التأطـر, التكوين 

ووفـرة الكتـاب املدريس.
و خـالل ترأسـه الخميـس نـدوة وطنيـة عـر 
تقنيـة التحارض املرئـي عن بعد لتقديـم التعليمات 
والتوجيهـات الواجـب التقيـد بهـا يف ضبـط آخر 
اإلجـراءات العمليـة املرتبطـة بالدخـول املـدريس, 
قـال بلعابـد أن "كل العمليـات املرتبطـة بتدريس 
مـادة اللغة اإلنجليزية يف السـنة الثالثـة من مرحلة 
املحـددة  اآلجـال  االبتدائـي تسـر وفـق  التعليـم 
لها مـن حيـث التأطـر, التكويـن ووفـرة الكتاب 
املـدريس, حيـث سـيكون يف متنـاول التالميـذ منذ 

اليـوم األول مـن الدخـول املدريس".

الربيــة  وزيــر  اعلــن 
ــد  ــم بلعاب ــد الحكي ــة عب الوطني
ــدة  ــة جدي ــالق خدم ــن   إط ع
لصالــح أوليــاء التالميــذ تتمثــل 
املدرســية  الكتــب  اقتنــاء  يف 
ــع  ــالل الدف ــن خ ــد م ــن بع ع
ــيوّفر  ــا س ــو م ــي، وه اإللكرون
ــاء  ــن األولي ــىل كل م ــود ع الجه

والعمــال.
الحكيــم  عبــد  وكشــف   
ــة  ــاء اتفاقي ــن امض ــد   ع بلعاب
املواصــالت  و  الريــد  بــن 
الســلكية و وزارة الربيــة قصــد 
ــن  ــب ع ــف الكت ــديد تكالي تس
ــع  ــة دف ــب إتاح ــد اىل جان بع
بالبطاقــة  التكاليــف  هــذه 
ــض  ــل تخفي ــن أج ــة م الذهبي
ــد و  الضغــط عــىل مراكــز الري
ــب  ــاء الكت ــة إقتن ــهيل عملي تس

ــل. ــت دون تنق ــن البي م
ورصح املســؤول االول لقطــاع 
عمليــة  أن  الوطنيــة  الربيــة 
ــتنطلق   ــد س ــن بع ــاء ع اإلقتن
21 ســبتمر الجــاري ،  مــن 
والتــي تلتــزم االنضمــام  فضــاء 
الرقمنــة ملواكبــة هــذه العمليــة، 
قائــال خــالل إرشافــه عــىل 
اإللكرونيــة  املنصــة  إطــالق 
ــه  ــدريس، إن ــاب امل ــع الكت لبي
ــاء  ــس ، إمض ــة ام ــم صبيح ت
اتفاقيــة بــن الديــوان الوطنــي 
ــد  ــية وبري ــات املدرس للمطبوع
الدفــع  يخــص  الجزائــر  

اإللكرونــي.
الوزيــر بلعابــد  وحســب  
أوليــاء  كل  بإمــكان  فأنــه 
التالميــذ املســجلن عــر فضــاء 

ــه  ــرط في ــذي ينخ ــاء ال األولي
ــون ويل،  ــن ملي ــر م ــا أكث حالي
اســتعمال الدفــع عــن بعــد 
ــة  ــن األرضي ــي ب ــط البين الرب
الربيــة  لــوزارة  الرقميــة 
ــن  ــث يمك ــر، حي ــد الجزائ وبري
ــع  ــة دف ــة الذهبي ــر البطاق ع
ــد  ــن بع ــب ع ــتحقات الكت مس
وهــو مــا ســييرس العمليــة عــىل 

ــال. ــىل العم ــاء وع األولي
الربيــة   وزيــر  واكــد 
املــدريس  الدخــول  أن  عــىل 
ــن  ــر م ــن الكث ــل يتضم املقب
رأســها  عــىل  املســتجدات 
ــة  ــف وزن املحفظ ــف تخفي مل
ــية:  ــنوات الدراس ــبة للس بالنس
الثالثــة والرابعــة والخامســة 
ــاد  ــم اعتم ــا ت ــي، بعدم ابتدائ
ــة ومادية، عىل  ــراءات تنظيمي إج
رأســها توفــر نســخة ثانيــة من 
ــىل  ــه ع ــاظ ب ــاب واالحتف الكت
ــم  ــا ت ــدارس، فيم ــتوى امل مس
ــد –  ــول بلعاب ــص – يق تخصي
1300 مكتبــة خاصــة لبيــع 
الكتــب و وضــع معــارض و 
إيصالهــا بســعر رمــزي ولكــن 
نــوه يف املقابــل أن املــدارس 
ــع  ــح لبي ــكان الصحي ــي امل ه

الكتــب املدرســية
أن  بلعابــد   طمــان  كمــا 
ــوم  ــرة الي ــة متوف النســخ الثاني
عــىل مســتوى املراكــز الجهويــة 
الصعوبــات  رغــم  للديــوان 
ــز  ــب تجهي ــة. إىل جان التنظيمي
1629 مدرســة باأللــواح الرقمية 

ــب. ــخ الكت ــل نس لحم
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الوطني

أعلـن وزيـر التعليـم العـايل والبحـث 
العلمـي عـن ازيـد مـن 10 مسـتجدات 
الذي   2022/2023 الجامعـي  للدخـول 
ارشف أمـس عـىل افتتاحـه رسـميا مـن 
مصطفـى  "جامعـة  معسـكر  واليـة 
اسـطمبويل " اين قدم الـدرس االفتتاحي 
حـول مسـؤولية الجامعـة تجـاه األجيال 

القادمـة.
وابـرز املسـؤول االول لقطـاع التعليم 
دورة  االفتتاحـي  الـدرس  عـر  العـايل 
للبـالد  االقتصـادي  النمـو  يف  الجامعـة 
مـن خـالل اكتسـاب وتطويـر وضمـان 
نقـل املعـارف وتكويـن املـوارد البرشية 
القـارة عىل التسـير الذاتي واملشـاركة يف 
الخدمـات التي تقدمها السـلطات املجلية 
والجهوية والوطنية واملسـاهمة يف التنمية 
االقتصاديـة املسـتدامة، قائـال ان الوضع 
الحـايل فان الجامعـة يجـب ان ال تكتفي 
بامتنانهـا فقـط لالجيـال التـي مضـت 
ولكـن ايضا لالجيـال القادمـة من خالل 
اظهـار واجباتهـا التي تتحملهـا تجاههم 
املشـكالت  تقديـر  يف  البـدء  اجـل  ومـن 
االجيـال  قبـل  مـن  اثارتهـا  املحتمـل 

القادمـة."
تطـرق  االفتتـاح  هـذا  هامـش  وعـىل 
بـداري اىل مسـتجدات الدخـول الجامعي 
مشـرا اىل رسـميا اعتمـاد نظـام التعليم 
املدمـج يف الجامعـات الجزائريـة بصفـة 
التدابـر  مـن  جملـة  اىل  اضافـة  دائـم، 
التي سـعرفها قطـاع التعليـم العايل الول 
مـرة اما مـا تعلـق بشـهادات التخرج او 

االقامي. التكويـن 
وقـال بداري  ان الدراسـية هذه السـنة 
سـتكون مدمجة بن التعليـم الحضوري 
والتعليـم عـن بعـد ، حيث  أن لألسـاتذة 
الوحـدات  تعلـم  أو  تكويـن  يف  الحريـة 
اإلستكشـافية عـن بعـد، أمـا الوحـدات 
مـع  حضوريـا،  فسـتكون  الرئيسـية 

مراعـاة ظـروف كل مؤسسـة.
معظـم  ان  الوزيـر  كشـف  كمـا 
 ،2023 خريجـي  الجامعيـن  الطلبـة 
سيسـتفيدون من تكوين خـاص يمكنهم 
مـن حيـازة ) دبلـوم مرشوع مؤسسـة( 
عنـد تخرجهـم يسـاعدهم يف ولـوج عالم 
املؤسسـات الناشـئة مـرزا   االنتقال من 
طالـب خريـج باحـث عن منصب شـغل 
اىل طالـب خريـج خالـق ملناصب شـغل.

الجامعيـة  السـنة  هـذه  أن  واضـاف 
ستعرف تجسـيد املرسـوم التنفيذي رقم 
 ،2022 جـوان   5 يف  املـؤرخ   22-208
الـذي يحـدد نظـام الدراسـات والتكوين 
للحصـول عـىل شـهادات التعليـم العايل، 
لـه،  املرافقـة  التطبيقيـة  والنصـوص 

والـذي يؤسـس لنقلـة نوعيـة يف نظـام 
التعليـم العـايل من خـالل إرسـاء أنماط 
تكويـن جديـدة معتمدة عامليـا يف طوري 
الليسـانس واملاسـر، وهـو مـا سـيعزز 
نوعيـة  تحسـن  فـرص  مـن  محالـة  ال 
التعليـم ورفع الكفاءة املعرفيـة واملهارية 
لخريجـي التعليـم العـايل، وإعـادة بعث 
واملهنـدس  املهنـدس  تكويـن  مسـار 
املعمـاري، وفقا لرؤيـة مقاوالتية حديثة. 
كمـا يعيـد هـذا النـص تنظيم مشـاريع 
منظـور  وفـق  الدكتـوراه  يف  التكويـن 
االنفتـاح  أسـاس  عـىل  يقـوم  جديـد، 
مشـاريع  مختلـف  بـن  والتشـاركية 
البحـث الوطنيـة والدوليـة، وذلـك عـر 
الدكتـوراه، باإلضافـة إىل  فتـح مدرسـة 
أنـه يؤسـس للجـان الوطنيـة للتأهيـل، 
املدرجـة ضمن مخطـط عمـل الحكومة، 
برامـج  يف  االنسـجام  تحقيـق  قصـد 

التكويـن.
وكشـف يف ذات السـياق الوزيـر عـن  
الخـارج،  يف  االقامـي  التكويـن  ترشـيد 
املشـرك،  الـدويل  التكويـن  وتطويـر 
مشـددا  أن ارتفاع نسـبة نجـاح الطلبة، 
أولية بالنسـبة لقطاعه، مشـرا أن قطاعه 
يواصـل مسـار اإلصالحات التـي أمر بها 

رئيـس الجمهوريـة.
لجميـع  مفتوحـة  عمـل  ورشـات 
الـرشكاء االجتماعيـن إلعطـاء ديناميكية 

للجامعـة جديـدة 
الجامعـة  أن  عـىل  الوزيـر،  وشـدد 
سـتصبح قاطـرة للتحـول االقتصـادي، 
ومنفتحـة عـىل الجامعات العامليـة والتي 
تعـرف تحـوالت عميقة ورسيعة، وشـكر 
بداري، الـرشكاء اإلجتماعيـن، من ممثي 
األسـاتذة والعمـال والطلبة، عـىل دورهم 
يف اسـتقرار املؤسسـة الجامعيـة، مؤكـدا 
أن القطاع سـيواصل العمـل للوصول إىل 
تحقيق األهـداف االسـراتيجية ملخرجات 

الجمهورية. رئيـس  برنامـج 
واكد الوزير انه سـتم  تنظيم ورشـات 
عمـل مفتوحـة لجميـع الـرشكاء، إلعطاء 
ديناميكيـة جديـدة للجامعـة. وهـو مـا 

يهـدف لتصبـح الجامعـة خالقـة للثورة 
مـن خـالل خلـق مناصب شـغل.

وحث الوزير عـىل  رضورة إعطاء أولية 
لتعليـم العلـوم االنسـانية واالجتماعيـة، 
والتـي سـيكون لهـا دور هـام يف ايصال 
احتياجـات املجتمع، مـع رضورة انفتاح 
االقتصـادي  محيطهـا  عـىل  الجامعـة 
واالجتماعـي. وإرشاك األسـاتذة الباحثن 
والطلبة وحامي املشـاريع يف املؤسسـات 

اإلقتصاد. إلثـراء 
مراجعـة  إىل  الوزيـر،  تطـرق  كمـا 
قاطـرة التكوينات، وتوجيههـا نحو مهن 
املسـتقبل كالـذكاء االصطناعـي والطـب 
والتحـوالت االقتصاديـة والجيوسياسـية 
البرشيـة  والتنميـة  الروباتـات  وعلـم 
هـذا  أن  مشـرا  الطاقـوي،  واالنتقـال 
لولـوج  يؤسـس  الجامعـي  الدخـول 
إىل  املفـيض  العـايل  التكويـن  منظومـة 
هـدف  أن  و   ، والجـودة  النوعيـة  عالـم 
قطاعه تحسـن جودة التعليـم والتكوين 
وتطويـر البحـث العلمي وترقيـة االبداع 

واالبتـكار.
وكشـف الوزيـر، عـىل تبنـي الجامعة 
تقنيـات جديـدة يف الرقمنة وولـوج عالم 
الـذكاء االصطناعـي، والرفـع مـن جودة 

الجامعيـة والبحثية. الحوكمـة 
بـداري  قـال  أخـر  جانـب  مـن 
إلنشـاء  تعليمـات  سيسـدي  أنـه 
خريجـو  ليكـون  ناشـئة  مؤسسـات 
مشـاريع  حامـي   2022/2023 سـنة 
اقتصاديـة  مـن خـالل إبـرام اتفاقيـات 
اقتصـاد  وزارة  مـع  ورشاكـة  تعـاون 
املعرفة واملؤسسـات الناشـئة واملؤسسات 

. ملصغـرة ا
قطـاع  سـجل   انـه  االشـارة  يجـدر 
التعليـم العـايل والبحـث العلمي برسـم 
املوسـم الجامعـي الجديـد اسـتقبال  1 
مليـون و700 ألـف طالبـا وطالبـة عر 
للوطـن  الجامعيـة  املؤسسـات  مختلـف 
مـن بينهـم 333   ألف طالبـا جديدا من 

الحائزيـن عـىل شـهادة البكالوريـا.

التخطيــط  مديــر  كشــف 
التعليــم  بــوزارة  واالســترشاف 
ــي  ــي بلعرب ــث العلم ــايل والبح الع
ياســن أن الــوزارة الوصيــة وفــرت 
الدخــول  إلنجــاح  الظــروف  كل 
 2022-2023 الجديــد  الجامعــي 
ــر  ــم القطــاع بأكث ــا عــن تدعي معلن

مــن 2000 أســتاذا جديــدا .
وأكــد  بلعربــي لدى اســتضافته يف 
ــاة  برنامــج "ضيــف الصبــاح" للقن
اإلذاعيــة األوىل، أنــه تــم تســجيل 45 
ــدا،  ــا جدي ــدا بيداغوجي ــف مقع أل

ــف و500  ــر  20 أل ــة إىل توف إضاف
رسيــرا جديــدا.

ــم   ــز املوس ــا يمي ــوص م وبخص
،أعلــن  الســنة  هــذه  الجامعــي 
ــح 2200  ــن  فت ــه ع ــدث ذات املتح
منصــب أســتاذ  مــا يدعم-حســبه- 
قــدرات وزارة التعليــم العــايل يف 
ــع  ــاوب م ــمح بالتج ــن ويس التكوي

ــة. ــر العاملي املعاي
الفئــة  أن  بلعربــي  وأوضــح 
العمريــة بــن 18و25 ســنة داخــل 
ــكان   ــداد الس ــة بتع ــة مقارن الجامع

تشــكل  نســبة 65 باملائــة ، وكانــت 
هــذه النســبة أحــد العوامــل يف 
ــا  ــر عربي ــدم للجزائ ــب املتق الرتي
ــا يف التقريــر األخــر لألمــم  وإفريقي
ــة  ــة البرشي ــق بالتنمي املتحــدة املتعل

ــايض . ــبوع امل ــدر األس ــذي ص ال
التســجيالت  وبخصــوص 
ــن  ــنة للحامل ــذه الس ــة ه الجامعي
ــد  ــا أك ــهادة البكالوري ــدد لش الج
ــبة  ــق نس ــم تحقي ــه ت ــي ، أن بلعرب
ــة  ــارت الثالث ــن اإلختي ــة م 70 باملائ
ــن  ــد ع ــل مايزي ــث تحص األوىل،حي

ــم  ــىل اختياره ــا ع ــف طالب 141 أل
األول، وتبقــى نســبة التوجيــه إىل 
العلــوم اإلنســانية التــي تفــوق 
54 باملائــة هــي األكــر مقارنــة 
 45.5 ،ب  التكنولوجيــة  بعلــوم 
ــط  ــر التحطي ــا ملدي ــة ، ووفق باملائ
التعليــم  بــوزارة  واإلســترشاف 
فــإن  العلمــي  والبحــث  العــايل 
ــا  ــف عم ــي وال يختل ــع طبيع الوض

يحــدث يف الجامعــات العامليــة .
سياســة  إىل  تطرقــه  ولــدى 
التعليــم العــايل ، أكــد بلعربــي 

ــق سياســة  ــوزارة يف تطبي جهــود ال
رئيــس الجمهوريــة بخصــوص دعم 
ــوم  ــة يف العل ــايل خاص ــن الع التكوي
ــد  ــا أح ــىل اعتباره ــة ع التكنولوجي
ركائــز التنميــة وتطويــر اإلقتصــاد، 
ــدث  ــح املتح ــدد أوض ــذا الص ويف ه
ــق  ــط للتوفي ــع مخط ــم وض ــه ت أن
ــة  ــات املتالئم ــر التخصص ــن توف ب
مــع متطلبــات التنميــة ، وتســترشف 
ــم   ــوغ رق ــة بل ــة الجزائري الجامع
ــع  ــي مطل ــب جامع ــن طال 3 مالي

ــنة 2030. حليمي.غس

ــد  ــور محم ــاد  الروفيس اف
األمــن خــريف مديــر الشــبكات 
بــوزارة  الرقمنــة  وتطويــر 
والبحــث  العــايل  التعليــم 
العلمــي انــه ســيتم رفــع 
تدفــق االنرنيــت مــن 100 
ــي  ــا يعن ــا اىل 1000 ميغ ميغ
مســتوى  عــىل  جيغــا   1
مــن  بدايــة  الجامعــات 

املقبــل. ديســمر 
واوضــح  محمــد األمــن 
الشــبكات  مديــر  خــريف 
بــوزارة  الرقمنــة  وتطويــر 
والبحــث  العــايل  التعليــم 
ــي  ــح صحف ــي  يف تري العلم
ان الهــدف القــادم رفــع عــدد 
املؤسســات الجامعيــة املتصلــة 
بالشــبكة الوطنيــة الرقميــة 
ــن 102اىل  ــة ARN  م الجامعي
ــة وهــذا  147 مؤسســة جامعي
الســنة  قبــل نهايــة هــذه 
تدفــق  رفــع  اىل  مشــرا   ،
االنرنيــت يف املراكــز الجامعيــة 
ــدارس  ــث  وامل ــز البح ومراك
ــا مــن 10 ميغــا اىل 100  العلي

ــا . ميغ
وقــال خــريف  ان الهــدف 
ــة  ــراء مواجه ــذا االج ــن ه م
ــذي  ــق ال ــص التدف ــدي نق تح
ــرا  ــرا مؤخ ــه كث ــا من عانين
ــه  ــكال بتوجي ــل اإلش ــم ح ،وت
غــالف مــايل معتــر مخصــص 
للبحــث العلمــي والجامعــات.، 
ــت  ــة انطلق ــال "ان الرقمن قائ
ــل ســنوات وتســارعت مــع  قب
وبــاء كورونــا عــر نظــام 
بروغــرس اضافــة اىل املنصــات 

ــة. " ــة املرافق الرقمي
األمــن  محمــد  وحســب 
الشــبكات  مديــر  خــريف 
بــوزارة  الرقمنــة  وتطويــر 
والبحــث  العــايل  التعليــم 
العلمــي فــان أكــر هــدف 
هــو  القطــاع  لرقمنــة 
ــكل األرسة  ــة ل ــفافية التام الش
ــتاذ  ــب واألس ــة للطال الجامعي
و الباحــث والعامــل اإلداري، 
ــه  ــار ان ــذا االط ــرا يف ه مش

مؤخــرا تــم التكفــل والتوجيــه 
ــر  ــة ع ــكل الطلب ــامل ل الش
هــذه  وعددهــم  الرقمنــة 
الســنة 350 الف بصفــر ورق، 
اىل منصــة جديــدة  مشــرا 
ــف  ــة بتوظي ــرة خاص ألول م
االســاتذة تتــم بطريقــة رقمية، 
ــة واحصاء  وايضــا ملــف رقمن
ممتلــكات القطــاع ، مشــرا 
ــداوالت  ــة امل ــالق عملي ان انط
ــع  ــة لجمي ــم بطريقــة رقمي تت
الطلبــة بعــدد كبــر ضخــم ال 

ــه . ــتهان ب يس
الســياق  ذات  يف  واوضــح 
ان الطالــب الجامعــي اآلن ال 
النقــاط و  يحتــاج لكشــف 
ــل  ــن أج ــات م ــل للبلدي اليتنق
ســحب الوثائــق ، تنســيق تــام 
مــع وزارة الداخليــة مــن اجــل 
ــب  ــات الطال ــل كل ملف تحوي
ــرزا  ــة ، م ــال يوميتري ــا ق كم
ــر  ــل الكب ــدد العم يف ذات الص
مــع بريــد الجزائــر حيــث يتم 
ــن  ــجيل م ــوق التس ــع حق دف
ــات  ــل للجامع ــه و ال يتنق بيت
ثــم  التســجيل  أجــل  مــن 
يف  وهــو  بتوجييــه  نقــوم 
منزلــه  قائــاال "ان مديريــة 
قائمــة  بالــوزارة  الرقمنــة 
ــواب  ــع ن ــر وأرب ــا بمدي بذاته
املكاتــب  ورؤســاء  للمديــر 
يف  متخصصــن  ومهندســن 
ــة  ــات و مرافق ــة البيان معالج
التعليــم  جميــع مؤسســات 

ــايل . الع
واســتدل املتحــدث  بجامعــة 
انهــا   اكــد  التــي  املســيلة 
ــات الرقمية  ــا يف الجامع نموذج
وبــراءات االخــراع، منوهــا 
املؤسســات  عديــد  بجهــود 
كتيبــازة مثــال التــي تتــم 
جميعــا  املــداوالت  فيهــا 
ــورت  ــات ط ــة، مؤسس بالرقمن
بهــا،  خاصــة  تطبيقــات 
كقســنطينة طــورت الخدمــات 
ــات خاصــة،  ــة برمجي الجامعي
ــالم اآليل  ــا لإلع ــة العلي املدرس

ــيء . ــس ال نف

ت�سجيل وتوجيه اأزيد من 
350 األف طالب جامعي 

جديد ب�سفر ورقة
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تعقـد الكنفيدراليـة الجزائرية ألربـاب العمل 
املواطنن، برئاسـة رئيسـها محمد سـامي عاقي 
صحفيـة  نـدوة  بالعاصمـة،  االحـد،  اليـوم،   ،
سلسـلة  اىل  رئيسـها  خاللهـا  مـن  يتطـرق 
امللفـات الراهنـة االقتصاديـة تزامننـا والدخول 

الحـايل. االجتماعـي 
وكشـف بيان للكونفدراليـة الجزائرية إلرباب 
العمـل املواطنـن، عـىل ان رئيـس الكونفدرالية 
سـيلتقي اليـوم بالصحافـة بمقـر الكونفدرالية، 
حيـث سـيتناول مـن خـالل هـذا اللقـاء العديد 
الهامـة،  االقتصاديـة  والقضايـا  امللفـات  مـن 
يتطـرق فيهـا اىل عـدة مواضيـع ذات العالقـة 
مـع نشـاطات املنظمـةّ ، ومخطـط العمل لسـنة 
الراهـن  االقتصـادي  الوضـع   ،  2022-2023

والسياسـة العامـة للحكومـة .
وكانـت "كابـي" قـد اعربـت عـن ارتياحها 
سـابقا خـالل لقائهـا مـع رئيـس الجمهوريـة، 
مـع ممثي عـن اربـاب العمـل بالجزائـر، والتي 
مـن خاللهـا يؤكـد إلتزامـه بالتشـاور والحوار 
مـع كل القـوى الوطنيـة الحيـة، منهـا الرشكاء 

االقتصاديـن.
الجزائريـة  الكنفيدراليـة  رئيـس  وثمـن، 
ألربـاب العمـل املواطنـن، محمد سـامي عاقي، 
رئيـس  إرادة  تعكـس  لكونهـا  املبـادرة،  هـذه 
الجمهوريـة الصادقة وعزمه عـىل إرشاك الفاعلن 
االقتصاديـن يف بنـاء توافـق وطنـي حـول كل 
القضايـا التي ترهن مسـتقبل االقتصـاد الوطني

وكشـف بيان ل"كابي" سـابق" بخصوص، 
اسـتقبال رئيـس الكنفيدراليـة الجزائرية ألرباب 
العمـل املواطنـن، محمـد سـامي عاقـي، رفقة 
رؤسـاء من منظمـات أربـاب العمـل الجزائرية، 
املجيـد  عبـد  الجمهوريـة،  رئيـس  مـن طـرف 
تبـون، وهـو اللقاء الـذي يندرج ضمـن اللقاءات 
التشـاورية التي أطلقهـا رئيـس الجمهورية، أن 
نهـج الحوار والتشـاور مبدء حضـاري، وضمان 
إلنجـاح مخطط اإلقـالع االقتصـادي، وباألخص 
أن رئيـس الجمهوريـة جعـل مـن سـنة 2022، 

سـنة اقتصاديـة بامتياز.
ألربـاب  الجزائريـة  الكنفيدراليـة  ورافعـت   
املجيـد  عبـد  مـع  لقائهـا  يف  املواطنـن  العمـل 
تبـون، من أجـل أن تكـون هـذه املبـادرة نهجا 
ذات  واإلدارات  الهيئـات  مختلـف  بـه  تقتـدي 

االقتصـادي. بالشـأن  الصلـة 
أن  الجمهوريـة،  لرئيـس  عاقـي،  وأكـد 
مختلـف  يف  صياغتهـا  تمـت  التـي  املقرحـات 
تعكـس  أن  عـىل  دائمـا  تحـرص  القطاعـات، 
واقـع املؤسسـة االقتصاديـة والصعوبـات التـي 
تواجههـا، وتأخـذ دائمـا بعـن االعتبـار واقـع 
العملـة  مـن  الوطنيـة  واحتياطاتنـا  اقتصادنـا 

الصعبـة.
املؤسسـة  والتـزام  تجنّـد  عاقـي،  وجـدد 
االقتصاديـة الوطنيـة الخاصـة مـن أجـل رفـع 
وتنويعـه  الوطنـي  االقتصـاد  تطويـر  تحـّدي 

وترقية تنافسـية املؤسسـة االقتصاديـة الوطنية، 
يف كنـف التوافـق واإلجمـاع الوطني ولّم الشـمل 
تحـت قيـادة رئيـس الجمهوريـة الـذي يحرص 
عىل رسـم مسـتقبل الجزائر  بـإرشاك كل القوى 

الوطنيـة الحيّـة دون إقصـاء.
ولبلوغ األهـداف املرجوة لإلقـالع االقتصادي، 
يف  املتمثـل  االسـراتيجي  الهـدف  وباألخـص 
تحقيـق السـيادة االقتصاديـة، جـّدد املسـؤول 
ذاتـه، دعـم منظمتـه لسياسـة قويـة وواضحـة 
لتوسـيع قاعدة املؤسسـات االقتصاديـة الوطنية 
مرافقتهـا  تكـون  أن  عـىل  وأفقيـا،  عموديـا 
قانونيـة  أطـر  ضمـن  والتكويـن  التمويـل  يف 
قاعـدة  بـروز  تسـمح  واضحـة،  وتنظيميـة 
صناعيـة وطنيـة يف جميـع املجـاالت، ألن الرهان 
األمـن  تحقيـق  تحـّدي  رفـع  هـو   الحقيقـي 
الغذائـي، األمـن الرقمـي، والطاقـوي، وهـو مـا 
يعـدُّ يف متنـاول الجزائر، بفضل القـدرات الهامة 

التـي تمتلكهـا، البرشيـة منهـا واملاديـة.
وأشـار عاقـي، إىل أن منظمتـه لم ولـن تدّخر 
أي جهـد مـن أجـل املسـاهمة يف بنـاء اقتصـاد 
املؤسسـة  قاطرتـه  ومسـتدام،  قـّوي  وطنـي 
االقتصاديـة الوطنيـة، خاصة كانـت أو عمومية، 
عـر ترقيـة تنافسـينها وقدراتها عـىل االبتكار ، 

وهـو ما مـن شـأنه أن يخّفض البطالـة إىل أدنى 
مسـتوياتها، وإشـباع السـوق الوطنيـة باملنتوج 
املحـي والتوجـه نحـو التصديـر ، مشـرا اىل أن 
كل ذلـك سيسـاهم يف خلـق حركيـة اقتصاديـة 
كبـرة ونمـو رسيـع لالقتصـاد الوطنـي، وهـو 
مـا سـيكون دعامـة أساسـية لتحقيـق الرفاهية 
األمـن  سـتحقق  بدورهـا  التـي  للمواطنـن، 
املجتمعـي، وهـو عامـل مهـم أيضا لالسـتقرار 
جاذبيـة  مـن  للرفـع  واالقتصـادي،  السـيايس 

السـوق الوطنيـة.
وختـم عاقـي، قائـال، "نحـن نؤمـن أنـه ال 
وعليـه سـنواصل  الجزائـر،  غـر  لدينـا  وطـن 
العمـل كمنظمـة ويف إطـار التنسـيقية الوطنيـة 
العمـل، بـكل إخـالص ،كقـوة اقـراح  ألربـاب 
بنّـاءة وكرشيك موثوق ومسـؤول مع السـلطات 
العموميـة، ألنه أوال وقبـل كل يشء واجب وطني، 
وال ننتظـر يف ذلـك ال جـزاء وال شـكورا، ألننـا 
نضـع دائمـا مصلحـة الوطـن فـوق كل اعتبار، 
وهدفنا األسـمى هـو  السـيادة االقتصادية، التي 
وسـيادة  الوطنيـة  السـيادة  محـال  ال  سـتعزز 
يف  نعيـش  ونحـن  خصوصـا  القـرار،  اتخـاذ 
سـياق دويل مضطرب يتميز بتحوالت متسـارعة 

وأزمـات مزمنـة".

سيشـارك حـوايل 60 عارضـا والعديد 
الطبعـة  يف  التشـكيلين  الفنانـن   مـن 
األوىل للصالـون الوطني للسـكن والعقار 
والديكـور املقـرر  تنظيمـه يف الفـرة ما 
بـن الــ 27 و الــ29 سـبتمر الجاري 
بـدار الثقافـة "مالك حداد" بقسـنطينة، 
حسـبما علـم امـس السـبت مـن مديـر 
رشكـة "ميديـا سـمارت"، املبـادرة بهذا  

. ث لحد ا
واسـتنادا للسـيد محمـد سـيف الدين 
الوطنـي  الصالـون  فـإن  الصالحـي، 

الـذي  والديكـور  والعقـار   للسـكن 
سـترشف عـىل افتتاحـه سـلطات واليـة 
قسـنطينة يعـد "أول حـدث مـن نوعـه  
بعاصمـة رشق البـالد الذي سـيخصص 
كمـا  والديكـور",  والعقـار  للسـكن 
املهتمـن  للـزوار   فرصـة  سـيكون 
أو الرميـم أو  البنـاء  أو  بـرشاء األرايض 
تزيـن املنـازل وكـذا التهيئـة  الداخليـة 
واألماكـن  للفضـاءات  والخارجيـة 
العموميـة والحدائـق ملعرفة مسـتجدات 

امليـدان. هـذا  

وتهـدف الطبعـة األوىل لهـذا الصالون 
للمواطنـن  حقيقـي  فضـاء  توفـر  إىل 
السـتلهام  األفـكار مـن خـالل التواصل 
التوجهـات  واكتشـاف  املحرفـن  مـع 
واملوديـالت الجديـدة  املحليـة باإلضافـة 
إىل االسـتفادة مـن النصائـح والحصـول 
عـىل خدمات بسـعر تنافـي، مثلما أكده 
السـيد الصالحـي، مشـرا إىل أن "العديد 
مـن الفنانـن التشـكيلين  سيشـاركون 
يف هـذه التظاهـرة رفقـة حـوايل سـتن 
عارضـا لتقديـم منتجات حديثـة وأخرى  

بتقنيـات معـارصة، فضـال عـن عروض 
. متنوعة

التظاهـرة،  هـذه  إطـار  يف  وسـيتم 
إلقـاء عـدة محـارضات حـول "التحكـم 
البيئـي"  و"التحـول  الطاقـة"   يف 
و"الهندسـة العكسـية" و"طـرق تمويل 
اإلسـالمي"،  و"التمويـل   املشـاريع" 
حسـبما أفـاد به نفـس املصـدر، مضيفا 
أن هـذا الصالـون سيشـكل كذلك فرصة  
للشـباب مـن أصحاب املشـاريع السـيما 
لتجسـيد  حلـول  عـن  يبحثـون  الذيـن 

املبتكـرة. أفكارهـم  
"ميديـا  مؤسسـة  باملناسـبة  وقامـت 
بتصميـم  للحـدث  املنظمـة  سـمارت" 
www.hdi-dz.( اإللكرونـي   املوقـع 
com( الـذي يتوفر عىل جميـع املعلومات 

الوطنـي   الصالـون  الرضوريـة حـول 
للسـكن والعقـار والديكـور لتسـهيل 
للعارضـن  التسـجيل  إجـراءات 
والحصـول عـىل تذكـرة  دخـول برمـز 
''الكودبـار'' للزوار، حسـبما كشـف عنه 
السـيد الصالحي, مشـرا إىل أن  الصالون 
سـيختتم بمنـح جائـزة "أفضـل منتـج 

معـروض".
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خالل زيارته التفقدية لوالية المدية

عـي  الصيدالنيـة،  الصناعـة  وزيـر  أكـد 
عون،  عـىل رضورة النهـوض بمركب صيدال 
تأهيلـه  االولويـات إلعـادة  املديـة و تحديـد 
املـواد  انتـاج  نحـو  االسـتثمارات  توجيـه  و 
الصيدالنيـة السـيما املضـادات الحيويـة عىل 

حقن. شـكل 
الصناعـة  لـوزارة  بيـان  واوضـح 
الزيـارة  يف  االوىل  املحطـة  أن  الصيدالنيـة، 
امليدانيـة لوزيـر الصناعـة الصيدالنيـة عـي 
عـون رفقـة وايل مديـة جهيـد مـوىس لوحدة 

صيـدال. ملجمـع  التابعـة  مديـة  انتـاج 
إلزاميـة عقلنـة  الوزيـر عـىل  ألـح  وكمـا 
النفقـات من خـالل توطن انتـاج املدخالت و 
مـواد التعبئـة مـا يعود برفـع نسـبة االدماج 
مـن جهـة و ادخـار العملة الصعبـة من جهة 

أخرى.
وأضـاف البيـان ذاتـه، أنـه تدخـل هـذه 
الزيـارة يف إطـار تعليمات رئيـس الجمهورية 
عبـد املجيـد تبـون و الراميـة اىل املتابعـة و 
الوقـوف عـىل انطـالق مشـاريع انتـاج املواد 

العمومـي  املجمـع  طـرف  مـن  الصيدالنيـة 
صيـدال لرفع من القـدرة االنتاجيـة للمجمع 
لتغطيـة احتياجـات السـوق و التوجـه نحو 

. ير لتصد ا
و يف نهايـة الزيـارة امليدانيـة ملركب اإلنتاج 
باملديـة التابـع ملجمـع صيدال،  تـرأس وزير 
الصناعـة الصيدالنيـة عـي عـون رفقـة وايل 

واليـة املديـة  جهيـد مـوس، إجتمـاع عمـل 
مـع إطـارات و ممثـي عمـال املركـب ايـن 
اسـدى  الوزيـر تعليمـات و توجيهـات بغية 
إعـادة تأهيـل و النهوض باملركب  السـرجاع 
مكانتـه كرائـد يف انتـاج املـواد الصيدالنيـة 
السـيما املضـادات الحيويـة و املـواد  االولية 

فريال/تيف الجزائـر.

تعـرف أسـعار النفط خـالل الفرة 
األخـرة تقلبـات شـديدة، حيـث تتجه 
وسـط  أسـبوعية  خسـائر  لتسـجيل 
مخـاوف تباطـؤ الطلـب العاملـي عىل 
الخـام مـع توقـع املزيـد من التشـديد 
املركزيـة  البنـوك  قبـل  مـن  النقـدي 
مخـاوف  وكـذا  املقبـل،  األسـبوع 

الصـن. يف  اإلغـالق 

وتراجـع خـام برنت امش، ليسـجل 
90.30 دوالر للرميـل. كمـا انخفضت 
عقـود الخام األمريكي بنسـبة 0.86% 
 84.45 الــ  مسـتويات  إىل  لتصـل 
دوالر للرميـل، غـر أنهـا يف طريقهـا 
لتسـجيل الخسـارة األسـبوعية الثالثة 

التـوايل. عىل 
وكانـت األسـعار قـد تراجعت أمس 

االول بنحو %4، لتصل ألدنى مسـتوى 
يف أسـبوع يـوم الخميـس تحت ضغط 
سـيتم  مؤقـت  التفـاق  التوصـل  مـن 
بموجبـه تجنب تنفيـذ إرضاب يف قطاع 
السـكك الحديدية األمريكـي، وتوقعات 
واسـتمرار  العاملـي  الطلـب  بضعـف 
قـوة الـدوالر قبـل رفـع مرتقـب كبر 

الفائدة. ألسـعار 

م�ساركة 60 عار�سا في الطبعة ال� 1 لل�سالون الوطني لل�سكن والعقار 
والديكور بق�سنطينة

االقتصادي

الكونفدراليــة  وقعــت 
العمــل  ألربــاب  الجزائريــة 
املواطنــن عــىل اتفاقيــة تعــاون 
ــاب  ــي ألرب ــاد الوطن ــع االتح م
ــق  ــن,  لتطبي ــل املوريتاني العم
وتنفيــذ مخطــط عمــل مجلــس 
االعمــال الجزائري-املوريتانــي, 
يــوم  بــه  أفــاد  حســبما 
ــة. ــان للكونفدرالي ــس بي الخمي

االتفاقيــة  عــىل  ووقــع 
محمــد  املنظمتــن,  رئيــي 
ــن  ــد زي ــي ومحم ــامي عاق س
ــد الشــيخ أحمــد,  ــن ول العابدي
بحضــور  التــوايل,  عــىل 
اقتصاديــن مــن  متعاملــن 
ــل   ــاء عم ــالل لق ــن, خ البلدي
بمقــر االتحــاد, وذلــك يف إطــار 
زيــارة العمــل التــي يقــوم 
ــة  ــن الكونفدرالي ــد م ــا وف به
العمــل  ألربــاب  الجزائريــة 
نواكشــوط,  إىل  املواطنــن 
ــم  ــرة تفاه ــع مذك ــب توقي عق
بالجزائــر لتأســيس مجلــس 
األعمــال بــن البلديــن يف شــهر 
بالجزائــر,  ديســمر2021 

حســب  نفــس املصــدر.
االتفــاق  هــذا  وبموجــب 
بتكثيــف  الطرفــان   يلتــزم 
االقتصاديــة  التظاهــرات 
لقــاءات  وعقــد  والتجاريــة, 
ــال  ــال أعم ــن رج ــارشة ب مب
عمليــة  لتســهيل  البلديــن 
ــة   ــرص الحقيقي ــخيص الف تش
ــوج  ــهيل الول ــتثمار وتس لالس
االقتصاديــة  املعلومــة  إىل 
ــي   ــة الت ــوص القانوني والنص
ــن  ــه املتعامل ــا, وتوجي تؤطره
يف  لالســتثمار  االقتصاديــن 
القطاعــات املنتجــة مثــل مــواد 
ــة  ــات الصيدالني ــاء واملنتج البن
الكهرومنزليــة,  واملنتجــات 

وفقــا للبيــان.
مــن جهــة أخــرى, تــم 
خــالل هــذه الزيــارة اســتقبال 
ــة  ــة الجزائري ــد الكونفدرالي وف
ألربــاب العمــل املواطنــن مــن 

املوريتانــي  الوزيــر  طــرف 
ــة  ــة وترقي ــؤون االقتصادي للش
ــان  ــة, عثم ــات  اإلنتاجي القطاع

ــادوكان. مم
ــن  ــاء ب ــذا اللق ــز ه و"تمي
ثــري  بنقــاش  الطرفــن 
ــول  ــكار ح ــاء لألف ــادل بن وتب
والرشاكــة  التعــاون  فــرص 
وموريتانيــا  الجزائــر  بــن 
القطاعــات  مختلــف  يف 
التأكيــد  مــع   االقتصاديــة, 
عــىل رضورة تكثيــف اللقــاءات 
وعــرض فــرص استكشــاف 
ــن  ــك املجــاالت بــن املتعامل تل
للبلديــن",  االقتصاديــن 

املصــدر. نفــس  يضيــف 
ــن  ــد م ــتقبل الوف ــا اس كم
املوريتانــي  الوزيــر  طــرف 
للتجــارة والصناعــة والصناعــة 
ــط  ــياحة, ملراب ــة والس التقليدي
ــاول  ــث تن ــي, حي ــد بناه ول
تعزيــز  ســبل  الطرفــان 
الرشاكــة االقتصاديــة ورفــع 
التبــادالت  وتــرة  نســبة 
املؤسســات  بــن  التجاريــة 
يف  للبلديــن  االقتصاديــة  
القطاعــات التــي توفــر فــرص 
الصناعــات  مثــل  كبــرة, 
والصناعــات  الغذائيــة 
والفالحــة  الكهرومنزليــة 
ــرز  ــة, ي ــات الصيدالني واملنتج

البيــان. ذات 
ــد  ــتقبال وف ــا اس ــم أيض وت
طــرف  مــن  الكونفدراليــة 
ــكان  ــي لإلس ــر املوريتان الوزي
واالســتصالح  والعمــران 
الرابــي, ســيد أحمــد ولــد 
ــذه  ــكل ه ــث تش ــد, حي محم
ــة  ــا  حقيقي ــات "فرص القطاع
بفضــل  امليدانــي,  للتعــاون 
ــة,  ــرة الجزائري ــة والخ التجرب
خصوصــا يف مجــال تشــييد 
البنــى التحتيــة والبنــاء والــري 
واألشــغال العموميــة", يضيــف 

املصــدر. ذات 

اأرباب العمل الجزائريين 
وقعوا اتفاقية تعاون مع 

نظرائهم الموريتانيين

علي عون ي�سدد على انتاج المواد ال�سيدلنية ل�سيما الم�سادات 
الحيوية على �سكل حقن

فريال/ت
هناء ج
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أشـاد الرئيـس الصحـراوي, ابراهيـم غايل, 
باملوقـف "التاريخي" ألنغوال يف مسـاندة نضال 
الشـعب الصحـراوي و قضيته العادلة, حسـب 

ما ذكـرت وكالة االنبـاء الصحراويـة )واص(.
اللقـاء الصحفـي الـذي  جـاء ذلـك خـالل 
العـام  االمـن  الصحـراوي,  الرئيـس  أجـراه 
لجبهة البوليسـاريو مـع بعض وسـائل االعالم 
االنغوليـة بالعاصمـة لوانـدا أمـس الخميـس, 
بمناسـبة حضـوره مراسـم تنصيـب الرئيـس 
االنغـويل املعـاد انتخابـه لواليـة ثانيـة, جـواو 

)واص(. حسـب  لورينسـو, 
وقالـت الوكالـة أن الرئيـس ابراهيـم غـايل 
"أشـاد باملوقف التاريخي ألنغوال تجاه الشـعب 
الصحـراوي و قضيته العادلة, وكـذا وقوفها إىل 
جانـب الشـعوب وحقهـا يف تقريـر مصرهـا 

واسـتقاللها".
كمـا أشـاد الرئيس الصحـراوي يف السـياق 
ذاتـه ب"الـدور املحـوري الـذي تلعبـه أنغوال 
يف تجمـع غرب إفريقيـا واالتحـاد االفريقي, إىل 

جانـب دورهـا عىل املسـتوى الـدويل". 
القضيـة  مسـتجدات  آخـر  إىل  تطرقـه  ويف 
الصحراويـة عـىل مختلـف األصعـدة خاصة يف 
هـذا الظـرف الـذي يتسـم باملواجهـة املبارشة 
الربـاط  نسـف  بعـد  املغربـي  االحتـالل  مـع 
نوفمـر   13 يف  النـار  اطـالق  وقـف  التفـاق 
2020, جـدد الرئيـس ابراهيـم غـايل التأكيـد 
الشـعب  أن  عـىل  االنغوليـة  الصحافـة  أمـام 
الصحراوي "مسـتعد السـرجاع حقوقـه كاملة 
بـكل الوسـائل والطـرق املرشوعـة بمـا فيهـا 

املسـلح". الكفـاح 
من جهته, قال السـفر الصحـراوي بأنغوال, 
حمـدي الخليـل ميـارة, إن الرئيـس األنغـويل 
جـواو لورينسـو, جـدد موقـف بـالده الثابـت 
والداعـم للقضيـة الصحراويـة, وذلـك خـالل 
تحادثـه مـع رئيـس الجمهوريـة الصحراوية, 
عىل هامش مشـاركة األخر يف مراسـم تنصيبه.     
وأفـادت )واص(, نقـال عن تريح للسـفر 
حمـدي الخليـل ميـارة, أن الرئيـس األنغـويل 
جـواو لورينسـو, وخـالل تحادثه مـع ابراهيم 
الثابـت إىل  غـايل,  "جـدد لـه موقـف أنغـوال 
جانب الشـعب الصحـراوي وقضيتـه العادلة".

زيـارة  ميـارة,  الخليـل  حمـدي  واعتـر 
لتعميـق  "فرصـة  أنغـوال,  إىل  غـايل  ابراهيـم 

البلديـن". بـن  الثنائيـة  العالقـات 
و أشـار بهـذا الصـدد اىل أنهـا "تأكيـد عىل 
الجمهوريـة  البلديـن,  تربـط  التـي  العالقـات 
جبهـة  بـن  وكـذا  وأنغـوال,  الصحراويـة 
لتحريـر  الشـعبية  والحركـة  البوليسـاريو 

أنغـوال".
أن  الصحـراوي  الدبلومـايس  اضـاف  و 
العالقـات بـن الجمهورية الصحراويـة وأنغوال 
"تشـكل اليوم قاعـدة صلبة لتطويـر العالقات 
البلديـن  بـن  الثنائـي  والتعـاون  الثنائيـة 
الصديقـن يف كل املجـاالت, خاصـة أن أنغـوال 

عضـو فعـال يف االتحـاد االفريقـي".

مجموعة التنمية للجنوب اإلفريقي تؤكد 
دعمها الثابت لنضال الشعب الصحراوي 

من أجل تقرير املصري

ملجموعـة  التنفيـذي  األمـن  نائـب  جـدد   
التنميـة للجنـوب االفريقي )سـاداك(, جوزيف 
نوريـس, التأكيـد عـىل دعـم منظمتـه الثابـت 
والشـعب  الصحراويـة  الجمهوريـة  لنضـال 
الصحـراوي املـرشوع من أجـل تقريـر املصر 

واالسـتقالل.
جاء هـذا خالل اسـتقبال جوزيـف نوريس, 
السـفر الصحـراوي ببوتسـوانا واملمثـل الدائم 
لـدى سـاداك, مـاء العينـن لكحـل, الـذي زار 
بمناسـبة  غابـورون  بالعاصمـة  مقراملنظمـة 
نهايـة مهمتـه بالبلـد, بحسـب وكالـة االنبـاء 

الصحراويـة )واص( اليـوم الجمعـة.
و أكد السـيد نوريس باملناسـبة عىل "املوقف 
املبدئـي ملنظمته بشـأن النزاع, مذكـرا بقرارات 
رؤسـاء دول وحكومات املجموعـة خالل مؤتمر 
التضامـن الـذي عقدته املنظمة مـع الجمهورية 
الصحراويـة يف مـارس 2019", حسـب نفـس 

املصدر.
الصحـراوي  السـفر  شـكر  جهتـه,  مـن 
املنظمـة عـىل دورهـا الرائـد يف دعـم الحكومة 
القاريـة  املحافـل  جميـع  يف  الصحراويـة 
مواصلتـه  رضورة  عـىل  مؤكـدا  والدوليـة, 
والرفـع مـن مسـتواه, "خاصـة يف هـذه الفرة 
الخطرة مـن التصعيـد والحرب الشـعواء التي 
تشـنها قـوة االحتـالل املغربيـة ضـد الشـعب 

الصحـراوي".
وأطلـع الدبلومايس الصحـراوي مضيفه عىل 
آخـر التطـورات يف املنطقـة, شـاكرا مجموعـة 
التعـاون  عـىل  االفريقـي  الجنـوب  تنميـة 
املسـتمر الـذي قدمتـه له شـخصيا وللسـفارة 
السـنوات  خـالل  غابـورون  يف  الصحراويـة 

املاضيـة. الثـالث 
الجمهوريـة  أن  إىل  اإلشـارة  تجـدر 
الصحراويـة قـد افتتحت سـفارتها يف غابورون 
نهايـة سـنة 2019, ليقدم السـيد مـاء العينن 
أوراق اعتمـاده كأول سـفر لبالده يف بوتسـوانا 
و أول ممثـل دائـم لهـا لـدى منظمـة سـاداك.

 16 عضويتهـا  يف  املنظمـة  هـذه  تضـم  و 
بلـدا مـن دول الجنـوب االفريقي هـي: أنغوال, 
بوتسـوانا, جـزر القمـر, جمهوريـة الكونغـو 

الديمقراطيـة, إسـواتيني, ليسـوتو, مدغشـقر, 
ناميبيـا,  موزمبيـق,  موريشـيوس,  مـاالوي, 
السيشـل, جنـوب افريقيـا, تنزانيـا, زامبيـا و 

زيمبابـوي.

ندوة حول آخر تطورات القضية 
الصحراوية بحضور متضامنني من أوروبا 

وأمريكا 

الشـؤون  وزارة  السـبت  امـس  احتضنـت  
آخـر  حـول  نـدوة  الصحراويـة  الخارجيـة 
تطـورات القضيـة  الصحراويـة عـىل مختلـف 
أوروبـا  مـن  متضامنـن  ،بحضـور  األصعـدة 

الالتينيـة. وأمريـكا 
وذكـرت وكالة االنبـاء الصحراويـة )واص( 
املكلـف   السـفر  يؤطرهـا  التـي  النـدوة  أن   ،
األمانـة  عضـو  األوروبـي،  واالتحـاد  بأوروبـا 
برشايـا  أبـي   ،السـيد  للبوليسـاريو  الوطنيـة 
الصحراويـة  القضيـة  إىل  تتطـرق   , البشـر 
املـرشوع  والحـق   التضامـن   ، وتطوراتهـا 

مصـره. تقريـر  يف  الصحـراوي  للشـعب 
يمثـل  أوروبـي  وفـد  النـدوة  يف  وشـارك 
"التقدميـة العاملية"،وممثل عن معهد  سـيمون 
بوليفـار بنفزويـال ومتضامنـة مـن كولومبيا ، 
باإلضافـة إىل اطـارات من مختلف  املؤسسـات 

الوطنيـة الصحراويـة املدنيـة والعسـكرية.
سـتعرف   ، النـدوة  أن  )واص(  وأشـارت 
مداخـالت لرؤسـاء الوفـود األجنبيـة املشـاركة  
الصحراويـة  القضيـة  عـىل  باألسـاس  ترتكـز 
املتعلقـة   القانونيـة  املعركـة   ، وتطوراتهـا 
بالقضيـة الصحراوية ، ومسـألة نهـب الثروات 

الصحراويـة.   الطبيعيـة 

الجيش الصحراوي يقصف مواقع جنود 
االحتالل املغربي بقطاع البكاري  

جيـش  مـن  متقدمـة  وحـدات  tنفـذت   
التحرير الشـعبي الصحراوي هجمـات مركزة, 
اسـتهدفت قـوات اإلحتـالل املغربـي املتواجدة 

بقطاعـات آمكالـة, حـوزة واملحبس, حسـب ما 
جـاء يف البيـان العسـكري رقـم 632, الصادر 
عـن وزارة الدفـاع الصحراويـة يـوم الجمعـة.

و ابـرز البيـان الـذي اوردتـه وكالـة االنباء 
الجيـش  وحـدات  ان  )واص(,  الصحراويـة 
الصحـراوي اسـتهدفت قوات االحتـالل املغربي 
ومنطقـة  الـدرشة  امـكي  بمنطقـة  بأقصـاف 

امـكي اتشـطارا, بقطـاع آمكالـة.
التحريـر  جيـش  قـوات  اسـتهدفت  كمـا 
الصحـراوي -يضيـف البيـان- قـوات االحتالل 
بمنطقتـي اكليـب ديرت و فدرة املـرس, بقطاع 

. حوزة
الصحـراوي  الجيـش  ان  البيـان  تابـع  و 
االحتـالل  قـوات  "جحـور  ايضـا  اسـتهدف 
العـدو  السـبطي و تخندقـات  بمنطقـة روس 
بمنطقـة ابـرات تنوشـاد, بقطـاع املحبـس".

وكانت مفـارز متقدمـة من جيـش التحرير 
الشـعبي الصحـراوي قد ركـزت هجماتها امس 
الخميـس مسـتهدفة قـوات االحتـالل املغربـي 
اشـياف  بمناطـق حفـرة  و  البـكاري  بقطـاع 

البيظا. وتندكمـة 
و"تتـواىل هجمات جيـش التحرير الشـعبي 
الصحـراوي مسـتهدفة معاقـل قـوات االحتالل 
املغربي التي تكبدت خسـائر فادحـة يف االرواح 
والعـار",  الـذل  عـىل طـول جـدار  واملعـدات 

البيان. يضيـف 

تفاقمـت االزمـات يف املغـرب يف الفـرة االخرة 
و ألقـت بظاللهـا عـىل الجبهـة االجتماعيـة, حيث 
تعيـش فئـات واسـعة عـىل وقـع زيـادات مهولة 
نظـام  تجاهـل  يف ظـل  املسـتويات  عـىل جميـع 
املخـزن لألوضـاع الكارثية التي يعيشـها املواطن.
ومـن بـن االزمـات التـي تعرفهـا اململكـة يف 
الوقـت الراهـن, االحتجاجـات واالرضابـات التـي 
يقـوم بهـا منتسـبو مختلـف األطـوار التعليميـة 
عـىل  املخـزن  حكومـة  إرصار  إثـر  باملغـرب, 
سياسـة  وانتهـاج  األساسـية  مطالبهـم  تجاهـل 
األمـر  بهـا  بلـغ  بـل  تجاههـم,  الصمـاء  اآلذان 
اقحـام الجامعـات يف متاهـة التطبيـع مـع الكيان 

الصهيونـي.
الجهـوي  املكتـب  الخلفيـة, عـر  وعـىل هـذه 
للنقابـة املغربيـة للتعليم العـايل والبحـث العلمي 

ل"إقحـام  اسـتنكاره  عـن  تطـوان,  بجامعـة 
مؤسسـات التعليـم العـايل يف متاهـة التطبيـع مع 
مسـميات  تحـت  الغاصـب  الصهيونـي  الكيـان 
يتقنهـا  علميـة  مياديـن  يف  والتعـاون  الرشاكـة 

املغاربـة". الباحثـون  األسـاتذة 
و اعتـر املكتب أن "اسـتقبال رئيـس الجامعة 
لنظرائـه )الصهاينة(,ال يمثل األسـاتذة الباحثن", 
األسـاتذة يف مختلـف  كل  النقابـة مـن  وطالبـت 
لـكل  بالتصـدي  املغربيـة  الجامعـات  مؤسسـات 
الفعاليـات واملبـادرات التطبيعيـة التي تسـتهدف 
العـايل  التعليـم  ومؤسسـات  الجامعـة  اخـراق 

وتدنيـس حرمتهـا وتلويـث سـمعتها.
وأشـارت النقابـة إىل أن "هـذه املبـادرة خلفت 
اسـتياء عميقا لدى جميـع أسـاتذة الجامعة الذين 
اطلعـوا عىل هـذا الخـر, والتي تمـت دون رجوع 
رئاسـة الجامعـة إىل هياكلها وعدم االستشـارة مع 

رشكائها".
الكرامـة  "تنسـيقية  وجهـت  جهتهـا,  مـن 
املسـتقلة لألسـاتذة الباحثـن", نداء إىل مجلسـها 
الوطنـي واللجنـة اإلدارية للنقابـة الوطنية للتعليم 
العـايل, داعيـة إياهمـا لتحمـل كامـل املسـؤولية 
للدفاع عـن صوت األغلبيـة من القواعد واألسـاتذة 
الباحثـن املتذمريـن مـن الحيف, بسـبب التجميد 
ملـدة  واملعنـوي  املـادي  اعتبارهـم  طـال  الـذي 

تسـاوي ربـع قـرن مـن الزمن.
رضورة  عـىل  الباحثـون  األسـاتذة  وشـدد 
"الضغـط مـن داخـل مجلـس التنسـيق الوطنـي 
خطـوات  التخـاذ  اإلداريـة  اللجنـة  داخـل  ومـن 
نضاليـة مرشوعـة تصاعديـة وغـر مسـبوقة يف 
حالـة املماطلة والتسـويف بمرشوع نظام أسـايس 
ال يرقـى لتطلعـات األسـاتذة الباحثـن أو يجهـز 

املكتسـبات". عـىل 

مطالب بتنحية رئيس الحكومة
الرفـض  حملـة  عرفـت  أخـرى,  جهـة  مـن 
املتنامي لغالء األسـعار يف املجتمع املغربي اتسـاعا 
وتمددا, ال سـيما أنهـا اتجهـت إىل معضلة تتداخل 
الشـخصية  واملصالـح  بالسـلطة,  الثـروة  فيهـا 
باملصالـح العامة, ما جعـل االحتجـاج يتنامى من 
خـالل املطالبة بمسـاءلة وتنحية رئيـس الحكومة 
عزيـز اخنـوش, صاحب أهـم رشكة بيـع و توزيع 

املحروقـات باململكـة, باعتباره طرفا يف االسـتفادة 
غـر املرشوعة مـن ارتفـاع أسـعار املحروقات.

و مـن هـذا املنطلـق, حملـت الجبهـة الوطنية 
"سـامر",  للبـرول  املغربيـة  املصفـاة  إلنقـاذ 
الرشائيـة  بالقـدرة  الفتـك  مسـؤولية  الحكومـة 
وغـر  املبـارشة  التداعيـات  جـراء  للمواطنـن, 

املحروقـات. أسـعار  الرتفـاع  املبـارشة 
ودعت كذلـك كل التنظيمـات الحزبية والنقابية 
واملستشـارين  الرملانيـن  وكل  والجمعويـة 
واملناضـالت واملناضلـن إىل الدفـاع عـن الحـق يف 
العيـش الكريـم للمغاربـة يف زمن الغـالء الفاحش 
للمحروقـات واالختالط املفضوح للمال بالسـلطة.
مـن جهتـه, انتقـد فريق التقـدم واالشـراكية 
بمجلـس النـواب, ضعـف اإلجـراءات الحكوميـة 
واالجتماعيـة  االقتصاديـة  الصعوبـات  ملواجهـة 
الكبـرة التي يمـر منهـا املغرب وضعـف التفاعل 

املجتمع. نبـض  مـع 
حصيلتـه  حـول  بيـان  يف  الفريـق  وسـجل 
خـالل السـنة الترشيعيـة األوىل, ضعـف تفاعـل 
الحكومـة مع املؤسسـة الترشيعية, ومـع مبادرات 

تحديـدا. املعارضـة  واقراحـات 
ويف هـذا السـياق, توقف الفريـق املعارض عىل 
كـون أزيـد مـن 37 باملائـة مـن األسـئلة الكتابية 
التـي تقـدم بهـا للحكومـة ظلـت بـدون جـواب, 
كمـا أن 195 سـؤاال شـفويا من أصل 242 سـؤاال 

ينتظـر الرمجـة والجواب.
وقـال الفريـق إن عـدم التجـاوب هذا, يسـائل 
الحكومـة حـول مـدى جديتهـا مـع مـا يطرحـه 
وتطلعـات  همـوٍم  مـن  األمـة  ممثلـو  وينقلـه 
للمواطنـن, ويمثـل تهـرب الحكومـة مـن تحمل 
مسـؤوليتها لتسـليط األضـواء عىل القضايـا اآلنية 
التـي تكتـي طابعـا عامـا وطارئـا, وهـو أمـر 
مـرض بالديمقراطيـة ملا يـؤدي إليه من إسـهاٍم يف 

تعميـق الفـراغ السـيايس.
غـر  موجـة  يشـهد  املغـرب  ان  اىل  يشـار   
مسـبوقة مـن ارتفاع أسـعار أغلب املنتجـات التي 
يسـتهلكها املواطنـون يوميـا, بدء مـن املحروقات 
البنـاء, يف ظـل  الغذائيـة ومـواد  باملـواد  مـرورا 
و  مسـؤوليتها  مـن  املخزنيـة  الحكومـة  تنصـل 
اكتفائهـا بالتفـرج عـىل معانـاة الشـعب املغربي.

ق.د

لعمليـة  املتحـدة  األمـم  مبعـوث  أعـرب 
السـالم يف الـرشق األوسـط تور وينسـالند, 
مـن  الشـديد  قلقـه  عـن  الجمعـة,  يـوم 
تدهـور الوضع األمنـي "والخسـائر اليومية 
غـر املقبولـة يف األرواح" بالضفـة الغربيـة 

املحتلـة.
وقـال وينسـالند يف بيـان انـه "ال يمكـن 
أن يكـون هنـاك رابحـون إذا اسـتمر العنف 

التصعيد". يف  الحـايل 
و أضـاف أن املدنيـن يسـتمرون يف دفع 
"ثمن الفشـل السـيايس", معترا أن "العنف 
واسـتخدام القـوة ال يؤديان إال إىل اسـتمرار 

األزمـة ويجـب أن يتوقف".
املتحـدة  األمـم  أن  وينسـالند  وأعلـن 
تعمـل مـع جميـع األطـراف املعنيـة للحـد 
التوتـرات عـىل الفـور, داعيـا القـادة  مـن 
جميـع  مـن  املجتمـع  وقـادة  السياسـين 
األطـراف إىل التحـرك واالنخراط بحسـن نية 
من خـالل الحوار ملنـع املوقف مـن الخروج 

عـن نطـاق السـيطرة.
الجـاري, استشـهد  العـام  بدايـة  ومنـذ 
98 فلسـطينيا برصـاص جيـش االحتالل يف 
الضفـة الغربيـة, بينهـم 34 يف مدينة جنن 
وحدها, بحسـب وزارة الصحة الفلسـطينية.

حـذرت  الفلسـطينية  الرئاسـة  وكانـت 
أمـس الخميـس يف بيـان صحفي عىل لسـان 
الناطـق باسـمها نبيـل أبـو ردينـة مـن أن 
التصعيـد الصهيوني الخطر يضـع الجميع 

أمـام مفـرق طرق.
ودعـا أبـو ردينـة, الحكومـة الصهيونية 
لوقـف "تصعيدهـا الخطـر الـذي سـيجر 
وعـدم  التدهـور  مـن  مزيـد  إىل  املنطقـة 
االستقرار, ووقف اسـتفزازات املستوطنن يف 
املسـجد األقـى, الذي سـيكون أي مسـاس 

بـه كصـب الزيت عـىل النـار".
الرئاسـة,  باسـم  الناطـق  وطالـب 
اإلدارة األمريكيـة بالضغـط عـىل الحكومـة 
الصهيونيـة لوقـف "عدوانها وليـس البحث 

عن مـررات لهذا اإلجـرام ومحاولـة تحميل 
السـلطة الفلسـطينية مسـؤولية ما يجري".

الفلسـطيني وقيادتـه  الشـعب  أن  وأكـد 
"لـن يقبلوا باسـتمرار األوضاع مـن عمليات 
قتـل يوميـة واقتحامـات للمسـجد األقـى 
واالسـتيطان وغرها مـن الجرائـم", محمال 
املسـؤولية "عـن هـذا  الصهيونـي  الكيـان 
ألحـد  يمكـن  ال  الـذي  الخطـر,  التصعيـد 

ق. دتحمـل نتائجـه".

دولي

ابراهيم غالي ي�سيد بموقف اأنغول "التاريخي" الم�ساند للق�سية ال�سحراوية

المغرب : تفاقم الزمات في ظل تجاهل نظام المخزن لأو�ساع المواطن

مبعوث اأممي يعرب عن قلقه من تدهور الو�سع الأمني
 في ال�سفة الغربية المحتلة

ق.د
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تمكـن فريـق مولوديـة الجزائـر مـن وقف 
نزيـف النقـاط مطلـع هـذا املوسـم بفـوزه 
عىل نجـم مقـرة بنتيجـة 1-2، يـوم الجمعة 
البيضـاء  بالـدار  رابـح،  بـن  عمـر  بملعـب 
الجولـة  مباريـات  افتتـاح  يف  بالعاصمـة، 
الرابعة لبطولـة الرابطة املحرفـة األوىل لكرة 

. م لقد ا
ودخلـت تشـكيلة املولوديـة بنيـة تصحيح 
الوضعيـة وتحقيـق فوزها األول يف املنافسـة، 
وهو ما تجسـد أمـام ضيفها نجـم مقرة ولو 
بصعوبـة كبـرة، فعقب شـوط أول عقيم من 
كال الفريقـن )0-0(. نجـح الـزوار يف افتتاح 
بـاب التهديـف عر محمـد عجيـب برابح )د 
70(، الذيـن أبـدوا رغبـة كبرة فـوق امليدان 

لحسـم املبـاراة لصالحهم.
ملولوديـة  املؤقـت  الفنـي  الطاقـم  أن  غـر 
اللـه،  فتـح  طاهـر  بالبديـل  دفـع  لجزائـر 
لفائـدة  الكفـة  تعديـل  مـن  تمكـن  الـذي 
أصحـاب الضيافة )د 83(، وباملناسـبة افتتاح 
عداد"العميـد" التهديفـي لهذا املوسـم، وذلك 
)د  كمـال حميـدي  زميلـه  يضيـف  أن  قبـل 
6+90(، هـدف االنتصار يف الرمـق األخر من 

املواجهـة.
الجزائـر  مولوديـة  أخـرا  تمكنـت  وبهـذا 
مـن حصـد الفـوز األول الـذي سـمح للفريق 
 5( السـادس  الصـف  إىل  مؤقتـا  بالصعـود 
نقـاط( وهـو مـا مـن شـأنه إرجـاع اآلمـال 
لألنصـار الذيـن كانوا يمنّـون النفـس برؤية 
جـدول  يتصـدر  وهـو  املحبـوب  فريقهـم 
ترتيـب البطولـة مطلـع هـذا املوسـم بالنظر 
إىل االسـتقدامات النوعيـة التـي أجرتهـا إدارة 

النـادي خـالل الفـرة الصيفيـة.
الصـف  يف  مقـرة  نجـم  يقبـع  باملقابـل، 
الــ12 بنقطـة وحيدة، إثـر مشـوار هزيل لم 

يتمكـن مـن خالله فريـق منطقـة "الحضنة" 
مـن تحقيـق أي انتصـار مطلـع هذا املوسـم 

. يد لجد ا
من جهتـه، اسـتعاد شـبيبة السـاورة نغمة 
االنتصـارات بفـوزه عـىل ضيفه أمـل األربعاء 
)0-1(، ويديـن نادي الجنـوب بالفضل يف هذا 
االنتصـار لالعبـه، بالل بـن عمار، الـذي وقع 
هـدف املبـاراة الوحيـد يف الدقيقـة )90+1(، 

مـن ركلـة جزاء.
وبهـذا الفوز، رفع شـبيبة السـاورة رصيده 
إىل 7 نقـاط يف املركـز الخامـس، بينمـا توقف 
رصيـد األمـل عند 4 نقـاط، يف املركـز الحادي 

. عرش
بـدوره حقق اتحاد بسـكرة فـوزه األول هذا 
املوسـم، عىل حسـاب الصاعد حديثا إىل دوري 
األضـواء، مولوديـة البيـض، بنتيجـة )1-0(. 
وسـجل هـدف املبـاراة الوحيـد ملـن عبيد، يف 

.78 الدقيقة 
اتحـاد  ارتقـى  االنتصـار،  إثـر هـذا  وعـىل 
بسـكرة إىل املركز السـابع، بسـت نقاط، خلف 

مولوديـة البيـض صاحـب املركـز السـادس 
بفـارق األهـداف.

بإجـراء  الرابعـة  الجولـة  هـذه  وتتواصـل 
هـالل  بـن  السـبت،  غـدا  مواجهـات  ثالثـة 
شـلغوم العيد واتحـاد الجزائر ونـادي بارادو 
الحـوار  إىل  باإلضافـة  قسـنطينة  وشـباب 
الكـروي الواعـد بـن مولودية وهـران والجار 

جمعيـة الشـلف.
مواجهتـي  ان  األخـر،  يف  اإلشـارة  وتجـدر 
وشـبيبة  بلـوزداد  سطيف-شـباب  وفـاق 
القبائـل - اتحـاد خنشـلة قـد أجلتـا إىل وقت 
الحق، بسـبب ارتبـاط كل من شـباب بلوزداد 
القبائـل، بمقابلتـي العـودة للـدور  وشـبيبة 
التمهيـدي األول من رابطة األبطـال اإلفريقية.

النتائج الجزئية:
مولودية الجزائر- نجم مقرة 2-1
شبيبة الساورة- أمل األربعاء 1-0

اتحاد بسكرة- مولودية البيض 1-0

المصارعة/ بطولة العالم 2022:

الرابطة األولى: 

محمد ل

رابطة أبطال إفريقيا:

يسـعى ممثـل الجزائـر يف رابطـة األبطـال 
اإلفريقيـة لكـرة القـدم, شـبيبة القبائـل إىل 
تحقيـق نتيجـة جيـدة يف مقابلـة العـودة من 
الـدور التمهيـدي األول عنـد اسـتقباله نـادي 
مرمجـة  مواجـه  يف  السـنغايل  غاسـامانس 
بملعـب 8 ماي 1945 بسـطيف يومـي األحد 

)00ر20(. الجـاري  سـبتمر   18
هـذه  يف  الثانـي  الجزائـر  ممثـل  ويسـعى 
فريـق  واالهـم,  األقـوى  القاريـة  املنافسـة 
شـبيبة القبائـل, املنهـزم  يـوم األحـد بملعب 
الت ديـور بتيـاز يف مقابلة الذهـاب أمام نادي 
تـدارك  إىل  ب)1-0(,  السـنغايل  غاسـامانس 
التأخـر مـن اجـل املـيض قدمـا يف املنافسـة.

وعىل غرار, شـباب بلوزداد, سيحرص فريق 
الشـبيبة بقيـادة مدربـه الجديـد عبـد القادر 
مجهـودات  بـذل  مؤخـرا,  املعـن  عمرانـي, 

إضافيـة والبحث عن السـبل الكفيلـة بإخراج 
الفريـق من املرحلـة الصعبة التي يمـر بها يف 
الفـرة الحاليـة مـن ثـم التمكن مـن مواصلة 

اإلفريقية. املغامـرة 
وبهـذا الخصـوص, قـال عمرنـي :" عندما 
نرى مردود الشـبيبة فوق امليـدان يف املقابالت 
األوىل هـذا املوسـم, يمكـن القـول أن الفريـق 
كان يسـتحق نتائـج أحسـن )...( اعتقـد أن 
املشـكل يتمثل يف عـدم تمكن عنارص الشـبيبة 
مـن التحرر مـن الخوف الـذي الزمهـم. املهم 
بالنسـبة يل أّن املجموعـة موجـودة وسـنعمل 
عـىل معالجة النقائـص يف أرسع وقت ممكن".

وعن تشـكيلة الكناري, كانـت إدارة الفريق, 
قـد أعلنـت يف وقت سـابق, عن غيـاب الالعب 
ياسـن صالحي الـذي ركن لفـرة راحة تدوم 
عـرشة أيام بسـبب اإلصابـة التي تعـرض لها 

يف مقابلـة الذهاب.
فريـق  سـيالقي  التأهـل,  حالـة  ويف 
"الكنـاري" يف الدور التمهيـدي الثاني, الفائز 
مـن املواجهـة املزدوجـة بـن اسـكو دو كارا 
املوريتانـي. نوادهيبـو  اف.يس  و  الطوغـويل 

أمـا يف كأس الكونفدراليـة, فقـد تـم إعفـاء 
شـبيبة السـاورة و اتحـاد الجزائر مـن الدور 
التمهيـدي األول, عـىل أن تواجـه الشـبيبة يف 
الـدور التمهيـدي الثانـي الفائز مـن املواجهة 
و  )ليبريـا(  ليسـكر  اف.يس  بـن  املزدوجـة 
نـادي غانـاوا )كـوت ديفـوار(, فيما سـيلعب 
اإلتحـاد مـع الفائـز مـن اللقـاء املـزدوج بن 
نـادي اف.يس ميلـو )غينيا( و اف.يس اسـاك 
)الطوغـو(, علمـا أن العـودة سـتقام ببشـار 

والجزائـر العاصمـة .

يف  الوطنيــة  العنــارص  اقصيــت 
اختصــاص املصارعــة االغريقيــة 
مــن  االول  الــدور  يف  الرومانيــة 
ــر  ــم لألكاب ــة العال ــات بطول منافس
,االغريقــة- الحــرة  للمصارعــة   (

ــة  ــوية( املتواصل ــة و النس الروماني
ــن 10 اىل 18  ــا م ــا بربي فعاليته

الجــاري . ســبتمر 
ــم  ــد الكري ــارع عب ــى املص  وانه
ــي   ــب االفريق ــب اللق ــات, صاح فرق
و امليداليــة الرونزيــة يف كاس العالــم 
ــة  ــراد 2022, املنافس ــرة ببلغ االخ
يف املركــز ال27 لفئــة 60 كلــغ , 

ــام  ــدور االول ام ــه يف ال ــد هزيمت بع
الصينــي ليغــو كاو بنتيجــة )9-0(.
ــه  ونفــس الــيء حــدث مــع زميل
اســحاق شــاوي , صاحــب برونزيــة 
ــطية 2022  ــران املتوس ــاب وه الع
, الــذي انهــى بــدوره املنافســة 
هزيمتــه  بعــد   , ال25  املركــز  يف 
ــارع  ــام املص ــام ام ــر أم ــو اآلخ ه
الصينــي هوشــيوتو بنتجيــة )8-0( .
ومــن جهتــه, لــم يتمكــن املصــارع 
ســيد عــزارة بشــر , صاحــب املركز 
ــة  ــي لفئ ــب العامل ــث يف الرتي الثال
ــاب  ــة الع ــب ذهبي ــغ و صاح 87 كل

مــن  املتوســط  االبيــض  البحــر 
تحقيــق نتيجــة احســن مــن زميليــه 
ــام  ــدور االول ام ــه يف ال ــد اقصائ بع
ــان  منافســه الســويرسي فــون دامي
بذلــك  لينهــي   ,  )8-0( بنتيجــة 

ــز ال27 . ــة يف املرك ــدورة العاملي ال
امليداليــة  اّن  االشــارة  وتجــدر 
كانــت  87 كلــغ  لفئــة  الذهبيــة 
مــن نصيــب الربــي زورابــي 
داتوناشــيفيل , الفائــز يف املنازلــة 
النهائيــة امــام الدنماركــي عــي 
بنتيجــة  بيســولتانوف  الفيفيــش 
)2-6(, فيمــا عــادت برونزيــة هــذه 

ــذي  ــز ال ــي جنكي ــي ع ــة للرك الفئ
ــر  ــزارة بش ــيد ع ــري س كان الجزائ
ــدورة  ــه يف نهائــي ال قــد تفــوق علي

.)2022 )وهــران  املتوســطية 
ــارص  ــب للعن ــن ترتي و كان احس
الجزائريــة يف مونديــال رصبيــا مــن 
نصيــب املصــارع عبــد الجبــار 
ــى  ــذي انه ــغ( ال ــاري )63 كل جب
ــد ان  ــز ال17 , بع ــة يف املرك املنافس
ــتيان  ــي سيباس ــام الرب ــزم ام انه
ذهبيــة  نــاد ب)1-7( , صاحــب 
ــر  ــاح للجزائ ــا ات ــة , م ــذه الفئ ه
االســتدراكية  املنازلــة  اىل  املــرور 

التــي انهــزم فيهــا امــام الرومانــي 
رازفــان ارنــوت ب)3-1( .

ــارك يف  ــر, تش ــوم, اّن الجزائ ومعل
هــذا املوعــد العاملــي بقائمــة تضــم 
املصارعــة  يف  مصارعــن  اربعــة 
االغريقيــة الرومانيــة بقيــادة املــدرب 

ــدة . ــن ج ــزوز ب مع
وتجــدر االشــارة اّن هــذه املنافســة 
العامليــة ببلغــراد, تنشــط مــن قبــل 
مــا ال يقــل عــن 800 مصــارع , 
ــن  ــن املتواجدي ــرة املصارع ــن خ م
يف الســاحة العامليــة مــن ابطــال 

ــن. ــن و اوملبي عاملي
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�سبيبة القبائل من اأجل التدارك

مولودية الجزائر تقلب الطاولة على نجم مقرة واإتحاد ب�سكرة 
يحقق فوزه الأول

 اإق�ساء العنا�سر الوطنية للم�سارعة الإغريقية الرومانية في الدور الأول

رياضـــة

أرسـل رئيـس االتحـاد الدويل 
لكـرة القدم, جيانـي أنفانتينو, 
االتحاديـة  إىل  تعزيـة  برقيـة 
"الفـاف",  للعبـة  الجزائريـة 
وذلك إثـر وفاة املدرب السـابق 
الجزائـري  الوطنـي  للمنتخـب 
الرحمـان  عبـد  القـدم,  لكـرة 
عـن  الثالثـاء,  يـوم  مهـداوي, 
عمـر ناهـز الــ73 سـنة, بعد 

مـرض عضـال.
و أشـاد أنفونتينـو ِبالخدمات 
عبـد  قدمهـا  التـي  الجليلـة 
مجـال  يف  مهـداوي  الرحمـان 
الكروين,  والتكويـن  التدريـب 
خـارج  أو  الجزائـر  يف  سـواء 

الوطـن.
وكتـب الرجـل األول يف الهيئة 
"تلقيـت  الدوليـة:  الكرويـة 
ببالغ الحـزن واألىس وفـاة عبد 
الرحمان مهداوي, العب سـابق, 
مـدرب, مربـي وناخـب وطني. 
تـرك بصمتـه يف كـرة  والـذي 

الجزائريـة والدوليـة". القـدم 
مهـداوي  "أرشف  وأضـاف: 
ملـدة 25 سـنة عـىل عـدة أندية 
و  ليبيـا  يف  وكـذا  جزائريـة 
العربيـة السـعودية. كما ارتدى 
جميـع القبعـات ضمـن الطاقم 
الجزائـري  للمنتخـب  الفنـي 
األول, بدايـة كمـدرب مسـاعد, 
ثـم مـدرب مـع زميلـه مزيـان 
إيغيـل, قبـل أن يصبـح ناخبـا 
 .1997 يف  رئيسـيا  وطنيـا 
ليتـوىل بعدهـا مهمـة تدريـب 
املنتخـب العسـكري الجزائري, 
الـذي توج معـه بـكأس العالم 

."2011 يف  العسـكرية 
أنفونتينـو  جيانـي  واختتـم 
يكـن  أنـه  قائـال  رسـالته, 
عبـد  للفقيـد  شـديدا  احرامـا 
الرحمـان مهـداوي. كونه امتلك 

تجـاوزت  إنسـانية  شـخصية 
القـدم. كـرة  رياضـة  حـدود 

ويف أجـواء مهيبة ووري الثرى 
جثمـان الراحـل عبـد الرحمان 
مهـداوي, حـرض جمـع غفـر 
مـن عائلـة وأصدقـاء املرحـوم 
ملرافقتـه إىل مثـواه األخر, حيث 
جمعـت جنـازة املـدرب القدير 
مهـداوي بـن األرسة الرياضية 
الكرويـة  وخاصـة  الوطنيـة 
التـي سـّجلت حضورهـا بـكل 
األجيـال, ميّزها حضـور رئيس 
لكـرة  الجزائريـة  االتحاديـة 
القـدم, جهيد زفيـزف, وأعضاء 

مـن مكتبـه الفيـدرايل.
مهمـة  توليـه  إىل  وباإلضافـة 
يف  مرتـن  "الخـرض"  تدريـب 
تـوىل  التسـعينات,  سـنوات 
"الشـيخ دحمـان" كمـا يلقبـه 
املقربـون, كذلـك عـدة مناصب 
عىل مسـتوى االتحاديـة, فضال 
العارضـة  عـىل  إرشافـه  عـن 
الفنيـة لعـدة أنديـة منهـا وداد 
تلمسـان, ومولوديـة الجزائر و 

داي. نـر حسـن 
وكان لفقيـد الكـرة الجزائرية 
كذلـك تجربـة بالخـارج, تـوىل 
فريقـي  عـىل  اإلرشاف  فيهـا 
)اململكـة  التعـاون  و  النـر 
العربيـة السـعودية(, قبل توليه 
الحميـد  عبـد  املرحـوم  رفقـة 
زوبـا مهمـة تدريـب فريق أهي 

بـن غـازي الليبـي.
مـن  األخـرة  السـنوات  ويف 
انتقـل  الحافـل,  مشـواره 
الرحمـان  عبـد  املرحـوم 
التحليـل  مجـال  إىل  مهـداوي, 
التلفزيونـي حيث عمـل كمحلل 
بالتلفزيـون الجزائري و اإلذاعة 

. لوطنيـة ا

 رئي�س التحاد الدولي يقدم 
تعازيه لاتحادية الجزائرية

كرة القدم: في وفاة المدرب الوطني 
السابق عبد الرحمان مهداوي
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أكـد رئيـس اإلتحاديـة الجزائرية 
زفيـزف,  جهيـد   القـدم  لكـرة 
املرمجـة   املالعـب  أن كل  الجمعـة، 
الحتضـان كأس إفريقيـا للمحليـن 
املقـررة بالجزائـر يف الفـرة املمتدة 
مـن الـ 8 اىل الــ31  جانفي 2023 
, سـتكون جاهـزة 100 باملائـة قبل 

الــ 31 ديسـمر املقبل.

لـدى  الفـاف,  رئيـس  وكشـف 
نزوله ضيفـا عىل برنامج"سـتوديو 
الكـرة" للقنـاة اإلذاعيـة األوىل " أن 
لجنـة من الـكاف  سـتزور الجزائر 
الحـايل,  سـبتمر  شـهر  أواخـر 
وتحديـد  املرافـق,  كل   ملعاينـة 
املالعـب املسـتضيفة لهـذه الـدورة 

نهائيـة". بصفـة 

ويف ذات السـياق, أكـد زفيـزف أن 
قرعـة نهائيـات كأس أمـم إفريقيـا  
للمحليـن سـتجرى يف الفاتـح مـن 
أكتوبـر املقبل, وسـتقام مراسـيمها 
بـدار أوبـرا الجزائر بوعالم بسـايح 
بـأوالد فايـت )الجزائـر العاصمة( .
كما أكد املتحـدث ذاته  أن املنتخب 
 17 مـن  )اقـل  للناشـئن  الوطنـي 

بالـكأس  مؤخـرا  املتـوج   سـنة( 
العربيـة بعـد الفـوز عـىل املنتخـب 
النهائيـة,   املقابلـة  يف  املغربـي 
التحضريـة  تربصاتـه  سـيجري 
مسـتقبال باملركز الريـايض بخميس  
مليانـة, عىل أن يتـم تحديد الرنامج 
املسـطر لـه خـالل اجتمـاع املكتب 

الفـدرايل  املقبـل".

الجزائـر، جمـال  أعلـن مـدرب منتخـب 
بلمـايض، امس السـبت، عن قائمـة الالعبن 
املعنين بخوض معسـكر شـهر سـبتمر/
أيلـول الحـايل، والـذي سـتتخلله مباراتـان 
وديتـان ضـد غينيـا ونيجريـا يومـي 23 

و27 بملعـب ميلـود هـديف يف وهـران.
وشـهدت القائمة كمـا كان منتظـراً عودة 
املهاجـم أندي ديلـور، بعد أن قـدم اعتذاره 
للجماهـر الجزائريـة عما بدر منه سـابقاً، 
مانشسـر  نجـم  اسـم  حضـور  وكذلـك 
بذلـك  ليدحـض  محـرز،  ريـاض  سـيتي، 
الشـائعات التي كانـت تتحدث عـن اعتزاله 

لدويل. ا
كمـا حملـت القائمـة اسـم خـط وسـط 
أنجيـه الفرنـي، نبيل بـن طالـب، الغائب 
عـن املنتخـب الجزائـري منذ عـام 2018، 
عـىل  حتمـت  مسـتوياته  إىل  عودتـه  لكـن 
إعادتـه للخـرض، ويشـكل خـط  بلمـايض 
الوسـط مع أسـماء أخـرى، عىل غـرار العب 
شـباب بلـوزداد حمـزة مرزيق الـذي تمت 

دعوتـه ألول مـرة.
وغابـت عـن املدعوين أسـماء ثقيلـة مثل 
الحـارس رايس وهـاب مبولحي مـع إعادة 
حـارس ميتـز ألكسـندر أوكيدجـة، إضافة 
ماندريـا  أنطونـي  يف  الثقـة  تجديـد  إىل 
املتألـق مع كـون الفرنـي ومصطفى زغبة 

السـعودي. ضمك  حـارس 
جمـال  بلمـايض  جمـال  يسـتدع  ولـم 
بلعمـري مدافع الخليج السـعودي وسـعيد 
بـن رحمة نجم وسـتهام اإلنكليـزي، إضافة 
إىل سـفيان فيغـويل وبغـداد بونجـاح، كما 
تأجـل انضمـام أسـماء جديدة مثل حسـام 

عـوار وياسـن عـديل إىل معسـكر الحق.

هذه أبرز تغيريات بلمايض عىل تعداد 
"املنتخب الوطني"

عرفـت قائمـة األربعـة والعرشيـن العبـا، 
الذيـن تـم اسـتدعاؤهم مـن قبـل مـدرب 
املنتخـب الوطنـي جمـال بلمـايض تحسـبا 
الثالـث  يومـي  ونيجريـا  غينيـا  لوديتـي 
والعرشين والسـابع والعرشين من سـبتمر 
الجـاري بملعـب ميلـود هديف بوهـران عدة 
تغيـرات عـىل مسـتوى الخطـوط الثالثـة.

إبعاد منطقي ملبولحي وأحقية لزغبة 
ومانديرا

البدايـة بحراسـة املرمـى، حيث اسـتغنى 
املـدرب بلمايض يف هـذا املعسـكر اإلعدادي 
عـن الرايـس وهـاب مبولحـي وهـو قـرار 
التـي  املنافسـة  لنقـص  بالنظـر  صائـب 
يعانـي منهـا وهـو املنضـم قبل أيـام قليلة 
الناشـط ضمـن دور  القادسـية  نـادي  إىل 

الدرجـة الثانيـة السـعودية.
وإذا كان اسـتبعاد مبولحـي راجـع لعدم 
الجاهزيـة، فـإن زميلـه أنطونـي مانديـرا 
يتواجـد يف فورمـة عالية إذ يلعب كأسـايس 
بدايـة  منـذ  الفرنـي  كـون  فريقـه  مـع 
املوسـم ونال جائـزة أفضل العب يف الشـهر 
ألكثـر من مـرة وازدادت شـعبيته مع مرور 

الجـوالت نظـرا ملا يقدمـه يف كل مبـاراة.
أمـا مصطفـى زغبـة، فقـد اسـتحق هـو 
اآلخـر أحقيتـه بالتواجـد ضمـن القائمـة، 
لرشوعـه منـذ مـدة طويلـة يف تحضـرات 
نادييـه ضمـك السـعودي وكالعـادة يّعـد 

ابـن املسـيلة صمـام األمـام لزمالئـه.
وبالرغـم مـن سـقوط ناديـه إىل الدرجـة 
الثانيـة وبدايتـه الصعبـة مع ماتز بسـبب 
العقوبـات املفروضـة عليـه من قبـل لجنة 

إىل  أوكيجـة  ألكسـندر  عـاد  االنضبـاط، 
صفـوف "الخـرض" مجـددا وهـو الغائـب 
أمـام  املزدوجـة  املواجهـة  منـذ  عنهـم 
الكامـرون التي فشـل فيهـا " املحاربون" 

.2022 يف التأهـل لـكأس العالـم بقطـر 

بلعمري غائب وزدادكة يكسب الثقة
خـط الدفاع لـم يسـجل تغيـرات كثرة، 
سـوى غيـاب جمـال بلعمري العـب الخليج 
السـعودي وتواجـد حكيـم زدادكـة العـب 
ليـل الفرنـي الذي حقـق بدايـة موفقة مع 
ناديـه الجديـد الفرنـي، وحافـظ الطاقـم 
الفنـي عـىل أبـرز عنـارصه، الذيـن اعتادوا 
يف  املباريـات،  مختلـف  يف  سـويا  اللعـب 
صورة بـدران ومانـدي وبن سـبعيني وبن 
عيـادة وتوغـاي وتوبـة وعطال الـذي عانى 
كثـرا مـن اإلصابـات وعـاد قبل أيـام قليلة 

للتدريبـات مـع زمالئـه يف نيس.

األوىل ملرييزاق وبن طالب يعود مجددا
مـع  العـرب  بطـل  يحظـي  مـرة  ألول 
املنتخـب الجزائري، متوسـط ميدان شـباب 
بلـوزداد حسـام مريـزاق بدعـوة بلمايض، 
نـارص  بـن  إسـماعيل  برفقـة  وسـيلعب 
ورامز زروقي وهشـام بـوداوي وآدم زرڤان 
ونبيل بـن طالـب العائد بعد غيـاب طويل، 
مـن  عـدة  أسـماء  فيـه  يف وقـت سـقطت 

حسـابات بطـل إفريقيـا 2019.

ديلور يفتح صفحة جديدة مع" 
الخرض"

بالرغـم مـن بدايتـه الصعبـة يف الـدوري 
مانشسـر  ناديـه  مـع  املمتـاز  اإلنجليـزي 
سـيتي، عاد محـرز إىل املنتخـب بعدما غاب 
عـن املباريـات الثـالث األخـرة التـي لعبها 
"الخـرض" بداعـي اإلصابـة، وسـط جـدل 

وسـخط مـن عشـاق املنتخب.
كمـا ضمـن آدم ونـاس ويوسـف باليـي 
وبـالل براهيمـي وإسـالم سـليماني وأمن 
بلمـايض  قائمـة  يف  لهـم  مكانـا  عمـورة 
أمـا عـودة ديلـور فهـي تحصيـل حاصـل 
ونهايـة خـالف باعتـذار قدمـه " الغجري 
" للجمهـور الجزائـري وبدا متحمسـا لفتح 

صفحـة جديـدة مـع " املحاربـن".
ويغيـب عـن املعسـكر اإلعـدادي كل من: 
دبكـة  بـن  وسـفيان  رحمـة  بـن  سـعيد 
وجمـال بلعمـري وفريـد بواليـة وإسـحاق 
بلفوضيـل وبغـداد بونجـاح ومحمـد بـن 
يطـو وياسـن براهيمـي وسـفيان فغـويل 
وريـاض بـن عيـاد ويانيس حمـاش وبالل 
عمرانـي وعبـد القهار قادري ورشـيد غزال 

وسـفيان فغـويل.
وامللفـت لالنتبـاه كذلـك هـو خلـو قائمة 
بلمـايض مـن األسـماء التي كانت مرشـحة 
مـرة  ألول  املنتخـب  بصفـوف  لاللتحـاق 
كياسـن عديل وحسـام عـوار وآيـت نوري 

ومايـكل أوليـز وغرهـم.
نـدوة  غـدا  سـيعقد  بلمـايض  أن  يذكـر 
صحفيـة باملركـز التقنـي لسـيدي مـوىس 
بدايـة مـن السـاعة الحادية عـرشة صباحا 
للحديث عـن خياراتـه املتعلقـة باملباراتن.

ــان  ــرب الحتض ــر األق ــل الجزائ تظ
ــدم  ــرة الق ــا لك ــم أفريقي ــات أم نهائي
ــاد  ــراب االتح ــع اق ــك م 2025، وذل
األفريقــي للعبــة مــن ســحب التنظيــم 
مــن غينيــا، نظــراً لتأخرهــا يف إنجــاز 
تســمح  التــي  واملنشــآت  املالعــب 
ــة. ــرة الرياضي ــذه التظاه ــة ه بإقام

وتحــّدث رئيــس االتحــاد الجزائــري 
لكرة القــدم، جهيــد زفيــزف، الجمعة، 
عــن هــذه القضيــة، حيــث كشــف عن 
ــذه  ــان ه ــتعدة الحتض ــالد مس أن الب
ــابقاً  ــك س ــى ذل ــن يبق ــخة، لك النس
ألوانــه، كــون "كاف" لــم يفتــح بــاب 
ــة يف  ــدول الراغب ــام ال ــيحات أم الرش

تنظيــم "كان" 2025.
وأكــد جهيــد زفيــزف، الجمعــة، 

لإلذاعــة الوطنيــة الجزائريــة: "لحــد 
اآلن لــم نتلــق أي إخطــار يفيــد 
أمــم  تنظيــم  ســحب  كاف  بــأن 
والخطــوة  غينيــا،  مــن  أفريقيــا 
الثانيــة ســتكون بفتــح البــاب أمــام 
الراغبــن يف الرشــح الحتضــان هــذه 
البطولــة، وعندمــا تحــدث هــذه 
ــر،  ــا كالم آخ ــيكون لن ــوة فس الخط
ولــو أننــا أكدنــا يف العديــد مــن 
املــرات الســابقة أن الجزائــر جاهــزة 
ــة". ــرة رياضي ــان أي تظاه الحتض

وكانــت تقاريــر إعالميــة متخصصــة 
قــد  األفريقيــة  الكــرة  شــؤون  يف 
أن  املاضيــة،  األســابيع  يف  أكــدت، 
القــدم  لكــرة  األفريقــي  االتحــاد 
ــد  ــالل أح ــي، وخ ــكل نهائ ــرر بش ق

اجتماعاتــه، ســحب تنظيــم "كان" 
2025 مــن غينيــا، يف انتظــار اإلعــالن 
ــام  ــمي يف األي ــكل رس ــك بش ــن ذل ع

ــة. املقبل
وســتكون الجزائــر عــىل موعــد 
ــا  ــم أفريقي ــات أم ــم نهائي ــع تنظي م

لالعبــن املحليــن "شــان" مطلــع 
ــام  ــة أم ــي فرص ــل، وه ــام املقب الع
لتأكيــد قدرتهــم عــىل  املســؤولن 
تعويــض غينيــا، خاصــة مــع املالعــب 
ــينها يف  ــري تدش ــي يج ــدة الت الجدي

ــالد. الب

والـد  عـي،  محمـد  كشـف، 
الزمالـك  العـب  محمـد  زيـاد 
وامُلنتخـب  سـابقا  املـري 
سـنة   17 مـن  ألقـل  الوطنـي 
وامُلتـوج بـكأس العـرب لـذات 
حديثـه  يف  بالجزائـر،  الفئـة 
ملوقـع “كـووورة” العربي، عن 
األسـباب التـي عجلـت برحيل 
الزمالـك  فريـق  مـن  ابنـه 

املـري.
“زيـاد  الالعـب:  والـد  وقـال 
انضم للزمالك وعمره 8 سـنوات، 
عبـد  جمـال  يـد  عـىل  وذلـك 
األسـبق  الزمالـك  نجـم  الحميـد 
الحـايل،  اإلدارة  وعضـو مجلـس 
داخل  وتعرض لظـروف صعبـة 
أي  يتحملهـا  ال  الزمالـك  نـادي 
العـب، وكان يجلـس بديـال رغم 

إمكانياتـه”.
مـن  أكثـر  “هنـاك  وتابـع: 
زيـاد..  بتحطيـم  قـام  شـخص 
رئيـس  نائـب  مرعـي  عصـام 
القطـاع قـام بطـرد زيـاد مـن 

نـادي الزمالـك، وفوجئـت بمنـع 
فقـررت  النـادي،  ملقـر  دخـويل 

الالعـب”. رحيـل 
يسـأل  لـم  “الزمالـك  وأردف: 
عىل زيـاد منذ أكثر من  6 أشـهر 
الجزائـري  واملنتخـب  تقريبـا، 

اهتـم بالالعـب”.
“الالعـب  زيـاد:  والـد  وختـم 
يف  أوروبيـة  عـروض   3 يمتلـك 
الوقـت الحـايل، ومؤخـرا تلقينـا 
أجاكـس  مـن  رسـميا  عرضـا 
قـراره  لكنـه حسـم  أمسـردام، 
وسـيتم اإلعالن عـن انتقالـه لناٍد 

أكتوبـر”. بشـهر  أوروبـي 

بطل العرب للنا�سئين زياد 
يقرر اللحاق بنادي اأوروبي
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مبولحي غائب.. عودة ديلور وألول مرة مريزيق
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بلما�سي ُيعلن قائمة الجزائر و�سط مفاجاآت بالجملة

تطورات جديدة في ق�سية تنظيم الجزائر اأمم اأفريقيا 2025..

زفيزف: كل الماعب التي �ستحت�سن كاأ�س اإفريقيا للمحليين �ستكون جاهزة قبل نهاية 2022

رياضـــة

كشـفت صحيفة “كالتشـيو 
مركاتـو” اإليطاليـة أن النجم 
الجزائـري، رامـي بن  الـدويل 
سـبعيني، يتواجـد يف مفكـرة 

اإليطايل. إنـر ميـالن 
وبحسـب ذات املصـدر فـإن 
إدارة النراتـزوري تُفكر حاليا 
أليخانـدرو غريمالدو  يف ضـم 
بعد  الرتغـايل،  بنفيـكا  العـب 

كأس العالـم يف قطـر.
إبـرام  عـدم  حالـة  يف  لكـن 
هـذه الصفقة، سـيكون الخيار 
سـبعيني،  بـن  رامـي  اآلخـر، 
العب بوروسـيا مونشـنغالدباخ 

األملانـي.
ويُذكـر أن بطـل إفريقيا رفقة 
يرتبـط   2019 سـنة  الخـرض 
بعقد مـع مونشـنغالدباخ حتى 
مـن  ويقـرب   2023 جـوان 

تجديـده.

بن �سبعيني مطلوب من قبل 
كبير اإيطاليا

جابري ه
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ــة  ــايض، وايل والي ــبوع امل أرشف األس
تيسمســيلت الســيد عبــاس بــداوي عــىل 
إعطــاء إشــارة انطــالق للحملــة الوطنية 
لنظافــة املحيــط والفضــاءات العموميــة 
خطــر  مــن  والتخفيــف  للوقايــة 
ــا وزارة  ــادرت به ــي ب ــات الت الفيضان
الداخليــة والجماعــات املحليــة والتهيئــة 
ــة  ــتوى بلدي ــىل مس ــذا ع ــة، وه العمراني
ــا  ــخرت له ــي س ــة الت ــام، العملي لرج
كافــة اإلمكانيــات املاديــة والبرشيــة 
البيئــة  مديريــة  مــن  كل  بمشــاركة 
ــز  ــت" ومرك ــس ن ــة "الونرشي ومؤسس

الــردم التقنــي للنفايــات كمنســقن 
للعمليــة، مديريــة املــوارد املائية،مديريــة 
ــز  ــة التجهي ــة، مديري ــغال العمومي األش
ــة التعمــر والهندســة  ــة، مديري العمومي
املعماريــة والبنــاء، وحــدة الديــوان 
الوطنــي للتطهــر ومؤسســة الجزائريــة 
املدنــي  املجتمــع  كــذا  و  للميــاه 
ــة.   ــة بالعملي ــاء املعني ــي األحي ومواطن
كل  اســتهدفت  تنظيــف   العمليــة 
املجمعــات الســكانية و النقــاط الســوداء 
قصــد نظافــة املحيــط وتنظيــف األوديــة 
ــة  ــاء ، وتهيئ ــا البن ــردوم وبقاي ــن ال م

ــام  ــال واألجس ــة األوح ــا ،و ازال مجاريه
ــات  ،  ــار الفيضان ــن أخط ــة  م الصلب
ــيد وايل  ــا الس ــرى دع ــة أخ ــن جه و م
ــراط  ــرضورة االنخ ــن ب ــة املواطن الوالي
ــتهدف  ــي تس ــة الت ــات النظاف يف عملي
محيــط ســكناتهم وبيئتهــم ومدينتهــم ، 
ومواصلــة حمــالت التنظيــف وتنظيمهــا 
ــل  ــدا يدخ ــح تقلي ــكل دوري لتصب بش
ــرد  ــة للف ــلوكات الحضاري ــن الس ضم
ــرس  ــول إىل غ ــد الوص ــع ،قص واملجتم
ثقافــة املحافظــة عــىل البيئــة واملحيــط.

 اســتفاد عــدد مــن املرافــق الربويــة 
ــج  ــن برنام ــيلة، م ــة املس ــم بلدي بإقلي
ــك  ــن جديد،وذل ــا م ــار له ــادة االعتب إلع
تحضــرا للدخــول املــدريس املقبــل، 
ــدرس  ــروف التم ــن ظ ــل تحس ــن أج م

ــة.  ــذه املنطق ــذ يف ه للتالمي
ــات  ــن الخرج ــياق و ضم ــذا الس يف ه
tــة ال ــس بلدي ــا رئي ــام به ــة ق امليداني

ــالق  ــن إط ــلطات م ــيلة،تمكنت الس مس
أشــغال التهيئــة واعــادة االعتبــار لعــدة 
ــض  ــة إىل بع ــة، إضاف ــدارس ابتدائي م
املرافــق العموميــة التــي اســتفادت 

مــن ذات املــرشوع، عــىل أن ترمــج 
أخــرى خــالل  تعليميــة  مؤسســات 
األيــام املقبلــة وتجهيزهــا قبــل الدخــول 
املــدريس املقبــل، كمــا تتمثــل هــذه 
العمليــة يف إعــادة إصــالح و تهيئــة 
املنشــآت التعليميــة كإعــادة الطــالء 
ــذا  ــاوالت و ك ــذ و الط ــالح النواف وإص
ــا  ــادة ربطه ــاه و إع ــالح دورات املي إص
ــد  ــا ق ــي، كم ــر الصح ــبكة التطه بش
تــم ترتيــب هــذه املنشــآت حســب 
باملناطــق  بالبــدء  وذلــك  األولويــات 
النائيــة املعزولــة، أمــا يف مركــز البلديــة 

فقــد انطلقــت األشــغال بإعــادة تهيئة و 
ترميــم العديــد مــن املــدارس االبتدائيــة 
ــن  ــد م ــارة إىل أن العدي ــدر اإلش ، وتج
بلديــات املســيلة، انطلقــت منذ أشــهر يف 
ــة  ــق الربوي ــن املراف ــد م ــة العدي برمج
ويف مختلــف األطــوار، مــن أجــل إعــادة 
ــا  ــد وتهيئته ــن جدي ــا م ــار له االعتب
لتكــون جاهــزة قبــل الدخــول املــدريس 
املقبــل، وتفــادي أشــغال التهيئــة خــالل 
املوســم الــدرايس، الــذي كثــرا مــا 

ــذ.  ــة للتالمي ــق الدراس يعي

ــة  ــس، الفرق ــت أول أم  تمكن
القضائيــة  للرشطــة  املتنقلــة 
توقيــف  مــن  بتمنغســت، 
ــر 23  ــن العم ــغ م ــخص يبل ش
ســنة ، متــورط يف قضيــة حيــازة 
ــة بطريقــة غــر  املؤثــرات العقلي
مرشوعــة لغــرض البيــع. و يف 

إطــار مكافحــة الجريمــة بشــتى 
بمكافحــة  واملتعلقــة  أنواعهــا 
االتجــار غــر الرشعــي باملخدرات 
تمكنــت الدوريــة لعنــارص الفرقة 
وبالتحديــد  بامليــدان  العاملــة 
حــي قطــع الــواد بتمنغســت 
ــخص  ــذا الش ــىل ه ــض ع بالقب

شــبهة  محــل  كان  الــذي 
التلمــس  لعمليــة  وإخضاعــه 
ــك  ــالل ذل ــن خ ــدي، وم الجس
ــىل 63  ــه ع ــور بحوزت ــم العث ت
ــة  ــرات العقلي ــن املؤث ــولة م كبس
مــن نــوع بريغابالــن 300 ملــغ، 
ــة  ــه رفق ــه وتحويل ــم توقيف ليت

الحجــوزات للمقــر . بعــد االنتهاء 
مــن اإلجــراءات القانونيــة الالزمة 
تــم تقديــم املتهــم أمــام الجهــات 
التــي أصــدرت يف  القضائيــة، 
ــس  ــنوات حب ــم 05 س ــه حك حق
ــا  ــة قدره ــة مالي ــذة وغرام ناف

دج.   200,000

 تمكنــت مصالــح أمــن واليــة 
توقيــف شــخص  ســطيف مــن 
ــج  ــات تروي ــورط يف عملي ــر مت خط
املهلوســات وســط شــباب بعاصمــة 
الواليــة، انطالقــا مــن محــل إقامتــه 
الكائــن وســط مدينــة ســطيف، 
العمليــة ســمحت بحجــز كميــة 
هامــة مــن املؤثــرات العقليــة ومبلــغ 
ــاطه  ــدات نش ــن العائ ــام م ــايل ه م
اإلجرامــي إضافــة إىل ســالح أبيــض 

ــور.  محظ
قبــل  مــن  أطــرت  العمليــة 
أفــراد األمــن الحــرضي الحــادي 
وجــاءت  الواليــة،  بأمــن  عــرش 
إثــر اســتغالل معلومــات تفيــد 
بتــورط شــخص يف عمليــات ترويــج 
 ، العقليــة  واملؤثــرات  للمخــدرات 
ــات  ــا التحري ــي أكدته ــات الت املعطي
أفــراد  قادهــا  التــي  امليدانيــة 
ــاروا  ــن أش ــي والذي ــري امليدان التح
خــالل تقاريرهــم بــأن املعنــي يمــوه 
نشــاطه داخــل قبــو بمســكنه، ليتــم 

إعــداد خطــة محكمــة ســمحت 
ــه  ــم محاولت ــا رغ ــه متلبس بتوقيف
ابتــالع قطعــة مخدرات.بعــد إصــدار 
ــز  ــم حج ــكنه، ت ــش مس إذن بتفتي
295 قــرص مــن املؤثــرات العقليــة، 
املخــدرات  مــن  غــرام   485.2
"الكيــف املعالــج" ومبلــغ مــايل 
ــو  ــنتيم ه ــون س ــدر بـــ 16 ملي ق
مــن عائــدات ترويــج هــذه الســموم، 
باإلضافــة إىل ســالح ابيــض محظــور 

ــه دون أي  ــتبه في ــوزه املش ــان يح ق
مقتــًى رشعي.الضبطيــة القضائيــة 
وبعــد اســتكمالها لجميــع اإلجــراءات 
القانونيــة ، أعــدت ملفــا جزائيــا 
ضــد املشــتبه فيــه عــن تهمــة 
ــج"  ــف املعال ــدرات "كي ــازة املخ حي
ومــواد صيدالنيــة ذات خصائــص 
مؤثــرة عقليــا لغــرض البيــع ، أحيــل 
ــة  ــات القضائي ــام الجه ــه أم بموجب

ــة. املختص

نظمــت مصالــح أمــن واليــة ســعيدة 
تطبيــق  لــرشح  تحسيســية  حملــة 
ــول  ــق املحم ــذا التطبي ــة ه ــو رشط أل
ــل  ــن قب ــور م ــغ املط ــه و التبلي للتنبي
املديريــة العامــة لألمــن الوطنــي لفائــدة 
املواطنــن يســتعمل ضمــن الهاتــف 
النقــال يف إطــار اســتغالل الوســائل 
املتاحــة بالنســبة للتكنولوجيــة الحديثــة 
ــن  ــىل أم ــم ع ــاظ الدائ ــل الحف ــن أج م
ــتحداث  ــذا باس ــن و ه ــالمة املواط و س

تطبيقــة "ألــو رشطــة" الطبعــة الثانيــة 
ــوري  ــي و الف ــق اآلن ــتغل يف التطبي تس
و التــي ستســمح بإرســال إنــذار يف 
ــك  ــر وذل ــخص يف خط ــود ش ــة وج حال
ــطة  ــة بواس ــة آني ــورة بصف ــذ ص بأخ
ــف  ــة للهات ــة و األمامي ــرا الخلفي الكام
ــة أو  ــالة صوتي ــال رس ــي أو إرس الذك
ــق  ــرور أو عائ ــادث م ــن ح ــغ ع التبلي
ــة  ــة أو عملي ــام أو رسق ــق الع يف الطري
ــة  ــة طبيعي ــداء أو كارث ــب أو اعت تخري

حيــث تقــوم املصالــح املختصــة إقليميــا 
ــداث  ــىل األح ــة ع ــة آني ــالع بصف باإلط
املبلــغ عنهــا مــن طــرف املواطــن ممــا 
ــة  ــوري باإلضاف ــل الف ــمح بالتدخ سيس
ــن  ــا م ــجلة اختياري ــات املس أن املعلوم
ــا  ــمح أيض ــدث تس ــغ للح ــن املبل املواط
ملصالــح املختصــة بالتواصــل معــه عنــد 
ــذار أو  ــة اإلن ــار معالج ــرضورة يف إط ال

ــه. ــغ عن ــدث املبل الح

تمنغست

سعيدة

اأمن ولية �سطيف يوقف �سخ�س خطير متورط في ترويج للمهلو�سات

 توقيف �سخ�س في ق�سية حيازة الموؤثرات العقلية بطريقة غير م�سروعة

"Allo chorta - ال�سرطة تح�س�س المواطنين حول تطبيق "األو �سرطة

ل س

ع بديار

عابد. م

المحلي

تحت شعار "المحيط مسؤولية الجميع" بتيسمسيلت

عملية ا�ستدراكية لتنظيف المحيط والق�ساء على النقاط 
ال�سوداء

من أجل ضمان تمدرس جيد لتالميذها

واليــة  وايل  تــرأس 
،الســيد  تيسمســيلت 
ــداوي األربعــاء  ــاس ب عب
ــة  ــر الوالي ــايص بمق امل
للمجلــس  اجتماعــا 
للواليــة  التنفيــذي 
بحضــور  رئيــس املجلس 
ــيد  ــعبي الوالئي، الس الش
ــة ،  ــام للوالي ــن الع األم
مــدراء الهيئــة التنفيذيــة 
رؤســاء الدوائــر، رؤســاء 
الشــعبية  املجالــس 
البلديــة، حيــث خصــص 
األعمــال:   جــدول 
ســر  عــىل  اإلطــالع 
ــام  ــاء الع ــة اإلحص عملي
للســكان و اإلســكان.و 
هنــا  أمــر الســيد الــوايل 
ــة  ــالء العناي ــرضورة إي ب
امللــف  لهــذا  الالزمــة 
ــف  ــتوى مختل ــىل مس ع
طــرف  مــن  مراحلــه 
مــع  الفاعلــن  كافــة 
ــائل  ــة الوس ــر كاف توف
ــا  ــيما منه ــة الس الالزم
وســائل النقــل حيــث  
ــوايل مدير  أمــر الســيد ال
ــدد  ــخر الع ــل بتس النق
وســائل  مــن  الــكايف 
أعــوان  لنقــل  النقــل 
اإلحصــاء باإلضافــة إىل 
ــرف  ــت ت ــع تح وض
ــيارات اإلدارية  ــة الس كاف
ــة  ــام إىل غاي ــذات امله ل
نهايــة هــذه العمليــة 
ــر  ــع مدي ــد م ــا أك كم
إعــالم  عــىل  اإلذاعــة 
املواطنــن بهــذه العمليــة 
و  حصــص  تنظيــم  و 
تدخــالت حــول هــذا 
لتســهيل  املوضــوع 
مهمــة األعــوان املكلفــن 
باإلحصــاء. و قد اســتهل 
بمداخلــة  االجتمــاع 
ــة و  ــر الرمج ــن مدي م
متابعــة امليزانيــة، حيــث 
ــرات  ــرق إىل التحض تط
ــذا  ــاح ه ــة إلنج الجاري
والتــي  الهــام  املوعــد 

دخلــت مراحلهــا األخــرة 
املرشفــن  لألعــوان  و 
تــم  حيــث  عليهــا، 
ــات  ــخر كل اإلمكاني تس
والبرشيــة  املاديــة 
واســع  وتجنيــد 
وجميــع  للمســؤولن 
ــة  ــىل العملي ــن ع القائم
عــر كل بلديــات الواليــة، 
للمســؤول  كلمــة  ويف 
الجهــاز  عــىل  األول 
مــن  أكــد  التنفيــذي 
ــرام  ــىل اح ــا  ع خالله
ــة  ــذ العملي ــد تنفي مواعي
و تســخر كل االمكانــات 
إلنجاحهــا  الالزمــة 
ــل  ــائل النق ــة وس خاص
ــول إىل أقى نقطة  للوص
ومبــارشة  الواليــة،  يف 
تحسيســية  عمليــات 
جواريــة لإلعــالم عــن 
العمليــة  انطــالق 
إجــراءات  وتبســيط 
محتواهــا  ورشح 
وأهدافهــا عــىل مســتوى 
الســكنية،  األحيــاء 
ــار  ــذا اإلط ــرا يف ه مش
العــام  اإلحصــاء  أن 
واإلســكان  للســكان 
يوفــر  أن  مــن شــأنه 
قاعــدة ثريــة للمعطيــات 
مــن  ومجموعــة 
االجتماعيــة  املــؤرشات 
التــي  االقتصاديــة 
ــار  ــر مس ــمح بتنوي تس
ــع القــرار العمومــي  صن
مــن أجــل تكفــل أفضــل 
الســكان  باحتياجــات 
وتحســن  الـــمتنامية 
العموميــة،  الخدمــة 
اىل  االخــر  يف  داعيــا 
مــن  الجميــع  تجنــد 
أجــل إنجــاح هــذا املوعد 
التــام  الحــرص  مــع 
عــىل مصداقيتــه بغــرض 
معلومــة  إىل  الوصــول 

ومضبوطــة. دقيقــة 

اجتماع للمجلس التنفيذي للوالية 
بتيسمسيلت  تهيئة وترميم واإعادة العتبار لعدة مدار�س ابتدائية بالم�سيلة

عملية الإح�ساء العام 
لل�سكان و الإ�سكان

بوقوير. ا

عابد مفارس. ل
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أرشفـت وزارة البيئـة والطاقـات املتجددة، 
وبالتنسـيق مـع املصالـح التابعـة للجماعات 
عـىل  والربيـة،  البيئـة  ومديريـات  املحليـة، 
انطـالق حمـالت التنظيـف الشـاملة، والتـي 
مّسـت بدايـة مـن الجمعـة املـايض، وحتـى 
عشـية الدخول املـدريس، املؤسسـات الربوية 

ومحيطهـا الخارجـي.
الحملـة  أول عمليـة مـن هـذه  وبـورشت 

"الدخـول  شـعار  تحمـل  والتـي  الهادفـة 
املـدريس يف محيـط نظيـف"، مـن مدرسـة 
"األمـر عبد القـادر" ببن طلحـة بالعاصمة، 
بـدًء من السـاعة التاسـعة والنصـف صباحا، 
لتسـتمر إىل غايـة عشـية الدخـول املـدريس، 
مـن  الكثـر  العمليـة  لهـذه  ُسـخرت  حيـث 
الوسـائل ماديـة أكانـت أم برشيـة، مـن أجل 
الداخـل  مـن  الربويـة  املؤسسـات  تنظيـف 

وحتـى عـىل مسـتوى محيطهـا الخارجـي.
لتكاتـف جهـود  املعنيـة  الـوزارة  ودعـت 
الـكل يف حمـالت التنظيـف هذه، عىل رأسـها 
مختلف وسـائل اإلعـالم والصحافـة، من أجل 
توفـر بيئـة نظيفة تسـمح بمتابعـة التالميذ 
الظـروف  أحسـن  يف  لدروسـهم  والطلبـة 

وأنقاهـا.
حسيبة. ب

ــة  ــوات الرشط ــت ق  تمكن
ــن  ــة م ــرة طولق ــن دائ بأم
حجــز حــوايل 9000 كبســولة 
ــي  ــع أجنب ــعال ذات صن إش

ــس. ــف الخام ــن الصن م
عمليــة الحجــز جــاءت إثــر 
دوريــات لقــوات الرشطــة 
ــن  ــة أي ــرة طولق ــن دائ بأم
لســيارة  انتباههــم  لفــت 
ســياحية مركونــة بمــكان 
مشــبوه عــىل متنها شــخصن 
ورجل(.وبالتقــرب  )إمــرأة 
منهــا وإخضاعهــا لعمليــة 
عثــر  والتفتيــش  املراقبــة 

ــارب  ــا يق ــىل م ــا ع بداخله
إشــعال  كبســولة   9000
الصنــف  مــن  خراطيــش 
مــايل  ومبلــغ  الخامــس 
معتــر مــع حجــز لوحــة 
ترقيــم ســيارة.وبتحويلها ملقر 
ــا  ــق معهم ــة والتحقي املصلح
تبــن أن املحجــوزات ملــك 
ــائق وان مرافقته استغلها  للس
لتمويــه الحواجــز األمنيــة مع 
اســتغالله للوحــة الرقيــم 
املحجــوزة إلبعــاد الشــبهة 
وبتمديــد  الســيارة  عــن 
وتفتيــش  االختصــاص 
مســكنه عثــر عــىل مجموعــة 
ــار )12  ــش عي ــن الخراطي م
ــة  ــأة وفارغ ــم ( معب و 16 مل
البــارود. مــن  وكميــة 

ــر  ــن العم ــغ م ــوف البال املوق
ــف  ــه مل ــز ل ــنة أنج 40 س
نقــل  بموضــوع  جزائــي 
ــرة  ــارص الذخ ــب عن وتهري
الخامــس  الصنــف  مــن 
ذات  إشــعال  )كبســوالت 
صنــع أجنبــي باســتعمال 
ــرك(  ــل ذات مح ــيلة نق وس
تقديمــه  ســيتم  بموجبــه 

أمــام العدالــة.

بسكرة

 �سرطة طولقة تحجز حوالي 
9000 كب�سولة خراطي�س من 

ال�سنف الخام�س

أفراد الفرقة بأم البواقي أوقفوا شخصان تورطا في هذه القضية

العموميـة  املفرعـة  لنفايـات  حـرق  أدى 
الشـمايل  منطقـة  مسـتوى  عـىل  املتواجـدة 
ببلديـة ميهـوب رشق واليـة املديـة، إىل اندالع 
باملفرغـة  النـران  نشـوب  بسـبب  حرائـق 
املذكـورة، وامتدادهـا إىل باقـي أدغـال غابـة 

قيـالل. الشـهيد 
وأنجـر عـن هـذا الحريـق الشـبه مفتعل، 
الرمـي العشـوائي للنفايـات والـذي أحدثتـه 
ملصالـح  التابعـة  القمامـة  نقـل  شـاحنات 
بلديـة امليهـوب، حيث حّمـل املواطنـون هذه 
التـي  الحرائـق  املصالـح مسـؤولية نشـوب 
كادت أن تأتـي عـىل السـكنات القريبـة كون 
تجمـع  مـن  بالقـرب  املفرغـة  هـذه  وجـود 

سـكني وأيضـا إحداثها وسـط نسـيج غابي.
وفـور هـذه الحادثـة التـي كادت أن تؤول 
إىل مـا ال يُحمد عقبـاه، طالب سـكان املنطقة 
مـن السـلطات العليـا فتـح تحقيـق يف هـذه 
الواقعـة التـي وصفوها بـ"الجريمـة املكتملة 
األركان" ومعاقبـة املتسـببن فيهـا، حتـى ال 
تتكـرر مثـل هـذه الحـوادث التي قـد تؤدي 
إىل هـالك النـاس واألنعـام والنباتـات، كمـا 
طالبـت القاطنـة بإبعـاد هـذه املفرغـة عـن 
خاصـة  والغابيـة،  السـكنية  املنطقـة  هـذه 
وأن محيـط املفرغـة يضـم أيضـا سـت قبور 
لشـهداء الثـورة، نظـرا ملا سـبّبته مـن تلوث 
إيكولوجـي جـي، ناهيك عـن انبعـاث روائح 

نتنـة وخانقـة سـواء أثنـاء رمـي النفايات أو 
حرقها. أثنـاء 

الوكالـة  املـايض،  األسـبوع  ختـام  أنهـت 
واإلعـالم  لإلنتـاج  الدوليـة  الجزائريـة 
"الفـاريس"، إحـدى دوراتهـا التكوينية يف فن 
الطباعـة الحريريـة "السـريغرافيا" بواليـة 
"الفـاريس"  البليـدة، حيـث بـارشت وكالـة 
تنظيـم هـذه الـدورة لثالثة أيـام بالتنسـيق 
والحـرف  التقليديـة  الصناعـة  غرفـة  مـع 
بالبليـدة، والتـي مـد مديريهـا السـيد محمد 
رابـح وكـذا طاقم الغرفـة اإلداري، يـد العون 
الـدورة  إنجـاح  أجـل  التسـهيالت مـن  وكل 
التـي شـهدت حضور كبـرا خاصة بالنسـبة 

النسـوي. للعنـر 
لإلنتـاج  "الفـاريس"  وكالـة  وخّصصـت 
واإلعـالم الرائـدة يف تكويـن هـذا النـوع مـن 
التقنيـات والفنـون، والـذي بات غائبـا تماما 
عـن مراكـز التكوين عـر قطـر الجمهورية، 
لفائـدة الشـباب الباحـث عـن نمـوذج مغاير 
لولـوج عالم املشـاريع االسـتثمارية يف مجال 
حيـث  الرويـج،  وحتـى  واإلشـهار  اإلعـالم 
تسـعى الوكالـة املذكـورة إىل تلقـن كل مهتم 
بهـذه التقنية الجديـدة واملتفـردة يف الجزائر، 
فنيـات الطباعة وعـىل مختلف املـواد املتوفرة 
اإلعـالم  عمليـة  تتـم  طريقهـا  عـن  والتـي 
والرويـج لعديـد املنتوجـات امُلراد التسـويق 
لها، مـن بن هذه املـواد؛ الـورق، الفوراكس، 
األقـالم، الزجـاج، مختلف األقمشـة واملالبس، 
الِجلـد،  والبالسـتيك،  الكرتـون،  علـب 
األجندات، حامـالت مختلف بطاقـات الهوية، 

ذلك. وغـر 
وعكف املدرب والخبر يف "السـريغرافيا"، 
وليـد الفـاريس عـىل تقلـن املشـاركن خالل 
هـذه الـدورة وكل الـدورات السـابقة، فنيات 
وأبجديـات هـذه التقنيـة وعـىل مـدار ثالثـة 
سـابق  تريـح  يف  مشـرا  كاملـة،  أيـام 
لـ"أخبـار الصبـاح"، أنـه يسـتحيل عىل كل 
ملتحـق بالـدورة التكوينيـة أن يُنهـي دورته 
دون أن يغـرف لنفسـه مـن هـذا التكويـن، 
ويسـتفيد مـن هـذا النوع مـن "املهـارات"، 
مضيفـا أن العمـل عـىل تعليـم هـؤالء هـذه 
املهنـة الغائبـة عـن مراكـز التكويـن ببالدنا 
والتـي يحتاجهـا الكثـر مـن شـبابنا، يتجىل 
يف التعليـم والتكويـن وأيضـا متابعـة كل من 
تسـنى لـه فتـح مـرشوع خـاص بـه يف هذا 

املجـال، بعدمـا يتـم منحهـم شـهادات عالية 
تمكنهـم مـن الحصـول عـىل بطاقـة حـريف 
والتـي مـن خاللهـا يمكـن لهـم فتـح ورش 
خاصـة بهـم، ومبارشة االسـتثمار الـذي بات 
يلقـى رواجـا يف مجـال الطباعـة الرويجية.

مـا يجـب ذكره هـو أن لوكالـة "الفاريس" 
لإلنتـاج واإلعـالم، دورات عديـدة ومتعـددة 
وصـل عددهـا إىل نحـو 65 دورة، منذ نشـأة 
الوكالـة عام 2019، حيث تهـدف "الفاريس" 
من خـالل هـذه الـدورات األخذ بيد الشـباب 
واالرتقـاء به يف مجـال االسـتثمار، وكذا دفعه 
ملجـاراة عالـم الشـغل واإلبـداع، والرويـج، 
واإلنتـاج، حتـى يصبـح )الشـباب( ذا فاعلية 
وُمنمـي ملجـال الطباعـة الهادفـة يف الجزائر.

ضبطـت يف غضـون األسـبوع املـايض، 
البحـت والتدخـل "BRI"، مركبـة  فرقـة 
سـياحية محّملـة بأزيـد مـن 830 مؤثـر 

عقـي مـن مختلـف األدويـة املهلوسـة.
معلومـات  عـىل  بنـاء  العمليـة  وتمـت 
أمنيـة أُبلغـت بها فرقـة البحـث والتدخل، 
تفيـد بقيـام شـخص بالرويـج للمؤثرات 
العقلية عىل مسـتوى حي النسـيم بوسـط 
ذلـك  يف  مسـتغال  البواقـي،  أم  مدينـة 
مركبتـه السـياحية لتسـهيل تنقالته، وهو 

مـا مّكـن من وضـع خطـة عمـل ميدانية، 
نتـج عنهـا توقيـف املشـتبه بـه عـىل متن 
مركبتـه، وبعد تفتيـش األخرة تـم العثور 
عـىل كمية مـن األقـراص املهلوسـة مجزأة 
وُمعـدة للرويج قـّدرت بـ255 كبسـولة، 
ًمحّصلـة  يُعـد  مـايل  مبلـغ  إىل  باإلضافـة 
أسـفرت  كمـا  السـموم،  لهـذه  الرويـج 
التحقيقـات الجاريـة عـن تحديـد هويـة 
املمـون الرئيي والـذي تم توقيفـه بمدينة 
عـن البيضـاء، وبعـد اسـتصدار تفتيـش 

النيابـة  مـع  الدائـم  بالتنسـيق  مسـكن 
املحليـة، تـم حجـز كميـة أخـرى لتصـل 
 339 إىل  املحجـوزة  اإلجماليـة  الكميـة 
قرص مهلـوس مـن األدويـة املختلفة ذات 

التأثـر العقـي.
مـن  والبالغـان  العمليـة  يف  املتورطـان 
العمـر 30 و45 سـنة، تـم اقتيادهمـا إىل 
مقـر الفرقـة أيـن أنجـز ضدهمـا ملـف 
جزائـي عن هـذه القضية املتشـابكة والتي 
تضمنت؛ جنحـة حيازة وبيـع ورشاء قصد 

البيع للمؤثـرات العقليـة، وجنحة تعريض 
حياة الغـر الجسـدية للخطر، مـع حيازة 
بضاعـة محظورة وحساسـة داخـل اإلقليم 
ومسـتوردة  تجـاري،  لغـرض  الجمركـي 
عـن طريـق التهريـب باسـتعمال وسـيلة 
نقـل، وجنحة عـدم االمتثال إلنـذار التوقف 
الصادر مـن األعوان املؤهلـن، وهي قضية 
الحـال التـي ُقدمـا املتورطـان بموجبهـا 

أمـام نيابـة محكمـة أم البواقي

"البياري" ت�سبط مركبة �سياحية ُمحّملة باأزيد من 830 موؤثر عقلي

االنطالقة كانت من مدرسة "األمير عبد القادر" ببن طلحة بحضور عديد الوزراء

حمات تنظيف للموؤ�س�سات التربوية ع�سية الدخول المدر�سي 
بالعا�سمة

النيران الناشبة امتدت إلى الغابة المجاورة

المحلي

تلوث اإيكولوجي يحدثه حرق لمفرغة ال�سمايل بالمدية

بالتنسيق مع غرفة الصناعة التقليدية والحرف لوالية البليدة

بــكل  مؤخــرا  انطلقــت   
ــران  ــار وخ ــة باب ــن بلدي م
واليــة  جنــوب  الواقعتــان 
خنشــلة، أشــغال مرشوعــن 
ارتوازيــة  بــر   186 لربــط 
ــاء  ــة، وج ــاء الفالحي بالكهرب
ــل  ــك يف اطــار التكفــل األمث ذل
ــة انشــغاالت فالحــي جل  وتلبي
بلديــات واليــة خنشــلة وبغيــة 
ــه  ــن أرض ــالح م ــب الف تقري
ــق  ــم وتطبي ــتقرار الدائ واالس
مصطلــح األرض ملــن يخدمهــا 
ــتحقها.  ــن يس ــتفادة مل واالس
واليــة خنشــلة،  وايل  وكان 
ــد ارشف  ــوت، ق ــف محي يوس
ــالق  ــارة انط ــاء إش ــىل إعط ع
لربــط  مرشوعــن  أشــغال 
ــاء  ــوازي بالكهرب ــر ارت 186ب
مــن  انطالقــا  الفالحيــة 
منطقتــي طريــق لفوانيــس 
واملحامــل  خــران  ببلديــة 
ــة  ــوب والي ــار بجن ــة باب ببلدي

خنشــلة.
العمليــة والتــي استحســنتها 
خاصــة  البلديتــن  ســاكنة 
ــتثمرين  ــن واملس ــم الفالح منه
ــن  ــي، والذي ــال الفالح يف املج
ــوا بتوفــر هــذه  ــا طالب ال طامل
ــس  ــت باألم ــي كان ــور الت األم

الوحيــد،  القريــب مطلبهــم 
إشــارة  إعطــاء  تــم  أيــن 
ــط 111  ــرشوع رب ــالق م انط
ــتوى  ــىل مس ــة ع ــر ارتوازي ب
بالكهربــاء  خــران  بلديــة 
شــبكة  بطــول  الفالحيــة 
ــع  ــم م ــدر ب 32ك ــع تق توزي
ــي. ــول كهربائ ــاز 24مح إنج

ــا  ــال هن ــر الح ــم يقت ول
كذلــك  األمــر  تعــدى  بــل 
انطــالق  إشــارة  إعطــاء  إىل 
بــر   75 ربــط  مــرشوع 
ــة  ــاء الفالحي ارتوازيــة بالكهرب
ــار،  ــة باب ــتوى  بلدي ــىل مس ع
وهــذا انطالقــا مــن مســتثمرة 
والتــي  مــوىس  ســعودي 
الرنامــج  ضمــن  تنــدرج 
ــبكة  ــول ش ــىل ط ــي ع التكمي
توزيــع تقــدر بـــ36 كــم تضم 

كهربائــي. محــول   19
وايل  كشــف  جهــة  مــن   
ــوف  ــه س ــلة، أن ــة خنش والي
ــتثمر  ــكل مس ــا ل ــي مرافق يبق
منهــم  خاصــة  فــالح  أو 
ــم  ــنى له ــى يتس ــباب حت الش
تحقيــق االكتفــاء املنشــود مــن 
ــىل أرض  ــي ع ــاج الفالح اإلنت

ــع  الواق

استفادت منهما بلديتي بابار وخيران 
بخنشلة وكالة "الفار�سي" لاإنتاج والإعام تنظم دورة تكوينية في 

انطاق اأ�سغال م�سروعين اأبجديات "ال�سيريغرافيا"
لربط 186 بئر ارتوازية 

بالكهرباء الفاحية 

حسيبة. ب 

جمال. دحسيبة. ب

حسيبة. ب

 مهناوي فتحي
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الـموافق لـ 21 صفر 1444 هـ

جلجلة قلم

وردة على نافذة الحالج

أنا القتيل

هالل الشعر

صــــــــــدى

محمد األمني سعيدي/الجزائر 

الشاعر: محمد - ش

عبد الرحمن بن شويحة

جمال_الرمييل 

الشاعرة: نصرية عزيزي - تبسة
أْن يمسها لسع من برد

يعني أن تحرق أحشاؤك كمدا
أنت املرهق بحماقات البيولوجيا 

وغموض الغياب
ترى فيها سالمة روحك من املوت عىل 

مائدة الشيطان
تراها أم أحزانك حن يحارصك الشوك 

الدنيوي
تحملها فرحا؛

حن تصر طفَل ذاتك
تبكيها مسامر تثقب شؤون دمعك 

حن يتعبها حضور قلبك املتوّله؛
ترسمها سماًء؛

حن تسجنك العقالنية بن حجرين
ترويها جنونا؛

حن تصعد أعىل جبِل املوت
وترتمي معانقا خشونة الجاذبية

مقاتال حراس العدم 
بروح بال روح 

وال نار
كيف تكون لك امرأة رئًة ثالثة

ويكون حبها حياتك بقلبن
وال تقبّل قدميها 
وتشكر الصدفة

أو تشكر الله اللطيف الذي يف عينيها
أو تخجل النحطاط نبضك أمام جاللها

أو تموُت رحمة بأطيار مزاجها األبيض 
كمخيلة قطة..

هي كانت األفق 
وكنت الريح

كانت الرطوبة 
وكنت الرمل البليغ

كانت االنفالتة من روتينية النساء 
وكنت املتاهة

ثم
كانت

امتالء صدرك بأوكسجن آخر
ال يشبه فساد رئة األرض

ال يعرف أحقاد أنفاس القردة
ال يليق إال بمجروح أسطوري ربما كان 

أنت...

أنا القتيل بال موت يعانقني                                                       
أراود املوت باألشعار منتحبا                                                

يلفني الصمت أحيانا يعذبني                                                  
لكنني أستلذ الصمت و النصبا                                                 

كنت الوحيد وها وحدي أنا قلق                                            

أغازل الحرف واألوراق والكتبا                                           

أسلت من وجعي ـ دمعا ـ ومن شجني                    
فاعشوشب الحزن يف جفنّي وانتصبا                         

أحّدث الليل عن فجر يبرشني                                             
يجيبني الليل ال فجرا وال شهبا

هالل الشعر يف قلبي أطال
عىل لغة تشكلني األجال

أقول قصائدي سحر حالل
لغري يف الخالئق ما أحال

إذا عشق القصيدة قارئوها
ستصبح فكرة املضمون شكال

يجوب خياله املمتد روحي

فتوشك أن تصر الروح نخال

أدور عىل املعاني أحتويها
ويل قلب كدالية تدىل

يزاول حبها قلبي مرارا
فيصبح بعضنا يف الحب كال

إذا دخال الغرام بقلب طفل
سرجع طفلة ويعود كهال

قْد َخانَنَا
بَْدٌء وَخاِتَمٌة ُهنَا

وَلَكْم َحلُْمنَا
أْن تَِفيَء ُمتُوُن

.
لكنَّما

َهِذي امَلواِسُم أقَفَرْت
ملَّا َحبَاَها

بالجَماِر ُجنُوُن
ِمْن بَْدِئَها

وِجَراُحنَا مبْثُوثٌَة
يِف صْمِتنَا

وكالُمنَا مْرُهوُن
.

مْن بَْدِئَها

والقْصُد ليَْس يََطالُُه
َمْعنًى

َوَقْد أْدَلْت ِبذَاَك ِسنُوُن
.

الُعْمُر يَذِوي
َدى إْكِليلُُه والصَّ

وَمِعـينُنَا
يِف رْشِحنَا

أْفيُوُن
.

نَا ًفكأنَـّ
ِبيَِقينِنَا لْم نَْقتَِنْع

وكأنََّما
ُكلُّ اليَِقِن ُظنُون

هل كنَت تدري أّن َرْسَم مصرِنا 
و مساِرنا بأنامٍل للحاقديْن 

هل كنَت تدري أن آخر عهدنا
معزوفة نامت عىل ناي حزيْن 

أَفنَيُت عمري يف استمالِة قلبكم
لكنكم لم تدركوا الجهَد الثمْن  

ولقد َزرعُت عىل الدروِب ِوداَدنا 
وَحصدُت بعد ودادنا َوْحالً و طْن

أنا ما استسغُت الهجر؛ تذُكُر أّن يل 
يف القلب ما يُحيى الهوى يوَم األنْن

قلباً تعّوَد أن يصالح ذاتَه

َشقَّ الدُّجى بالنُّوِر مرفوَع الجبْن

يوَم افرقنا واستَبَدَّ بنا الظما 
راحت شفاهي تحتي كأَس الحنْن

ولقد تَُضجُّ من األىس أحالمنا 
فأبُثُّها رغم الّشكوِك رىض اليقْن

فِمن البساطِة أستِمدُّ مالمحي 
و سعادتي ما بن زيتون و تْن

ال تنتظر َعبَقاً ف َكفُّ ِوصاِلنا 
و ِبَخيْبٍة ذَبََحْت بَياَض الياسمْن 

َصعٌب تدارك ما اقرفَت بال ِحجى 
وأنا نصرة ُكنيَتي أم البنْن

هل كنت تدري..؟؟

تفتــح جريــدة "أخبــار الصبــاح" قلبهــا لــكل أنامــل اإلبــداع داخــل وخــارج الوطــن ليقدمــوا عــرب صفحتهــا إســهاماتهم ويطرحــوا 

أفكارهــم مــن خــالل أعمالهــم الشــعرية والنثريــة، "أخبــار الصبــاح" تمنــح فرصــة للشــباب املبــدع ليــربز مواهبــه األدبيــة والفكريــة 

وتأخــذ بيــده ليصنــع الحــارض واملســتقبل
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نظمــت صبيحــة أمــس الســبت، بديــوان 
تعاونيــة  بســطيف،  الشــباب  مؤسســات 
ــع  ــة للبي ــة، جلس ــة الثقافي ــلطان" الفني "الس
ــمس  ــوء الش ــيص "ض ــاب القص ــع للكت بالتوقي
الكاتــب  ماتنــه  والــذي  الكهــوف"،  يصــل 
ــا  ــة "أن ــارة بقص ــف عم ــدع يوس ــاص املب والق
ــمس  ــوء الش ــة "ض ــد قص ــث"، وتُع ــن للغي ممت
ــدت  ــي حص ــة الت ــي القص ــوف"، ه ــل الكه يص
الجائــزة األوىل ضمــن مســابقة القصــة القصــرة 

ــامة". ــع بوش "الربي
بالقــراءة  الشــغوف  الجمهــور  وأنهــال 
واإلطــالع، عــىل ديــوان مؤسســات الشــباب 
ــام نســخة مــن القصــة  مــن أجــل حظــوة اغتن
التــي ُعرضــت منهــا نســخ عديــدة، حيــث عمــد 
القــاص يوســف عمــارة إىل املزاوجــة بــن "ضوء 
ــروع  ــد ف ــن أح ــوف" وب ــل الكه ــمس يص الش
الــرسد وهــي قصــة أخــرى تحمــل عنــوان "أنــا 

ــث". ــن للغي ممت

ــان يف نقــاط عــدة بعــد  وتقاطعــت القصت
أن تهاطلــت األحــرف والكلــم يف قصــة "ضــوء 
ــح  ــي راج ــوف"، والت ــل الكه ــمس يص الش
ــاة أال  ــيات الحي ــدى أساس ــب إلح ــا الكات فيه
ــأ يخــرق عتمــة  وهــو األمــل والــذي مــا يفت
الحيــاة، إذ حــاول الكاتــب جــس نبــض 
ــّث  ــر ب ــاس ع ــة للن ــاة امُلالعب ــاء الحي ضوض
ذاك الشــعاع الــذي تنبعــث خيوطــه متســللة 
ــة يف  ــدة النائم ــوف العتي ــوات الكه ــر ك ع
ــاص  ــزل الق ــت، ليُج ــت املمي ــاف الصم أكن
يوســف عمــارة، ومــن خــالل مماتنــة قصتــه 
بأخــرى ألبســها عنــوان الشــكر "أنــا ممتــن 
للغيــث"، دافعــا بالثانيــة بــذاك العيــش امللبّد، 
ليكــون املطــر هــو أحــد مرابــض إحيــاء كل 
ــي  ــة الت ــوس البرشي ــا النف ــات وأبرزه الكائن
هــي يف فاقــة مطلقــة لــكل نشــوة تُبعــث بهــا 

ــد. ــو التجدي ــس واألرواح نح األنف
حسيبة. ب

حظـي فيلـم التحريـك القصر 
للمخـرج  بـ"الجـرس"  امُلعنـون 
الجزائـري، محمد الطاهر شـوقي 
بالجائـزة  بالتتويـج  بـوكاف، 
الخاصـة للجنـة التحكيـم، وذلـك 
السـينمائية  الفعاليـة  ضمـن 
لألفـالم  السـويداء  ملهرجـان 
والتـي  الخامسـة،  دورتهـا  يف 
السـويداء  مدينـة  احتضنتهـا 

السـورية.
فصولـه  يف  الفيلـم  ويرمـي 
مجتمعنـا  يف  ممنهـج  ملوضـوع 
الطبقيـة  عـن  يتحـدث  والـذي 
االجتماعيـة التي بـرزت يف الجزائر 
بزمـن ليـس ببعيد نتيجـة لبعض 
التـي  السياسـية  املمارسـات 
وهـذا  الثالـث،  العالـم  شـهدها 
املوضـوع تحديدا تتقاسـمه الكثر 
مـن الشـعوب ومنـذ أمـد، وهو ما 
تسـليط  بـوكاف  شـوقي  حـاول 
إضـاءة العـرض عىل هـذه النقطة 
حرفيـا، مـن خـالل القصـة التي 
تـروي رحلـة أب وابنـه الطويلـة 

العـالج. لغـرض 
السـورية،  الصحافـة  وكانـت 
األفـالم  قائمـة  إىل  أشـارت  قـد 
التظاهـرة  هـذه  ضمـن  الفائـزة 
تحـت  نُظمـت  التـي  السـينمائية 
السـورية  الحـرب األهليـة  وطـأة 
القائمـة، والتـي عرفـت مشـاركة 
بقـاع  مختلـف  مـن  فيلمـا   22
العالـم العربـي، حيث فـاز الفيلم 
اللبنانـي "الجنة" بجائـزة أفضل 
افتـك  بينمـا  باملهرجـان،  فيلـم 
أنـزور  يـزن  السـوري  املخـرج 
جائـزة أفضل إخـراج عـن فيلمه، 
الفيلـم  ليحصـد  "جـوري"، 
جائـزة  "كواليـس"  السـوري 

سـيناريو. أفضـل 
وأن  "الجـرس"،  لفيلـم  وسـبق 
الجوائـز  مـن  العديـد  حصـد 
منهـا؛ جائـزة رئيـس الجمهورية 
للمبدعن الشـباب "عـي معايش" 
يف طبعتهـا الخامسـة عـرش عـام 
لأليـام  األوىل  والجائـزة   ،2021
الوطنيـة للفيلـم القصـر للهـواة 

بالبويـرة يف ثالـث طبعـة لها عام 
2021 أيضـا، إضافـة إىل حصول 
الفيلـم املذكـور عـىل تنويه خاص 
مـن قبـل لجنـة تحكيـم مسـابقة 
أفـالم الكرتـون املتحركـة للدورة 
اإلسـكندرية  ملهرجـان  الثامنـة 
عـام  بمـر  القصـر  للفيلـم 

.2022

ضمن فعاليات مهرجان السويداء لألفالم في خامس دورة لها بسوريا

الفيلم التحريكي الجزائري الق�سير "الج�سر" ُيتوج 
بجائزة لجنة التحكيم الخا�سة

حسيبة. ب

املركـز  املـايض،  األسـبوع  ختـام  نّظـم 
خنشـلة،  واليـة  فـرع  اإلسـالمي  الثقـايف 
ملتقـى وطنـي للسـادة األئمـة تحـت شـعار 
"اإلمـام نـور املجتمـع"، حيـث أرشف عـىل 
األفاضـل  األئمـة  مـن  طاقـم  امللتقـى  هـذا 
والذيـن أجزلـوا يف رسد دور اإلمـام يف الحيـاة 
االجتماعيـة من خـالل تزويـد املجتمـع بتلك 
التعاليـم اإلسـالمية املتعلقة باملجـال الربوي 
والتعامالتـي تحديـدا، وأيضا مـن أجل صون 
منهـج الوسـطية وحمايـة الهويـة الوطنيـة 
مـن تلـك التيـارات املتطرفـة التي تهـدف إىل 
زعزعة اسـتقرار املجتمع اإلسـالمي بالجزائر.

أيلـول  عـرشة  الخامـس  تاريـخ  واختـر 
)سـبتمر( كيـوم وطني لإلمـام، بعدمـا أقره 
رئيـس الجمهوريـة السـيد عبد املجيـد تبون، 
العالمـة  السـنوية لوفـاة  مواءمـة والذكـرى 

الشـيخ سـيدي محمـد بالكبـر.
وعـىل هامـش هـذا اليـوم تـم رفـع تكريم 
ألرسة اإلمـام املجاهـد أحمـد سـعيداني، كما 
أقيـم يف األعقـاب وباملركـز الثقايف اإلسـالمي، 
معـرض للكتاب، ضـم كتبا يف الفقه، والسـر، 
والراجـم، والتنويـر، التي تميّـزت بها عصور 

النهضـة اإلسـالمية وهي يف أوج سـطوعها.

حسيبة. ب

واملواصــالت  الريــد  وزارة  انتقــت 
ــا  ــت وصاي ــكلية، وتح ــلكية والالس الس
وضمــن  والفنــون،  الثقافــة  وزارة 
إلعــداد  امًلســّطر  الســنوي  الرنامــج 
بعــض املواضيــع التــي مــن شــأنها 
ــع  ــة، مواضي ــع بريدي ــا طواب أن تحمله
ــد  ــة البل ــز لعراق ــا يرم ــكل م ــى ب تُعن
ــكل  ــف ب ــر -، والتعري ــارة – الجزائ الق
املواريــث الثقافيــة امُلكتنـَـزة لديهــا ســواء 

ــة. ــر مادي ــة أو غ ــت مادي أكان
ــذي  ــرح ال ــن املق ــدد وضم ويف الص
أطلقتــه وزارة الريد واملواصالت الســلكية 
ــع  ــعار "الطواب ــت ش ــلكية، وتح والالس
ــت  ــة"، اقرح ــي بالثقاف ــة تحتف الريدي
ــن  ــة م ــر، حزم ــالفة الذك ــوزارة الس ال
املواضيــع التــي يمكــن أن تؤَطــر ضمــن 
ــرح  ــا، ال ــن جملته ــدي، م ــع بري طاب
ــد  ــد الحمي ــجد عب ــالق ملس ــي العم الدين
بــن باديــس بوهــران، واللبــاس التقليدي 

الوهرانــي، وأيضــا طوابــع أخــرى تتعلق 
بعمالقــة الفــن الجزائــري أمثــال؛ الحــاج 
محمــد الطاهــر الفرقانــي، وعثمــان 
بــايل، كمــا اقرحــت وزارة الريــد طابعــا 
خاصــا باآللــة املوســيقية "القــالل" 
والتــي تزخــر بهــا العديــد مــن املناطــق 

جنــوب الجزائــر عــىل وجــه الخصــوص، 
أبــدت وزارة  التــي  املواضيــع  وهــي 
ــا  ــىل ضمه ــة ع ــون املوافق ــة والفن الثقاف
ــل، أال  ــي الزاج ــالم العامل ــفر الس يف س

ــدي. ــع الري ــو الطاب وه

الثقافي

تحت إشراف وزارة الثقافة والفنون

فازت بالجائزة األولى للقصة القصيرة "الربيع بوشامة"

تزامنا وإحياء اليوم الوطني لإلمام المصادف لـ15 
سبتمبر من كل عام

اإ�سدار طوابع بريدية ُتعّرف بموروث الجزائر الثقافي
 المادي منه وغير المادي

القا�س المبدع يو�سف عمارة يعر�س ق�سته "�سوء ال�سم�س
 ي�سل الكهوف" للبيع بالتوقيع

المركز الثقافي الإ�سامي بخن�سلة ُينظم 
ملتقى حول "الإمام نور المجتمع"

ــا"  ــاث أرابي رّشعــت رشكــة "ب
يف  للمشــاركة   )PathArabia(
املســابقات التشــجيعية ضمــن 
للشــباب  "اإلبــداع"  جائــزة 
ــبتمر  ــهر س ــالل ش ــي، خ العرب
ــا 500  ــأة قّدره ــاري، بمكاف الج
مقــال  ألفضــل  أمريكــي  دوالر 
يتحــدث عــن "مواصفــات نمــوذج 
فكــرة  يُعــّزز  الــذي  القــدوة 

النجــاح لــدى الشــباب".
وحــّددت رشكــة "بــاث أرابيــا" 
ــع  ــا تخض ــابقة رشوط ــذه املس له
الخاصــة،  املعايــر  لبعــض 
املقــال  يتضمــن  أن  وهــي؛ 
ــة  ــرة خاص ــدة مبتك ــرة جدي فك
بصاحبهــا )الفكــرة(، تكــون غــر 
ــة  ــر منقول ــابقا، وغ ــورة س منش
ــر،  ــع آخ ــن موق ــوخة م أو منس
عــىل أن ال يتجــاوز عــدد الكلمــات 
مراعــاة  مــع  كلمــة،  الـــ300 
عالمــات الرقيــم والّلغــة والكتابــة 
مــن دون أخطــاء إمالئيــة، لكــون 
معايــر  ضمــن  يدخــل  ذلــك 
ــارك يف  ــىل املش ــا ع ــم، كم التحكي
املســابقة أن يضــع يف حســبان 
اهتمامــه بجــودة املقّدمــة وحســن 

ــام. الخت
امُلنّظمــة  الهيئــة  وأوعــزت 
رشوطهــا  وضمــن  للمســابقة، 
أنــه يف حــال تقــارب األفــكار بــن 
بعــض املشــاركن، فــإن أفضليــة 
االنتقــاء تكــون مــن نصيــب 
ــة  ــه أوال، مانح ــل مقال ــن أرس م
املقــاالت  إرســال  للمتباريــن 
ــع  ــف وورد "Word"، م ــىل مل ع
ــل  ــب داخ ــم الكات ــح اس توضي
امللــف الــذي يجــب أن يكــون 
مســتقلة  بصــورة  مرفوقــا 
عــريض  بشــكل  وواضحــة 
تخــص   )JPEG image…jpg(
كاتــب أو كاتبــة املقــال، مــع 
ــرة  ــن س ــزة ع ــة وجي ــط ملح خ
ــم  ــة، ورق ــال الذاتي ــب املق صاح
ــع  ــىل مواق ــاباته ع ــه، وحس هاتف

التواصــل االجتماعــي، وترســل 
ــايل:   ــي الت ــد اإللكرون ــىل الري ع
arabyouthprize@patharabia.

.c o m
"بــاث  رشكــة  وأوردت 
الــواردة  املقــاالت  أن  أرابيــا"، 
لديهــا لغــرض املشــاركة يف هــذه 
ــة  ــوم لجن ــوف تق ــابقة، س املس
ــع  ــىل موق ــا ع ــم بنرشه التحكي
تكــون  أن  رشيطــة  الرشكــة، 
صالحــة للنــرش يف بــاب "إبداعــات 
ــاء  ــا إلغ ــق له ــا يح ــة"، كم عربي
ــر  ــاالت غ ــك املق ــرش تل ــن الن م
الصالحــة، وســيكون آخــر موعــد 
الســتالم املشــاركات يــوم الثامــن 
ــن مــن ســبتمر الحــايل،  والعرشي
إذ يتــم إجــراء التحكيــم عــىل 
غلــق  فــور  امُلرســلة  األعمــال 
اســتالم املشــاركات، عــىل أن يتــم 
اإلعــالن عــن نتائــج املســابقة 
مطلــع ترشيــن األول )أكتوبــر( 
املقبــل عــىل موقــع رشكــة "بــاث 
أربيــا"، وفيمــا تعلــق باملشــاركات 
ميعــاد  عــن  تتأخــر  التــي 
ــا  ــم نرشه ــوف يت ــليم، فس التس
النظــر  "آراء" بغــض  بــاب  يف 
ــابقة،  ــا يف املس ــدم دخوله ــن ع ع
ــا"،  ــاث أرابي ــمح لـ"ب ــا يُس كم
ــا  ــي تراه ــالت الت ــراء التعدي إج
ــلة  ــاالت امُلرس ــىل املق ــبة ع مناس
قبــل نرشهــا مــن ناحيــة الفكــرة 
ــق  ــع تطبي ــلوب، م ــة واألس والّلغ
ــاالت  ــىل املق ــم ع ــر التحكي معاي
ــراء  ــل إج ــة( قب ــلة )األصلي امُلرس
ــرف  ــن ط ــا م ــالت عليه التعدي

ــرش. ــّرر للن املح
ذاتهــا  الهيئــة  وأدرجــت 
للشــباب  متاحــة  املشــاركة  أن 
العربــي مــن أي جنســية ومــن أي 
مــكان يف العالــم، كمــا تُرفــع هذه 
ــل  ــن جي ــن م ــابقة للموهوب املس
ــن أو  ــس لألكاديمي ــباب، ولي الش

ــن. املحرف

�سركة "باث اأرابيا" ُت�سّرع بابا 
للم�سابقات الت�سجيعية لجائزة 

"الإبداع"لل�سباب العربي

بمكافأة قدرها 500 دوالر أمريكي

حسيبة. ب

حسيبة. ب/ واج 
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الجمهـوريـة الجـزائـريـة الديمقراطيـة الشعبيـة
الديوان العمومي للمحضر القضائي

األستـاذ/ فاشي سمير
محضر قضائي لدى مجلس قضاء الجزائر
86 ، شارع بوجمعة مغني - بارني سابقا .

حسين داي - الجزائر
مستخرج من قائمة شروط بيع عقار بالمزاد العلني

نحـن األسـتاذ / فاشـی سـمير ، المحضر القضائـي المحلـف و المعتمد لـدى مجلس قضاء الجزائــر و الكـائــن مقر 
مكتبنــا ب 86 ، شـارع بوجمعـة مغنـى ـ بارني سـابقا ـ حسـين داي ـ الجزائر.. الموقع اسـفله.

لفائدة: ش ا " بنك التنمية المحلية "،، ممثلة من طرف ممثلها القانوني
الكائن مقرها بـ: ارع قاسي عمار - رقم 05 - بلدية اسطاوالي - الجزائر.

ضد ش ذ م م " شركة موالي إبراهيم للمقاوالت"،، ممثلة من طرف ممثلها القانوني.
الكائن مقرها بـ: وسط المدينة - بلدية ادرار - والية أدرار.                                   مدينة:

** خليفة براهيم الخليل بن محمد برودي.
الساكن بـ: الجزائر الوسطى - الجزائر. كفيل عينى محجوز عليه:                                     

• بموجب عقد رهن عقاري و استغالل تعديلي من الدرجة األولى محرر بمكتب األستاذة كريم ليلى
/ الموثقة ببئر مراد رايس.. مؤرخ في 2017/03/22 - فهرس رقم: 2017/381.. الممهور بالصيغة التنفيذية.

بموجـب أمـر بتوقيـع حجـز تنفيـذي علـى عقـار الصـادر عـن السـيد رئيـس محكمـة بنـر مـراد رايـس بتاريـخ 
.22/01368 الترتيـب  رقـم   2022/02/23

• بنـاء علـى قائمة شـروط البيـع المحررة مـن طرفنا المصـادق عليها من طرف السـيد رئيـس محكمة بئر مـراد رايس 
بتاريـخ 2022/09/08 - تحت رقم: 22/072.

• بعد االطالع على نص و مقتضيات المادة 748 من قانون اإلجراءات المدنية و اإلدارية.
نعلـن أنـه قـد تـم ايداع قائمـة شـروط البيـع بالمـزاد العلنـي - المتعلقة ببيـع العقـار - المبينـة مواصفاتـه و بياناته 
أدنـاه بالمـزاد العلنـي لدى محكمـة بئر مـراد رايس.. و تـم المصادقة عليهـا من طرف رئيـس محكمة بئر مـراد رايس 

بتاريـخ 2022/09/08 تحـت رقم: 22/072
)01( تتعلق ذات القائمة بشروط بيع العقار اآلتي بيانه..

قطعة أرض كائنة بإقليم بلدية بئر مراد رايس - والية الجزائر - منطقة النشاطات - سعيد حمدين.
تحمل الرقم 56 من مخطط التجزئة - قسم 04 - مجموعة ملكية رقم 261.. مساحتها 255 متر مربع.

يحدها من الشمال: القطعة رقم 55.. و من الجنوب: طريق داخلي.. و من الشرق: طريق داخلي.
و من الغرب: القطعة رقم 57.

مشيد عليها بناية سكنية // عمارة و مكاتب // تشمل طابق أرضي + 04 طوابق علوية.
أل العقـار المحجـوز عليـه للمنفـذ عليه الكفيـل العيني - خليفـة براهيـم الخليل بن محمد بـرودي - عن طريق الشـراء 

مـن السـيدين غصـاب لخضر و غصـاب الشـريف بموجب عقد بيـع محرر بمكتـب األسـتاذ الوافي علي
/ موثق ببئر مراد رايس.. مؤرخ في 2015/12/26 - فهرس رقم: 2015/795..

مشهر بالمحافظة العقارية ببئر مراد رايس بتاريخ 2017/02/26 - مجلد 853 - رقم 44.
)02( اضافـة الـى الشـروط و األعبـاء و البنـوذ المذكورة في متن دفتر الشـروط.. تسـتقبل المزايدات على أسـاس الثمن 
األساسـي للبيـع المحـدد مـن طـرف الخبيـر بـ: مائـة و اثنيـن و سـبعين مليونا و خمـس مائة ألـف دينـار جزائري ) 

172.500.000,00 دج( بخـالف المصروفات.
)03( طبقـا ألحـكام المـادة 742 يمكـن لـكل ذي صفـة أن يتقـدم بعريضة تتضمـن االعتراضـات المحتملـة و هذا في 
أجـل ثالثـة )03( أيام قبـل جلسـة االعتراضات التـي سـتنعقد بتاريـخ 2022/09/22 على السـاعة العاشـرة صباحا 

)10H00(
بمقر محكمة بئر مرايس / قسم البيوع.

تنعقد جلسة البيع بالمزاد العلني بتاريخ 2022/10/27 على الساعة الواحدة مساء )13H00( - القاعة رقم 02 
)04( علـى كل مـن يرغـب في االطالع علـى قائمة شـروط البيـع أن يتصل بنـا بمكتبنا الكائـن بالعنوان المذكـور أعاله 

أيضـا.. يمكـن االطـالع علـى ذات القائمة لـدى أمانة ضبط محكمـة بئر مـراد رايس .

يومية وطنية شاملة

الربيد االلكرتوني ـ التحرير
akhbarelsabahonline@gmail.com

املوقع اإللكرتوني: 
www.akhbarelsabahonline.dz

اإلدارة واالشهار
 0770.28.56.63
021.66.17.91

هيئة التحرير
0676.28.22.13

يومية وطنية شاملة

الربيد االلكرتوني ـ التحرير

akhbarelsabahonline@gmail.com

املوقع اإللكرتوني: 

www.akhbarelsabahonline.dz

اإلدارة واالشهار

 021.66.17.91

 0770.28.56.63

هيئة التحرير

0676.28.22.13
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األستاذ بوحالـة جمــال محضـر قضائـي 01 ساحة
مصطفى عنتري باب الوادي الجزائـر

هـ. 023.17.06.21/

إعالن عن بيـع عقار بالمزاد العلني مع انقاص عشر الثمن المادة 750-749 ق.إ.م.ا.

لفائــدة ورثــة المرحــوم بومليــت رابــح وهــم : ابنــه ســليم زوجــة ابنــه بــن خمــو غنيمــة فــي حقهــا وحــق ابنهــا القاصــر 
ريــان رفيــق ، أحفــاده بوملیــت ماسينيســا ابــن جمــال ابــن رابــح ، وبومليــت ســفيان ابــن جمــال ابـــن رابــح .

- ضــد ورثـــة المرحــوم بومليــت رابــح وهــم أبنائــه : بومليــت شــفيقة ، بومليــت رشــيدة ، بومليــت صديــق ، بومليت رشــيد 
، وبومليــت فريــدة .

- بناء على الحكم الصادر عن محكمة بئر مراد رايس ،القسم العقاري بتاريـخ 2018/10/11 جدول
ــم  ــت رق ــخ 2019/02/19 تح ــة بتاري ــة التنفيذي ــور بالصيغ ــم 18/07436 ، الممه ــرس رقـ ــم 18/04798 فه رق

.  2019/0511
- بنــاء علــى قائمــة شــروط البيــع بالمــزاد العلنــي المودعــة بمحكمــة بئــر مــراد رايــس بتاريــخ 2019/11/05 والمؤشـــر 

عليهــا مــن طــرف رئيــس المحكمــة بتاريــخ 2019/11/17 تحــت رقــم 2019/87
- بنــاء علــى أمــر بإعــادة البيــع بالمــزاد العلنــي الصــادر عــن رئيــس محكمــة بئــر مــراد رايــس بتاريــخ 2021/09/23 

تحــت رقــم الترتيــب 21/07314 .
نعلــن عــن بيــع بمحكمــة بئــر مــراد رايــس قاعــة 02 بتاريــــخ 2022/10/13 ســا 13:30 منـــزل فــردی كائــن ببوزريعة 
الرســتمية ســابقا هــواء فرنســا حــوش ســیدی بوناقــة مــن طابـــــــق تحــت أرضــي 1 بــه 4 غــرف ، حمــام ، مرحــاض 
، مطبــخ . طابـــق تحــت أرضــي 2 بــه 5 غــرف ، حمامیــن ، مرحــاض مطبــخ طابـــق ارضـــي بــه 6 غــرف ، حمامیــن ، 
مرحاضيــن ، مطبخيــن . طابـــق 1 بــه 04 غــرف حمــام مرحــاض ، مطبــخ وســطح مشــيد علــى قطعــة أرض مســاحتها 

)509 م( .
السعر االفتتاحي بعد انقاص عشر الثمن : 41.907.915.00 دج .

علــى الراســي عليــه المــزاد دفــع 5/1 الثمن+حقـــوق التســجيل واالشــهار والحقــوق التناســبية ويدفــع الباقــي فــي اجــل 
اقصــاه )08( ايــام إلطــالع علــى قائمــة شــروط البيــع بأمانــة ضبــط المحكمــة أو بالمكتــب
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مكتب األستاذة حميدي نجاة حنان ، محضرة قضائية بمحكمة القليعة
إختصاص مجلس قضاء تيبازة الكائن مقرها بـ طريق فوكة القليعة – السفير -والية تيبازة

محضر التكليف بالوفاء عن طريق النشر
المادة :412 /3 من قانون اإلجراءات المدنية و اإلدارية

بناءا على طلب البنك الوطني الجزائري )bna ( وكالة العفرون رقم 437 الممثلة من طرف مديرها
الكائن مقره )ها( : شارع مبارك شريف عبد القادر العفرون و الكائن مقرها االجتماعي ب08 شارع شيقيفارة الجزائر الوسطى

بنــاءا علــى نــص المــواد 404 الــى 416 مــن قانــون اإلجــراءات المهنيــة و اإلداريــة و بنــاءا علــى الســند التنفيــذي المتمثــل فــي عقــد 
الرهــن االتفاقــي المحــرر مــن طــرف األســتاذ اوســالم اعــراب الموثــق بالبليــدة بتاريــخ 2019/12/20 الممهـــور بالصيغــة التنفيذيــة و 

نســخة مــن جــدول قيــد الرهــن المشــهر بالمحافظــة العقاريــة بزرالــدة بتاريــخ 2010/04/12 مجلــد 11 رقــم 49 
ــالة  ــد برس ــق البري ــن طري ــلة ع ــاء المرس ــف بالوف ــاء + التكلي ــف بالوف ــغ التكلي ــذي + تبلي ــند التنفي ــغ الس ــر تبلي ــى محاض ــاءا عل و بن

ــم 00328608642 ــل الرق ــة تحم مضمن
و بنــاءا علــى محاضــر تبليــغ الســند التنفيــذي + تبليــغ التكليــف بالوفــاء المبلغة عــن طريق النشــر فــي المحكمــة بتاريــخ 2022/08/04 

و ببلديــة المعني بتاريــخ 2022/08/04
و بنـــاءا علــى األمـــر بنشــر التكليــف بالوفاء بجريــدة يوميــة وطنية الصــادر عن الســيد رئيس محكمــة القليعــة ، بتـــاريخ 2022/09/04 

ــب 22/04991 ، رقم الترتي
تطبيقا لنص المادة 3/412 من قانون اإلجراءات المدنية و اإلدارية .

نحن األستاذة حميدي نجاة حنان ، المحضرة القضائية بمحكمة القليعة الكائن مقرها بالعنوان المذكور أعاله
نبلـغ: السيد: بلقاسم بهلولي المدعو فيصل - كفيل عيني -

الكائن موطنه )ها( ب : فيال 99 شاطئ النخيل اسطاوالي ) الجزائر ( .
و نعلمه )ها( بأن له 15 يوما للوفاء من تاريخ النشر في الجريدة

طبقــا للفقـــرة الرابعــة مــن المــادة 412 التــي تنــص علــى أنــه : " اذا تجــاوزت قيمــة اإللــزام 500.000,00 دج يجــب أن ينشــر مضمــون 
عقــد التبليــغ الرســمي فــي جريــدة يوميــة وطنيــة بــإذن مــن رئيــس المحكمــة التــي يقــع فيهــا مــكان التبليــغ ، وعلــى نفقــة الطالــب 

حيــث ان مبلــغ الديــن يقــدر :: 13.385.427,38 دج ) ثالثــة عشــر مليــون و ثالثمائــة و خمســة و ثمانــون ألــف و أربعمائــة و ســبعة و 
عشــرون دينــار جزائــري و ثمانيــة و ثالثــون ســنتيم )

و نبهناه بأن له مهلة خمسة عشر يوما )15( للوفاء تسري من تاريخ هذا التبليغ و إال نفذ عليه جبرا بكافة الطرق القانونية .
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محضر التكليف بالوفاء عن طريق النشر
المادة :412 /3 من قانون اإلجراءات المدنية و اإلدارية

بناءا على طلب السيد)ة( : لهاللي محمد
الكائن موطنه )ها( ب : حي 200 مسكن عمارة 18 رقم 01 البليدة .

ــى الحكــم الصــادر عــن  ــاءا عل ــة و اإلداريــة و بن ــى 416 مــن قانــون اإلجــراءات المدني ــى نــص المــواد 404 ال ــاءا عل بن
محكمــة الشــراقة القســم الجنــح ، بتاريــخ 2017/06/21 ، رقــم الجــدول : 17/00983 ، رقــم الفهــرس : 17/04114 ، 

ــة المســلمة بتاريــخ 2021/05/04 ، تحــت رقــم : 21/869 الممهــور بالصيغــة التنفيذي
و بناءا على محاضر تبليغ السند التنفيذي + تسليم التكليف بالوفاء + التكليف بالوفاء المرسلة عن طريق البريد.

بنــاءا علــى محاضــر تبليــغ الســند التنفيــذي + التكليــف بالوفــاء المبلغــة عــن طريــق النشــر بمحكمــة القليعــة بتاريــخ 
ــخ 2022/07/06. ــي بتاري 2022/06/30 المعن

ــة ،  ــة القليع ــس محكم ــيد رئي ــن الس ــادر ع ــة الص ــة وطني ــدة يومي ــاء بجري ــف بالوف ــر التكلي ــر بنش ــى األمـ ــاءا عل و بن
ــب 22/4289 ــم الترتي ــاريخ 2022/07/19 ، رق بـــتـــ

تطبيقا لنص المادة 3/412 من قانون اإلجراءات المدنية و اإلدارية.
نحن األستاذة حميدي نجاة حنان ، المحضرة القضائية بمحكمة القليعة الكائن مقرها بالعنوان المذكور أعاله

نبلـغ السيد: مغربي كريستوف محمد
الكائن موطنه )ها( بـ : 157 نهج أعمر ادريس فيصل عين البنيان " الجزائر

طبقـــا للفقــرة الرابعـــة مــن المــادة412 التــي تنــص علــى انــه : " اذا تحاوزيــت قيمــة اإللــزام 500.000,00دج يجــب أن 
ينشــر مضمــون عقــد التبليــغ الرســمي فــي جريــدة يوميــة وطنيــة بــإذن مــن رئيــس المحكمــة التــي يقــع فيهــا مــكان 

التبليــغ وعلــى نفقــة الطالــب
حيث ان مبلغ الدين يقدر بـ: 2.130.200,00 دج

و نعلمه )ها( بأن له 15 يوما للوفاء من تاريخ النشر في الجريدة و إال نفذ عليه جبرا بكافة الطرق القانونية
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محضر التكليف بالوفاء عن طريق النشر
المادة :412 /3 من قانون اإلجراءات المدنية و اإلدارية

ــها  ــرف رئيس ــن ط ــة م ــهم الممثل ــركة ذات أس ــك MITAVIC " ش ــن " ميتافي ــة الدواج ــة متيج ــة اإلقتصادي ــة العمومي ــدة : المؤسس لفائ
ــر العــام المدي
- طالب التنفيذ

الكائن مقره )ها( : طريق الشريفية الصومعة البليدة – و المختارة موطنا لها بمقر مكتبنا المذكور أعاله
بنــاءا علــى نــص المــواد 404 الــى 416 مــن قانــون اإلجــراءات المدنيــة و اإلداريــة و بنــاءا علــى الســند التنفيــذي المتمثــل فــي الحكــم 
ــرس :  ــم الفه ــدول : 17/00213 ، رق ــم الج ــخ 2017/03/21،رق ــري ، بتاري ــاري البحـ ــم التجـ ــة ،القس ــة القليع ــن محكم ــادر ع الص

ــم : 2022/624. ــت رق ــخ 2022/04/13 ، تح ــلمة بتاري ــة المس ــة التنفيذي ــور بالصيغ 17/01837 ، الممه
ــخ 2022/08/11 و  ــة القليعــة ، بتاري ــق بمحكم ــق التعلي ــاء عــن طري ــف بالوف ــذي و التكلي ــغ الســند التنفي ــى محضــر تبلي ــاءا عل و بن
ــادر  ــة الص ــة وطني ــدة يومي ــمي بجري ــغ الرس ــد التبلي ــر عق ــاإلذن بنش ــر ب ــى األم ــاءا عل ــخ 2022/08/15 ، و بن ــي بتاري ــة المعن ببلدي
عــن الســيد رئيــس محكمــة القليعــة ، بتاريــخ 2022/09/06 ،رقــم الترتيــب 2022/1355 ، تطبيقــا لنــص المــادة 3/412 مــن قانــون 

ــة و اإلداريــة. اإلجــراءات المدني
نحن األستاذة حميدي نجاة حنان ، المحضرة القضائية بمحكمة القليعة الكائن مقرها بالعنوان المذكور أعاله نكلف

لـــ" حطاطبــة أفيكــول ATATBA AVICOLE شــركة ذات H ســهم الممثلــة مــن طــرف رئيــس مجلــس اإلدارة  الكائــن موطنــه )هــا( بـــ : 
طريــق العفــرون حطاطبــة مــن ص ب 17 " تيبــازة "

ونلزمه)هــا( بالوفــاء بمبلــغ الديــن الــذي هــو فــي ذمته)هــا( وفقــا للســند التنفيــذي المذكــور بياناتــه أعــاله باإلضافــة إلــى المصاريــف 
القضائيــة

ــان و ثمانــون ألــف و ســتمائة و خمســة و  ــغ: 23.682.675,08 دج )ثالثــة و عشــرون مليــون و ســتمالة و إثن و المقـــدرة إجمــاال بمبل
ــنتيم ) ــري و 08 س ــار جزائ ــبعون دين س

و أخطرنــاه بــأن لــه أجــل خمســة عشــر يومــا)15 يــوم( كاملــة للوفــاء بهــذا المبلــغ ، يبــدأ ســريانها مــن تاريــخ النشــر فــي الجريــدة 
اليوميــة و أنــه بعــد انقضــاء هــذا األجــل ســوف تتخــذ ضــده كافــة اإلجــراءات القانونيــة التــي تضمــن حقــوق الطالــب الســيما الحجــز 

علــى أموالــه المنقولــة ثــم العقاريــة متــي و أينمــا وجــدت .

ANEP 2216017949 أخبار الصباح: 2022/09/18
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تيليسكوب   الصباح

الصباح

صورة

بـوادي سـوف  الربـاح  بلديـة  نّظـم شـباب 
الراغـب  الشـباب  إلعـالم  ميدانيـة  خرجـات 
بمركـز  وااللتحـاق  الشـغل،  عالـم  ولـوج  يف 
التكويـن والتمهـن بالربـاح، وسـاعد يف هـذه 
الحملـة "الرويجيـة" عـدد من أفواج الكشـافة 
اإلسـالمية، حيـث تـم توزيـع مطويـات تُعّرف 
التكوينيـة  للـدورة  املرمجـة  بالتخصصـات 
لسـنة 2022، والتي تقرر تأجيلهـا إىل غاية 17 

أكتوبـر املقبـل.

احتـارت العديد مـن العائالت املعوزة، بسـبب 
املنحة املدرسـية التي تـم اسـتثناء أبنائها منها، 
وعـّر بعـض أربـاب هـذه العائـالت أن هنـاك 
تالعب واضـح يف املنحـة املدرسـية، حيث أطلق 
بعـض نـكات عـن هـذه املنحـة التـي أمسـت 
امُلحبـات  معيـار  وفـق   - حسـبهم   - تعطـى 

والقرابـة و"املعريفـة".

لتحسـن  الوطنيـة  الوكالـة  مكتتبـو  ضـاق 
السـكن وتطويره "عـدل" ببلدية عن بوسـيف 
يف املديـة، ذرعـا مـن التأخـر الحاصل يف تسـّلم 
مفاتيـح شـققهم، مـا دفعهـم للقيـام بحركـة 
احتجاجيـة حاملـن الفتات عـدة والتـي طالبوا 
موقـع  بزيـارة  الجهـوي  املديـر  مـن خاللهـا 
املـرشوع السـكني "عدل" 180 مسـكن، والذي 
يقـارب  ملـا  مكانـه  ويـراوح  متباطئـا  مـازال 

سـنوات. العرش 

والتالميـذ  لألسـاتذة  دفـع  يعطـى  حتـى 
مـن  كل  قـام  محيطهـم،  تنظيـف  بوجـوب 
وزيـر الربيـة الوطنيـة عبـد الحكيـم بلعابد، 
ووزيـرة البيئـة سـامية موالفـي، باملشـاركة 
يف حملـة التنظيـف، هـذه الحملـة التـي رُشع 
فيهـا أول أمس الجمعـة، انطالقا من مدرسـة 

األمـر عيـد القـادر ببـن طلحـة يف العاصمة، 
واستحسـن الحارضون هذه اللفتة التشـاركية 
بـن وزارتي البيئـة والربية وحتـى الجماعات 
املحليـة أيضـا، والتـي ستسـتمر حتى عشـية 

املدريس. الدخـول 

حدبـت نحو سـاحة الشـهداء وسـط مدينة 
املـدارس  طلبـة  مـن  غفـرة  جمـوع  أدرار، 
القرآنيـة مـن كال الجنسـن، وهّل هـؤالء من 

أجـل إحياء الذكـرى الثانيـة والعرشين لوفاة 
العالمـة الشـيخ سـيدي محمـد بلكبر.

تشـهد بعـض املناطـق بالوطـن غـالء يـكاد يكون 
مبالغـا فيه بالنسـبة للمـواد الغذائية ذات االسـتهالك 
الواسـع، والتي تشـهد الكثـر منها ندرة كبـرة تكاد 
تنقطـع مـن السـوق، منهـا؛ مـادة السـميد، الفرينة، 
الزيـت، الحليـب وغر ذلـك، كمـا أن هناك مـن املواد 
الغذائيـة مـن لم يعـد له وجـود بالسـوق..فهل نامت 
املصالـح املعنيـة عن مـا يحـدث ...؟؟ أم أنهـا تنتظر 
أن تبلـغ بهـذه التجـاوزات التـي تسـتهدف بالدرجة 

األوىل القاعـدة املعيشـية للمواطن..؟؟.

كشـفت مصالـح الرشطـة بأمـن دائـرة عـن 
رسيـة  ورشـة  النعامـة،  واليـة  يف  الصفـراء 
لصناعـة الخمـور، تعود لشـاب ثالثينـي والذي 
حـول مسـكنه العائي لورشـة تُصنع بهـا أنواع 
مـن املرشوبـات الكحوليـة املسـِكرة، بعدما كان 
يـروج لهـا يف الوسـط الحـرضي ملدينـة عـن 

الصفـراء.

أن  الريطانيـة،  صـن"  "ذا  صحيفـة  أوردت 
محاولـة  مـن  نجـا  االتحاديـة  رئيـس روسـيا 
اغتيـال فاشـلة، حيـث انفجـرت دراجـة ناريـة 
مفّخخـة بالقـرب من سـيارته الرئاسـية، والتي 
بوتـن  موكـب  مـن  قريبـة  )الدارجـة(  كانـت 

الرئـايس.

"مطوية" ت�سجيعية لالتحاق 
بمركز التكوين ..!

تاعب بالمنحة المدر�سية 
ب"النه�سير"..!!

ع�سر �سنوات 
ول "عدل" تحقق..؟!

غاء مبالغ فيه وندرة في 
اأ�سعار الم�ستهلكات الأ�سا�سية 

من اأجل ما ل ينفع...
حول بيته لور�سة �سرية 

ل�سناعة الخمور..

بوتين ينجو
 من الغتيال ...

بلعابد وموالفي ي�ساركان في حملة تنظيف 
الموؤ�س�سات التربوية 

جحفل من طاب المدار�س القراآنية في الذكرى 
ال�22 لوفاة بلكبير

منطق العصر..ال ثقة وال توقير.. !!!
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مواقيت الصالة للجزائر 
العاصمة وضواحيها
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سحب من هذا العدد 
2000 نسخة

وهران 
32-22

رحلت عـن عاملنـا الدنـوي صبيحة أمس 
السـبت، املمثلـة الكبرة فريـدة صابونجي، 
بعـد معانـاة مع املـرض اقعدهـا بالفراش 
لفرة، لتنتقـل إىل جوار ربها أمس حسـبما 

عائلتها. عنـه  اعلنت 
وتعـد الراحلـة فريـدة صابونجـي مـن 
الفنانـات املعطـاءات الالئـي مزجـن بـن 
املـرسح والسـينما أيام الزمـن الجميل، فقد 
اقتحمـت صابونجـي عالم الفن من واسـع 
بعدمـا  الزهـور،  عمـر  يف  وهـي  األبـواب 
رفعـت هامـة التميـز وسـنها لـم يتجاوز 
املولعـة  فكانـت  سـنة،  عـرشة  الثالـث 
باملـرسح الـذي دشـنته ألول مـرة مـرزة 
بارعتهـا امـام عمالقـة الفـن الجزائـري- 
حينهـا - امثـال؛ محمد التوري، ورويشـد، 
وأحمـد عيـاد،  ومحـي الدين باشـطارزي 
العـون  يـد  لهـا  مـد  الـذي  األخـر  هـذا 
خشـبة  عـىل  سـطعت  كنجمـة  لتظهـر 
املـرسح، لتتألق بعـده ثم بن أطـر الصور 

والتلفزيـون. السـينمائية 
وورثـت املرحومـة صابونجـي للمـرسح 
والسـينما بالجزائـر ارشـيفا فنيـا مثقـال 
حيـث  والتشـخيص،  واالحرافيـة  بـاألداء 

عـىل  سـواء  عديـدة  اعمـاال  الراحلـة  ادت 
املـرسح أو السـينما نذكـر منهـا؛ "قنـاع 
"تارتيـف"،  "اتيفـون"،  الجحيـم"، 
"اوتيلـو" "الدنجـوان" باالضافة اىل ظهور 
الفنانـة يف مسلسـالت متلفـزة، والتي كانت 
صابونجـي مـا تفتـأ تتقمـص شـخصية 
غـرار  عـىل  والقاسـية،   املتسـلطة  املـرأة 
مسلسـل "املصـر" ملخرجـه جمـال فزاز، 
و"كيـد الزمـن"، و"الوصيـة"، "االمتحان 

الصعـب"، "جـروح الحيـاة"، و"شـفيقة 
بعـد اللقـاء"، وغرهـا مـن املسلسـالت.

مـا يجـب التذكـر بـه أن الراحلـة فريدة 
صابونجـي مـن مواليـد واليـة البليـدة يف 
وهـي   ،1930 عـام  اغسـطس  العـارش 
تميـزن  الالئـي  القليـالت  الفنانـات  مـن 
باالحرافيـة واحـرام اعمالهـن التـي تقدم 

للجمهـور.

للـدرك  اإلقليميـة  املجموعـة  وجهـت 
الوطنـي بالجزائـر, يـوم الجمعـة, نداء 
للجمهور, بخصوص شـخصين مشـتبه 
فيهمـا يف قضايـا "انتحـال صفة وإسـم 
الغـر", داعيـة كل مـن تعامـل معهمـا 
التوجـه إىل نيابـة الجمهوريـة بمحكمـة 
املجموعـة  إىل مقـر  التقـدم  أو  الرشاقـة 
لتقييد شـكوى أو اإلدالء بشـهادة يف هذه 

. لقضية ا
وجـاء يف النداء املرفـق بصورتن لهذين 
الشـخصن أنه "طبقا ألحـكام املادة 17 
مـن قانـون اإلجـراءات الجزائيـة، وعمال 

بـاإلذن الصـادر عـن نيابـة الجمهورية 
لـدى محكمـة الرشاقـة, تنهـي املجموعة 
اإلقليميـة للـدرك الوطنـي بالجزائـر إىل 
بتوقيـف  قامـت  أنهـا  املواطنـن  علـم 
الشـخصن الظاهرين يف الصورتن األول 
املدعـو "أ ي م" ,الثانـي املدعـو "ب م" 
املشـتبه فيهمـا يف قضايـا انتحـال صفة 

الغر". إسـم  و 
املجموعـة  وجهـت  الصـدد,  هـذا  ويف 
اإلقليميـة للدرك الوطنـي بالجزائر "نداء 
لـكل شـخص يكـون قـد وقـع ضحيـة 
للسـالف ذكرهما، سـواء التقاه شـخصيا 

أو تعامـل معـه, أو تلقى اتصـال هاتفي 
 -  0549.67.96.63 األرقـام  بواسـطة 
 0561.24.99.57  -  0770.71.40.27
املتصـل  وقـدم   ،0661.31.10.10  -
نفسـه رجـل قضـاء )وكيـل جمهوريـة، 
نيابـة  إىل  التوجـه  عـام....(,  نائـب 
الجمهوريـة بمحكمـة الرشاقـة أو التقدم 
للـدرك  اإلقليميـة  املجموعـة  مقـر  إىل 
مقـر  أقـرب  إىل  أو  بالجزائـر,  الوطنـي 
للـدرك الوطنـي عـر تـراب الجمهورية 
يف  بشـهادة  اإلدالء  أو  شـكوى  لتقييـد 

قضيـة الحـال".

قـدم رئيس املجلـس الشـعبي الوطني 
ابراهيـم بوغـايل، امـس السـبت، تعازيه 
لعائلـة الفقيـدة فريدة صابونجـي، التي 

رحلـت عن عمـر ناهز 92 سـنة.
وقـال بوغـايل يف تغريدتـه عـىل التوير 

“عندمـا يرحـل فنـان يرحـل يشء مـن 
والجمـال”.  الفـن  رسـالة  مضمـون 
الفنانـة  املجاهـدة  صابونجـي  “فريـدة 
عاملنـا  تـودع  املضمـون  لهـذا  الحاملـة 
لهـا  مغفـورا  ربهـا  بجـوار  لتلتحـق 

عائلتهـا  فيهـا  “نعـزي  برحمتـه”. 
وأرستهـا الفنيـة ونعزي أنفسـنا، وندعو 
واسـع الرحمـة أن يجـزل عليهـا بكريم 
إليـه  عفـوه ومغفرتـه. “إنـا للـه وإنـا 

راجعـون”.

الوطنيـة  الجمعيـة  رئيـس  كشـف 
والتوليـد  النسـاء  طـب  يف  للمختصـن 
الخـواص، الدكتـور عبـد النور يوسـف 
بالجزائـر  الجمعـة  أمـس  أول  خوجـة، 
العمليـات  إىل  اللجـوء  أن  العاصمـة، 
فيـه". "مبالـغ  الجزائـر  يف  القيريـة 

عـىل  خوجـة  يوسـف  الدكتـور  وأكـد 
هامش املؤتمـر الـ17 للجمعيـة الوطنية 
لهـذا االختصـاص، أنـه وإن كان اللجوء 
إىل العمليـات القيريـة يف طـب التوليد 
هـذه  ارتفـاع  فـإن  عامليـة،  ظاهـرة 
املمارسـة بالجزائر "مبالـغ فيها"، حيث 
تصـل إىل مـا بـن 60 و 70 باملائـة مـن 
مجمـوع الوالدات املسـجلة عـر مختلف 

الوطن. نواحـي 

بعـض  كانـت  إذا  أنـه،  إىل  وأشـار 
الـوالدات  إىل  اللجـوء  الحوامـل تفضلـن 
فـإن  الـوالدة،  آلالم  تفاديـا  القيريـة 
ممارسـتها مـن طـرف بعـض األطبـاء 
راجـع إىل "نقـص يف التكويـن واملكونن 
األطبـاء  وحتـى  القابـالت  أوسـاط  يف 
األخصائيـن"، داعيـا يف هـذا اإلطـار إىل 
تعزيـز وتحسـن التكوين لضمـان والدة 

. منة آ
واعتـر رئيـس مصلحـة طـب النسـاء 
االستشـفائية  باملؤسسـة  والتوليـد 
)بارنـي  حمـود"  "نفيسـة  الجامعيـة 
سـابقا(، الروفسـور مقران مجطوح، أن 
الضغـط املسـجل يف اللجـوء إىل العمليات 
القيريـة هو "عاملـي"، باسـتثناء دول 

الشـمال التـي تسـجل نسـبة "ضئيلـة 
جـدا" يف هـذا املجال، مضيفـا أن املنظمة 
العامليـة للصحـة تـويص بعـدم تجـاوز 
الـوالدات القيرية نسـبة 15 باملائة من 

دولة. بـأي  الـوالدات  مجمـوع 
إىل  اللجـوء  أن  األخصائـي  ذات  وأكـد 
هـذا النوع مـن املمارسـات الطبيـة "قد 
يـؤدي إىل تعقيـدات وحتى الوفـاة أحيانا 
خـالل الـوالدة وبعـد الوضـع بالنسـبة 
لـألم والصبـي معـا". ودعـا باملناسـبة 
الروفسـور مجطـوح إىل تعزيـز متابعة 
الـوالدة  إىل  اللجـوء  ثمـة  ومـن  الحمـل 
الطبيعيـة بـدال مـن الـوالدة القيريـة 
التي يبحث مـن خاللها القطـاع الخاص 

الرسيع. الربـح  عـىل 

�سمعة خم�سين �سنة من العطاء تنطفئ بعمر الثانية 
والت�سعين... فريدة �سابونجي ترحل

الدرك الوطني: نداء بخ�سو�س �سخ�سيين م�ستبه 
فيهما في ق�سايا انتحال �سفة و اإ�سم الغير

بوغالي يعزي عائلة الممثلة فريدة �سابونجي

اللجوء اإلى العمليات القي�سرية مبالغ فيه بالجزائر

حسيبة. ب

اسكندر ا

اسكندر ا

اسكندر ا

هناء ج هناء ج

هناء ج

يف  شـخصا  عـرش  أحـد  أصيـب 
لعـرش مركبـات  اصطـدام تسلسـي 
وقـع صبـاح يـوم الجمعـة بالطريق 
الرسيع الرابـط بن الجزائـر وتيبازة 
فوكـة.  لبلديـة  العابـر  شـطره  يف 
واالتصـال  اإلعـالم  خليـة  وأفـادت 
املدنيـة  للحمايـة  املحليـة  للمديريـة 
لواليـة تيبازة يف بيان لهـا، إن وحدتها 
الثانويـة بـدواودة مدعمـة بوحـدات 
والرئيسـية  والقليعـة  بواسـماعيل، 
عـن  املتقدمـن  واملركزيـن  تيبـازة 
يف  تدخلـت  وكركوبـة،  تقورايـت، 
وأربعـن  وثمـان  العـارشة  السـاعة 
دقيقـة )10:48(، مـن أجـل حـادث 
مـرور نجم عـن اصطـدام تسلسـي 
الرسيـع  بلطريـق  سـيارات،  لعـرش 

تيبـازة فوكـة.
وأضـاف نفـس املصـدر إن خلـف 
أحـد عـرش جريحا من كال الجنسـن، 
أسـعفوا  متعـددة،  إصابـات  لهـم 

إىل مستشـفى زرالـدة. ونقلـوا 

سـجلت سـبع  )7( إصابات جديدة 
بفـروس كورونـا  )كوفيـد19-( مع 
عـدم تسـجيل وفيـات خـالل الـ24 
فيمـا   الجزائـر,  يف  األخـرة  سـاعة 
تماثـل ثمانيـة )8( مـرىض للشـفاء, 
حسـبما أفـادت بـه وزارة الصحـة, 

امـس السـبت, يف  بيـان لهـا.  
اإلصابـات  إجمـايل  بلـغ  وبذلـك, 
270.606 حالـة ومجمـوع املتماثلن 
للشـفاء 182.238  حالـة, يف الوقـت 
الذي بقـي فيه عدد الوفيات مسـتقرا 

حالة.  6879 عنـد 
يف   )2( حالتـن  إحصـاء  تـم  كمـا 
العنايـة املركـزة, وفقا للمصـدر ذاته 
لـم  واليـة   46 أن  إىل   أشـار  الـذي 

تسـجل بهـا أي إصابـة جديـدة.
املواطنـن  الصحـة  وزارة  وتـويص 
اليقظـة  بنظـام  االلتـزام  بـرضورة 
وتدعوهـم إىل  احـرام قواعـد الوقاية 
اإللزامي  الجسـدية واالرتداء  واملسافة 

الواقي. للقنـاع 
كمـا تشـدد أيضـا عـىل أن االلتزام 
الصـارم مـن قبـل املواطنـن بهـذه 
اإلجـراءات  الوقائيـة, إىل جانـب أخذ 
الحيطـة والحـذر, هي عوامـل مهمة 
إىل غايـة القضـاء نهائيـا  عـىل هـذا 

ء. لوبا ا

املهاجريـن  مـن  اعتـدت مجموعـة 
األفارقـة غـر رشعيـن عـىل أربعـة 
أفراد مـن عائلـة واحـدة بمنطقة بن 
ديش ببلديـة عزابة رشقي سـكيكدة.

املهاجـرون حاولـوا االسـتيالء عـىل 
قطعـة أرض للعائلـة بالقـوة حسـب 
عـيص  مسـتعملن  محليـة  مصـادر 
أرضارا  الحقـوا  حيـث  وهـراوات 
وجروحـا باألفـراد األربعـة نقلوا عىل 
جنـاح الرسعـة إىل مستشـفى محمد 
دندان بعزابة وشـخص إىل مستشفى 
عبد الـرزاق بوحارة ملدينة سـكيكدة.

ا�سطدام ت�سل�سلي 
لمركبات يخلف 11 

جريحا بتيبازة

كورونا: 7 اإ�سابات 
جديدة مع عدم ت�سجيل 

وفيات خال ال24 �ساعة 
الأخيرة في الجزائر

وزارة التكوين المهني .. 
تاجيل  الدخول الى 17 

اكتوبر المقبل

درك بومردا�س يطيح 
بع�سابة الأحياء

مهاجرون اأفارقة يعتدون 
على عائلة ب�سكيكدة

عوض سبتمبر الجاري

هناء ج

هناء ج

اعلنـت وزارة التكويـن والتعليم املهنين 
عـن تأجيــــل الدخـول املقبـل اىل 17 
سـبتمر  شـهر  عـوض   2022 كتوبـر 

الجـاري
وجـاء يف تعليمـة صـادرة عن الـوزارة 
و  االمتحانـات  رزنامـة  تعـدل  انـه 
التقييمات و العطل لسـنة 2021/2022  
ودخـويل فيفري وسـبتمر 2022 بتأجيل 
يـوم  إىل  سـبتمر2022  دخـول  تاريـخ 

 .2022 أكتوبـر   17 االثنـن 
واوضحـت الـوزارة يف بيـان لهـا انـه 
إىل غايـة يـوم  التسـجيالت  تمـدد فـرة 

.2022 أكتوبـر    06 الخميـس 
التوجيـه  و  اإلنتقـاء  عمليـة  وتجـرى   
مـن يـوم األحـد 09 أكتوبـر إىل غاية يوم 
الثالثـاء 11 أكتوبـر 2022،  التصحيح و 
املـداوالت يوم األربعـاء 12 أكتوبر 2022، 
اإلعـالن عـن النتائـج يـوم الخميـس 13 

أكتوبـر 2022.

الوطنـي  الـدرك  مصالـح  تمكنـت 
مـن  لبومـرداس  الوالئيـة  للمجموعـة 
اإلطاحـة بأكـر عصابة منظمـة بعاصمة 
بوكروشـة  لحـي  مداهمـة  بعـد  الواليـة 
عنـارص  مـن  هامـة  بقـوة  ومحارصتـه 
الـدرك املختلفـة وتـم اسـرجاع املؤثرات 
مـن  مجموعـة  عـىل  والقبـض  العقليـة 

عنهـم.  واملبحـوث  املجرمـن 
تـم  فقـد  الوطنـي  الـدرك  وحسـب 
محـارصة الحـي بقـوة هامة مـن عنارص 
الـدرك الوطنـي والقبـض عـىل عـدد من 
وتـم  عنـرا   110 وتفتيـش  املجرمـن 
اسـرجاع مخـدرات وممنوعات وسـيوف 
والقبـض عـىل مبحـوث عنهـم يف قضايا 

اإلجـرام.


