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الرئي�س تب�ن ي�شّدد على "ال�شرية" و"االن�شباط" في ت�شيير �ش�ؤون الدولة
03

الدرجات النارية تت�رط في 20 بالمائة من اإرهاب الطرقات
رقم رهيب رغم اأنها ال ت�شكل اأكثر من 3 بالمائة في الحظيرة ال�طنية للمركبات

التما����س 10 �ش���ن�ات حب����س ناف���ذة �ش���د رج���ل االأعم���ال "طحك����ت"

 مخالفة ب� 5 اآالف دج �شد الدرجات النارية التي ت�شير على �شكة "الترام�اي"

16

ا�شتفادة ملي�ن و70 األف 
طالب و3396 طالبا اأجنبيا 

من "المنحة"

بلعابد .. ت��شيع اآفاق 
التعاون مع بريطانيا  

لتط�ير تدري�س االنجليزية

االنطالق في تنفيذ 
اإ�شتراتيجية مكافحة 

الف�شاد بدًءا من 2023

الخبير االقت�شادي، �شليمان 
نا�شر ي��شح بخ�ش��س تح�شن 
�شعر �شرف الدينار الجزائري

الرئي�س تب�ن ي�جه دع�ة للرئي�س العراقي ورئي�س جيب�تي لح�ش�ر القمة العربية

ألول مرة ..الطلبة من سيختارون 
وجباتهم بالمطاعم الجامعية "رقميا"

السيما في ميدان تعزيز الكفاءات 
المهنية ومضاعفة التكوين

مسراتي أكدت أنه"سيكون لها أثار 
ايجابية في تحقيق التنمية المستدامة

قال أن األسباب الفعلية لهذا التحسن 
نرجعها إلى عاملين

فيما تتواصل عملية التحضيرات واالستعدادات الحتضان هذا الحدث العربي

االلتماس نفسه ضد أنيس رحماني

يومية إخبارية وطنية

بلما�شي: �شنقف على 
م�شت�ى منتخبنا في 

مباراتي غينيا ونيجيريا

تحدث عن عوار وعدلي ورفع القبعة للبوسني حاليلوزيتش

09
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 مجل�س ق�شاء العا�شمة يرف�س االإفراج عن طيب ل�ح تاأجيل محاكمة المدير العام ال�شابق لمطار الجزائر الدولي

 ميريزيق االأف�شل حاليا و هناك العب جديد �شيلتحق بنا  
 برمجة مباراة ودية امام البرازيل مجّرد اإ�شاعة فقط



اإلثنني 19 سبتمرب 2022م 02
الـموافق لـ 22 صفر 1444 هـ

قال أن المجلس األعلى للغة العربية 
"متفتح على كل اللغات العالمية"

تحديد 5 أكتوبر آخر اجل للتسجيل

الوطني

األعلى  املجللس  رئيلس  أكلد 
بلعيلد  صاللح  العربيلة  للغلة 
اللذكاء  اعتملاد  "رضورة  على 
الحديثلة  التقنيلات  يف  والتحكلم 
لتطويلر  الرقمنلة  وتكنولوجيلات 
اللغلة العربية وتمكينهلا من بلوغ 
املكانلة التلي تسلتحقها يف مصف 

العامليلة". اللغلات 
ويف محلارضة ألقاهلا باملكتبلة 
العموميلة  للمطالعلة  الرئيسلة 
"سلليمان بلركات" بعنابة يف إطار 
الثقلايف  املوسلم  افتتلاح  تظاهلرة 
بعنلوان   2023  –  2022 لسلنة 
"املجللس األعلى للغلة العربية بني 
اللغلات الوطنية واللهجلات املحلية 
واللغلات األجنبية يف ظلل العوملة"، 
أوضلح بلعيد بلأن ما يوفلره عالم 
الرقمنلة من تطبيقلات ذكية يمكن 
الباحثلني وكل الرشكاء الناشلطني 
يف هلذا املجلال ملن االسلتثمار يف 
مياديلن بحثيلة تسلاهم يف تطوير 

العربية. اللغلة 
األعلى  املجللس  بلأن  وأضلاف 
هلذا  يف  "يشلجع  العربيلة  للغلة 
التطبيقلات  تكييلف  اإلطلار على 
خصوصيلات  ملع  الذكيلة 
أن  إىل  مشلرا  العربيلة"،  اللغلة 
االجتهلادات التلي تحققلت يف هذا 
املسلتقبل  يف  "سلتمكن  السلياق 
محلرك  اسلتحداث  ملن  القريلب 

باملائلة".  100 عربلي  بحلث 

وذكلر املحارض يف ذات السلياق 
بتجلارب عامليلة اعتملدت لتطوير 
إىل  مشلرا  وتطبيقاتهلا،  اللغلات 
أن املجللس األعلى للغلة العربيلة 
"متفتلح على كل اللغلات وخاصة 

اللغلات العامليلة".
أبلواب  بلأن  التأكيلد  وجلدد 
كل  أملام  مفتوحلة  املجللس 
لتطويلر  املوجهلة  االجتهلادات 
أهميلة  إىل  الفتلا  العربيلة،  اللغلة 
لتطويلر  املنفعلة  عاملل  احلرام 

العربيلة. اللغلة 
املجللس  رئيلس  واسلتعرض 
األعلى للغلة العربيلة يف محارضته 
بخصوصيلة  املرتبطلة  الجوانلب 
جامعلة  كلغلة  العربيلة  اللغلة 
اللهجلات املحليلة لتثمني  وأهميلة 
والحضلاري  الثقلايف  اإلرث 
إىل  باإلضافلة  عليله  واملحافظلة 
تحديلات التوغلل اللغلوي للغلات 
األجنبيلة، معتربا التحكلم يف لغات 
الرقمنلة  وتقنيلات  التكنولوجيلا 
"رضوريلا لتدارك التأخر املسلجل 
يف مجلال اسلتعماالت وتطبيقلات 

العربيلة". اللغلة 
ونظملت هلذه النلدوة يف إطلار 
فعاليلات افتتلاح املوسلم الثقلايف 
الجديلد وذللك بمبلادرة للمديرية 
املحليلة للثقافة والفنلون بالتعاون 
للمطالعلة  الرئيسلة  املكتبلة  ملع 

العموميلة.

العاملة  املديريلة  أعلنلت  
إلدارة السلجون وإعلادة اإلدملاج 
للتوظيلف  مسلابقة  فتلح  علن 
ان  مشلرة  الخاصلة،  لألسلاك 
آجال التسلجيل و إرسلال امللفات  
14 سلبتمرب  انطلقلت ملن  ملن 
أكتوبلر    05 غايلة  إىل   2022

.2 0 2 2
العاملة  املديريلة  واوضحلت 
الدارة السلجون واعلادة االدماج ، 
ان املسلابقة تخلص رتبتي ضابط 
اعلادة الربيلة ب120منصب، ويف 
رتبلة علون ادارة الربية ب1280 

. منصب
وتكلون املسلابقة على اسلاس 
االختبارات للحاصلني عى شلهادة 
الليسلانس يف التعليلم العايل او ما 
يعادلهلا يف رتبلة ضابلط اعلادة 
الربيلة يف تخصصلات حقلوق او 
عللوم قانونيلة واداريلة  وعللوم 
التسلير وعللوم مالية ومحاسلبة 
تخصص"عيادي"  النفلس  وعللم 
تخصلص  االجتملاع  وعللم 
"االنحلراف واالجلرام" واعام ايل.
برتبلة  االلتحلاق  رشوط  وعلن 
علون اعلادة الربية ، فهلي تمس 
املرشلحني الذيلن لهلم مسلتوى 
السلنة الثالثة ملن التعليم الثانوية 
ان  على  يعدالهلا،  ملا  او  كامللة 
املقبوللني  املرشلحني  يخضلع 
ملتابعلة بنجاح تكوينلا متخصصا 
بااللتحلاق  ويلتزملون  ملدةسلنة 
بهلا  املعنيلني  العملل  بمناصلب 

االدارة. الحتياجلات  وفقلا 
املرشلحني  يكلون  ان  ويللزم 
منلذ5  جزائريلة  جنسلية  لهلم 
يكلون  وان  االقلل  على  سلنوات 
مؤديلا للخدمة الوطنيلة او معفى 
منها السلباب غر طلبلة وان يبلغ 

 15/20 بلره  حلدة  مجملوع 
تصحيحله  دون  معلا  للعينلني 
العلني  عدسلات  او  بالنظلارت 
وأن يكلون الحلد االدنلى الحلدى 
وان   ،  7/10 علن  يقلل  العينلني 
عنلد  سلنة  سلنه30  يتعلدى  ال 
وان  للتوظيلف  املسلابقة  تاريلخ 
الطبلي  الفحلص  نتيجلة  تكلون 
لله  يخضلع  اللذي  والنفسلاني 
ادارة  تنظمله  واللذي  املرشلح 
تقلل  ايجابيلات وان ال  السلجون 
للمرشلحن  م   1.66 علن  قامتله 

للمرشلحات. و1.58 
وعلن املللف اشلارت  املديريلة 
العاملة الدارة السلجون،  انه يجب 
أن تحتوى ملفات الرشلح املحملة 
ملسلابقة التوظيلف على الوثائلق 
نسلخة  خطلي،  طللب   : اآلتيلة 
الوطنيلة،  التعريلف  ملن بطاقلة 
نسلخة ملن املؤهلل أو الشلهادة 
تكلون مرفقة بكشلف  املطلوبلة، 
النقلاط املتعللق باملسلار الدرايس 
أو التكوينلي، نسلخة من شلهادة  
املرشلح  إعفلاء  أو  أداء  تثبلت 
ملن إلتزاملات الخدملة الوطنيلة 
حلدة  شلهادة  لذكلور،  بالنسلبة 
البلر للعينني مسللمة من طرف 
طبيلب مختلص يف طلب العيون.
كما يحتلوى امللف عى شلهادة 
قيلاس القامة مسللمة ملن طرف 
مصاللح املديريلة العاملة لألملن 
معلوملات  وإسلتمارة  الوطنلي،  
يتلم ملؤهلا بعنايلة ملن طلرف 
 ،)01 رقلم  )نملوذج  املرشلح 
ووصلل إثبلات دفلع مسلتحقات 
واملقلدرة  املسلابقة،  يف  املشلاركة 
بلل )300.00( دج لرتبلة ضابلط 
إعلادة الربيلة و )200.00(  دج 

لرتبلة علون إعلادة الربيلة.

للشلفافية  العليلا  السللطة  أكلدت رئيسلة 
سلليمة  ومكافحتله،  الفسلاد  ملن  والوقايلة 
مرساتلي، املس األحلد بالجزائلر العاصملة، 
علن االنطاق يف تنفيلذ اإلسلراتيجية الوطنية 
للشلفافية والوقايلة ملن الفسلاد ومكافحتله، 

بدايلة  ملن السلنة القادملة. 
للدى إرشافهلا على دورة تكوينيلة حلول 
اعتملاد وتكييلف النملوذج الكلوري الجنوبي 
الخلاص بأداة تقييلم جهود مكافحة الفسلاد، 
اإلسلراتيجية  هلذه  أّن  مرساتلي  أوضحلت 
"سليكون لها أثلار ايجابية يف تحقيلق التنمية 
املسلتدامة املبنيلة على السياسلات العموميلة 
واملردوديلة  الجلودة  تحقيلق  تراعلي  التلي 
واملنصفلة  الوطنلي،  لاقتصلاد  العاليلة 

إيكولوجيًلا".  واملقبوللة  اجتماعيًلا 
هلذه  أّن  ذاتهلا  املسلؤولة  وأبلرزت 
العمليلة  ملن  "جلزًءا  تعلّد  اإلسلراتيجية 
إجلراءات  تنفيلذ  ومتابعلة  لتنفيلذ  الشلاملة 
وتدابلر تعزيلز الشلفافية والنزاهلة ومحاربة 
الفسلاد على الصعيد املؤسسلاتي العلام منه 
والخلاص وعلى الصعيلد املجتمعلي بإرشاك 

املدنلي".  املجتملع 
نوفملرب  أول  دسلتور  أّن  إىل  وأشلارت 
2020، عملل على تعزيلز املنظوملة القانونية 
واملؤسسلية املتعلقلة بالشلفافية والوقايلة من 
الفسلاد ومكافحتله من خال االرتقلاء بالهيئة 
الوطنيلة للوقايلة ملن الفسلاد ومكافحته من 
مؤسسلة استشلارية إىل مصلاف املؤسسلات 

الرقابيلة ومنحهلا صاحيلات أوسلع. 
ويف املنحلى ذاته، ذّكرت بلل "املهام املنوطة 
بالسللطة العليلا ال سليما يف ملا تعللق  بجمع 
ومركلزة ونلرش أيلة معلوملات وتوصيات من 
وأي  العموميلة   اإلدارات  تسلاعد  أن  شلأنها 
شلخص طبيعلي أو معنلوي يف الوقايلة ملن 
تلقلي  إىل  إضافلة  وكشلفها  الفسلاد  أفعلال 
التريحلات باملمتللكات وضملان معالجتهلا 
ومراقبتهلا وفقلا للترشيلع سلاري املفعول".
قاللت  التكوينيلة،  اللدورة  وبخصلوص، 
مرساتلي إّن تنظيمهلا ينلدرج يف إطار"تطوير 
التعلاون ملع الهيئلات واملنظملات اإلقليميلة 
الفسلاد  ملن  بالوقايلة  املختصلة  والدوليلة 
ومكافحتله من أجلل اعتماد النملاذج الناجحة 

واملمارسلات الفضلى التلي من شلأنها إضفاء 
قيلم مضافلة يف مجلال محاربلة الفسلاد". 

املتحدثلة:  تضيلف   ، ذللك  على  وبنلاء 
للشلفافية  العليلا  السللطة  "اسلتجابت 
والوقايلة من الفسلاد ومكافحتله لدعوة مركز 
السياسلات العموميلة لربناملج األملم املتحدة 
أجلل  ملن   2020 علام  بسليول  اإلنمائلي 
اعتملاد وتكييلف أداة تقييلم جهلود مكافحة 
الفسلاد  مكافحلة  بلجنلة  الخلاص  الفسلاد 
والحقلوق املدنيلة لكوريلا الجنوبيلة، حيلث 
بلادرت السللطة  العليلا بضبلط برنامج عمل 
بالتنسليق مع برناملج األمم املتحلدة اإلنمائي 
بالجزائلر  يضلم ثاثلة مراحل تتلوىل ترتيب 
سلتة عمليلات متتاليلة، وذللك منلذ أكتوبلر 
مرحللة  غايلة  إىل  العمليلة  لتتواصلل   2021
التنفيلذ املقررة خلال الثاثي األول من سلنة 

."2023
النملوذج  أّن  ذاتهلا،  املسلؤولة  وأوضحلت 
يمكلن  التكوينيلة  اللدورة  هلذه  يف  املعتملد 
املسلطرة  األهلداف  ملؤرشات  "قيلاس  ملن 
ومكافحتله  الفسلاد  ملن  الوقايلة  لربناملج 
على  باالعتملاد  العموميلة  املؤسسلات  للدى 

منهجيلة التحليلل الكملي والنوعلي بكيفيلة 
مبسلطة"، كملا أنله يسلمح "بوضلع نظلام 
للمتابعلة والتقييلم لتدابر مكافحة الفسلاد يف 

الجزائلر". 
وخلصلت مرساتلي إىل القلول إّن "اعتملاد 
الخصوصيلة  وفلق  وتكييفله  النملوذج  هلذا 
التنظيميلة واملؤسسلية الوطنيلة، سليكون له 
املتابعلة  األثلر اإليجابلي يف تسلهيل  عمليلة 
والتنفيلذ لاسلراتيجيات الوطنيلة للشلفافية 
ويسلاعد  ومكافحتله  الفسلاد  ملن  والوقايلة 
الفسلاد  بلؤر  تحديلد  على  العليلا  السللطة 
املحتمللة والقضلاء عليها  بشلكل أفضل، كما 
يشلجع هلذا النملوذج املؤسسلات العموميلة 
على بلذل جهلود طوعيلة  ملكافحلة الفسلاد 
وتحسلني فعاليلة التدابلر بنلاء على نتائلج 

التقييلم". 
من جهتهلا، أبّلدت ،املمثلة املقيملة لربنامج 
األملم املتحلدة اإلنمائي بالجزائلر بلرتا أليكو، 
املجلال  يف  الجزائلر  ملرافقلة  "اسلتعدادها" 
القلدرات  ورفلع  املهلارات  وتطويلر  التقنلي 
وتفعيل اللرشاكات التي تصلب يف إطار تعزيز 

الشلفافية والوقايلة ملن الفسلاد ومكافحته.

قررت لجنلة الربية والتعليلم العايل والبحث 
العلملي والشلؤون الدينيلة للمجلس الشلعبي 
الوطنلي, التعجيل بتنظيم يلوم درايس للوقوف 
على النقائلص التلي يعرفهلا قطلاع الربيلة 
الوطنيلة واقلراح حللول ملموسلة للمشلاكل 

التلي يعانلي منه.
اللجنلة يف اجتملاع العضائهلا  كملا اكلدت 
لللدورة  اعمالهلا  جلدول  لضبلط  خصلص 
2022/2023 على  على  العاديلة  الربملانيلة 
انطاقلا  اسلتعامية,  زيلارات  إجلراء  أهميلة 
ملن املهلام املنوطلة بنلواب املجللس الشلعبي 
الوطنلي يف مراقبلة عملل السللطة التنفيذيلة، 
ملع رضورة معالجلة مشلكل االكتظلاظ بعلد 
إىل  والرجلوع  التفويلج  نظلام  علن  التخلي 

العلادي. النظلام 

وأللح أعضلاء لجنة الربيلة والتعليلم العايل 
على  الدينيلة  والشلؤون  العلملي  والبحلث 
"رضورة مشلاركة ومرافقلة مسلؤويل القطاع 
عنلد إرشافهلم على الدخلول امللدريس"، حيث 
"رضورة  إليله  أشلاروا  ملا  جمللة  ملن  كان 
معالجلة مشلكل االكتظلاظ بعلد التخلي على 

نظلام التفويلج الذيلن طالبلوا بتمديديله''.
الصلدد, على  ذات  يف  النلواب،  كملا شلدد 
توزيلع  يف  متكافئلة  الفلرص  منلح  "رضورة 
التزويلد  "ضملان  ملع  الرقميلة",  اللوحلات 
تمويلهلا"،  سلبل  وبحلث  اإلنرنلت  بخدملة 
الربلوي,  مربزيلن "رضورة تقييلم اإلصلاح 

املناهلج". جانلب  يف  خاصلة 
ويف سلياق ذي صللة, التقلى أعضلاء اللجنة 
ملن  الرقابلي,  العملل  تعزيلز  رضورة  عنلد 

تخصلص  اسلتماع  جلسلات  تنظيلم  خلال 
تدخلل  التلي  القطاعلات  وزراء  السلتضافة 
ضمن اختصاصلات اللجنة, مثلملا جاء يف ذات 

ن لبيا ا
وكان رئيلس اللجنلة, الصاللح جغللول, قد 
شلدد يف مسلتهل االجتماع عى أهمية التشلاور 
ملن أجلل االتفلاق على خطلة عملل تعتمدها 
اللجنلة للرقلي بعملهلا خلال هلذه اللدورة، 
حيلث حلث األعضلاء على تقديلم اقراحلات 
فعاللة خدملة للقطلاع، موضحلا أن برناملج 
اللدورة سلرتكز على ثاثلة محاور رئيسلية 
وبرملانيلة  دراسلية  أيلام  تنظيلم  تتضملن 
وبرمجلة زيارات اسلتعامية مؤقتلة وكذا عقد 
جلسلات اسلتماع مع وزراء ومسلؤويل القطاع 

واللرشكاء االجتماعلني.

و  للخشلب  اللدويل  الصاللون  يفتتلح 
 Algeria( النجارة واملعلدات و التكنولوجيات
Woodtech(، اليلوم االثنلني، بقر املعارض 
العاصملة  بالجزائلر  البحلري  الصنوبلر  يف 
)صافكلس( بمشلاركة عارضلني ملن علدة 

دول.
الصالون الذي يسلتمر إىل الخميس القادم، 

ينّظلم تحلت رعاية وزيلر الصناعة، ويشلهد 
مشلاركة عارضلني ملن علدة بللدان منهلا 
تركيلا والواليات املتحلدة األمريكيلة وانجلرا 
وتونلس وأملانيلا وايطاليا وبلغاريا وروسليا، 

إضافلة إىل الجزائلر البلد املسلتضيف. 
ويشلّكل هلذا الحلدث االقتصلادي نقطلة 
الوطنيلني  والفاعللني  املهنيلني  بلني  التقلاء 

الخشلب  صناعلة  مجلال  يف  والدوليلني 
والنجلارة، مشلرًا إىل تنظيلم لقلاءات أعمال 

الحلدث.  خلال هلذا 
مجلال  يف  الفاعللني  الصاللون  وسليجمع 
امللواد األوليلة واألللواح الخشلبية والنجلارة 
صناعلة  إىل  إضافلة  واآلالت  واملعلدات 

والتكنولوجيلات. واملكننلة  الروبوتلات 

حليمي.غ/واج

فضال عن  تنظيم يوم دراسي للوقوف على النقائص وخاصة إشكالية"االكتظاظ"

م�شراتي : االنطالق في تنفيذ اإ�شتراتيجية مكافحة 
الف�شاد بدًءا من 2023

لجنة التربية بالبرلمان تقرر اإجراء زيارات للمدار�س 
لل�ق�ف على م�شاكل القطاع

افتتاح ال�شال�ن الدولي للخ�شب والنجارة الي�م ب�شافك�س  

بلعيد ي�ؤكد على �شرورة اعتماد الذكاء 
وتكن�ل�جيات الرقمنة لتط�ير اللغة العربية

اإدارة ال�شج�ن تفتح م�شابقة 
ت�ظيف ب1400 من�شب

اسكندر ا

حليمي.غ

فريال/تهناء ج
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فريال/ت 

املجاهديلن  وزيلر  تباحلث 
وذوي الحقلوق ، العيلد ربيقلة، 
العربيلة  اململكلة  سلفر  رفقلة 
اللله  الدكتلور عبلد  السلعودية، 
بن نلارص البري، سلبل تعزيز 

التعلاون بلني البديلن.
وأفلاد بيان للوزارة املجاهدين 
سلتقبل  أنله  الحقلوق،  وذوي 
وزير املجاهديلن و ذوي الحقوق 
اللوزارة  بمقلر  ربيقلة،  العيلد 
اململكلة  سلفر  املس  صبيحلة 
العربيلة السلعودية الدكتور عبد 

اللله بلن نلارص البلري .

أن  ذاتله،  البيلان  وأضلاف 
اللقاء  سلمح للطرفلني بالتطرق 
لعملق العاقلات التاربخية  التي 
تربلط البلديلن الشلقيقني ، ملن 
خال املوقلف املرشف للشلقيقة 
اململكة العربية السلعودية  إتجاه 
القضيلة  الجزائريلة  إبان الثورة 
توسليع  سلبل   و  التحريريلة، 
والتنسليق    التعلاون   مجلاالت  
ملواكبلة  الدينامكيلة التلي  تميز 
العاقلات الثنائيلة واإلرتقلاء بها  
إىل مسلتوى  تطلعلات  البلدين .

ربيقة يتباحث مع �شفير 
ال�شع�دية �شبل تعزيز التعاون 

الم�شترك بين البلدين

فريال/ت

 أرشف مدير ديوان رئاسلة الجمهورية، عبد 
العزيز خلف، أملس األحد بالجزائلر العاصمة،  
الجديلد،  الجمهوريلة  وسليط  تنصيلب  على 
مجيلد عملور, خلفلا  ابراهيم ملراد, الذي عني 
وزيلرا للداخليلة والجماعلات املحليلة والتهيئة 
العمرانيلة, يف إطلار التعديلل الحكوملي الذي 
أجلراه مؤخلرا رئيلس الجمهورية, عبلد املجيد 

. تبون
انله  الجزائريلة،  االنبلاء  وكاللة  ونقللت 
خلال مراسلم التنصيلب, أبلرز خللف الدور 
"الحضلاري واملهم" الذي تضطلع به مؤسسلة 
وسلاطة الجمهورية يف إيجاد الحلول للمشلاكل 
أو  مبتكلرة  كانلت  سلواء  الطلرق,  "بجميلع 

تقليديلة".
وأضلاف بلأن "األهلم بالنسلبة إلينلا هلو 
الوطلن  وبنلاء  التنميلة  عمليلة  يف  التقلدم 
بلإرشاك املواطنلني يف حلل مشلاكلهم, ونكون 
بالتلايل قادريلن على تقديلم الخدملة املطلوبة 
مكتمللة  الدوللة  تكلون  حتلى  املواطلن  ملن 
األطلراف"، مؤكلدا أن "املهم بالنسلبة للجميع 
أحسلن وجله ويف  الجزائلر على  هلو خدملة 

الظلروف". أحسلن 
وبعلد أن اشلاد بالجهلود التلي قاملت بها 
األشلهر  يف  الجمهوريلة  وسلاطة  مؤسسلة 

املاضيلة "والتلي كانت محلل إعجلاب وتقدير 
الجميلع تحلت إرشاف ابراهيلم ملراد'', اعرب 
املحليلني  املندوبلني  بلأن  يقينله  علن  خللف 
لوسلاطة الجمهوريلة سليواصلون هلذا العمل 

االيجابلي ملع  مجيلد عملور.
يفلوت  للم  انله  ذاتله،  املصلدر  واضلاف 
الفرصلة باملقابلل ليهنلئ   ملراد على كل ملا 
قلام به كوسليط الجمهوريلة وعى الثقلة التي 
يتمتلع بها للدى رئيس الجمهوريلة بعد تعيينه 
وزيلرا للداخليلة وهي املهملة التلي تتقارب يف 

أهدافهلا ملع دور وسليط الجمهوريلة.
وملن جهته أكد وسليط الجمهوريلة الجديد 
التزامله بالعملل "بكل صلدق وفعاليلة ألكون 
يف مسلتوى هلذا التكليلف الذي يضعنلي أمام 
صلون  و  املواطنلني  انشلغاالت  حملل  ثقلل 
حقوقهلم", مقدما يف ذات الوقت شلكره للسليد 
رئيلس الجمهورية نظلر ثقته التلي رشفه بها 

وهو يوليله "هلذه املسلؤولية الهامة".
ودعلا عملور جميع اإلطلارات عى مسلتوى 
العملل  "ملواصللة  الجمهوريلة  هيئلة وسليط 
بلل ومضاعفلة الجهود, وفلق مقاربلة مبتكرة 
للتكفلل باملهلام التي تضطللع بهلا الهيئة عى 
أكملل وجله", حاثلا إياهم على "املسلاهمة يف 
تعميلم آليلات مكافحلة البروقراطيلة ورفلع 

العموميلة  املرافلق  مختللف  أداء  مسلتوى 
وتكريلس الحكلم الراشلد".

بالنتائلج  اعتلزازه  علن  علرب  أن  وبعلد 
اإليجابيلة املحققلة, جلدد عزمله على "رفلع 
خلال  ملن  والطموحلات  التطلعلات  سلقف 
ملع  املشلرك  العملل  وتعزيلز  األداء  تحسلني 
مختلف االدارات و املؤسسلات العمومية وجعل 
الهيئلة قوة اقراح فعالة, مما يسلمح بتحسلني 
الخدملة العمومية وصون آملال املواطنني )...( 
و امللي قدملا نحلو تكريلس مبلادئ الجزائر 
الجديلدة التلي التلزم بهلا رئيلس الجمهورية 
ويسلر يف تجسليدها بخطى ثابتة وعى أسلس 

. " صلبة
الجميلع  بلأن  القلول  إىل  عملور  وخللص  
يف  واملسلاهمة  املسلار  بمواصللة  "مطالبلون 
إعلادة بنلاء الثقلة بلني املواطلن ومؤسسلات 

الدوللة".
أملا وسليط الجمهوريلة السلابق فقلد اكد 
أن هيئلة وسليط الجمهوريلة "وبالرغلم ملن 
الظلروف الصعبلة التي أحاطلت بانطاقتها يف 
ممارسلة مهامهلا, إال أنهلا تمكنلت ملن إثبات 
وجودهلا ضملن النسليج املؤسسلاتي للدوللة 
الجزائريلة بشلكل الفلت, وذللك ملن خلال 

التكفلل األمثلل بانشلغاالت املواطنلني".

ويف هلذا املقلام, ذكلر ملراد بالثقلة التلي 
حظيلت بها الهيئلة من قبل رئيلس الجمهورية 
ملن خلال تكليفهلا بمتابعلة ملف املشلاريع 
االنعلاش  نلدوة  العالقلة خلال  االسلتثمارية 
االقتصلادي املنعقلدة خلال شلهر أكتوبر من 
السلنة املنرمة, والتلي نتج عنها رفلع القيود 
علن مئلات املشلاريع االسلتثمارية وخلق آالف 

الشلغل. مناصب 
وكان رئيلس الجمهورية, عبلد املجيد تبون, 
قلد عني الثاثلاء املنرم  مجيد عمور وسليطا 

ابراهيم مراد. للجمهورية خلفلا 
على  مناصلب  علدة  عملور  شلغل  وقلد 
ليلتحلق  الوطلن  مسلتوى علدد ملن واليلات 
بالدراسلات  كمكللف  الجمهوريلة  برئاسلة 
والتلخيلص قبلل تعيينله أمينلا عاملا لهيئلة 

الجمهوريلة. وسليط 

مدير دي�ان رئا�شة الجمه�رية ي�شرف على تن�شيب مجيد عم�ر و�شيطا جديدا للجمه�رية
قال ان الجميع "مطالبون بمواصلة المسار"

مللن  ابتللداًء  يشللارك 
يللوم امللس األحللد   وزيللر 
العمللل والتشللغيل والضمللان 

االجتماعللي،  يوسللف رشفللة 
الللل48  الللدورة  أشللغال  يف 
ملؤتمللر العمللل العربللي، التللي 
تجللري فعالياتهللا بالقاهللرة، 
مللر خللال الفللرة املمتللدة 
مللن 18 إىل 25 سللبتمرب2022

 واوضللح بيللان لللوزارة 
انلله،  والتشللغيل  العمللل 
يحللر املؤتمللر وزراء العمللل 
ومنظمللات أربللاب األعمللال 
عللن  ممثلللني  والنقابللات، 
21 دولللة عربيللة، باإلضافللة 
إىل مسللؤولني مللن األمانللة 
الللدول  لجامعللة  العامللة 
العربيللة، واملنظمللات العربيللة 

والدوليللة.
ذاتلله،  البيللان  واضللاف 
كمللا سلليتم التطللرق خللال 
هللذه الللدورة، التللي تصللادف 
عللى  عامللاً   55 مللرور 
العمللل  منظمللة  تأسلليس 
العربيللة، إىل التحديللات التللي 
يف  الشللغل  عالللم  تواجلله 
الللدول العربيللة، والعمللل عى 
تقديللم توصيللات بشللأن دعم 
التنميللة والنمللو االقتصللادي 

وتوفللر فللرص عمللل.

بمصر خالل الفترة الممتدة من 18 إلى 25 
سبتمبر 2022 

�شرفة ي�شارك في ا�شغال الدورة 
48 لم�ؤتمر العمل العربي

املجيلد  عبلد  الجمهوريلة  رئيلس  وجله 
تبون دعلوة رسلمية للرئيس العراقلي، برهم 
صالح، أملس، األحلد لحضور القملة العربية 

يوملي 1 و2 نوفملرب املقبلل.
وأفلادت وكاللة األنبلاء العراقيلة، أن دعوة 
ملن  العراقلي  الرئيلس  تسللمها  املشلاركة 
وزيلر العلدل حافلظ األختلام، عبلد الرشليد 
طبلي، بصفتله مبعوثا خاصلا للرئيس تبون.

طبلي  نقلل  انله  ذاتله،  املصلدر  اضلاف 

تحيلات رئيلس الجمهوريلة إىل الرئيس برهم 
صالح، وسللمه دعوة رسلمية لحضلور القمة 

العربيلة املزملع تنظيمهلا يف الجزائر.
ومن جانبله، أكلد الرئيس العراقلي، برهم 
صالح، قبلول الدعوة لحضلور القمة ودعمها 
واملشلاركة الفاعلة فيها وإنجاحهلا باعتبارها 
مؤتملراً مهملاً لتوحيد الجهلود وتعزيز العمل 

العربي املشلرك.
ويف السلياق، اضلاف البيلان ذاتله، بحلث 

الثنائيلة  العاقلات  اللقلاء  خلال  الطرفلان 
بلني البلديلن وأهميلة العمل على تعزيزها يف 
مختللف املجلاالت والتنسليق املشلرك وبملا 
يحقلق املصاللح املشلركة، حيث تلم التطرق 
والدوليلة  واإلقليميلة  العربيلة  القضايلا  إىل 
ذات االهتملام املشلرك، والتأكيلد على أهمية 
التنسليق املشلرك لتخفيلف توتلرات املنطقة 
وإنهلاء األزمات القائملة يف املنطقلة العربية.

 وجه رئيلس الجمهورية، عبلد املجيد تبون، 
دعلوة رسلمية لرئيلس جمهوريلة جيبوتلي، 
للمشلاركة يف  إسلماعيل محملد عملر جيللة، 

القملة العربيلة يوملي 1 و2 نوفملرب املقبلل.

أن  الجمهوريلة،  لرئاسلة  بيلان  وأوضلح 
رسلالة الدعوة سللمها وزيلر التجلارة وترقية 
مبعوثلا  بصفتله  رزيلق،  كملال  الصلادرات، 

خاصلا للرئيلس تبلون.

وأكلد رئيس جمهوريلة جيبوتي، إسلماعيل 
محمد عملر جيلة، اسلتعداده التام للمشلاركة 
إياهلا  واصفلا  العربيلة  القملة  هلذه  يف 

بالتاريخيلة.

عبلد  بلن  أيملن  األول،  الوزيلر  يشلارك 
الرحملان، ممثلا لرئيلس الجمهوريلة عبلد 
التأبلني  مراسلم  يف  بلنلدن  تبلون،  املجيلد 
املتحلدة لربيطانيلا  اململكلة  الرسلمية مللكلة 
العظمى وإيرلنلدا الشلمالية, إليزابيث الثانية 

التلي سلتقام ابتلداء ملن يلوم املس.
ويف السلياق، أفلاد به بيان ملصاللح الوزير 
األول، .أنله :"ممثلا لرئيلس الجمهورية  عبد 
املجيلد تبون, يشلارك الوزيلر األول  أيمن بن 
عبلد الرحملان، بالعاصملة لندن, يف مراسلم 

املتحلدة  اململكلة  مللكلة  الرسلمية  التأبلني 
الشلمالية,  وإيرلنلدا  العظملى  لربيطانيلا 
الراحلة إليزابيلث الثانية التلي انطلقت ابتداء 

ملن امس األحلد 18 سلبتمرب الجلاري ".

الرئي�س تب�ن ي�جه دع�ة للرئي�س العراقي لح�ش�ر القمة العربية

رئي�س الجمه�رية ي�جه دع�ة لرئي�س جيب�تي لح�ش�ر القمة العربية

ال�زير االأول يمثل رئي�س الجمه�رية في مرا�شم التاأبين 
الر�شمية للملكة اإليزابيث الثانية

فريال/ت

الوطني

يملارس رئيلس الجمهوريلة السليد عبلد 
تسلير  يف  املحلوري  اللدور  تبلون  املجيلد 
شلؤون الدولة، فلم يعد تسلير شلؤون قر 
املراديلة يتلم يف إطار ملواٍز غر رسلمي وغر 
منظلم، مثلملا كان عليله األملر مللا يزيلد عن 

مضت.  عرشيتلني 
عكلف رئيلس الجمهوريلة على عرنلة 
وإضفلاء  البلاد  يف  األوىل  املؤسسلة  تسلير 
االحرافيلة عليهلا، والتقلّدم الهائلل اللذي تّم 
إحلرازه يف تسلير هياكل رئاسلة الجمهورية، 
فلا يشء اآلن يلرك للصدفلة حيلث وضلع 
الرئيلس تبلون بصمتله، السليما يف ما يخص 
التحلوالت التي عرفها تسلير قلر املرادية. 
ولعلل اإلعلان علن التعيينات التلي يقرها 
رئيلس الجمهورية أفضل مثال على التغر يف 
نمط التسلير بالرئاسلة، فلم تعلد املعلومات 
تتلرسب قبل نلرش بيلان رئاسلة الجمهورية، 
فاليلوم ال تجرؤ أي وسليلة إعلام عى التكهن 
الوافديلن، حيلث وىل  أو  املغادريلن  بأسلماء 
عهد اإلشلاعات وترسيب املعلوملات صحيحة 
كانلت أم غلر ذللك, أيلن كانلت فيله جريدة 

معروفتلان  تلفزيونيلة  وقنلاة  الكرونيلة 
تحلوزان على القائملة املرسللة من الرئاسلة 

48 سلاعة قبلل وكاللة األنباء الرسلمية.   
للم تكلن األملور تسلير على ملا يلرام يف 
تللك الفلرة، فالحركلة األخلرة التلي أجراها 
رئيلس الجمهوريلة يف سللك اللوالة بعد ثاثة 
أشلهر ملن عملل تقييمي دقيلق مللردود كل 
واٍل، للم تحد عن هلذه القاعدة التي رسلخها 
رئيس الجمهوريلة، فاملعنيون أنفسلهم بهذه 

الحركلة للم يتلم إعامهلم إال لحظلات قبلل 
الرسلمي. اإلعان 

لقلد حلّدد الرئيلس تبلون النهلج الواجب 
اتباعه، مشلدًدا عى رضورة تحلي وزراءه بل 
"الرسيلة" و"االنضبلاط"، إذ يتعلني عليهلم 
السلهر بشلكل خلاص على احلرام ملا يتم 
تداولله خلال مجللس اللوزراء واجتماعات 
الحكوملة، فاألمر متعللق بمصداقيلة الدولة.

فريال/ت

االتصلال،  وزيلر  زار 
ورئيلس  بوسلليماني،  محملد 
املسلتقلة  الوطنيلة  اللجنلة 
لانتخابلات محملد رشيف، امس 
اإلذاعلة  أسلتوديوهات  األحلد، 
الصنوبلر  بنلادي  والتلفزيلون 
املتعلقة  للتسلجيات  املخصصة 
للحمللة االنتخابيلة على أهبلة 
الجزئيلة  املحليلة  االنتخابلات 
املقلررة يف 15 أكتوبلر القلادم.

باملناسلبة، أّكلد املديلر العام 
السليد  الجزائريلة،  لإلذاعلة 

محملد بغلايل اسلتعداد اإلذاعة 
الحمللة  ملرافقلة  الوطنيلة 

للمرشلحني. االنتخابيلة 

ب��شليماني و�شرفي يزوران 
اأ�شت�دي�هات االإذاعة 

والتلفزي�ن بنادي ال�شن�بر

اسكندر ا

رئي�س الجمه�رية ي�شّدد على االن�شباط وال�شرية في ت�شيير �ش�ؤون الدولة

فيما تتواصل عملية التحضيرات واالستعدادات الحتضان هذا الحدث العربي

فريال/ت

اسكندر ا

فريال/ت 
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وزارة التربية الوطنية:

ألول مرة ..الطلبة من سيختارون 
وجباتهم بالمطاعم الجامعية" رقميا"

كشلف  وزيلر الربية عبلد الحكيلم بلعابد عن 
تعلاون جزائري بريطانلي  يف مجلال الربية، ويف 

االنجليزية. تدريلس 
و اسلتقبل وزيلر الربية الوطنيلة، عبد الحكيم 
بلعابلد، صبيحلة املس ، بمقلر الوزارة، سلعادة 
العظملى  وبريطانيلا  املتحلدة  اململكلة  سلفرة 
وإيرلنلدا الشلمالية بالجزائر، شلارون آن واردل.

الربيلة،  وزارة  علن  صلادر  بيلان  وحسلب 
انله  باملناسلبة قلّدم الوزيلر، تعازيله الخالصلة 
اليزابيلث  امللكلة  وفلاة  علن  السلفرة  لسلعادة 
الثانيلة، ليتنلاول الطرفلان بعدهلا سلبل تعزيلز 
وتوسليع العاقات بلني البلدين يف مجلال الربية، 
كملا تحادثا حلول عمليلات التعلاون الجزائري-

الربيطانلي يف هذا املجلال، وتطّرقلا إىل العديد من 
املواضيلع ذات الصللة، خاصلة يف مجلال تكويلن 
املكونلني، تبلادل الخلربات يف البيداغوجيا وسلبل 
تطويرهلا، مللا لهلذه األخلرة ملن أثلر إيجابي يف 
تعزيلز قلدرات الفاعللني يف النظلام الربلوي –

يضيلف البيلان-.
توسليع  يف  رغبتهملا  علن  الطرفلان  وأعلرب 
آفلاق التعاون، السليما يف ميدان تعزيلز الكفاءات 
امللوارد  وتطويلر  التكويلن  ومضاعفلة  املهنيلة 

اإلنجليزيلة. باللغلة  البيداغوجيلة 
وكانلت  سلفرة بريطانيلا عقلدت لقلاء ملع  
وزيلر التعليلم العلايل والبحلث العلملي, االسلبق 
تعزيلز  على   واتفقلا  زيلان,  بلن  الباقلي  عبلد 
التعلاون ملع دوللة بريطانيلا لتعزيلز تدريلس 
االنجليزيلة بالجزائر وهذا عى خلفيلة قرار رئيس 

الجمهوريلة الدراج الول ملرة مادة"االنجليزيلة" 
يف الطلور االبتدائلي، ايلن تقلرر توقيلع اتفاقيلة 
سلتوقع قريبلا يف هذا الشلان., مع توسليع سلبل  
تعزيلز التعاون بلني البلدين وترقيته إىل املسلتوى 

املأملول يف مجلال التعليلم العلايل.
املشلركة  اللجنلة  تجتملع  ان  املنتظلر  وملن 
مذكلرة  على  للتوقيلع   " الجزائرية-الربيطانيلة 
تفاهلم تتضملن بنلود التعلاون والتبلادل املتفق 
عليهلا, والتلي تقلوم عى تشلجيع براملج البحث 
والتطويلر  العلملي  البحلث  املشلركة, مشلاريع 
التكنولوجلي واالبتكار, تشلجيع وتوطيلد العاقة 
بني املؤسسلات الجامعيلة الجزائريلة والربيطانية 
وحركيلة األسلاتذة الباحثلني والطلبلة"، اضافلة 
اىل "تكثيلف وتعزيلز تعليميلة اللغلة االنجليزية, 
وهلذا بعلد قلرار رئيلس الجمهورية، عبلد املجيد 

الطلور  يف  االنجليزيلة  اللغلة  بتعليلم  تبلون، 
االبتدائلي ابتداء من هذا املوسلم اللدرايس والعمل 
والتخصصلات  املياديلن  بعلض  تدريلس  على 
العلميلة والتكنولوجيلة يف الجامعلات الجزائريلة 
باللغلة االنجليزيلة, وذلك من أجل تحسلني مرئية 
الجامعلات الجزائريلة وترتيبهلا وتصنيفهلا على 

املسلتوى العامللي".
"رغبلة  علن  الربيطانيلة  السلفرة  أعربلت  و 
ببادهلا  واملؤسسلات  الجامعلات  ملن  العديلد 
الجامعلات  ملع  والرشاكلة  العاقلة  توثيلق  يف 
مشلرة  االقتصاديلة"،  واملؤسسلات  الجزائريلة 
اىل زيلارات مرتقبلة لوفلود ملن هذه املؤسسلات 
والجامعلات الربيطانية إىل الجزائلر "للوقوف عى 

والتعلاون". الرشاكلة  ومجلاالت  إمكانيلات 
وتزامنلا ملع اعلان  رئيلس الجمهوريلة عبلد 
املجيلد تبون يف جلوان امللايض ويف اجتماع ملجلس 
اللوزراء، الضلوء األخلر، ألول ملرة، لتدريلس 
ملن  االبتدائيلة  املرحللة  يف  اإلنجليزيلة  اللغلة 
التعليلم، علرّب الوزيلر الربيطاني لشلؤون شلمال 
إفريقيلا الللورد طلارق أحملد علن "سلعادته" 
بقلرار إدراج تعليلم اللغلة اإلنجليزيلة يف مرحللة 
التعليلم االبتدائلي بالجزائر، قائلا يف تغريدة عى 
توير:"أنلا ملرسور لسلماع إعلان الرئيلس عبد 
املجيد تبلون عن إدخلال دروس اللغلة اإلنجليزية 
قائلا "لقلد  بالجزائلر"،  االبتدائيلة  امللدارس  يف 
رأيلت بلأم عينلّي يف خلال زيارتلي األخلرة إىل 
الجزائلر، الحملاس الكبلر اللذي يحذو الشلباب 

الجزائريلني تجلاه إتقلان اللغلة اإلنجليزيلة".

أعلنت مصلادر مسلؤولة بقطاع التعليلم العايل 
 2023/2022 الجديلد  الجامعلي  الدخلول  ان 
بجنلوب البلاد علرف فتلح تخصصلات جديلدة 
وصللت اىل ازيلد ملن 25 تخصلص، ملن شلأنها 
تدعيلم خارطلة التكويلن وكلذا املسلاهمة يف تلبية 
واالقتصلادي  االجتماعلي  املحيلط  احتياجلات 

باملنطقلة.
واوضلح يف هلذا الشلان مدير جامعلة قاصدي 
انله  حليلات  الطاهلر  محملد  بورقللة  مربلاح 
أدرجلت تسلع )9( تخصصلات جديلدة يف طوري 
مربلاح  قاصلدي  بجامعلة  واملاسلر  الليسلانس 
بورقللة برسلم املوسلم الجامعي الجديلد، ويتعلق 
األملر بتخصصلات ذات الصلة بعلدة ميادين، عى 
غلرار بيوتكنولوجيا النبات وتحسلينه وتكنولوجيا 
األغذيلة ومراقبلة النوعية وعللوم البيئلة الحيوانية 
التطبيقيلة،  والجيوفيزيلاء  واملحافظلة  والتسلير 
باإلضافلة إىل قياسلات وتدخات يف اآلبلار  الجودة 

والوقايلة واألملن الصناعلي والبيئلة وغرها.
ويأتلي إدراج هذه التخصصلات الجديدة ضمن 
الجهلود الراميلة النفتلاح الجامعلة على محيطها 
االقتصلادي واالجتماعلي، وذلك بهدف االسلتجابة 
وبشلكل أفضلل ملتطلبلات سلوق العملل وتكوين 
اإلطلارات املؤهللني، كملا مديلر الجامعلة محملد 
الطاهلر حليلات خلال هلذا الحفلل اللذي كان 
أيضلا مناسلبة لتكريلم األسلاتذة املرقلني إىل رتبة 

أسلتاذ التعليلم العايل.
وتميلز الدخلول الجديلد كذللك، بتوجيله أكثر 
ملن 5.500 طاللب ملن حاملي البكالوريلا الجدد 
لجامعلة ورقللة، حسلب ذات املتحدث، مشلرا إىل 
أن تعلداد الطلبلة اإلجملايل يقارب حاليلا 30 ألف 

طاللب موزعني على علرش كليلات ومعهدين.
غردايلة  بجامعلة  التكوينلي  العلرض  وتدعلم 
بسلبع )7( شلعب جديلدة لفائلدة الطلبة برسلم 
املوسلم الجامعلي 2023/2022، ويحلي طور 
الليسلانس )نظلام أل أم دي( هلذه السلنة أربلع 
اإللكرونيلك  وهلي  جديلدة،  تخصصلات   )4(
واإللكروميكانيلك واإللكرونيلك الطاقوية وفيزياء 
امللواد، والتلي تلم إدراجها ملن أجل املسلاهمة يف 
تغطية احتياجات سلوق الشغل وتسلهيل توظيف 
حاملي الشلهادات، حسلبما أكلد نائب عميلد كلية 
العللوم والتكنولوجيلا، الدكتور محملد عريف، كما 
تلم أيضلا فتلح ثلاث شلعب جديلدة تتلاءم مع 

املحيط االقتصلادي واالجتماعلي باملنطقة، ويتعلق 
األملر بالطاقلات املتجلددة يف امليكانيلك والفيزياء 
الطاقويلة وكلذا اإلنتلاج الحيواني، يضيف السليد 

. يف عر
وقلال أن "جامعلة غردايلة تسلعى ملن أجلل 
مواءملة التكويلن ملع الشلغل، علاوة على توفر 
كفلاءات من شلأنها املسلاهمة يف تحقيلق اقتصاد 

للمعرفة". شلامل 
وملن جهة أخلرى، أوضلح مدير جامعة بشلار  
الربوفيسلور محملد مجلاود، انله  ألتحلق نحلو 
10 آالف طاللب ملن بينهلم 2250 طاللب جديد، 
بمقاعلد الدراسلة على مسلتوى مختللف كليلات 

جامعلة محمد طاهري ببشلار، مضيفلا أن جامعة 
بشلار قلد أدرجلت تخصصلني جديديلن يف علوم 

املهنلدس وعللوم اإلعلام لفائلدة الطلبلة الجدد.
ذات  قلال  الجامعيلة،  الهيلاكل  وبخصلوص 
القريلب  امللدى  على  نتوقلع  "نحلن   املتحلدث 
اسلتام كليلة جديلدة للطلبلة بطاقلة اسلتيعاب 
بيداغوجلي على مسلتوى  تقدربلل2000 مقعلد 
القطلب الجامعلي بمنطقلة لحمر )شلمال –غرب 
بشلار(، باإلضافلة إىل إقامة جامعيلة بألف رسير، 
بهلدف تدعيلم التكويلن يف مجلال العللوم الطبية 

وكلذا تحسلني ظلروف إقاملة الطلبلة".

أعلنلت وزارة الربيلة الوطنية أن 
لربيلد  النقديلة  البطاقلة  اسلتعمال 
الجزائر)الذهبيلة( للدفلع علن بعلد 
سليكون  املدرسلية  الكتلب  القتنلاء 
التاميلذ  أوليلاء  لكافلة  متاحلا 
املنخرطلني يف الفضلاء الخلاص بهم 
النظلام املعلوماتلي للقطاع.    ضملن 
 واوضحلت وزارة الربيلة يف بيان 
لهلا انه"تعللم وزارة الربية الوطنية 
املنخرطلني  التاميلذ  أوليلاء  كافلة 
ضملن  بهلم  الخلاص  الفضلاء  يف 
أنله  للقطلاع  املعلوماتلي  النظلام 
ابتلداء من اليلوم األول ملن الدخول 
امللدريس املصادف ليلوم األربعاء 21 
سلبتمرب 2022 بإمكانهم اسلتعمال 

الجزائلر  لربيلد  النقديلة  البطاقلة 
علن  للدفلع   ) الذهبيلة  )البطاقلة 
بعلد دون التنقلل إىل مكاتلب الربيد 
دون  الدفلع  حواللة  باسلتعمال  أو 
الحاجلة إىل تلداول السليولة النقدية 

عنلد اقتنلاء الكتلب املدرسلية".
و دعلت اللوزارة الوصيلة أوالياء 
التاميلذ الذين لم يسلجلوا أنفسلهم 
بعلد يف هلذا الفضاء إىل القيلام بذلك 
واالنخلراط فيله يف اقلرب اآلجال عى 
awlya.education.gov. الرابلط: 
هلذه  ملن  لاسلتفادة   dz//:http
الخدملة و ملن كل الخدملات التلي 
املعلوماتلي  النظلام  لهلم  يقدمهلا 

الوطنية. الربيلة  لقطلاع 

حليمي.غ

حليمي.غ

كشلف املديلر العلام للديلوان 
الجامعيلة  للخدملات  الوطنلي 
نارص غمري عن السلعي لتحسلني 
الجامعيلة  املطاعلم  يف  الوجبلات 
ملن خلال منلح االختيلار للطلبة 
اقراحاتهلم  لتقديلم  أسلبوعيا 
رقميلا، إىل جانب دراسلة إجراءات 
تعميلم مبلادرة وجبلات الخدملة 
األطبلاق  علن  والتخلي  الذاتيلة 
القديملة واعتملاد أوانلي جديدة.
وافلاد غملري انه تم  تسلجيل 
 128 بينهلا  ملن  مطعملا   583
مطعملا  و463  مركزيلا  مطعملا 
مدمجلا داخلل اإلقاملات، مؤكلدا 
لتحسلني  تعليملات  توجيله 
الوجبلات والوقلوف على النظافة 
الصحلي  التخزيلن  ومعايلر 
املطاعلم  فتلح  مواعيلد  وتمديلد 
لتتناسلب ملع أوقات دراسلة جل 
الطلبلة سلواء ملا تعللق بوجبلة 

العشلاء. أو  الغلداء 
و أعللن غملري علن تسلجيل 
ملن  مسلتفيدا  طالبلا   936700
علرب  الجامعلي  النقلل  خدملات 
5749 حافللة موزعلة عى 3524 
و2225  حلري  نقلل  حافللة 
إىل  حلري،  شلبه  نقلل  حافللة 

جانلب أزيد ملن 24 ألف مسلجل 
بالسلكك  النقلل  ضملن خدملات 
لتوسيع  الحديدية، مؤكدا سلعيهم 
مصالحله  سلعي  مشلرا  ذللك، 
إلبلرام اتفاقيلة ملع وزارة النقلل 
النقلل  خطلوط  ملن  لاسلتفادة 
امليلرو  رأسلها  على  األخلرى 
الواليلات  علرب  والراملواي 

فيهلا. املتواجلدة 
وفيملا تعلق باملنحلة الجامعية  
اسلتفادة  تلم  ان  املتحلدث  افلاد 
ملن  طاللب  أللف  و70  مليلون 

أجنبيلا. طالبلا  و3396  املنحلة 
ويف سلياق  مخططلات األملن 
وتسلليم النظلام الداخلي للطلبة، 
اشلار املتحلدث انه خصلص أزيد 
وملا  أملن  علون  أللف   12 ملن 
متوسلطه 18 علون للكل إقاملة، 

وأزيلد ملن 6 آالف كاملرا.
القطلاع  إن  االشلارة  يجلدر 
بطاقلة  إقاملة؛   466 يضلم 
اسلتيعاب 735 أللف رسيلر ملن 
بينهلا 392 إقاملة حيّلز الخدملة 
و74 إقاملة قيلد الرميلم وأخرى 
 125 و  التجهيلز،  إعلادة  رهلن 
أللف طالب لإليلواء علرب األرضية 

الرقميلة.

السيما في ميدان تعزيز الكفاءات المهنية ومضاعفة التكوين

المساهمة في تلبية احتياجات المحيط االجتماعي واالقتصادي بالمنطقة

بلعابد.. ت��شيع اآفاق التعاون  مع بريطانيا  لتط�ير 
تدري�س االنجليزية

جامعات الجن�ب تفتح اأزيد من 25 تخ�ش�س جديد  
مع الدخ�ل الجامعي2023/2022

ا�شتفادة ملي�ن و70 األف طالب 
و3396 طالبا اأجنبيا من "المنحة"

ا�شتعمال البطاقة الذهبية  لبريد 
الجزائر القتناء الكتب المدر�شية

حليمي.غ

حليمي.غ

عرضت مع نظيرها سيبل تعزيز التعاون بين البلدين

كوثلر  التضاملن  وزيلرة  اعلنلت 
كريكو  عن تنسليق ملع وزارة الربية 
اآلليلات  وضلع  أجلل  ملن  الوطنيلة 
األطفلال  تملدرس  بضملان  الكفيللة 
واملراهقلني من ذوي االعاقة يف أحسلن 
الظروف السليما عن طريلق إدماجهم 
كليلا يف املدرسلة العاديلة أو إدماجهم 
جزئيلا من خلال فتح أقسلام خاصة 

يف املؤسسلات الربويلة.
وجلاء هذا خلال اسلتعراضها,مع 
امللوارد  وزيلر  السلعودي,  نظرهلا 
البرشيلة والتنميلة االجتماعيلة, أحمد 
بلن سللمان الراجحلي, سلبل تعزيز 
مجلال  يف  البلديلن  بلني  التعلاون 

اإلجتماعيلة". "التنميلة 
وجلرى اللقاء حسلب بيلان لوزارة 
التضامن علرب تقنية التحلارض املرئي 
عن بعد سلمح للطرفان تناول "سلبل 
حلول  والرشاكلة  التعلاون  تعزيلز 
آليلات دعلم امللرأة املاكثلة بالبيت, و 
براملج التكفل بفئلة ذوي االحتياجات 

الخاصلة ورعاية املسلنني".

كريكلو  ,أكلدت  الصلدد  هلذا  ويف 
أن قطلاع التضاملن الوطنلي حقلق" 
نتائلج إيجابيلة " يف التكفلل بالفئات 
احتياجاتهلا  باختلاف  الهشلة, 
أن  ملربزة  وأهدافهلا,  وانشلغاالتها 
"هلذه النتائلج تحققلت ملن منطلق 
أن الدوللة الجزائريلة دوللة اجتماعية 
بامتيلاز", وكلذا ملن خلال "تبنلي 
رؤيلة مغايلرة ترتكلز على تحقيلق 
اإلدملاج االقتصلادي لهلذه الفئلة مع 
االجتماعيلة  بالسياسلة  االحتفلاظ 
املتمثللة يف اإلعانلات املاديلة واملنحلة 

املاليلة".
التمكلني  تحقيلق  مجلال  ويف 
االقتصلادي للملرأة, ذكلرت الوزيلرة 
بمسلاعي الدوللة يف "تعزيلز وترقيلة 
مكانلة امللرأة يف شلتى املياديلن بملا 
الدوليلة  التزاماتهلا  يعكلس تجسليد 
بقدراتهلا  وإيمانلا  جهلة,  ملن 
ومؤهاتهلا ملن جهلة أخلرى", وهذا 
تنفيلذا لتوجيهات رئيلس الجمهورية 
عبلد املجيلد تبون اللذي يؤكلد يف كل 

امللرأة,  إرشاك  رضورة  على  مناسلبة 
يف مسلار االنتلاج الوطني لاسلتفادة 

التنملوي. دورهلا  ملن  الفعليلة 
وباملناسلبة نوهلت الوزيرة  بخطوة 
الدوللة  التلزام  دسلرة  يف  الجزائلر 
بحمايلة املرأة ملن كل أشلكال العنف 
سليما  واألماكلن,  الظلروف  كل  يف 
املجاللني  ويف  العموملي  الفضلاء  يف 
املهنلي والخلاص, بموجلب التعديلل 
نوفملرب  ملن  للفاتلح  الدسلتوري 

.2020
كملا تضملن التعديلل الدسلتوري 
مسلألة "تعزيز منظوملة ترقية مكانة 
املرأة يف الحياة العامة سلواء بالنسلبة 
التناصلف  أو  السليايس  للتمثيلل 
مناصلب  وتلويل  الشلغل  سلوق  يف 
املسلؤولية بإقلرار مبلدأ املسلاواة بني 

الجنسلني".
تطرقلت  أخلرى,  جهلة  ملن  و 
الوزيلرة إىل مختللف الخدملات التلي 
تقدمهلا الدوللة لرعايلة كبار السلن, 
مشلرة إىل أن دائرتهلا الوزاريلة تويل 

السلن,  كبلار  بفئلة  خاصلة  عنايلة 
عرب "آليلة التكفلل املؤسسلاتي بدور 

املسلنني". األشلخاص 
واشلارت تعتمد السياسلة الجديدة 
على  الفئلة  هلذه  حمايلة  مجلال  يف 
تحقيلق  إىل  ترملي  مدمجلة  مقاربلة 
الحمايلة  يضملن  شلامل  تكفلل 
االجتماعيلة  والرعايلة  القانونيلة 
الفئلة. لهلذه  والنفسلية  والصحيلة 
وفيملا يتعللق بالتكفلل بفئلة ذوي 
أبلرزت كريكو  الخاصة,  االحتياجلات 
أن القطلاع يرشف عى تسلير نسليج 
مؤسسلاتي يتكلون ملن" 238 مركزا 
تتكفلل  ملحقلة  و15  متخصصلا 
ذوي  ملن  األطفلال  وتعليلم  بربيلة 
 160 منهلا  الخاصلة,  االحتياجلات 
لألطفلال  بيداغوجيلا  نفسليا  مركلزا 
مدرسلة  و46  ذهينلا,  املعوقلني 
و24  سلمعيا,  املعوقلني  لألطفلال 
مدرسلة لألطفال املعوقلني بريا و8 
مراكلز نفسلية بيداغوجيلة لألطفلال 

حركيلا". املعوقلني 

كريك� "تن�شيق مع وزارة التربية ل�شمان تمدر�س االطفال المراهقين ذوي االعاقة"
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التقلى، املس، وزيلر التجلارة وترقية 
الصلادرات، كملال رزيلق، على هاملش 
التجلارة  وزيلرة  السلودان  إىل  زيارتله 
والتمويلن السلودانية، آمال صالح سلعد، 
تعزيلز  سلبل  الطرفلان  تباحلث  حيلث 

البلديلن. بلني  املشلرك  التعلاون 
التجلارة، علن  للوزارة  بيلان  وكشلف 
لقلاء وزيلر التجلارة و ترقيلة الصادرات 
مع وزيلرة التجارة و التموين السلودانية، 
التقلى  للسلودان  زيارتله  هاملش  وعلى 
الصلادرات،   وترقيلة  التجلارة  وزيلر 
كمال رزيلق، بنظرتله السلودانية وزيرة 
التجلارة و التمويلن ، املال صالح سلعد. 
وحلر اللقلاء سلفر الجزائر بالسلودان 
و اطلارات ملن وزارة التجلارة و التموين 

السلودانية.
وأضلاف البيلان ذاتله، حيث تلم بحث 
بلني  التجاريلة  املبلادالت  ترقيلة  سلبل 
االتفاقيلات  البلديلن ملن خلال تفعيلل 
الثنائيلة و مجللس االعمال املشلرك وكذا 
تبلادل الزيلارات والخربات واملشلاركة يف 

املعلارض واملؤتملرات املقاملة يف البلدين.
و أكلد الطرفلان بهلذه املناسلبة على 
رضورة االسلتغال االمثلل للفرص املتاحة 
يف مجلايل التجارة واالسلتثمار بني الجزاىر 
التعلاون والتكاملل  لتعزيلز  السلودان  و 

االقتصلادي بلني البلدين الشلقيقني.

ويتواجلد وزيلر التجلارة كملال رزيق، 
الجمهوريلة  لرئيلس  مبعوثلا  بصفتله 
عبلد املجيلد تبلون، بالخرطلوم،  لبعلث 
دعلوة رسلمية لرئيلس مجللس  االنتقايل 
العربيلة  القملة  يف  للمشلاركة  للسلودان 

بالجزائلر. املقبللة 

تغطية: ياسيـن بَــرُّوك

مباحثات جزائرية – �ش�دانية لتعزيز التعاون الم�شترك 
في قطاع التجارة

منحت 15 يوم إليداع الملفات للراغبين 
في المشاركة

الوطنيلة  الوكاللة  اعلنلت 
لتحسلني السلكن و تطويره 
املهتملني  املواطنلني   ، علدل 
 ، تجاريلة  محلات  بلرشاء 
برناملج  اطلار  يف  املنجلزة 
البيلع باإليجلار لواليلة قاملة 
و  باملزايلدة  انهلا تعلرض   ،
  111 املختوملة  بالتعهلدات 
محلل ذو اسلتعمال تجلاري 
حلدى   على  كل  مهنلي  و 
 600 املحلات متواجلدة  ب 
مسلكن حجر املنقلوب  والية 

قامللة .
وأوضحلت الوكالة يف بيان 
لهلا،  أنله بإملكان املواطنني 
يف  املشلاركة  يف  الراغبلني 
البيلع باملزايلدة االطلاع عى 

الصلادر  اإلعلان  مضملون 
الوطنيلة.     بالصخلف 

ذاتله،  البيلان  وأضلاف 
شلخص  أي  بإملكان  و 
راغلب  معنلوي  أو  طبيعلي 
يف املشلاركة يف هلذه املزايدة 
التوجله إىل مديرية املشلاريع 
– علدل قامللة  لسلحب دفر 
اللرشوط ، وحلدد آخلر أجل 
لسلحب دفلر اللرشوط بلل 
15 يلوم ابتلداء ملن تاريلخ 
أول صلدور لهلذا اإلعلان ، 
أملا علن أخلر اجلل إليلداع 
 15 العلروض فحدد باليلوم 
من تاريلخ اول صلدور لهذا 
يف  دفلر  يلودع  و  اإلعلان 
الجهويلة عدل  مقر مديريلة 
قامللة  ، أما علن فتح األظرف 
علنيلة  جلسلة  يف  فسليكون 
وذللك  املديريلة  نفلس  يف 
لتاريلخ  املوافلق  اليلوم  يف 
العلروض. إليلداع  النهائلي 

اعلنلت،  السلياق،  ويف 
لتحسلني  الوطنيلة  الوكاللة 
 ، علدل  تطويلره  و  السلكن 
بلرشاء  املهتملني  املواطنلني 
محلات تجاريلة ، املنجزة يف 
اطلار برنامج البيلع باإليجار 
لواليلة قامللة ، انهلا تعلرض 
بالتعهلدات  و  باملزايلدة 
ذو  محلل   87 املختوملة 
اسلتعمال تجلاري و مهنلي 
املحلات  حلدى  على  كل 
مسلكن   700 ب  متواجلدة 
حجلر املنقلوب واليلة قاملة .

ذاتله،   البيلان  واضلاف 
بإملكان  أنله  الوكاللة  ان 
يف  الراغبلني  املواطنلني 
املشلاركة يف البيلع باملزايلدة 
مضملون  على  االطلاع 
اإلعلان الصلادر  بالصحف، 
شلخص  أي  بإملكان  و 
راغلب  معنلوي  أو  طبيعلي 
يف املشلاركة يف هلذه املزايدة 
التوجله إىل مديرية املشلاريع 
– علدل قامللة لسلحب دفلر 

. اللرشوط 
أجلل  آخلر  وحلدد   
لسلحب دفلر اللرشوط بلل 
15 يلوم ابتلداء ملن تاريلخ 
اإلعلان،  لهلذا  صلدور  أول 
أملا علن أخلر اجلل إليلداع 
 15 العلروض فحدد باليلوم 
من تاريلخ اول صلدور لهذا 
يف  دفلر  يلودع  و  اإلعلان، 
الجهويلة عدل  مقر مديريلة 
قامللة ، أما عن فتلح األظرف 
علنيلة  جلسلة  يف  فسليكون 
وذللك  املديريلة  نفلس  يف 
لتاريلخ  املوافلق  اليلوم  يف 
العلروض. إليلداع  النهائلي 

املعلوملات  ملن  ملزيلد  و 
املصلحلة  ملن  التقلرب 
التجاريلة للمديريلة الجهوية 

قامللة.

عدل تعلن عن بيع 198 
محل تجاري  ب�الية قالمة

ل فعاليَّلات املؤتملر  اِْختُِتَملْت أملٍس األوَّ
العلمليِّ اللدَّويل املوسلوم ِبلل: "القضايلا 
صات  امُلعلارِصة يف العللوم العابلرة للتَّخصُّ
تقنيَّلة  علرب  صلات("  التَّخصُّ )امُلتعلدِّدة 
التَّواصلل عن بُعلد يف جوٍّ علمليٍّ بهيج، ِلَما 
اِْستَْحَسلنَُه امُلشلاِرُكون من جوانلب علميَّة 

يَّلة والرَّصانلة. وتنظيميَّلة تَتَِّسلم بالجدِّ
نظَّمتله  اللذِّي  العلملي  املؤتملر  هلذا   
فرقلة مرشوع البحلث التَّكوينلي الجامعي 
ل االِجتماعي  ى بلل "التَّدخُّ )PRFU( امُلسلمَّ
للألرسة  اليوميَّلة  الحيلاة  مشلكات  يف 
لد  محمَّ -جامعلة  الجزائلر  يف  لباب  والشَّ
أهلراس–  سلوق  مسلاعديَّة،  الرشيلف 
الدِّيمقراطلي  املركلز  ملع  بالتَّعلاون 
العربلي بربللني -أملانيا- وجامعة سلليمان 
ومعهلد  تركيلا،  –أسلبارطة–  دملرال 
بجامعلة  املتوسلطية  الحضلارات  بحلوث 
اِسلتقطَب  تركيلا،   – أنطاليلا   – أكدنيلز 
ملن  ِلنُخبلة  قيِّملة  علميَّلًة  ُمشلاَركًة   31
الباحِثلني واألكاديميِّلني والدَّكاتلرة الذِّيلن 
ينتسلبون إىل العديلد من اللدُّول عى غرار: 
ليبيلا،  ملر،  تونلس،  تركيلا،  الجزائلر، 
لا  العلراق، سلوريا، لبنلان، وماليزيلا، ممَّ
أتلاح الفرصة للمشلارِكني لعلرض وتاقح 
األفلكار وُمداَرَسلِتها ونقدها وفق أسلاليب 
باملوضوعيَّلة  اِتَّسلَمْت  رصينلة  علميَّلة 
العلميَّلة وتغييلب عاملل الذَّاتيَّلة يف غاللب 

األحيلان.
وتجلدر اإلشلارة إىل أنَّ عمليَّلة تحكيلم 
امُلداخلات العلميَّة امُلشلاِركة يف هذا املؤتمر 
َقلْد َمرَّت على أيَلادي َكْوَكبَة ملن اإلطارات 
العلميَّلة، ُممثََّلًة يف 29 ُمحكًِّما علميًّا تَختِلف 
ُرتَبُهلم العلميَّة بلني أسلاتذة التَّعليم العايل 
)رتبلة بروفيسلور( وكلذا رتبلة دكتلور، 
ويَنتُملون إىل ثمانلي جامعلات تَنَوََّعْت بني 
جامعلاٍت وطنيَّلة وعربيَّة وأُخلرى أجنبيَّة، 
وهلي: تركيا، الجزائر، فلسلطني، سللطنة 
لان، ليبيا، السلودان، العلراق، و لُبنان. عمَّ

وقلد اِْسلتُِهلَّْت فعاليَّات املؤتملر بكلمات 
املؤتملر:  رئيلَيْ  ملن  لللكلٍّ  ترحيبيَّلة 
الدُّكتلور "بلن دريلدي منر" ملن جامعة 
سلوق أهراس- الجزائلر والدُّكتور "رؤوف 
جامعلة  ملن  البياتلي"  محملود  جتلني 
إسلبارطة التَّطبيقيَّلة بدولة تركيلا،  فْضاً 
عْن كلملة الربوفيسلور "مصطفلى كانر" 
مدير معهلد بحوث الحضارات املتوسلطيَّة 
بجامعلة أكدنيلز -أنطاليلا– تركيلا، وكذا 

املديلر  عايلش"  "كريلم  األسلتاذ  كلملة 
العربلي  الدِّيمقراطلي  للمركلز  اإلداري 
بربلني-أملانيلا نيابلًة علن  رئيلس املركلز 
لار رشعلان"، َعقبتْهلا كلملة  األسلتاذ "عمَّ
الدُّكتلور "طرابللي عبلد الحلّق" رئيلس 
اللَّجنلة العلميَّة للمؤتمر، إِذْ أشلادوا جميعم 
والتَّحضريَّلة  العلميَّلة  اللِّجلان  بجهلود 
على  امُلشلاِرِكني  وشلكروا  والتَّنظيميَّلة، 
هلذا  يف  والفاعللة  القويَّلة  مشلارَكِتهم 
املؤتملر، ُمتمنِّلني لهلم اإلفادة واالِسلتفادة 

ملن حيثيَّاتله ومخرجاتله العلميَّلة. 
وقْد عاللَج املؤتمر ثمانية محلاور علميَّة 
لة، ُمرتَّبَلًة حسلب العديد ملن الحقول  هامَّ
التَّلايل:  النَّحلو  على  واملعرفيَّلة  العلميَّلة 
العللوم اإلنسلانيَّة واالِجتماعيَّلة، االِقتصاد، 
اإلسلاميَّة،  الدِّراسلات  األعملال،  إدارة 
الرِّياضيلة  العللوم  والقانلون،  ياسلة  السِّ
لياحة  السِّ واللُّغلات،  اآلداب  والبدنيَّلة، 

الفندقيَّلة. واإلدارة 
الثًّمانيلة  وقلد نُوِقَشلْت هلذه املحلاور 
اِنْصبَّلْت  علميَّلة،  جلسلات  أربلع  ِضْملَن 
فيهلا على  امُلشلاِركة  العلميَّلة  امُلداَخلات 
االِجتملاع،  بعللم  عاقلة  لهلا  مواضيلع 
كالبحلث االجتماعلي، اإلرشلاد االِجتماعي، 
التَّنميلة االِجتماعيَّة، امُلْشلِكات االِجتماعيَّة، 
وامُلجتَملع،  الثَّقافلة  االِجتماعلي،  التَّغلر 
النَّفلس  وعللم  االِجتماعي...إللخ،  الفكلر 
واالِنفعاليَّلة،  النَّفسليَّة  كاالِضطرابلات 
ُمشلكات اإلدملان، امُلشلِكات النَّفسليَّة...

إللخ، والتَّاريخ واآلثلار، كالتَّاريلخ القديم، 
التَّاريلخ الوسليط، التَّاريخ امُلعلارِص، علوم 
اإلسلامي،  اآلثلار  عللم  القديملة،  اآلثلار 
بويَّلة،  الرَّ والعللوم  اآلثار...إللخ،  صيانلة 
لة، املناهج  بية الخاصَّ بيلة، الرَّ كأصول الرَّ
بويَّلة... الرَّ القيلادة  التَّدريلس،  وطلرق 

إللخ، وعللوم اإلعلام واالِتِّصلال، كاإلعام 
حافلة اإللكرونيَّلة، وسلائل  الجديلد، الصِّ
التَّواصلل االِجتماعلي، التَّحريلر اإلعامي، 
الرَّقميَّلة... الوسلائط  الرَّقملي،  اإلعلام 
كاألنثروبولوجيلا  واألنثروبولوجيلا،  إللخ، 
الثَّقافيَّلة، أنثروبولوجيلا األجناس البرشيَّة، 
األنثروبولوجيلا االِجتماعيَّة، األنثروبولوجيا 
كنُظلم  والجغرافيلا،  التِّقنيَّة...إللخ، 
املعلوملات الجغرافيَّلة، الجغرافيلا البيئيَّة، 
ياسليَّة ...إللخ، والفلسلفة،  الجغرافيلا السِّ
كعلم األخلاق، اإليثيقا "فلسلفة األخاق"، 
الفلسلفة االِجتماعيَّلة، الفلسلفة النظريَّلة، 
فلسلفة الثَّقافلة، فلسلفة الدِّيلن، فلسلفة 
املاليَّلة  اللُّغة...إللخ،  وفلسلفة  العللوم، 
املاليَّلة،  امُلحاَسلبة  كنظريَّلة  وامُلحاَسلبة، 
امُلراَجعلة، ُمحاَسلبة التَّكاليلف، امُلحاَسلبة 
وامَلصلاِرف،  التَّمويلل  يبيَّة…إللخ،  الرَّ
كمبلادئ التَّمويل، مبلادئ إدارة العمليَّات، 
وامَلصلاِرف  كات...إللخ،  الرشَّ تمويلل 
اإلسلاميَّة والتَّمويلل اإلسلامي، والحديث 
االِقتصلاد  وتطبيقلات  أساسليات  علن 
اإلسلامي، مبادئ اللزَّكاة واإلنفاق، مبادئ 
اإلسلامي...إلخ،  االِقتصلاد  وُمرتَكلَزات 
ونُظلم املعلوملات اإلداريَّلة، وموضوعلات 
التِّكنولوجي، نظلام املعلومات  االِسلتخدام 
امُلحاَسلبيَّة، موارد تكنولوجيلا املعلومات…

إللخ، والتَّسلويق وإدارة التَّسلويق، كإدارة 
امُلنتَجلات،  وتطويلر  تخطيلط  املبيعلات، 
وتنميلة  املشلاريع،  وإدارة  والتَّخطيلط 
وتسلير وإدارة امللوارد البرشيَّة، كالتَّدريب 
دراسلة  وامَلناِهلج،  التَّنظيلم  والتَّطويلر، 
ذات  مواضيلع  علن  العمل…إللخ، فضلاً 
عيَّة،  العاقلة بعلوم التَّسلير، العللوم الرشَّ
الفقله وأصولله، أصلول الدِّيلن، الدَّعلوة 
ياسليَّة، العاقلات  واإلعلام، واألنظملة السِّ

واإلقليميَّلة،  الدَّوليَّلة  امُلنظَّملات  الدَّوليَّلة، 
اإلنسلان،  حقلوق  الجنائيَّلة،  العللوم 
فلضُّ النِّزاعلات، التَّحكيلم اللدَّويل، اإلدارة 
الرِّيلايض،  الطَّبيعلي  العلاج  الرِّياضيَّلة، 
الرِّياضلات  والبدنيَّلة،  الرِّياضيَّلة  بيَّلة  الرَّ
العربيَّلة  اللُّغلة  والجماعيَّلة،  الفرديَّلة 
جملة، إدارة  وآدابهلا، اللُّغلات األجنبيَّة، الرَّ
تسلويق  يافلة،  الضِّ تسلويق  الفنلادق، 
لياحي، سياحة وسلفر األعمال،  املقصد السِّ

لياحة...إلخ. السِّ وتنميلة  التَّخطيلط 
وقد أشاد األسلاتذة امُلشلاِركون باإلدارة 
الجلسلات  لرؤسلاء  والرَّشليدة  امُلَحكَملة 
العلميَّلة وضبطهلم الحكيلم ِلَسلْر عملها 
أنَّ  ِذْكلُره  وجديلر  املؤتملر،  فلرة  طيللة 
هلذه الجلسلات اِْختُِتَمْت ِبُمناَقشلات علميَّة 
تصلبُّ يف مواضيلع ُمداَخلات امُلشلاِرِكني 
نقلًدا وتعقيبًلا وضبًطلا وتوجيًهلا وحواًرا 
لُد فكلرة املؤتملر وهدفه  ا يُجسِّ وإثلراًء ممَّ
الرَّئيليِّ امُلرتِبط بفتح املجال واسلًعا أمام 
الباحِثلني واآلكاديميِّلني لعلرض أفكارهلم 
وتَاُقحهلا يف إطلار ملا يُعلَرف بالتَّجلاور 
والتَّجلارُس والتَّعالُق والتَّكاملل العلميِّ بني 
إبسلتيمولوجيَّة  أُُطلٍر  وفلق  صلات  التَّخصُّ
ومنهجيَّلة وعلميَّلة مدروسلة ومضبوطلة. 
ويف ختلام فعاليَّلات هلذا املؤتملر أْعرَب 
كلٌّ ِملْن رئيلْي املؤتملر وممثِّلي الهيئلات 
شلكرهم  علن  اِنعقلاده  يف  امُلشلاِركة 
يف  سلاهم  ملن  للكلِّ  العميلق  واِمتنانهلم 
العلملي  املؤتملر  هلذا  فعاليَّلات  إنجلاح 
وُمشلاَركًة  وتنظيًملا،  تحضلرًا،  اللدَّويل 
وتحكيًملا ألعمالله العلميَّة...إللخ، ُمؤكِِّدين 
ِليَشلهَد   ، دوريٍّ ِبَشلْكٍل  ترسليمه  على 
طبعلات جديلدة مسلتقبًا -إن شلاء الله-
، كملا أفلادوا بلأنَّ ُمداَخلات امُلشلارِكني 
َسلتَْصُدُر قريبًلا ِضْملَن كتلاب املؤتملر يف 

امُلقِبللة. القليللة  األيلام  غضلون 
سليما وأن ّ مثل هذه الفعاليَّلات العلميَّة 
الِفعلل  مواكبَلة  على  ُع  وتُشلجِّ لُس  تؤسِّ
العلملي الرَّصلني، وتَبَْعلُث على التَّواصلل 
والتَّفاعلل بني مختللف الثَّقافات لتشلكيل 
مجتملع علملي يَُضلمُّ باِحِثني ملن املحيط 
إىل الخليلج، مُلعاَلجلة امَلشلاِكل الحضاريَّلة 
 ، علمليٍّ إطلار  يف  امُلشلَرَك  االِهتملام  ذات 
ة التِّي َدأَبَلْت الهيئات  وهلي الرِّسلالة واملهمَّ
امُلشلاِركة على العمل لتحقيقهلا وفق رؤية 

هادفة. واِجتماعيَّلة  إنسلانيَّة 

ا ْن 30 باحًثا علميًّ
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الصناعلي،  القطلاع  تنميلة  شلكلت 
أحلد  األوىل،  االسلتقال  سلنوات  منلذ 
األولويلات الرئيسلية للدوللة، من خال 
العملل على تشلييد قاعلدة انتلاج تمتد 
علرب كامل اللراب الوطني، تُمكلن الباد 
من مبلارشة مسلار التنمية واالسلتجابة 

ملتطلبلات السلكان.
الوطنيلة،  السليادة  اسلرجاع  فمنلذ 
وضعلت السللطات العموميلة الصناعلة 
التلي  القطاعلات  ضملن  الوطنيلة 
هلذا  يف  ُمدرجلة  باألولويلة،  تحظلى 
لتزويلد  هاملة  اسلتثمارات  الصلدد 
البلاد بمركبلات صناعيلة كلربى قادرة 
االجتماعيلة  التنميلة  يف  املسلاهمة  على 
واالقتصاديلة للبلد والتكفلل باحتياجات 
والسلكان. النشلاط  مختللف قطاعلات 

ويشلكل تطويلر هلذا القطلاع تحديا 
)املاليلة  األصعلدة  جميلع  على  كبلرا 
والتكنولوجيلة(  والتنظيميلة  والبرشيلة 
لهلا  تعلرض  التلي  األرضار  بسلبب 
االحتلال  ملن  سلنة   132 ملدار  على 
واملصلادرة واسلتغال امللوارد الطبيعية 

للبلاد ملن قبلل املحتلل الفرنلي.
وملن هنلا بلدأت السياسلة الجريئلة 
االسلتثمارية  املشلاريع  مجلال  يف 
والتكويلن واقاملة الرشاكات ملع الدول 
الجهلود  هلذه  سلمحت  إذ  الصديقلة. 
التلي تدعملت بتأميلم املناجلم واملاليلة 
والبنلوك يف 1966، وملن ثلم املحروقات 
كلربى  مؤسسلات  بإنشلاء   ،1971 يف 

والصللب  )كالحديلد  الشلعب  عديلد  يف 
واإللكرونيلك  والكهربلاء  وامليكانيلك 
والنسليج والجللود والصناعلة الغذائيلة 
والصيدللة  والباسلتيك  والبروكيميلاء 

وغرهلا(. البنلاء  وملواد 
"الصناعلة  مفهلوم  ظلل  ففلي 
هلواري  الراحلل  للرئيلس  امُلصنعلة" 
اسلراتيجية  رشاكات  عقلدت  بومديلن، 
تشلييد  أجلل  ملن  عامليلة  ملع رشكات 
فسلمحت  مدمجلة.  صناعيلة  مركبلات 
بفضلل  للجزائلر،  االسلراتيجية  هلذه 
اسلتثمارات عموميلة هاملة، باالنخلراط 
كليلا يف مسلار شلامل للتصنيع وارسلاء 
اللراب  كاملل  علرب  نشلاط  أقطلاب 

الوطنلي.
ويف هلذا الصدد، تم انشلاء مؤسسلات 
بمواقلع  مبلارش  بشلكل  مرتبطلة 
)مناجلم  األوليلة  امللواد  اسلتخراج 

ومحروقلات(.
ويف غضلون سلنوات قليللة، نجحلت 
هلذه املؤسسلات يف اللربوز، وبقيلت إىل 
اليلوم فخلرا وطنيلا ورملزا ملن رملوز 

الجزائريلة". "الصناعلة 
ولنلا أن نذكلر يف هلذا املقلام مركبات 
البروكيميلاء وتكريلر البلرول بأرزيلو 
للحديلد  الحجلار  ومركلب  وسلكيكدة، 
للعربلات  الوطنيلة  والرشكلة  والصللب 
الوطنيلة  واملؤسسلة  امليكانيكيلة 
واملؤسسلة  الكهرومنزليلة  للصناعلات 
واملؤسسلة  الفاحلي  للعتلاد  الوطنيلة 

الوطنيلة للصناعات اإللكرونية بسليدي 
بلعبلاس.

وقلد تلم انشلاء مجمعلات صناعيلة 
والجللود  والنسليج  والصللب  للحديلد 
وملواد  والتبلغ  الغذائيلة  والصناعلة 
البنلاء مملا أتلاح للبلاد إمكانيلة تلبية 
آالف  وخللق  الوطنيلة  االحتياجلات 
مناصلب الشلغل واملسلاهمة يف التنمية.

بروز القطاع الصناعي الخاص
املفاجلئ  االنفتلاح  ملن  الرغلم  على 
لاقتصلاد الوطني مطلع التسلعينيات يف 
إطلار خطلة التكييف الهيلكي لصندوق 
النقلد اللدويل والتلي أضعفلت الصناعة 
ملن  تمكنلت  الدوللة  أن  إال  الوطنيلة، 
الحفلاظ عى قطلاع الصناعلة العمومي، 
ملع املحافظة على 12 مجمعلا ال يمكن 
االسلتغناء عنهلم يف مجاالتهلم بحيث لم 

يتوقلف نشلاطهم إىل يومنلا هذا.
وتوازيلا ملع ذللك، تلم أيضا إنشلاء 
السلنوات  يف  الصناعلة  لدعلم  هيئلات 
األخلرة ملرافقلة أداة اإلنتلاج الصناعلي 
الوطنيلة  الوكاللة  مثلل  وحمايتهلا، 
للوسلاطة والضبط العقلاري والبورصة 
الجزائريلة للمناوللة والرشاكة وصندوق 
ضملان القلروض للمؤسسلات الصغرة 
واملتوسلطة ووكاللة تطويلر املؤسسلات 
الصغلرة واملتوسلطة وترقيلة االبتلكار 
لرقيلة  الجزائريلة  الوكاللة  وكذللك 

االسلتثمار.

كملا تلم إنشلاء معاهلد مختصلة يف 
الصناعيلة  امللكيلة  وحمايلة  االعتملاد 
مثلل  القانونيلة  والقياسلة  والتقييلس 
القانونيلة،  للقياسلة  الوطنلي  الديلوان 
باإلضافلة إىل نظلام ترشيعلي وتنظيمي 
الصناعلي  القطلاع  للربوز  مناسلب 
يف  مسلاهمته  تمثلل  اللذي  الخلاص، 
اإلنتلاج الوطنلي حاليا حلوايل 40 باملئة.
اليلوم  الخاصلة  اللرشكات  تغطلي 
مثلل  النشلاط  مجلاالت  ملن  العديلد 
الصناعلات الغذائية والسليارات والحديد 
والبروكيماويلات  والنسليج  الصللب 
واألجهلزة الكهلرو املنزليلة والكهربلاء.
توزيلع  إعلادة  عمليلة  وتواصللت 
القطلاع الصناعلي الوطنلي ملن خال 
الناشلئة واالبتلكار  املؤسسلات  تطويلر 

التكنولوجي وترقيلة الصناعات الجديدة 
املتعلقلة بتكنولوجيلا االعلام واالتصال، 
والصناعلة  السلفن  بنلاء  علن  فضلا 
العسلكرية. وتحتلل هذه األخلرة مكانة 
بمعلدل  القطلاع  يف  األهميلة  متزايلدة 
عاليلة  ومنتجلات  مرتفلع  جلد  ادملاج 

الجلودة.
املنتهجلة  الصناعيلة  السياسلة  إن 
تحلت قيلادة رئيلس الجمهورية السليد 
عبلد املجيلد تبلون لصالح هلذا القطاع، 
قلد توجلت يف األشلهر األخلرة بإعلادة 
إطلاق ملا يقلارب ال 1000 ملرشوع 
اسلتثماري كان معلقلا، علملا أن الهدف 
املحلدد كان رفلع مسلاهمة الصناعلة يف 
الناتلج املحلي الخلام  إىل 15 باملئلة يف 

السلنوات القادملة.

قال ان األسباب الفعلية لهذا التحسن نرجعها إلى عاملين

اكلد الخبر االقتصلادي، سلليمان نارص، 
اللرف  تتّبلع  نظلام سلعر  الجزائلر  أن 
العائلم امُللدار، بمعنلى ال يكون هناك سلعر 
رصف ثابلت كملا كان يف العهلد االشلراكي 
وال عائلم حلر بصفة كامللة، وإنملا يتدخل 
البنلك املركزي لتحديد سلعر اللرف وفق 

هاملش حريلة معني.
واوضلح الخبلر االقتصلادي ذاتله، انله 
يقلوم بتحديلد السلعر بالنظلر إىل جانبني:، 
متوسلطة  فلرات  خلال  األول:  الجانلب 
قلد تمتلد إىل علام، ويكلون ذللك بالنظلر 
لاقتصلاد  الرئيسلية  امللؤرشات  بعلض  إىل 
لاقتصلاد،  النملو  نسلبة  وهلي:  الوطنلي 
تنافسلية  املدفوعلات،  ميلزان  وضعيلة 
ملع  التضخلم  )فلارق  الوطنلي  االقتصلاد 
إىل  )بالنظلر  البلرول  مداخيلل  الخلارج(، 

النفلط(. برميلل  تغلرات سلعر 
واضلاف املختص ذاته يف منشلور له،  أن 
الجانلب الثاني: خال فرات قصلرة جداً ال 
تتجلاوز أسلبوع، وذلك بالنظر إىل سللة من 
العملات الصعبلة العامليلة والتلي تتعاملل 
بهلا الجزائلر كثلراً يف تجارتهلا الخارجية، 
وتشلكل فيهلا العملتلان اليلورو و اللدوالر 
الحجلم األكلرب، إضافلة إىل عملات أخلرى 
كالجنيه اإلسلرليني واللدوالر الكندي والني 

وغرها. اليابانلي 
ويف السلياق، اضلاف املتحلدث ذاتله، انه 
لسلعر  تحسلن  هنلاك  لللدوالر  فبالنسلبة 
رصف الدينلار مقابلل هلذه العمللة، حيلث 
كان اللدوالر يسلاوي 147 دج يف منتصلف 
شلهر جويلية املايض أي من حوايل شلهرين 
فقلط،  وقلد وصلل إىل 139 دج ملن حوايل 
أسلبوع قبلل أن يرتفلع قليلاً إىل 140 دج.

وبالنسلبة لليلورو، قلال املختلص ذاتله، 
انله  وصلل إىل حلوايل 159 دج نهاية شلهر 
ملارس امللايض، ليصلل إىل 139 دج خلال 
األسلبوع األول ملن هلذا الشلهر وقبلل أن 
يرتفلع قليلاً إىل 140 دج، أي تراجع بل 20 

دج خلال أقلل من سلتة أشلهر.
واضلاف املختلص ذاتله، انله إذا نظرنلا 
يف  التحسلن  لهلذا  الفعليلة  األسلباب  إىل 
الدينلار، فيمكلن أن نعيدهلا  سلعر رصف 
إىل عامللني مرتبطلني بملا ذكرناه سلابقاً يف 
تحديد سلعر الدينلار، فبالنسلبة للمؤرشات 

املذكلورة نجلد أن هنلاك ارتفاعلاً كبلراً يف 
أسلعار النفلط منذ بدايلة الحرب الروسلية 
األوكرانيلة أو منذ بداية التوترات السياسلية 
مداخيلل  ارتفلاع يف  إىل  أدى  مملا  بينهملا، 
يف  هاملي  ارتفلاع  هنلاك  وأيضلاً  البلاد، 
الصلادرات خلارج املحروقلات، مملا أثر يف 
النهاية على وضعية ميلزان املدفوعات، وقد 
يسلتمر التحسلن يف سلعر رصف الدينار إذا 

اسلتمر التحسلن يف هلذه امللؤرشات.
وبالنسلبة لسللة العمات، يشلر املتحدث 
ذاتله، اىل انله فهناك تراجع يف سلعر رصف 
اليلورو أملام اللدوالر بسلبب الركلود الذي 
يعرفله االقتصلاد األوروبي، وبسلبب البطء 
التضخلم  موجهلة  ملواجهلة  التحلرك  يف 
برفلع  األوروبيلة  اللدول  يجتلاح  اللذي 
أسلعار الفائلدة، مقارنلة بالتحلرك الافت 
واملتكلرر لاحتياطلي الفيلدرايل األمريكلي 
أكثلر  اللدوالر  املجلال مملا جعلل  يف هلذا 
قلوة، وإن كنلا نراهلا قلوة ظرفيلة ألن رفع 
سلعر الفائلدة صحيلح سليؤدي إىل ارتفاع 
حجلم الودائلع يف البنلوك ونقصلان عرض 
اللدوالر مما يزيد ملن قيمته، لكنله باملقابل 
بسلبب  االقتصلادي  الركلود  إىل  سليؤدي 
اإلحجلام علن االسلتثمار مما سليؤدي بعد 
ذللك إىل انخفلاض قيمة الدوالر ملرة أخرى 
إذا دخلل االقتصلاد األمريكلي والعامللي يف 

كبر. ركلود 
يبقلى  انله   ،اىل  ذاتله  املتحلدث  ونلوه 
السلؤاّل، ملاذا يسلتفيد اقتصادنلا من هذه 
التغلرات ؟ ، ملربزا اىل انله بملا أن معظلم 
صادراتنلا ملن املحروقلات فإننلا نقبلض 

معظلم مداخيلنا باللدوالر، وبملا أن اإلتحاد 
لوارداتنلا  األكلرب  امللوّرد  يعتلرب  األوروبلي 
)بمجملوع دولله( فإننا ندفلع مقابل معظم 
وارداتنلا باليلورو، مما يعني أننلا اآلن ندفع 
بعمللة فقلدت جلزءاً ملن قيمتهلا نسلبياً، 
وبالتلايل سليكون هنلاك تحسلن طفيف يف 
القلدرة الرشائيلة للبلاد إذا اسلتمر الركود 
يف  ذللك  وسلينعكس  اليلورو،  منطقلة  يف 
انخفاض طفيف يف أسلعار وارداتنا، سلواء 
كانت عى شلكل سللع اسلتهاكية تُباع عى 
حالتهلا، أو عى شلكل مواد أوليلة لرشكاتنا 
انخفلاض  وبالتلايل  لصناعتنلا  ومدخلات 
يف تكلفلة املنتلوج ويف سلعره يف السلوق يف 
النهايلة، ملع اإلشلارة إىل أن هلذا التحسلن 
الطفيلف للن يكلون يف األجل القصلر نظراً 
للكبح الشلديد لللواردات ولبطء إجلراءات .
ويف السلياق، اكد الخبلر االقتصادي ذاته، 
بلأن كل ملا قلنلاه يتعللق بسلعر اللرف 
الرسلمي يف البنلك وليلس بسلعر السلوق 
السلوداء، فلكل ملا قيلل علن تراجلع كبر 
لليلورو يف هذه السلوق للم نر له أثلراً كبراً 
يف الواقع، سلوى ربما تفلوق طفيف للدوالر 
عى اليلورو كما حلدث يف األسلواق العاملية، 
حيلث بقلي كاهما يف حلدود 213 دج، وألن 
السلعر يف هلذه السلوق يخضلع ملحلددات 
أخلرى مختلفة تماملاً ملاذا ذكرناه بالنسلبة 
لسلعر البنلك، وأهم هلذه املحلددات قضية 
العلرض والطلب، فالعلرض قليلل والطلب 
متزايلد يف ظلل فتح أكلرب لألجلواء، خاصة 

للعملرة والعاج والدراسلة.
فريال/ت
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االقتصادي

مللن   ابتللداء  سلليقام 
اليللوم االثنللني املعللرض 
لألشللغال  الللدويل 
العموميللة ال18 بقللر 
بالصنوبللر  املعللارض 
)الجزائللر  البحللري 
العاصمللة( تحللت شللعار 
"اشللغال عموميللة، سللتون 
سللنة مللن االنجللازات", 
قطللر  سللتكون  حيللث 
هللذه  رشف  ضيللف 
الطبعللة، حسللبما أفللادت 
وزارة  السللبت  يللوم 
االشللغال العموميللة والري 
يف  القاعديللة  واملنشللآت 

بيللان.
هللذا  يف  ويشللارك 
االقتصللادي,  املعللرض 
"أهللم  يعللد  الللذي 
تجاريللة  تظاهللرة 
االشللغال  مجللال  يف 
واملنشللآت  العموميللة 
القاعديللة" العديللد مللن 
الجزائريللني  العارضللني 
واالجانللب يمثلللون عللدة 
دول منهللا قطللر وتونللس 
وايطاليللا  والسللعودية 
وتركيللا واملانيللا والصللني 
و التللي سللتكون ممثلللة 
يف رشكات ومؤسسللات ذات 
عاقللة بمجللال االشللغال 
املنشللآت  و  العموميللة 
ذات  وفللق  القاعديللة، 

املصللدر.
سللتعرف  كمللا 

االقتصاديللة  التظاهللرة 
التللي سللتدوم خمسللة 
أيللام مشللاركة جامعللات 
ومعاهللد  مللدارس  و 
االشللغال  يف  مختصللة 
الهندسللة  و  العموميللة 
املدنيللة و رشكات ناشللئة 
مؤسسللات  و  وبنللوك 
ماليللة, تضيللف الللوزارة 
ان  أوضحللت  التللي 
املعللرض يهللدف لتعزيللز 
لإلنجللاز  الوطنيللة  االداة 
وقللدرات  والدراسللة 
وتطويللر  التصديللر 
تقنيللات رقابللة الجللودة 
وكللذا تشللجيع االبتللكار 
والبحللث التطبيقللي عللاوة 
انشللطة  ترقيللة  عللى 
و  واملقاوالتيللة  الرشاكللة 
مرافقللة حامللي املشللاريع 

الناشللئة. والللرشكات 
ويتعلللق االمللر كذلللك 
البيللان-   -يضيللف 
اسللتخدام  بتشللجيع 
املتجللددة  الطاقللات 
البنيللة  مشللاريع  يف 
أن  اىل  مشللرا  التحتيللة, 
الصالللون هللو بمثابللة 
و  اقتصللادي  فضللاء 
تجللاري هللام يجمللع بللني 
املهتمللني بمجللال االشللغال 
العموميللة مللن املهنيللني 
والصناعيللني والباحثللني, 
و  منهللم  الوطنيللني 

لدوليللني. ا

المعر�س الدولي لالأ�شغال 
العم�مية ال 18 يفتتح الي�م 

بالجزائر 
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جلدد علدد ملن املشلاركني األجانلب 
خال نلدوة حول آخر تطلورات القضية 
السلبت  يلوم  احتضنهلا   الصحراويلة 
الصحراويلةي  الخارجيلة  وزارة  مقلر 
الشلعب   ملع  الاملرشوط  "تضامنهلم 

العادللة" . الصحلراوي يف قضيتله 
هلذه  يف  املتدخللون  تنلاول  قلد  و 
النلدوة التلي عرفلت مشلاركة ممثللني 
علن الحركة اليسلارية التقدميلة العاملية 
ملن أوروبلا و متضامنلني ملن أمريلكا 
موضلوع  األول  يومهلا  يف   الاتينيلة 
املعركلة القانونيلة للقضيلة الصحراوية 
الطبيعيلة  الثلروات   نهلب  محلور  و 
الصحراويلة مؤكديلن على رضورة دعم 
الشلعب الصحراوي يف حقله املرشوع يف  

تقريلر املصلر و اإلسلتقال .
اليسلارية  الحركلة  ممثلل  اعتلرب  و   
دي  بابللو  السليد  العامليلة  التقدميلة 
الفيغلا بأن 47 سلنة من معاناة الشلعب 
الصحراوي يف وضعية اللجوء و الشلتات 
"هلي وصملة عار على جبلني املجموعة 
الدوليلة و على األملم املتحلدة و مجلس 
األملن" داعيلا إىل تحرك عاجلل من أجل 
تمكلني الشلعب الصحراوي ملن حقه يف 

املصر. تقريلر 
 و طاللب السليد بابللو ملن جميلع 

املتضامنلني األحلرار يف العاللم ملن أجل 
الضغلط على املغلرب و حلفائله لوضع 
حد إلنتهاكات حقوق اإلنسلان الجسليمة 
العلزل  الصحراويلني  املدنيلني  حلق  يف 
بامللدن املحتللة ملن طلرف املغربلي و 
كذا العملل الجلاد لوقف نهلب  الثروات 

الطبيعيلة الصحراويلة.
و أشلادت من جهتها منسلقة النسلاء 
يف  ذهلب  سلعيدة  السليدة  اإلفريقيلات 
بصملود  النلدوةي  هلذه  يف  مداخلتهلا 
الصحراويلات و ملن خالهلن  النسلاء 
الشلعب الصحلراوي يف وقوفله يف وجله 
اإلحتلال املغربلي على جميلع األصعدة 
هلذه  ملع  منظمتهلا  تضاملن  مجلددة 

القضيلة العادللة.
و تطرق السلفر الصحلراوي املكلف 
بأوروبلا واالتحلاد األوروبي السليد أبى 
برشايلا البشلر إىل مسلتجدات القضيلة 
الصحراويلة و أخلر تطوراتها من خال 
إتسلاع رقعلة التضاملن اللدويل مع هذه 
القضيلة العادللة و حضورهلا القاري و 
اللدويل املتصاعد وكذا الدعلوة إىل الدفاع 
عن حلق الشلعب الصحلراوي يف تقرير 

. مصره
و أوضلح ذات املسلؤول الصحلراوي 
أن القضيلة الصحراوية تشلهد تطورات 

الكفلاح  إسلتئناف  مقدمتهلا  يف  مهملة 
املسللح بعلد خلرق اإلحتلال املغربلي 
ال13  يف  النلار  إطلاق  وقلف  إلتفلاق 
ذات  يف  مشلرا  2020ي  نوفملرب  ملن 
السلياق إىل "تكاللب مخزنلي صهيوني 
مع أطلراف أخلرى معروفة إلسلتهداف 
الشلعب الصحراوي يف حقوقه يف الحرية 
و اإلسلتقال و محاوللة رضب األملن و 
السللم و اإلسلتقرار يف املنطقة من خال 
إغراقهلا باملخدرات و تشلجيع عصابات 

الجريملة املنظملة".
 و دعلا السليد أبلى برشيلا الشلعب 
كل  النضلال  تكثيلف  إىل  الصحلراوي 
يف موقعله لربلح الرهلان يف ظلل إرصار 
يف  اإلسلتمرار  على  املغربلي  اإلحتلال 
أن  ملربزا  السلامي  عمليلة  تقويلض 
العواملل التلي تدفلع النظلام املغربلي 
إىل امللي يف هلذا املنزللق هلي أزماتله 
الداخليلة و عاقته السليئة ملع املجتمع 
اللدويل التلي تدفعله إلسلتغال قضيلة 

النظلر. لتريلف  الغربيلة  الصحلراء 
 و تتواصل غدا أشلغال الندوة الدولية 
التلي تحملل عنلوان "اليسلار العاملي و 
القضيلة الصحراويلة" بمشلاركة علدد 
ملن اإلطارات والشلخصيات التلي تمثل 
وفلود متضامنة مع الشلعب الصحراوي 

ملن أوروبلا و أمريلكا الاتينية .

جيش التحرير الصحراوي يقصف 
مواقع جنود االحتالل املغربي بقطاع 

البكاري

التحريلر  جيلش  قلوات  إسلتهدفت   
السلبت  يلوم  الصحلراوي،  الشلعبي 
مراكلز جديلدة لجنود االحتلال املغربي 
بقطلاع البلكاري، حسلب ملا افلاد بله 
633 الصلادر  البيلان العسلكري رقلم 

الصحراويلة. الدفلاع  وزارة  علن 
جيلش  وحلدات  أن  البيلان،  وأفلاد 
اليلوم  "اسلتهدفت  الشلعبي  التحريلر 

السلبت، رادارا لقاعلدة االحتلال الثالثة 
علرشة بمنطقلة تنيليلك وآخلر بقاعلدة  
السادسلة علرشة بمنطقلة دومس قطاع 

البلكاري".
واضلاف املصلدر أن مفلارز متقدمة 
ملن وحلدات جيلش التحريلر الشلعبي 
"اسلتهدفت  قلد  كانلت  الصحلراوي 
أمس الجمعلة، مواقلع القلوات املغربية  
واملحبلس،  حلوزة  أمكاللة،  بقطاعلات 
أملكي   ، اللدرشة  أملكي  وبمناطلق 
اتشلاطارا، أكليلب ديرت، فلدرة املرس، 

تنوشلاد". وأبلرات  السلبطي  روس 
التحريلر  جيلش  هجملات  وتتلواىل 
الشلعبي الصحلراوي مسلتهدفة معاقل 
قلوات االحتلال املغربلي التلي تكبلدت 
خسلائر فادحلة يف األرواح واملعدات عى 
اللذل  الفاصلل  الرملي  الجلدار  طلول 

ر. لعا وا

تجديد الت�شامن مع ال�شعب ال�شحراوي خالل ندوة دولية بمخيمات الالجئين

هناء ج/وكاالت

القلدس  يف  الوطنيلة  القلوى  أعلنلت 
املحتللة إرضابلا شلاما لكافلة مدارس 
املنطقلة اليلوم االثنلني، رفضلا لفرض 

الصهيونيلة.  التعليميلة  املناهلج 
وحمللت القلوى يف بيلان مشلرك مع 
علدد كبر ملن أوليلاء األملور يف القدس 
املسلؤولية  مدرسلة  أي  إدارة  املحتللة، 
الوطنيلة واألخاقيلة والدينيلة بالخروج 
املوقلف  وخلرق  األهلايل  إجملاع  علن 

الوطنلي. 
بموقفهم  املقدسليني  وجددت تمسلك 
الثابلت بالرفض املطللق والتام ملحاوالت 
مسلتحدث  أو  مزيلف  منهلاج  فلرض 
اختلاف  على  امللدارس  جميلع  يف 
مرجعياتهلا األكاديميلة وعلدم القبلول 

الفلسلطيني.  املنهلاج  بغلر 
االبتلزاز  رفلض  علن  وعلربت 
املعلارف  وزارة  تمارسله  اللذي  امللايل 
الصهيونيلة وبلديلة االحتلال يف املدينة 

على إدارات امللدارس وسياسلة التهديد 
تجاههلا.  واملبطلن  العلنلي 

وأكدت عى حق الشلعب الفلسلطيني 
يتلم تدريسله  اللذي  املنهلاج  باختيلار 
الدوليلة  املؤسسلات  مطالبلة  ألبنائله، 
ذات الصللة بالوقلوف عند مسلؤولياتها 
وكبلح جملاح تغلول االحتلال وأذرعه 

التنفيذيلة وحماية املؤسسلات التعليمية 
الفلسلطينية. 

كما أكلدت القلوى الوطنيلة أن اإلرث 
كل  تمحلوه  للن  والتاريخلي  الوطنلي 
محلاوالت التزييلف والتزويلر، ولن تنال 
منه أسلاليب السلطو عى العقلول وكي 
الذاكلرة الوطنية ألجيلال متعاقبة عانت 
سياسلات  ويلات  تعانلي  زاللت  وملا 
والتمييلز  القلرسي  والتهجلر  القملع 
حكوملة  تمارسلها  التلي  العنلري 

وبلديتهلا.  االحتلال 
وزيلرة  قلررت  اإلطلار،  هلذا  ويف 
التعليلم يف الكيلان الصهيونلي يف وقلت 
سلابق إلغلاء تصاريح سلت ملدارس يف 
القلدس املحتللة بزعلم أن تللك املدارس 
تملارس التحريلض يف مناهجهلا، بينما 
الهلدف الحقيقي محاولة فلرض منهاج 

االحتلال.

دعت الجبهلة املغربية لدعم فلسلطني 
و ضلد التطبيلع, كل أحلرار املغلرب و 
باألخص سلاكنة إقليم دكالة, لاسلتنفار 
كل  يف  واملشلاركة  الشلاملة  التعبئلة  و 
املظاهلرات النضاليلة إلسلقاط التطبيع, 
للتطبيلع  املهروللني  أن كل  اكلدت  كملا 
الائحلة  اىل  اسلمائهم  إضافلة  تملت 

السلوداء املنبلوذة شلعبيا.
طارئلا  اجتماعلا  تلوج  بيلان  ويف 
للجبهلة املغربيلة لدعلم فلسلطني وضد 
التطبيلع تدارسلت فيه املخطلط الخطر 
اللذي يسلتهدف بله الكيلان الصهيوني 
اململكلة املغربيلة بعلد الزيلارة الثانيلة 
املشلؤومة التلي قلادت وفلد صهيونلي 
 15 الخميلس  يلوم  الجديلدة  اقليلم  ايل 
سلبتمرب 2022, أدانلت بشلدة الزيارات 
املتكلررة لوفلود من الكيلان الغاصب اىل 
البلاد  كانلت آخرها زيلارة هلذا اإلقليم 
تحلت حمايلة األملن املخزنلي, وبتوجيه 
وتدبلر من أجهزة السللطة واملسلؤولني 
املحليني املدنسلني و املتآمريلن عى إرادة 
سلاكنة  و  املغربلي  الشلعب  ومشلاعر 

الجديدة. مدينلة  إقليلم 
و ملا يزيلد االملر خطلورة, يضيلف 
خطلرة,  عنلارص  تسلخر   " البيلان, 

ملن منتخبلني و على رأسلهم برملانيلني 
انله  اىل  التسلويق  و  التطبيلع  لفلرض 
تطبيع شلعبي", مذكرة باملبلادرة املدانة 
التلي اعللن عنها رئيلس جماعلة مدينة 
ازملور بخصلوص توأملة هلذه املدينلة 
ملع إحلدى امللدن الفلسلطينية املحتلة, 
اىل جانلب زيلارة رئيلس جماعلة موالي 
عبلد اللله إىل الكيلان الصهيونلي, و هذا 
الكيلان  ارتكبهلا  التلي  الجرائلم  رغلم 

الصهيونلي يف حلق الشلعب املغربلي.
إن الجبهلة املغربيلة لدعلم فلسلطني 
وضلد التطبيلع " وهلي تتابلع كل هذه 
املحلاوالت الفاشللة واملهروللة للتطبيلع 
ملع الكيلان الصهيونلي, مقابلل فتلات 
ملن امللال الفاسلد وعلى حسلاب رشف 
ارتبطلوا  اللذي  املؤصللني  املغاربلة  كل 
الفلسلطيني",  التحلرري  بامللرشوع 
فإنهلا تعللن علل عزمهلا القيلام بعلدد 
ملن املبلادرات النضاليلة والتصلدي لها 
كل  وكشلف  لفضحهلا  الوسلائل  بلكل 

خلفهلا. املتسلرين 
إدانتهلا  علن  السلياق  يف  أعلنلت  و 
ابرمتهلا  التلي  والعلار  اللذل  التفاقيلة 
باسلم  املغربيلة  املصارعلة  جامعلة 
املدعلو مسلكوت ونظرتهلا الصهيونية, 

وشلجبها للمشلاركة ببطوللة املصارعلة 
التلي نظمهلا الكيلان الصهيونلي على 

بفلسلطني. محتللة  وملدن  ارايض 
كما اسلتنكرت زيلارة رئيلس جماعة 
بالربمللان  العضلو  و  اللله  ملوالي عبلد 
تنفيلذا   " الصهيونلي,  الكيلان  إىل 
لقلرار طغملة فاسلدة مقابلل التغطيلة 
والوضلع  وامللايل  االداري  الفسلاد  على 
االجتماعلي الكارثي اللذي تعرفه جماعة 

ملوالي عبلد اللله ومدينلة أزملور".
لدعلم  املغربيلة  الجبهلة  جلددت  و 
مطالبهلا,  التطبيلع,  ضلد  و  فلسلطني 
واللذل  العلار  اتفاقيلة  بإسلقاط 
التطبيعيلة للنظلام املغربلي ملع كيلان 
إرادة  على  ضلدا  ومحتلل  عنلري 
املغاربلة األحلرار, مؤكدة عزمهلا الثابت 
لإلعلداد واملشلاركة يف الربناملج النضايل 
ضلد التطبيلع, اللذي تعتلزم علدد ملن 
املغربية  السياسلية  الفعاليلات والهيئات 
تسلطره, حفاظا على االرتبلاط املبدئي 
الفلسلطينية,  بالقضيلة  واألخاقلي, 
للشلعب  الرشعلي  الحلق  على  ودفاعلا 
حقوقله  اسلرداد  حتلى  الفلسلطيني 

فلسلطني. ارض  على  هناء ج/وكاالتكامللة 
هناء ج/وكاالت

دولي

فل�شطين: اإ�شراب �شامل بمدار�س القد�س المحتلة الي�م 
االثنين احتجاجا على فر�س مناهج االحتالل

الجبهة المغربية لدعم فل�شطين تدع� الى التعبئة 
ال�شاملة الإ�شقاط التطبيع في المملكة

هناء ج

الرئي�س ال�شحراوي يحذر من 
التكالب المخزني ال�شهي�ني على 

اأمن و ا�شتقرار المنطقة
العربيلة  الجمهوريلة  رئيلس  أكلد 
األملني  الديمقراطيلة,  الصحراويلة 
للسلاقية  الشلعبية  للجبهلة  العلام 
الحمراء و وادي الذهب )البوليسلاريو( 
ابراهيلم غايل, يوم السلبت, أن القضية 
مهملة  بتطلورات  تملر  الصحراويلة 
بعد اسلتئناف الكفاح املسللح, محذرا 
ملن التكاللب املخزنلي الصهيوني عى 
برمتهلا,  املنطقلة  اسلتقرار  و  أملن 
خاصلة بعلد تكثيلف املخلزن لتدفق 

املخلدرات لدعلم الجريملة املنظملة.
و قلال الرئيلس يف كلملة توجيهية, 
خلال ارشافله على تنصيلب اللجنلة 
التحضريلة للمؤتملر السلادس عرش 
السلاقية  لتحريلر  الشلعبية  للجبهلة 
الحملراء ووادي الذهلب, املقرر شلهر 
تكاللب  "هنلاك  أن  املقبلل,  ديسلمرب 
مخزنلي صهيونلي مع أطلراف أخرى 
فقلط  ليلس  السلتهداف,  معروفلة 
حقوق الشلعب الصحلراوي املرشوعة 
يف الحريلة واالسلتقال, ولكلن األملن 
والسللم واالسلتقرار يف كامل املنطقة, 
بملا يف ذللك تكثيلف تدفلق املخدرات 
عصابلات  وتشلجيع  لدعلم  املغربيلة 

الجريملة املنظملة".
وال يلزال االحتلال املغربي, يضيف 
السليد غايل, "يحشلد تحالفاتله, ذات 
األجنلدات املشلبوهة, ملحاوللة التأثلر 
الصحلراوي  الشلعب  كفلاح  على 
علدة  وعلى  وصملوده,  ومقاومتله 
محلاور, خارجيلة وداخليلة, بأخبلث 
للرب  واملؤاملرات,  األسلاليب 
املعنويلات واملحاوللة املسلتمرة لزرع 
الشلقاق, واسلتهداف رشعية وتمثيلية 
الدوللة  ومكانلة  الشلعبية  الجبهلة 
." والعاللم  إفريقيلا  يف  الصحراويلة 

ال16  املؤتملر  علن  حديثله  يف  و 
للجبهة املربملج نهاية العلام الجاري, 
عملل  أن  الصحلراوي  الرئيلس  أكلد 
اللجنلة التحضرية, باعتبلاره مجهودا 
وطنيلا عاما, " يصلب يف جعل املؤتمر 
محطلة  للجبهلة  علرش  السلادس 
متميلزة يف تاريلخ الكفلاح التحلرري 
بمراجعلة  الصحلراوي,  للشلعب 
التجربلة الوطنيلة يف جميلع تجلياتها 

واالسلراتيجيات  الخطلط  رسلم  و 
متطلبلات  ملع  للتعاطلي  الناجعلة 
اللحملة  تعزيلز  وخاصلة  املرحللة, 
الوطنيلة والتعبئلة والتجنيلد لتصعيد 

املصريلة". املعركلة 
و تابلع يقلول: "و ملن الطبيعلي 
التحضريلة  اللجنلة  تسلتحر  أن 
على  املرحللة  أولويلات  عملهلا  يف 
مقدمتهلا  ويف  الواجهلات,  مختللف 
بجبهلة  ملروراً  العسلكرية,  الجبهلة 
الجبهلة  إىل  وصلوال  املحتللة  األرض 
والثقافيلة  واإلعاميلة  الدبلوماسلية 
", معربلا علن ثقتله يف ارادة الشلعب 
تواجلده,  مواقلع  كل  يف  الصحلراوي 
عملل  إلنجلاح  الراسلخ  واسلتعداده 
واسلتحقاق  التحضريلة  اللجنلة 

املؤتملر.
و اعتلرب, يف هلذا الصلدد, املؤتملر 
نحسلبها  أخلرى  خطلوة   " القلادم  
جبارة وحاسلمة, للتقلدم نحو تحقيق 
باسلتكمال  امللؤزر,  الحتملي  النلر 
سليادة الدوللة الصحراويلة عى كامل 

ترابهلا الوطنلي. "
و نبله يف هلذا االطلار اىل أن املرحلة 
بطبيعتهلا  للمؤتملر  التحضريلة 
تسلتدعي حلراكا وطنياً, تنخلرط فيه 
كل مكونات الجسلم الوطني, بالتفاف 
ومنطلقلات  مبلادئ  حلول  كاملل 
ومسلؤولية,  جديلة  بلكل  الجبهلة, 
الوطنيلة, يف  الوحلدة  لتعزيلز لحملة 
عمل وطني شلامل, يسلتهدف تجميع 
الصملود  ومقوملات  القلوة  أسلباب 

واالنتصلار. الحسلم  وعواملل 
اللجنلة  عملل  أن  اىل  نبله  كملا 
التحضريلة ال ينبغلي أن يشلكل أي 
عرقللة أو تراخلي يف املجهلود الوطني 
العلام بل على العكس ملن ذلك, يجب 
أن يكلون متكاماً مع بقيلة واجهاته, 
ومحفلزاً لهلا على الفعاليلة والنجاح, 
عملل  نجلاح  عواملل  بعلض  ملربزا 
اللجنلة التحضريلة  ملن االسلتعداد 
والتعلاون,  واالنسلجام  واالنضبلاط 
املسلؤولية  بهذه  الصادق  واإلحسلاس 
الكبرة تجاه شلعب وقضيلة ومصر.
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توجلت املاكملة الجزائرية رمسلياء بوعام 
)50- كللغ(  بامليداليلة الذهبيلة عقلب فوزها 
على املغربية رابح شلدار )0-3( هذا  السلبت 
يف  نهائلي البطولة اإلفريقيلة للماكمة )رجال 

وسليدات( الجارية بمابوتلو املوزمبيقية.
صاحبلة   - بوعلام  رمسلياء  وسليطرت   
املتوسلط   االبيلض  البحلر  العلاب  الذهلب يف 
بوهلران - كلية عى منافسلتها املغربية شلدار 
صاحبلة الخلربة الطويللة يف الفلن   النبيلل 
النسلوي والتي سلبق لها املشلاركة يف االلعاب 

االوملبيلة بطوكيلو االخلرة.
 ملن جهتهلا, اكتفلت فتيحلة منصلوري ) 
48- كللغ( - الحائلزة عى امليداليلة  الربونزية  
بوهلران-   2022 املتوسلطية-  االلعلاب  يف 
يف  خسلارتها  عقلب    , الفضيلة  بامليداليلة 
النهائلي املام الزامبيلة تيمبلو مارغريلت .

 ويدخلل غملار املنافسلة يوم السلبت اربعة 
ماكملات جزائريلة  : فاطمة  الزهلراء حجلة 
)54- كللغ( املام هاغنيغلات - جلو سلارة 
ملن السيشلل , ايملان خليف ضد  كاسليمانغ 

ارتوا فرانسليناح من بوتسلوانا,ارشاق شلايب 
ضلد غومازموريريلا ايفانوسلا   ملن اللراس 
االخلر وجوهلر بنلان املام غراهلام رادي 

املوزمبيق. ادوسليندا ملن 
النهائيلات  الثانيلة ملن   وتخلص املرحللة 
, املقلررة ابتلداء ملن السلاعة 00ر17سلا  ) 
توقيلت جزائلري( منلازالت الرجلال , بدخول 
ثاثلة ماكملني جزائريني وهلم : عبديل  يحي 

)63- كللغ( ضلد كوللن لويس ريشلارنو من 
 -67 جلزر موريلس, آيلت بكلة يوغرطلة ) 
كللغ(  املام نغوملايل بارتيك ملن الكامرون 
رازق  أملام  كللغ(   +92( ملراد  وقلايض 

مصطفلى حفيلز  )ملر(.
ملن جهتلم , نلال كل ملن مزيلان محملد 
االمني ) 51- كلغ(, وليلد ترزوت )  60-كلغ(,  
هشلام معوش ) 54- كلغ(, ياعيش يوسلف- 
اسلام ) 71-كلغ( , سلوحة ميللودي )  52- 
كلغ( وحجيللة خليف ) 60- كللغ(, الربونزية  

بعلد انهزامهم يف نصلف النهائي.
لاكابلر  االفريقيلة  البطوللة  يف  ويشلارك  
64 سليدة  ,  211 ماكملا منهلم  بمابوتلو  
فيما تمثلل الجزائر ب20 ماكملا ) 12 رجال 
و 8 سليدة(  ورصلدت الكونفدرالية اإلفريقية 
جوائلز ماليلة معتلربة للماكملني حيلث ينال  
دوالر   10.000 الذهبيلة  امليداليلة  صاحلب 
و  بالفضيلة  للمتلوج  دوالر    5000 مقابلل 

بالربونلز. للمتلوج  2500  دوالر 

توج املاكلم الجزائلري آيت بكلة يوغرطة 
)67- كللغ( يلوم السلبت بامليداليلة الذهبية 
نغوملايل  الكامرونلي   على  فلوزه  عقلب 
بارتيلك بالنقلاط, ضملن نهائيلات البطولة 
وسليدات(  )رجلال  للماكملة  اإلفريقيلة 

املوزمبيقيلة. بمابوتلو  الجاريلة 
وهلذه امليداليلة الذهبيلة الرابعلة للجزائر 
يف املنافسلة القاريلة, بعلد الذهبيلات الثاث 
األوىل التلي احرزتهلا املاكملات  الجزائريات 

االوىل .    املرحللة  خال 
 والذهبيلات الثلاث األوىل كانلت من انجاز 
كل ملن : رمسلية بوعام )50- كللغ(, إيمان 
خليلف )63-  كللغ( وارشاق شلايب )66- 
كللغ(, يف الوقلت اللذي افتكلت مواطنتهلن, 
فاطملة  كللغ(,    -48( منصلوري  فتيحلة 
الزهلراء حجللة )54- كللغ( وجوهلر بنلان 

)75- كللغ( فضيلة للكل واحلدة .  
وتوجت رمسلية بوعام  باللقلب االفريقي, 
عقلب فوزها على املغربية رابح شلدار  )-3
0( بينملا تغلبت إيمان خليف وارشاق شلايب  
تواليلا على البوتسلوانية كاسليمانغ  ارتلوا 
فرانسليناح و غومازموريريلا ايفانوسلا من 

اللراس االخلر بالنقاط .  
الجزائرية  الفضيلة  للميداليلات  وبالنسلبة 
الثلاث , فقلد علادت اىل فتيحلة  منصلوري 
عقلب  خسلارتها يف النهائلي املام الزامبية 

تيمبلو مارغريلت  وفاطملة الزهلراء  حجلة 
كللغ(   -75  ( بنلان  وجوهلر  كللغ(   -54(
تواليلا املام كل املوزمبيقيلة غراهلام رادي  
جلو   - هغنيهلات  والسيشللية  ادوسليندا 

    . رة سا
ويف وقلت سلابق  ملن مسلاء اليلوم انهزم  
عبلديل يحلي  )63- كللغ( املام  املوريلي  
االوىل  الجوللة  يف  ريشلارنو  لويلس  كوللن 

مكتفيلا  بامليداليلة الفضيلة.
ويواجله املاكلم الجزائلري الثاللث , مراد 
قلايض ) + 92 كللغ( يف وقلت الحق املري  
اهلداء  بطملوح   , حفيلز  مصطفلى  رازق 

الجزائلر الذهبيلة الخامسلة .
ويشلارك  يف البطوللة االفريقيلة لاكابلر 
بمابوتلو  211 ماكملا منهلم 64 سليدة  , 

 12  ( ماكملا  ب20  الجزائلر  تمثلل  فيملا 
رجلال و 8 سليدة( .

و رصلدت الكونفدراليلة اإلفريقيلة جوائز 
ينلال  حيلث  للماكملني  معتلربة  ماليلة 
دوالر   10.000 الذهبيلة  امليداليلة  صاحلب 
و  بالفضيلة  للمتلوج  دوالر    5000 مقابلل 

بالربونلز. للمتلوج  دوالر    2500

كمال االجسام والحمل بالقوة والفيتنس/بطولة إفريقيا:

حصلد املنتخلب الوطنلي الجزائلري 
للحملل بالقلوة سلبع ميداليلات منهلا 

اليلوم  سلت ذهبيلات, خلال 
البطوللة  فعاليلات  ملن  االول 
حاليلا  الجاريلة  االفريقيلة 
بمدينلة مكنلاس املغربيلة, مع 
تحطيلم ثاثلة ارقام قياسلية 

افريقيلة.
العنلارص  حصلدت  و 
الوطنيلة السلبعة التلي دخلت 
االول  اليلوم  خلال  املنافسلة 
سلت ميداليلات ذهبيلة بفضل 

كوريلا صفيلة فئلة 63 كلغ )اكابلر(، 
زيلوار سليد عي فئلة 66 كلغ )اكابر(، 
طوبلال فاتلح فئلة 83 كلغ )اكابلر(، 

زعلاف فلاروق فئلة 66 كغ )اواسلط( 
، بلن طلر شلمس الديلن فئلة 74 كغ 

 83 )اواسلط(، فرجلوخ  محملد فئلة 
كللغ )اواسلط(، سلليلة ازواو  فئلة 74 
كغ )اشلبال( بينملا أحرز بلمقلدم عبد 

النلارص فئلة 74 كلغ )أكابلر( امليدالية 
الفضيلة.

املنافسلة تحطيم  كملا عرفلت 
قياسلية. أرقام  ثاثلة 

االتحاديلة  رئيلس  وأكلد 
االجسلام  لكملال  الجزائريلة 
 , والفيتنلس  بالقلوة  والحملل 
يسلعون  انهلم   , نجلاح  كملال 
للحفلاظ على اللقلب االفريقي , 
يف انتظلار نتائج باقلي الرباعني.

املنافسلة  الجزائلر  ودخللت 
االفريقيلة بمشلاركة 12 رباعلا 
اسلتعداد  ,وكلهلم  رباعلات  وثاثلة 
لخلوض غملار املنافسلة والدفلاع علن 

االفريقلي. لقبهلم 

الجزائر تح�شد �شبع ميداليات منها �شت ذهبيات

محمد ل

تت�يج الجزائرية رمي�شاء ب�عالم بالذهب

 تت�يج الجزائري اآيت بكة ي�غرطة بالذهب

جابري ه

مالكمة/ البطولة اإلفريقية ) نهائي-سيدات(: 

مالكمة/ البطولة اإلفريقية )نهائي-رجال(:

محمد ل

اكتفى املنتخلب الوطني الجزائلري للماكمة 
)رجلال وسليدات(، بمركز نائب بطلل إفريقيا 
ذهبيلات،   4( ميداليلة   15 للل  بعلد حصلده 
5 فضيلة و 6 برونزيلة( خللف موزمبيلق )5 
ذهبيلات وبرونزيتني( يف البطوللة القارية التي 

جلرت بالعاصملة مابوتو.
وجلاءت زامبيا يف املركز الثاللث ب4 ذهبيات 
)ذهبيتلني  باملغلرب  متبوعلة  بروزيلات  و3 
و 5 فضيلات و برونزيتلني( ثلم  الكاملرون 

)بذهبيتلني و3 فضيلات و 3 برونزيلات(.
وجلاءت الذهبيلات األربعلة بفضلل املاكلم 
يف  الفائلز  كلغ(   -67( يوغرطلة  بكلة  آيلت 
بارتيلك  نغوملايل  الكامرونلي  على  النهائلي 
بالنقلاط، فيما أحلرزت املاكملات الجزائريات 
الذهبيلات الثلاث األوىل املتبقيلة علن طريلق 
كل ملن رمسلية بوعلام )50- كللغ(، إيملان 
خليلف )63- كغ( وإرشاق شلايب )66- كغ(، 
اللذي افتكلت مواطنتهلن، فتيحلة  الوقلت  يف 
منصلوري )48- كلغ(، فاطمةالزهلراء حجلة 
)54- كللغ( وجوهلر بنلان )75- كلغ( فضية 

واحدة. للكل 
وتوجلت رمسلية بوعلام باللقلب اإلفريقي، 
عقلب فوزهلا على املغربيلة رابح شلدار )-3

0(، بينملا تغلبت إيمان خليف وارشاق شلايب، 
ارتلوا  كاسليمانغ   البوتسلوانية  على  تواليلا 
ملن  ايفانوسلا  وغومازموريريلا  فرانسليناح 

اللراس االخلر بالنقلاط .
الجزائريلة  الفضيلة  للميداليلات  وبالنسلبة 
الخمسلة، فكانت من نصيلب فتيحة منصوري 
)48- كلغ( وفاطمة الزهراء حجللة)54- كغ( 
و جوهلر بنلان )75- كلغ( ،و عبلديل يحلي 

)63- كلغ( ، وقلايض ملراد )92+ كلغ(.
وجاءت امليداليلات الربونزيات السلت بفضل 
)51-كلغ(  االملني  محملد  مزيلان  ملن،  كل 
تلرزوت  ووليلد  )54-كلغ(  معلوش  وهشلام 
 -71( اسلام  يوسلف  وياعيلش  كلغ(   -60(

كلغ( وميللودي سلهى )52- كلغ( وحجيللة 
خليلف )60- كلغ(، بعلد انهزامهلم يف اللدور 

نصلف النهائلي.
لألكابلر  اإلفريقيلة  البطوللة  يف  وشلارك  
بمابوتلو 211 ماكملا منهلم 64 سليدة، فيما 
مثللت الجزائلر ب20 ماكملا )12 رجلال و 8 

سليدات(.
القلاري،  املنافسلة  تاريلخ  يف  ملرة  والول 
ترصلد الكونفدراليلة اإلفريقيلة جوائلز مالية 
معتلربة للماكمني حيلث نال صاحلب امليدالية 
5000 دوالر  10.000 دوالر، مقابلل  الذهبيلة 
للمتلوج بالفضيلة و 2500 دوالر للمتحصلل 

الربونز. على 

القبلة حفلل  بلديلة  نظملت 
بملدرب  خلاص  تكريملي 
املنتخلب الوطنلي أقلل من 17 
سلنة ارزقي رملان، عى رشف 
اللذي حّققله  الكبلر  االنجلاز 
رفقلة اشلباله يف كأس العرب.
والتقلى ارزقي رملان رئيس 
بلديلة القبلة زوهر بوسلنينة، 
أطلراف  الثنائلي  تبلادل  ايلن 
التلاج  كان  كملا  الحديلث، 

برفقتهلا. العربلي 
كما أشلاد رئيلس بلديلة القبة 
بكفلاءة ابلن القبة ارزقلي رمان 

تتلوج  الجزائلر  جعللت  التلي 
بلقلب إقليملي مهلم.

بلدية القبة تكرم مدرب 
المنتخب ال�طني للنا�شئين 

ارزقي رمان

جابري ه

البطولة اإلفريقية للمالكمة:

جابري ه

 الجزائر نائبة بطلة اإفريقيا بعد ح�شد 15 ميدالية منها اأربع ذهبيات

رياضـــة

الجزائلر  اتحلاد  واصلل 
بدايتهملا  قسلنطينة  وشلباب 
املحرفلة  الرابطلة  يف  القويلة 
مسلاء  حققلا  بعدملا  األوىل، 
املس االول فوزهملا الرابع عى 

التلوايل.
وعلاد اتحلاد الجزائلر بفلوز 
مثلر من مدينلة شللغوم العيد 
املحلي  الهلال  حسلاب  على 
بنتيجلة ثاثلة أهلداف مقابلل 
هلدف يف إطلار الجوللة الرابعة 
ملن البطوللة، تقلدم محيوص 
للضيلوف يف الدقيقلة 54 وعدل 
يف  للمحليلني  النتيجلة  ليلث 
أشلبال  أن  غلر   ،81 الدقيقلة 
بوعلام  املخلرم  امللدرب 
شلارف سلجلوا هدفلني يف آخر 
طريلق  علن  املواجهلة  دقائلق 
البديلل باشلا )د89( ورضواني 

.)90+4 )د
يف  العاصميلون  ويبقلى 
نقطلة،   12 برصيلد  الصلدارة 
شللغوم  هلال  يعانلي  فيملا 
العيلد يف املؤخلرة برصيد نقطة 

وحيلدة.

شلباب  يواصلل  بلدوره 
محققلا  خطلأ  دون  قسلنطينة 
بدايلة  منلذ  الكامللة  العاملة 
امللدرب  قيلادة  تحلت  املوسلم 
خلر الديلن ماضوي اللذي كاد 
الفنيلة  العارضلة  يغلادر  أن 

الصيفلي. املركاتلو  خلال 
كيلف  "السلنافر"  وعلرف 
يتفاوضلون ملع تنقلل صعلب 
نلادي  ملواجهلة  العاصملة  إىل 
بلارادو بملعلب اللدار البيضاء، 
علن  وحيلد  بهلدف  مكتفلني 
طريلق وليد عرجلي )د67( غر 
أنله كان كافيا للعلودة بالنقاط 
الجسلور  مدينلة  على  الثلاث 

املعلقلة.
شلباب  يتصلدر  وبهلذا 
الرتيلب  جلدول  قسلنطينة 
اتحلاد  علن  األهلداف  بفلارق 
الجزائلر بعلد تسلاوي الثنائي 
منهملا،  للكل  نقطلة  بلل12 
الرشيلك  انشلغال  مسلتغلني 
شلباب  الريلادة  يف  الثاللث 
اإلفريقيلة. باملنافسلة  بللوزداد 

"ال�شنافر" و"�ش��شطارة" ي�ا�شالن 
التاألق في البط�لة المحترفة

حققا فوزهما الرابع على التوالي

جابري ه
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"منافسا الخضر في الوديتين المقبلتين, يتمتعان بمستوى جيد"

تأهل شلباب بللوزداد إىل 
الثانلي  التمهيلدي  اللدور 
اإلفريقية  األبطلال  لرابطلة 
تغلبله  إثلر  القلدم,  لكلرة 
رانجلرز  بلو  ضيفله  على 
 0-3 السلراليوني بنتيجلة 
األول:0-1(,  )الشلوط 
سلهرة يوم السلبت, بملعب 
بسلطيف,   1945 ملاي   8
لحسلاب اللدور التمهيلدي 
األول من املنافسلة القارية.
وسلجل أهلداف اللقاء كل 
ملن كلداد )د33( وعريبي 

ود89(. )د86 
أبنلاء  أن  للتذكلر 

"لعقيبلة" اكتفلوا بنتيجلة 
التعلادل )0-0( يف مقابللة 
جلرت  التلي  الذهلاب 

. ن ليو ا لسلر با
الشلباب  يواجله  وبهلذا, 
اللدور  يف  البللوزدادي 
الفائلز  الثانلي  التمهيلدي 
املزدوجلة  املواجهلة  ملن 
امللايل  نلادي جوليبلا  بلني 
و نلادي مونغوملو )غينيلا 
لعبلت  التلي  اإلسلتوائية(, 
سلا(.  )00ر17  األحلد 
غينيلا  ممثلل  تفلوق  وقلد 
اإلسلتوائية يف لقلاء الذهاب 

.0-2 بنتيجلة 

الجزائلري  اللدويل  اسلتهل 
ليلل  نلادي  العلب  ونلاس،  آدم 
الفرنلي مشلواره ملع فريقله 
يف  نجلح  و  بقلوة  الجديلد 
بعدملا  أهدافله،  أوىل  تسلجيل 
خلال  كبلرة  مسلتويات  قلدم 

خاضهلا. التلي  املواجهلات 
تلوج  اللذي  ونلاس  وبصلم 
أملام  املبلاراة،  رجلل  بجائلزة 
يف  جميلل  هلدف  على  توللوز 

الدقيقة اللل 53 من عملر اللقاء 
اللذي جرى على أرضيلة ملعب 

بيلار ملوروا".  "
الصحفيلة  النلدوة  وخلال 
أثنلى  املواجهلة  أعقبلت  التلي 
ملدرب ليلل على العبله وقلال 
عنله :" إنله يجللب شليئًا مهًما 
للفريلق وهلي موهبتله الفردية، 
كملا يجللب أشلياء مختلفلة إىل 
طريقلة لعبنلا، ال يمكلن التنبؤ 

ملا سليفعله".
وختلم:" إنله جيلد جلدا ملن 
ناحيلة واحلد ضلد واحلد، لكنه 
ال يلزال ناقصلا بدنيلا ألنله للم 
يلعلب كثرًا يف األشلهر األخرة".

وختلم": عندملا يكلون أفضل 
يف هلذا الجانلب، سليكون قادًرا 
على جلب املزيلد لنلا". يذكر أن 
ونلاس سليكون حلارضا خال 
املعسلكر اإلعلدادي الذي يسلبق 
هلذا  ونيجريلا  غينيلا  وديتلي 
األسلبوع بملعلب ميللود هلديف 

ن. بوهرا

اعترب ملدرب املنتخلب الوطنلي الجزائلري لكرة 
القلدم, جملال بلملايض, املس االحلد بالجزائلر, 
أن تشلكيلتي غينيلا و نيجريلا اللتلان سلياقيهما 
"الخلر" يف اختباريلن وديني, عى التلوايل,  يومي 
23 و 27 سلبتمرب, بملعلب ميللود هلديف بوهلران 

)00ر20سلا( يتمتعلان "بمسلتوى جيد" .
النلدوة  خلال  الوطنلي  الناخلب  وأوضلح 
الصحفية التي نشلطها املس األحد باملركلز الفني 
تلرص  انطلاق  قبيلل  بسليدي ملوىس,  الوطنلي 
"الخلر"  تحسلبا ملواجهتي غينيلا و نيجريا, أن: 
"الهلدف األول من هاتلني املقابلتلني الوديتني أمام 
تشلكيلتني محرمتلني, يتمثلل أساسلا يف الوقلوف 
الوطنلي تحسلبا للكاس  على مسلتوى منتخبنلا 

."  2024 إفريقيلا 
وبهلذا الخصلوص, أوضلح بلملايض : " نحلن 
نعلرف منتخلب غينيا جيلدا, باعتبار أننلا واجهناه 
يف مقابللة اللدور ثملن النهائلي ملن كاس إفريقيا 
إمكانيلات  أبلدى علن  املنتخلب  )...( هلذا   2019
طيبلة وكثرا ملا يخلق صعوبلات كثلرة للمنتخب 
يف  كثلرا  يعجبنلا  اللذي  األملر  وهلو  الوطنلي, 
مواجهلات هلذا املنتخب اللذي يملك عنلارص جيدة 

تنشلط يف غالبيتهلا يف بأوروبلا".
الوطنلي  الناخلب  أبلداه  االنطبلاع  ونفلس 
بخصلوص منتخلب نيجريلا اللذي اعتلربه كملا 
قلال: " من بني أقلوى املنتخبلات اإلفريقيلة بدليل 
تواجلده ضملن قائملة أحسلن منتخبلات يف القارة 

السلمراء".
وعلن مواجهلة منتخلب نيجريا قلال بلمايض: " 
سلتكون املبلاراة حتما مشلوقة ومثلرة باعتبار أن 
الفريلق الضيلف سليحرص على التلدارك, خاصة 
سلواء  التشلكيلتني  بلني  األخلرة  املواجهلات  وان 
إفريقيلا  أملم  )كاس  الرسلمية  أو  منهلا  الوديلة 

2019(, كانلت نتيجتهلا يف صاللح الجزائلر".
و أضلاف بلمايض اللذي وجه الدعلوة ل24 العبا 
تحسلبا للمقابلتلني الوديتلني أن ": القائملة تضلم 
عدة عنارص شلابة جديلدة سلنحاول منحها الوقت 
اللكايف ملن فلرات اللعلب يف املقابلات الودية, من 
اجلل أن تكلون يف كاملل الجاهزيلة تحسلبا لكاس 

أمم إفريقيلا 2024 ".
وتميلزت القائملة بعلودة مهاجلم نلادي نيلس 
الفرنلي آنلدي ديلور اللذي كان قد فضلل التفرغ 
لناديله منذ شلهر أكتوبلر 2021 إىل جانب مهاجم  
علن  الغائلب  محلرز,  ريلاض  سليتي  مانشسلر 
الفريلق خلال الجولتلني األوليلني ملن تصفيلات 

اإلصابلة. كان2024- بسلبب 
كملا سلجل العبلا وسلط ميلدان نلادي نيلس 
الفرنلي هشلام بلوداوي و نلادي آنجلي الفرني 
نبيلل بن طاللب عودتهملا إىل صفلوف "الخر", 
بينملا تم اسلتدعاء وسلط ميدان شلباب بللوزداد 
املنتخلب  الديلن مريزيلق ألول ملرة ملع  حسلام 
األول بعدملا تلوج بلقلب بطلل العلرب 2021 مع 

املحي. املنتخلب 
وتعلود آخلر مقابلتلني رسلميتني "للخلر" إىل 
األوىل  الجولتلني  لحسلاب  امللايض,  يونيلو  شلهر 
 2023 إفريقيلا  كاس  تصفيلات  ملن  والثانيلة 

ديفلوار. بكلوت   )2024 إىل  )املؤجللة 
وعرفلت املقابللة األوىل التلي جرت يلوم 4 يونيو 
املنتخلب  فلوز  )الجزائلر(  جويليلة   5 بملعلب 
الوطنلي أملام أوغنلدا بنتيجلة )2-0( قبلل الفوز 
بنفلس النتيجلة يف مقابللة الجوللة الثانيلة يوم )8 

يونيلو( أملام تانزانيلا بلدار السلام.
الوطنلي  املنتخلب  يلعلب  أن  املقلرر  ملن  و 
الجزائلري لكلرة القلدم, مقابلتني وديتلني أخريني 
يف نوفملرب املقبلل قبلل أيلام فقلط ملن انطلاق 

مونديلال قطلر )ملن 20 نوفمرب إىل 18 ديسلمرب(.
الجولتلني  أن  إىل  األخلر  يف  اإلشلارة  وتجلدر 
إفريقيلا  كاس  تصفيلات  ملن   )4 و   3( املقبلتلني 
19 و27  ليوملي  كانتلا مقررتلني  اللتلني   ,2024
سلبتمرب الجلاري, قلد أجلتلا إىل 20 و 28 ملارس 

.  2023

بلمايض يتحدث عن عوار وعديل ويرفع 
القبعة للبوسني حاليلوزيتش

وتحلدث بلملايض عن قضيلة مهمة أثلارت جدالً 
كبلراً يف الشلارع الريايض الجزائري طوال األشلهر 
املاضيلة، واملتعلقلة بالاعبلني أصحلاب الجنسلية 
املزدوجلة، والحديلث املتواصلل علن قلرب التحاق 
أسلماء مثلل حسلام علوار، وريلان آيلت نلوري، 
وياسلني عديل، وغرهم بالخر يف الوقلت القريب.

وقلال جمال بلملايض بهلذا الخصوص: "لسلت 
معتلاداً عى نلرش القائمة املوسلعة لهلذا ال يمكنني 
مثلل  أسلماء  تحملل  كانلت  أنهلا  لكلم  أؤكلد  أن 
غويلري وعلوار وغرهلم، هلؤالء ملن اللروري 
أن يقوملوا بخطلوات حتلى يجلري اسلتدعاؤهم، 
واتحلاد الكلرة الجزائري ال يسلتطيع فعل أي يشء 

موافقتهلم". دون 
وأضلاف قائلاً: "هنلاك شلائعات كثلرة حلول 
بعلض  أجرينلا  صادقلاً  ألكلون  القضيلة،  هلذه 
بعلض  ملع  تتطلور  أشلياء  وهنلاك  املحادثلات، 
الاعبلني الذيلن ملن املمكلن أن نراهلم يف مواعيلد 

املقبللة". فيفلا 
وتابلع: "بعلض الاعبلني الذيلن جلرى ذكرهلم 
هلذا  يف  حارضيلن  يكونلوا  أن  املمكلن  ملن  كان 
املعسلكر، لكلن هنلاك إجلراءات تسلتغرق بعلض 

الوقلت".
الصحلايف  املؤتملر  يف  الجزائلري  امللدرب  وعلاد 
للحديلث علن هلذه القضيلة، خاصلة ملع األخبار 
التلي انتلرشت يف وسلائل اإلعلام، قائلاً: "الكثر 
يلا  لكلن  القضيلة،  هلذه  حلول  الشلائعات  ملن 
لألسلف مللاذا ال يتصل الصحافيون بهلؤالء الاعبني 
للجزائلر؟  اللعلب  يف  رغبتهلم  علن  ويسلألونهم 

سليكون ملن الرائلع القيلام بذللك".
وأشلاد بلملايض بامللدرب وحيلد حاليلوزيتلش، 
لطريقلة  املغربلي،  للمنتخلب  السلابق  امللدرب 
معالجتله قضيلة العلب "ميلان" إبراهيلم ديلاز، 
حيلث قلال: "إذا لم يكن آلبلاء هلؤالء الاعبني تأثر 
فماذا سليفعل امللدرب؟ وهنا أرفع قبعتلي للمدرب 

وحيلد حاليلوزيتلش الذي أتأسلف لغيابه عن كأس 
العاللم، لكنله كان قلد أغللق قضيلة إبراهيلم دياز 

يف 4 ثلواٍن".
وحلاول بلملايض تربئة نفسله من تأخلر التحاق 
العبلني مثلل علوار وعلديل باملنتخلب الجزائلري، 
هلؤالء  ملع  تواصللت  سلنوات   4 "منلذ  قلال  إذ 
الاعبلني، ويمكلن أن تذهبوا وتسلألوهم، أنا ومثلما 
تعرفوننلي رصيلح جداً يف هلذه القضيلة وال أعمل 

على إخفلاء يشء".
وتابلع بلملايض حديثله قائلاً: "عندملا يخربني 
أحلد الاعبلني ال تنتظرنلي، تحلدث ملع واللدي، 
أملي. كان يمكنه القلول علناً ال وانتهلى األمر، ومع 
ذللك فأنلا أعملل على امللدى الطويلل، وملن أجل 
مصاللح املنتخلب الجزائري، وإذا فعللت مثل وحيد 
حاليلوزيتلش فسلنخرس الاعلب بشلكل نهائي".

أحرتم أبو تريكة ولن أرد عىل ترصيحاته
أظهلر ملدرب منتخلب الجزائر، جملال بلمايض، 
دفاعلاً قويلاً علن نجمه ريلاض محرز وهلذا خال 
تحسلباً  األحلد،  أجلراه  اللذي  الصحلايف  املؤتملر 
النطاق معسلكر الخلر الذي سلتتخلله مباراتان 
و27   22 يوملي  ونيجريلا  غينيلا  ضلد  وديتلان 

الجاري. سلبتمرب 
وُطلرح على بلملايض سلؤال متعللق بوضعيلة 
صعبلة،  بظلروف  يملَر  اللذي  محلرز  ريلاض 
وكذللك حلول التريحلات التلي أدىل بهلا النجلم 
امللري، محملد أبلو تريكلة، علرب اسلتديو "بلي 
ان سلبورتس" القطريلة، الذي انتقد قلرار الاعب 
بالبقلاء ملع فريلق مانشسلر سليتي اإلنكليلزي.

وقال جملال بلملايض يف املؤتمر الصحلايف: "عى 
محلرز مغلادرة مانشسلر سليتي؟ للن أخوض يف 
هلذا املوضلوع فالاعب أنهلى العام امللايض هدافاً 
لناديله، كملا أننلي للن أخوض يف ملا قالله محمد 
أبلو تريكة، اللذي أحرمه كثلراً. محرز وقلع عقداً 
جديلداً ملع فريقله، صحيلح هلو يملر بمرحللة 

صعبلة، والقلرار األخر يبقلى له".
أو  التسلجيل  يف  محلرز  ريلاض  ينجلح  وللم 
صناعلة األهلداف منلذ بداية املوسلم الحايل سلواء 
أبطلال  دوري  أو  املمتلاز  اإلنكليلزي  اللدوري  يف 
أوروبلا، رغلم الفلرص الكثلرة التي حصلل عليها 
طلرح  مملا  غوارديلوال،  بيلب  مدربله  قبلل  ملن 
عامات اسلتفهام حول مسلتقبله يف تشلكيلة فريق 

مانشسلر سليتي.

جابري ه

جابري ه

جابري ه

بلما�شي: �شنقف على م�شت�ى منتخبنا في مباراتي غينيا ونيجيريا

اختلار ملدرب املنتخب النيجلري, الربتغايل 
جوزيله بيسلرو, 25 العبلا تحسلبا للوديلة 
التي سلتجمعه باملنتخلب الوطنلي الجزائري 
يلوم 27 سلبتمرب الجلاري )20:00 مسلاء( 
بامللعلب الجديلد للمركب االوملبلي ميلود هديف 
بوهلران, حسلب ما افلاده االتحلاد النيجري 

لكلرة القلدم يوم السلبت.
وعلى الرغم ملن غيلاب بعض النجلوم عن 
قائملة الاعبلني الذيلن تلم اسلتدعاؤهم مثل 
مهاجلم نابلويل فيكتلور أوسليمني وصلادق 
اإلصابلة,  بسلبب  سوسليداد(  )ريلال  عملر 

فقلد قام املدرب خوسليه بيسلرو باسلتدعاء 
تشلكيلة قوية ملواجهلة الخر, تضم اسلماء 
معروفلة على غرار مهاجم مانشسلر سليتي 
السلابق كيليتلي إيهيناتشلو والعب أرسلنال 

إيوبي. أليكلس  السلابق 
اطلار  يف  اللودي  اللقلاء  هلذا  ويدخلل 
الرسلمية  للمواعيلد  املنتخبلني  اسلتعدادات 

لقادملة. ا
قائمة الاعبني النيجريني املدعوين:

أوزوهلو  فرانسليس  املرملى:  حلراس 
أوكلوي  ملادوكا   , نيقوسليا(  )أومونيلا 

أديبايلو.  , )واتفلورد( 
)واتفلورد(  إيكونلج  ويليلام  املدافعلون: 
تشليدوزي   , )ليغانيلس(  أوملرو  كينيلث   ,
آينلا  أولوللوا   , سلبليت(  )هادجلوك  أوازيلم 
)تورينلو( , كالفلن بلايس )أياكلس( , زيلدو 
أكبوجوملا  كيفلني   , )بورتلو(  سلانويس 
)هوفنهايلم( , ليلون بالوغلون )كوينلز بارك 

رينجلرز(.
الوسلط: ويلفريلد نديلدي )ليسلر  العبلو 
سليتي( , فرانك أونيكا )برينتفلورد( , أليكس 
أونيديلكا  ريتشلارد   , )إيفرتلون(  إيوبلي 

)كللوب بلروج(.
)فاتلح  ملوىس  أحملد  املهاجملون: 
إيهيناتشلو  كيليتلي   , كاراجوملروك( 
)ليسلر سليتي( , ملوىس سليمون )نانلت( 
, صامويلل تشلوكويز )فياريلال( , أديملوال 
لوكملان )أتاالنتلا( , هنري أونيكلورو )أضانة 
)نوتنغهلام  أوونيلي  تايلو   , دمرسلبور( 
 , برللني(  )هرتلا  اجلاك  شليدر  فورسلت(, 
سلريل ديسلرز )كريمونيلز( , تريلم ملويف 

)لوريلان(.

جابري ه

قائمة المنتخب النيجيري لم�اجهة الجزائر ي�م 27 �شبتمبر ب�هران

 �شباب بل�زداد يف�ز على ممثل 
�شيرالي�ن )3-0( وي�شعد للدور 

التمهيدي الثاني

مدرب ليل يثني على الدولي 
الجزائري اآدم ونا�س

رياضـــة

رابطة أبطال إفريقيا:



اإلثنني 19 سبتمرب 2022م 10
الـموافق لـ 22 صفر 1444 هـ

عبللاس  الشللهيد  جامعللة  عرفللت   
لغللرور لواليللة خنشلللة وتحديللدا بالقطللب 
الجديللد عبللد الحللق رفيللق برارحللي، 
احتفاليللة مميللزة، حيللث أعطيللت إشللارة 
افتتللاح املوسللم الجامعللي 2022-2023، 
والللذي حمللل شللعار "مللن أجللل جامعللة 
نظيفللة وخللراء"، مللن قبللل وايل الواليللة 
السلليد يوسللف محيللوت، الللذي أثنللى 
عللى الللدور الللذي أصبحللت تلعبلله 
الجامعللة اليللوم والدليللل عللى ذلللك مللا 
ذكرتللله منظمللة اليونيسللكو التللي أكللدت 
مللرارا وتكللرارا بللأن للجامعلللللة ثللاث 
أهللداف مهمللة، وهللي التدريللس والبحللث 
عللى  يجللب  أنلله  كاشللفا  والتنميللة، 

الطالللب اليللوم قبللل الغللد مواكبللة التقللدم 
التقنللي والتكنولوجلللي ومراعللاة الجللودة 
والنوعيلللة يف التكويللن والتعليم باالسللتغال 
األمثللل لتكنولوجيللا املعلومللات و االتصللاالت 
باعتبارهللا قاطللرة التنميللة ومحركهللا 
األسللايس مضيفللا بللأن املكانللة التللي 
اكتسللبها العديللد مللن خرجللي الجامعللات 
الجزائريللة مللن خللال اعتائهللم ألفضللل 
املراكللز العلميللة عللرب مختلللف جامعللات 
العالللم يبعللث عللى التفللاؤل بمسللتقبل 

زاهللر للوطللن. 
 اليللوم  االفتتاحللي للسللنة الجامعيللة 
تللم خاللله إمضللاء اتفاقيللة تعللاون بللني 
جامعللة الشللهيد عبللاس لغللرور واملدرسللة 
الوطنيللة العليللا للغابللات، حيللث تنللدرج 

هللذه االتفاقيللة يف مجللال البحللث العلمللي 
والتكويللن وهللذا تكريسللا لسياسللة الدولللة 

يف هللذا املجللال.
مللن جهللة أخللرى كشللف السلليد عبللد 
انلله  الجامعللة،  الواحللد شللالة مديللر 
مللن خللال كل التحضللرات منللذ إعللان 
البكالوريللا  امتحانللات شللهادة  نتائللج 
لللدورة جللوان 2022، تللم تسللخر كل 
اإلمكانيللات املاديللة والبرشيللة حتللى يكللون 
الدخللول مميللزا والدليللل عللى ذلللك أنلله 
تللم اسللتقبال طلبللة جللدد أيللن وصللل 
العللدد امللتحقللني الجللدد بالجامعللة إىل 
2600 طالللب جامعللي جديللد، أمللا العللدد 
اإلجمللايل للطلبللة عمومللا فقللد بلللغ 18700 

طالللب وطالبللة. 
أبللواب  أن  ذاتلله  املسللؤول  وذّكللر 

الجامعللة مفتوحللة للطالللب يف كل املجللاالت 
مللن خللال توفللر للله كل الظللروف 
خاصللة فيمللا يخللص اإليللواء اإلطعللام 
تللم  البيداغوجيللة  التجهيللزات  النقللل 
التكفللل بهللا ومللن ناحيللة التأطللر كشللف 
أن جللل التخصصللات التللي تللم افتتاحهللا 
يرافقهللا أسللاتذة أصحللاب خللربة عاليللة، 
كمللا سللتُوفر للطلبللة الجللدد تسللع )09( 

ُشللعب تحمللل 33 تخصصللا.
وتللم باملناسللبة تكريللم األسللاتذة الذيللن 
تمللت ترقيتهللم إىل رتبللة أسللتاذ تعليللم عايل 
وكللذا تكريللم األسللاتذة الذيللن تللم تأهيلهم 
إىل أسللتاذ محللارض-أ- األوائللل عى مسللتوى 
الللرشق، كمللا تللم يف الصللدد تكريللم أقللدم 
موظفللة تشللتغل بالجامعللة منللذ سللنة 

.1999

أملس،  أول  صبيحلة  ارشف 
األملني  بولعلراس،  مسلعود 
العلام للواليلة نيابة عن السليد 
جهيلد موس وايل الواليلة املدية، 
املوسلم  افتتلاح  مراسلم  على 
الجامعلي الجاري عى مسلتوى 
بالقطلب  الكلربى  القاعلة 

بلوزرة. الجامعلي 
الجامعلي  القطلب  ويسلع 
بيداغوجلي،  مقعلد  آالف  للل6 
حيلث دخلل حيلز الخدملة مع 
الدخلول الجامعي الجلاري اثر 
ميدانيلا  بذللت  جهلود حثيثلة 
شلخي  وحلرص  ووقلوف 
من قبلل السليد اللوايل لضمان 
اسلتام امللرشوع، حيلث ثّملن 
األملني العلام، الجهلود املبذولة 
على  السلعي  إىل  والراميلة 
إحداث نهضة سلوف يشلهدها 
قطلاع التعليلم العلايل، وملدى 
الدوللة  توليله  اللذي  االهتملام 
لرقيتله وتطويلره علرب توفلر 
الكفيللة  امليكانزملات  كافلة 
االجتماعلي  املنلاخ  بتحسلني 
لتمكينهلم  لألسلاتذة  واملهنلي 
احسلن  يف  مهمتهلم  ادار  ملن 
الجامعلة  ان  مؤكلدا  الظلروف 
مطالبلة برفع التحدي لتحسلني 
علروض  وتوسليع  الجلودة 
التكوين تماشليا ملع الحاجيات 

التنمويلة
بينملا ركلز رئيلس جامعلة 
األسلتاذ جعفر بوعروري  املدية 

يف تدخلله على االهتملام البالغ 
اللذي توليله الدوللة للجامعلة 
أضحلت  حيلث  وإطاراتهلا. 
لإلطلارات  خزانلا  الجامعلة 
ومصلدر فخر للبلاد متمنيا أن 
تكلون السلنة الجامعيلة املقبلة 
سلنة أداء جامعلي متميز وثراء 

أكاديملي.
تثملني  إطلار  ويف  لإلشلارة 
فقلد  املحققلة  االنجلازات 
خلال  الجامعلة  اسلتفادت 
الدخلول الجلاري ملن هيلاكل 
القطلب  يف  تمثللت  قاعديلة 
 6 بسلعة  بلوزرة  الجامعلي 
آالف مقعلد بيداغوجلي ويعترب 
هلذا التوجله أحد أهلم تعهدات 
السليد رئيلس الجمهورية التي 
ترجمت بالسلعي إىل اسلتجماع 
رشوط نهضلة حقيقية، عمادها 
البلاد،  يف  األساسلية  الثلروة 
ثلروة تتمثلل محليا يف ملا يربو 
منهلم  طاللب  أللف   23 علن 
4645 طالبلا جديلدا موزعلني 
على 06 كليلات يؤطرهم 859 
كفاءاتنلا  خلرة  ملن  أسلتاذ 

الوطنيلة.
اللدرس  وخصلص  هلذا 
علن  للحديلث  االفتتاحلي 
ومسلؤوليتها  الجامعة  موضوع 
القادملة،  األجيلال  اتجلاه 
تكريلم  باملناسلبة  تلم  كملا 
األسلاتذة الحاصللني عى درجة 

ذية. األسلتا

افتتاح ال�شنة الجامعية 
الجديدة 2022/2023

قسم محيل

شللهدت ومنللذ صبيحللة أول أمللس 
افتتللاح  الوطللن  جامعللات  السللبت، 
املوسللم الجامعللي الجديللد لسللنة 2022 
2023-، ضمنتهللا لفتللة االهتمللام بجانب 
النظافللة كمعيللار أسللايس لللكل تقللدم 
وتطللور علمللي، حيللث ُوسللم الدخللول 
الجامعللي لهللذا املوسللم بشللعار "مللن 
وخللراء"،  نظيفللة  جامعللة  أجللل 

وهللو الشللعار ذاتلله تقريبللا التللي 
يسللعى قطللاع الربيللة إلزاملله للتاميللذ 

املتمدرسللني.
األقطللاب  تسللتقبل  سللنة  وككل 
الجامعيللة تخصصللات جديللد كالطللاب 
املؤسسللات  هللذه  يلجللون  الذيللن 
التعليميللة العاليللة بكثللر مللن الحمللاس 
واملواظبللة، وقللد سللجلت جامعللات 

الوطللن مللا يضاهللي الثاثللة مايللني 
طالللب جامعللي ملوسللم 2023، بللل45 
ألللف مقعللد بيداغوجللي جديللد، مللع 
تدعيللم القطللاع بللل2000 أسللتاذ جديد، 
 2200 فتللح  يتللم  سللوف  حللني  يف 
منصللب أسللتاذ، وهللو مللا أعلللن عنلله 
مديللر التخطيللط واالسللترشاف بللوزارة 

التعليللم العللايل، ياسللني بلعربللي.

انطلقللت صبللاح أمللس، حملللة 
الربويللة  للمؤسسللات  تنظيللف 
مديريللة  نظمتهللا  ومحيطهللا 
البيئللة بتنسلليق مللع مديريللة 
تيسمسلليلت  لواليللة  الربيللة 
املحليللة،  الجماعللات  بمشللاركة 
الكشللافة  الغابللات،  محافظللة 

أوليللاء  جمعيللات  اإلسللامية، 
املدنللي  املجتمللع  التاميللذ، 
واألسللاتذة، وهللذا  بغللرض توفللر 
وسللط مللدريس نظيللف وسللليم 
يف املؤسسللات الربويللة السللتقبال 
الجماعللة  التاميذ،وأعضللاء 
الربويللة يف أحسللن الظللروف وقللد 

اسللتهدفت الحملللة يف يومهللا األول 
مدرسللتي أول نوفمللرب، وحسلليبة 
بللن بوعللي، عللى أن تطللال جميللع 
الواليللة  الربويللة يف  املؤسسللات 
خللال الفللرة املحللددة مللن 16 إىل 

.2022 سللبتمرب   20

الحملللة  أمللس،  انطلقللت صبللاح 
الكللربى لتنظيللف للمؤسسللات الربويللة 
ومحيطهللا، التللي  نظمتهللا مديريللة 
البيئللة ومديريللة الربيللة، بالتنسلليق مللع 
الجماعللات املحليللة، محافظللة الغابللات، 
الكشللافة اإلسللامية، جمعيللات أوليللاء 
التاميللذ، املجتمللع املدنللي واألسللاتذة 
لواليللة املسلليلة، وهللذا  بغللرض توفللر 
يف  وسللليم  نظيللف  مللدريس  وسللط 
املؤسسللات الربويللة السللتقبال التاميللذ، 
وأعضللاء الطاقللم الربللوي يف أحسللن 
الظللروف وقللد اسللتهدفت الحملللة يف 

يومهللا األول أكثللر مللن 25 مدرسللة 
مللن أصللل 75 مدرسللة ابتدائيللة ببلديللة 
تنظيللف  الحملللة  املسلليلة، وتشللمل 
وتهيئللة املحيللط الداخللي والخارجللي 
للمؤسسللات الربويللة ،وذلللك يف إطللار 
املحافظللة عللى بيئللة سللليمة وتوفللر 
ظللروف صحيللة مائمللة للتاميللذ ،حيث 
لقيللت هللذه العمليللة استحسللانا كبللرا 
مللن قبللل كل الفاعلللني كونهللا تهللدف  
إىل ضمللان دخللول مللدريس متميللز 
ملوسللم 2023-2022 وكللذا اسللتقبال 
التاميللذ يف جللو مائللم للتمللدرس ويف 

أحسللن الظللروف لتحقيللق النجللاح 
املنشللود.

 تحلت شلعار "من اجلل جامعلة نظيفة 
وخلراء " شلهدت صبيحلة أملس،  قاعة 
املحلارضات الكربى عمر عسلايس بالجامعة 
السلنة  افتتلاح  حفلل  فعاليلات  املركزيلة 
2023-2022، بلإرشاف مديلر  الجامعيلة 
الجامعلة األسلتاذ أحمد بوطرفايلة واألرسة 
الجامعيلة حيث شلهد الحدث قلدوم األمني 
العلام للوالية السليد إبراهيم نلوارص والوفد 
مدنيلة  لله ملن سللطات محليلة  املرافلق 

الثورية. وأمنيلة وكلذا األرسة 
بكلملة  اسلتهلت  االفتتلاح  مراسليم 
اللذي أشلار فيهلا لتزاملن  املديلر  للسليد 

هلذا الدخلول الجامعي ملع برناملج إحياء 
اللذي  لعيلد االسلتقال  السلتون  الذكلرى 
بله  االحتفلاء  يف  بسلكرة  جامعلة  تسلتمر 
علرب مختللف النشلاطات املربمجة، مشلرا 
إىل  الوصيلة  اللوزارة  سلعي  إىل  كذللك 
علرب  الجامعلي  التكويلن  نوعيلة  تحسلني 
تحديلث نظام الدراسلات والتكويلن العايل، 
الظلروف  على  السلياق  ذات  يف  ليعلرج 
املقبوللة التي تملت فيها عملية التسلجيات 
املسلتوى  على  الجلدد  للطلبلة  النهائيلة 
مسلتعرضا  والخدماتلي،  البيداغوجلي 
حصيلة التسلجيات الباللغ تعدادها 6476 

طالب وطالبلة، إضافة إىل علروض التكوين 
الجديدة يف الليسلانس واملاسلر، تسلجيات 
الدكتلوراه، مخابلر البحث العلملي املعتمدة 
مؤخلرا، النلرش العلملي ومشلاريع الربامج 
الوطنيلة، كملا تطلرق كذللك إىل ملرشوع 
يف  يأتلي  اللذي   ،2018-2022 املؤسسلة 
جامعلة  إدارة  وتعهلدات  التزاملات  إطلار 
محملد خيلر السلاعية إلرسلاء ممارسلة 
التقييم املتواصل ملختلف أنشلطة املؤسسلة 
والتأطلر  والتكويلن  التسلير  مجلاالت  يف 

البيداغوجلي وغرهلا ملن املجلاالت.

تحت شعار " دخول مدرسي في محيط نظيف"

الم�ؤ�ش�شات الترب�ية بالم�شيلة تحت مجهر حمالت تنظيف كبرى

حملة تنظيف للم�ؤ�ش�شات الترب�ية ب�الية تي�شم�شيلت

مرا�شيم حفل افتتاح الم��شم الجامعي 2023/2022 جامعة ب�شكرة
فتحي مهناوي 

ق. غ

المحلي

 ُأدرجت بها تخصصات جديدة لهذا الموسم

جامعة ال�شهيد عبا�س لغرور بخن�شلة ت�شتقبل 700 18 طالب

دخول جامعي بمقتضاه يتم اإلسهام في ترقية الجامعة الجزائرية وإنما البحث العلمي

الدخلول  برسلم  سليتم 
2022-( املقبلل  امللدريس 
2023( فتح تسلع مؤسسات 
أم  بواليلة  جديلدة  تربويلة 
البواقلي، حسلبما عللم يلوم 
السلبت ملن املديريلة املحلية 

الوطنيلة. للربيلة 
الربيلة  مديلر  وأوضلح 
البواقلي  أم  لواليلة  الوطنيلة 
رشليد بن مسلعود، أنه سيتم 
امللدريس  الدخلول  برسلم 
تسلع  فتلح   2022-2023
جديلدة  تربويلة  مؤسسلات 
بالواليلة، ويتعللق األمر بفتح 
ثانويلة  الواليلة  بعاصملة 
تلميلذ  للل1.000  تتسلع 

تلميلذًا(   840( ومتوسلطة 
مجمعلني  إىل  باإلضافلة 
اسلتيعاب  بقلدرة  مدرسليني 
للكل  تلميلذ   480 إىل  تصلل 

. منهملا
كملا سليتم فتلح مجمعني 
مدرسليني ببلدية عني فكرون، 
وآخلر ببلديلة علني البيضاء، 
ببلدية قر  ومجملع مماثلل 
الصبيحلي باإلضافلة إىل آخر 
ببلديلة فكرينلة، اسلتناًدا إىل 
سليتم  بينملا  مسلعود،  بلن 
فتلح  كذللك  قريلب”  “عملا 
ببلديتي  مدرسليني  مجمعلني 
علني البيضلاء وأوالد حمللة.

بعضها تفتح بالمناطق النائية

ت�شع م�ؤ�ش�شات ترب�ية جامعات ال�طن ت�شهد انطالقة لم��شم جامعي حالم ...2022- 2023
جديدة ُت�شّرع للدخ�ل 

المدر�شي المقبل بابا

جمال. د

عابد. م

ع. بديار

ق م



11 اإلثنني 19 سبتمرب 2022م 
الـموافق لـ 22 صفر 1444 هـ

الرشطللة  أفللراد  تمكللن 
بفرقللة قمللع اإلجللرام مللن 
يف  أشللخاص   05 توقيللف 
العقللد الثانللي مللن العمللر 
عللى  الحيللازة  يف  تورطللو 
مللواد صيدالنيللة )أقللراص 
خصائللص  ذات  طبيللة( 
مؤثللرة عقليللا بللدون وصفللة 
طبيللة قصللد اإلتجللار غللر 
حيللث  فيهللا،  املللرشوع 
تللم عللى إثللر ذلللك حجللز 
4000 قللرص مهلللوس مللن 
نللوع بريقابالللني 300 ملللغ 
مبلللغ مللايل  إىل  باإلضافللة 
قللدره 43 مليللون سللنتيم 
تعتللرب مللن عائللدات الرويج، 
حيثيللات القضيللة تعللود إىل 
اسللتغال قللوات الرشطللة 
ملعلومللات مفادهللا وجللود 
يحللوزون عللى  أشللخاص 
كميللة مللن املؤثللرات العقليللة 
بمدينللة  ترويجهللا  قصللد 
ليتللم  بلعبللاس   سلليدي 
وضللع خطللة أمنيللة محكمللة  

قصللد اإلطاحللة بهللم .

دقيقللة  مراقبللة  بعللد   
لتحركاتهللم تللم توقيفهللم 
الواحللد تلللو األخللر، حيللث 
ضبطللت بحوزتهللم كميللات 
املؤثللرات  مللن  متفاوتللة 
العقليللة بلغللت يف مجموعهللا 
4000 قللرص مهلللوس مللن 
نللوع بريقابالللني 300 ملللغ 
، باإلضافللة إىل مبلللغ مللايل 
قللدره 43 مليللون سللنتيم 
تعتللرب مللن عائللدات ترويللج 
هللذه السللموم ،بعللد اسللتيفاء 
جميللع اإلجللراءات القانونيللة 
تحللت اإلرشاف الدائللم للسلليد 
لللدى  الجمهوريللة  وكيللل 
محكمللة سلليدي بلعبللاس 
تللم إنجللاز ملللف قضائللي 
ضللد املشللتبه فيهللم عللن 
قضيللة الحيللازة عللى مللواد 
صيدالنيللة  )أقللراص طبيللة( 
ذات خصائللص مؤثللرة عقليللا 
بللدون وصفللة طبيللة قصللد 
االتجللار غللر املللرشوع فيهللا، 
تللم بموجبلله تقديمهللم أمللام 

النيابللة .

�شرطة �شيدي بلعبا�س تحجز 
4000 قر�س مهل��س وت�قف 

مروجيها

ع. بديار

  نفللذت قللوات الرشطللة و الللدرك 
الوطنللي بخميللس مليانللة يف واليللة 
عللني الدفللى مؤخللرا، عمليللة مداهمللة 
عللى مسللتوى مدينللة خميللس مليانللة، 
اسللتهدفت عللدة أحيللاء، شللوارع و كللذا 
سللاحات عامللة، كمللا شللملت تعزيللز 
نقللاط املراقبللة املوضوعللة عللرب مداخللل 
أهللم محللاور  املدينللة و  و مخللارج 
الطللرق الكللربى بهللا، خالهللا تللم 

تعريللف وتفقللد هويللة أكثللر مللن 130 
شللخص مللن مختلللف الفئللات العمريللة، 
إىل جانللب تنقيللط و مراقبللة أكثللر مللن 
100 مركبللة بمللا يف ذلللك دراجللات 

ناريللة .
العمليللة أسللفرت عللن توقيللف سللتة 
مللن  بحللث  محللل  أشللخاص   )06(
طللرف مصالللح العدالللة بموجللب أوامللر 
و أحللكام قضائيللة جللراء تورطهللم 

يف قضايللا إجراميللة مختلفللة، اتخللذت 
بشللأنهم اإلجللراءات القانونيللة عللى 
الفللور، كمللا تللم يف سللياق هللذه العمليللة 
األمنيللة املشللركة، تحريللر أربعللة )04( 
مخالفللات جزافيللة مروريللة و كللذا 
تحريللر سللبعة )07( محللارض ضللد 
مخالفللي قانللون املللرور مللن فئللة 
السللواق، مللن بينهللم سللائقي دراجللات 

ناريللة أغلبهللم شللباب.

أوقفللت عنللارص الرشطللة 
بأمللن دائللرة بوقادير بالشلللف 
أربعللة أشللخاص ينشللطون 
ضمللن جمعيللة أرشار متكونللة 
أشللخاص   04 أربعللة  مللن 
الدراجللات  برسقللة  تقللوم 
الهوائيللة و الناريللة، القضيللة 
تمللت عللى إثللر شللكاوى مللن 
قبللل ضحايللا بعللد تعرضهللم 
لرسقللة دراجاتهللم مللن أمللام 
يتفاجللأ  حيللث  املسللاجد 
خروجهللم  بعللد  املصلللني 
مللن املسللجد مللن اختفللاء 

دراجاتهللم الهوائيللة، عللى فور 
بارشت ذات املصلحللة تحرياتها 
حيللث أسللفرت عللن توقيللف 
املشللتبه فيهللم و اسللرجاع 
بعللض الدراجللات املرسوقللة، 
بعللد اسللتكمال امللللف الجزائي 
يف حللق املشللتبه فيهللم عللن 
قضيللة جنايللة تكويللن جمعيللة 
أرشار لغللرض ارتللكاب جنحللة 
بالتعللدد  والرسقللة  الرسقللة 
مرسوقللة،  أشللياء  وإخفللاء 
أحيلللوا بموجبلله أمللام محكمللة 

بوقاديللر.

الشلف

�شرطة ب�قادير تفكك جمعية 
اأ�شرار مخت�شة في ال�شرقات

بالتنسيق مع مصالح الدرك الوطني

اسللتلم السلليد نحيلللة لعللرج، منصبلله 
عللى رأس واليللة تيسمسلليلت، خلفللا للوايل 
السللابق عبللاس بللداوي، والللذي أنهيللت 
مهاملله يف الحركللة الجزئيللة التللي أجراها 

رئيللس الجمهوريللة مؤخللرا. 
 والللوايل الجديللد خريللج املدرسللة 
الوطنيللة لللإلدارة، شللغل عللدة مناصللب، 
أمللني  كان  شللغله  منصللب  وآخللر 
عللام لواليللة ادرار. وقللد حللر حفللل 
التنصيللب السلللطات املدنيللة والعسللكرية 

واألمنيللة لواليللة تيسمسلليلت. 
 ويف كلمللة للله باملناسللبة، قللال الللوايل 
الجديللد، أن الهللدف الجوهللري للله، هللو 
اسللرجاع ثقللة املواطللن، حيللث دعللا 
نحيلللة لعللرج ، جميللع املسللؤولني عللى 
مسللتوى الواليللة، لاسللتماع إىل انشللغاالت 
املواطنللني، والتكفللل بهللا حسللب األولويللة 
والتحللدث معهللم بلغللة الراحللة. وقللد 
تعهللد الللوايل الجديللد عللى مواصلللة 

املسللرة قدمللا لخدمللة الصالللح العللام 
ودفللع عجلللة التنميللة إىل األمللام، طالبللا 
مسللتثمرين،  الواليللة،  مواطنللي  مللن 
ومجتمللع مدنللي مللد يللد العللون ملواصلللة 
الجهللود املبذولللة واالرتقللاء بالواليللة 
تنمويللا، مؤكللدا عللى العمللل بنزاهللة 
ورصامللة . مللن جهللة أخللرى، ودع وايل 
السللابق عبللاس بللداوي ، بعللد مللا يقارب 
24 شللهرا عللى رأس الواليللة وقللال : " 
أدعللوا الجميللع إىل مللد يللد املسللاعدة 
للنهللوض  الجديللد  الللوايل  ومرافقللة 

بتنميللة هللذه الواليللة املجاهللدة".
وباملناسللبة عللرب الللوايل السللابق السلليد 
عبللاس بللداوي عللن شللكره إلطللارات 
الواليللة و املنتخبللني املحليللني والفاعلللني 
يف املجتمللع املدنللي الذيللن كانللوا عونللا 
للله يف أداء مهاملله عللى النحللو األمثللل 
واملسللاهمة يف خدمللة وتنميللة الواليللة. 
وبللدوره عللرب الللوايل الجديللد السلليد 

نحيلللة لعللرج عللن عرفانلله وشللكره 
للسلليد رئيللس الجمهوريللة عللى الثقللة 
التللي وضعهللا يف شللخصه ، متعهللدا أنلله 
سلليعمل جاهللدا للرقللي بهللذه الواليللة 
وسلليكون عنللد حسللن ظللن الثقللة التللي 
وضعهللا فيلله السلليد رئيللس الجمهوريللة, 
العمللل سللويا  الجميللع عللى  حاثللا 
ومواصلللة املجهللودات لتحقيللق تطلعللات 
السللاكنة مللن خللال اسللتغال املبللادرات 
الهادفللة واإلمكانيللات واملللوارد املتاحللة 
الطموحللات  بتجسلليد  يسللمح  بمللا 
رضورة  عللى  شللدد  أيللن  التنمويللة، 
التللام  التكفللل  و  التنميللة  مرافقللة 
بانشللغاالت املواطنللني واإلصغللاء لهللم 
لتحسللني اإلطللار املعيللي للسللاكنة، 
وتحقيللق مزيللد مللن التقللدم يف مسللار 
التنميللة املحليللة بهللذه الواليللة واالنتقللال 

بهللا إىل مصللاف الواليللات الرائللدة.

اشللتكى سللكان عمللارات حللي 138 
مسللكن ببلديللة املسلليلة، مللن الحالللة 
يعيشللونها  أصبحللوا  التللي  املزريللة 
منللذ عللدة سللنوات جللراء تدهللور 
شللبكة الللرف الصحللي بالحللي، مللا 
جعللل الروائللح الكريهللة تنتللرش يف 
كل مللكان، ناهيللك عللى امليللاه القللذرة 
التللي طفللت عللى األرضيللة، وهللو مللا 
تسللبب يف الكثللر مللن املخللاوف جعللل 
السللكان يطالبللون بللرورة التدخللل 
املعنيللة إلصللاح  للجهللات  العاجللل 
األعطللاب يف أقللرب وقللت، لتخليصهللم 
مللن قلقهللم ومخاوفهللم التللي تللزداد 
خاصللة يف ظللل انتشللار وبللاء كورونللا، 
وهللو مللا يتطلللب الحللرص الدائللم يف 
سللبيل توفللر النظافللة ،يف الوقللت الللذي 
تشللهد فيلله عللدد مللن األحيللاء بالبلديللة 
حمللات تطوعيللة تحسيسللية وتعقيللم 

املحيللط، وعللن هللذا الوضللع املللردي، 
كشللف سللكان وقاطنللي عمللارات حللي 
138 مسللكن، أنهللم يكابللدون معانللاة 
يوميللة حقيقيللة وسللئموا الوعللود مللن 
طللرف مصالللح "األوبيجللي"، وهللو 
األمللر الللذي عكللر صيللف سللكان الحللي 

لسللنوات وشللّوه أجسللاد األطفللال مللن 
خللال تعرضهللم للسللعات الحللرشات 
الضللارة وخاصللة البعللوض،ويف ظللل 
ذلللك تعتللرب النقللاط السللوداء مللن أبللرز 
االنشللغاالت التللي تللؤرق املواطنللني 

وتتطلللب اإلصللاح الفللوري.

 قاملت مصاللح أملن واليلة املسليلة وكذا 
التابعلة  اللل)14(  الدوائلر  أملن  مصاللح 
مشلركة  رشطيلة  عمليلات  بتنظيلم  لهلا 
)مداهملات( بالتنسليق ملع مصاللح اللدرك 
الوطنلي، سلخر لهلا تعلداد بلرشي وعتلاد 
ملادي كبريلن، حيث مسلت العمليلة األماكن 
علدة  وشلملت  الجريملة  وأوكار  املشلبوهة 
اإلختصلاص،  قطلاع  مسلتوى  على  أحيلاء 

تلم خالهلا نصلب حواجلز مراقبلة متنقللة 
الرئيسلية  الطلرق  مختللف  علرب  ودوريلات 
والفرعيلة ومداهملة النقلاط املشلبوهة، حيث 
إىل  باإلضافلة  شلخصا،   611 تنقيلط  تلم 
تفتيلش ومراقبلة 380 مركبلة ملع توقيلف 
18 شلخصا وإنجلاز ملفلات قضائية ضدهم 
لتورطهلم يف قضايلا تتعلق بحيلازة املخدرات 
واملؤثلرات العقليلة قصد االسلتهاك، وحيازة 

سلاح أبيض محظلور دون مقتلى رشعي، 
هلذه العمليلات مكنلت ملن حجلز أقلراص 
مهلوسلة ومخلدرات )كيف معاللج( باإلضافة 
إىل أسللحة بيضلاء محظورة )سلكاكني(، مع 
تحريلر 221 مخالفة وجنحلة مرورية وحجز 
51 دراجلة ناريلة بلدون وثائق. لإلشلارة أن 
هلذه العمليات جرت يف ظروف حسلنة وسلط 

املواطنلني. إستحسلان 

�شرطة الم�شيلة تكثف عملياتها ال�شرطية لمحاربة االإجرام 
الح�شري

عين الدفلى/ العملية أسفرت عن توقيف عدة مطلوبين للعدالة

مداهمة ت�شاركية بين ال�شرطة والدرك الأوكار الجريمة بخمي�س مليانة

المحلي

ب واليا جديدا لتي�شم�شيلت نحيلة لعرج ُيَن�شَّ

المسيلة

سللجلت مؤسسللة توزيللع 
الكهربللاء والغللاز "سللونلغاز 
بواليللة تيسمسلليلت، ديونهللا 
وخللال  زبائنهللا  لللدى 
السللدايس األول مللن السللنة 
بلغللت  والتللي  الجاريللة 
دينللار  مليللون   1599.72
جزئللري، وهللذا مللا يؤثللر 
حسللب القائمللني عللى الرشكللة 
يف تجسلليد الربامللج التنمويللة 
باسللتمرارية  يمللس  وأيضللا 
املقدمللة  الخدمللات  ونوعيللة 

للزبائللن.
الصللدد  هللذا  ويف 
وضعللت مؤسسللة سللونلغاز 
التسللهيات  كل  بتيسمسلليلت 
لزبائنهللا مللن أجللل تسللديد 
مسللتحقات الكهربللاء والغللاز 

املراكمللة، كمللا وضعللت طللرق 
دفللع مختلفللة للتسللديد منهللا 
التسللديد يف أي وكالللة تجاريللة 
عللرب الوطللن، التسللديد يف كل 
مكاتللب الربيللد عللرب الوطللن، 
الدفللع االلكرونللي، الدفللع عللن 
طريللق البطاقللة البنكيللة مللن 
 www خللال موقللع الرشكللة

.sonelgaz .dz
لإلشللارة فقللد بلللغ عللدد 
املشللركني مللن الزبائللن فيمللا 
 ،83474 بالكهربللاء  تعلللق 
وعللدد زبائللن الغللاز 56350، 
بينمللا بلللغ طللول شللبكة الغاز 
1703.09 كلللم، و5750 كلللم 
طللول شللبكة توزيللع الكهربللاء 
إىل غايللة نهايللة شللهر جللوان 

.2022
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الرحاللة  يختللف  ال 
الطنجلي ابلن بطوطلة عن 
كثلر ملن الرحاللة العرب, 
فضلان  ابلن  غلرار  على 
واإلدريلي  والبرونلي 
بلن  وأحملد  جبلر  وابلن 
ماجلد النجلدي وكلذا ليون 
االفريقي أو الحسن الوزان. 
عنهلم  هلو  يتميلز  لكنله 
ألنله مكلث يف رحلتله هذه 
التلي كانلت لهلدف الحج, 
زهلاء اللل 28سلنة طلاف 
عربها وزار حلوايل 40دولة 
بل60حاكملا  وإلتقلى 
تلقلى ملن معظهلم الهدايا 
واملزايلا التلي شلجعته عى 
مواصللة الرحللة, و امتدت 
ثلم  والهنلد  الصلني  ملن 
حتى جنلوب روسليا, ومن 
بعلد السلينغال وموريتانيا 
وملايل تمبكتو. وحلني عاد 
مدينلة  سللطان  اسلتقبله 
فاس)أبلو عنلان املرينلي( 
هلذا األخر أمر الشلاب ابن 
جلزي املالكلي لكتابلة كل 
صغلرة وكبرة, وهلذا بعد 
أن رواهلا لله ابلن بطوطة 
مللدة ثاثلة أشلهر, فكتلب  
تفاصيلل  الشلاب  هلذا 
سلمّي  كتلاب  يف  الرحللة 
فيملا بعد)تحفلة النُظار يف 
وعجائب  األمصلار  غرائلب 
األسلفار(  واللذي كتلب يف 
نفلي  )جزملت  مقدمتله 
على هجلر األحبلاب, ملن 
اإلنلاث والذكلور, وفارقلت 
الطيلور  مفارقلة  وطنلي, 
ثم سلافر مجددا  للوكلور( 

باألندللس. غرناطلة  إىل 
هلذه  يف  أبلدا  يمكننلا  ال 
اللفتة أن نتطلرق إىل جميع 
ملا جلاء يف الكتلاب, لكننا 
سلنركز فقلط على الفلرة 
التلي قضاهلا ابلن بطوطة 
وهلي  املالديلف  جلزر  يف 
سلنة ونصلف فقلط, وكان 
قاضيلا بهلا, وأنله تلزوج 
أربعة نسلاء هنلاك, وكيف 
يلروي لنلا قصلة دخولهم 

يحكمهلا  اإلسلام,وكان 
آنلذاك حاكما مسللما يُدعى 
شلاه  تغللق  بلن  محملد 
للصلني,  كسلفر  لرسلله 
ويقول بلأن الجزيلرة التي 
كان بها كانت تُسلمى)ديبة 
املهلل( وأن علدد الجزر هو 
ألفلان, وكانلوا يحبون نوعا 
من السلمك املعنّي ويسلمى 
ٌقلب امللاس ,لونله أحمر له 
رائحلة مثلل رائحلة لحلم 
فلوق  فيضعونله  النعلام, 
ويشلعلون  النخيلل  أوراق 
أسلفله الدخلان حتى يجف 
وييبلس وبعدهلا يأكلونله, 
اللذي  للسلمك  ويقلول 
يف  عجيبلة  قلوة  يأكلونله 
البلاءة أي ميء بالفسلفور, 
عندهلم  النخيلل  أملا 
12ملرة يف السلنة,  فيثملر 
ويصنعلون من نلواة البلح 
والعسلل,  والزيت  الحليلب 
العسلل  ملن  ويصنعلون 
الحللوى التلي يأكلهلا أهل 
أجسلاد  بأن  الجزيرة.وقول 
ضعيفلة  هنلاك  السلكان 
شلخص  أي  وأن  جلدا, 
يُصلاب  عليهلم  يعتلدي 
بعلد  فيملا  تلحقله  بلعنلة 
ويصلاب بمصيبلة عاجللة 
سلواء وهو داخلل الجزيرة 
أو بعلد أن يسلافر ويرحل, 
إعمارهلم  سلبب  وهلذا 
أهلل  وأنهلم  للألرض, 
نظافة,يسلتحمون مرتان يف 
اليوم, ويدهنون أجسلامهم 
وملاء  العطلرة  بالزيلوت 
شلوارعهم  الورد,حتلى 
وتظللها  ونقية(  )مكنوسلة 
أشلجار, وأنلت تملي بها 
وجلل  بسلتان,  يف  كأنلك 
بالخشلب,  مبنيلة  بيوتهلم 
البيلوت مرتفعلة علن  وأن 
السلكان  وكل  األرض, 
يمشلون حفلاة, وللضيوف 
امللاء  ملن  قلدر  يضعلون 

أملام البيلت لغسلل 
ويلبلس  أرجلهلم. 
منشلفة  السلكان  معظلم 
بطونهم  أسلفل  يضعونهلا 
الليء  ويشلدونها,نفس 

يلبسلن  النسلاء,حيث  ملع 
أقمصلة صدريلة وأذرعهن 
إىل املرفلق مليئة باألسلاور 
التلي أغلبهلا ملن الفضلة 
مخصلص  الذهلب  ألن   ,
زوجلات  أي  لألملرات 
أملا  واللوزراء,  النبلاء 
فهلو  اللزواج  يف  الصلداق 
بلل  وسلهل  جلدا  بسليط 
ملن  تلزوج  )لذللك  هلنّي 
أربعلة( وامللرأة حلني تقدم 
تغسلل  الطعلام  لزوجهلا 
رجليله ويسلتحيل أن تأكل 
معله, وإذا تلزوج عليهلا ال 
تغضلب نهائيا , بلل تطيّبه 
والريحة,وتبخلر  بالطيلب 

ثيابله؟ا
وأهلم يشء يف هذه الرحلة 
للذات املنطقلة أنله يلروي 
هلؤالء  إسلام  قصلة  لنلا 
السلكان قبلل مجيئله إليها 
بللمئتني سلنة. حيث اعتاد 
السلكان األولون عى تقديم 
قربلان وكانلت فتلاة عذراء 
كل  السلكان  اتفلق  كملا 
شلهر يركونهلا يف بيت من 
جلذوع النخل عى السلاحل 
حتلى يأتي الجلن ويأخذها 
وهلو من يخرج ملن البحر, 
وسلاد هلذا االعتقلاد جيا 
بعد جيلل إىل أن جاء , وكان 
يحكلم الجزر هنا سللطانة 
ابن  تدعلى خديجة,تحلرى 
إىل  ليصلل  األملر  بطوطلة 
أنه قبل200 سلنة  حقيقلة 
التلي ملن قبله مر ملن هنا 
رجلل مغربي صاللح يُدعى 
أبلو بركات الرببلري فمكث 
إىل  العجائلز  إحلدى  عنلد 
عليهلا  القرعلة  جلاءت  أن 
فوجدهلا  ابنتهلا,  لتقديلم 
تبكلي حالها وحلال حظها 
الليء, فقال أبلو بركات ال 
تحزنلي أنلا من سليذهب, 
وفعلا حينملا حلل الظام 
ذهب هلو شلخصيا ومكث 
جلاء  أن  إال  البيلت,  يف 
العفريلت, فلراح صاحبنلا 
عليله حتلى  القلرآن  يقلرأ 
فلر وغملس يف امللاء إىل غر 
رجعلة. ويف الصبلاح قلص 

وقلع  ملا  السلكان  على 
السللطان  فاسلتدعاه  لله, 
وقلال لله : إن كلررت هلذا 
أي  الجلن  يظهلر  وللم 
صدقنلاك,  سلاملا  وعلدت 
وملن  فعلله,  ملا  وهلو 
يتخلذ  والجميلع  يومهلا 
للحماية  القلرآن سلندا  من 
ملن األخطلار والجلن ,بلل 
واإليملان  للتعبلد  مسللكا 
بما جلاء يف القلرآن الكريم 

ككتلاب صلادق.
ابلن  فلإن  وللتذكلر 
بطوطلة نُعت بهلذا النعت, 
نسلبة إىل أمله التلي كانت 
ولهلا  فطوملة,  تسلمى 
بطلة عزيلزة عليهلا كثرا, 
فسلميت ببطوطلة من باب 
بطوطلة  ابلن  وأن  الدللع. 
بلاد  إىل  سلافر  حينملا 
الصني أيلام الحكم املغويل, 
قال علن هذا البللد العظيم 
بأنه أعظلم األمم يف اإلحكام 
والخاصلة  والصناعلة. 
الرببلري  هلذا  رحللة  ملن 
الطنجلي ملن قبيللة لواتة 
مشلحونا  كان  أنله  هلو   ,
وحلب  االكتشلاف  بطاقلة 
يهلدأ  للم  وأنله  املعرفلة, 
لله بلال حتلى يلزور هذه 
املنطقلة واإلقليم والجزيرة, 

هلذا  ملرات,  أربلع  ليحلج 
الشلغف والنفلس الطويلل 
مكنلاه من تسلجيل إسلمه 
ذهب.كيلف  ملن  بأحلرف 
وامللؤرخ  القلايض  وهلو  ال 
والشلاعر يف نفلس الوقلت.

جلزر املالديلف التلي هلي 
اليلوم دولة مسلتقلة تتمتع 
اسلتقلت  كامللة  بسليادة 
علام 1965 بعلد أن كانلت 
تحلت الحمايلة الربيطانية, 
واسلمها يف اللغة الرسلمية 
الديفلي راجلي, عاصمتهلا 
ماليله واللغة الرسلمية هي 
تعرضلت  وقلد  الديفهلي, 
الجلزر هلذه إىل تسلونامي 
دملر  علام2004  عنيلف 
معظلم املنشلآت يف الجلزر 
بحيلث نجت فقلط 09جزر 
مسلها  أخلرى   57 بينملا 
اللرر وتحطملت بنيتهلا 
شليقة  إذا  التحتية.الرحللة 
السفرية  الوسلائل  قلة  رغم 
البسليطة  والرحلال 
العزيملة  لكلن  والبدائيلة, 
أنجبلت عاملا دخلل التاريخ 
ملن بابله الواسلع والدليل 
كاملربدج  جامعلة  أن 
الربيطانيلة صنفلت الرجل 
الرحاللة  أملر  أنله  علن 

املسللمني.

مساهمـة

ابن بط�طة..... وجزر المالديف
بقلم: جمال نرصالله
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حسيبة. ب

أطلقلت هيئلة "أورنلج" للكتلاب يف 
القلارة اإلفريقية لعام 2023، مسلابقة 
للكل سلكان القلارة السلمراء، تحظى 
شلأنها  ملن  والتلي  النلرش،  دور  بهلا 
الفرنسلية  باللغلة  روايتلني  ترشلح 
نلرش  دار  ملن  أو  إفريقلي،  لكاتلب 

عموملا. اإلفريقيلة  بالقلارة  تتواجلد 
الكتلب  انتقلاء  ذللك  عقلب  وسليتم 
املؤهللة ملن طلرف لجنلة القلراءة يف 
على  تعملل  سلوف  والتلي  إفريقيلا، 
التواصلل ملع النارشين وحتلى الكتّاب 
املختاريلن يف القائمة النهائيلة، إذ تتابع 
قلراءة هلذه الكتب لجنة تحكيلم دولية، 
بالجائلزة  الفائلز  علن  بعدهلا  ليُعللن 
الرويجيلة  الحمللة  بلدء  وبالتلايل 

للكتلاب.
قيملة  "أورانلج"  هيئلة  وقلدرت 
حيلث  يلورو،   10 بلل000  الجائلزة 
حلّددت الهيئلة السلالفة الذكلر، فرات 
اإلعلان علن الجائلزة بثلاث مراحلل، 
فربايلر  غايلة  إىل   2022 نوفملرب  ملن 
2023، وملن ملارس إىل مايلو 2023، 
واملرحلة األخرة سلوف تكلون يف يونيو 

.2023 )جلوان( 
بريلدا  املذكلورة  الهيئلة  وأودعلت 
باللدول  النلرش  للدور  إلكرونيلا 

اإلفريقيلة الراغبلة يف املشلاركة يف هذه 
كالتلايل:  وامللدّون  الفكريلة  املسلابقة 
.anais.guhur.ext@orange.com
حسيبة. ب

يُنّظللم املهرجللان الللدويل للرشيللط 
املرسللوم بالجزائللر "فيبللدا" يف دورتلله 
الرابعللة عللرش، وبالتعللاون مع مؤسسللة 
الوطنللي  والديللوان   ،"Z¬- LINK"
لحقللوق املؤلللف والحقللوق املجللاورة، 
مسللابقة "كوسللباي الجزائللر 2022"، 
وذلللك يف الفللرة املمتللدة مللن الرابللع 
إىل غايللة الثامللن أكتوبللر املقبللل، حيللث 
ديللوان  املهرجللان  هللذا  سلليحتضن 

ريللاض الفتللح بالعاصمللة.
املهرجللان  القائمللون عللى  وعللّدد 
املذكللور رشوطللا جمللة لللكل مللن رغللب 
يف املشللاركة، أبرزهللا هللو أن تُقللّدم أزياء 
تجسللد شللخصيات مسللتوحاة مللن 
األرشطللة املرسللومة بمختلللف أنواعهللا 
)مانجللا، رشيللط مرسللوم، كاريكاتر، أو 
غللر ذلللك(، وتنتقللى هللذه الشللخصيات 
مللن عالللم ألعللاب الفيديللو أو السللينما 
واألدب، والتللي تللرسد ضمللن الحكايللا 
يمكللن  كمللا  الجزائريللة،  الشللعبية 
للمشللاركني دمللج عللدة شللخصيات مللن 
وحللي خيالهللم، ويسللمح للمتسللابقني 
باملشللاركة بللزي واحللد فقللط وأن ال 
يكللون قللد شللارك بهللذا الللزي قبللا، 
إذ سللتقوم لجنللة التحكيللم بتقييللم 
معايللر  أسللاس  عللى  املرشللحني 
خاضعللة ملنهللاج املسللابقة والتللي تُلللزم 
املتسللابق بللل: تقمللص الشللخصية مللع 
ماحظللة أداء املرشللح، تقييللم صالللة 
العللرض املرسحللي امُلقللّدم، وسللتأخذ 
لجنللة التحكيللم معيللارا آخللر لللدى 
تقييمهللا للمتبللاري واملتمثللل يف تقييللم 
الللزي بنسللبة 50 باملائللة، واألداء 50 
باملائللة هللذا األخللر يشللمل تصميللم 
العللرض أيضللا، حيللث تخضللع كل هللذه 
األسللس لل"جللودة األزيللاء، والتللي تضم 
التصميللم، التصنيللع، اإلكسسللوارات، 

وغرهللا.
محافظللة  أدرجللت  جهللة  مللن 
عللن  االمتنللاع  املذكللور،  املهرجللان 
بعللض العللوارض التللي قللد تحللول بللني 
املتسللابق وطللرق أدائلله أو الوسللائل التي 
تسللتعمل أثنللاء العللرض، مانعللة بذلللك 
اسللتخدام الحيوانللات، إذ يجللوز للجنللة 
التحكيللم أو منظمللي املهرجللان التدخللل 
عنللد حللدوث أي خطللر ينتللج سللواء عن 

طريللق االسللتعانة بالحيوانللات، أو عنللد 
اسللتخدام أسلللحة أو أزيللاء ال تُحللرم 
فيهللا الللروح االيجابيللة للمنافسللة، كمللا 
يُمنللع اسللتخدام األلبسللة الرسللمية التي 
تشللر لهيئللات جزائريللة أو أجنبيللة 
اسللتعمال  أيضللا  ويُحظللر  كانللت، 
السللوائل واملنتجللات األخللرى التللي مللن 
شللأنها أن تلللوث الفضللاء، أو تؤثللر عللى 
األداء الجيللد للمنافسللة، عللى اعتبللار أن 
هللذه املسللابقة أدرجللت عللى أسللاس 
الصللورة،  املقللرح يف  الللزي  جللودة 
وكللذا الرسللومات التللي يجللب أن تكللون 
مصحوبللة بنللص توضيحللي يحللدد 
املللواد املسللتعملة، ناهيللك عللن مللرشوع 

السللينوغرافيا.
املللدة  املهرجللان  هيئللة  وقللدرت 
ثانيللة  الزمنيللة لللكل عللرض بللل30 
كحللد أدنللى، ودقيقتللني كحللد أقللى، 
عرضلله  مللزج  للمرشللح  يمكللن  إذ 
بموسلليقى تتللاءم والعللرض املقللدم، 
حيللث ترسللل العللروض عللى الربيللد 
laabcourrier@ التللايل:  اإللكرونللي 

.yahoo.fr
املنظمللة  الهيئللة  أوضحللت  و 
للمهرجللان والهيئللات امُلنسللقة معهللا، 
أنهللا تحظللر اسللتخدام أي آلللة للتصوير 
داخللل منطقللة املسللابقة، يف حللني يمكن 
للصحافللة املعتمللدة بتسللجيل أو التقللاط 
صللور ومقتطفللات مللن أداء املرشللحني 
دون أن تتجللاوز املللدة خمللس )05( 

دقائللق مللن التصويللر،  
وفتحللت الجهللة امُلنظمللة للمسللابقة 
للرشيللط  الللدويل  املهرجللان  ضمللن 
املرسللوم بالجزائللر يف طبعتلله الرابعللة 

كل  أمللام  املنافسللة  بللاب  عللرشة، 
الجزائريللني الراغبللني يف ذلللك، منهيللة 
إىل علمهللم أنلله يجللب عللى كل مشللارك 
أن يمللأل اسللتمارة التسللجيل وإرفاقهللا 
برسللالة االلتللزام، وإرسللالها عللرب الربيد 
laabcourrier@ التللايل:  اإللكرونللي 
yahoo.fr، ويجللب عللى املقبولللني مللن  
املشللاركني يف هللذه املسللابقة، التقللدم 
إىل فضللاء Z-LINK، مرفوقللني بنسللخة 
مللن وثيقللة هويتهللم، أمللا بالنسللبة 
للُقللر الراغبللني يف املشللاركة فعليهللم 
ّوقللع مللن طللرف  تقديللم تريللح مُّ

الللويل.
وأفصحللت كل مللن إدارة املهرجللان 
الللدويل للرشيللط املرسللوم، ومؤسسللة 
الوطنللي  والديللوان   ،"Z-LINK  "
لحقللوق املؤلللف والحقللوق املجللاورة، 
عللن عديللد الجوائللز والتللي سللوف 
ترفللع للفائزيللن يف مضامللر عديللدة 
منهللا؛ جائللزة "الكوسللياي الخاصللة 
تُعنللى  والتللي  الجزائريللة  بالثقافللة 
جزائريللة  شللخصيات  بل"أزيللاء 
مسللتوحاة مللن األرشطللة املرسللومة، 
القصللص والروايللات، األدب واملللرسح..

إلللخ"، باإلضافللة إىل جائللزة أفضللل 
كوسللياي منفللرد والخللاص بديللوان 
حقللوق املؤلللف والحقللوق املجللاورة 
)ONDA(، وجائللزة أفضللل كوسللياي 
عللرض ثنائللي، وجائللزة أفضللل زي، 
وجائللزة أفضللل كوسللاي فكاهللي يف 
مضمللار الكوميديللا، إذ يمكللن للفائزيللن 
املشللاركة  الوطنيللة  املسللابقة  يف 
املتوسللطية  الجائللزة  منافسللات  يف 

للكوسللباي.

الثقافي

الدورة الـ14 منه تنطق الفترة الممتدة ما بين الرابع والثامن أكتوبر المقبل

دور النشر مدعوة إليداع الطلبات قبل 30 سبتمبر الجاري

المهرجان الدولي لل�شريط المر�ش�م ينظم م�شابقة
 "ك��شبالي الجزائر 2022"

اإطالق الدورة الخام�شة لجائزة "اأورنج" للكتاب في القارة 
ال�شمراء لعام 2023

صللدر أغسللطس املللايض، 
عللن دار "األنيللس" كتللاب 
أمللل"  "جرعللة  بعنللوان 
اُسللتجمعت فيلله خواطللر 
أدبيللة شللعرية، للكاتبتللني 
اليافعتللني خللرة زيللدان 

وفايللزة شللتيح.
الكتللاب  هللذا  وضللم 
خواطللر "ناعمللة" رمللت من 
خالهللا الكاتبتللان وعللرَب كل 
خاطللرة ُمسللجاة عللى عللرِب 
هادفللة املغللزى، إىل اجتثللاث 
املطاوعللة  النفللوس  مللن 
التزاحللم  ذاك  للهللوى، 
والحياتللي  االجتماعللي 
الللذي ال يوّلللد جللله سللوى 
مطبللات ومعاضللل تنتهللي 
باالنحسللار الوجدانللي بللني 
مطايللا األهللواء القاضيللة 
االنعللزال  إىل  والنازعللة 

واالكتئللاب. واإلحبللاط 
وحاولللت كل مللن الكاتبتني 
اسللتجاء األمللل مللن بللني 
الواهنللة،  األلبللاب  ثنيللات 
لعواصللف  واملتضعضعللة 
الفشللل املدمللرة، أن تُتللب 
نصللح  كل  عللرب  القللوة 
تمللرره كلتيهمللا يف نصهللا 
النازحللني  لألشللخاص 
نحللو الوحللدة واالنعللزال، 
محاولتللان إعللادة النبللض 
لحيللاة كل متألللم يعيللش 
الظللروف  قهللر  تحللت 

.- كمللدا   - العصيللة 
وعللرب كل سللطر وحللرف 
وحركللة وسللكون يف هللذا 
الكتللاب، سللاقت كل مللن 
وخللرة  شللتيح  فايللزة 
زيللدان، حزمللة الخواطللر 
التللي حضنهللا كتللاب "جرعة 
أمللل" بللني سللحل صفحاته، 
التللي  العيللش  لنللدوب 
كل  ذاتيللة  عللى  رسللمت 
يائللس، هرمللون التحفيللز 
ودب القللوة يف نفللوس غمرها 
دخللان الخللذالن والقنللوط، 
عللّل غمللام االنكسللار ينجللي 
مللن خللال التحللرر مللن كل 
القيللود النفسللية الصدئللة، 
واالرشئللاب نحللو أفللق حالللم 
يكللون التحللدي فيلله هللو 

أسللاس كل نجللاح.
حاولللت  جهتهللا  مللن 
زيللدان  خللرة  الكاتبللة 
الركيللز عللى أهميللة الثقللة 
بالنفللس لللكل امللرئ تللاه 
وخللز  كل  بللني  وهاجلله 
الخمللول  سللهام  أحدثتلله 
زرع  محاولللة  الحياتللي، 
الطاقللة االيجابيللة وصقللل 
األوجللاع،  املدثَللرة  الللروح 
ودفعهللا لتخللرج عصللارة 
التميّللز واالندفللاع نحللو عالم 
جديللد ملهللم، تعللري سللبله 

القللوة والعللزم والجَلللد.
وحللوى كتللاب الخواطللر 
عناويللن  أمللل"  "جرعللة 
بللني  تداخلللت  عديللدة 
تجللارب الحيللاة ومنهللاج 
بلله  فخطللت  اإلسللام 
"كيللف  "التغيللر"، 
نصللرب..؟؟"، "ال تقللرأ عللن 
قصللص النجللاح فقللط"، 
تيأسللوا  و"ال  "الحجللاب"، 

الللله". روح  مللن 
فالكاتبللة  واسللتثناًء، 
هللي  زيللدان،  خللرة 
هاويللة  صاعللدة  كاتبللة 
للكثللر مللن الفنللون، كمللا 
وعاشللقة  مصممللة  أنهللا 
للمطالعللة، شللاركت يف خللط 
النصللوص  مللن  الكثللر 
الطموحللة يف كتللب ورقيللة 
فقيللدي"،  "إليللك  منهللا؛ 
"قمريللات"، واللللذان صللدرا 
كتللاب  أمللا  فللرة،  منللذ 
"مللن لللب الهفللوات أفقنللا"، 
"عالللم الشللباب االيجابللي"، 
"نوبللة  "كتابليكسلليا"، 
قيللد  فمازالللت  خمللود"، 
الطبللع، كمللا أقحمللت قلمهللا 
يف كتابللات إلكرونيللة عديللدة 
منهللا؛ "رحلللة البحللث عللن 
طريللق النجللاح"، "همسللات 
"فلسللطني"،  صمللاء"، 
و"يف عتمتللي"، واجتهللدت 
خاضللت  بعدمللا  أيضللا 
مللن  غوصللاء  تجربللة 
خللال مشللاركتها يف إيللداع 
نصللوص يف مجلللة "ارتقللاء" 

العربيللة.

حزمة من الخ�اطر االأدبية 
"الناعمة" ا�شتجمعت

 في كتاب "جرعة اأمل"

صدر عن دار "األنيس" للكاتبتين خضرة 
زيدان وفايزة شتيح أغسطس الماضي 

حسيبة. ب
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اشهار تجديد جمعية والئية 

طبقلا الحلكام القانون رقلم 12/06 المؤرخ 
فلي 12 جانفلي 2012  المتعللق بالجمعيات 
لقد تلم اليلوم 13/09/2022 تجديد مكتب 

الجمعيلة المحلية .
 المسلماة : الجمعية الوالئية السلنبلة الذهبية 

النتلاج الحبوب 
بتاريلخ   47 رقلم:  تحلت  المعتملدة 

   2 4 / 1 0 / 2 0 1 6
الرئيلس : دهملش عبلد الرشليد بن السلعيد 
المقر االجتماعلي: االتحاد الوطنلي للفاحين 

بالمسليلة الجزائرين 
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المكتب التوثيق 
االستاذ العربي قندوز

الحي االداري بالمسيلة 
تعديل القانون االساسي للتعاونية فاحية المسماة " المنار "

بموجلب عقد حرر لدى االسلتاذ/ الحسلين جريدة ، موثق بالمسليلة 
في :1997/07/06 ،تحت رقم )1171(،مسلجل بمكتب التسلجيل 
والطابع بالمسليلة فلي: 1997/07/07، تم إنشلاء تعاونية فاحية 
متعلددة الخدملات ،المسلماة "المنلار " المعدلة لدى نفس االسلتاذ 

)الحسلين جريدة( في: 2000/01/22 تحت رقللم )130(.
وبموجلب عقلد محلرر لدينلا نحلن الموثلق الممضلي أدنلاه فلي 
بمكتلب  ،مسلجل   )22/343( رقلم  ،تحلت   2022/06/20  :
التسلجيل والطابلع بالمسليلة فلي: 2022/07/19 ،وصلل رقلم 
)102429(،صفحلة )243( حجلم )H2N3( ،تلم تحييلن وتكييف 
القانلون األساسلي للتعاونيلة الفاحيلة المذكورة ،طبقلا للنصوص 
التعلاون  مجلال  فلي  المفعلول  السلارية  والتنظيميلة  القانونيلة 
الفاحلي .وفلي إطلار تحييلن التعاونية، طللب بعلض المتعاونين 
اإلنسلحاب ،وتعويضهلم بمتعاونيلن آخريلن وهم ) بشليري محمد 
،بشليري الميللود ،بشليري عبدالناصلر ،بشليري الشلريف(وبذلك 
يكلون هلؤالء هلم االعضلاء الحالييلن ،الذيلن يشلكلون التعاونيلة 
الفاحيلة المسلماة" المنلار " وتلم اختيار السليد/ لمونس عيسلي 
بلن المبروك، رئيسلا لمجللس تسليير التعاونية لملدة خمس )05( 

سلنوات ،
وحلدد رأسلمال التعاونيلة الفاحية ب ثاثلون ألف دينلار جزائري 

)30.000.00( دج،وت
الموثق.
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الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعلبيلة
مكتب االسللتاذ لعريبي عامر

محضر قضائي لدى محكمة بوفلاريلك
اختصاص مجلس قضاء اللبليدة

شارع االخوة رطال رقم 56 بوفاريك
الهاتف0698-51-18-35:

إعالن عن بيع منقوالت محجوزة بالمزاد العلمي المادة 707-706-705 من ق ا م ا

نحن األستاذ لعيبي عامر محضر قضائي لدى محكمة بوفاريك اختصاص مجلس قضاء البليدة الكائن مكتبه ب 56 شارع
األخوة رطال بوفاريك والية البليدة

فللي إطللار إجللراءات الحجللز التنفيللذي علللى منقللوالت المباشللرة لفائللدة السللادة :مشللايري نللور الديللن / بللن عميللروش علللي/ هللروج 
قاسللي /دمللدوم كريللم /بللو سللكين محمللد /شللويطر محمللد/ كابللري يحللي.

- بنللاءا علللى محاضللر حجللز تنفيللذي علللى منقللول المحللررة مللن طرفنللا بتاريللخ 2021/04/06 المبلغللة مللن طللرف المحضللر 
القضائللي األسللتاذ كرجانللي عثمللان بتاريللخ 2021/04/21 عللن طريللق البريللد والتعليللق بالمحكمللة والبلديللة بتاريللخ 2021/04/26 و 

2021/05/04
ضللد : الشللركة ذات المسللؤولية المحللدودة هيدروبللي sarl hydrob ممثلللة مللن طللرف مسلليرها بواتللو عثمللان الكائللن مقرهللا ب 04 شللارع 

دي بللرازة كولللون فللوارول المراديللة الجزائللر,
بعللد اإلطللاع علللى مقتضيللات المللواد 706 - 707 مللن قانللون اإلجللراءات المدنيللة واإلداريللة نعلللن عللن بيللع منقللوالت محجللوزة بالمللزاد 

العلنللي المتمثلللة فيمللا يلللي

2.000.000.00دجport engin برقم تسجيل 16 – 805 – 00354 بدون وثائق01

02
شاحنة دايهاتسو زرقاء اللون بعجات فارغة برقم تسجيل 16 – 206 -

01619 بدون وثائق
1.200.000.00دج

03
شاحنة دايهاتسو زرقاء اللون بعجات فارغة برقم تسجيل 16 – 206 .

01603 بدون وثائق
1.200.000.00 دج

04rouleux compacteur waker اصفر اللون بدون رٹائق

1.500.000 د ج scie au sol waker بدون وثائق05

06pompe d eprouveبدون وثائق

07
صفراء اللون بعجات فارغة chargeuse pellelous بدون وثائق

برقم تسجيل 16 03741 - 41۔
2.500.000دج

08
chargeuse pelletous صفراء اللون بعجات فارغة ال تحمل رقم

تسجيل بدون وثائق
1.800.000 دج

عملية البيع ستكون يوم 2022/09/29 على الساعة 30 :10 صباحا بمكتبنا المبين علوانه اعاه
شروط البيع

- البيع يكون جملة دون تجزئة
السللعر اإلفتتاحللي للبيللع 9.204.350.1 دج تسللعة ماييللن و مائتللان واربعللة آالف وثاثمائللة وخمسللون دينللار جزائللري و احللد سللنتيم 

) مبلللغ الديللن (
- يتحمللل الراسللي عليلله المللزاد المصاريللف القضائيللة ومصاريللف الحجللز والحقللوق التناسللبية للمحضللر القضائللي و مصاريللف الحراسللة 

القضائيللة .
- تتم معاينة المنقوالت موضوع البيع كل أيام األسبوع صباحا فقط من الساعة 00 : 09 إلى الساعة 00 : 12

-البيع بدون ضمان وبدون وثائق
- علللى الراسللي عليلله المللزاد دفللع مبلللغ مليللون دينللار جزائللري 1.000.000.00 د ج ) 100 مليللون سللنتيم ( فللورا ودفللع المبلللغ 
المتبقللي كامللا فللي أجللل أقصللاه 10 أيللام مللن تاريللخ البيللع وفللي حالللة عللدم الدفللع تعللاد إجللراءات البيللع علللى نفقتلله بعللد خصللم 

مبلللغ إجللراءات البيللع.
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الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبيلة
مكتب األستلاذ بابا ابراهيلم

محضر قضائلللي اختصلاص
مجلس قضاء البليدة محكمة بوفاريلك

حي 400 مسكن ع 07 رقم 01 بوفاريلك
محضلر تبليغ تكليف بالوفلاء عن طريق التعليلق في جريدة وطنيلة

نحللن األسللتاذ بابللا ابراهيللللم محضللر قضائلللي بدائللرة اختصللاص مجلللس قضللاء البليللدة – محكمللة بوفاريللك ،الكائللن مكتبلله ب حللي 400 مسللكن ع 07 رقللم 01 بوفاريللك ، والموقللع 
ه. دنا أ

لفائدة السيد)ة( : سليمان احمد ولد بلقاسم
الساكن)ة( ب رقم 08 تعاونية لومانی مکي - طريق عين قاسمة تيارت 

بعد اإلطاع على المواد 412، 612, 613،614 من قانون اإلجراءات المدنية و اإلدارية
بمقتضللى السللند التنفيللذي )عقللد وديعللة( المحللررة مللن طللرف األسللتاذ ونللاس علللي موثللق بتيللارت بتاريللخ 2022/03/16 تحللت رقللم فهللرس 2022/202 و المشللهور بالصيغللة 

التنفيذيللة
اجراءات النشر

- بتاريخ 2022/08/21 تم تبليغ التكليف بالوفاء عن طريق رسالة مضمنة لعدم التمكن من مقابلة المعنى طبقا لنص المادة 412 من ق إ م ا.
ل بتاريخ 2022/09/01 تم تبليغ التكليف بالوفاء عن طريق التعليق بلوحة إعانات المحكمة بعد التأشير عليه من طرف رئيس أمناء الضبط لدى محكمة بوفاريك

- بتاريللخ 2022/09/04 تللم تبليللغ التكليللف عللن طريللق التعليللق بلوحللة إعانللات البلديللة بعللد التأشللير عليلله مللن طللرف مصالللح بلديللة بئللر توتللة طبقللا لنللص المللادة 412 مللن 
ق ا م  ا

و بنللاءا علللى إذن بالنشللر الصللادر عللن رئيللس محكمللة بوفاريللك بتاريللخ 2022/09/08 تحللت رقللم 2022/03654 و المتضمللن نلللاذن لألسللتاذ بابللا إبراهيللم محضللر قضائللي للللدى 
اختصللاص مجلللس قضللاء البليللدة بنشللر مضمللون عقللد التبليللغ الرسللمي للسللند المذكللور أعللاه بطلللب مللن سللليمان احمللد ولللد

بلقاسم الساكن رقم 08 تعاونية لوماني مكي - كريق عين قاسمة تيارت على نفقة الملتمس وذلك في جريدة يومية وطنية
مضملون الوفاء

السيد)ة( : قاتي عبد الرحمان
وعليه قمنا بنشر مضمون التكليف بالوفاء في جريدة يومية وطنية ، و المتضمن تكليف

الساكن)ة( ب : حي بابا علي رقم 12 بئر توتة
بأدائه )ها( للطالب )ة( أو لصندوق المحضر القضائي مع تقديم وصل عن األداء المبالغ التالية:

ل ل مبلغ 12.000.000,00 دج )اثني عشر مليون دينار( مبلغ الوديعة
- مبلغ 8659 دج مصاريف التنفيذ الودي

- مبلغ 371.280 دج القيمة التناسبية التي تمثل حقوق المحضر القضائي.
أي بمجموع كلي يقدر ب : 12.379.939.00 دج

ونبهنلاه بأن له مهلة خمسة عشر يوما )15( للوفلاء تسري من تاريخ نشر هذا المحضر واال نفلذ عليله جبلرا و بكافة الطرق القانونية

أخبار الصباح العدد 295 -  2022/09/19 

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبيلة
مكتب األستلاذ بابا ابراهيلم

محضر قضائلللي اختصلاص
مجلس قضاء البليدة محكمة بوفاريلك

حي 400 مسكن ع 07 رقم 01 بوفاريلك
محضلر تبليغ تكليف بالوفلاء

عن طريق التعليلق في جريدة وطنيلة

نحللن األسللتاذ بابللا ابراهيللللم محضللر قضائلللي بدائللرة اختصللاص مجلللس قضللاء البليللدة – محكمللة بوفاريللك ،الكائللن مكتبلله ب حللي 400 مسللكن ع 07 رقللم 01 بوفاريللك ، والموقللع 
ه. دنا أ

للفلائلدة السيد)ة( : مداس علي ولد مداح
الساكن)ة( ب : حي واد الطلبة RHB رقم 19 ا تيارت و المختار موطنا له بمحكمة التنفيذ مكتبنا الكائن بالعنوان المذكور أعاه

بعد اإلطاع على المواد:412، 612, 613،614 من قانون اإلجراءات المدنية و اإلدارية.
بمقتضللى السللند التنفيللذي )عقللد وديعللة( المحللررة مللن طللرف األسللتاذ بللن حمللودة خالللد موثللق بتيللارت بتاريللخ 2021/12/29 تحللت رقللم فهللرس 2021/837 و الممهللور 

بالصيغللة التنفيذيللة
اجراءات النشر

- بتاريخ 2022/08/21 تم تبليغ التكليف بالوفاء عن طريق رسالة مضمنة لعدم التمكن من مقابلة المعني طبقا لنص المادة 412 من ق إ م ا
- بتاريخ 2022/09/01 تم تبليغ التكليف بالوفاء عن طريق التعليق بلوحة إعانات المحكمة بعد التأشير عليه من طرف رئيس أمناء الضبط لدى محكمة بوفاريك

- بتاريللخ 2022/09/04 تللم تبليللغ التكليللف عللن طريللق التعليللق بلوحللة إعانللات البلديللة بعللد التأشللير عليلله مللن طللرف مصالللح بلديللة بئللر توتللة طبقللا لنللص المللادة 412 مللن 
ق ! م !.

و بنللاءا علللى إذن بالنشللر الصللادر عللن رئيللس محكمللة بوفاريللك بتاريللخ 2022/09/08 تحللت رقللم 2022/03653 و المتضمللن: نلللأذن لألسللتاذ بابللا إبراهيللم محضللر قضلائلللي 
للللدى اختصللاص مجلللس قضللاء البليللدة بنشللر مضمللون عقللد التبليللغ الرسللمي للسللند المذكللور أعللاه بطلللب مللن ملللداس عللللي وللللد مللداح السللاكن بحللي واد الطلبللة RHB رقم 19 

1 تيلللارت علللى نفقللة الملتمللس وذلللك فللي جريللدة يوميللة وطنيللة
مضملون الوفاء

وعليه قمنا بنشر مضمون التكليف بالوفاء في جريدة يومية وطنية ، و المتضمن تكليف
السيد)ة( : قاتي عبد الرحمان

الساكن)ة( ب : حي بابا علي رقم 12 بئر توتة
بأدائه )ها( للطالب )ة( أو لصندوق المحضر القضائي مع تقديم وصل عن األداء المبالغ التالية:

- مبلغ 20.000.000,00 دج )عشرون مليون دينار( مبلغ الوديعة
ل مبلغ 8659 دج مصاريف التنفيذ الودي

- مبلغ 561,680 دج القيمة التناسبية التي تمثل حقوق المحضر القضائي.
أي بمجموع كلي يقدر ب : 20.570.339,00 دج

ونبهنلاه بأن له مهلة خمسة عشر يوما )15( للوفلاء تسري من تاريخ نشر هذا المحضر وإال نفلذ عليله جبلرا و بكافة الطرق القانونية

أخبار الصباح العدد 295 -  2022/09/19 

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبيلة
مكتب األستلاذ بابا ابراهيلم

محضر قضائلللي اختصلاص
مجلس قضاء البليدة محكمة بوفاريلك

حي 400 مسكن ع 07 رقم 01 بوفاريلك

اعان عن بيع عقار محجوز بالمزاد العلني
طبقا للمادة 749 من ا م و ا د

بنللاءا علللى طلللب: الشللركة ذات الشللخص الوحيللد لطفللي تللي بللي LOTFI TB constrction ممثلللة مللن طللرف مسلليرها السلليد زبیللش كريللم )الحاجللز( 
، الكائلللن مقللره بل : بئللر التوتة

ضد: التعاونية العقارية االماني الممثلة من طرف رئيسها )محجوز عليها( ، الكائن مقرها ب : 33 شارع كريم عابد اوالد شبلل
بعللد االطللاع علللى محضللر إيللداع قائمللة شللروط البيللع المودعللة مللن طرفنلللا للللدى امانللة ضبللط محكمللة بوفاريللك بتاريللخ 2022/04/27 تحللت رقللم 

.2022/10
بعللد االطللاع علللى امللر علللى عريضللة مللن اجللل تحديللد جلسللة البيللع بالمللزاد العلنللي الصللادر عللن رئيللس محكمللة بوفاريللك بتاريللخ 2022/07/07 

تحللت رقللم 2022/2242
يعلللن األسللتاذ بابللا ابراهيللم محضللر قضائلللي بدائللرة اختصللاص مجلللس قضللاء البليللدة الكائللن مكتبلله بالعنللوان المذكللور أعللاه، و الموقللع ادنللاه ، عللن 

بيللع عقللار محجللوز بالمللزاد العلنللي يتمثللل فللي :
قطعللة ارض تبلللغ مسللاحتها 01 هكتللار و 62 آر و 50 كائنللة باقليللم بلديللة تسللالة المرجللة )حللي سلليدي عبللاد( بهللا بنللاء يتمثللل فللي عمللارات فللي 

طللور االنجللاز يبلللغ عددهللا 21 عمللارة.
بسللعر افتتاحللي قللدره : سللبعمائة و ثمانيللة مليللون و خمسللة و سللبعون الللف و اربعمائللة و اثنللان و ثمانللون دينللار جزائللري )708.075.480,00 دج( 

، بتاريللخ 2022/10/18 علللى السللاعة الحاديللة
عشرة صباحا )11:00( امام محكمة بوفاريللك بقاعة الجلسات رقم 03.

إضافللة الللى الشللروط ، علللى كل مللن يتقللدم للمزايللدة ان يحضللر معلله مبلللغ الخمللس 5/1 مللن السللعر االفتتاحللي بواسللطة صللك مضمللن قابللل للدفللع 
باسللم رئيللس كتابللة الضبللط بمحكمللة بوفاريللك ، و الراسللي عليلله المللزاد يتحمللل جميللع المصاريللف القضائيللة بمللا فيهللا مصاريللف التسللجيل و الرسللوم 
المسللتحقة و لمزيللد مللن المعلومللات يرجللى االطللاع علللى دفتللر الشللروط لللدى امانللة ضبللط محكمللة بوفاريللك او االتصللال بمكتللب المحضللر القضائللي 

الكائللن بالعنللوان المذكللور اعللاه

ANEP 2216018030 أخبار الصباح: 2022/09/19
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تيليسكوب   الصباح

الصباح

صورة

علن  زادت  ومللدة  اإلنرنلت  رسعلة  تباطلأت 
األسلبوع يف والية سلعيدة، والتي تشلهد تذبذبا 
يف تدفلق الشلبكة العنكبوتيلة التلي للم يُعرف 
اتصلاالت  وأن  خاصلة  النقطاعهلا،  تفسلر 
الجزائلر للم تتدخلل وتصلدر أي بيلان سلواء 
فيملا تعلق بسلبب االنقطاع والتذبلذب، أو فيما 

يخلص إصلاح الخللل.

باإلقاملة  املراقلد  ألحلد  صلورة  التقطلت 
الجامعيلة "األخوين املنلور" التابعة للمدرسلة 
العليلا لألسلاتذة باألغلواط، وهلي يف وضع أقل 
ملا يقال عنله أنله كارثلي، واألدهلى واألمر أن 
هلذه اإلقامة خاصلة بالبنلات والائلي يعتربن 
نسلاء الغد...فلإذا كانلت إقاملة البنلات الائي 
هلن رملز العملل والنظافلة والتنظيلم، فكيف 

يكلون حلال إقاملات الذكور يلا تلرى...؟؟.

أصلدرت إحلدى الجامعات الجزائريلة تعليمة 
إلزاميلة للطلبلة تمنعهلم ملن ارتلداء البلذالت 
الرياضيلة والرساويل القصرة داخل أسلوارها، 
وأنهلت إدارة هلذه الجامعلة إىل علم أنله من لم 
يلتلزم بهلذا القلرار فسلوف يُمنع ملن الدخول 
دراسلاته  لتحصيلل  يسلعى  فملن  للجامعلة، 

العليلا عليه أن يلتلزم...!..

التابعلة  الربملة  بلديلة  رئيلس  تكفلل 
املدرسلية  باملسلتلزمات  تقلرت،  لواليلة 
مؤسسلات  أربلع  بتاميلذ  الخاصلة 
تربويلة عى اختلاف أطوارهلا )ابتدائي، 
متوسلط، ثانوي(، وأحي علدد التاميذ 
املتكفلل بهلم ب1564 متملدرس، حيث 
خصلص لهلم السليد شوشلاني دويلم، 
املحتلوى،  كامللة  مدرسلية  َمحافلظ 
وأحذيلة  بلذالت  إىل  باإلضافلة  وملآزر، 
رياضيلة يسلتفيد منهلا تاميلذ الصلف 

الثانلوي.

اللركاب  ورقللة  تراملواي  إدارة  أخضعلت 
لتوقيلت جديلد بداية من هذا األسلبوع، حيث 
أشلارت يف بيلان لها أن االنطلاق صباحا عرب 
الراملواي سليكون ملن محطة شلنني قدور، 
ومحطلة سليد روحو يف السلاعة اللل05:30 

صباحلا، على أن يكلون موعلد علودة آخلر 
قاطلرة يف السلاعة 21:56، هلذا خلال أيام 
األسلبوع، أملا يف نهايلة األسلبوع فسليتغر 
توقيلت العلودة فقلط واللذي يكلون ليا يف 

الل22:00. السلاعة 

حظيت والية خنشللة بحضلور جماهري كبر، 
يتقلدم هلؤالء أئملة ملن علدة واليلات جزائرية، 
اللله  كتلاب  حفظلة  تكريلم  أجلل  ملن  وذللك 
وحاملي رشعته، ملن مختلف الوارعلني القادمني 

ملن شلعاب العديلد ملن املناطلق بالوطن.

أقلر القضلاء الفرنلي منلع كل املنتجلات الفاحية 
القادملة ملن مناطلق بالصحلراء الغربيلة املحتللة، 
سلواء أكانت ملسلتوطنني مغاربة أو اجانب اسلتفادوا 
منهلا بحصولهلم على أراض زراعية باملجلان مقابل 
اسلتغالها...فهل يخلى القضلاء الفرنلي منتجات 
الصحلراء الغربية املحتللة معتقدا أنها مسلمومة..؟؟ 
أم هلو قلرار يرملي ملن خالله لغطرسلة ملن نوع 

آخر...؟؟؟.

ألقلت السللطات السلعودية القبلض على معتمر 
يمنلي، بعلد قيامله بأملر يخاللف الرشيعلة، حيث 
لجلأ هلذا املواطن اللذي كان بصلدد أداء العمرة، إىل 
اإلعلان علن أداء عمرة أخلرى لروح ملكلة بريطانيا 
"إليزابيلث الثانيلة" التلي توفيت يف الثامن سلبتمرب 
الحلايل، وجهر املواطلن اليمنلي بذللك، بعدما حمل 
الفتلات تشلر إىل نيتله يف أداء عملرة للروح امللكلة 

الراحللة والتلي ال صلة لهلا بديننلا الحنيف.

تدفق االنترنت
 "يتباطاأ" ب�شعيدة..!!

مظهر م�شين باإقامة
 البنات باالأغ�اط

عهد البذالت الريا�شية 
وال�شراويل الق�شيرة 

بالجامعات ...ولى..!!

خن�شلة تلملم �شمل حفظة 
"القراآن الكريم" 

الق�شاء الفرن�شي يمنع 
المنتجات القادمة من 

ال�شحراء الغربية  

عمرة للحاجة 
"اإليزابيث الثانية"...!!

رئي�س بلدية "البرمة" 
يتكفل بم�شتلزمات 
1564 متمدر�س

هذه هي م�اقيت ترام�اي ورقلة ..؟؟

أجزل الصدقات ...

يومية وطنية شاملة
ش.ذ.م.م اتصاالت البرشى 

رأسمالها: 100000 دج
العنوان:  133 شارع األمري 

خالد بولوغني - الجزائر

رقم السجل التجاري:
 16ب0116188 - 16/00

رقم الحساب البنكي الجاري
CPA

40000 00159 004
 50100 34 

املسري
ميهوبي عبد السام

مساعد املسري
رايس عي نور الدين

مديرة النرش
بوخروفة حسيبة

اإلدارة واالشهار:
الهاتف: 0550.75.40.08
021.66.17.91               

هيئة التحرير
0676.28.22.13

مكتب املسيلة
 الهاتف: 0660.61.90.80 

دار الصحافة لقوي 
محمد لمين الحي االداري

الربيد االلكرتوني:
akhbarelsabahonline@gmail.com

املوقع اإللكرتوني: 
www.akhbarelsabahonline.dz
مسؤول التوزيع: أوسعادة رشيد 

0560.23.97.81
الطبع

SIA الطبع الوسط

اإلشهار: 

agence.regie@anep.com.dz
املؤسسة الوطنية للنرش واإلشهار 

)ANEP(
01 نهج باستور الجزائر العاصمة

الهاتف: 021.73.76.78
021.73.71.28            
الفاكس: 021.73.95.59



الفجر 05:04 

الظهر 12:42 

العصر 16:13 

المغرب 18:56

العشاء 20:16
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مواقيت الصاة للجزائر 
العاصمة وضواحيها

توقعات أحوال الطقس لنهار الغد

الجزائر 
27-22

قسنطينة 
30-19

ورقلة 
43-26

بشار 
37-21

ال تنسوا متابعة صفحتنا على الفايسبوك:

fb.com/akhbarelasbah

www.akhbarelsabahonline.dz :الموقع اإللكتروني

سحب من هذا العدد 
2000 نسخة

وهران 
32-22

ونفس االلتماس ضد رحماني

رقم رهيب مقارنة انها ال تشكل اكثر من 3 بالمائة في الحظيرة الوطنية للمركبات

واتخاذ إجراءات صارمة ضدهم مع تحويل الدراجة النارية إلى المحشر

مجللس  للدى  العلام  النائلب  التملس 
قضلاء الجزائلر, تشلديد العقوبلة ضلد 
مقلدم,  محملد  النهلار,  مجملع  ماللك 
املدعلو أنيلس رحمانلي, امللدان ابتدائيلا 
ب10 سلنوات حبسلا نافذا بعلد متابعته 

بالفسلاد. يف قضيلة متعلقلة 
كملا التملس نفلس العقوبة ضلد رجل 
األعملال السلابق محلي الديلن طحكوت, 
املتابع يف نفلس القضية بتهملة "تبييض 

األموال".
وكان القطلب الجزائلي املتخصلص يف 
الجرائلم املالية واالقتصاديلة لدى محكمة 
سليدي أمحملد )الجزائر العاصملة(, قد 
أدان شلهر جلوان  املنلرم, املدعو أنيس 
رحمانلي ب10 سلنوات حبسلا نافذا و1 
مليلون دج غراملة مالية، كملا أدين رجل 
األعملال السلابق محلي الديلن طحكوت 

العقوبة. بنفلس 
وبالنسلبة لرشكلة "األثلر للصحافلة" 

التابعلة للمجملع, فقلد ألزمهلا بدفع 32 
مليلون دج, ملع دفلع تعويلض للخزينة 

العموميلة بقيملة 10 مليلون دج.
بجنلح  النهلار  مجملع  ماللك  وتوبلع 
علدة, أهمهلا "سلوء اسلتعمال عن سلوء 

للصحافلة,  األثلر  رشكلة  ألملوال  نيلة 
مخالفلة الترشيع املنظم للنقلد والرف, 
اسلتغال النفوذ وأعلوان الدولة للحصول 
على مزايا غلر مسلتحقة", باإلضافة إىل 

"التريلح اللكاذب".

املندوبيلة  يف  باإلعلام  املكلفلة  دقلت  
الطرقلات فاطملة  الوطنيلة لألملن علرب 
خلاف علن ناقلوس الخطلر ملن ارهاب 
الطرقلات اللذي وراءه الدراجلات النارية 
، وهلذا على اثر تسلجيل وخال األشلهر 
باملائلة ملن   20.67 األخلرة يف  السلبعة 
حلوادث امللرور، والتلي ورائهلا الدرجات 
الناريلة رغلم أنهلا ال تشلكل أكثلر من 3 
باملائة يف الحظلرة الوطنيلة للمركبات، و  

رقلم رهيلب على حلد وصلف املتحدثة
وللدى اسلتضافتها  يف برناملج ضيلف 
الصبلاح للقنلاة األوىل،  وأوضحلت خاف 
أن الدراجلات الناريلة تشلكل خطرا كبرا 
على السلامة املروريلة ،ذللك ألن غالبيلة 
مسلتعمليها من فئة الشلباب وهلذه الفئة 
علادة ملا تميلل إىل املغاملرة واملنلاورات 

الطرقات. الخطلرة على 
وشلددت املتحدثة املسلؤولية انها تحمل 
ألن   ، األوىل  بالدرجلة  السلائقني  أوليلاء 
الشلباب بلني 16 و 18 سلنة ال يحصلون 
على ترخيلص سلياقة الدراجلات النارية 
إال بعلد موافقلة األولياء وهو ملا يتضمنه 

قانلون امللررو ، داعية األوليلاء إىل مرافقة 
بخطلر  والتحسليس  بالنصلح  ابنائهلم 
اسلتعمالها  حلال  يف  الناريلة  الدراجلة 
التلام  االلتلزام  وعلدم  متهلور  بشلكل 

بقواعلد امللرور.
واوضحلت  أن القانلون يضلع فرقا بني 
 ، املتحركلة  والدراجلة  الناريلة  الدراجلة 
هذه األخلرة ال تتعدى سلعة اسلطوانتها 

50 سلم مكعلب ويتم سلياقتها برخيص 
اللويل  اللوايل يرفلق بتريلح ملن  ملن 
 16 عملره  يتجلاوز  ال  لشلاب  بالنسلبة 
عاملا ، ملن أجلل ذللك تللح املتدخلة عى 
دور االوليلاء يف مرافقلة األبنلاء الراغبلني 
التهلاون  الدراجلات وعلدم  يف اسلتعمال 
معهلم يف السللوكات املتهلورة والخطرة .

رخصلة  سلحب  إلغلاء  عاقلة  وحلول 
السلياقة بحلوادث امللرور، أكلدت املكلفة 
باإلعلام يف املندوبيلة الوطنيلة لألمن عرب 
الطلرق ، أن اإلحصائيلات األخرة تثبت أن 
هنلاك اسلتقرار يف حوادث امللرور ، بل تم 
تسلجيل انخفاض نسلبي ب 5.48  باملائة 
يف علدد الحلوادث املروريلة وانخفاض يف 

علدد الجرحلى بنسلبة 4.67 باملائة.
الغلاء سلحب رخصلة  يصبلح  وعليله 
على  باإليجلاب  ينعكلس  أملر  السلياقة 
السلائق واللجان الوالئيلة ، خاصة ماتعلق 
بالتخفيلف ملن اإلجلراءات اإلدارية وعدم 
التأثلر عى األشلخاص الذين تشلكل لهم 

رخصلة السلياقة مصلدر الدخل.

كشلف مفتلش الرشطة، يوسلف تقور 
علن كتيبة رشطلة الراملواي  بالعاصمة 
الحديديلة  السلكة  على  "السلر  ان 
للراملواي ممنلوع، ملا يشلكله من خطر 
على راكلب الدراجلة وعلى الراملواي، 
وقلد يتسلبب يف حلادث ملرور" مضيفا  
أن "هلذه املخالفة يعاقب عليهلا القانون 
بغراملة جزافية قلدرت قيمتها بل 5000 

" ر ينا د
الجزائريلة برنامجا  وسلطرت االذاعلة 
الدراجلات  سلائقي  لفائلدة  تحسيسليا 
التحسيسلية   الحمللة  و  تزاملن  الناريلة 

واليلة  أملن  مصاللح  أطلقتهلا   التلي 
الجزائلر  و املوجهلة لنفلس الفئلة ملن 
السلائقني قصد توعيتهلم بأهمية احرام 
على  السلر  تجنلب  و  امللرور  قوانلني 

الراملواي. مسللك 
ويف خرجلة ميدانية لإلذاعلة الجزائرية، 
ملع مصاللح األملن املتخصصلة لواليلة 
الجزائلر، أسلفرت علن تسلجيل العديد 
الدراجلات  لسلائقي  املخالفلات  ملن 

الناريلة .
وأسلفرت الخرجلات امليدانيلة وحمللة 
الوطنلي  األملن  ملصاللح  التحسليس  

الناريلة  الدراجلات  لفائلدة مسلتخدمي 
املخالفلني  إجلراءات ضلد  علن تطبيلق 
حسلب ملا أكلده ضابلط رشطلة رئيي  
إطلار بخلية االتصلال والعاقلات العامة 
ألملن واليلة الجزائرأملني رشقلي، حيث 
بخرجلة  قاملت  "مصالحله  أن  أشلار 
الدرجلات  سلائقي  لتحسليس  ميدانيلة 
الناريلة، خاصلة الذين يسللكون املسلار 
أنله  وأضلاف  لراملواي"  املخصلص 
"سليتم اتخاذ إجلراءات صارملة ضدهم 
ملع تحويل الدراجة الناريلة إىل املحرش".

التما�س 10 �شن�ات حب�س نافذة �شد رجل االأعمال طحك�ت

الدرجات النارية تت�رط في 20 بالمائة من ارهاب الطرقات

مخالفة ب� 5 اآالف دج �شد الدرجات النارية 
التي ت�شير على �شكة "الترام�اي"
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الجزائلري  األحملر  الهلال  كشلف   
علن حمللة تضامنيلة بمناسلبة الدخلول 
امللدريس، شلملت توزيلع أكثلر ملن 20 
أللف محفظة علرب اللراب الوطني، فضا 
علن  توزيلع أكثلر ملن 1500 محفظلة 
عى مسلتوى املخيملات الصيفيلة ألطفال 

الجنلوب.
الجزائلري  االحملر  الهلال  وكشلف 
ان الحمللة التضامنيلة ركلز فيهلا   على 
الواليلات الحدوديلة والجنوبيلة، وذلك يف 
إطلار العملل اإلنسلاني و بالتنسليق مع 
السللطات املحليلة وتماشليًا مع سياسلة 
الواليلات  تنميلة  يف  الجمهوريلة  رئيلس 

العلرش الجديلدة ومرافقتله.
انله يف نفلس  الهلال االحملر  واشلار 
الصلدد تلم توزيلع مسلاعدات مختلفلة 
كذللك  و   ، الصحراويلني  الاجئلني  على 
لحقلوق  السلامية  املفوضيلة  ملمثللة 
الاجئلني بالعاصمة، باإلضافلة إىل توزيع 
األلبسلة وامللآزر والكتلب املدرسلية علرب 
كملا سلاهم   ، الوالئيلة  املكاتلب  معظلم 
املتطوعلني يف عمليلات تنظيلف امللدارس 

امللدريس. للدخلول  تحسلبًا 
وتمثلت هذه املسلاعدات ، على الواليات 
 2400 مختلار:  باجلي  بلرج  التاليلة" 
محفظلة، باإلضافلة إىل مسلاعدات طبية 
، أغذيلة، أفرشلة، وخيلم للبلدو الرحلل، 
بنلي عبلاس: 1000 محفظلة باإلضافلة 
إىل مسلاعدات ، ألبسلة ، أفرشلة و خيلم، 
 1000 أدرار:  محفظلة،   1000  : بشلار 
محفظلة،   1000 تيميملون:  محفظلة، 
 500 املغلر:  محفظلة،   1500 الجلفلة: 
محفظلة،   500 جلال:  والد  محفظلة، 
 500 النعاملة:  محفظلة،   500 املنيعلة: 
محفظلة   300 وزو:  تيلزي  محفظلة، 
غردايلة: 500 محفظلة، سلوق أهلراس: 
500 محفظلة، الطلارف: 500 محفظلة، 
علني صاللح: 1000 محفظة، علني قزام: 

محفظلة.  1000

أعلنلت وزارة الصحة، املس األحد، عن 
تسلجيل ثاث إصابلات جديلدة بفروس 
كورونلا )كوفيلد 19(، ملع عدم تسلجيل 
األخلرة  سلاعة   24 اللل  خلال  وفيلات 
يف الجزائلر، فيملا تماثلل سلتة ملرىض 
للشلفاء.  وبذللك، بللغ إجملايل اإلصابات 
املتماثللني  ومجملوع  حاللة   270.603
للشلفاء 182.244 حاللة، يف الوقت الذي 
بقلي فيله علدد الوفيلات مسلتقًرا عنلد 
6879 حاللة، كملا تلّم إحصلاء حالتلني 
يف العنايلة املركلزة، وفًقلا للمصلدر ذاته 
اللذي أشلار إىل أّن 47 واليلة للم تسلجل 

بهلا أي إصابلة جديلدة.
الصحلة  وزارة  توصيلة  وجلّددت 
بنظلام  االلتلزام  بلرورة  املواطنلني 
قواعلد  احلرام  إىل  ودعتهلم  اليقظلة 
واالرتلداء  الجسلدية  واملسلافة  الوقايلة 

الواقلي. للقنلاع  اإللزاملي 
وشلّددت مصالح بلن بوزيلد أيًضا عى 
أّن االلتلزام الصلارم ملن قبلل املواطنني 
بهلذه اإلجلراءات الوقائيلة، إىل جانب أخذ 
الحيطلة والحلذر، هلي عواملل هاملة إىل 

غايلة القضلاء نهائيًلا عى هلذا الوباء.

قلرر قلايض مجلس قضلاء الجزائر 
موملن جميللة  تأجيلل قضيلة املدير 
العام السلابق ملطلار الجزائلر الدويل 

الطاهلر علاش إىل2 أكتوبلر املقبل.
القطلب  محكملة  وأدانلت  هلذا 
الجزائلي االقتصلادي واملايل بسليدي 
سلابقا،  علاش،  الطاهلر  أمحملد 
نافلذا  حبسلا  سلنوات   8 بعقوبلة  
ومليلون دينلار غراملة ماليلة نافذة، 
ملع إصلدار أملر إيداعه من الجلسلة 
العقابية  باملؤسسلة  املؤقلت  الحبلس 

الحلراش.
وتلم إصدار حكملا يقلي بعقوبة 
ومليلون  نافلذا  حبسلا  سلنوات   3
دينلار غراملة ماليلة نافلذة، للمدير 
املكللف بملرشوع مطلار  الجزائلر .

الهالل االحمر 
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الف محفظة وطنيا

تراجع كبير جدا الأرقام 
ك�رونا في الجزائر

مجل�س ق�شاء العا�شمة 
يرف�س االإفراج عن ل�ح

طفل يلقى حتفه جراء 
�شق�طه في بئر قديمة 

بغرداية 

تاأجيل محاكمة المدير 
العام ال�شابق لمطار 

الجزائر الدولي

في اطار حملة وطنية 
استهدفت خاصة واليات 
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رفضت الغرفلة الجزائية السادسلة 
 ، املس  العاصملة  قضلاء  بمجللس 
اإلفلراج علن وزيلر العلدل األسلبق 
وسلبّب  للوح،  الطيلب  املوقلوف، 
التأسليس. لعلدم  الرفلض  املجللس 

ورافعلت هيئلة الدفلاع أملام هيئة 
األسلبوع  مطلول  بشلكل  املجللس 
امللايض لإلفلراج علن موكلها بسلبب 
ظروفله الصحيلة، حيلث يعاني لوح 
من داء السلكري جعله محلل متابعة 
طبيلة باملؤسسلة العقابيلة بالقليعة.

ويتابلع للوح يف قضيلة التأثر عى 
سلر العداللة، حيلث أديلن بموجبها 
تخفيلض  بعلد  نافلذا  حبسلا  بلل4 
العقوبلة، كملا يتابلع أيضلا يف ملف 
جزائلي أخلر يتعللق بإعاقلة السلر 
الحسلن للعدالة تلم بموجبهلا إدانته 

بعقوبلة عاملني حبسلا نافلذا.

السلنتني  يبللغ  رضيلع  لقلي 
والنصلف ملن عملره، حتفله جلراء 
سلقوطه داخلل بلر جافلة وتقليدية 

ملرا.  25 عملق  على  املنشلأ، 
أكدتله مصلادر مطلعلة  وحسلبما 
وفلور  فإنله  الصبلاح"،  ل"أخبلار 
وقلوع هلذه الحادثلة األليملة التلي 
واليلة  يف  سبسلب  بلديلة  شلهدتها 
الحمايلة  مصاللح  تنقللت  غردايلة، 
أيلن  الحلادث،  ملكان  إىل  املدنيلة 
الطفلل  انتشلال جثلة  تمكنلت ملن 
وتحويلها إىل مسلتودع حفلظ الجثث 
بمستشلفى املدينة، ليتلم فتح تحقيق 
بشلأن  اللدرك  مصاللح  قبلل  ملن 
هلذا الحلادث املأسلوي وغرهلا ملن 
الحلوادث املشلابهة التي تتسلبب فيه 
االبلار العشلوائية والغلر محروسلة.


