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يو�صف بعزيزي: اإح�صاء 
ال�صكان �صيقّدم م�صًحا 
اجتماعًيا دقيًقا في 4 

محاور

الدر�س الفتتاحي لل�صنة الدرا�صية 
2023/2022.. "دخول مدر�صي 

في محيط نظيف"  
وزارة العدل تفرج عن 

العمليات التكوينية المبرمجة 
لفائدة الق�صاة والإطارات

وزارة الداخلية تكشف 
عن شعار العملية

في الفترة الممتدة من 18تعليمات لتقديمه باللغتيين العربية واالمازيغية مع حرية تقديمه بالفرنسية
 إلى 22 سبتمبر الجاري

بعد إعتداءهم على رجال األمن بمباراة أمل األربعاء ومولودية الجزائر

يومية إخبارية وطنية

خارطة طريق من 7 عنا�صر 
ومذكرات تخرج على �صكل 

م�صروع "�صتار تاب"

قال إّن القطاع سيجعل من العنصر البشري المركز 
األساسي في اتخاذ القرار ..بداري :

04
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 مراجعة نمط تقييم تح�صيل الطلبة بمدر�صتي "الريا�صيات والذكاء ال�صطناعي"

 الرئي�س تبون يوّجه دعوة لملك ال�صعودية لح�صور القمة العربية فايز اأبو عيطة: القمة العربية التي �صتحت�صنها الجزائر "ا�صتثنائية"

وزارة التربية تدعو م�صرفي وم�صاعدي التربية العدول عن �صل الدخول المدر�صي



الثالثاء 20 سبتمرب 2022م 02
الـموافق لـ 23 صفر 1444 هـ

لجنة المالية والميزانية تضبط
 جدول أشغالها

عقد اجتماعا تننسيقيا مع نواب المجلس

أعضاء لجنة النقل يناقشون مقترحات جدول 
األعمال للسنة الثانية من هذه العهدة

أّكـد املدير العـام بالنيابة للديـوان الوطني لإلحصائيات، يوسـف بعزيزي، 
أّن عمليـة اإلحصـاء العام السـادس للسـكان واإلسـكان التي سـتنطلق األحد 

القادم، سـتقّدم مسـًحا اجتماعيًـا دقيًقا يف 4 محـاور هامة.
لـدى نزوله ضيفا عـى برنامج "ضيف الصبـاح" للقناة األوىل هـذا االثنني، 
أوضـح بعزيـزي أّن العمليـة التي ستسـتمّر إىل غاية التاسـع أكتوبـر القادم، 
سـتوّفر "قاعدة بيانات يتسـنى اسـتعمالها إلجراء مسـح دقيق حول البطالة، 

الديموغرافيـا، الدخل واملسـتوى املعييش".
وأّكـد بعزيـزي أّن العمليـة التي سـتنّظم تحت شـعار "لنحـي حارضنا 
لبناء مسـتقبلنا"، سـيتم االنتهاء من جمـع بياناتها يف املدة التي تـّم تحديدها، 
عـى أن يتـم اإلعـالن عـن نتائجهـا األوىل يف غضـون ثالثة أشـهر بعـد نهاية 

اإلحصاء. عمليـة 
وجـّدد بعزيـزي القـول إّن "الهـدف مـن عملية اإلحصـاء العام السـادس 
للسـكن واإلسـكان هـو توفري معطيـات دقيقة من أجل اسـتعمالها يف ترسـيم 
السياسـات العامـة للحكومـة، وعليه يجب أن تكـون املعطيـات دقيقة، عى أن 
تشـمل الرتكيبـة السـكانية وأنـواع املباني عـر كامـل القطر الوطنـي"، لذلك 
دعـا كل األرس الجزائريـة إىل التعـاون مـع أعـوان اإلحصاء وتسـهيل مهمتهم 

يف جمـع البيانات".
يف سـياق متصـل، أشـار املتحـدث إىل أّن "العمليـة التـي سـتدوم 15 يوما 
اسـتلزمت تجنيـد حـوايل 53 ألـف عـون إحصـاء أغلبيتهـم طلبـة وخريجي 
الجامعـات"، وأضـاف أّن "األعـوان املكلفـني باإلحصـاء تلقـوا تكوينًـا عـر 

مراحـل مـا يؤهلهـم للقيـام بهـذه العملية".
مـن جانب أخر، كشـف ضيـف الصباح أنـه "وألول مرة سـيتم اسـتعمال 
اللوحـات اإللكرتونيـة يف جمـع البيانـات ومعالجتهـا بـدالً مـن االسـتبيانات 
الورقيـة"، وهـو مـا سيسـّهل – بحسـب بعزيـزي - جمـع املعلومـات وعدم 
ارتـكاب األخطـاء" مؤّكـًدا أّن "البيانـات التي سـيتم جمعها سـتكون رسية".

وانتهـى مديـر ديـوان اإلحصائيـات بالنيابـة، إىل التذكـري بـأّن "امليزانيـة 

املخصصـة للتعـداد العـام للسـكن والسـكان تقـدر بــ 5 مليـارات دينار.

وزارة الداخلية تكشف عن شعار عملية اإلحصاء السكاني
كشـفت وزارة الداخليـة والجماعـات املحليـة ، مسـاء يـوم األحـد ، عـن 
الشـعار الرسـمي لإلحصاء العام السـادس للسـكان واإلسـكان الذي سـيبدأ 

الجاري. سـبتمر  نهايـة 
وحسـب مـا نرشتـه الـوزارة عـى صفحتهـا الرسـمية ، فـإن اإلحصـاء 

.. لنصنـع مسـتقبلنا". سـيكون تحـت شـعار "نحـي حارضنـا 
الشـعار اللفظـي جاء مرفوقـا بصـورة تضمنت الرمـز األيقونـي الخاص 

بالعمليـة التـي سـتدوم ابتـداء من 25 سـبتمر وحتـى 9 أكتوبـر املقبل.

أعلنـت وزارة العـدل عـن العمليـات التكوينيـة 
إطـار  يف  واإلطـارات  القضـاة  لفائـدة  املرمجـة 
قطـاع  لدعـم  األوربـي  الرنامـج  مـع  التعـاون 

بالجزائـر. العدالـة 
أنـه  لهـاّ،  بيـان  يف  العـدل  وزارة  وأوضحـت 
20 قاضيـا منهـم رؤسـاء املحاكـم و  سيشـارك 
وكالء الجمهوريـة يف دورة تكوينيـة حول "عرصنة 
أداء تسـيري الجهـات القضائيـة" يومـي 18 و19 

ببسـكرة.  2022 سـبتمر 
وسـيتم التطـرق خالل هـذه الـدورة التكوينية 
إىل التسـيري عـر األداء )نظري وتطبيقـي(، تقييم 
تسـيري الجهـات القضائيـة عـر األداء، تقديـم و 
رشح الدليـل العمـي املنجـز مـن قبل فـوج العمل 
املشـكل ضمـن هـذا الرنامـج بعـد تنظيـم عـدة 

املوضوع. تطبيقيـة حـول 
 13 سيشـارك  انـه  ذاتـه،  البيـان  وأضـاف   
مسـتفيدا )إطـارات و قضـاة النيابـة( يف ورشـة 
للتفكـري حـول "بدائـل املتابعـة الجزائيـة" يومي 

القضـاة. بإقامـة   2022 سـبتمر   19 و   18
وسـيتم خـالل هـذه الورشـة عـرض الوضعية 
الحاليـة بخصـوص املتابعـة الجزائيـة يف الجزائر 
و فرنسـا، مع وضـع تصـور ملختلـف التوجيهات 
املتعلقـة بهـذا املوضوع، األثـر املرتتب عـى كثافة 
الجلسـات يف املجـال الجزائـي باإلضافـة إىل تقديم 

حصيلـة لورشـة التفكري.
البيـان ذاتـه، أنـه  ، أكـد  ومـن جهـة اخـرى 

سيشـارك 25 قاضيـا من النيابـة يف دورة تكوينية 
حـول "املعالجـة اآلنيـة لإلجـراءات الجزائيـة من 
 2022 سـبتمر   22 و  يومـي21  النيابـة"  قبـل 

ببسـكرة.
وسـيتم التطـرف يف هـذه الورشـة إىل مفهـوم 
قبـل  الجزائيـة مـن  اآلنيـة لإلجـراءات  املعالجـة 
النيابـة، عـرض وتقديـم أهـداف الدليـل العمـي 
املنجـز مـن قبـل فـوج العمل املشـكل ضمـن هذا 
الرنامـج حول هـذا املوضـوع رضورة التكيف مع 
تنظيـم النيابـة العامة، تحليـل الوثائـق اإلجرائية 
يف إطـار املعالجـة اآلنيـة لإلجـراءات الجزائية من 
قبـل النيابـة، مالئمـة املتابعـة الجزائيـة، كيفيات 

. بعة ملتا ا
كمـا اشـار البيـان ذاتـه، اىل انه سيشـارك 25 
قاضيـا مـن النيابـة املكلفـني باإلتصـال القضائي 
عى مسـتوى الجهـات القضائيـة يف دورة تكوينية 
 22 إىل   18 مـن  القضائـي"  "اإلتصـال  حـول 

سـبتمر 2022 ، باملدرسـة العليـا للقضـاء.
وسـيتم خـالل هذا التكويـن التطـرق إىل أدوات 
التعامـل مـع الصحافة و عـرض الدليـل املنهجي 
املتضمن مختلـف األدوات: بطاقـة الصحافة، بيان 
صحفـي، ندوة صحفيـة، ملف الصحافـة، املقابلة، 
الحـوار الصحفـي، وكـذا منهجيـة اسـتعمال هذه 
حـول  سـيناريو  وضـع  إىل  باإلضافـة  األدوات، 
االتصـال يف فـرتة األزمـات، وكيفية تحريـر قضاة 
النيابـة للبيـان الصحفـي وكـذا عقدهـم للنـدوة 

. لصحفية ا
األملانيـة  املؤسسـة  مـع  التعـاون  إطـار  ويف 
للتعـاون القانونـي الـدويل:،   سيشـارك قـاض يف 
تربـص تطبيقي باملحاكـم األملانية مـن 16 إىل 25 

.2022 سـبتمر 
التعريـف  إطـار  يف  الرتبـص  هـذا  وينـدرج 
فرصـة  يعـد  كمـا  األملانـي  القضائـي  بالتنظيـم 
لقضاتنـا لإلنفتـاح عـى التجربـة األملانيـة يف هذا 
املجـال ، و اإلطـالع عـن كثـب عـى سـري الجهات 

القضائيـة بهـذا البلـد .
للقضـاء،  العليـا  املدرسـة  مـع  وبالتعـاون 
دورة  يف  جـدد   محكمـة  رئيـس   20 سيشـارك 
تكوينيـة حول موضـوع "رئيس املحكمـة" يومي 
18 و22 سـبتمر 2022 باملدرسـة العليـا للقضاء  
،و  تهـدف هذه الـدورة إىل تعزيز قـدرات القضاة 
املعيّنـني يف املناصـب النوعيـة الجديـدة و تحيـني 

معارفهـم و تحسـني مداركهـم.
تكوينـني  يف  قاضيـا   40 سيشـارك  كمـا،  
و  األعمـال"  "قانـون  مجـايل  يف  تخصصيـني 
"القانـون العقـاري" بمعـدل 20 مشـاركا يف كل 
تخصـص، إبتداء مـن 18 سـبتمر 2022 إىل غاية 
15 ديسـمر 2022 عـى مسـتوى املدرسـة العليا 
للقضـاء. وتهـدف الدورتان إىل تخصـص القضاة 
املعنيـني بهـا يف مجـايل قانـون األعمـال والقانون 

العقـاري لتعزيـز قدراتهـم يف املجالـني.

التشـاوري  اللقـاء  أشـغال  امـس،  انطلقـت 
والشـورى  الشـيوخ  مجالـس  لرابطـة  التاسـع 
واملجالـس املماثلـة يف افريقيـا والعالـم العربـي، 
والتـي تنظمهـا الرابطـة بالتعـاون مـع مجلـس 
الشـيوخ بالبورندي يومي 19 و20 سـبتمر بمقر 

بوجمبـورة. يف  البورنـدي  الرملـان 
واوضـح بيـان ملجلـس االمـة، انـه قـد أرشف 
نائـب رئيـس جمهوريـة بورنـدي، بمعيـة عمـدة 
االفتتاحيـة  الفعاليـات  عـى  بوجمبـورة  مدينـة 
لهـذا اللقـاء التشـاوري الـذي عرف مشـاركة 18 

وفـد مـن الغـرف الثانيـة لرملانـات مـن افريقيـا 
واملنطقـة العربيـة... هـذا وسـيعكف املشـاركون 
يف لقـاء الرابطة التشـاوري عى دراسـة ومناقشـة 
مسـألتني تتعلقـان بالراهـن االقتصـادي الـدويل، 
وتداعيـات أزماتـه عـى دول وشـعوب املنطقتـني، 
عـى  كورونـا  جائحـة  وتداعيـات  آثـار  وهمـا:، 
واالسـتجابة  واالفريقـي،  العربـي  االقتصـاد 

مواجهتهـا. الحكوميـة يف سـبيل 
عـى  وآثارهـا  األوكرانيـة  الروسـية  والحـرب 

والغـذاء. الطاقـة  أسـعار 

وجديـر بالذكـر أن مجلـس األمة يمثـل يف هذه 
الفعاليـة الرملانيـة العربية االفريقية بوفد يتشـكل 
مـن: عمـر دادي عـدون، رئيـس لجنـة الشـؤون 
الخارجيـة والتعـاون الـدويل والجاليـة الجزائرية 
بالخـارج، كمـال خليفاتـي، عضـو مجلـس األمة، 
مقـرر لجنـة الشـؤون الخارجية والتعـاون الدويل 
والجاليـة الجزائريـة بالخـارج، وعبـد الجليـل بن 
جـراد، عضـو مجلس األمـة، عضو لجنة الشـؤون 
الخارجيـة والتعـاون الـدويل والجاليـة الجزائرية 

بالخارج.

 عقـدت لجنـة املاليـة وامليزانيـة 
باملجلس الشـعبي الوطنـي اجتماعا، 
امـس، االثنـني 19 سـبتمر الجاري، 
رئيـس  سـاملي،  لخـر  برئاسـة 
أشـغاله  خصصـت  وقـد  اللجنـة، 
لضبـط جـدول أعمـال اللجنة خالل 
العاديـة  الرملانيـة  الـدورة  هـذه 

.2022-2023
وأكد سـاملي، يف مسـتهل األشغال، 
الجـدي  العمـل  مواصلـة  رضورة 
مـن أجـل ترشيـف املهـام النيابيـة 
ثـري  عمـل  برنامـج  وتسـطري 
ومتنـوع يجسـد دور نـواب املجلس 
يف ترقيـة املنظومة القانونية السـيما 
تلـك املتعلقـة بميـدان املاليـة وذلك 
الجديـدة  التوجهـات  مـع  تماشـيا 

الجزائريـة. للدولـة 
ناقـش أعضـاء  ويف هـذا اإلطـار 
تتضمـن  وثيقـة  مـرشوع  اللجنـة 
تلخـص  أساسـية  محـاور  ثالثـة 
مجمـل النشـاط املقـرتح القيـام بها 
الثانيـة حيـث  السـنة  هـذه  خـالل 
مـن  حزمـة  يف  منهـا  األول  يتمثـل 
يمكـن  التـي  القانونيـة  النصـوص 
إحالتهـا عـى اللجنـة والتـي تتمثـل 
يف، مـرشوع قانون يتضمـن املوافقة 
عى األمـر 01-22 املـؤرخ يف 3 أوت 
التكميـي  م   / ق  املتضمـن   ،2022

.2022
 ،2023 املاليـة  قانـون  مـرشوع 
الـذي سـيكون أول قانـون يحـر 
القانـون  ألحـكام  وفقـا  وينفـذ 
العضـوي 15-18 املتعلـق بقوانـني 

املاليـة. )املـادة 89 منـه(.، مـرشوع 
السـنة  امليزانيـة  تسـوية  قانـون 
يحـدد  قانـون  مـرشوع   ،2020
بالصفقات  املتعلقـة  العامة  القواعـد 
قانـون  العموميـة،  وكـذا مـرشوع 
املـؤرخ  األمـر رقـم 03-11  يعـدل 
يف 26 غشـت 2003 املتعلـق بالنقـد 

والقـرض.
 ومـرشوع قانون يتعلـق بحماية 
عليهـا،  واملحافظـة  الدولـة  أرايض 
ومـرشوع قانـون يتعلق باملحاسـبة 

العموميـة.
وأمـا املحـور الثاني فهـو متعلق 
ويتضمـن:،  الرملانـي  بالعمـل 
الحكومـة  أعضـاء  إىل  االسـتماع 
اللجنـة.،  اختصاصـات  إطـار  يف 
املختصـني  الخـراء  إىل  االسـتماع 
واملـدراء املركزيني واملسـؤولني ذوي 
اللجنـة.،  باختصاصـات  الصلـة 
وبرمجـة بعثـات اسـتعالمية مؤقتة 
وضـع  أو  محـدد  موضـوع  حـول 
 137 املـادة  األحـكام  طبقـا  معـني 
واقـرتاح موضـوع  الدسـتور.،  مـن 
وتاريـخ اليـوم الرملانـي.، واقـرتاح 
أيام دراسـية حول مواضيـع معينة.
الثالـث  للمحـور  بالنسـبة  وأمـا 
فهـو يشـتمل عـى متفرقـات تتمثل 
أفـواج عمـل متخصصـة  إنشـاء  يف 
الحلـول  بعـض  واقـرتاح  لدراسـة 
اللجنـة  عـى  املحالـة  لالنشـغاالت 
املجلـس  رئيـس  قبـل  مـن  سـواء 
الشـعبي الوطنـي، أو الـواردة مـن 

املواطنـني. طـرف 

عقـب تعيينـه مؤخـرا رئيسـا للكتلـة الرملانيـة لحـزب جبهـة التحريـر 
الوطنـي، عقـد براهيم صعـديل اجتماعا تنسـيقيا، مـع  نواب رئيـس املجلس 
الشـعبي الوطنـي، ومسـؤويل الهيـاكل، مـن رؤسـاء اللجـان ونواب رؤسـاء 
اللجـان التابعـني لحزب جبهـة التحرير الوطنـي، وكذا املقررين، مسـاء أمس 

اإلثنـني، بمقـر الكتلـة الرملانية باملجلـس الشـعبي الوطني.
اللجـان  إىل عـدة نقـاط، شـملت برنامـج عمـل  وقـد تطـرق االجتمـاع 
واألهـداف املسـطرة. كمـا حـث رئيـس الكتلـة، نـواب الرئيس عى التشـاور 
مـع رؤوسـاء اللجـان وكـذا الكتلة قصـد إيصـال املعلومة، إضافـة إىل عرض 
مشـاريع القوانـني من طرف رؤسـاء اللجـان لدراسـتها عى مسـتوى الكتلة، 

وذلـك بغيـة انجـاح الـدورة الرملانيـة الثانية.

 خلـص اجتمـاع لجنـة النقـل 
باملجلـس الشـعبي الوطني، امس، 
مبدئيـا، عـى إيـالء ملـف حوادث 
املـرور أهميـة قصـوى باعتبـاره 
دراسـة  بغـرض  وذلـك  أولويـة 
أسـبابه بشـكل معمـق خصوصا 
املسـجل  الرهيـب  االرتفـاع  مـع 

مؤخـرا يف حـوادث املـرور.
واقـرت اللجنـة ذاتهـا،  اقـرتح 
يـوم  ينظـم  أن  اللجنـة  أعضـاء 
املوضـوع  ذات  حـول  برملانـي 
املختصـني  مختلـف  بمشـاركة 
بتوصيـات  للخـروج  والفاعلـني 
تسـاهم يف التقليـل من اسـتفحال 

املأسـاوية. الظاهـرة  هـذه 
النقـل  لجنـة  وعقـدت 
واملواصـالت واالتصاالت السـلكية 
برئاسـة عي مونيس  والالسـلكية، 
االثنـني  امـس،  اللجنـة،  رئيـس 
اجتماعـا  الجـاري،  سـبتمر   19

عمـل  برنامـج  لضبـط  خصـص 
اللجنـة خالل هـذه السـنة الثانية 
مـن الفـرتة الترشيعيـة التاسـعة.

أكـد  االجتمـاع،  بدايـة  وعنـد 
االجتمـاع  هـذا  بـأن  مونـيس 
يهـدف إىل إثـراء وثيقـة الرنامج 
أجـل  مـن  عليهـم  املعـروض 
والنظر  أخـرى  اقـرتاح نشـاطات 
محـاور  يف  إدراجهـا  إمكانيـة  يف 
الثالثة  القطاعـات  العمـل ضمـن 
التـي يشـملها اختصـاص اللجنة.
ولـدى تناولهـم الكلمـة، حـث 
رضورة  عـى  اللجنـة  أعضـاء 
التي  النقائـص  اسـتدراك بعـض 
املاضيـة،  السـنة  خـالل  ملسـوها 
كمـا شـددوا عـى أهميـة وضـع 
منهجيـة فعالـة بغـرض تحقيـق 
إىل  والوصـول  املرجـوة  األهـداف 
نتائـج إيجابيـة يف نهايـة السـنة.

وزارة الداخلية تكشف عن شعار العملية

في الفترة الممتدة من 18 إلى 22 سبتمبر الجاري

باإلضافة للمجالس المماثلة في إفريقيا والعالم العربي

يو�صف بعزيزي: اإح�صاء ال�صكان �صيقّدم م�صًحا 
اجتماعًيا دقيًقا في 4 محاور

وزارة العدل تفرج عن العمليات التكوينية المبرمجة 
لفائدة الق�صاة والإطارات

انطلق اأ�صغال اللقاء الت�صاوري التا�صع لرابطة 
مجال�س ال�صيوخ وال�صورى ببوجمبورة

المجل�س ال�صعبي الوطني يولي 
اهمية كبيرة لملف حوادث المرور 

خلل العهدة الحالية

هذه القوانين التي �صيناق�صها 
المجل�س ال�صعبي الوطني

رئي�س كتلة الفلن يحث على الت�صاور مع 
روؤو�صاء اللجان  ق�صد اإي�صال المعلومة

فريال/ت

اسكندر. ا

فريال/ت 

فريال/ت فريال/ت 

فريال/ت

الوطني
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وجـه رئيـس الجمهوريـة، عبد 
املجيـد تبـون، امس دعوة رسـمية 
إىل العاهـل السـعودي، سـلمان بن 
عبـد العزيز آل سـعود للمشـاركة 
يف أشـغال القمـة العربيـة املزمـع 
و2   1 يومـي  بالجزائـر  عقدهـا 

املقبل. نوفمـر 

ونقلـت وكالة األنباء السـعودية، 
امـس،  فإن الدعـوة سـلمها وزير 
العـدل عبـد الرشـيد طبـي لوزير 
الدولـة للشـؤون الخارجيـة عضو 
مجلـس الـوزراء مبعـوث شـؤون 
املنـاخ الـذي اسـتقبله بالعاصمـة 

لرياض. ا

يف  ومختصـون  أسـاتذة  اجمـع 
العلوم السياسـية والعالقـات الدولية 
املسـتمدة  الجزائـر  مبـادئ  أن  عـى 
من ثـورة نوفمـر املجيدة ستسـاهم 
يف توحيـد الصـف واملواقـف العربية 
وااللتقاء عـى  كلمة واحـدة وجامعة 
للبيـت العربي خـالل القمـة العربية 
نوفمـر  مـن  الفاتـح  يف  املقـررة 

دم. لقا ا
العلـوم  أسـتاذ  أكـد  وقـال  
الدوليـة  والعالقـات  السياسـية 
بجامعـة الجزائـر محمـد رزيـق هذا 
اإلذاعيـة  القنـاة  أثـري  عـر  االثنـني 
كانـت  الجزائريـة  الثـورة  أن  األوىل 
تتطلـع لبنـاء الوحـدة العربيـة التي 
الوطنيـة  الحركـة  رواد  بهـا  آمـن 

الجزائريـة.

انطالقـا  انـه  املتحـدث  واضـف 
مـن هـذه املعطيـات "فـإن مؤتمـر 
القمـة العربيـة سـوف يجسـد هـذه 
الطموحـات واألهـداف التـي حملتها 
ثـم  الجزائريـة  الوطنيـة  الحركـة 
الجزائريـة  الثـورة  منهـا  التقطتهـا 
الجزائـر  ستسـعى  حيـث  املباركـة 
بـني  الشـمل  لـم  مبـدأ  تجسـيد  إىل 
أسـتاذ  امـا   العربيـة"   البلـدان 
العلوم السياسـية زاوي رابح فاشـار 
والدبلومـايس  التاريخـي  اإلرث  ان 
يف  املسـاهمة  شـأنه  مـن  للجزائـر  
إلنجـاح  النظـر  وجهـات  تقريـب 
القمـة العربيـة انطالقا مـن مبادئها 
نبـذ  عـى  تقـوم  التـي  األساسـية 
الخالفات الداخليـة ورضورة معالجة 

موضوعيـة.   بصـورة  امللفـات 

أكـد الوزيـر األول أيمـن بـن عبـد 
الرحمـان، امـس االثنـني بالجزائـر، 
مجـال  يف  الجزائريـة  املؤسسـات  أّن 
األشـغال العموميـة اكتسـبت قدرات 
تقنيـة كبـرية، ستسـمح لهـا بالظفر 

بمشـاريع يف الخـارج.
يف كلمـة قرأهـا نيابـة عنـه وزيـر 
األشـغال العموميـة والري واملنشـآت 
القاعديـة، لخـر رخـروخ، برسـم 
للصالـون   18 الــ  الطبعـة  افتتـاح 
أكـد  العموميـة،  لألشـغال  الـدويل 
أّن "املؤسسـات  الرحمـان  بـن عبـد 
الجزائرية تتمتـع بإمكانيات وقدرات 
تقنيـة هائلة اكتسـبتها طوال سـتني 
سـنة مـن االنجـازات، مما سيسـمح 
لهـا بالظفـر بمشـاريع يف الخارج"، 
إرادة  مـع  "تماشـيًا  ذلـك  ويأتـي 
تنويع االقتصـاد الوطنـي يف جزائرنا 

الوزيـر األول. الجديـدة"، يضيـف 
وأبـرز بـن عبـد الرحمـان الـدور 
الـذي يلعبه قطاع األشـغال العمومية 
"كركيـزة  القاعديـة  واملنشـآت 
لالقتصـاد ومحرك للتنميـة بامتياز"، 
تتميـز  التـي  "الدولـة  أّن  مؤكـًدا 
بتطورهـا وأدائهـا االقتصـادي هـي 
التـي تمتلك شـبكات للبنيـة التحتية 
هيكلـة  يف  تشـارك  وفعالـة،  كثيفـة 

عمليـة  وتسـهيل  إقليمهـا  وتهيئـة 
االشـخاص  التنقل  التبـادالت وحركة 
والبضائـع، ممـا يضمن تنميـة فعالة 
ومسـتدامة تجعلهـا مؤهلـة للدخول 
املسـتويني  عـى  املنافسـة  يف مجـال 

والـدويل". اإلقليمـي 
وكانـت كلمـة الوزيـر األول فرصة 
الحاصـل  "التقـدم  بــ  لإلشـادة 
االطـارات  مـن  اآلالف  حققـه  الـذي 
املتخرجـني  والتقنيـني  واملهندسـني 
والجامعـات  املـدارس  مـن مختلـف 
والتـي مكنت مـن تشـييد العديد من 
املشـاريع لتحديـث وتطويـر البنيـة 

للبـالد". القاعديـة 
أن  الرحمـان  عبـد  بـن  واعتـر 
الـذي  العموميـة  األشـغال  صالـون 
ينظـم يف إطـار االحتفـال بالذكـرى 
الستني السـرتجاع السـيادة الوطنية، 
مـدى  لقيـاس  مناسـبة  "محطـة 
التقـدم الـذي حققـه القطـاع سـواء 
يف مجـال الطـرق والطـرق الرسيعـة 
أو  واملوانـئ  الفنيـة  واملنشـآت 
املطـارات"، كمـا يعتـر املعـرض - 
بحسـبه - "مناسـبة هامـة لوسـائل 
االنجاز والدراسـات الوطنية، وفرصة 
يجـب اغتنامها لالنخـراط يف رشاكات 
وتبـادالت مثمـرة بمـا يتمـاىش مـع 

الجديـدة  والتكنولوجيـات  التقنيـات 
التـي يعرفهـا املجال يف جميـع أنحاء 
العالـم، مما سـيعزز بال شـك قدرات 
وسـائلنا الوطنيـة يف عمليـة االنجـاز 
عـى الصعيـد الوطنـي واإلقليمـي".

يف  قطـر  دولـة  مشـاركة  وحـول 
الصالـون كضيف رشف، أّكـد الوزير 
األول أنهـا تشـكل "فرصـة ممتازة" 
البلديـن  بـني  التعـاون  لتعزيـز 
يف  وواعـدا  نشـاطا  أكثـر  و"جعلـه 
املشـرتك،  االهتمـام  ذات  املجـاالت 
العموميـة  األشـغال  قطـاع  السـيما 

القاعديـة". واملنشـآت 
أّن  الرحمـان  عبـد  بـن  وأبـرز 
الجزائـر تربطهـا عالقـات "رفيعـة 
يف  قطـر  دولـة  مـع  املسـتوى" 
باإلخـوة  "تتسـم  املجـاالت،  شـتى 
تماشـيا  وذلـك  املتبـادل،  واالحـرتام 
مـع توجيهات قـادة البلديـن، رئيس 
الجمهورية السـيد عبـد املجيد تبون، 
وصاحـب السـمو األمري الشـيخ تميم 
بـن حمـد ال ثانـي، واللـذان يعمالن 
عـى إقامـة عالقـات متينـة ومتميزة 
بما يخـدم املصالح املشـرتكة للبلدين 

الشـقيقني".  

وااللتقاء على  كلمة واحدة 
وجامعة للبيت العربي

الوطني

حـل وزيـر الشـؤون الخارجيـة والجاليـة الوطنية 
بالخـارج، رمطان لعمامـرة، بنيويورك عـى رأس وفد 
هام للمشـاركة يف أشـغال االجتماعات رفيعة املسـتوى 

للـدورة الـ77 للجمعيـة العامة لألمـم املتحدة.
وأوضـح بيـان لـوزارة الخارجيـة، ان هـذه الدورة 
خطـرية  بتوتـرات  يتميـز  ظـرف  يف  تأتـي  التـي 
أكرانيـا  يف  الحـرب  ظـل  يف  الدوليـة،  العالقـات  يف 
وانعكاسـات جائحـة كوفيـد19-، تعقـد تحت شـعار 

للتحديـات  تحويليـة  حلـول   : حاسـم  "منعطـف 
اجتماعـات رفيعـة  املرتابطـة"، ستشـهد عقـد عـدة 
املسـتوى حول أهـم القضايـا الراهنة يف مجال السـلم 

املسـتدامة. والتنميـة  والحوكمـة  واألمـن 
وأضـاف البيان ذاتـه، عى هامش أشـغال الجمعية 
العامـة، سـتعقد لقـاءات وزاريـة ملختلـف املجموعات 
واملنظمـات التـي تنتمي إليهـا الجزائـر، خاصة حركة 
ومنظمـة  العربيـة  الـدول  وجامعـة  االنحيـاز  عـدم 

التعـاون اإلسـالمي والرتويـكا اإلفريقية-العربية.
وتابـع البيـان ذاتـه، إىل جانـب مشـاركته يف هـذه 
االجتماعـات، يعتـزم رئيـس الدبلوماسـية الجزائريـة 
األمـم  ملنظمـة  العـام  األمـني  مـع  إجـراء محادثـات 
املتحـدة، أنطونيـو غوترييـش، ومـع إطـارات سـامية 
نظرائـه  مـن  العديـد  مـع  وكـذا  باملنظمـة  أخـرى 

الـدورة. أشـغال هـذه  املشـاركني يف 

فايـز  الجزائـر،  لـدى  الفلسـطيني  السـفري  أكـد 
أبـو عيطـة، امـس االثنـني، أن القمـة العربيـة التـي 
سـتحتضنها الجزائـر "اسـتثنائية"، كونها تسـعى إىل 
إضافـة مخرجـات جـادة وحقيقيـة تعيد التـوازن إىل 

املنطقـة العربيـة.
وشـدد أبـو عيطة يف النـدوة التـي عقدهـا بمنتدى 
ولـم  "املصالحـة  عنـوان  وحملـت  الشـعب،  جريـدة 
القمـة  انعقـاد  الفلسـطيني والعربـي قبيـل  الشـمل 
العربيـة بالجزائـر"، عـى "الـدور املميـز للجزائـر يف 
اتجـاه إعـادة التـوازن للمنطقـة، مـن خـالل الـدور 
الدبلومـايس الكبـري جدا الـذي تقوم به عى املسـتويني 

اإلقليمـي والـدويل".
وأضـاف أن "مـا تقـوم بـه الجزائـر يؤكـد دورها 
التاريخـي مـن جانـب، واهتمامهـا بإعـادة األمور إىل 
طبيعتهـا مـن جانـب آخـر، ومنـه اسـتعادة الـدور 
العربـي الـذي تراجـع نتيجة األوضـاع االسـتثنائية".

التـي سـتنعقد  القمـة  أن  إىل  أبـو عيطـة  وأشـار 
بـ"تحضـريات  نوفمـر،   2 و   1 يومـي  بالجزائـر 
اسـتثنائية" عـى أعى مسـتوى ليسـت قمـة تقليدية، 
موضحـا أن "الجزائـر تسـعى إىل إضافـة مخرجـات 
جـادة وحقيقيـة تنقـل املنطقـة العربيـة ممـا تمر به 

مـن حالـة تراجـع إىل حالـة تقـدم".
ويف السـياق، قـال إنـه "عـى اعتبـار أن القضيـة 
الفلسـطينية هي القضيـة املركزية للشـعب الجزائري 
والعربـي واألمـة العربية بشـكل عـام، فأنـا اعتقد أن 
هـذه قمـة هي قمـة فلسـطني بامتيـاز، وهو مـا أكده 

رئيـس الجمهوريـة عبـد املجيـد تبون سـابقا".
وأبـرز الدبلومـايس الفلسـطيني أن الرتاجـع الـذي 
حصـل يف املنطقـة العربية "ألقى بظاللـه عى القضية 
الفلسـطينية أيضا، ألن اسـتهداف األنظمـة العربية هو 
أيضـا اسـتهداف للقضيـة الفلسـطينية"، متوقعا "أن 
تكـون مخرجات القمـة العربيـة اسـتثنائية وعى قدر 
كبـري مـن األهميـة وااليجابية، تسـتطيع إعـادة األمور 
اىل نصابهـا، بمـا يخـدم القضايـا العربيـة مـن جهة 

والقضيـة الفلسـطينية من جهـة أخرى".
وواصـل بهـذا الصدد قائـال: "نعول كفلسـطينيني 
عاليـا  ونشـيد  القمـة،  هـذه  نتائـج  عـى  كثـريا 
بالدبلوماسـية الجزائريـة عـى هـذا الـدور واملواقـف 
الشـجاعة التـي تعلـن عنهـا إلسـناد ودعـم القضيـة 

لفلسـطينية". ا
ويف سـياق ذي صلـة، اعتـر أبـو عيطـة أن انعقاد 
القمـة يف الجزائـر تزامنـا مـع ذكـرى ثـورة التحرير 
املجيـدة، "حدث لـه دالالت كبرية"، ومن شـأنه إضفاء 
أهميـة أكـر عليهـا "نظـرا لـدور الجزائـر إقليميـا 
وعامليـا, يف ظـل الظـروف االسـتثنائية التـي عصفـت 

العربية". باملنطقـة 
وأعـرب الدبلومـايس عـن أسـفه ملواقـف عـدد من 
الـدول العربية، التـي "تراجعت وخرجـت عن اإلجماع 
العربـي، فيمـا يتعلق بالتطبيـع وموقفها مـن القضية 
الفلسـطينية ودعمهـا لهـا"، وحدث ذلك يف ظـل إدارة 
الرئيـس السـابق دونالـد ترامـب نتيجـة الضغوطات 
واملخططـات األمريكيـة والغربيـة والصهيونيـة، التي 

تريـد أن تحـرف البوصلـة العربية, حسـبه.
وشـدد أبو عيطـة عى أن الفلسـطينيني يسـاندون 
يتعلـق  مـا  يف  الجزائـري  املوقـف  حـول  ويلتفـون 
بلـم الشـمل العربـي وتصويـب األوضـاع يف املنطقـة 
أن تضـع  "نأمـل  السـفري  العربيـة، ومنـه، يضيـف 
القمـة برنامجـا ومجموعة مـن القـرارات واملخرجات 
تعيـد املكانـة واالعتبـار للعديد مـن الـدول العربية".
وبخصـوص لم شـمل الفصائل الفلسـطينية وندوة 
املصالحـة بينها التي مـن املرتقب أن تنعقـد بالجزائر 
يف أكتوبـر املقبـل، قال املتحـدث إن "الجهـود تتعاظم 
يف هـذا الوقـت، حيث يجـري التحضـري لهـذه الندوة، 
وهناك حـوارات تجريهـا الجزائر مع بعـض الفصائل 
لضمـان نجاح هـذه الندوة، السـيما قبل انعقـاد القمة 

املقبلة".           
وذكـر فايز أبـو عيطـة أن الندوة الجامعة سـتضم 
15 فصيـال، بما يف ذلـك منظمة التحرير الفلسـطينية 
التي ينضـوي تحت مظلتهـا 13 فصيال، وعى رأسـها 
حركـة "فتح"، إىل جانب حركتـي "حماس" و"الجهاد 
اإلسـالمي". وأعرب السـفري الفلسـطيني لدى الجزائر 
عـن أمـل الفلسـطينيني يف أن تضـع مبـادرة الجزائر 
حـدا لالنقسـام بـني الفصائـل، مضيفا: "نحـن ندرك 
أن وحـدة الشـعب الفلسـطيني مهمـة وأنهـا قانـون 
االنتصـار، ولـن نسـتطيع تحقيـق املسـتقبل الكريـم 
واالسـتقالل لشـعبنا دون وجـود جبهـة فلسـطينية 

صلبـة" ملواجهـة غطرسـة االحتـالل الصهيوني.

و  الـري  و  العموميـة  األشـغال  وزيـر  أكـد 
امـس  رخـروخ  لخـر  القاعديـة،  املنشـآت  
االثنـني بالجزائـر، أن الصالون الدويل لألشـغال  
العموميـة يعـد فرصة للرشاكـة و التبـادل بني 
املؤسسـات الوطنيـة ونظرياتهـا األجنبيـة  وهذا 

لتشـجيع االبتـكار يف القطـاع. 
وقـال الوزير خالل زيارتـه ألجنحة الصالون 
الـذي يقام بقرص املعـارض الصنوبـر  البحري 
ستسـمح  االقتصاديـة  التظاهـرة  "هـذه  أن 
بخلـق ديناميكيـة بـني املتعاملـني  االقتصاديني 
إليجـاد  املبتكـرة  املشـاريع  حامـي  وتشـجيع 
فـرص لتجسـيدها ال سـيما يف  إطـار املناولة"، 
منوهـا باملشـاركة الكبـرية الوطنيـة و الدوليـة 

التـي تشـهدها هـذه  التظاهرة. 
كمـا أبرز السـيد رخـروخ أمـام الصحافة أن 
القطاع عـرف نقلة نوعية يف اإلنجازات،  السـيما 
الطـرق الرسيعة واملوانئ و املطارات و املنشـآت 
القاعديـة األخـرى وهذا بفضل مختلـف الرامج 
و املخططـات التنمويـة التـي عكفـت الحكومة 
عـى تنفيذها تعزيـزا للمكتسـبات االجتماعية و 

االقتصادية.
و  اإلنجـازات  إىل  تطرقـه  معـرض  يف  و 
املكاسـب العديـدة التـي حققها قطاع األشـغال  
العموميـة لفـت الوزيـر إىل أن شـبكة الطـرق 
باختـالف أصنافهـا صـارت تقدر حاليـا بنحو 
141.000 كلـم منهـا 5.900 كلـم مـن الطرق 
الرسيعـة املزدوجـة ال سـيما الطريـق الوطنـي 
العابـر للصحـراء و الطريقـني الوطنيـني رقـم 

و6.   3
رخـروخ  السـيد  يضيـف  ذلـك  جانـب  إىل 
تتوفـر الجزائـر عـى 1.400 كلـم مـن الطرق 
السـيارة  مـن بينهـا الطريـق السـيار رشق-

غـرب باإلضافـة إىل عـدد كبـري مـن املنشـآت 
الفنيـة  الهامـة منهـا 48 نفقـا و 1.586 جرس 
مـن ضمنهـا جسـور  األحجـام  مختلـف  مـن 
"ذات أبعـاد  اسـتثنائية" مثل جـرس واد الرمال 
)البويـرة(  الرخـام  واد  جـرس  و  بقسـنطينة 

وجـرس واد  الذيـب بميلـة. 
مـن  العديـد  أجنحـة  يف  توقفـه  وخـالل 
مؤسسـات اإلنجاز ومخابر الدراسـات واملتابعة  
الوطنيـة منهـا و األجنبيـة حث وزير األشـغال 
القاعديـة  املنشـآت  و  الـري  و  العموميـة 
املؤسسـات الوطنية عـى رضورة إعطـاء أهمية 
اكـر للجانب املتعلـق بالبحث العلمـي يف مجال 
أسـاليب وطـرق اإلنجاز بهدف تحسـني النوعية 
مـع  الدراسـات  أو  األشـغال  مجـال  يف  سـواء 
الرتكيـز عـى الرشاكة قصـد تطوير تنافسـيتها 

لولـوج األسـواق الدوليـة. 
ويشـارك يف الصالون ازيد من 140 مؤسسـة 
واسـعة   مجـاالت  يف  تنشـط  وأجنبيـة  وطنيـة 
لألشـغال العمومية و البناء و املنشـآت القاعدية 
منها مؤسسـات مـن دولـة قطر التـي  اختريت 

هـذه السـنة كضيـف رشف للتظاهرة.
الشـأن أعـرب رئيـس هيئـة قطـر  يف هـذا 
لألشـغال العامـة السـيد أحمـد سـعد املهنـدي 
عـن  تطلعـه أن تثمـر العالقـات الثنائيـة بـني 
الجزائـر و قطـر بتعـاون "بنـاء أكثـر فأكثر"،  
مـرزا أن اإلنجـازات التـي حققتهـا الجزائر يف 
مجـال الطرق و األشـغال العموميـة ككل  "تعد 
مفخـرة للجميع".  وأضاف السـيد املهندي الذي 
زار أجنحـة الصالـون برفقة السـيد رخروخ ان 
فـرص  التعـاون والرشاكة املسـتقبلية بني قطر 
والجزائـر "كبـرية جـدا"، ال سـيما يف مجـال  
اإلنجـاز والصيانـة و تسـيري املنشـآت القاعدية 

مـن طـرق و جسـور وموانئ. 
كمـا أفـاد املسـؤول القطـري باملناسـبة أن 
مشـاركة بالده للمـرة األوىل يف الصالـون  الدويل 
مـع  بالتوقيـع  ستسـمح  العموميـة  لألشـغال 
الطـرف الجزائري عـى مذكرة تفاهـم  للتعاون 
يف مجـال األشـغال العموميـة وهو ما سيشـكل 
"قاعدة لتعزيـز وتقوية العالقات بـني الجانبني 
أكثـر فأكثـر وستتجسـد يف إنجـازات عى ارض 

مسـتقبال".  الواقع 
تحـت  للصالـون  ال18  الطبعـة  وتنعقـد 

"أشـغال عموميـة، سـتون سـنة مـن  شـعار 
االنجـازات"، بعـد توقـف دام سـنتني بسـبب 
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فتح ورشات للتفكير من أجل تقييم 
النظام المعمول به حاليا

قال إّن القطاع سيجعل من العنصر البشري المركز األساسي في اتخاذ القرار ..بداري :

الوطني

التعليـم  وزيـر  كشـف 
العـايل والبحـث العلمي,كمـال 
نمـط  مراجعـة  عـن  بـداري, 
تقييـم تحصيـل الطلبـة بـكل 
مـن املدرسـة الوطنيـة العليـا 
للرياضيـات واملدرسـة الوطنية 
 , االصطناعـي  للـذكاء  العليـا 
باالعتمـاد عـى نمـط تكوينـي 
نسـبة  تحسـني  إىل  يهـدف 

النجـاح.
ورصح الوزيـر يف هذا الصدد 
"سـنراجع نمـط التقييـم عـى 
مسـتوى املدرسـتني, ألن نمـط 
يفيـد  ال  اإلقصائـي  التقييـم 
,حيث يسـتوجب األمـر االعتماد 
عـى نمـط التقييـم التكوينـي 
الرفـع مـن  الـذي مـن شـأنه 

نسـبة النجـاح".
الصـدد,  هـذا  يف  وأبـرز 
الطالـب  "مرافقـة  رضورة 
قبـل  مـن  الجديـد  الجامعـي 
األرسة  مكونـات  مختلـف 
الجامعيـة, فضـال عـن توفـري 
بيئـة مناسـبة للدراسـة تمكنه 
مـن تحقيـق التميز يف مسـاره 

." لتعليمـي ا
وباملناسـبة, تطـرق الوزيـر 
إىل أبـرز محـاور خطـة عمـل 
املتعلقـة  منهـا  القطـاع, 
برامـج  مضامـني  بمراجعـة 
التكويـن وخريطة التخصصات 
تتمـاىش  ,لجعلهـا  الجامعيـة 
الحاصلـة  املسـتجدات  مـع 
خصوصيـة  مراعـاة  مـع 
بهـا  تتواجـد  التـي  املنطقـة 
الجامعية,مسـتدال  املؤسسـات 
يف هذا املنحى, بـرورة إدراج 
ب"مهـن  تتعلـق  تخصصـات 
تخصـص  منهـا  املسـتقبل" 
الـذكاء االصطناعـي والروبوت 

مواصلـة  عـى  الرتكيـز  مـع 
القطـاع. رقمنـه  توسـيع 

وعـن نظـام التعليـم العايل, 
قـال ا بداري,أنـه سـيتم "فتح 
أجـل  مـن  للتفكـري  ورشـات 
بـه  املعمـول  النظـام  تقييـم 
حاليـا", مع العمل عـى إدخال 
مـن  التـي  "التحسـينات" 
تحقيـق  يف  املسـاهمة  شـأنها 
الجامعـة عى  انفتـاح  مسـعى 
وجعـل  الخارجـي  محيطهـا 
"الجامعـة قاطـرة حقيقيـة يف 
منهـا  التنميـة سـيما  تحقيـق 

املحليـة".
وبخصوص ,ملـف الخدمات 
عـى  الوزيـر  أكـد  الجامعيـة, 
رضورة مراجعـة طرق تسـيري 
أنـه  إىل  مشـريا  امللـف,  هـذا 
أسـدى مؤخرا توجيهـات لفتح 
نقـاش عـى مسـتوى الباحثني 
للتفكـري يف الطـرق الكفيلة من 
هـذه  مسـتوى  تحسـني  أجـل 

الخدمـات.
أشـار  آخـر,  جانـب  مـن 
تشـجيع  أهميـة  إىل  الوزيـر 
الخـارج  يف  الطلبـة  تكويـن 
اتفاقيـات  إبـرام  عـن  ,فضـال 
توأمة بـني مختلف املؤسسـات 
الجامعيـة الجزائرية ونظرياتها 
بالخـارج بغيـة تبـادل الطلبة 
والخـرات يف مجـال التدريـس 

والتكويـن.
رضورة  عى  وباملناسـبة,أكد 
الجماعـي بـن مختلف  العمـل 
الجامعيـة  األرسة  مكونـات 
وذلـك من خـالل تبنـي الحوار 
القـرارات,  اتخـاد  يف  كمبـدأ 
"الحـوار  أن  بالقـول  وختـم 
يعـد رشط أسـايس يف تحقيـق 

الجامعـة". اسـتقرار 

أفـاد وزير التعليـم العايل والبحـث العلمي، 
كمـال بـداري، أن الطالـب ابتـداء مـن هـذا 
املوسـم سـيقدم مذكـرة تخـرج عـى شـكل 
مـرشوع" سـتار تـاب"، معلنـا أن الجامعـة 
املؤسسـات  وزارة  مـع  بالتنسـيق  سـتقوم 
مـع  اتفاقيـة  بتوقيـع  والناشـئة  الصغـرية 

الطالـب إلنجـاز مرشوعـه.
وابـرز كمـال بـداري، ولـدى نزولـه ضيفا 
عى فـوروم القنـاة اإلذاعية األوىل مسـتجدات 
مذكـرات تخـرج الطلبـة مشـريا اىل  توقيـع 
املؤسسـات  وزارة  مـع  سـتتم  اتفاقيـة 
الناشـئة حتـى تحتضـن الطلبـة الحاصلـني 
السـتحداث  ومرافقتهـم  شـهادات،  عـى 
مؤسسـاتهم الناشـئة، مشـريًا إىل أنّـه عـوض 
أن يكـون الطالـب باحثًـا عن منصب شـغل، 
سـيغدو موّلـًدا للشـغل ومندرًجـا يف التنميـة 

االقتصاديـة.
واوضـح بـداري  "إنـه ابتـداء  مـن هـذه 
السـنة سـيتم توجيه الطلبـة إىل التكوين مثل 
ديبلوم مؤسسـة ناشئة وسيناقشـون مذكرات 
تخرجهـم عـى شـكل "سـتارتاب" وسـنوقع 
للتبنـي  الصغـرية  املؤسسـات  وزارة  مـع 
مشـاريعهم وسـيتحول الطالب مسـتقبال من 
باحـث عـى منصـب عمـل إىل صاحـب عمل، 

مؤكـدا أّن جميـع املياديـن املدرسـة سـيكون 
لهـا مـكان يف تنشـيط التكوينـات املختلفة يف 
مجـال مهـن املسـتقبل، وسـيتم ابتـداء مـن 
هـذه السـنة توجيـه الطلبـة املتحصلـني عى 

الشـهادات إىل مؤسسـة ناشـئة.
سـيجعل  القطـاع  إّن  الوزيـر    واكـد  
يف  األسـايس  املركـز  البـرشي  العنـرص  مـن 
اتخـاذ القـرار، والهـدف منـه جعـل الجامعة 
قاطـرة للتنميـة ولتحسـني مسـتوى معيشـة 
املواطـن الجزائري وأسـاس رفاهيـة املجتمع 

الجزائـري.
عـى  مصالحـه  مراهنـة  عـى  ابـرز  كمـا 
أهـداف  لتحقيـق  أساسـية  عنـارص  سـبعة 
التـي  الطريـق  خارطـة  اطـار  يف  القطـاع، 
سـيتبناها لتحقيـق أهـداف القطـاع ، حيـث 
سـرتتكز عـى 7 عنـارص أساسـية متمثلـة يف 
جعـل الجامعـة كقاطـرة لالقتصـاد الوطني 
مـن خـالل الدخول للمربـع السـحري املتمثل 
يف التعليـم، البحـث العلمـي، االبتـكار، وخلق 
ضمـان  وكـذا  الشـغل،  ومناصـب  الثـروة 
لتحقيـق  القطـاع  يف  جـودة  ذو  التكويـن 

اإلسـرتاتيجية. األهـداف 
خارطـة  مالمـح  فـإّن  الوزيـر   وحسـب 
أهـداف  لتحقيـق  سـيتبناها  التـي  الطريـق 

القطاع سـتعمل عى  اتنافسـية للمشـاركة يف 
التنميـة االقتصادية وتحقيق أهـداف الرنامج 
الحكومـة،  برنامـج  ضمـن  االسـرتاتيجي 
مؤكدة عى رضورة تحسـني الحيـاة الجامعية 
وظـروف معيشـة الطالـب، والحوار املسـتمر 
واملثمـر والشـامل مـع فواعـل قطـاع التعليم 
العـايل والبحـث العلمـي، مؤكـدا عـى الحوار 
املثمـر والبنـاء مع أفـراد الجاليـة املتواجدة يف 
الخارج والسـعي إلرشاكهـا يف بنـاء االقتصاد 
الوطنـي، والحوكمة يف تسـيري شـؤون القطاع 
.، مضيفـا أن رؤيـة القطاع تهـدف إىل تحقيق 
األهـداف الثالثيـة، التكويـن والتعليـم العـايل 
وخلـق  املفيـد  العلمـي  البحـث  ذات جـودة، 
الثـروة مـن خالل إنشـاء مؤسسـات ناشـئة .

أنـه  الوطنيـة  الرتبيـة  وزارة  أعلنـت 
سـيكون الدرس االفتتاحي للسـنة الدراسـية 
التعليميـة  األطـوار  عـر   )2023/2022(
الثـالث تحـت شـعار "دخـول مـدريس يف 
محيـط نظيف", قصـد "تعزيز السـلوكيات 
االيجابيـة للتالميـذ تجـاه البيئـة, لتحقيـق 

املسـتدامة. التنميـة  أهـداف 
ووجهـت وزارة الرتبيـة الوطنيـة تعليمـة  
ملديرياتهـا، أوضحـت فيهـا أن هـذا الدرس 
املحافظـة  عـى  يحـث  الـذي  التحسـييس 
عـى نظافـة املدرسـة و محيطهـا, سـيقدم 
يوم غـدا األربعـاء, املصـادف ألول يـوم من 
املوسـم الـدرايس )2022/ 2023(, مشـرية 
التمتـع ببيئـة نظيفـة صحيـة  انـه يعتـر 
ومسـتدامة حـق مـن حقـوق االنسـان تـم 
االمميـة  الهيئـة  بـه مـن طـرف  االعـرتاف 
لحقـوق االنسـان وتلعب املدرسـة دورا هاما 
يف تجسـيد واحـرتام هـذا الحـق مـن خالل 
تنميـة الشـعور باملسـؤولية لـدى املتعلمني 
للمحافظـة عـى نظافـة محيطهـم املـدريس 
يف  السـلمية  والعـادات  القيـم  وترسـيخ 

التعامـل مـع البيئـة.
وكشـف وزارة الرتبيـة انه تم  اعـداد  لهذا 
الغـرض بطاقات حول املحافظـة عى نظافة 
التعليميـة  املراحـل  يف  ومحيطهـا  املدرسـة 
، حيـث يسـتأنس بهـا األسـتاذ يف  الثالثـة 
الرتبيـة  مـدراء  والزمـت  الـدرس،  اعـداد  
البيداغوجيـة  للبطاقـة  الشـامل  التوزيـع 
يف  التعليميـة  املؤسسـات  كل  عـى  املرفقـة 
املراحـل التعليمية الثالث واعطـاء التعليمات 
والتوجيهـات  الرتبوية اىل مديري املؤسسـات 
التعليميـة لتقديـم هـذا الدرس التحسـييس 
الرتبويـة  االهـداف  تحقيـق  قصـد  الهـام 

منه. املنتظـرة 
وأمـرت وزارة الرتبـي عـى  تطبيـق مـا 
جـاء  البطاقـة البيداغوجيـة عـى ان يكـون 
االيجابـي يف  التـرصف  التلميـذ قـادر عـى 
محيطـه املـدريس بشـكل مسـؤول للحفاظ 
عـى الوسـط الـذي يعيـش فيه وتحسـيس 
التالميذ باهميـة الحفاظ عـى البيئة املدريس 
املـدريس  الوسـط  نظافـة  اهميـة  ومعرفـة 

واكسـابهم سـلوكات بيئـة ايجابيـة.
كمـا الزمـت وزارة الرتبيـة األسـاتذة عند 
النقـاط  اىل  التطـرق  للـدرس  التحضـري 

املدرجـة يف البطاقة البيداغوجيـة التوجيهية 
حيـث يكيـف الـدرس حسـب كل مسـتوى 

العربيـة  باللغتـني  الـدرس  ويقـدم  درايس 
باللغـة  تقديمـه  يمكـن  كمـا  واالمازيغيـة 
دور  تكريـس  عـى  مشـددة   ، الفرنسـية 
الوسـط  باعتبـاره  البيئـة  عـى  املحافـظ 

االنسـان. فيـه  يعيـش  الـذي  الطبيعـي 
املهـم   الـدور  عـى  األخـري  يف  وأكـدت 
للمدرسـة يف تجسـيد واحـرتام هـذا الحـق، 
من خـالل "تنمية الشـعور باملسـؤولية لدى 
املتعلمـني للمحافظـة عـى نظافـة محيطهم 
املدريس وترسـيخ القيـم والعادات السـليمة 

حليمي.غيف التعامـل مـع البيئـة".

تعليمات لتقديمه باللغتيين العربية واالمازيغية مع حرية تقديمه بالفرنسية

"خارطة طريق من 7 عنا�صر ومذكرات تخرج على �صكل 
م�صروع "�صتار تاب"

الدر�س الفتتاحي لل�صنة الدرا�صية 
2023/2022.."دخول مدر�صي في محيط نظيف"  

مراجعة نمط تقييم تح�صيل 
الطلبة بمدر�صتي "الريا�صيات 

والذكاء ال�صطناعي"

نظمت اجتماع مع النقابة ووعدت بالنظر في مطالبهم

النقابـة  الوطنيـة  الرتبيـة  وعـدت وزارة 
الوطنيـة للمرشفـني واملسـاعدين الرتبويـني 
يف  رفعتهـا  التـي  انشـغاالتها  يف  بالنظـر 
يـوم  تنظيمـه  املقـرر  بـاالرضاب  االشـعار 
وهـذا   ،2022/2023 املـدريس  الدخـول 
لـ7سـاعات،  دام  مطـول  اجتمـاع  خـالل 
تراسـه املفتـش العـام مصطفى بـن زمران 
اول  مسـاء  للنقابـة  الوطنـي  املكتـب  مـع 
امـس،  عقـب اعتصـام امـام ملحـة وزارة 
الرتبيـة بالرويسـو شـارك فيـه اكثـر مـن 

تربـوي. مـرشف  4االف 
الوطنـي  املجلـس  عضـو  عـن  ونقـال 
عبـد الهـادي أحمـد فان لقـاء ثنائـي جمع 
املفتـش العام لـوزارة الرتبيـة مصطفى بن 
زمـران باملكتـب الوطنـي للنقابـة الوطنيـة 
التطـرق  تـم  الرتبويـني، حيـث  للمرشفـني 
اىل انشـغاالت النقابـة واسـباب اللجـوء اىل 
الحـركات االجتماعيـة التي بـارشت النقابة 
منـذ عـودة املوظفـني االداريـني، بدايـة من 
املقاطعـة االدارية ثـم اعتصام امـام الوزارة 
ثـم قـرار بالدخـول يف ارضاب ليومـي 21 
امـام  باعتصامـات  يرفـق  سـبتمر  و22 

مديريـات الرتبيـة.
وحسـب املتحـدث فـان االجتمـاع خـرج 
بمحر  ايـن تمت من خاللـه وزارة الرتبية 
بتقديـم وعـود بالنظـر يف انشـغاالت النقابة 
و اعـادة النظـر شـكال ومضمونـا  يف جميع 
 ، االسـايس  القانـون  يف  النقابـة  مقرتحـات 
رشط ضمـان دخول امدريس امن مشـريا ان 

املجلـس الوطني الذي سـيعقد اليـوم للنظر 
يف قـرار  تعليـق االرضاب واالعتصامات.

امـس   اول  نظـم  انـه  االشـارة  يجـدر 
اعتصـام  الرتبويـني  واملسـاعدين  املرشفـني 
قـوي امـام ملحقـة وزارة الرتبيـة الوطنيـة 
بالرويسـو بالعاصمـة تلبيـة لنـداء النقابة 
الوطنيـة للمرشفـني و املسـاعدين الرتبويني 
، بعـد مشـاركة مـا  يناهـز 4000 مـرشف 
مـن  ونسـاء  رجـاال  الرتبيـة  ومسـاعدو 
وجنـوب  شـمال  والغـرب  الـرشق  واليـات 
أن  قائـال   احمـد  الهـادي  عبـد  –يقـول  
املشـاركة القويـة للمرشفـني يؤكـد  ايمانهم 
بقضيتهـم وإحساسـهم بمـا يتعرضـون له 
مـن اجحاف، مشـددا النقابـة تؤكد رضورة 
تثمـني الشـهادات العلميـة وتثمـني الخـرة 
العليـا  االداريـة  الرتـب  يف  والحـق  املهنيـة 
تخفيـض الحجـم السـاعي وظبـط مهامهم 

بدقـة مـع الحفـاظ عـى املكتسـبات.
بتجاهـل  القنبـاة   نـددت  قـد  وكانـت 
الـوزارة لـكّل املطالـب الـواردة يف البيانات 
بـاإلرضاب  اإلشـعار  وبيانـات  الوطنيـة 
وغلقهـا لقنـوات الحـوار الجـاد الـذي قـد 
يٌفـي إىل حلـول تـريض جميـع األطـراف 
تبعـات  الجزائريـة  املدرسـة  وتٌجنّـب 
الدخـول  مـع  واالضطرابـات  اإلرضابـات 

. واملـدريس  اإلجتماعـي 
وأعتـرت النقابـة، أن ما تقرتحـه اللٌّجنة 
التقنيـة إلعـداد مـرشوع القانون األسـايس 
الخـاص يف شـّقه الخـاص بسـلك اإلرشاف 

الرتبـوي ال يلبـي الحـّد األدنى مـن املطالب 
املهنـي  األبارتيـد  تطبيـق  إىل حـّد  ويرقـى 
و ٌمحاولـة إبـادة مهنيـة جماعيـة ملنتسـبي 
السـلك ويضع مسـتقبلهم املهنـي يف طريق 
مجهـول ويجعـل منهـم موظفـني متعّددي 
يف   مضيفـة   ، ضعيـف  وبتصنيـف  املهـام 
بيـان لهـا  انـه وألّن النقابـة اسـتنفذت كّل 
الّسـبل القانونيـة امٌلتاحـة من أجـل إيصال 
مـن  بهـا  والتّكفـل  واالنشـغاالت  املطالـب 
منهـا  تعّلـق  مـا  الوصايا،خاّصـة  طـرف 
بمراجعـة النصـوص املقرتحـة مـن طـرف 
األسـايس  القانـون  مـرشوع  إعـداد  لجنـة 

فانهـا لجـات اىل االحتجـاج.

دعوات للنظر بمقرتحات نقابة 
املرشفني يف القانون االسايس

واوضحـت  أنـه و عمالً بأحـكام القانون 
02-90 و بٌمقتىض القانـون 06-22 ،يعدل 
ويتمـم القانـون رقـم 14-90 ، وبنـاء عى 
القانـون األسـايس والنّظام الداخـي للنقابة 
للمكتـب  الوطنـي  املجلـس  خّولـه  ،وبمـا 
الوطنـي الـذي أعلـن حالـة التعبئـة العاّمة 
واالسـتنفار النضـايل يف األطـوار التعليميـة 
للحـوار  التـام  اسـتعدادها  ومـع  الثـالث، 
الجـاد واملسـؤول والبنـاء، النقابـة الوطنية 
ومـع   ، الرتبويـني  وامٌلسـاعدين  للٌمرشفـني 
مواصلتهـا ملقاطعـة األعمال اإلداريـة، تقرر 
تنظيـم  أمـس  اول  اعتصـام   اىل  اضافـة 
الجـاري  و22 سـبتمر   21 يومـي  ارضاب 

وذلـك مـن أجـل تحقيـق املطالـب املهنيـة 
واإلجتماعيـة ، وهـذا قبل فتـح وزارة الرتبية 
البـواب الحـوار والنظـر يف  ملف انشـغاالت 

مـرشيف ومسـاعدي الرتبيـة.
ومسـاعدي  مـرشيف  انشـغاالت  وتتمثـل 
الرتبيـة يف  أخـذ الّلجنـة التقنيـة بٌمقرتحات 
النّقابـة امٌلقّدمـة بتاريـخ 16 نوفمر 2021 
والتّمسـك  بالتوظيـف  تعّلـق  مـا  خاّصـة 
بشـهادة ليسـانس شـهادة للتوظيف بصفة 
مـرشف الرتبية وبالتصنيف 12 واالسـتفادة 
من األحـكام اإلنتقالية يف اإلدمـاج ، والفصل 
اآليلـة  الرٌّتـب  ٌمنتسـبي  ملـف  يف  النّهائـي 
للـّزوال )ٌمسـاعد للرتبيـة وٌمسـاعد رئيـيس 
للرّتبيـة( وتمكينهـم مـن الرتبـة القاعديـة 
القانـون  صـدور  قبـل  الرتبيـة  مـرشف 

األسـايس الخـاص الجديـد .
كمـا تتعلـق املطالـب باإلبقـاء عـى ٌرتبة 
إليهـا  الرتقيـة  وحـرص  للرّتبيـة  ٌمستشـار 
للٌمنحدريـن من سـلك املسـاعدين واملرشفني 
الرتبويـني وإلغاء رشط اإلنحدار من أسـالك 
التعليـم ضمانًـا للرّتقيـة إىل الّرتـب األعـى 
التـي يُحّددهـا القانـون األسـايس الخـاص 
و ٌمعالجـة ِملـف امٌلدمجـني بصفـة ٌمرشف 
الرّتبيـة يف األطـوار التّعليميـة الثاّلثـة بمـا 
املرسـوم  مـن   5 املـادة  وأحـكام  يتوافـق 
بتوحيـد  والتّمسـك   19-336 التنفيـذي 
التسـمية والرتبـة والتّصنيـف مـع نظرائهم 

يف املتوسـط والثانـوي .
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افتتح الصالـون الدويل للخشـب والنجارة 
 Algeria( والتكنولوجيـات  واملعـدات 
بقـرص  االثنـني  امـس  أبوابـه   )Woodtech
بالجزائـر  البحـري  الصنوبـر  املعـارض 
سـتني  بمشـاركة  )سـافكس(  العاصمـة 

دول. عـدة  مـن  عارضـا 
ويعتـر الصالـون الـذي افتتحـه األمـني 
العام لـوزارة الصناعة، صـالح الدين بلريك، 
بحضـور سـفرية تركيـا بالجزائـر، ماهينور 
أوزدمـري غوكتـاش، فضـاء للقاء والتشـاور 
بـني املهنيـني والفاعلـني يف مجـال صناعـة 

الخشـب والنجـارة الوطنيـني والدوليـني.
ويف ترصيـح للصحافـة عـى هامـش هذا 
الحـدث االقتصـادي، أوضـح األمـني العـام 
لـوزارة الصناعـة أن شـعبة الخشـب تتوفر 

داعيـا  اسـتغاللها،  وجـب  امكانـات  عـى 
يف  االتحـاد  إىل  الصناعـة  هـذه  يف  الفاعلـني 
شـكل تجمعات "مـن أجل التطرق للمشـاكل 
التـي تواجههم عـى أرض الواقـع وللمرافقة 
بهـدف  الـوزارة  تضمنهـا  أن  يمكـن  التـي 

تطويـر هـذا املجـال".
كمـا تطـرق السـيد بلريك يف هـذا الصدد 
الذكيـة  والحلـول  التدويـر  "مسـألة  إىل 
والـرشاكات الدوليـة" كاسـرتاتيجية لتطوير 
شـعبة الخشـب، وبالتايل التقليل مـن فاتورة 

الواردات.
يف  املتدخلـني  املسـؤول  ذات  وشـجع 
هـذا املجـال إىل االسـتفادة مـن التسـهيالت 
قانـون  إطـار  يف  املمنوحـة  واالمتيـازات 
االسـتثمار الجديد، مشـيدا "بمناخ االستثمار 

املحفـز".
مـن جهتـه، أكـد املدير العـام للتنافسـية 
الصناعيـة بـوزارة الصناعـة، عبـد العزيـز 
قنـد، يف ترصيـح لـوأج أن صادرات الخشـب 
قـد حققـت "قفـزة نوعيـة" يف 2021 بقيمة 
13 مليـون دوالر يف حـني إن حجم الصادرات 
و9   8 بـني  يـرتاوح  كان  املـادة  هـذه  مـن 

مليـون دوالر يف السـنوات السـابقة.                  

انجاز 920 مرشوع واستحداث 
15000 منصب عمل

 2002 سـنتي  بـني  مـا  أنـه  إىل  وأشـار 
يف  مـرشوع   1100 تسـجيل  تـم   ،2022 و 
صناعة الخشـب حيث تم تجسـيد 920 منها 
عـى أرض الواقـع ممـا سـمح باسـتحداث 

15000 منصـب شـغل. زهـاء 
الخشـب  فـرع  أن  قنـد  السـيد  أكـد  و 
عـى  ملحـا  متزايـد"،  ب"اهتمـام  يحظـى 
رضورة تظافـر الجهـود بـني مهنيـي املجال 

أكثـر. لرتقيتـه 
يبقـى  الطلـب  بـأن  سـجل  أن  وبعـد 
"هامـا" عـى األثـاث، اشـار ذات املسـؤول 
اىل أنـه يمكـن ملتعامـي القطاع  املسـاهمة يف 
تقليـص فاتـورة اسـترياد األثـاث، من خالل 
اقـرتاح معـدات تسـتجيب ملتطلبـات الزبائن 

عـى مسـتوى السـوق املحليـة.
تركيـا  سـفرية  رحبـت  جانبهـا،  مـن 
بالحضـور  أوزدمـري  ماهينـور  بالجزائـر، 
الالفـت للـرشكات الرتكية يف الصالـون الدويل 
للخشـب واألثاث و املعـدات و التكنولوجيات، 

آفاقـا  تفتـح  املشـاركة  "هـذه  أن  مؤكـدة 
للـرشاكات وتعزيـز التعـاون بـني البلدين".
يضـم الصالـون الـذي يتواصـل إىل غاية 
مجـال  يف  الفاعلـني  الجـاري  سـبتمر   22
املـواد األوليـة واأللـواح الخشـبية والنجـارة 
واآلالت  واألدوات  واملعـدات  والتجهيـزات 
اآليل  والتشـغيل  الروبوتـات  صانعـي  وكـذا 
دعـم  أجهـزة  عـن  فضـال  والتكنولوجيـات 

التشـغيل.
مـن املقـرر ايضـا تنظيـم لقـاءات أعمال 
فيـه  يشـارك  الـذي  الحـدث  هـذا  خـالل 
عارضـون مـن عدة بلـدان مـن بينهـا أملانيا 
والواليـات  وبلغاريـا  وإيطاليـا  والصـني 
املتحـدة االمريكيـة و كـذا تركيـا تمثلها أكثر 

مـن 30 رشكـة.

اسكندر ا

اسكندر ا

الطاقـة  وزيـر  اسـتقبل 
 ، عرقـاب  محمـد  واملناجـم، 
سـبتمر    19  ، االثنـني  امـس، 
الجـاري، بمقـر دائرتـه الوزارية 
، وفـدا مـن املجمع الـرويس أملاز 

النفطيـة. للخدمـات 
واوضـح بيان لـوزارة الطاقة، 
عرضـا  املجمـع  ممثلـو  قـدم 
لقدراتـه يف مجـاالت املحروقـات 
وتحقيقـا  واملناجـم.  والكهربـاء 

لهـذه الغايـة، تـم االتفـاق عـى 
تنظيـم لقـاءات بـني خـراء من 
مجمعات سـوناطراك، سـونلغاز 

الجزائـر "منـال". ومناجـم 
وشـدد الوزير، بهذه املناسـبة،  
عـى رغبـة الجزائـر يف النهوض 
املحـي  والتصنيـع  الصناعـي 
التكنولوجيا  للمعـدات مـع نقـل 

واملعرفـة.

عرقاب ي�صتقبل وفدا من مجمع 
األماز للخدمات النفطية

فريال/ت

الوطني  التضامن  اعلنت وزيـرة 
كوثـر  املـرأة,  وقضايـا  واألرسة 
كريكو,عن  تنصيـب أعضاء اللجنة 
الوطنيـة االستشـارية للوقايـة من 
التخفيـف  يف  لتسـاهم   اإلعاقـة, 
مـن األسـباب التـي قـد تـؤدي إىل 
حـدوث إعاقـة, سـيما, مـن خالل 
مـن  الوقايـة  بأهميـة  التحسـيس 

املـرور. حـوادث 
واشـارت كريكـو لـدى إرشافها 
أن هـذه  التنصيـب,  مراسـم  عـى 
اللجنـة تضـم ممثي عـن قطاعات 
وهيئـات وطنية وجمعيات ناشـطة 
ألحـكام  طبقـا  وذلـك  املجـال,  يف 
17- رقـم  التنفيـذي  املرسـوم 
187 املحـدد لكيفيـات الوقايـة من 
االعاقـة، موضحـة أن هـذه اللجنة 
تحسيسـية  تدابـري  اقـرتاح  تتـوىل 
مـن  الوقايـة  حـول  وتوعويـة 
العوامـل املسـببة لإلعاقـة, خاصة 
يف  للمسـاهمة  املـرور,  حـوادث 
التقليـل منهـا, مـن خـالل برنامج 
وقائـي قطاعي مشـرتك بالتنسـيق 
مـع الفاعلني عـى املسـتوى املحي, 
االسـرتاتيجية  إطـار  يف  وذلـك 
بالتكفـل  املتعلقـة  الوطنيـة 
واملرافقة باألشـخاص ذوي اإلعاقة.
الرنامـج  هـذا  أن  وأشـارت 
أبـواب  يتضمـن, سـيما, "تنظيـم 
التحسـيس  مجـال  يف  مفتوحـة 
والتوعيـة بمخاطـر حـوادث املرور 
ثقافـة  نـرش  يف  املسـاهمة  مـع 
عـن  فضـال  املروريـة",  السـالمة 
إجـراء "تحقيقـات ميدانيـة حـول 
حـوادث  عـن  الناجمـة  اإلعاقـات 
الخاليـا  بهـا  تقـوم  املـرور", 
الجواريـة التابعـة لوكالـة التنميـة 
االجتماعيـة تحـت وصايـة قطـاع 
التضامـن الوطنـي, وكـذا "تنظيم 
دورات تكوينيـة حـول اإلسـعافات 

حـوادث  وقـوع  حالـة  يف  األوليـة 
مـع  بالتنسـيق  وذلـك  مـرور, 
غـرار  عـى  املختصـة,  املصالـح 

املدنيـة". والحمايـة  الصحـة 
عـى  الوزيـرة  شـددت  كمـا 
يعـد   الـذي  املدنـي  املجتمـع  دور 
واكدت انـه "عضوا فعـاال" يف هذه 
اللجنـة, مـرزة رضورة "التنسـيق 
الدائم'" مـع الجمعيـات الفاعلة يف 
الحمـالت  املجـال لتسـاهم خـالل 
والوقايـة  املرافقـة  التحسيسـية يف 

مـن حـوادث املـرور.
ذكـرت  املناسـبة  وبنفـس 
التـي  الخاصـة"  ب"العنايـة 
التكفـل  الدولـة يف مجـال  توليهـا 
االحتياجـات  ذوي  باألشـخاص 
يف  الفئـة  هـذه  إلدمـاج  الخاصـة 
شـتى املجـاالت, إىل جانـب برامـج 
واالجتماعيـة  الصحيـة  الرعايـة 
ضمـن  السـيما,  املنتهجـة, 
أحـكام القانـون املتعلـق بحمايـة 
وترقيتهـم. املعاقـني  األشـخاص 
وشـهد اللقـاء  تنظيـم معـرض 
إلبـراز الخدمـات املقدمـة والتدابري 
املتخـذة مـن قبـل بعـض الهيئات 
والقطاعـات املعنية بمجـال التكفل 
واملرافقة املوجهة لألشـخاص ذوي 
الصنـدوق  غـرار  عـى  اإلعاقـة, 
االجتماعيـة  للتأمينـات  الوطنـي 
للعمال األجـراء, والديـوان الوطني 
االصطناعيـة  املعوقـني  ألعضـاء 
التنميـة  ووكالـة  ولواحقهـا, 
لقطـاع  التابعـة  االجتماعيـة 
تـم  كمـا  الوطنـي،  التضامـن 
تخصيـص فضاء إلبراز اإلرشـادات 
التحسيسـية  والحمالت  والنصائـح 
التـي  املروريـة  السـالمة  حـول 
لألمـن  العامـة  املديريـة  تنظمهـا 
مـن  التقليـل  بغيـة  الوطنـي, 

املـرور. حـوادث 

اكـد، امـس، املدير العـام للديـوان الوطني 
يواصـل  الديـوان  أن  الفالحيـة  لـألرايض 
االصالحـات دون هـوادة، بالرغـم مـن الكـم 
الهائـل مـن املشـاكل التـي ورثهـا، خاصة ما 
تعلـق منهـا بالذهنيـات، مؤكدا يف هـذا املجال 
تسـهل  تنظيميـة  نصـوص  إصـدار  رضورة 
املتعلقـة  تلـك  رأسـها  بمهامـه عـى  القيـام 

بكيفيـة التنـازل عـن العقـار الفالحـي.
وافـاد بيـان للمجلس الشـعبي الوطني، انه 
يف مسـتهل اللقـاء، قـدم نـارصي موجـزا عن 
الديـوان وفكـرة عن املهـام املوكلة لـه، مؤكدا 
يف هـذا السـياق أن الديوان يعمل عـى تطبيق 
إىل  للوصـول  الجمهوريـة  رئيـس  توصيـات 
اكتفـاء غذائي ذاتـي وإيجاد حلـول للعراقيل 
عامـة  الفالحـي  االسـتثمار  تواجـه  التـي 

والفـالح عـى وجـه الخصوص.

وخـالل املناقشـة التي أخـذت حيـزا كبريا 
مـن االجتمـاع، طالب أعضـاء اللجنـة بتفعيل 
ممارسـة  عـدم  مسـتنكرين  الديـوان  مهـام 
صالحيتـه يف الحفـاظ عـى األرايض الفالحيـة 
من السـطو املمنهج، مشـددين يف هذا السـياق 
أن يكـون يف  أن مهامـه تفـرض عليـه  عـى 

املكاتب. امليـدان وليـس يف 
ويف هـذا اإلطـار، أشـار النـواب إىل قضيـة 
زحـف  بسـبب  الزراعيـة  املسـاحات  تـآكل 
األرايض  التـي غـريت  والنشـاطات  اإلسـمنت 
الخصبـة عـن وجهتهـا الفالحيـة، فضـال عن 
أهـل  لغـري  الفالحيـة  املسـتثمرات  تأجـري 
الديـوان  النـواب  دعـا  كمـا  االختصـاص، 
الوضعيـة  تسـوية  يف  االنخـراط  رضورة  إىل 
القانونيـة لألوعيـة العقارية، حمايـة األرايض 
عقـود  يف  والنظـر  السـطو  مـن  الفالحيـة 

املجمـدة. االمتيـاز 
الشـعب  ممثلـو  طالـب  ذلـك،  جانـب  إىل 
بـرورة تدخـل الديوان لحل مشـاكل أرايض 
للنزاعـات  حـد  ووضـع  واألحـواش  العـرش 

حسـب الصالحيـات املوكلـة لـه.
عـن  النـواب  اسـتفرس  ذلـك،  جانـب  إىل 
الطرقـات ومنـح  التعطيـل يف شـق  أسـباب 
الكهربـاء  اآلبـار وتوصيـل  تراخيـص حفـر 
الـذي يؤدي حتمـا إىل عرقلة عملية االسـتثمار 
أو املسـتثمر، ليشـدد  الفـالح  وتثبيـط همـة 
أعضـاء اللجنـة يف األخري عـى رضورة تطهري 
القطـاع الفالحـي ومنـح األرض ملـن يخدمها 
عـن طريـق التنـازل، ومنـع تأجريهـا لغـري 
للمسـتثمر  تسـهيالت  وتقديـم  الفالحـني 
الخـاص بترسيـع أي إجـراءات كانـت ومنـع 

أيـة العراقيـل بقـوة القانـون.

اعلـن وزيـر الشـؤون الدينيـة واألوقـاف، 
الدكتـور يوسـف بلمهدي، عن  إطـالق حملة 

املحيط. لتنظيـف 
واوضحت وزارة الشـؤون الدنيـة، يف بيان 
لهـا،  انه قـد تم إطـالق الحملة، من مسـجد 
بـالل بن ربـاح ببلدية برئ توتـة يف العاصمة.
ورافـق الوزيـر، يف هـذه الحملـة، والتـي 

جـاءت بمناسـبة الدخـول املـدريس، ثلة من 
األئمـة وطلبة املـدارس القرآنيـة، كما أرشف 
بلمهـدي، عـى إطـالق قافلـة تضامـن تضم 
أدوات مدرسـية موجهـة للمناطـق املحتاجة.
وحسـب ذات البيـان فقـد  أرشف الوزيـر 
فعاليـات  اختتـام  عـى  امـس   صبيحـة 
الـذي نظمتـه مديريـة  االحتفـايل  األسـبوع 

الشـؤون الدينيـة واألوقـاف لواليـة الجزائر، 
متعـددة  بالقاعـة  االحتفـال،  تنظيـم  وتـم 
الرياضـات باملقاطعـة اإلداريـة بـرئ توتـة. 
مـن  وجمـع  املحليـة  السـلطات  بحضـور 
إطـارات الـوزارة واألئمـة وطلبـة املـدارس 
األئمـة  مـن  ثلـة  كـرم  أيـن  القرآنيـة. 

واملجاهديـن.

اعلنـت  املديريـة العامـة للحمايـة املدنيـة عن 
حملـة تحسيسـية توعويـة مـن أخطـار حوادث 
 /  2022 املـدريس   الدخـول  بمناسـبة  املـرور 
2023, يف إطـار مخطـط نشـاطها العمي 2022 

يف مجـال التحسـيس والتوعيـة.
أن هـذه  لهـا"  بيـان  املديريـة يف  واوضحـت 
األطفـال خاصـة  تحسـيس  إىل  تهـدف  الحملـة 
الذيـن يلتحقـون بمقاعـد الدراسـة للمـرة األوىل 
وكذا اآلبـاء باألخطـار املتعلقـة بتنقالتهم خاصة 
مـن املنـزل إىل املدرسـة والعكـس, مشـريا إىل أن 
الوقاية وتحسـيس األولياء الذيـن يعترون املربي 
األول يف مجـال السـالمة املروريـة ألطفالهـم من 
املـرور  بحـوادث  املتعلقـة  األخطـار  مختلـف 
"تمثـل أولوية بالنسـبة للمديريـة العامة للحماية 

ملدنية". ا
وشـدد البيـان يف هـذا السـياق عـى أن فئـة 

األطفـال يف غالب األحيـان "غري واعيـة باألخطار 
التـي تهددهـا, بحيـث يظهـر ذلـك  يف سـن 03 
الروضـة ثـم يـزداد  إىل  الدخـول  سـنوات عنـد 
الخطـر عنـد ذهابهم إىل املدرسـة بمفردهم يف 06  
سـنوات ويبلـغ الذروة يف سـن 11 و 12 سـنة يف 
الطـور املتوسـط,  وهذا مـا يتطلب حتمـا التدرج 
يف التعلـم بالنسـبة للمشـاة من الفئـات الصغرى 

فيمـا يتعلـق بقواعـد السـالمة املرورية".
وذكـرت املديريـة أوليـاء التالميـذ بالنصائـح 
واإلرشـادات الوقائيـة الواجب تقديمهـا ورشحها 
إىل أبنائهـم من بينها اسـتعمال ممر املشـاة, و يف 
حـال انعدامـه اختيار مـكان تكـون الرؤية جيدة 
يف االتجاهـني, ويكـون مرئي من طرف السـائقني 
مـع وجوب توخي الحـذر حتى يف ممرات املشـاة.
كمـا نصحـت بالنظـر إىل اليسـار واليمـني ثم 
اليسـار قبـل قطـع الطريـق للتأكـد مـن عـدم 

التحقـق يف حالـة  وجـود مركبـات قادمـة مـع 
وجـود اإلشـارات الضوئيـة أن الضـوء األخـر 
للراجلـني مشـتعل وكل املركبـات متوقفـة قبـل 
قطـع الطريـق والـذي يكـون باملـيش ال بالركض 
لتجنب السـقوط . ودعـت  املديرية أيضـا األولياء 
إىل تعليـم أبنائهـم كثرة التنقـالت بامليش لرتبيتهم 
عى السـالمة املروريـة, خاصة يف الطـرق املؤدية 
تعليمهـم  إىل  إضافـة  الرتبويـة  املؤسسـات  إىل 
الفـرق بـني املسـاحات املخصصـة للعـب و تلك 
األخطـار  وإدراك  املركبـات  لسـري  املخصصـة 
املحتملـة يف الطريـق: خـروج من مرأب , أشـغال 

و خـالل سـقوط األمطـار أو الثلـوج 
وختمـت املديريـة بيانهـا بالتاكيـد عـى وضع  
جهـازا أمنيـا عمليـا يهـدف إىل تدعيـم الفـرق 
املتدخلـة ملرافقـة و االسـتجابة لنـداءات النجـدة 

التـي تصـل اىل مصالحهـا.

التقـى وزيـر التجـارة وترقيـة الصـادرات, 
وزيـر  بجيبوتـي,  األحـد  يـوم  رزيـق,  كمـال 
التجـارة و السـياحة الجيبوتي, محمد ورسـمة 
ديريـه, حيث تطـرق الطرفـان اىل سـبل ترقية 

املعامـالت التجاريـة بـني البلديـن.
وحـر هـذا اللقـاء, الـذي تـم عـى هامش 
الجزائـر  سـفري  لجيبوتـي,  رزيـق  زيـارة 
التجـارة  وزارة  مـن  إطـارات  و  بجيبوتـي 

الجيبوتيـة. والسـياحة 
وتبـادل الطرفـان, خـالل هـذا اللقـاء, أمثل 
التجاريـة  املعامـالت  برتقيـة  الكفيلـة  السـبل 
يف املجـاالت التـي تهـم البلديـن، منهـا تفعيـل 
االتفاقيـات الثنائيـة وإنشـاء مجلـس مشـرتك 
لرجال االعمـال، مؤكدين عى رضورة اسـتغالل 
كل الفـرص املمكنة لتعزيز التعـاون االقتصادي 

الشـقيقني. البلدين  بـني 

قـد  كان  رزيـق  السـيد  أن  بالذكـر  جديـر 
اسـتقبل, يوم األحد بالعاصمـة جيبوتي, بصفته 
مبعوثـا خاصا لرئيـس الجمهورية, السـيد عبد 
جيبوتـي,  رئيـس  مـن طـرف  تبـون,  املجيـد 
سـلمه  حيـث  جيلـه,  عمـر  اسـماعيل  السـيد 
رسـالة الدعـوة التـي وجههـا إليه السـيد تبون 
للمشـاركة يف القمـة العربيـة التي سـتحتضنها 

الجزائـر يف نوفمـر القـادم.  

لجنة الفالحة تستضيف المدير العام للديوان الوطني لألراضي الفالحية

بمشاركة األئمة وطلبة المدارس
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أعلمـت املؤسسـة الوطنيـة للرتقية 
العقاريـة، جل األشـخاص عر الرتاب 
الوطنـي، انهـا التـزال تعـرض للبيع 
بالـرتايض البسـيط املحـالت واملكاتب 

وذلـك حسـب املخـزون املتوفر.

وأوضحـت املؤسسـة يف بيـان لها، 
املحـالت  اقتنـاء  يف  للراغبـني  عـى 
اشـخاص  كانـوا  سـواء  املكاتـب  او 
جنسـية  ذو  معنويـني  او  طبيعيـني 
املديريـات  مـن  التقـرب  جزائريـة 

الجهويـة.
وفيمـا أضافـت املؤسسـة الوطنية 
للرتقيـة العقاريـة صيغـة يف التمويل 
عـن طريـق القـرض البنكـي حيث ال 
يتعـدى قيمـة القـرض %70 باملائـة 

مـن اجمـايل ثمـن املحل.
و للمزيـد من االستفسـارات نرجو 
منكـم االتصـال باملصالـح التجاريـة 
األرقـام  عـى  الجهويـة  باملديريـات 
التالية ، املديرية الجهوية وسـط رشق 
: 024.91.16.29، املديريـة الجهوية 

وسـط غـرب : 023.52.91.97
 : غـرب  الجهويـة  واملديريـة 
الجهويـة  املديريـة   ،041.85.36.11

031.78.68.60  : رشق 

الوكالـة  عـن  األول،  املسـؤول  كشـف 
الخارجيـة  التجـارة  لرتقيـة  الوطنيـة 
"ألجكـس"، هـواري عبـد اللطيـف، بأن 
باملصدريـن  الخاصـة  الرقميـة  املنصـة 
الكرتونيـا  دليـال  تعتـر  الجزائريـني 
واملتعاملـني  الجزائريـني  للمصدريـن 
االقتصاديـن الذيـن لديهم قـدرات لولوج 
األسـواق العامليـة يف مختلـف القطاعـات 

املصنفـة كـرى. الكـرى  السـتة 
االمـر  ان  ذاتـه،  املتحـدث  واوضـح 
يتعلـق بـكل وهـي: الفالحـة، الصناعات 
البحـري،  الصيـد  الصناعـة،  الغذائيـة، 
والصناعـات  والسـياحة  الخدمـات 
العموميـة والبنـاء. التقليديـة، األشـغال 

 وقـام ، أعضـاء مكتب لجنة الشـؤون 
والتجارة  والصناعة  والتنميـة  االقتصادية 
والتخطيـط برئاسـة،   بلخـر كمـال، 
إىل  اسـتعالمية  بزيـارة  اللجنـة،  رئيـس 
مقـر الوكالـة الوطنيـة لرتقيـة التجـارة 
الخارجيـة "ألجكس"، وكان يف اسـتقباله 

اللطيـف  عبـد  هـواري  وصولـه   عنـد 
املكلـف بتسـيري الوكالـة وكـذا كل مدراء 
الوكالـة باإلضافـة إىل السـيد ممثـل عـن 

وزارة التجـارة وترقيـة الصـادرات.
وأكـد بلخـر، أن هـذه الزيـارة التي 
املجلـس  رئيـس  مـن  بتكليـف  نظمـت، 
إطـار  يف  تنـدرج  الوطنـي،  الشـعبي 
الـذي  الـدور  عـى  كثـب  عـن  االطـالع 
تضطلـع به الوكالـة، باإلضافـة إىل طرح 
بعض انشـغاالت املسـتوردين واملواطنني 
التـي وردت إىل املجلـس، وهـذا إىل جانب 
تأكيد اسـتعداد املجلس الشـعبي الوطني 
ملرافقـة الوكالـة يف مهامهـا التـي تخـدم 

االقتصـاد الوطنـي.
مفصـل  عـرض  إىل  النـواب  واسـتمع 
قدمـه  هـواري عبـد اللطيـف، الـذي أّكد 
املرسـوم  بموجـب  أنشـأت  الوكالـة  أن 
التنفيـذي رقـم 04 - 174 املـؤرخ يف 12 
جـوان 2004 ، تبعـا ملرسـوم  رقم 03 - 
04 املؤرخ يف 19 جويليـة 2003، املتعلق 

البضائـع،  وتصديـر  اسـترياد  بعمليـات 
وأوضـح أن مـن بـني مهامهـا املسـاهمة 
التجـارة  ترقيـة  اسـرتاتيجية  وضـع  يف 
الخارجيـة وتطبيقها بعـد املصادقة عليها 
من طـرف الهيئـات املعنية؛ وكـذا تقديم 
الدعـم واملرافقـة للـرشكات الجزائرية يف 
التظاهـرات االقتصاديـة املقامة بالخارج، 
باإلضافـة إىل نـرش املعلومـات التجاريـة 
عـى أوسـع نطاق ممكـن لضمان السـري 
الخارجيـة،  التجـارة  لعمليـات  الفعـال 
إىل جانـب إعـداد تقريـر تقييمي سـنوي 

حـول سياسـة برامـج التصدير.
هـواري  أكـد  صلـة،  ذي  سـياق  ويف 
أمانـة  الوكالـة تتـوىل  اللطيـف أن  عبـد 
لجنـة متابعـة التجـارة الخارجيـة طبقا 
 -  09 رقـم  التنفيـذي  املرسـوم  لحـكام 
429 املـؤرخ يف 30 ديسـمر 2009 لـس 
الوطنـي ، كمـا يتوىل املدير العـام للوكالة 
الوطنـي  املجلـس  أمانـة  ألجكـس"   "
االستشـاري لرتقيـة الصـادرات الذي يرت 

أسـه الوزيـر األول، طبقـا للمـادة 7 من 
املرسـوم التنفيذي رقم 04 - 173 املؤرخ 
يف 12 يونيـو 2004،  وزيـادة عـى هـذه 
املهـام، كشـف املتحـدث الوكالـة تقـوم 
بإسـناد أكثر مـن 50 مهمة مقسـمة عى 
أربعـة أهـداف أساسـية للوكالـة ينتظر 
املصادقـة عليهـا مـن طـرف الحكومـة 
إعـداد خارطـة طريـق  اطـار  وذلـك يف 
خاصـة باالسـرتاتيجية الوطنية للتصدير.

العـرض، قـام رئيـس  انتهـاء  وبعـد 
االنشـغاالت  مـن  عـدد  بطـرح  اللجنـة 
الخاصـة  الرقميـة  باملنصـة  الخاصـة 
بتأطـري االسـترياد ، السـيما فيمـا يتعلق 
بالوتـرية البطيئـة يف  اسـتقبال املتعاملني 
وكـذا التأخـر يف منـح رخص االسـترياد، 
وقـد تلقـى الوفـد رشوحـات حـول هذه 
االنشـغاالت حيث أكد السـيد هـواري عبد 
اللطيـف أن املسـؤول األول عـن املنصـة 
وترقيـة  التجـارة  وزارة  هـي  الرقميـة 
الصـادرات، أمـا "ألجكس" فهـي مكلفة 

بإيوائهـا إلكرتونيـا فقـط.
ممثـل  كشـف  ذلـك،  إىل  وباإلضافـة 
يحـرص  الوزيـر  بـأن  بعـي  الـوزارة 
شـخصيا عى متابعـة كل الطلبات وحتى 
انشـغاالت املواطنـني التـي ترد الـوزارة، 
وأضـاف بـأن معالجـة امللفـات وتقديـم 
لعامـل  يخضـع  ال  االسـترياد  رخـص 
الوقـت بـل تتـم دراسـتها حسـب عـدد 
الفواتـري املودعـة، قبـل أن يؤكـد أن منح 
ووفـق  منظـم  بشـكل  يتـم  الرتاخيـص 

جـدول مواعيـد مسـبقة.
ويف األخـري، كان للوفد جولـة بمختلف 
مصالـح الوكالة وقـد اطلـع األعضاء من 
خـالل الـرشوح التـي قدمهـا مرافقوهم 
عـى مختلـف املهـام التـي تقـوم بها كل 
وحـدة منهـا، وباملناسـبة كشـف املكلف 
بتسـيري الوكالـة بـأن مقرها بـات مهرتئا 
للقيـام  وصيانـة  ترميـم  إىل  وبحاجـة 
بواجباتهـا يف أحسـن الظـروف املمكنـة.

فريال/ت

دعـا، وزيـر الصناعـة الصيدالنيـة، عي 
عـون، إىل ترسيـع دراسـة امللفـات العالقة 
وبحث  السـبل والوسـائل لتبسيط إجراءات 
للتنظيـم  وفقـا   ، واملصادقـة  التسـجيل 
تحريـر  أجـل  مـن  املفعـول،  السـاري 

املنتجـة. االسـتثمارات  وتعزيـز 
 ، الصيدالنيـة  الصناعـة  وزيـر  وقـام 
عـي عـون زياراتـه العمليـة والتفتيشـية 
بمعاينـة   الوصايـة،  تحـت  للمؤسسـات 
الصيدالنيـة.،  للمـواد  الوطنيـة  الوكالـة 
للوكالـة  بالنيابـة  العـام  املديـر  رفقـة 
وإطـارات  الصيدالنيـة  للمـواد  الوطنيـة 
الـوزارة، حيث تمكـن  الوزيـر، خالل هذه 
الزيـارة ،مـن تقييـم تنظيم وسـري الوكالة 
الوطنية للمـواد الصيدالنية و كـذا الوقوف 
عـى املعـدات و املنشـآت املتاحـة لتقنـي 

مهامهـم. ألداء  الوكالـة  وموظفـي 
وكمـا، ترأس وزير الصناعـة الصيدالنية 
اجتمـاع عمل مـع إطارات الوكالـة الوطنية 
للمـواد الصيدالنيـة، اين شـدد عـى الدور 
الصناعـة  تطويـر  يف  للوكالـة  املحـوري 
الصيدالنيـة الوطنيـة مـن خـالل دعـم و 

مرافقـة مختلـف املتعاملـني الصيادلة.
الوزيـر  أسـدى  الغـرض،  لهـذا  و 
تعليمـات واضحـة للرفـع الفـوري لجميع 
و  املنتجـني  أمـام  تقـف  التـي  العراقيـل 
تعيـق تطويـر مشـاريعهم ، ال سـيما عى 
مسـتوى تسـجيل األدويـة واملصادقـة عى 

الطبيـة، املسـتلزمات 
خاًصـا  اهتماًمـا  الوزيـر  أوىل  كمـا  و 
للتكويـن املسـتمر لتقنـي وخـراء الوكالة 
لتمكينهـم  الصيدالنيـة  للمـواد  الوطنيـة 

الصناعـة  مـن مواكبـة تطويـر و ترقيـة 
الصيدالنيـة الوطنيـة و توفـري أدويـة ذات 

جـودة لرعايـة عالجيـة أمثـل للمـرىض.

 فريال. ت

فريال/ت

فيما التزال عملية البيع متواصلة

 20 بقيمـة  مـايل  غـالف  تخصيـص  تـم 
مليـار دج لفائـدة والية سـكيكدة إلنجاز عديد 
املشـاريع يف قطـاع الطاقـة، حسـب ما رصح 
بـه أول أمس األحـد بسـكيكدة الرئيس ملجمع 

سـونلغاز، مـراد عجال.
اجتمـاع  عقـب  للصحافـة  ترصيـح  يف  و 
مغلـق مـع السـلطات املحليـة بمقـر ديـوان 
الواليـة، أكـد السـيد عجال بـأن هـذا الغالف 
املـايل خصصتـه الدولـة السـتثمارات كـرى 
املقدمـة  العموميـة  الخدمـة  تحسـني  قصـد 

للمواطـن.
و يخـص هـذا الغـالف املـايل إنجـاز عدة 
مشـاريع يف مجـايل التموين بمادتـي الكهرباء 
و الغـاز عـى غـرار مرشوعـني كبرييـن األول 
لتزويـد املنطقـة الصناعية لبن عـزوز )رشق 
سـكيكدة( بمحطـة نقـل 60/30 كيلوفولـط 

ميغاواط.  80 بقـدرة 
أمـا املـرشوع الثانـي فيتعلـق بمحطة نقل 
لتأمـني التزويد بالكهربـاء 60/10 كيلوفولط 
بقـدرة 120 ميغاواط سـيتم ربطهـا بمحطة 
نقـل 400 كيلوفولـط تقـع ببلديـة رمضـان 
املحطـة  هـي  و  سـكيكدة(  )جنـوب  جمـال 
التـي سـتنطلق بهـا األشـغال بداية من سـنة 

2023، حسـب مـا ذكـره السـيد عجال .
تنمويـة  مشـاريع   4 إنجـاز  سـيتم  كمـا 
بمختلـف أنحاء الوالية بقـدرة 320 ميغاواط، 
حسـب ما أفاد بـه ذات املسـؤول الذي أضاف 
بـأن والية سـكيكدة تتوفر حاليا عـى قدرة ب 
550 ميغـاواط و بدخـول هذه املشـاريع حيز 
االسـتغالل سـرتتفع القدرة اإلجماليـة للوالية 
يف آفـاق 2030-2029 إىل أزيـد مـن 1000 

ميغـاواط ما سـيوفر االكتفـاء بالطاقة .
و تتعـدى حاليـا نسـبة التغطيـة بالطاقة 
باملائـة،   97 سـكيكدة  بواليـة  الكهربائيـة 
حسـب مـا أفـاد بـه الرئيـس املديـر العـام 

سـونلغاز. ملجمـع 
مـع  تـدارك  برنامـج  وضـع  تـم  كمـا 
السـلطات املعنيـة لواليـة سـكيكدة للحصول 
عـى رخص املمـرات لتمويـن 6 بلديات بغرب 
الواليـة بخدمـة الغـاز الطبيعـي، حسـب مـا 
أكـده ذات املسـؤول الـذي لفـت إىل تسـجيل 
تأخـر إال أنه سـيتم تـدارك الوضـع و تموين 
5 مناطـق قبـل نهايـة السـنة الجاريـة مـا 
سيسـاهم يف الرفع من نسـبة التغطيـة بالغاز 
الطبيعـي بالواليـة مـن 57 باملائـة حاليـا إىل 

79 باملائـة بدايـة مـن سـنة 2023.
تمويـن  إىل  املسـؤول  ذات  تطـرق  كمـا 
املسـتثمرات الفالحيـة بالطاقـة الكهربائيـة، 
مشـريا إىل أن العمليـة توشـك عـى االنتهـاء 
بواليـة سـكيكدة و لـم يتبـق سـوى بعـض 

املسـتثمرات التـي هـي حاليا يف طـور الربط.
أفـاد  الكهربـاء،  تصديـر  بخصـوص  و 
السـيد عجال بـأن الجزائر عـن طريق مجمع 
 500 مـن  أزيـد  بتصديـر  تقـوم  سـونلغاز 
ميغـاواط إىل تونـس, مشـريا إىل أن دراسـات 
جاريـة حاليـا لتصدير هـذه الطاقـة إىل ليبيا 

وبلـدان أجنبيـة أخـرى.
كمـا ذكر السـيد عجال أن مجمع سـونلغاز 
رافـق الجزائريـني و كان متفهمـا و لـم يتـم 
قطـع الكهربـاء طيلـة فـرتة جائحـة كورونا 
بالرغم من ارتفاع قيمة مسـتحقات اسـتهالك 
 61 مـن  الوطنـي  املسـتوى  عـى  الكهربـاء 
214 مليـار دج  إىل   2018 مليـار دج نهايـة 

سـنة2021 .
ملجمـع  العـام  املديـر  الرئيـس  دعـا  و 
بـوكاالت  االتصـال  إىل  املواطنـني  سـونلغاز 
املجمـع عـر مختلـف واليـات الوطـن لدفـع 
الديـون املرتتبة عليهـم عى اعتبـار أن املجمع 

ماليـة. مـوارد  إىل  يحتـاج 

اسكندر ا

دراسات لتصدير الكهرباء إلى ليبيا ودول أخرى

االقتصادي

هناء ج

الصناعـة,  وزارة  أعلنـت 
إطـالق  عـن  االثنـني,  امـس 
الطبعـة الحادي عرش ملسـابقة 
للمؤسسـة  الوطنيـة  الجائـزة 
الصغـرية واملتوسـطة املبتكـرة 
مكافـأة  إىل  تهـدف  التـي 
وتشـجيع املؤسسـات الصغرية 

املبتكـرة. واملتوسـطة 
ملفـات  اسـتقبال  وسـيتم 
املرشـحني الراغبني يف املشاركة 
 19 مـن  املمتـدة  الفـرتة  يف 
سـبتمر 2022 إىل 27 أكتوبـر 
اوضحتـه  حسـبما   ,2022

لهـا. بيـان  يف  الـوزارة 
وسـتقام طبعـة هذه السـنة 
تحـت شـعار" االبتـكار: رابط 
حسـب  املسـتقبل",  نحـو 

الـوزارة.
املسـابقة  وتسـتهدف 
ثـالث رشائـح مـن املؤسسـات 
الصغـرية واملتوسـطة املبتكـرة 
ثـالث  اسـتحداث  خـالل  مـن 
بـني  تـرتاوح  ماليـة,  جوائـز 

2 مليـون دج   600.000 دج و 
حسـب رشيحة املؤسسـة, اثنني 
منهـا موجهة للمؤسسـات التي 
لها أكثـر من ثالث سـنوات من 
الوجـود والناشـطة يف قطاعات 
تسـاهم يف التنميـة االقتصادية 
املسـتدامة واالقتصـاد األخر, 
الجائـزة  خصصـت  فيمـا 
الصغـرية  للمؤسسـات  الثالثـة 
النشـأة  حديثـة  واملتوسـطة 
التنميـة  يف  تسـاهم  والتـي 

املسـتدامة. االقتصاديـة 
وسـيتم توزيـع الجوائز عى 
الفائزيـن، الذيـن سـيحصلون 
أيضا عـى ميداليات وشـهادات 

. ق ستحقا ا
هـذه  يف  املشـاركة  يتـم 
املسـابقة عـن طريـق منصـة 
لهـذه  مخصصـة  رقميـة 
 Algerian" وهـي  التظاهـرة 
 Platform for Innovation
الوزارة. حسـب   ,"Exchange

�صناعة: اإطلق الطبعة ال 11 
لم�صابقة الجائزة الوطنية للموؤ�ص�صة 

ال�صغيرة والمتو�صطة المبتكرة

الموؤ�ص�صة الوطنية للترقية 
العقارية تعر�س البيع 

بالترا�صي للمحلت والمكاتب وزير ال�صناعة ال�صيدلنية يدعو لت�صريع درا�صة الملفات العالقة 

المن�صة الرقمية الخا�صة بالم�صدرين الجزائريين تعتبر دليل الكترونيا لهم

عجال: تخ�صي�س 20 مليار دج لإنجاز عدة م�صاريع في مجال 
الطاقة ب�صكيكدة

هناء ج

ارتفعـت العقـود اآلجلة لخـام برنت 
60 سـنتا أو 0.7 يف املائـة إىل 95.91 
دوالرا للرميـل بحلول السـاعة 03.30 
بتوقيـت غرينتـش، بعـد ارتفاعـه عند 

اإلغـالق يـوم الجمعـة 0.5 يف املائة.
وسـجل سـعر خـام غرب تكسـاس 
دوالرا   85.50 األمريكـي  الوسـيط 
للرميـل، مرتفعـا 39 سـنتا أو 0.5 يف 

. ئة ملا ا
وانخفضـت تعاقدات برنـت والخام 
املائـة  أكثـر مـن واحـد يف  األمريكـي 
األسـبوع املايض، بسـبب مخـاوف من 
االحتياطـي  مجلـس  رفـع  يـؤدي  أن 
االتحادي سـعر الفائدة مـرة أخرى إىل 

العاملي. النمـو  إبطـاء 

اأ�صعار النفط ترتفع

أولى اهتماًما خاًصا للتكوين المستمر لتقني وخبراء الوكالة الوطنية للمواد الصيدالنية

وفد عن لجنة الشؤون االقتصادية في زيارة إلى الوكالة الوطنية لترقية التجارة الخارجية
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امللكــة  جنــازة  تصبــح  قــد 
ــاهدة  ــر مش ــارش األكث ــدث املب الح
اإلطــالق. ممــا  العالــم عــى  يف 
ســيجعل الجنــازة، الحــدَث املبــارش 
ــالق. ــى اإلط ــاهدة ع ــر مش األكث

ــأن  ــات ب ــاك توقع ــا أن هن كم
ــكان  ــف س ــن نص ــر م ــع أكث يتاب

ــة. ــازة امللك ــم جن العال
كمــا يرجــح أن يتابــع أكثــر 
العالــم،  ســكان  نصــف  مــن 
ــة،  ــد امللك ــن عه ــري م ــل األخ الفص
ــر  ــذي ينتهــي مــع دفنهــا، يف َدي ال

ويستمنســرت.
ــازة  ــرس جن ــع أن تك ــن املتوق م
ــايس  ــَم القي ــث، الرق ــة إليزابي امللك
الــذي ســجله النقــل املبــارش عامليا. 
ــا،  ــاد أتالنت ــاح أوملبي ــل افتت لحف
ــو  ــه نح ــذي تابع ــام 1996، وال ع

3 مليــارات و500 مليــون شــخص.
وســيحطم الرقــم القيــايس ألكثــر 
حــدث يخــّص العائلــة امللكيــة 
الريطانيــة مشــاهدة حتــى اليــوم. 
الراحلــة  األمــرية  وهــو جنــازة 
ديانــا، قبــل 25 عامــا. بعدمــا 
ــدث  ــذا الح ــة ه ــتقطبت تغطي اس
عــددا هائــال مــن املشــاهدين، بلــغ 
نحــو ملياريــن ونصــف املليــار 
أنحــاء  جميــع  مــن  شــخص، 

ــم. العال
ومــن املرتقــب أيضــا أن تتفــوق 
ــدد  ــث يف ع ــة إليزابي ــازة امللك جن
ــالت  ــلة حف ــى سلس ــاهدات، ع املش
التــي  الخرييــة.   ”8 “اليــف 
ــم،  أقيمــت عــام 2005 حــول العال
ــَغ  ــاهدات بل ــدد مش ــرزت ع وأح

ــخص. ــاَري ش ــن ملي ــر م أكث
ــى  ــة، ع ــازة امللك ــتتفوق جن وس
ــاب  ــاالت األلع ــى احتف ــح، ع األرج
يف  الســنة  رأس  ليلــة  الناريــة، 
ــام 2011،  ــتقبال ع ــيدني. الس س
التــي أحــرزت عــدد مشــاهدات 
ــخص. ــار ش ــن ملي ــر م ــغ أكث بل
ــوق  ــع أن تتف ــن املتوق ــا م وأيض
ــازة عــى حــدث ملكــي آخــر،  الجن
جــذَب اهتمامــا عامليــا كبــريا. وهــو 
حفــل زفــاف نجــل امللكــة الراحلــة، 
ــة  ــرية الراحل ــارلز، واألم ــري تش األم
ديانــا، الــذي شــاهده مبــارشة، 
عــام 1981، نحــو مليــار شــخص.
فجنــازة يرتقــب أن تحصــد عددا 
قياســيا وتاريخيــا مــن املشــاهدات، 
ــّب  ــني. الح ــق متابع ــس، وف يعك
واالحــرتام لحيــاة امللكــة الريطانيــة 

الراحلــة، إليزابيــت الثانيــة.

ق.د

قالت الجمعيـة املغربية لحقوق اإلنسـان 
إن عـدد املفقوديـن األفارقـة الذيـن حاولوا 
دخـول جيـب مليليـة االسـباني يف يونيـو 
الفـارط, ارتفـع إىل 73 شـخصا, يف حصيلة 
لـم يتم تسـجيلها من قبل يف عمليـة واحدة, 
عـن  بالكشـف  املخـزن  سـلطات  مطالبـة 
املفقوديـن و اطـالق رساح كل املسـجونني.

املغربية/فـرع  الجمعيـة  ذكـرت  و 
صفحتهـا  عـى  منشـور  يف  الناظـور, 
الرسـمية عـى موقـع التوصـل االجتماعـي 
"فايسـبوك", أن عـدد املفقودين اثر التدخل 
العنيـف لقوات االمـن املغربية يـوم الجمعة 
االسـود 24 يونيـو وصـل إىل 73 حالـة اىل 
حد السـاعة, مـرزة ان العائالت السـودانية 
التـزال تبحث عـن أبنائها من املشـاركني يف 
محاولـة دخـول مليليـة بالجيب االسـباني 
خـالل ذلـك اليوم, متسـائلة : "ايـن هم كل 

هـؤالء املفقوديـن؟"

و ابـرزت الجمعيـة انـه بعـد 3 اشـهر 
مـن هـذه الفاجعـة, "يظـل هـذا السـؤال 
تريـد  ال  املغربيـة  والسـلطات  مطروحـا 

عنـه". اإلجابـة 
وقـت  يف  املغربيـة  الجمعيـة  وأفـادت 
سـابق, أن "عائـالت عـدد مـن املفقوديـن 
الذيـن يحمـل أكـر عـدد منهـم الجنسـية 
السـودانية, تحـاول الحصـول عى تأشـرية 
مـن السـفارة املغربيـة يف الخرطـوم, مـن 
أجل السـفر إىل املغـرب للبحث عـن ذويها, 
مـا  ذلـك,  يف  تواجههـا  صعوبـات  أن  إال 
يصعـب طريقهـا نحـو اسـتكمال البحـث 

املفقوديـن". عـن 
العراقيـل  السـياق,  يف  ابـرزت  كمـا 
التـي تضعهـا السـلطات املغربيـة, وعـدم 
التفاعـل اإليجابي مـع معطيـات املفقودين 
التـي قدمها فـرع الجمعيـة, منبهـة اىل أن 
السـلطات املحلية "تسـتعجل دفـن الجثث 

التحلـل". مرحلـة  اىل  بذريعـة وصولهـا 
عـن  البحـث  سـتواصل  أنهـا  اكـدت  و 
الحقيقـة الكاملـة فيمـا يخص مـا ارتكبته 
جرائـم  مـن  املغربيـة  الهجـرة  سياسـات 
كل  مـن  بالرغـم  اللجـوء  طالبـي  حـق  يف 
املحـاوالت لطمس الحقيقـة وعرقلة التعرف 

عـى هويـة املوتـى وأعدادهـم الحقيقيـة.
وكانـت ذات الجمعية املغربية قد كشـفت 
مؤخـرا عـن تجـاوزات خطـرية تقـوم بها 
السـلطات املغربيـة بحق الضحايـا االفارقة 
اخفـاء  ومحاوالتهـا  االسـود"  "للجمعـة 
حقيقـة مـا تعرضـوا لـه, حيـث تواصـل 
القابعـني يف  الجرحـى  التكتـم عـن حالـة 
املستشـفى واملفقوديـن, وتتعجـل عمليـات 
دفـن القتـى دون تحديـد هويتهـم بحجج 
ب"اجابـات  الجمعيـة  وطالبـت  واهيـة. 
مقنعـة مـن اجـل الحقيقة وصونـا لحقوق 

جميـع الضحايـا وعائالتهـم".

مهاجـرا   37 عـن  يقـل  ال  مـا  وقتـل 
إفريقيـا )23 وفقـا لألرقـام الرسـمية التي 
قدمهـا املغـرب والتـي تتعـدى ذلـك بكثري 
وفقـا لجمعيـات حقوقيـة(, يـوم 24 يونيو 

إثر املـايض, 
القـوة  املغربيـة  الرشطـة  اسـتعمال 
املفرطـة عنـد محاولتهـم اجتيـاز السـياج 
املغربيـة  الناظـور  الحـدودي بـني مدينـة 
وجيـب مليليـة اإلسـباني, وقـد أثـار ذلـك 
موجـة كبرية مـن التنديـدات عـى الصعيد 
الـدويل وسـط دعـوات إىل إجـراء تحقيـق 
املجـزرة  هـذه  يف  و"مسـتقل"  "فـوري" 

الشـنيعة.
موقـع  أجـراه  صحفـي  تحقيـق  وكان 
الكرتونـي مغربي أكـد أن مقتـل املهاجرين 
األفارقـة عـى يـد قـوات القمـع املخزنيـة 
كان "أمـرا مدروسـا وبصمـة املغـرب فيـه 

ق.دواضحـة".

أشـادت الحكومـة الصحراويـة امس 
واملبدئـي  التاريخـي  باملوقـف  االثنـني 
الجمهوريـة  لحقـوق  املؤيـد  لكينيـا 
الصحراويـة يف السـيادة وحـق شـعبها 
يف الحريـة واالسـتقالل، والـذي ما فتئت 
املحافـل  كل  يف  عنـه  تدافـع  نريوبـي 

والدوليـة.  االقليميـة 
الشـؤون  لـوزارة  بيـان  يف  جـاء 
الخارجيـة الصحراويـة، أعقـب تجديـد 
كيينـا، موقفها من القضيـة الصحراوية، 
وتأكيد تمسـكها بالعالقات الدبلوماسـية 
العربيـة  الجمهوريـة  مـع  املميـزة 
الصحراويـة وبحق الشـعب الصحراوي 
الحكومـة  "تغتنـم  املصـري:  تقريـر  يف 
الصحراويـة باسـم الشـعب الصحراوي 
هـذه املناسـبة لتهنـئ جمهوريـة كينيـا 
عـى موقفهـا التاريخـي واملبدئـي املؤيد 
لحقـوق الدولـة الصحراوية يف السـيادة 
واالسـتقالل  الحريـة  يف  شـعبها  وحـق 
الكينيـة  الجمهوريـة  فتئـت  مـا  الـذي 
االقليميـة  املحافـل  كل  يف  عنـه  تدافـع 

والدوليـة". 
الكينيـة  الخارجيـة  وزارة  وكانـت 
أكـدت يف مذكـرة أرسـلتها إىل بعثاتهـا 
الدبلوماسـية واداراتهـا املركزيـة وعـدد 
تداولهـا  وتـم  االجنبيـة،  الجهـات  مـن 
عـى نطـاق واسـع، عـى موقـف بالدها 
الصحراويـة  العربيـة  الجمهوريـة  مـن 
الديمقراطية، مشـرية أنهـا تقيم عالقات 
االتحـاد  أعضـاء  جميـع  مـع  طيبـة 
االفريقـي واالمـم املتحـدة، وأنهـا تعمل 
عـى تقويـة هـذه العالقـات بمـا يرجع 

املتبادلـة.  بالفائـدة 
كينيـا  موقـف  أن  املذكـرة  وأبـرزت 
يتطابـق مـع موقـف االتحـاد االفريقـي 
الذي قبـل بانضمام الجمهوريـة العربية 
الصحراويـة الديمقراطيـة كعضو كامل، 

وهـو مـا يتطابـق مـع الحـق االكيد غري 
القابـل للترصف للشـعب الصحراوي يف 
تقريـر املصري ومـع القانون التأسـييس 
قممـه  وقـرارات  االفريقـي،  لالتحـاد 
املختلفة حـول الجمهوريـة الصحراوية، 
كمـا يتطابـق موقـف نريوبي مـع قرار 
مجلـس األمـن 690 لسـنة 1991 حول 
ممارسـة الشـعب الصحـراوي لحقه يف 

املصري.   تقريـر 
أّن  عـى  ذاتهـا  املذكـرة  وشـددت 
تتـم  ال  الكينيـة  الخارجيـة  السياسـة 
التواصـل  موقـع  عـى  تغريـدات  عـر 
االجتماعـي "تويـرت"، وإنمـا مـن خالل 
واألطـر  الرسـمية  الحكوميـة  الوثائـق 
تغريـده  اىل  اشـارة  يف  التنظيميـة، 
الرئيـس الكينـي الجديـد ويليـام روتو، 
غـداة تأديتـه اليمـني الدسـتورية، حول 

الصحراويـة.  الجمهوريـة 
الخارجيـة  وزارة  ارسـالية  وأتـت 
البعثـات  انتبـاه  للفـت  الكينيـة 
املركزيـة  واالدارات  الدبلوماسـية 
الكينيـة، بموقـف نريوبـي مـن القضية 

 . يـة و لصحرا ا
ويف سـياق متصـل، قال نائـب رئيس 
جمهوريـة كينيـا، ريغاتي غشـاغوا، أن 
موقـف بـالده مـن الجمهوريـة العربية 
الصحراويـة هـو املوقف الـذي أوضحته 

والـذي  الكينيـة،  الخارجيـة  وزارة 
يتطابـق مـع مواقـف االتحـاد االفريقي 

املتحدة. واألمـم 

الجيش الصحراوي يشن هجمات 
جديدة ضد قوات االحتالل املغربي 

بقطاع املحبس

الشـعبي  التحريـر  جيـش  نفـذ   
هجمـات  االحـد،  يـوم  الصحـراوي، 
"عنيفـة" ضـد قـوات االحتـالل املغربي 
البيـان  حسـب  املحبـس،  بقطـاع 
العسـكري رقم 634 الصـادر عن وزارة 

الصحراويـة. الدفـاع 
و أفـاد البيـان الـذي أوردتـه وكالـة 
االنبـاء الصحراويـة )واص(، أن الجيش 
قـوات  مواقـع  قصـف  الصحـراوي 
االحتـالل بمناطـق أعكـد أركان، أكويرة 
ولـد أبالل، تنوشـاد ومقـر قيـادة فيلق 
الخامـس  املغربـي  االحتـالل  قـوات 
والسـتني بمنطقة لعكد بقطـاع املحبس.

و كانـت مفـارز متقدمة مـن وحدات 
جيش التحريـر الشـعبي الصحراوي قد 
قصفـت، أمـس السـبت، مواقـع قـوات 
البـكاري  بقطـاع  املغربـي  االحتـالل 
وبمناطـق تنيليك و دومس، حسـب ذات 

. ن لبيا ا

االثنـني  امـس  الشـامل  اإلرضاب  عـم 
رفضـا  املحتلـة  القـدس  مـدارس  كافـة 
لفـرض املناهـج التعليميـة الصهيونيـة. 
لدعـوات  اسـتجابة  اإلرضاب  ويأتـي 
أطلقتهـا القـوى الوطنيـة واإلسـالمية يف 
املدينـة املقدسـة، رفضـا ألي شـكل مـن 
أو  الصهيونيـة  املناهـج  فـرض  أشـكال 

املحـرف.  املنهـاج 
وحملـت القـوى الوطنيـة مـع أوليـاء 
أمـور القـدس، يف بيان مشـرتك، إدارة أي 
مدرسـة املسـؤولية الوطنيـة واألخالقيـة 
والدينيـة بالخـروج عـن إجمـاع األهـايل 

وخـرق املوقـف الوطنـي. 
ودعـت املؤسسـات الدوليـة بالوقـوف 
عنـد مسـؤولياتها ومنـع تغـول االحتالل 
عـى  التنفيذيـة  وأذرعـه  الصهيونـي 

دعوهـا  كمـا  املحتلـة  القـدس  مـدارس 
لحمايـة املؤسسـات التعليميـة يف املدينـة 

والطلبـة. 
ورفضـت القـوى كافة أشـكال االبتزاز 
املـايل الذي يمارسـه االحتـالل الصهيوني 

يف املدينـة عـى إدارات املدارس وسياسـة 
العلني واملبطـن تجاهها.  التهديـد 

كمـا أكـدت القـوى الوطنيـة أن اإلرث 
كل  تمحـوه  لـن  والتاريخـي  الوطنـي 
محـاوالت التزييـف والتزويـر، ولـن تنال 
منـه أسـاليب ومسـلكيات السـطو عـى 
العقـول وكـي الذاكـرة الوطنيـة ألجيـال 
متعاقبـة عانـت ومـا زالت تعانـي ويالت 
القـرسي  والتهجـري  القمـع  سياسـات 
يمارسـه  التـي  العنـرصي  والتمييـز 

الصهيونـي.  االحتـالل 
وقـت  يف  الصهيونـي  الكيـان  وقـرر 
سـابق إلغـاء تصاريـح سـت مـدارس يف 
القـدس املحتلـة بهـدف محاولـة فـرض 

االحتـالل. منهـاج 

فل�صطين: مدار�س القد�س المحتلة ت�صن ا�صرابا �صامل 
احتجاجا على فر�س مناهج الحتلل ال�صهيوني

ماأ�صاة مليلية: ارتفاع ح�صيلة المفقودين الأفارقة الى 73 �صخ�صا و مطالب بك�صف الحقيقة

دولي

نـّدد حقوقيـون مغاربـة بالعـروض 
دولـة  فرقـة  قدمتهـا  التـي  املرسحيـة 
 3 مـدار  عـى  اإلرسائيـي  االحتـالل 
 أيـام بالربـاط, محذريـن مـن خطورة 
التطبيـع الثقـايف عـى الثقافـة املغربية, 
خاصـة فيمـا يتعلـق بمحاولـة تغيـري 
القضيـة  حـول  التاريخيـة  الرسديـة 

. لفلسـطينية ا
يف ترصيحـات صحفيـة, أكـد الكاتب 
ملناهضـة  املغربـي  للمرصـد  العـام 
التطبيـع, عزيـز هنـاوي أّن "مثـل هذه 
جديـدة  تطبيعيـة  خطـوة  العـروض 
تضـاف إىل خطوات التطبيع السياسـية 
والعسـكرية  والدبلوماسـية  الرسـمية, 
واالقتصاديـة واإلعالميـة, التي دشـنتها 
 ,"2020 ديسـمر  يف  املغربيـة  الدولـة 
يف  تجـاوزت  "العالقـات  أّن  اىل  مشـريًا 
مسـتويات  املاضيـة  القليلـة  الفـرتات 
أجنـدة  تنزيـل  مسـتوى  إىل  التطبيـع 
العـام  للفضـاء  شـاملة  صهيونيـة 

باملغـرب". 
وأوضـح هنـاوي أّن "التطبيع الثقايف 
هـو أخطـر مظاهـر وأشـكال التطبيع, 
نظـرا ألنـه يسـتهدف الذاكـرة واملـزاج 
الرسديـة  تغيـري  عـى  ويعمـل  العـام, 
الصحيحة, بشـأن االحتـالل الصهيوني 
لفلسـطني واسـتبدالها برسديـة مزورة 
قائمـة عـى تمريـر وجودهم مـن خالل 
معلبات فنيـة وثقافية قائمـة عى رسقة 
الفـن والرمـوز العربيـة, مثـل أغاني أم 
كلثـوم وفريـد األطـرش وتقديمهـا عر 
فـرق صهيونية", مشـّدًدا عـى أّن "هذا 

مـع  كبـري  بشـكل  يتعـارض  املنحـى 
ثقافة وهوية الشـعب املغربـي املحافظ, 
ويشـكل عوامل تخريبيـة بنيوية للدولة 

املغربية".
املركـز  رئيـس  حـذر  جهتـه,  مـن 
اإللـه  اإلنسـان عبـد  املغربـي لحقـوق 
الخـري, مـن "تقديـم عـروض فنية 
الوطنـي  الـرتاب  داخـل  صهيونيـة 
املغربـي يدعـي مروّجـوه أنـه جـزء ال 
يتجـزأ مـن الثقافـة املغربيـة", مضيفا 
أّن "حقيقـة األمـر أنـه مجـرد اخـرتاق 
وغايـات  رسـائل  يحمـل  صهيونـي 
أجندتهـم  ويخـدم  مسـترتة,  سياسـية 

مكوناتهـا". بـكل 
املغربـي  "املجتمـع  قائـالً:  وأردف 
متشـبث بالقضيـة الفلسـطينية وحـق 
الشـعب الفلسـطيني يف أرضه ودولته", 
"الشـارع  أّن  عـى  السـياق  يف  وشـدد 
املغربـي يف معظمـه ال يقبـل بالتطبيـع 
تجلياتـه,  بـكل  االخـرتاق  ويرفـض 
تهـرول  الوجـوه  بعـض  كانـت  وإن 
عطشـا نحـو التطبيـع, لتحقيـق منافع 
شـخصية لها, فهـذا أمر واقـع ال يمكن 

إنـكاره".
املغربـي  املرصـد  أدان  جهتـه،  مـن 
مـرسح  اسـتقبال  التطبيـع  ملناهضـة 
الربـاط لفرقـة مرسحية وغنائيـة تابعة 
لدولـة االحتـالل اإلرسائيي عـى مدار 3 
أيـام, ودعـا كل أحـرار املغـرب للتكتل 
واالسـتعداد ملواجهـة اسـتباحة الكرامة 
الوطنيـة مـن قبل الصهاينـة ورشكائهم 

املطبّعني. مـن 

الحكومة ال�صحراوية ت�صيد بالموقف الكيني التاريخي 
الموؤّيد لحقوق �صعب ال�صاقية الحمراء ووادي الذهب

ن�صف �صكان العالم يتابعون جنازة 
الملكة اإليزابيث الثانية

حقوقيو المغرب يحّذرون من 
خطورة التطبيع الثقافي

ق.د

ق.د

ق. د
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تجذيف/ بطولة العالم- 2022 :

رابطة أبطال إفريقيا:

المنافسات االفريقية :

بشأن ديون الالعبين السابقين

ظهـرت أزمة جديـدة يف منتخب 
املـرصي  منهـا  عانـى  فرنسـا، 
ليفربـول  نجـم  صـالح،  محمـد 
اإلنجليزي، بسـبب كيليـان مبابي، 
جريمـان  سـان  باريـس  نجـم 

الفرنـيس.
فرنسـا  منتخـب  ويسـتعد 
النمسـا  ضـد  مباراتـني  لخـوض 
و25   22 يومـي  والدنمـارك، 
يف  الجـاري،  سـبتمر/أيلول 
والسادسـة  الخامسـة  الجولتـني 
من دوري األمـم األوروبية 2022.

فرنسـا  منتخـب  وتجمـع 
اسـتعدادا للمباراتني، يـوم اإلثنني 
19 سـبتمر/أيلول 2022، وذلـك 
يف مركـز كلريفونتني، غـري أن يوم 
التجمـع األول شـهد أزمـة كـرى 

مبابـي. كيليـان  بسـبب 
ووفقـا إلذاعـة "راديـو مونـت 
كارلـو" الفرنسـية، فـإن مبابـي 
الصـورة  يف  املشـاركة  رفـض 
الجماعية التي سـيلتقطها منتخب 
بسـبب  الثالثـاء،  يـوم  فرنسـا 
االختـالف عـى حقـوق الصـورة.

وأوضحـت اإلذاعة أن السـبب يف 
قـرار مبابـي أن االتحـاد الفرنيس 
تعديـل  رفـض  القـدم  لكـرة 
بنـاء  الصـورة،  حقـوق  اتفاقيـة 
عى طلـب الالعـب نفسـه يف وقت 

سـابق.
وكانـت األزمـة قـد أثـريت ألول 
املـايض،  مـارس/آذار  يف  مـرة 
عندمـا رفض مبابي أيضـا التقاط 
املنتخـب  مـع  جماعيـة  صـورة 
الفرنيس بسـبب حقـوق الصورة، 

حيـث طلـب تعديـل االتفاقيـة.
وطلـب ممثلـو الالعـب الفرنيس 
دوري  بشـكل  االتفاقيـة  تعديـل 
كل 4 سـنوات، وهـو مـا رفضـه 
رئيـس  جريـت،  لـو  نويـل 
االتحـاد الفرنـيس لكـرة القدم، يف 

صحفيـة. ترصيحـات 
مـن  إنـه  جريـت  لـو  وقـال 
الصعـب إجـراء أي تعديـل عـى 
قبـل  الصـورة  حقـوق  اتفاقيـة 
العالـم  كأس  منافسـات  انطـالق 
يف نوفمر/ترشيـن الثانـي املقبل، 

الوقـت. ضيـق  بسـبب 
وتعيد أزمـة مبابي مـع منتخب 
فرنسـا األزمـة الشـبيهة التي كان 
صـالح،  محمـد  املـرصي  بطلهـا 
مـع  اإلنجليـزي،  ليفربـول  نجـم 
االتحـاد املـرصي لكـرة القـدم يف 

.2018 أبريل/نيسـان 
وكان سـبب األزمـة هـو رفـض 
صـالح السـتخدام االتحاد املرصي 
لكـرة القـدم صورتـه يف عالقتـه 
التعاقديـة مع بعـض الرشكات، يف 
ظـل وجـود عقد بينـه وبني رشكة 

. فسة منا
عـى  األزمـة  تلـك  وسـيطرت 
صـالح  محمـد  بـني  العالقـة 
واالتحـاد املـرصي لكـرة القدم يف 
ذلـك الحني، حتـى يف بطولة كأس 

بروسـيا.  2018 العالـم 
ولـم تنتـِه تلـك األزمـة بشـكل 
نهائـي إال بعد رحيـل اتحاد الكرة 
منتخـب  وداع  عقـب  املـرصي، 
مـرص لبطولـة كأس أمـم أفريقيا 
جنـوب  مـن  بالهزيمـة   ،2019

النهائـي. ثمـن  أفريقيـا 1-0 يف 

تأهـل الجـذاف الجزائـري, سـيد 
عـي بودينـة يـوم االحـد اىل الـدور 
ربـع نهائـي سـكيف وزن خفيـف 
لبطولـة العالـم لالختصـاص التـي 
تجـري بمدينـة رسـيس بجمهورية 
التشـيك , منهيا سـباق مجموعته يف 
املركـز الثانـي, بتوقيـت 7د 08ثا و 

. 54
ويجرى سـباق ربع نهائـي املوعد 
العاملـي -الـذي يشـارك فيـه 900 
سـبتمر-   25 يف  ويختتـم  جـذاف 

املقبل. االربعـاء  يـوم 
مـن جهتها,احتلت نهاد بن شـاديل 
املرتبـة  خفيـف(  وزن  )سـكيف 
الوقـت  يف   , سـباقها  يف  الخامسـة 
الـذي نـال الثنائـي رؤوف جويمعي 
يف  بلحـاج  بوسـيف  وبـالل  رؤف 
مسـابقة زوجـي , وزن خفيف املرتبة 

السادسـة.
سـباقات  يف  املتنافسـون  ويشـارك 
اسـتدراكية, ابتـداء من امـس االثنني 
املقبلـة  لـالدوار  التأهـل  قصـد   ,

للمونديـال.
يذكـر ان الجزائر ممثلـة , يف اربعة 
ارشاف  تحـت   , اسـتفادوا  جذافـني 
املـدرب الوطنـي , ريـاض قاريدي , 
من عـدة تربصـات اعداديـة , االخري 
منهـا , جـرى يف الفـرتة مـن 20 اىل 
بالقاعـدة  املـايض  اغسـطس   30
املائيـة ببنـي هـارون , بواليـة ميلة.

واورد املـدرب الوطنـي يف الصفحة  
الجزائريـة  لالتحاديـة  الرسـمية 
عـى  كيـاك  والكنـوي  للتجذيـف 
املسـتوى  ان  نعلـم   "  , الفايسـبوك 

.. ,راقيـا  بالتشـيك  الفنـي 
بالنسـبة ملمثلينـا , اعتقـد ان عمـال 
كبـريا يف انتظارنـا. ال باس , سـنلعب 
كل حظوظنـا لتحقيـق نتائـج مرشفة  
الـوزن  اختصـاص  يف  ,خاصـة 
الخفيـف. سـنجتهد لتقديـم مـردود 
جيد وملـا ال الوصـول اىل نهائي "ب" 
رائعـة  نتيجـة  وسـتكون  "س"  او 

بالنسـبة لنـا" .
واضـاف : " بالعـودة اىل الجـذاف 
سـيد عـي بودينـة  , اتمنـى ان يقدم 
خـاض  بعدمـا  وهـذا  طيبـا  وجهـا 
االلتحـاق  قبـل   , برومانيـا  تربصـا 
بالتشـيك . لقـد تـدرب مـع املنتخـب 
فرصـة  وكانـت  الرومانـي  االوملبـي 
لـه ومحاولـة لتغيـري طريقـة عمـل 
اخـرى, تسـاهم  يف تألقـه خـالل هذا 

املونديـال".

تأهـل فريـق شـبيبة القبائـل، ليلـة األحـد، 
إىل الـدور التمهيـدي الثانـي لرابطـة األبطال 
اإلفريقيـة لكـرة القـدم، إثر تغلبـه عى ضيفه 

نـادي غاسـامانس السـنغايل )3 - 0(.
بسـطيف،   1945 مـاي   8 ميـدان  عـى 
ولحسـاب إيـاب الـدور التمهيـدي األول مـن 
املنافسـة القاريـة، انتفـض شـبان الكنـاري 
بعـد بداية غري موفقـة محليًا، وسـجل أهداف 
طريـق  عـن  )5د(  مواكـي  مـن  كل  املبـاراة 
رضبـة جـزاء ثـم نزلـة )43د( وبوخنشـوش 
)85(، علًمـا علًما أّن الشـبيبة انهزمـت ذهابًا 

رّد. دون  بهـدف 

وسـيالقي أشـبال عبـد القـادر عمرانـي، يف 
الثانـي، فريـق اسـكو دو  التمهيـدي  الـدور 
كارا الطوغـويل املتأهـل عى حسـاب و اف.يس 
نوادهيبـو املوريتانـي بفضل الفـوز الذي عاد 
بـه  من نواديبـو بنتيجـة 1-0. لقـاء الذهاب 
بـني الفريقـني كان إنتهـى بالتعادل السـلبي.

مـن جهتـه، تأهـل شـباب بلـوزداد سـهر 
السـبت، إىل الدور التمهيدي الثاني للمنافسـة 
القاريـة، إثـر تغلبـه عـى ضيفه بـو رانجرز 
مـاي   8 بملعـب   3-0 بنتيجـة  السـرياليوني 

بسـطيف.  1945

تعرفت األندية الجزائرية املشـاركة يف املنافسـات 
القاريـة للـكاف )رابطـة أبطـال افريقيـا وكأس 
الكونفدرالية(عـى منافسـيها يف الـدور التمهيـدي 

الثانـي املقـرر  يف شـهر أكتوبـر املقبل.
ففي منافسـة رابطـة أبطـال افريقيا, سـتقابل 
شـبيبة القبائـل فريـق اسـكو دو كارا الطوغـويل 
املتأهـل عى حسـاب و اف.يس نوادييبو املوريتاني 
بفضـل الفـوز الذي عـاد به مـن نواديبـو بنتيجة 
1-0. وسـيخوض نـادي ''الكناري'' لقـاء الذهاب 
خـارج الديـار )7 إىل 9 أكتوبـر(, قبل أن يسـتقبل 
منافسـه يف الفـرتة املمتـدة مـن  14 إىل 16 مـن 

الشـهر. نفس 
إثـر  الثانـي  للـدور  الجزائـري  النـادي  وتأهـل 
تغلبـه عـى ضيفـه نـادي كاسـامانس السـنغايل 
بنتيجـة 0-3 )الشـوط األول: 0-2(, سـهرة أمـس 
1945 بسـطيف.  وكان  8 مـاي  بملعـب  األحـد, 
ممثـل الجزائـر قـد انهزم يف لقـاء الذهـاب بهدف 

مقابـل صفـر )1-0(.
ومـن جهتـه, سـينتظر ممثـل الجزائـر الثانـي 

قـرار  بلـوزداد,  شـباب  القاريـة,  املنافسـة  يف 
يف  منافسـه  ملعرفـة   االفريقيـة  الكونفدراليـة 
يالقـي  أن  املقـرر  مـن  كان  و  الثانـي.  الـدور 
''أبنـاء العقيبـة'', الفائـز مـن املقابلـة املزدوجـة 
التـي جمعـت جوليبـا )مـايل( ومونغومـو )غينيـا 
االسـتوائية(, ولكن هـذا األخري لم يسـجل حضوره 
أمس األحد لحسـاب مبـاراة االياب. وكانـت مباراة 
الذهـاب قد انتهـت لصالح مونغومـو بنتيجة 0-2.

الجزائـر قـد  ومعلـوم أن حامـل لقـب بطولـة 

التمهيـدي  الـدور  إىل  السـبت  أمـس  أول  تأهـل 
الثانـي للمنافسـة القاريـة, إثـر تغلبه عـى ضيفه 
بـو رانجـرز السـرياليوني بنتيجـة 0-3 )الشـوط 
األول:0-1(, بملعب 8 ماي 1945 بسـطيف. وكان 
ممثـل الجزائـر قد اكتفـى بنتيجة التعـادل )0-0( 

يف مقابلـة الذهـاب .
ويف كاس الكونفدراليـة االفريقية, سـيواجه فريقا 
شـبيبة السـاورة واتحـاد الجزائـر, املعفيـان مـن 
الـدور التمهيـدي األول,  كل مـن نـادي سـبورتيغ 
غاغنـوا )كوت ديفـوار( وآسـكو دي كارا )الطوغو( 

التوايل. عـى 
وتأهـل نـادي سـبورتيغ غاغنـوا عـى حسـاب 
نـادي ليسـكر مـن ليبرييـا )ذهـاب 0-0, إيـاب 
املواجهـة  يف  كارا  دي  آسـكو  فـاز  بينمـا   ,)3-1
املزدوجـة التـي جمعتـه بنـادي ميلـو مـن غينيـا 

.)3-0 إيـاب   ,1-2 )ذهـاب 
وسـتجرى مباريـات الذهـاب يف الفـرتة املمتـدة 
مـن 7 إىل 9 أكتوبـر, بينمـا برمـج االيـاب من 14 

إىل 16 أكتوبـر.

كشــفت تقاريــر إعالميــة تونســية 
ــيس  ــب التون ــدرب املنتخ ــة أن م مختلف
ــدرب  ــيكون امل ــر س ــذر الك ــابق من الس
الجزائــر  مولوديــة  لنــادي  الجديــد 
وســيخلف الرصبيــي املقــال فــاروق 

هاذريبيتــش.
أف  موزاييــك   " إذاعــة  وأوضحــت 

ــتان  أن  ــمس أف أم" التونيس أم" و" ش
ــني  ــوم اإلثن ــه الي ــر وصول ــري منتظ الكب

إىل الجزائــر.
يذكــر أّن الكبــري لــم يــدرب أي فريــق، 
منــذ انتهــاء تجربتــه مــع املنتخــب 

ــايض. ــي امل ــوم 30 جانف ــيس ي التون

أكد امـس اإلثنـني، االتحـاد اإلفريقـي لكرة 
القـدم، أن " أوبـرا  الجزائـر" ستسـتضيف 
أمـم  بطولـة  مـن  األخـرية  املرحلـة  قرعـة 
إفريقيـا للمحليـني بالجزائـر املرمجـة بداية 
مـن الثالـث عـرش جانفـي إىل الرابـع فيفري.

ومـن املقـرر أن يقـام حفـل السـحب يـوم 
الفاتـح مـن أكتوبـر عـى السـاعة السـابعة 

الجزائـر. مسـاء بتوقيـت 

الـكاف"،   " لــ  الرسـمي  املوقـع  وأشـاد 
بــ " أوبـرا بوعـالم بـن سـايح" يف الجزائـر 
 2016 عـام  يف  ُشـيدت  التـي   ، العاصمـة 
واحتضـن أحداثًـا رياضيـة و ثقافيـة، منوها 
بالوقـت ذاته باملسـاحة التـي يرتبـع عليها و 

الجغـرايف. موقعهـا 
يذكر أنـه وألول مرة ، سيشـارك 18 منتخبا 

يف الحـدث الريايض.

كشـفت إدارة فريـق إتحاد الحـراش، األحد، 
عن آخـر مسـتجدات تسـوية ديـون الالعبني 

السـابقني، لـدى لجنـة املنازاعات.

عـر  الحـراش،  إتحـاد  إدارة  وكشـفت 
صفحتها الرسـمية،أن تسـوية ديـون الالعبني 
الطريـق  يف  تسـري  املنازعـات  لجنـة  لـدى 
الصحيـح. حيـث تم اإلتفـاق مـع كل الالعبني 

بالـرتايض. التسـوية  أجـل  مـن 

البيـان،أن املفاوضـات التـزال إال  وأضـاف 
مـع العب واحـد فقط، مـن أجـل للوصول إىل 
أرضيـة إتفـاق تسـمح للفريـق اإلعتمـاد عى 
كافـة عنـارصه الجديـدة، يف إفتتـاح مباريات 

. لبطولة ا
الحـراش  إتحـاد  سـيبدأ  لإلشـارة،  يجـدر 
غمـار البطولـة، الجمعة املقبـل بالتنقل مللعب 

يوسـف بـن عـي، ملواجهـة إتحـاد عنابة.

للمنتخـب  الفنـي  الطاقـم  إسـتدعى 
الوطنـي، العب الفتح السـعودي، سـفيان 
مـع  التحضـريات  ملبـارشة  دبكـة،  بـن 

املنتخـب الوطنـي تحسـبا لوديتـي غينيا 
ونيجرييـا.

الطاقـم  فـإن  الفـاف،  موقـع  وحسـب 

بـن  سـفيان  اسـتدعى  للخـر،  الفنـي 
دبكـة، لتعويـض العـب نيـس الفرنـيس، 

امـس. أُصيـب  الـذي  هشـام بـوداوي، 
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كأس إفريقيا للمحليين :

وديتا غينيا ونيجيريا:

بلمـايض،  جمـال  واجـه 
مـدرب ملنتخـب الجزائـر، أزمة 
فنيـة خـالل معسـكر محاربي 
مـع  تزامنـا  الحـايل  الصحـراء 
التوقف الدويل لشـهر سـبتمر.
الجزائـر  منتخـب  ويقيـم 
معسـكرا حاليا يخـوض خالله 
مباراتـني وديتني أمـام منتخبي 
غينيا ونيجرييـا يومي 23 و27 

الحايل. سـبتمر 
ووجـد جمـال بلمايض نفسـه 
محرومـا مـن خدمـات حارس 
املرمـى أنتوني ماندريا، بسـبب 
اإلصابـة التـي تعـرض لها مع 
ليتـم  الفرنـيس،  كان  فريقـه 

أثرها. عـى  اسـتبعاده 
الفني ملحاربي  املديـر  وتحرك 
الصحراء لتعويـض هذا النقص 
بحـارس  باالسـتعانة  العـددي 
الـدوري  مـن  محـي  مرمـى 
الجزائـري، هـو فريـد شـعال، 
املتبقيـني  الحارسـني  ملسـاندة 
حـارس  أوكيدجـا  ألكسـندر 

ومصطفـى  الفرنـيس،  ميتـز 
السـعودي. زغبة حارس ضمك 

مولوديـة  نـادي  وكشـف 
الجزائر، عر حسـابه الرسـمي 
عـى موقع التواصـل االجتماعي 
بلمـايض  جمـال  أن  فيسـبوك، 
اسـتدعى حارسـه فريد شعال، 
محاربـي  ملعسـكر  لينضـم 

الحـايل. الصحـراء 
وكان بلمـايض أبعـد حـارس 
املرمـى املخرم رايـس وهاب 
مبولحـي مؤقتـا من حسـاباته 
خالل معسكر سـبتمر ألسباب 
فنيـة مرتبطـة بابتعـاده لفرتة 
طويلـة عن أجـواء املنافسـات.

وتعاقـد مبولحـي مؤخـرا مع 
نـادي القادسـية الـذي ينشـط 
ألنديـة  "يلـو"  دوري  ضمـن 
السـعودية،  يف  األوىل  الدرجـة 
مسـتواه  اسـتعادة  أجـل  مـن 
لحمايـة  جديـد  مـن  والعـودة 

الصحـراء. محاربـي  عريـن 

كشـف جمـال بلمـايض مدرب 
السـبب  عـن  الجزائـر  منتخـب 
عـى  حريصـا  يجعلـه  الـذي 
حمايـة مزدوجـي الجنسـية من 
أحيانا  االنتقـادات رغم رفضهـم 

الخـر. قميـص  ارتـداء 
ولـم تضم ٱخـر قائمـة ملنتخب 
مـن  جديـد  اسـم  أي  الجزائـر 
يف  الناشـطة  الشـابة  املواهـب 
فرنسـا  ويف  عمومـا  أوروبـا 
عـدة  تـداول  رغـم  خصوصـا، 
أسـماء مثل حسـام عوار وياسني 

نـوري. آيـت  وريـان  عـديل 
وقـال بلمـايض، يف ترصيحـات 
نيـوز"  "ديـزاد  شـبكة  نقلتهـا 
الجزائريـة: "عندمـا يغـري العب 
مـا جنسـيته الرياضيـة، ويكون 
ناشطا يف املسـتوى العايل، حينئذ 
يتـم اسـتدعاؤه للتواجـد معنـا، 

وهـو مـا لـم يحـدث حاليا".
وأوضح املـدرب الجزائـري أنه 
يفضل حمايـة الالعبني مزدوجي 
الضغوطـات  مـن  الجنسـية 
الخارجيـة التـي قـد يتعرضـون 
والجماهـري  أنديتهـم  مـن  لهـا 

األمـور  بتسـمية  قـام  هـو  إن 
بمسـياتها قائال: "هنـاك العبون 
قـد يقـررون اللعـب للجزائـر يف 
إضافة  الــ23، ويقدمـون  سـن 
لعرشيـة كاملـة، وبالتـايل فإنني 
انتظـار  يف  حمايتهـم  أفضـل 

موقفهـم". تغيـري 
عـن  يكشـف  لـم  أنـه  ورغـم 
الالعبـني املعنيـني باألمـور، فإن 
كل املـؤرشات تؤكـد أن املهاجـم 
ريـن  العـب  غويـري  أمـني 
نـوري  آيـت  وريـان  الفرنـيس، 
مدافـع ولفرهامبتـون اإلنجليزي 
الترصيـح،  بهـذا  املعنيـان  همـا 
لحـد  يفضـالن  اللـذان  وهمـا 
السـاعة انتظـار منتخب فرنسـا 

األول.
الحديـث  أن  بلمـايض  ويـرى 
عـن الالعبـني بشـكل علنـي قـد 
يشـوه صورتهـم لـدى األنصار، 
النتقـادات  عرضـة  ويجعلهـم 
الذعـة يف مواقـع التواصـل، ممـا 
قـد يدفعهم لعـدم تمثيل الخر 
حتـى لو لـم ينالـوا فرصتهم مع 

. نسا فر

وّجـه مـدرب املنتخـب الوطني لالعبـني املحليني، 
اجـل  مـن  العبـا  لــ26  الدعـوة  بوقـرة،  مجيـد 
املشـاركة يف الرتبـص االعـدادي املقرر مـن 19 إىل 
29 سـبتمر الجـاري، والـذي سـتتخلله مواجهتني 
تطبيقيتـني، األوىل ضـد نيجرييـا )دون جمهـور( 
يوم الجمعـة عى السـاعة 17:30، بملعب الشـهيد 
السـودان  أمـام  والثانيـة  بقسـنطينة،  حمـالوي 

بملعـب ميلـود هـديف بوهـران عـى الثامنـة ليالً.
إطـار  يف  الوديتـني  املواجهتـني  هاتـني  وتدخـل 
لبطولـة  للمحليـني  الوطنيـة  النخبـة  تحضـريات 
افريقيا لألمـم 2022 )املؤجلـة إىل 2023(، املقررة 
بالجزائـر يف الفـرتة املمتـدة مـن 8 إىل 31 جانفـي 

. ملقبل ا

قائمة الالعبني:
-حراسـة املرمى: سـعيدي )شـبيبة السـاورة(، 
)اتحـاد  بـوط  بـن  بلـوزداد(،  )شـباب  قنـدوز 

قسـنطينة( )شـباب  ورحمانـي  الجزائـر( 
- الدفـاع: غزاليـة )ملولديـة الجزائـر(، دهريي 
)نـادي بـارادو(، بلعيـد )اتحاد الجزائـر(، خليف 
)شـبيبة السـاورة(، لعوايف )شـباب بلوزداد(،كداد 
)شـباب بلـوزداد(، رضوانـي )اتحـاد الجزائـر(، 
بلخيثر )شـباب بلـوزداد(، عبد الـالوي )مولودية 

الجزائر(.
دراوي  سـطيفل،  )وفـاق  قنـدويس  الوسـط:   -
)شـباب بلوزداد(، باكري )شـباب بلوزدا(، جحنيط 
)اتحـاد الجزائـر(، شـيتة )اتحـاد الجزائـر(، بـن 

الجزائر(. )مولوديـة  عبـدي 
-الهجـوم: دبيـح )مولوديـة الجزائـر(، مزيـان 
السـاورة(،  لهمـريي )شـبيبة  الجزائـر(،  )اتحـاد 
عريبي )شـباب بلـوزداد(، نزلة )شـبيبة القبائل (، 

الجزائر(. )اتحـاد  محيـوص 

يالحـق ريـاض محـرز نجم مانشسـرت سـيتي 
3 أهـداف شـخصية مـع منتخـب الجزائـر خالل 

فـرتة التوقـف الـدويل لشـهر سـبتمر الجاري.
ضمـن  سـيتي  مانشسـرت  جنـاح  وتواجـد 
قائمـة الالعبـني الذيـن اسـتدعاهم املـدرب جمال 
أمـام  الوديتـني  للمواجهتـني  تحسـبا  بلمـايض، 
غينيـا ونيجرييـا، املقررتني تباعـا ليومي 23 و27 

مـن الشـهر الحـايل.
وترصـد عـر التقريـر التـايل 3 أهداف يسـعى 
لتحقيقهـا ريـاض محرز خـالل توقف سـبتمر.

فك النحس
يسـعى "حـروز" لفـك النحـس الـذي يالحقه 
الحـايل والـذي جعلـه يف مرمـى  خـالل املوسـم 

السـيتي. انتقـادات جماهـري 
وشـارك نجـم "الخـر" يف 9 مباريـات خالل 
املوسـم الحـايل بمختلـف املسـابقات، بواقع وقت 
لعـب يف حـدود 351 دقيقـة، لم يسـجل أو يصنع 

فيهـا أي هدف.
وتجـدر اإلشـارة إىل أن رياض محرز لم يسـجل 
أو يصنـع أي هدف أيضـا خالل آخـر 5 مباريات 

خاضهـا مع منتخـب الجزائر.

املصالحة مع الجماهري
مـع  للتصالـح  "السـماوي"  نجـم  يسـعى 
الجماهـري الجزائريـة التـي انتقدته بشـدة خالل 

األشـهر األخرية بسـبب تراجع مسـتواه، إىل جانب 
غيابـه عـن فـرتة التوقـف الـدويل لشـهر يونيو/ 

حزيـران املـايض.
لـدى  كبـري  بشـكل  محـرز  أسـهم  وتراجعـت 
مسـاهماته  لغيـاب  نظـرا  الجزائـر  جماهـري 
التهديفيـة طـوال األشـهر األخـرية، ممـا انعكس 

الجزائـر. منتخـب  نتائـج  عـى  سـلبي  بشـكل 
ويبحـث "حروز" عـى اسـتعادة ذاكـرة التألق 
مـع "الخـر" وهـو مـا سـيمكنه مـن التصالح 

مـع جماهـري الجزائر.
أرقامـه  تدعيـم  يف  محـرز  ريـاض  يأمـل 
الشـخصية مـع منتخـب "محاربـي الصحـراء"، 
وذلـك عـى أمـل مواصلـة كتابـة التاريـخ يف كرة 

الجزائريـة. القـدم 
ومنـذ انضمامـه ملنتخـب الجزائر عـام 2014، 
شـارك محـرز يف 75 مبـاراة أسـهم خاللها يف 60 

هدفا مـا بـني صناعة وتسـجيل.

وصلــت صبــاح امــس اإلثنــني، عنــارص 
املنتخــب الوطنــي لكــرة القــدم والذيــن 
ــي  ــرق الت ــع الف ــم م ــوا إلتزاماته أنه
يلعبــون فيهــا، يف صــورة عيــى مانــدي 
ورامــي بــن ســبعيني وبــالل براهيمــي.

ــب  ــح مقتض ــي يف ترصي ــال براهيم وق

ــارضة  ــت ح ــي كان ــالم الت ــائل اإلع لوس
باملطــار:" أتمنــى أن نقــدم مباراتــني يف 
ــران،  ــد لوه ــب الجدي ــتوى يف امللع املس
ــى كل  ــب ع ــع املنتخ ــد م ــعى للتأكي أس

ــس". ــادي ني ــه يف ن ــا أقدم م

الوديتـني  املباراتـني  تذاكـر  طـرح  سـيتم 
ملنتخـب الجزائـر لكـرة القـدم ضـّد نظـريه 
الغينـي والنيجـريي يومي 23 و27 سـبتمر 
عى التـوايل بملعـب ''هـديف ميلـود'' بوهران 

عـر املنصـة اإللكرتونيـة.
عـى الصفحـة الرسـمية لوالية وهـران عى 
شـبكة التواصل )فيسـبوك(، أبـرزت مصالح 
تـرتاوح  التذاكـر  أسـعار  أّن  وهـران  واليـة 
بـني 800 و2.000 دج، دون تحديـد موعـد 
إطـالق عمليـة البيع املعنيـة وال عـدد التذاكر 

املخصصـة لـكل مـن اللقاءين.
ومـن املقـرر أن يبـدأ املنتخـب الجزائـري 
تربصـه بوهـران هـذا الثالثـاء بعدمـا ارتأى 
إىل  التنقـل  تقديـم  بلمـايض  جمـال  مدربـه 

الحـظ  بعدمـا  الجزائـري  الغـرب  عاصمـة 
بـأّن مياديـن املركـز التقنـي لسـيدي موىس 
أحـوال  أحسـن  يف  ليسـت  )العاصمـة( 

''الخـر''. تدريبـات  السـتضافة 
للمركـب  التابـع  وهـران  ملعـب  ويتسـع 

األوملبـي الجديـد للمدينـة لـ 40 ألـف مقعد، 
بالعشـب  مغطـى  ميـدان  عـى  ويحتـوي 
الطبيعـي، واألمـر نفسـه ينطبق عـى امللعب 
امللحـق للمركب الـذي سيسـتضيف تدريبات 

املنتخـب الوطنـي وضيوفـه.
وباإلضافـة إىل هذين اللقاءيـن التحضرييني 
للمنتخـب الوطني، سـيحتضن ملعـب وهران 
الجديـد أيًضـا مبـاراة ثالثـة يف 29 سـبتمر 
الجـاري، تخـّص منتخـب الالعبـني املحليني 
ضـد السـودان، وتأتي هـذه املبـاراة يف إطار 
اسـتعدادات أشـبال املـدرب الوطنـي مجيـد 
بوقـرة لبطولـة أمـم إفريقيا لالعبـني املحليني 

املقـررة مطلـع العـام املقبـل بالجزائر.

أكـد العـب خـط الوسـط الجزائـري، نبيـل 
بـن طالـب، عودتـه ملسـتواه الكبـري، ممـا دفع 
باملـدرب جمـال بلمـايض، إلعادتـه إىل منتخـب 

الخـر، بعـد غيـاب دام حـوايل 4 سـنوات.
وتمّكـن نبيـل بـن طالب مـن تسـجيل هدف 
رائـع يف مرمـى "نيـس" خـالل اللقـاء الـذي 
األسـبوع  إطـار  يف  األحـد،  الفريقـني،  جمـع 
الثامـن من منافسـات الـدوري الفرنـيس لكرة 

القـدم، عـى أرض ملعـب "أليانـز ريفيـريا".
وسـجل النجـم الجزائـري نبيـل بـن طالب، 
الهـدف عـر تسـديدة قويـة من عى مشـارف 
الــ43  الدقيقـة  عنـد  وبالضبـط   ،18 خـط 
مـن الشـوط األول، إذ اسـتغل زمـالؤه النقص 
العـددي الـذي كان يُعانـي منه "نيـس"، كون 
رفقـاء الجزائري اآلخـر أندي ديلـور لعبوا منذ 
الثانيـة الــ9 بعـرشة العبـني، إثـر طـرد جون 

كلـود توديبو، وهـي إحدى أرسع حـاالت الطرد 
بالبطاقـة الحمـراء يف تاريخ الـدوري الفرنيس.

ويأتـي هـدف نبيـل بن طالـب قبل سـاعات 
ودخولـه  الجزائـر  بمنتخـب  التحاقـه  مـن 
معسـكر الخـر، وهـو الغائـب عـن تشـكيلة 
 ،2018 عـام  منـذ  بلمـايض  جمـال  املـدرب 
وبالضبـط منـذ مبـاراة بنـني التـي لعبـت يف 

كوتونـو.
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 بوقرة ي�صتدعي 26 لعًبا لوديتي نيجيريا وال�صودان

براهيمي: اأ�صعى للتاأكيد مع المنتخب

 بيع تذاكر مباراتي المحاربين عبر المن�صة الإلكترونية

بن طالب يرد على ثقة بلما�صي بهذا الهدف في الدوري الفرن�صي

اأبرزها الم�صالحة.. 3 اأهداف ير�صدها ريا�س محرز مع الجزائر 
في مع�صكر �صبتمبر

حار�س محلي ينقذ بلما�صي
 من اأزمة في مع�صكر الجزائر

رغم رف�صهم الجزائر.. لماذا 
يحمي جمال بلما�صي مزدوجي 

الجن�صية؟

رياضـــة

 اكت�صاح ل�صباب بلوزداد.. 
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الوطنيــة  النقابــة  اســتغربت 
ــة  ــاع الرتبي ــني لقط ــال املهني للعم
باملدينــة، ذلــك التجاهــل غــري امُلــرّر 
ــى  ــرد ع ــدم ال ــة، وع ــة الرتبي ملديري
ــة  ــة واملتعلق ــات النقاب ــة طلب جمل
ــاكل  ــض املش ــوية بع ــا بتس أساس
ــة،  ــوق املرشوع ــح الحق ــة ومن العالق
بيــد أن قطــاع الرتبيــة باملديــة التــزم 
الصمــت، ولــم يبلــغ النقابــة املذكورة 
ــض. ــاب الرف ــن ب ــو م ــه ول بقرارات

الوطنيــة  النقابــة  والتجــأت 
للعمــال املهنيــني باملديــة، إىل مطالبــة 
ــة  ــاع الرتبي ــة لقط ــة الوالئي املديري
ــات  ــاؤالتها، والطلب ــى تس ــرد ع بال
ــي  ــان توضيح ــا يف بي ــي ضمنته الت
"تســلمت "أخبــار الصبــاح" نســخة 
منــه"، مســتجدية اهتمــام املســؤول 
األول عــى القطــاع، يف الــرد عــى 
واملتضمنــة؛  املرفوعــة  املطالــب 
التأخــر يف رصف الرواتــب والتــي 
ــرشة  ــن ع ــد م ــة ألزي ــت عالق بقي
)10( أشــهر، التدخــل فيمــا يســمى 
عبــد  املهنــي  العامــل  قضيــة 

ــار  ــي، واالستفس ــاج ع ــان ح الرحم
ــة  ــالت الخاص ــة التحوي ــن وضعي ع
ــر  ــآل التقري ــني، م ــال املهني بالعم
املــودع لــدى مديريــة الرتبيــة باملديــة 
ــق  ــو 2022، واملتعل ــخ 11 ماي بتاري
ــالح  ــف بإص ــم املكل ــص القي بتخص
ــة  ــوم( بثانوي ــاد املؤسســة )فاكتت عت

بــرئ بــن عابــد، وغريهــا من املشــاكل 
مديريــة  النقابــة  أوجبــت  التــي 
الرتبيــة، ومــن بــاب احــرتام الرشيــك 
ــال،  ــرد ويف أرسع اآلج ــي، ال االجتماع
مــن أجــل حــل املعاضــل املتشــابكة 

ــة. ــة باملدي ــاع الرتبي ــل قط داخ

 الرواتب عالقة منذ 10 اأ�صهر ..ومديرية التربية تلتزم ال�صمت

أول  صبيحـة  انطلقـت 
أمس، بمركـز التكوين املهني 
بولبداوي  الشـهيد  والتمهـني 
العـذاورة  بشـاللة  املختـار 
الـدورة  املديـة،  واليـة  يف 
التكوينيـة ألعـوان ومراقبـي 
السـكان  إحصـاء  عمليـة 
شـاللة  لدائـرة  واإلسـكان 
العـذاورة ببلدياتهـا األربعـة 
شـنيقل،  العـذاورة،  شـاللة 
القصـري. وعـني  تافـراوت، 

افتتـاح  عـى  وأرشف 
الـدورة كل مـن مديـر املركز 
املختـار،  بوزيدانـي  السـيد 

والسـيد رئيس دائرة شـاللة 
قمامـة،  مسـعود  العـذاورة 
املجلـس  رئيـس  والسـيد 
البلـدي بوسـعادي  الشـعبي 
بحضـور  نجيـب،  محمـد 

ملتكونـني. ا
الـدورة  هـذه  وتسـتمر 
  24 غايـة  إىل  التكوينيـة 
أن  علمـا   2022 سـبتمر 
العـام  اإلحصـاء  عمليـة 
رسـميا  سـينطلق  للسـكان 
 2022 25 سـبتمر  بتاريـخ 
عـر كافـة مناطـق وبلديات 

. الواليـة 

المدية

انطلق الدورة التكوينية 
لأعوان الإح�صاء

احتضــن مؤخــرا، مركــز الراحــة 
ــر  ــالت "حيم ــد واملواص ــال الري لعم
نــور الديــن"، وعــى مــدار يومــني 
كاملــني، بحمــام الصالحــني بواليــة 
خنشــلة، أشــغال الجمعيــة العامــة 
عمــال  لتعاضديــة  العاديــة  غــري 
الريــد، وذلــك بحضــور  مندوبــني مــن 
مختلــف املؤسســات التــي تمثــل قطــاع 
االتصــاالت، عــى غــرار بريــد الجزائــر 
واتصــاالت الجزائــر إضافــة إىل متعامــل 
الهاتــف النقــال موبيليــس وبعــض 

ــه.  ــة ل ــرى التابع ــالك األخ األس
وصــادق القائمــون عــى شــؤون 
كانــت  والتــي  العامــة،  الجمعيــة 
ــالل  ــن خ ــدة م ــة جدي ــة انطالق بمثاب
ــأنها  ــن ش ــدة م ــارات جدي ــث إط بع
ــا  ــة هن ــورات الحاصل ــة كل التط مواكب
وهنــاك باإلجمــاع عــى التقريريــن 
ــنتي 2020-2021  ــي لس ــايل واألدب امل
ــت  ــي عان ــروف الت ــرا للظ ــذا نظ وه
ــد  ــار كوفي ــراء انتش ــالد ج ــا الب منه
19 يف الســنتني املاضيتــني  كمــا عرفــت 
ــاح  ــى نج ــكي ع ــاق ال ــة االتف الجمعي
العهــدة التــي دامــت ملــدة خمــس 
ســنوات رغــم أن البداية حســب القائمني 

كانــت صعبــة جــدا جــراء العجــز املايل 
ــبب   ــة بس ــه التعاضدي ــت من ــذي عان ال
التســيري الكارثــي يف املــايض، ممــا قــاد 
بالقائمــني إىل اتخــاذ إجــراءات  صارمــة 
ــس اإلدارة  ــرف مجل ــن ط ــة م ورسيع
ــع  ــود جمي ــر جه ــك بتظاف ــايل وذل الح
ــي  ــة والت ــي التعاضدي ــال ومندوب عم
ــنا  ــة تحس ــا امليزاني ــن خالله ــت م عرف
ــم  ــبي رغ ــيري املحاس ــا يف التس ملحوظ
العجــز املــادي نتيجــة مــا ســبق ذكره.
خليــف  الســيد  وكشــف  هــذا 
ــو  ــس إدارة عض ــس مجل ــعيد رئي الس
التــي  املســؤولية  أن  التعاضديــة 
ــة  ــق الجمعي ــى عات ــاة ع ــت ملق كان
ــث أن  ــهلة، حي ــن بالس ــم تك ــة ل العام
ــة  ــوا الوضعي ــني تفهم ــال املنخرط العم
ــث  ــب حي ــا املكت ــي ورثه ــائكة الت الش
ــود  ــف جه ــة وبتكات ــت التعاضدي تمكن
ــن  ــان، أي ــر األم ــوغ ب ــن بل ــع م الجمي
ــى  ــول ع ــن الحل ــة م ــت مجموع أعطي
ــل 1 %  ــرتاكات تمث ــق اش ــرار تطبي غ
ــك  ــني وذل ــكي للمنخرط ــر ال ــن األج م
مــن أجــل تحســني الحالــة املاديــة لهــا 
وتقديــم خدمــات إضافيــة ونوعيــة 
ــى  ــال وع ــات العم ــع تطلع ــاوب م تتج

ــة  ــة %20 املتبقي ــال تغطي ــبيل املث س
مــن اشــرتاكات املنخرطــني يف صنــدوق 
ــح 100%،  ــي لتصب ــان االجتماع الضم

ــاع. ــال القط ــبا لعم ــد مكس ــا يع مم
ــل  ــة العم ــة العام ــررت الجمعي وق
ــب العمــال خاصــة  ــق مطال عــى تحقي
ــح  ــة إىل  فت ــة إضاف ــث التهيئ ــن حي م
مراكــز الراحــة واالســتجمام أمــام 
ــم  ــف رغ ــل الصي ــالل فص ــال خ العم
ــاد  ــف واالعتم ــح املصاري ــص وش نق
عــى العالقــات الطيبــة بــني إدارات 
وأعضــاء  املؤسســات  مختلــف 
ــادة  ــف إع ــة تكالي ــة لتغطي التعاضدي

تهيئتهــا.
ــة  ــيد مريالين ــد الس ــه أك ــن جهت م
العامــة  باملديريــة  إطــار  بــالل 
لتعاضديــة عمــال الريــد، وعضــو 
ــم تدخــر أي  ــس اإلدارة أن اإلدارة ل مجل
ــيري  ــرق تس ــق ط ــبيل خل ــد يف س جه
ــى  ــاد ع ــورة باالعتم ــة و متط عقالني
بعــد  عــن  كاملراقبــة  التكنولوجيــا 
ــة  ــة للتعاضدي ــق التابع ــف املراف ملختل
وذلــك عــر خلــق شــبكة داخليــة عرها 
للقائمــني عليهــا تســهيل  ليتســنى 
مراقبتهــا ووضعهــا تحــت املجهــر. 

 تمكن عنـارص األمن الحري 
الثالـث بأمـن واليـة املسـيلة من 
توقيـف شـخص يبلغ مـن العمر 
22 سـنة لتورطـه يف فعل الرسقة 

العنف. باسـتعمال 
وقائـع القضيـة بدأت عـى إثر 
شـكوى تقـدم بهـا الضحيـة إىل 

املصلحـة مفادهـا تعرضـه لفعل 
الرسقـة بالعنـف من طـرف أحد 
األشـخاص، الفعـل الـذي طـال 
هاتفه النقـال باإلضافة إىل بعض 
الوثائـق الشـخصية، ليتم تكثيف 
األبحـاث والتحريـات التي مكنت 
فريـق التحقيـق مـن التوصل إىل 

هويـة املشـتبه فيـه وتوقيفه.
تـم تقديـم املشـتبه فيـه أمام 
املختصـة  القضائيـة  الجهـات 
أمـر  حقـه  يف  ليصـدر  إقليميـا 
إيـداع بمؤسسـة إعـادة الرتبيـة.

ســطرت رشطــة ســيدي بلعبــاس 
بمناســبة  خــاص  عمــل  برنامــج 
الدخــول االجتماعــي للســنة الجاريــة 
2022/2023 مــن أجــل ضمــان التغطية 
املرافــق  ملختلــف  الشــاملة  األمنيــة 
واملؤسســات العموميــة خاصــة منهــا 
توفــري  بهــدف  الرتبويــة  املؤسســات 
للتالميــذ  املروريــة  والســالمة  األمــن 
ــة  ــوار التعليمي ــف األط ــة بمختل والطلب
ابتدائــي، متوســط وثانــوي املخطــط 
األمنــي املســطر يهــدف إىل بســط األمــن 

عــر مختلــف أحيــاء مدينــة ســيدي 
ــك  ــا وذل ــة له ــر التابع ــاس والدوائ بلعب
ــن  ــرب م ــة بالق ــكيالت أمني ــع تش بوض
كل املؤسســات التعليميــة بهــدف تســهيل 
حركــة املــرور أمــام املؤسســات الرتبويــة، 
ــة  ــن إضافي ــارص أم ــد عن ــم تجني ــا ت كم
ــل  ــمة للعم ــكيالت مقس ــر تش ــل ع تعم
التنــاوب مــن  ليــال ونهــارا بنظــام 
أجــل محاربــة الجريمــة بشــتى أنواعهــا 
وبســط األمــن عــر مختلــف نقــاط 
ــات  ــراء عملي ــة إىل إج ــة، باإلضاف املدين

فجائيــة  وأخــرى  منتظمــة  رشطــة 
بمختلــف النقــاط الحساســة.

المسيلة

تزامنا والدخول االجتماعي

الأمن الح�صري الثالث يوقف �صخ�صا لتورطه في فعل ال�صرقة بالعنف

�صرطة �صيدي بلعبا�س ت�صطر برنامجا اأمنيا  

ع. بديار

فتحي مهناوي
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شهدتها والية خنشلة على مدار يومين كاملين

اختتام الجمعية العامة ال�صتثنائية لتعا�صدية عمال البريد 

بسبب الغلو في عدم الرد على انشغاالتهم

قطــاع  اســتحدث 
والتعليــم  التكويــن 
 7 بقســنطينة،  املهنيــني 
تخصصــات جديــدة خــالل 
ــادم، حيث  ــر الق دورة أكتوب
أدرجــت هــذه التخصصــات 
ــن  ــروض التكوي ــل ع يف دلي
ــجلني  ــدة املس ــي لفائ املهن
ــن  ــز التكوي ــدد يف مراك الج
ــع  ــاىش م ــا يتم ــي، بم املهن
ــل  ــوق العم ــات س احتياج
غــرار  عــى  واملجتمــع، 
ــاء،  ــاز يف البن ــة اإلنج متابع
ــواد  ــات امل ــح منتج وتصلي
نمــوذج  وكــذا  اللينــة، 
تــدرج لألحذيــة، والتنشــيط 
الســياحي  والتســيري 
عــن  فضــال  والتجميــل، 

املصاعــد. صيانــة 
الجديــدة  التخصصــات 
ــاع  ــتحدثها القط ــي اس الت
ــالل  ــا خ ــن عنه ــي أُعل والت
حــول  مفتوحــة  أبــواب 
التكويــن والتعليــم املهنيــني 
مؤخــرا،  نُظمــت  التــي 
عــرشات  إىل  تضــاف 
الجديــدة  التخصصــات 
ــتُحدثت  ــي اس ــرى الت األخ
املاضيــة،  الــدورات  يف 
عــى غــرار تخصــص يف 
األســماك  تربيــة  مجــال 
مســتوى  األحــواض  يف 
الخرائــط  وتصميــم   ،1

وتخصــص   ،5 املســتوى 
وفــن  املدينــة،  ترميــم 
ــاص  ــة الخ ــة الطاول خدم
واإلطعــام  بالفندقــة 
الفندقــي،  والتســيري 
وتخصــص عــون اســتقبال، 
املتاحــف،  يف  ومرشــد 
وتخصــص إنتــاج وتســويق 
وغريهــا  ســام،  تقنــي 
مــن التخصصــات التــي 
ــن  ــريا م ــاال كب ــهدت إقب ش
ــة  ــر كاف ــني ع ــل املتكون قب
ــن  ــد التكوي ــز ومعاه مراك
ــة. ــرشة بالوالي ــي املنت املهن

جديــر بالذكــر أن العــدد 
يف  للمتكونــني  اإلجمــايل 
ــم  ــن والتعلي ــاع التكوي قط
دورة  خــالل  املهنيــني 
ــغ  ــد بل ــايض، ق ــبتمر امل س
متكــون،  و643  ألفــا   13
مــن بينهــم أزيــد مــن 
جديــد،  مرتبــص  آالف   5
ــوا  ــن 6 آالف مازال ــد م وأزي
ــال  ــن، فض ــور التكوي يف ط
عــن  متكــون   456 عــن 
يتلقــون  و1279  بعــد، 
مؤسســات  يف  تكوينــا 
ــة  ــا أن الوالي ــة، علم خاص
تتوفــر عــى 18 مركــزا، 
متخصصــة،  معاهــد  و4 
مهنــي،  تعليــم  ومعهــد 
وآخــر للتكويــن املهنــي.

قسنطينة

مركز التكوين المهني النقابة الوطنية للعمال المهنيين بالمدية تترجى التو�صيح..!
والتمهين ي�صتفيد من 7 

تخ�ص�صات جديدة 

 أبو إبراهيم

أحمد. ب

ق. م
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تمكنــت مؤخــرا، فرقــة البحــت 
والتدخــل "BRI" مــن توقيــف 
ــر 22  ــن العم ــغ م ــخص يبل ش
ســنة، لتورطــه يف قضيــة حيــازة 
أقــراص مــن أدويــة مختلفــة ذات 

ــي. ــري عق تأث
وتمــت العمليــة بعــد االســتدالل 
بمعلومــات وردت لعنــارص الفرقة 
ــخاص  ــد األش ــام أح ــد بقي تفي
بتخزيــن والرتويــج للمؤثــرات 
العقليــة عــى مســتوى أحــد 
أحيــاء مدينــة عــني البيضــاء، 

ليتــم عــى الفــور وبالتنســيق مــع 
النيابــة املحليــة املختصــة، وضــع 
خطــة عمــل ُمحكمــة، مكنــت 
مــن إلقــاء القبــض عــى املشــتبه 
بــه، بعــد تفتيــش منزلــه الكائــن 
ــاء،  ــني البيض ــاء بع ــي الهن بح
ــرة  ــات معت ــزت كمي ــن ُحج أي
مــن أدويــة مؤثــرة عقليــا كانــت 
ــدرت  ــج ق ــّدة للرتوي ــأة وُمع مخب
كميتهــا إجمــاال بـــ2900 قــرص 
مهلــوس، كمــا تــم حجــز يف 
مــايل  مبلــغ  العمليــة  هــذه 

ــذه  ــج له ــة الرتوي ــد محصل يُع
املهلوســات.

املشــتبه بــه أنجــز ضــده ملــف 
جزائــي الرتكابــه جنحة ممارســة 
ــة،  ــي دون رخص ــاط صيدالن نش
وجنحــة اســترياد بضاعــة أجنبيــة 
حساســة للغــش عــن طريــق 
ــاري دون  ــرض تج ــب لغ التهري
ــب  ــال بموج ــات، ليُح ــند إثب س
ــني  ــة ع ــة محكم ــى نياب ــك ع ذل

ــد. ــس األح ــاء أول أم البيض

توقيف �صخ�س بحوزته 2900 قر�س موؤثر 
باأم البواقي

فتحي. م

ســطرت مصالــح الحمايــة املدنيــة، 
مديريــات  كل  مــع  وبالتنســيق 
ــم  ــن التعلي ــز التكوي ــة، ومراك الرتبي
املحليــني،  واملنتخبــني  املهنيــني، 
الفاعلــني  مختلــف  إىل  باإلضافــة 
يف هــذا املجــال، برنامجــا مكثفــا 
خــالل  مــن  ينّفــذ  تحسيســيا، 
للمؤسســات  امليدانيــة  الزيــارات 
ــذا  ــة، وك ــا الثالث ــة بأطواره الرتبوي

معاهــد ومراكــز التكويــن املهنــي، إذ 
يتــم مــن خــالل هــذا الرنامــج تقديم 
مداخــالت مــن قبــل إطــارات مختصة 
ــك  ــي ذل ــة، ي ــة املدني ــة للحماي تابع
منــاورات تطبيقيــة الهــدف منهــا هو 
نــرش مختلــف النصائح واإلرشــادات، 
ــة  ــة وقائي ــرس ثقاف ــة إىل غ والرامي
ــب  ــني لتجن ــذ واملرتبص ــدى التالمي ل
ســواء  الكــوارث  عديــد  أخطــار 

ــة. ــا أو املنزلي ــة منه الطبيعي
ــذه  ــش ه ــى هام ــم ع ــوف يت وس
األيــام تنظيــم معــارض وقوافــل 
ــك  ــة وذل ــية جواري ــة تحسيس وقائي
عــى مســتوى املناطــق املعّرضــة 
لهــذه األخطــار خاصــة املناطــق 
املهــّددة بالفيضانــات، كتلــك املحاذية 
واملجمعــات  والســدود  لألوديــة، 

ــة. املائي

حسيبة. ب

ــة  ــارص الفرق ــف عن أوق
االقتصاديــة واملاليــة بأمــن 
شــخص  باتنــة،  واليــة 
 37 العمــر  مــن  يلــغ 
ســنة، إثــر قيامــه بعمليــة 
 12 اســتهدفت  نصــب 
مواطنــا، حيــث احتــال 
انتحالــه  بعــد  عليهــم 
ــن  ــة بمه ــاب ذات صل ألق
منظمــة قانونــا، حيــث 
يقــوم هــذا املحتــال بإيهام 
ضحايــاه بتوفــري مناصــب 
شــغل لهــم، مــع تســهيل 
العديــد مــن املعامــالت 
طريــق  عــن  اإلداريــة 
ــا  ــاطة، زاعم ــوء لوس اللج
أن لــه نفــوذ عــى مســتوى 
ــات  ــن املؤسس ــد م العدي
ــا،  ــة العلي ــات الدول وهيئ
ــص  ــذا الل ــد ه ــا وع كم
بعــض املــرىض بتمكينهــم 
العــالج  تلقــى  مــن 
ــول  ــذا حص ــارج، وك بالخ

املواطنــني عــى  بعــض 
ســكنات اجتماعيــة، وغــري 
ــة  ــات اإلجرامي ــن العملي م
التــي تســتهدف املواطنــني 
حيــث  األوىل،  بالدرجــة 
حصــد هــذا املشــبوه مــن 
ــات مبلغــا  كل هــذه العملي
ضخمــا قيمتــه مليــار و16 

مليــون ســنتيم.
الفرقــة  أعــوان 
واملاليــة  االقتصاديــة 
بأمــن واليــة باتنــة، وبعــد 
اســتصدار إذن بتفتيــش 
بــه،  املشــتبه  مســكن 
ــدة  ــى ع ــور ع ــم العث ت
بطاقــات  مــن  نســخ 
الوطنيــة،  التعريــف 
إىل  ســياقة،  ورخــص 
ــة  ــررات إداري ــب مح جان
وهــي األدلــة التــي قــادت 
نيابــة  إحالتــه عــى  إىل 

باتنــة. محكمــة 

الفرقة االقتصادية والمالية تمكنت 
من توقيفه بباتنة

اب" يحتال على مواطنين  "ن�صّ
وي�صلبهم ما يفوق المليار �صنتيم

أكـد رئيس خليـة االتصـال والعالقات 
بأمـن واليـة سـطيف، أن رشطـة العلمة 
اإلجـرام  لدحـر  كبـرية  جهـودا  تبـذل 
وتوقيـف املجرمـني بإحـدى أهـم دوائر 
الـرشق الجزائـري، مـع محاربـة البيـع 
الفوضـوي وتنظيـم حركة السـري وغريه، 
مشـريا إىل هـذه املصالـح ومنـذ بدايـة 
أزيـد  عالجـت   ،2022 الجاريـة  السـنة 
مـن ألفـي قضية حلـت منهـا 1643 أي 
بنسـبة معالجـة فاقت الـ 80 % شـملت 
مشـريا إىل أن جلهـا انحـرصت يف قضيـا 
قضيـة(،   706( باألشـخاص  مسـاس 
618 قضيـة مسـاس باملمتلـكات، و 34 
قضيـة تتعلق بـاآلداب العامة.مشـريا إىل 
أن مجـال محاربـة االتجار غـري الرشعي 
عـرف  العقليـة  واملؤثـرات  باملخـدرات 
نتائـج مرضيـة، تمثلـت يف متابعة 364 
شـخصا أودع منهـم رهـن الحبس  141 
فيمـا بلغت كميـات املخـدرات املحجوزة 
10.42 كلـغ مـن مـادة الكيـف املعالج، 
العقليـة  املؤثـرات  15615 قـرص مـن 
16.2 غ مـن املخـدرات الصلبـة من نوع 
" كوكايـني" و 28 قارور تحوي سـوائل 
بـأن  ذات خصائـص مخـدرة، مضيفـا 
سـنة 2022 شـهدت حـل لغـز جريمـة 
قتـل وحيـدة شـهدها إقليـم اختصـاص 
تعـرف  التـي  الكبـرية  املدينـة  هـذه 
حركيـة متواصلـة، تجعل مـن مصالحها 
العمومـي  ولألمـن  القضائيـة  للرشطـة 
يف حالـة تأهـب قصـوى ونشـاط كبـري 
ودائـم .ذات املصالـح ومنذ بداية السـنة 

الجاريـة يضيـف ذات املتحـدث وخـالل 
امليدانية  الوقائيـة وخرجاتهـا  أنشـطتها 
الردعيـة التـي تتـم يف سـبيل كبـع كل 
مـا هـو غـري قانونـي وتسـعى إىل صـد 
القانونيـة،  وغـري  املريبـة  التعامـالت 
وتسـتهدف يف غالـب األحيـان فضـاءات 
وأماكـن مخصصة للمنحرفـني ومعتادي 
أبـض  سـالح   152 حجـزت  االجـرام 
محظـور، 71 عبـوة غاز مسـيل للدموع، 
290 صاعـق كهربائـي، 316979 وحدة 
 GPS 10229 وحـدة  مـن املفرقعـات،  
املتحـدث  ذات  وحسـب  محظورة.هـذا 
فقـد تم تأطـري عملية جد  نوعيـة تندرج 
مـن شـتى  املسـتهلك  إطـار حمايـة  يف 
السلوكيات املشـينة التي ال هم ألصحابها 
سـوى كسـب األموال الطائلـة حتى وإن 
كانـت عـى حسـاب أعـداد هامـة مـن 
املواطنـني الذين قـد يلقـوا حتفهم خالل 
الفرتات الشـتوية جراء اسـتعمال وسائل 
تدفئـة غري سـليمة بعـد حجـز 24824 
 tendeur وحـدة مـن مكثفـات الغـاز  
مغشوشـة،  بأنهـا  ثبـت  de gazالتـي 
وهـي العملية التـي قد سـاهمت حتما يف 

حمايـة أعـداد كبـرية مـن األرواح.
وأضـاف املتحـدث ذاته، بـأن مصالح 
إطـار  ويف  حجـزت  بالعلمـة  الرشطـة 
التجـارة  فـوىض  صـد  عـى  حرصهـا 
املوازيـة بمـا يعـرف بشـارع " دبـي" 
اآلالف املتاريـس واألغـراض التي تعرقل 
مسـتعمي الطريـق، مـع إنجـاز مئـات 
التجـار  املخالفـني حتـى  امللفـات ضـد 

منهـم، مؤكـدا أنـه ومنـد بدايـة السـنة 
الجاريـة، تم أيضا حجز 4 أسـلحة نارية، 
54 خرطوشـة،  108 كبسـولة إشـعال، 
110 غ مـن مـادة البـارود 2.9 كلغ من 
" الصاشـم" وغـري ذلـك تمكنـت خالل 
نفـس الفـرتة مـن اسـرتجاع 13 مركبة 
محل بحـث وطني، منوها بالـدور الكبري 
املدينـة  مواطنـو  يلعبـه  يـزال  ال  الـذي 
ومسـاهمتهم الفعالة يف تقديـم معلومات 
سـاهمت وبالقـدر األوفر يف كبـح الكثري 
ممـا هـو غـري قانونـي داعيـا إياهـم إىل 

تكثيـف بالغاتهـم وإفاداتهـم.

ــت  ــهيد آي ــي الش ــكان ح ــتكى س اش
ــي  ــروف بح ــعيد املع ــان س ــر مزي عام
ــن  ــارت، م ــة تي ــط مدين ــو" وس "كارج
ــى  ــد ع ــد املتواج ــب الري ــار مكت افتق
مســتوى الحــي املذكــور للماكنــة اآلليــة 
الخاصــة بالتذاكــر، وأيضــا املــوزع اآليل 

ــة(. )الرّصاف
ــم  ــكان أن معاناته ــؤالء الس ــد ه وأك
يف ســحب األمــوال أصبحــت يوميــة 
ومســتمرة، نظــرا لوجــود طوابــري ال أول 
لهــا وال آخــر، ناهيــك عــن نقــص يف اليد 
ــب،  ــذا املكت ــتوى ه ــى مس ــة ع العامل
ــل  ــد يعم ــف واح ــد موظ ــث يوج حي
عــى مســتوى هــذا املكتــب، ممــا يدفــع 
باملواطنــني لالنتظــار لســاعات طــوال إن 
لــم نقــل يــوم كامــل يف عديــد األحايــني، 
تمتــد حتــى  الطوابــري  وأن  خاصــة 
خــارج املكتــب الريــدي نظــرا لضيقــه 
ــرتات  ــوع لف ــن إىل القب ــود الزبائ ــا يق م

طويلــة تحــت أشــعة الشــمس القاتلــة.
واســرتعى ســكان حــي الشــهيد آيــت 
عامــر مزيــان ســعيد بتيــارت، اهتمــام 
املســؤولني عــى رأســهم الــوايل الجديــد، 
مــن أجــل التدخــل والعمــل عــى إيجــاد 
ــي  ــاة قاطن ــف معان ــاف يخف ــل ش ح
ــر  ــة التذاك ــري ماكن ــا بتوف ــي، إم الح

وآلــة ســحب النقــود، أو اســتحداث 
ــال،  ــر يف أرسع اآلج ــب آخ ــاز مكت وإنج
والــذي مــن شــأنه أن يُخفــف الضغــط 
ــني  ــن العامل ــى ع ــن، وحت ــى الزبائ ع
والذيــن يتجلــون يف موظــف وحيــد 
باملكتــب الريــدي املتواجــد بالحــي 

ــره. ــف ذك اآلن

تباشرها مصالح الحماية المدنية بالتنسيق  مع كل الهيئات الفاعلة

اأيام تح�صي�صية من اأخطار الكوارث الطبيعية والمنزلية بخن�صلة

رئيس خلية االتصال والعالقات بسطيف 

المحلي

اأمن العلمة يكثف مجهوداته لكبح الجريمة و تنظيم حركة ال�صير 
ومحاربة التجارة الفو�صوية

من أجل تخفيف الضغط عنه وامتصاص الطوابير اليومية بتيارت

واليــة  شــهدت 
ــاء أول  ــت مس تمنغس
ــم  ــد، مراس ــس األح أم
واســتالم  تســليم 
الــوايل  مــن  مهــام 
الســيد  الســابق 
قريــش،  مصطفــى 
للــوايل الجديــد الســيد 
بــودراع،  محمــد 
الــذي نُّصــب وفــق 
رســمية  إجــراءات 
ــن  ــادة م ــور س بحض
األمنيــة،  األســالك 
ــام  ــني الع ــيد األم الس
للواليــة، الســيد رئيــس 
الشــعبي  املجلــس 
وأعضائــه،  الوالئــي 
ــم وايل  ــم تكري ــا ت كم

ــيد  ــابق الس الوالية الس
قريــش  مصطفــى 
جلســة  نهايــة  يف 
تســليم املهــام اعرتافــاً 
ــودات  ــراً للمجه وتقدي
التــي بذلهــا خــالل 
مســريته املهنيــة بوالية 
ــع تمنيات  ــت م تمنغس
الشــعب لــه بالتوفيــق 
يف مشــواره الجديــد، 
ــم  ــة إىل تكري باإلضاف
وايل الواليــة الجديــد 
الســيد محمــد بــودراع 
ــتالمه  ــى اس ــريا ع تعب
املســتقبلية  مهامــه 
متمنــني  الجديــدة، 
لــه أيضــا التوفيــق 

والســداد.

تن�صيب "محمد بودراع " مكتب بريد حي "كارجو" يفتقر لماكنة التذاكر وال�صّرافة الآلية 
واليا لولية تمنغ�صت

حسيبة. بفارس. ل

حسيبة. ب

ل. ا
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جلجلة قلم

نصوص شعرية من كتاب 
"حبـــر الرؤى"

تغاريدي 

لألديبة والشاعرة: نبيلة بكاكرية

شعر: مفيدة الساري – تونس

للكاتب: عبد الهادي الحساني

لم نعد كما كنّا! 
عى عري املرايا 
نضفي وجوهنا 

لنسرت عورة التشّظي
نترج بقزح املكابرة

نرّشها بإكسري الكمال 
قبل أن تندلق الهشاشة

مّن أسمائنا ، من قاماتنا
قبل هذا الهرم املفاجئ

الشيخوخة الزاحفة 
عى جلودنا ،املوغلة

يف لحم أوقاتنا
تمتص نسغ العمر ، 

تعطل قطار الفرح
تكبّل أجنحة األمنيات

   
لم يعد يشء كما كنا!

العالم يخرس أطرافه تباعا
ويفقد حاسة الّذوق
يتباطأ بشكل رهيب

األماكن تضيق بخطانا
الحارض تتهاوى جدرانه 

عى قلق يتعاظم يف صمتنا
أبراج الغد تتداعى

الصباحات لم تعد ..
عى مقاس الجنون!

مخمل صوت فريوز 
املرصع بقصص الحب 

املعّطر بالهدوء
صار يصل مبهما إىل آذان 

المباالتنا
لم تعد موسيقاه تتهافت 

حلما يف دمانا!
   

الصباحات 
لم تعد تجلب معها بذور الحياة 

لتذروها عى سقوف 
بيوت الكآبة

األيام تمر بال نكهة 
نكدسها دون انتباه منا
يف أدراج امللل واالهمال

نمّررها إىل ذاكرة العدم
فترتّهل املعنويات

ويف عروقنا تجّف الحياة
األحالم نراها تقرتب رمادية 

نعجز عن ملسها.. 
تفصلنا رائحة املوت

منبعثة عر نوافذنا 
متسللة من منافذ األخبار

جثث تتساقط 
من سمائنا الوحيدة

توابيت تتناثر يف الهواء
رعب يختنق به الهواء!

بعض الذين نعرفهم
قد غريوا عناوينهم بشكل أبدي 

حولوها إىل املقابر وجهتنا القادمة!
   

علينا أن ال نجزع عندما يصري..
املوت طقسا يوميا!

نشيج القلب أمرا عاديا !
علينا أن نربي موتا صغريا

يف كّل بيت!
يقتات عى أحزاننا
يرشب من دموعنا

الكثري منا سيكون التايل
ربما أنا أو أنت ابني أو ابنتك ..

فما الغريب يف أن تفقد بعضك أو 
كلك?!

   
أّمي وأنا تفصلنا اآلن..

مسافة جائحة وفرق مدينتني
أمي ..

لم تعد تحّر طعامي كاملعتاد 
تتبّله بلذة أصابعها..

تحرص عى نضجه يف فرن قلبها 
وأنا لم أعد أشهق عبق الجنة

يف حضن أمي..
منذ فراق مىض 

وأنا أتوضأ بدموع شوقي
أتعبد يف محراب غربتي

وأتمّسك بحبل الدعاء 
حتى ال أسقط مني.. 

يف هاوية اليأس والخواء

ني؟!!  فّوضُت أمري لربّي كيف يكرِسُ
صوَب الَجنَى رِشعتي واملدُّ إفصاٌح نعم.. 

سأمي...
 كأنّي ما مَرْرُت بهم وما غشاني ُسًدى 

للّطوِد... 
جّراٌح مايل وللنّاس ، إنَّ الّر ُمنيتُهم 

مالوا مع الرِّيِح والبُهتاُن نَّضاٌح سأرِهُف 
الّسمَع... يف ِحْلٍم إىل ُحلُِمي فينا يرّف حَداُء 

... البوِح صّداٌح أرمي التمنِّ
 يشفُّ البحُر يف ُحُجِبي يرِوي القصيَد 

ورْشُف الوجِد فّضاٌح وّشحُت َكّفي بهذا 
النّوِر يْحِملُني والَحكُي منّي ُسالفاٌت 

وأْقَداُح وتلك منه.... 
 ِبشاراٌت ستْغِسلُني ِتْرياُقها الّصفُو َصوَب 

فِح َمالٌّح ِدناُن دنَْدنِتي... الصُّ
 غتّقتها زَمنًا ِضياؤها َشهقٌة كاملدِّ تجتاُح 

وترتمي موجة، ِمْن بحِر مْغفَرٍة َعى 
ضفاف امُلنَى يف َحبِْوِه الّراُح إن كنت....

يِف عْفِو َربِّي أرتجي ُمُزنًا ُسْقيَاُه َريٌّ َهَمى 
للرُّوِح ِمْصبَاٌح

خروا عني املليحة إن بدا
من صمتها حزن يلوح يف املدى

قولوا لها إن الفراق يميتني
ولهيب شوقي يف الفؤاد تمردا

ولكم أكتم حبها ويخونني
دمع الصبابة حني ينزل أسودا

كالطري يبكي حني يفقد إلفه
يشدو قصيدا يف الحنني مغردا

لكنه رغم املصائب صابر
يخفي دموعا بالعيون إذا شدا

والناس هبوا يطربون لشدوه
وأنينه بني الضلوع ترددا

فيعيش دهرا هائما يف ذكرها
ويجود دمعا إذ يبيت مفردا

أنسيت يا حسناء يوم لقائنا
صدري لصدرك بالعناق تعهدا

ولقد علمت بأن هجرك قاتي
فعالم أخىش بالغرام مهندا

ذكراك تفتك بالشغاف وتبتي
وأعيش ليال بالفالة مسهدا

يا صاحبي كف العتاب وال تلم
جلد الوشاة عى الفؤاد تعددا

قالوا تهيم بذكرها وتتيه لو
راحت، تبيت عى العراء مرشدا

كانت مناي بذي الحياة وفرحتي
كانت عى رأس الحسان زبرجدا

كنت العظيم الشأن أرفع هامتي
أميش عى جثث الوشاة محسدا

واليوم راحت ال الحياة تطيب يل
ففراقها أقى عي من الردى

يا صاحبي بئس الحياة بدونها
يا ليتني يف القر بت ممددا

خبروا عني المليحة

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

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

وتأخــذ بيــده ليصنــع الحــارض واملســتقبل
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انطلقت سـهرة أول أمـس األحد، 
بميلـة، الطبعـة الحاديـة عـرش من 
املهرجـان الوطنـي للعيسـاوة، بعد 

انقطـاع دام سـبع سـنوات كاملة.
وحسـبما أكده محافـظ املهرجان، 
كلمـة  بوبليعـة، وخـالل  بوخميـس 
ألقاهـا يف حفـل افتتاح هـذه الطبعة 
فـإن  امليـي،  مبـارك  الثقافـة  بـدار 
هـذا املهرجـان الذي ُوشـح بشـعار 
للتسـامح  مظهـر  "العيسـاوة 
سـوف  الجزائريـة"،  الثقافـة  يف 
تحتضنـه دار الثقافـة املذكـورة عى 
مـدار خمسـة أيـام، مردفـا أن هـذا 
املهرجـان الـذي رعتـه وزارة الثقافة 
تنظيمـه  عـى  وأرشفـت  والفنـون، 
السـلطات املحليـة بميلـة، سـيعرف 
تمثـل  غنائيـة  فرقـة   15 مشـاركة 
جمعيات وفرق عيسـاوية، مشـريا أن 
هـذه الطبعة والتـي عادت للسـاحة 
الفنيـة تشـمل أطباقا غنائيـة محّملة 
بأصالـة الفـن العيسـاوي الـذي ما 
يفتـأ سـتهوي جمهـورا واسـعا من 

مختلـف أقطـار الوطـن.
مـن جهـة تحـدث ممثـل وزيـرة 
السـيد  بالنيابـة،  والفنـون  الثقافـة 

الثقافـة  مديـر  بريحـي  جمـال 
والفنـون لواليـة ميلـة، عـن جهـود 
الدولـة الراميـة للحفاظ عـى الهوية 
الوطنـي،  الثقـايف  البعـد  وتكريـس 
ومـن بـني ذلك هـذه التظاهـرة التي 
قـال إنهـا تحتفـي بالـرتاث الروحي 
الصـويف باعتبـاره جزًء مـن موروثنا 

األصيـل".
مـن  األوىل  السـهرة  وافتتحـت 
املهرجـان الوطني الثقايف للعيسـاوة، 
الفنيـة  الوصـالت  وقـع  عـى 
الفولكلوريـة التـي أدتهـا جمعيـات 
محليـة بسـاحة دار الثقافـة مبـارك 
امليـي، قبـل ولـوج املعـرض امُلقـام 
عـى هامـش هـذه املناسـبة، والـذي 
ضـم أكثر األرصـدة الثقافية تشـبعا 
أال وهي املخطوطـات إىل جانب صور 
الثقافيـة  املواريـث  لتجـذر  ترمـز 
والفنيـة باملنطقـة، كمـا نُّصب جناح 
املوسـيقية  واآلالت  لأللبسـة  خـاص 
التـي يتـوش بها كل عضـو من فرقة 

العيسـاوة.
واسـتهلت أوىل السـهرات الغنائية 
أغـان  بتقديـم  العيسـاوي  للطابـع 
بـدار  العـروض  قاعـة  احتضتنهـا 

الفرقـة  قدمـت  حيـث  الثقافـة، 
النموذجيـة العيسـاوية لواليـة ميلـة 
مديحا أطـر بابتهـاالت، كما صدحت 
فرقـة املديـح النسـوية لعـني مايض 
باألغـواط بتهاليـل هذا الفـن، اتبعت 
العيسـاوية  الراشـدية  بالجمعيـة 
والتـي  العريقـة،  "سـريتا"  ملدينـة 
أدت هـي األخـرى أغـان مـن الرتاثي 
العيسـاوي الذي تزخر به قسـنطينة 

املالـوف. إىل جانـب 
وقـد برمجـت محافظـة مهرجان 
والتـي  السـهرات  عديـد  العيسـاوة 
فرجيـوة  مـن  كل  إىل  تمتـد  سـوف 
سـيُرب  أيـن  العيـد،  وشـلغوم 
موعـد لـكل مهتـم بالسـماع الصويف 
الفنـي،  الطابـع  بهـذا  لالسـتمتاع 
وعـى هامـش الطبعـة الــ11 مـن 
مهرجـان العيسـاوة، ُسـّطر برنامج 
وإلقـاء  نـدوات  تنشـيط  يتضمـن 
ثـالث محـارضات إجمـاال مـن قبـل 
جامعـات  عـدة  يمثلـون  مختصـني 
ومراكـز بحـث وطنيـة بمـا تعـداده 
ثمـان أسـاتذة محارضيـن يف الرتاث 

ومعانيـه. الفـن  لهـذا  الالمـادي 
حسيبة. ب/ واج

تمخــض عــن االجتمــاع الــذي عقدتــه أول 
ــكات  ــة للممتل ــة الوطني أمــس األحــد، اللجن
ــون،  ــة والفن ــر وزارة الثقاف ــة، بمق الثقافي
إدراج بعــض الــرصوح ضمــن القائمــة 

ــة. ــكات الثقافي ــة للممتل الوطني
ــي  ــة الت ــة الوطني ــرار اللجن ــفر ق وأس
ــكل  ــون ب ــة والفن ــدراء الثقاف ــت بم اجتمع
مــن واليــة ســيدي بلعبــاس وغليــزان، 
ــة الثقافــة  ــف بتســيري شــؤون مديري واملكل
ــة  ــور رئيس ــة، بحض ــة باتن ــون لوالي والفن
ــوزارة  ــارات ال ــن إط ــة م ــاء اللجن وأعض
الوصيــة والهيئــات الوزاريــة األخــرى، عــن 
ضــم كل مــن املــرسح الجهــوي لواليــة 
ــيدي  ــة س ــوي لوالي ــرسح الجه ــة وامل باتن
ــة  ــة بمازون ــة القديم ــذا املدين ــاس، وك بلعب
بواليــة غليــزان، كممتلــكات ثقافيــة جديــرة 

ــا  ــام باعتباره ــم واالهتم ــظ والرتمي بالحف
الوجــوه  أحــد  لتعطــي  ُشــيّدت  رصوح 
ــه  ــى وج ــرسح ع ــة، وللم ــاءة للثقاف املض

ــد. التحدي
ودعــا املجتمعــون ومــن خــالل مــا 

تضمنــه العــدد 58 مــن الجريــدة الرســمية 
ــف  ــبتمر 2022، إىل تصني ــؤرخ يف 08 س امل
ــرصح  ــر بال ــق األم ــايف ويتعل ــك الثق املمتل
ــادر  ــد الق العمــالق للمــرسح الجهــوي "عب

ــران. ــة" بوه علول

أعلنــت مؤسســة فنــون وثقافــة 
ــة  ــم تجرب ــن تنظي ــر، ع ــة الجزائ لوالي
األصــوات  أفضــل  النتقــاء  أداء 
وتضمينهــا يف الجوقــة الوطنيــة، إذ 
ســتتم تجــارب االختيــار عــى مســتوى 
املعهــد املوســيقي "عمــر الزاهــي" 
ــبت  ــن الس ــدًء م ــك ب ــة، وذل بالعاصم
املقبــل الرابــع والعرشيــن ســبتمر 
ــرشة  ــة ع ــاعة الحادي ــايل، يف الس الح

صباحــا.

فنــون  ملؤسســة  بيــان  وحســب 
ــاح"  ــار الصب ــدى "أخب ــة – ل وثقاف
نســخة منــه -، فــإن تجــارب األداء 
ــم  ــباب املهت ــتخص الش ــي س الصوت
والذيــن يــرتاوح ســنّهم مــا بــني الثامن 
والثالثــني  والخامــس   )18( عــرشة 
)35( ســنة، والذيــن يُنتقــى منهــم 
مغنيــي يف أداء الكــورال حتــى يتمكــن 
ــام إىل  ــن االنضم ــم م ــارون منه امُلخت

ــة. ــة الوطني الجوق

عائشـة  الجزائريـة  الشـاعرة  اختـريت 
جـالب، ضمـن القائمة التـي تضم عرشين 
ضمـن  العربـي،  الوطـن  مـن  شـاعرا 
املسـابقة الشـعرية التي نظمتها الجمعية 
الدوليـة للشـعراء العـرب، وهي مسـابقة 
ناشـطون  سـوريون  شـعراء  أقامهـا 
يقيمـون يف تركيا، رميا منـه إىل بعث روح 

الكلـم يف أبيـات مقفـاة.
التصفيـات  أول  يف  شـارك  قـد  وكان 
سـتمائة )600( شـاعر، ليُعلن عـن تأهل 
الشـاعرة  كانـت  حيـث  منهـم،  سـتني 
الجزائريـة عائشـة جـالب ضمـن القائمة 
األوليـة أيـن شـاركت بقصيـدة عموديـة 
سـولفيج  عـى  "أنغـام  عنـوان  تحمـل 
الدمـع"، لتُختـار ضمن القائمة املتنافسـة 
عـى الجائـزة والتي تضم عرشين شـاعرا، 
اللفظـي  التبـاري  ميـدان  دخلـت  حيـث 
بقصيـدة "سـقوط مـن بـرواز الذاكرة".
عائشـة  عنـه  أفصحـت  مـا  وحسـب 
"فـإن  الصبـاح"،  لـ"أخبـار  جـالب 
القصيـدة التي تشـارك بها اآلن "سـقوط 
مـن بـرواز الذاكـرة"، ابتغت مـن خاللها 
الشـاعرة طريقـة لتُعـّر بهـا عـن أوجاع 
اإلنسـان وهـو يتفـرس كل مـا حولـه من 
أشـياء وذكريـات، متسـائال عـن تفاصيل 
هـذه الذكريـات الدقيقـة، وقد يكـون هذا 
منسـيا،  أو  مهاجـرا  أو  منفيـا،  اإلنسـان 
عبـاءة  متخفيـا يف  أو  الديـار،  غريـب  أو 
ليتـوارى، بعـد أن غيّـب عقلـه  الجنـون 
بخمـار الوعـي، ذاك العقـل الـذي لم يجد 

حيزا فسـيحا يصـب فيه أفكاره املكّدسـة.
وتعتمـد هـذه املسـابقة الشـعرية آليـا 

نسـبته  بمـا  الجمهـور  تصويـت  عـى 
ثمانـني  نسـبة  لتبقـى  باملائـة،  عرشيـن 
باملائـة تمنحهـا لجنـة التحكيـم، ولذلـك 
جـالب  عائشـة  الفـّذة  الشـاعرة  ترجـو 
التـي لها مـن الدواويـن الشـعرية الكثري 
منهـا الفائز يف عـدد املناسـبات ويف الكثري 
مـن الـدول الشـقيقة، أن يضـم الجمهور 
صوتـه لهـا مانحـا إياهـا تألقـا آخـر يف 
مجـال الشـعر والـذي فعـال بّرهنـت من 

خاللهـا عـن براعتهـا فيـه.
وعـّرت الشـاعرة أنها خـالف ذلك فهي 
اسـتطاعت أن تُبّلـغ صوتهـا إىل فضاءات 
واإلبـداع  الجمـال  فيهـا  سـيق  متعـددة 

والبهـاء اللفظـي، شـاكرة القائمـني عـى 
هـذه املسـابقة والذيـن منحـوا للشـعراء 
تلـك  مخامـد  إيصـال  فرصـة  العـرب 
األبيـات املتوهجـة معنًـا ومغـزا وشـعرا.

الثقافي

تشمل المسارح الجهوية بكل من باتنة وسيدي بلعباس..ومدينة مازونة القديمة

أعلنت عنها مؤسسة فنون وثقافة

من بين 20 شاعرا ضمن مسابقة الجمعية الدولية للشعراء العرب

الفعالية الغنائية انقطعت لسبع سنوات 

اإدراج ثلث م�صارح وطنية كملكيات ثقافية جديدة �صمن القائمة 
الوطنية للممتلكات

فتح باب لتجارب الأداء من اأجل انتقاء اأف�صل الأ�صوات و�صمها 
للجوق الوطني

 الجزائرية عائ�صة جلب ُتنتقى للتباري عن ق�صيدتها "�صقوط من 
برواز الذاكرة"

بوجه م�صرئب فنيا ...المهرجان الوطني للعي�صاوة بميلة يعود 

حسيبة. ب

الرئيسـية  باملكتبـة  ُعـرض 
"بـركات  العموميـة  للمطالعـة 
سـليمان" بعنابـة، لفيـف مـن 
املوسـم  الكتـب تزامنـا وافتتاح 
تزيّنـت  إذ  الجديـد،  الثقـايف 
بسـتة  املكتبـات  عديـد  رفـوف 
هـذه  تجلـت  عنوانـا،  عـرشة 
العناويـن يف إصـدارات خّطهـا 
كتّاب وشـعراء وأدبـاء من بونة 

العريقـة.
وقد سـابقت كل مـن مديرية 
بعنابـة،  والفنـون  الثقافـة 
وبالتعـاون مع املكتبة الرئيسـية 
"بـركات  العموميـة  للمطالعـة 
سـليمان"، إىل تنظيم االفتتاحية 
للموسـم الثقايف الجديـد، بعد أن 
ارتـأت هذه الجهـات امُلنظمة أن 
يتميـز املوسـم الجديـد بحزمـة 
ألدبـاء  ومؤلفـات  كتـب  مـن 

وكتّـاب املنطقـة. 
وكان رئيـس املجلـس األعـى 
بلعيـد،  صالـح  العربيـة  لّلغـة 
العلمـاء  جمعيـة  رئيـس  وكـذا 
عبـد  الجزائريـني،  املسـلمني 
الـرزاق قسـوم، إىل جانـب عدد 
قـد  والطلبـة،  املثقفـني  مـن 
حـروا افتتـاح املوسـم الثقايف 
عـرض  عـرف  الـذي  الجديـد 
اإلصـدارات  مـن  مجموعـة 
ضمتهـا كتـب لقصائد شـعرية، 
وقصـص وروايـات، ودراسـات 
تُهمـل  لـم  كمـا  أكاديميـة، 
األطفـال  قصـص  الصـدد  يف 
صـدارة  عـى  حـازت  والتـي 
الـروز من بـني عديـد املؤلفات 
والكتـب املعروضة التـي حوتها 

رفـوف املكتبـات، ومـن جملـة 
الكتـب كتـاب "بصمـات  هـذه 
إعالميـة" لكاتبهـا عمـار صايف، 
الهـواء"  يف  خطـوات  و"أربـع 
و"املتاهـة"  رابحـي،  ملحمـد 

حفافـني. لجمـال 
ولم ترتك املناسـبة هكذا دون 
أن تكـون لرئيـس املجلس األعى 
باملناسـبة،  العربيـة كلمة  لّلغـة 
حيـث ثّمن هذه املبـادرة الجليلة 
التـي ستسـاهم – حسـبه – يف 
إرسـاء تقاليد ثقافيـة تُمّكن من 
دعم املبـادرات الفكريـة، وأيضا 
إثراء املشـهد الثقـايف بكل أطره، 
أبـواب  "أن  السـياق  يف  مذكـرا 
العربيـة  لّلغـة  األعـى  املجلـس 
كل  أمـام  مفتوحـة  سـتظل 
والثقافية،  الفكريـة  اإلسـهامات 
داعيـا إىل ربـط رشاكـة جديـدة 
وذكيـة مـن أجـل خدمـة الّلغة 
وتمكينهـا  وتطويرهـا  العربيـة 
مـن رفـع التحديـات العرصية، 
وتطويـر موقعهـا ضمـن قائمة 

العاملية" الّلغـات 
رئيـس  أتـى  جانبـه  مـن 
املسـلمني  العلمـاء  جمعيـة 
الـرزاق  عبـد  الجزائريـني،  
دور  أهميـة  ذكـر  عـى  قسـوم 
املثقفـني واملبدعـني يف نقل واقع 
وأحـالم املجتمع وأمانيـه، داعيا 
املبدعـني  جهـود  "تكثيـف  إىل 
رص  أجـل  مـن  واملفكريـن 
النُظـم  وتحصـني  الصفـوف 
عـى  والحفـاظ  املجتمعاتـي 

تـه". مقوما

المو�صم الثقافي الجديد 
ب�"بونة" يتزين ب 16 كتابا 

بحضور رئيس الّلغة العربية صالح بلعيد 

حسيبة. ب

حسيبة. ب

حسيبة. ب/ واج
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إشهــــــــارالـموافق لـ 23 صفر 1444 هـ
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إشهار تجديد جمعية ذات صبغة محلية

طبقـا ألحكام القانـون رقـم 06-12 المؤرخ 
فـي 12 جانفـي 2012 المتعلـق بالجمعيات 
ذات الطابـع االجتماعي ال سـيما المـادة رقم 
18 منه.لقـد تـم هذا اليـوم: 2022/09/18 

تجديـد الهيئـة القيادية للجمعيـة المحلية.
المسـماة: الجمعيـة الدينية لمسـجد عمر بن 

المسـيلة. -بلدية  العاص 
تحـت  بتاريـخ:1997/07/08  المعتمـدة 

رقــم: 605
الكائـن مقرها ب:حـي النهضة 300 مسـكن 

المسـيلة. -بلدية 
رئيس الجمعية: هبول أحمد .
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إشهار اعتماد التعاونية الفالحية مزرير للخدمات 
الفالحية

بمقتضـى القرار المـؤرخ في 18 رجب عـام 1442 
الموافـق ل 2 مارس سـنة 2021 الذي حدد تشـكيلة 
وسـير لجـان االعتمـاد وكذا شـروط وكيفيـات منح 

االعتمـاد التعاونيات الفالحيـة واتحادات.
وبنـاءا طلـب االعتمـاد المـودع يـوم 29 أوت 2022 
رئيسـا  بصفتـه  سـليم  جـراد  السـيد  طـرف  مـن 
للتعاونيـة ،وبنـاءا علـى رأي اللجنة الوالئيـة العتماد 
التعاونيـات الفالحيـة المحـرر فـي محضـر اجتماع 
التعاونيـة  2022،تقرر.اعتمـاد  سـبتمبر   13 يـوم 

الفالحيـة.
بلديـة  الفالحيـة  للخدمـات  مزريـر   : المسـماة   
المسـيلة. ابتداءا مـن تاريـخ: 2022/09/13 تحت 

.11-03-28 رقـم 
رئيس التعاونية: جراد سليم.
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الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
مكتب األستاذ/ احمد خليفي

محضر قضائي بدائرة إختصاص
محكمة القليعة مجلس قضاء تيبازة
حي 100 مسكن عمارة ا 1 رقم 06

القليعة,والية تيبازة
الهاتف: 05.58.08.20.42

إعالن عن بيع عقار بالمزاد العلني بعد انقاص العشر

نحــن األســتاذ/ احمــد خليفــي محضــر قضائــي بدائــرة إختصــاص محكمــة القليعــة، مجلــس قضــاء تيبــازة ،الكائــن مكتبنــا بحــي 100 مســكن 
عمــارة ا 1 رقــم 06 بلديــة القليعــة ، واليــة تيبــازة الموقــع ادنــاه

ــم :  ــرس رق ــخ 2019/02/25 فه ــة بتاري ــة المدني ــارة الغرف ــاء تيب ــس قض ــن مجل ــادر ع ــة الص ــة التنفيذي ــور بالصيغ ــرار الممه ــب الق بموج
19/00586

بطلب من السيد : بودومي ملياني الساكن بشارع االخوة صالح بلدية القليعة والية تيبازة
ضد السيد : خميلي رابح الساكن بحي علي كركوبة رقم 01 بلدية القليعة والية تيبازة

و بموجب قائمة شروط بيع عقار بالمزاد العلني المودعة لدى محكمة القليعة بتاريخ 2020/10/06 تحت رقم 2020/25
نعلن أنه ستعرض للبيع بالمزاد العلني بلجلسة يــوم  24/10/2022 على الساعة الحادية عشرة )11 سا و00 د( صباحا

بقاعـة جلسات االحداث بمحكمـة القليعة العقـار التالي :
الحصــة رقــم 01 مــن القســمة القضائيــة وهــي قطعــة أرض تقــدر مســاحتها بثالثمائــة و ثالثــة و ســبعين متــر مربــع وســبعة وســبعون ديســمتر 

بع مر
)373.77 م2( مشيد عليها بنابتان االولى مساحتها ) 126م2( و الثانية مساحتها )66.30 م2( وهي محدودة كالتالي : من الشمال :

طريــق ، مــن الجنــوب : مســكن خــواص ، مــن الشــرق : مســكن خــواص ومــن الغــرب : طريــق ، كائنــة بحــي علــي كركوبــة ببلديــة القليعــة واليــة 
ة ز تيبا

حدد الثمن االساسي للعقار بعد إنقاص العشر )1/10( ہ: ) 33.834.240 دج ( ، مشغول من طرف السيد خميلي رابح.
ــاد الجلســة خمــس )5/1 ( الثمـــن و  ــزم بدفــع حــال إنعق ــه المــزاد مل ــإن الراســي علي ــع ف ــواردة فــي قائمــة شــروط البي ــة للشــروط ال إضاف
ــة  ــام الموالي ــة )08( أي ــاه ثماني ــل أقص ــي أج ــي ف ــغ الباق ــع المبل ــزاد ، ويدف ــه الم ــي علي ــغ الراس ــن المبل ــتحقة م ــوم المس ــف و الرس المصاري
لرســو المــزاد بأمانــة ضبــط المحكمــة ، يســحب دفتــر الشــروط بمكتــب المحضــر القضائــي أو مــن أمانــة ضبــط محكمــة القليعــة و للمزيــد مــن 

ــب المحضــر المعلومــات االتصــال بمكت
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الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
مكتب األستاذ ياسـيـن نـمـور
محضر قضائي محلــف بدائرة
إختصاص مجلس قضاء البليدة

محضر التكليف بالوفاء عن طريق النشر في جريدة يومية وطنية

نحــن األســتاذ ياســين نمــور محضــر قضائــي بدائــرة إختصــاص مجلــس قضــاء البليــدة و الكائــن مكتبــه بـــ 31 شــارع جرمونــي الســحاولة الجزائــر بنــاء 
علــى طلــب الســيد : اخلــف يزيــد السـاكـــن )ة( بـــ : حــي المجاهديــن رقــم 55، الشــراقة و المختــار عنوانــه بمكتبنــا المذكــور أعــاله

بعد اإلطالع على قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية السيما المواد : 412 و612 و613 منه
بمقتضــى الســند التنفيــذي : القــرار الصــادر بتاريــخ : 2022/06/23 عــن مجلــس قضــاء : البليــدة تحــت فہــرس رقــم : 22/07502 الغرفــة : الجزائيــة 

والممهــور بالصيغــة التنفيذيــة المؤرخــة فــي 05 ســبتمبر 2022 تحــت رقــم : 2022/01241 .
إجراءات النشر

RR00737709177 : بتاريخ : 2022/09/06 تم تبليغ السند التنفيذي و التكليف بالوفاء عن طريق رسالة مضمنة تحت رقم
إلستحالة التبليغ طبقا ألحكام المادة 412 من قانون اإلجراءات المدنية و اإلدارية.

بتاريــخ : 2022/09/11 تــم تبليــغ الســند التنفيــذي و التكليــف بالوفــاء بلوحــة إعالنــات محكمــة بوفاريــك بعــد التأشــير عليــه مــن طــرف رئيــس أمنــاء 
الضبــط طبقــا ألحــكام المــادة 412 مــن قانــون اإلجــراءات المدنيــة و اإلداريــة.

بتاريــخ : 2022/09/11 تــم تبليــغ الســند التنفيــذي و التكليــف بالوفــاء بلوحــة إعالنــات بلديــة أوالد شــبل بعــد التأشــير عليــه مــن طــرف بلديــة أوالد شــبل 
طبقــا ألحــكام المــادة 412 مــن قانــون اإلجــراءات المدنيــة و اإلداريــة.

بناء على األمر الصادر عن رئيسة محكمة بوفاريك بتاريخ : 2022/09/13 تحت رقم : 22/03713 و المتضمن : نأذن لألستاذ ياسين
نمــور محضــر قضائــي لــدى إختصــاص مجلــس قضــاء البليــدة بنشــر مضمــون عقــد التبليــغ الرســمي للســند المذكــور أعــاله بطلــب مــن اخلــف يزيــد علــى 

نفقــة الملتمــس و ذلــك فــي جريــدة يوميــة وطنيــة.
مضمون الوفاء

بناء على المادة 412 من قانون اإلجراءات المدنية و اإلدارية قمنا بنشر مضمون التكليف بالوفاء في جريدة يومية وطنية والمتضمن
تكليف السيد : السيد : يفصح لخضر                                           الساكن بـ : 33 شارع كريم عابد، أوالد شبل

بتنفيذ السند المذكور اعاله فورا، و أدائه للطالب أو لصندوق المحضر القضائي مع تسليم الوصل له على أداء المبالغ التالية:
مبلغ : 4590000.00 دج ) أربعة ماليين و خمسمائة و تسعون ألف دينار جزائري ( محل النصب

مبلغ : 500000.00 دج ) خمسمائة ألف دينار جزائري( تعويض.
مصاريف التنفيذ : 8656,00 دج

القيمة التناسبية التي تمثل حقوق المحضر القضائي و المقدرة بمبلغ : 206822.00 دج
المجمـوع : 5305478.00 دج ) خمسة ماليين وثالثمائة وخمسة ألف وأربعمائة وثمانية وسبعون دينار جزائري 

وأعلمناه )ها( بأن له مهلة خمسة عشر ) 15 ( يوما كاملة من تاريخ نشر هذا المحضر للوفاء، وإال سينفذ عليه جبرا وبكافة الطرق القانونية
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األستاذة حداك نادية محضرة قضائية اختصاص مجلس قضاء الجزائر الكائن مكتبها بشارع محمد بلوزداد عمارة 236 الطابق األول الجزائر
نشر إعالن عن البيع بالمزاد العلني لعقار بالجريدة اليومية

المادة 750 من قانون اإلجراءات المدنية و اإلدارية 
أنه بتاريخ........ من شهر............. سنة ألفين و اثنان و العشرون 2022 على الساعة:

نحــن األســتاذة حــداك ناديــة محضــرة قضائيــة لــدى محكمــة ســيدي أمحمــد اختصــاص مجلــس قضــاء الجزائــر الكائــن مكتبهــا بشــارع محمــد بلــوزداد 
عمــارة 236 الطابــق األول الجزائــر الموقعــة أدنــاه.

لفائدة : ورثة المرحوم جفال عبد الرحمان وهم: زوجته السيدة شنيخر الزهرة، و ابنيه جفال سمير، جفال عمر صفیان.
الجاعلين موطنهم بمكتب محاميهم األستاذ خالد بوجمعة الكائن ب: 06 ساحة االمير عبد القادر الجزائر الوسطى.

ضد: باقي ورثة المرحوم جفال عبد الرحمان و هم:ابنه من المرحومة زوجته األولى خليفة صليحة و هو جفال ياسين و جفال كريمة
العنوان : الساكنين باب الوادي شارع العقيد لطفي عمارة رقم 115 الطابق السادس

بمقتضى المادة 750 من قانون اإلجراءات المدنية و اإلدارية
بمقتضى أحكام المادتين 02 و 12 من القانون لرقم 03/06 ، المؤرخ في 20 فيفري 2006، المتضمن تنظيم مهنة المحضر القضائي.

بموجب الحكم الصادر عن محكمة باب الوادي ، القسم: العقاري، بتاريخ 2020/12/14 ، رقم الجدول: 20/02296، رقم الفهرس:
20/03778 ، الممهور بالصيغة التنفيذية بتاريخ 2021/04/06 ، تحت رقم 21/576.

بموجب قائمة شروط البيع المصادق عليها من قبل السيد رئيس محكمة باب الوادي بتاريخ 2021/06/15 تحت رقم 21/02669
نعلن أنه تم تأجيل عملية البيع بالمزاد العلني لجلسة يوم 2022/09/21 على الساعة 11و 30 د صباحا بقاعة الجلسات بمحكمة باب

الوادي كتاريخ لجلسة البيع بالمزاد العلني و المتمثل في : محالت مخصصة لالستعمال سكني كائنة ببلدية باب الوادي شارع العقيد لطفي،
ضمن العمارة رقم 115 الطابق السادس تتمثل في شقة داخل عمارة بملكية مشتركة تتضمن 03 غرف، مطبخ، دورة مياه، حمام ، و

ارتفاقات بمساحة قدرها 59 متر مربع، و تمثل 1000/12من األجزاء المشتركة الحصة رقم 15.
الثمــن األساســي محــدد ب 8.767.473,75 دج )ثمانيــة مالييــن و ســبعمائة و ســبعة و ســتون ألــف، و أربعمائــة و ثالثــة و ســبعون دينــار جزائــري و خمســة 

و ســبعون ســنتيم(
و يجــب علــى الراســي عليــه المــزاد أن يدفــع حــال انعقــاد الجلســة خمــس )5/1( الثمــن و يدفــع المبلــغ الباقــي و المصاريــف و الرســوم المســتحقة فــي 

اجــل
أقصاه ثمانية )08( أيام بأمانة ضبط المحكمة و يمكن االطالع على دفتر شروط البيع لدى كتابة ضبط محكمة باب الوادي المختصة في بيع

العقار، و لمزيد من المعلومات يرجى االتصال بمكتب المحضرة القضائية بالعنوان المذكور أعاله.
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الجمهوريـة الجزائريـة الديمقراطيـة الشعبيـة
مكتب األستاذ محفوظي عبد الغني

محضر قضائي لدى محكمة حسين داي اختصاص مجلس قضاء الجزائر
400 مسكن عمارة 23 رقم 04 عين النعجة – الجزائر

62 56 04 0562
اعالن عن بيع بالمزاد العلني

عقار مملوك على الشيوع
بمحكمة حسين داي يوم: االثنين 17 أكتوبر 2022 الساعة:15:00 مساءا

)الجلسة الخامسة بعد انقاص العشر من السعر االفتتاحي(
)المادة 750 من قانون االجراءات المدنية واإلدارية(

لفائدة / قرمود كمال، قرمود رابح،الساكنين بـ: 02 شارع علي ساحلي المقرية حسين داي الجزائر.
ضد/ قرمود خالد، قرمود نصيرة، قرمود ذهبية، قرمود محمد، قرمود فتيحة، قرمود زهية، قرمود فروجة.

ورثــة المرحــوم قرمــود احمــد وهــم ابنتــه قرمــود لطيفــة. - ورثــة المرحــوم قرمــود بوعــالم وهــم: أرملتــه قرمــود حليمــة أصالــة عــن نفســها وبصفتهــا الوالــي القانونــي للقصــر قرمــود ياســين، وقرمــود هالــة، قرمــود عبــد الرحمــان . - 
ورثــة المرحــوم قرمــود احمــد وهــم: أرملتــه المرحومــة مــالح ناديــة عــن ورثتهــا والدتهــا تامــدة فروجــة وإخوتهــا مــالح فاطمــة، زجيقــة، فتيحــة، مجيــد، عمــر، وسيلة،الســاكنين بـــ: 02 شــارع علــى ســاحلي المقريــة حســين داي الجزائر.

\عن - 
بناءا على الصيغة التنفيذية للقرار الصادر الغرفة العقارية بمجلس قضاء الجزائر بتاريخ:2021/10/31،

رقم القضية:21/03858، رقم الفهرس:21/06251 ، الممهور بالصيغة التنفيذية الصادرة بتاريخ 2021/12/02 تحت رقم 2021/2799 .
- بناءا على تقرير الخبرة المنجزة من طرف الخبير شير حميد المودعة بامانة ضبـط مجلس قضاء الجزائر بتاريخ 2021/03/09 تحت رقم

2021/75، و الذي حدد السعر االفتتاحي للعقار محل البيع بالمزاد العلني المتمثل في القطعة األرضية المشيد عليها بناية المشاعة بين األطراف
مســاحتها 365م2 ، الكائنــة ببلديــة المقريــة رقــم 02 شــارع علــي ســاحلي المقريــة حســين داي الجزائــر )قســم 17 مجموعــة ملكيــة 77( بمبلــغ قــدره : 81.473.472,00 دج )واحــد وثمانــون مليــون واربعمائــة وثالثــة وســبعون الــف 

واربعمائــة واثنــان وســبعون دينــار جزائــري( ،
- بناءا على محضر إيداع قائمة شروط البيع المودع تحت رقم:2022/05 والمؤشر عليه بتاريخ:2022/02/20 لدى أمانة ضبط محكمة حسين داي.

يعلــن مكتــب األســتاذ محفوظــي عبــد الغنــي المحضــر القضائــي لــدى محكمــة حســين داي اختصــاص مجلــس قضــاء الجزائــر الكائــن مكتبــه بحــي 400 مســكن عمــارة 23 رقــم 04 عيــن النعجــة – الجزائــر القائــم بالتنفيــذ فــي حــق 
كال مــن قرمــود كمــال، وقرمــود رابح،الســاكنين بـ: 02

شارع علي ساحلي المقرية حسين داي الجزائر عن بيع بالمزاد العلني للعقار المشاع المتمثل في القطعة األرضية المشيد عليها بناية المشاعة بين
األطراف مساحتها 365م2 ، الكائنة ببلدية المقرية رقم 02 شارع علي ساحلي المقرية حسين داي الجزائر )قسم 17 مجموعة ملكية 77( والتي

تتكون من: الطابق تحت األرضي: يتكون من: شقة سكنية من نوع F3 تتكون من قاعة استقبال + غرفتين + مطبخ + حمام، مساحتها 72م2،
-قبو بماحة قدرها 42م2. الطابق األرضي: يتكون من قاعة شقة سكنية من نوع F4 تتكون من قاعة استقبال + ثالثة غرف + مطبخ + حمام،

بمســاحة قدرهــا 93م2، -مــراب: مخصــص لركــن الســيارات بمســاحة قدرهــا 45م2. الطابــق األول: يتكــون مــن: شــقة ســكنية مــن نــوع F4 تتكــون مــن قاعــة اســتقبال + ثالثــة غــرف + مطبــخ + حمــام مســاحتها 83 م2، ســطح نافــذ 
مكمــل للشــقة المتواجــدة بالطابــق االول بمســاحة قدرهــا 45 م2.طبقــا لتقريــر الخبــرة المنجــزة مــن طــرف الخبيــر شــير حميــد المودعــة بأمانــة ضبــط المجلــس بتاريــخ 09 مــارس 2021 تحــت رقــم 2021/75، وتــم تحديــد الســعر 
االفتتاحــي للبيــع بعــد انقــاص العشــر )10/01( بمبلــغ : 73.326.124,8 دج دج )ثالثــة وســبعون مليــون وثالثمائــة وســتة وعشــرون الــف ومائــة واربعــة وعشــرون دينــار وثمانيــة ســنتيم( . واضافــة الــى الشــروط المذكــورة فــي قائمــة 
شــروط البيــع فقــد حــددت جلســة البيع)الجلســة الخامســة( بمقــر محكمــة حســين داي يــوم االثنيــن 17 أكتوبــر 2022 علــى الســاعة: 15:00 مســاءا وعلــى كل مــن يتقــدم للمزايــدة حــال انعقــاد الجلســة أن يحضــر معــه مبلــغ الخمــس 
5/1 مــن الســعر االفتتاحــي بواســطة صــك مضمــن قابــل للدفــع باســم رئيــس كتــاب الضبــط لــدى محكمــة حســين داي، باالضافــة الــى االلتــزام باألعبــاء المحــددة فــي قائمــة شــروط البيــع، وعلــى كل مــن رســى عليــه المــزاد يتحمــل 

المصاريــف القضائيــة بمــا فيهــا مصاريــف التســجيل والرســوم المســتحقة والحقــوق التناســبية للمحضــر القضائــي وأن يدفــع المبلــغ الباقــي فــي اجــل اقصاه)8(ايــام بامانــة ضبــط محكمــة حســين داي.
ولالطالع على قائمة شروط البيع اتصلوا بمكتب المحضر القضائي األستاذ محفوظي عبد الغني الكائن بحي 400 مسكن عمارة 23 رقم

04 عين النعجة – الجزائر. الهاتف:.62 56 04 0562
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الجمهوريـة الجزائريـة الديمقراطيـة الشعبية
مكتب االستـاذ/ احمد خليفـي

محضر قضائي بدائرة إختصاص
محكمة القليعة ،مجلس قضاء تيبـــــــازة

حي 100 مسكن عمارة أ/1 رقم 06
القليعـة . واليـة تيبـــــازة
الهاتف : 05.58.08.20.42

إعالن عن بيع عقار بالمزاد العلني
نحــن االستــــــــاذ/ احمــد خليفــي محضــر قضائــي بدائرة إختصــاص محكمــة القليعــة ، مجلــس قضـــاء تيبــــــــــــازة الموقـــع الكائــن مكتبنا بحي 

100 مســكن عمــارة أ/1 رقــم 06 بلديـــة القليعـــة . واليــة تيبــازة الموقــع ادناه.
بموجب الحكم الممهور بالصيغة التنفيذية الصادر عن محكمة القليعة القسم العقاري بتاريخ 2020/12/21 فهرس رقم 20/06132

لفائـدة : ورثـة دحمان محمد وهما إبنتيـه :
01 دحمان الزهراء الساكنة بالمذبح بوإسماعيل والية تيبازة ، 02 دحمان خيرة الساكنة ببوهارون والية تيبازة

بواسطة االستاذة بلغالي فاطمة الزهراء )محامية( الكائن مكتبها بطريق فوكة بلدية القليعة والية تيبازة
ضـد : ورثـة دحمان محمد وهم أبناؤه :

01 دحمان جياللي الساكن بـ : شارع المسجد العتيق البالطو بوإسماعيل والية تيبازة
02 دحمان العيد الساكن ب : شارع المسجد العتيق البالطو بوإسماعيل والية تيبازة

03 دحمان عبد القادر الساكن ب : شارع المسجد العتيق البالطو بوإسماعيل والية تيبازة
و بموجب قائمة شروط بيع عقار بالمزاد العلني المودعة لدى محكمة القليعة بتاريخ 2022/06/23 تحت رقم 2022/21

تعلن أنه ستعرض للبيع بالمزاد العلني لجلسة يـــــــوم 2022/10/10 على الساعة الحادية عشرة )11 سا و 00 د ( صباحـا
بقاعـة جلســـات االحداث بمحكمة القليعة العقار التالي :

قطعــة أرض منحــدرة ذات شــكل هندســي شــبه مســتطيل ، مشــيد فوقهــا بنايــة مكونــة مــن طابــق أرضــي مســاحتها 152.00 م2 و العقــار ككل يحمــل 
مجموعــة ملكيــة رقــم197 مــن القســم 37 لبلديــة بوإســماعيل بمســاحة 190.00 م2 و هــو محــدود كمــا يلــي : مــن الشــمال ممــر+ ملكيــة خاصــة ، مــن 
الجنــوب : طريــق عمومــي ) واجهــة العقــار + 11.50 متــر ( ، مــن الشــرق : ملكيــة خاصــة ، مــن الغــرب : ماكيــة خاصـــة حــدد الثمــن االساســي للعقــار ب ) 

29.260.000 دج ( ، مشــغول مــن طــرف ورثــة المرحــوم دحمــان محمــد .
و إضافــة للشــروط الــواردة فــي قائمــة شــروط البيــع فــإن الراســي عليــه المــزاد ملــزم بدفــع حــال إنعقـــاد الجلســة خمــس )5/1 ( الثمــن و المصاريــف و 
الرســوم المســتحقة مــن المبلــغ الراســي عليــه المــزاد ، ويدفــع المبلــغ الباقــي فــي أجــل أقصــاه ثمانيــة )08( أيــام المواليــة لرســو المــزاد بأمانــة ضبــط 
المحكمــة بســحب دفتــر الشــروط بمكتــب المحضــر القضائــي أو مــن أمانــة ضبــط محكمــة القليعــة و للمزيــد مــن المعلومــات االتصــال بمكتــب المحضــر
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15 الثالثاء 20 سبتمرب 2022م 
الـموافق لـ 23 صفر 1444 هـ

تيليسكوب   الصباح

الصباح

صورة

سـارعت مديريـة الرتبيـة بواليـة املسـيلة إىل 
وتحويلهـا  امُلغلقـة  املرافـق  بعـض  اسـتغالل 
ملؤسسـات تربويـة حتى توفـر مقاعـد إضافية 
وعـى  املـدارس،  امللتحقـني  الجـدد  للتالميـذ 
املنـوال ذاتـه، تم اسـتغالل دار حضانـة ببلدية 
عـني امللح جنـوب املسـيلة، والتي سـتكون حيز 
الخدمة خالل املوسـم الـدرايس 2023-2022.

هـّب شـباب وحتـى شـيوخ قريـة أفتيـس ببلديـة 
بوعنـداس يف واليـة سـطيف، من أجل ترميـم وإعادة 
تهيئة مسـجد القرية الـذي أخذ يف التـآكل العمراني، 
واستحسـن سـكان القريـة والقـرى املجـاورة هـذه 
اللفتـة مـن سـكان افتيـس الذيـن اشـتدت غريتهـم 
وعلـت النخـوة لديهـم، وهـم عازمـون عـى إعـادة 

إعطـاء وجـه الئـق ألحـد بيـوت الله.

انفجرت بالوعـات الرصف الصحـي املتواجدة 
عـى مسـتوى حـي البطحـة العتيـق واملتواجد 
بالرويسـات، وذلك جـراء االنسـدادات املتكررة 
لشـبكة الرصف الصحـي، مـا أدى إىل انفجارها 
بالطرقـات  امليـاه  طفحـان  يف  ذلـك  ليتسـبب 
مشـّكلة بـركا تنبعث منهـا روائح عفنـة تخنق 
األنفـاس، فمتـى تتدخل الهيئـات املعنيـة التي 
أُبلغـت بحمـالت تنظيـف تثنـي عـن انسـداد 
البالوعـات قبـل حلـول فصـل الشـتاء، أم أنها 
حـدوث  وتنتظـر  اآلن  مـن  نومهـا  يف  رشعـت 
الكارثـة الناجمة عـن الفيضانات لتسـتفيق من 

سـباتها...؟. عميق 

سـاق مشـكل انقطـاع ميـاه الـرشب عـن 
سـكان بلديـة تالـة ايفاسـن التابعـة لدائرة 
مـاوكالن بسـطيف، بشـباب املنطقـة لغلـق 
مقـر البلديـة املذكـورة ومنـع العاملـني بها 

مـن الدخـول، حتـى تتحقـق أحـد الحقـوق 
املـاء  توفـري  يف  واملتمثلـة  لديهـم  املرشوعـة 
الـرشوب الـذي غـاب عن هـذه البلديـة لنحو 

. سنتني

هي تسـاؤالت أطلقها سـكان إحـدى القرى 
النائيـة وهـي قريـة أم الـدود التابعـة لبلدية 
مـوالي العربـي بسـعيدة، والتـي ترتجى من 
رئيـس بلديـة مـوالي العربـي التدخـل مـن 
أجـل النظـر يف مشـاكل جمـة منهـا غيـاب 
التـزود  انقطـاع  العموميـة، وأيضـا  اإلنـارة 

بامللعـب  األشـغال  وتوقـف  الـرشوب  باملـاء 
املعشوشـب، وتأخـر منـح البنـاءات الريفية 
واملقـدرة ب100 سـكن، ناهيـك عـن انقطاع 
الكهربـاء وانعـدام الغـاز الطبيعـي، كل هذه 
املعاضـل تكابدهـا قريـة أم الـدود ويف سـنة 

.2022

وهـران  لواليـة  والتطهـري  امليـاه  رشكـة  أنهـت 
"سـيور"، إىل علم زبائنها أن أشـغال صيانـة امُلعدات 
التقنيـة والتـي برمجتهـا املحطة املسـرّية لتحلية مياه 
البحـر امُلقطـع، بـورشت أمـرس االثنني، معتـذرة عن 
مـا كانت قـد أعلنت عنه وهـو أن هذه األشـغال كانت 
سـوف تبارش األربعاء املـايض، وهي لفتة استحسـنها 
املواطنـون الذيـن غالبـا ما يتـم تجاهـل احتياجاتهم 

مـن قبل الكثـري مـن املؤسسـات والهيئات.

حظيـت بلديـات دائـرة تابالط األربعـة، وهي؛ 
العيسـاوية،  مزغنـة،  تابـالط،  البلديـة  مقـر 
وفـج الحوضـني مـن حصـة جـد معتـرة مـن 
البنـاءات الريفيـة والتـي قدرت إجمـاال ب215 
سـكنا، وهـو ما مـن شـأنه أن يفك الخنـاق عن 
التجمعـات السـكنية داخـل النسـيج العمرانـي 

بلدية. بـكل 

رغـم أن الدخـول املـدريس سـيكون غـدا األربعـاء 
21 سـبتمر، غـري أن حملـة النظافـة بـوداي سـوف 
مـا تـزال متباطئـة، حيث لوحـظ أن األشـغال جارية 
ولـم تنـَه، والنفايات واألتربـة لم ترفع، واُستشـهد يف 
ذلـك بمدرسـة الشـهيد كلكامـي إبراهيم وسـط بلدة 
العدوانـي والتـي تتواجـد بمحاذاتهـا بـرئ ارتوازيـة 
غـري محاطـة بسـور، كمـا أن غطـاء البـرئ متـآكل، 
فهـل تؤّجـل عمليـة التنظيـف والتهيئـة حتـى تقـع 
كارثـة مـا...؟ أم أن للسـلطات املحليـة رأي آخـر يف 

املوضـوع..؟؟.

تحويل دار ح�صانة 
اإلى ابتدائية بعين الملح

َهّبة �صبابية من اأجل بعث 
م�صجد قرية "افتي�س"

بالوعات ورقلة 
تنفجر..!!

�صركة "�صيور" بوهران 
تعتذر من زبائنها..!!
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اإبطاأ في عملية تنظيف بع�س 
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انقطاع الماء يقود �صباب تالة ايفا�صن لغلق البلدية

متى ُتنار التنمية بقرية اأم الدود يا ترى...؟؟؟
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وهران 
27-21

بعد إعتداءهم على رجال األمن بمباراة أمل األربعاء ومولودية الجزائر

امـس،  الجزائـر،  اتصـاالت  أعلنـت   
بتسـويق  يتعلـق  جديـد  عـرض  عـن 
اشـرتاكات يف منصـة الدعـم اإللكرتونـي 
مسـتوى  عـى   ”DOROUSCOM“
وكاالتهـا التجارية ابتداًء من 19 سـبتمر 

الجـاري.
وأوضـح بيـان للرشكة، أن هـذا الفضاء 
ثريـة  محتويـات  التعليمـي  الرقمـي 
الـدروس والتماريـن يف  وشـاملة لكافـة 
عـدة مـواد تتوافـق مـع برنامـج الرتبية 
الوطنيـة، املقدمـة مـن طـرف مدرسـني 
ذوي خـرة لألطـوار الثـالث: االبتدائـي، 

والثانـوي. املتوسـط 
خدمـة  إىل  الولـوج  ويمكـن 
عـر  وقـت  أي  يف   ”DOROUSCOM“
www. التـايل:  اإللكرتونـي  الرابـط 

d o r o u s c o m . c o m
واقرتحـت اتصاالت الجزائـر عى تالميذ 
والثانـوي  املتوسـط  االبتدائـي،  الطـور 
الراغبـني يف االسـتفادة مـن دروس الدعم 
عر األنرتنـت “DOROUSCOM”، صيغ 

احتياجاتهـم  مـع  تتمـاىش  اشـرتاكات 
شـهري  التالية:اشـرتاك  لألسـعار  وفقـا 
االختيـار،  حسـب  للمـادة  دج   500  :
للمـادة  دج   1200  : فصـي  اشـرتاك 
حسـب االختيار، اشرتاك سـنوي : 3200 
دج للمـادة حسـب االختيـار، اشـرتاك يف 

للمـادة. 2000 دج   : املكثفـة  الـدروس 
التزامهـا،  الجزائـر  اتصـاالت  وأكـدت 
بصفتهـا رشكـة مواطنة بتوفـري خدمات 
مبتكـرة لـكل العائلـة ومرافقـة أبنائنـا 
لتحقيـق النجـاح يف مسـارهم الـدرايس.

تمكنـت مصالـح أمـن واليـة الجزائـر 
ممثلـة يف فرقـة  الرشطـة القضائية بأمن 
مـن  الـوادي,  لبـاب  اإلداريـة  املقاطعـة 
تفكيـك عصابة أحياء مختصـة يف االعتداء 
عـى املواطنـني وبـث الرعب يف نفوسـهم 
محظـورة,  بيضـاء  أسـلحة  باسـتعمال 
حسـب ما أفـاد بـه, امـس االثنـني, بيان 

للمديريـة العامـة لألمـن الوطنـي.
هـذه  تفكيـك  أن  البيـان  وأوضـح 
العصابـة املتكونـة مـن )06( أشـخاص 

مشـتبه فيهـم مسـبوقني قضائيـا, تمـت 
تحـت إرشاف وكيل الجمهوريـة املختص 
وحجـز  ضبـط   مـن  ومكنـت  إقليميـا 
مـن  محظـور  أبيـض  سـالح   )17(
 )189( و  واألحجـام  األصنـاف  مختلـف 
قـرص للمؤثـرات العقليـة ومنبـه بواخر 
)سـينيال(, باإلضافـة إىل مبلـغ مايل قدره 
ثالثـون مليـون  وثمـان مائـة وخمسـني 
ألـف سـنتيم )دج( و)06( هواتـف نقالة. 
وأشـار ذات املصـدر إىل أنـه تـم تقديم 

املختصـة  النيابـة  أمـام  فيهـم  املشـتبه 
إقليميـا عـن قضيـة املشـاركة واالنخراط 
يف عصابـة أحيـاء وتكوين جمعيـة أرشار 
لغـرض ارتـكاب جنايـة الرسقـة تحـت 
طائلة التهديد بأسـلحة بيضـاء محظورة 
وحيـازة مؤثـرات  عقلية لغـرض املتاجرة 
أسـلحة  حمـل  إىل  باإلضافـة  والرتويـج, 
بيضـاء ظاهـرة دون مـرر رشعـي لزرع 

الرعـب يف نفـوس املواطنـني.

لـدى  الجمهوريـة  وكيـل  كشـف 
امـس  )البليـدة(  األربعـاء  محكمـة 
اإلثنـني عـن إيـداع 19 مشـتبها فيهـم 
لتورطهـم يف قضيـة التعـدي بالعنـف 
عى رجال القـوة العموميـة و التحطيم 
مللـك الغـري عقب املبـاراة التـي جمعت 
الفريـق املحي أمـل األربعـاء بمولودية 

باألربعـاء. البلـدي  بامللعـب  الجزائـر 
جلـول  خـاوة  بـن  السـيد  وأوضـح 
بتاريـخ  أنـه  صحفيـة,  نـدوة  خـالل 
مبـاراة  جـرت  الجـاري,  سـبتمر   9
جمعـت الفريـق املحـي أمـل األربعـاء 
مـع فريـق مولوديـة الجزائـر بامللعب 
لقـد  البلـدي "إسـماعيل مخلـوف" و 
انجـر عنها "أعمال شـغب كبـرية أدت 
إىل تحطيـم مركبـات تابعـة للمديريـة 
العامـة لألمـن الوطنـي و إصابـة عدد 
مـن رجـال القـوة العموميـة املكلفـني 

بحفـظ األمـن".
وأضـاف أن هذه األحـداث كانت محل 
متابعـة من طـرف النيابة منـذ بدايتها 
"صارمـة"  تعليمـات  أسـديت  حيـث 
ملصالـح الضبطيـة القضائيـة لتوقيف 
املشـتبه فيهـم وقد تـم فعـال توقيفهم 
يف وقـت وجيـز, مضيفـا أن عددهم بلغ 

شخصا.  19

وبتاريـخ 13 سـبتمر الجـاري, قدم 
املشـتبه فيهـم أمـام نيابـة الجمهورية 
ومتابعتهـم  اليهـم  االسـتماع  وتـم 
بموجـب إجـراءات املثـول الفـوري عن 
القـوة  و  بالعنـف  "االعتـداء  جنحـة 
عى رجـال القـوة العموميـة" و جنحة 
"التحطيـم العمـدي مللـك الغـري", وقد 
سـبتمر   21 لجلسـة  القضيـة  أجلـت 
الجاري مـع إبقاء جميـع املتهمني رهن 
الحبـس املؤقـت اىل حـني محاكمتهـم.

وأوضـح وكيـل الجمهوريـة أنـه من 
بـني املتهمـني يوجد قـارص أحيـل عى 
قـايض األحـداث وتوبع بنفـس التهم و 
تقـرر, بعـد سـماعه, تسـليمه لوالدته.

لـدى  الجمهوريـة  وكيـل  وتطـرق 
ثانيـة  قضيـة  إىل  األربعـاء  محكمـة 
مواقـع  عـر  فيديـو  نـرش  تخـص 
فيـه  يظهـر   االجتماعـي  التواصـل 
أشـخاص يعتـدون بعنـف عـى رجال 
امللعـب  يخربـون  و  العموميـة  القـوة 
البلـدي لبلديـة األربعاء, مؤكـدا تحديد 
هويـة املشـتبه فيهم البالـغ عددهم 13 

جميعـا. توقيفهـم  و  شـخصا 
قـدم  خـاوة,  بـن  السـيد  وحسـب 
املتهمون يف القضيـة الثانية بتاريخ 18 
سـبتمر أمام العدالة بجنحـة "التعدي 

بعنـف عـى رجـال القـوة العموميـة" 
الغـري"  مللـك  العمـدي  "التخريـب  و 
بموجـب إجـراءات املثول الفـوري, وقد 
تـم تأجيـل القضيـة لجلسـة 26 مـن 
نفـس الشـهر مع إيـداع سـتة متهمني 
اآلخريـن  إخضـاع  و  املؤقـت  الحبـس 
إلجـراءات الرقابـة القضائيـة يف انتظار 

محاكمتهـم.
أمـا بخصوص وفـاة محبـوس يدعى 
املـودع  )د.ع( بمستشـفى بوفاريـك و 
الحبـس املؤقـت بنـاء عـى أمـر إيـداع 
مـن طرف رئيس قسـم الجنـح بتاريخ 
وكيـل  قـال  الجـاري,  سـبتمر   13
دخـول  بعـد  تبـني  أنـه  الجمهوريـة 
املعني املؤسسـة العقابية أنـه "مصاب 
بمرض الربـو", و أن "الوفـاة  طبيعية 
يف انتظـار نتائـج ترشيـح الجثـة التي 
سـيتم إبالغ ذويـه بها بكل شـفافية".
النـدوة الصحفيـة, أكـد  و يف نهايـة 
العامـة  النيابـة  أن  السـيد بـن خـاوة 
سـتتخذ اإلجـراءات القانونيـة الالزمـة 
تسـهر  و  الترصفـات  هـذه  ملحاربـة 
عـى التطبيق الصـارم للقانـون و ذلك 
حماية لألشـخاص و املمتلـكات العامة 
و الخاصـة السـيما يف ظـل تفـيش مثل 

الجرائم. هـذه 

ات�صالت الجزائر تطلق من�صة لدرو�س الدعم المدر�صي

تفكيك ع�صابة اأحياء مخت�صة في العتداء 
على المواطنين بباب الوادي

محكمة الأربعاء: اإيداع 19 �صخ�صا الحب�س الموؤقت 

فريال/ت

هناء ج

هناء ج

هناء ج

فريال/ت

تمكنـت مصالـح امـن دائـرة الرواقية 
مـن  املنـرصم   األسـبوع  بحـر  باملديـة، 
اإلطاحـة بشـبكة إجراميـة تتكـون مـن 
مسـبوقني  فيهـم  مشـتبه  أشـخاص   07
قضائيـا، تـرتاوح أعمارهـم مابـني 18 و 
34 سـنة، كانـوا ينشـطون ضمن شـبكة 
و  املخـدرات  لرتويـج  منظمـة  إجراميـة 
املؤثـرات العقليـة باسـتغالل القرص، مع 
فـرض  بغـرض  أحيـاء  عصابـة  إنشـاء 
السـيطرة بالوسـط اإلقليمـي الحـري، 
محظـورة  بيضـاء  أسـلحة  بحيـازة 

لالعتـداء عـى املواطنـني.
العملية جـاءت بعد اسـتغالل ملعلومات 
القضائيـة  الضبطيـة  عنـارص  إىل  وردت 
ألمـن الدائـرة، عـن تواجـد مجموعـة من 
برتويـج  يقومـون  قضائيـا،  املسـبوقني 
املخـدرات و املؤثـرات العقلية عر مختلف 
أحيـاء مدينة الرواقية باسـتغالل القرص، 
ليتـم مبـارشة عمليات التحـري و الرتصد 
ألفـراد الشـبكة اإلجراميـة، ووضع خطة 
محكمـة لإلطاحـة بهـم وذلك بالتنسـيق 
املحكمـة  نيابـة  مـع  املسـتمر  و  الدائـم 
املختصـة إقليميـا، و التـي أسـفرت عـن 
توقيـف 07 أشـخاص مشـتبه فيهـم، و 
ابيـض مـن مختلـف  28 سـالح  حجـز 
مبلـغ  املخـدرات،  مـن  كميـة  األحجـام، 
مـايل مـن عائـدات االتجـار يف السـموم، 
باإلضافـة إىل مركبـة كانـت تسـتعمل يف 

تنقـل أفـراد الشـبكة لرتويج السـموم
ضـد  قضائيـة  ملفـات  انجـاز  ليتـم  
املشـتبه فيهـم تقديمهـم امـام الجهـات 

إقليميـا املختصـة  القضائيـة 

 "BRB" تمكنـت فرقـة قمـع اإلجـرام
القضائيـة  للرشطـة  الوالئيـة  باملصلحـة 
ألمـن واليـة أم البواقـي، من حجـز كمية 
مـن املخـدرات الصلبـة )كوكايـني( قـدر 
وزننـه 236.6 غرام، مع توقيف شـخص 

اشـتبه تورطـه يف العمليـة.
اثـر معلومـات وردت  العمليـة  وتمـت 
لفرقـة قمـع اإلجـرام مفادهـا قيـام أحد 
األشـخاص بإدخـال كمية مـن املخدرات 
الصلبـة )كوكايني( من واليـة مجاورة إىل 
أم البواقـي باسـتعمال مركبـة سـياحية، 
لتتحـرك الفرقـة املذكـورة أين تـم ترصد 
املشـتبه بـه بعدما تـم وضع خطـة أمنية 
عـى  مراقبـة  نقطـة  ونصـب  محكمـة، 
مسـتوى مدينـة عـني كرشـة، حيـث تـم 
العثـور عـى كميـة املخـدرات السـالفة، 
ليتـم تحريـر ملـف جزائـي ضـده عـن 
والحصـول  والحيـازة  االسـترياد  قضيـة 
والـرشاء قصد إعـادة البيع، مـع التخزين 
والنقـل لغـرض اإلتجـار غـري املـرشوع 
باملخـدرات الصلبة )كوكايـني( من طرف 
باسـتعمال  منظمـة  إجراميـة  جماعـة 
مركبـة ذات محـرك، ليتم تقديـم املتورط 
يف العمليـة أمـام النيابـة املحليـة، فيمـا 
سـلمت املحجـوزات للمصالـح املختصة.

الجويـة  الخطـوط  امـس،  اعلنـت، 
الجزائريـة، عن غلق مطـار إن صالح 
اليـوم  مـن  اعتبـارا  مؤقتـة  بصفـة 

الثالثـاء.
قـرار  ان  للرشكـة،  بيـان  وأوضـح 
غلـق مطـار عـني صالـح إىل انطالق 
عـى  والرتميـم  اإلصـالح  أشـغال 
مسـتوى مهبط املطار ابتـداء من 20 

الجـاري. سـبتمر 
وأنهـت املصالح ذاتهـا إىل علم كافة 
املسـافرين أنـه عقـب غلق مطـار إن 
صالح سـيتم تحويل جميـع رحالتها 
املرمجـة مـن مطـار عـني صالح إىل 
مطـار أدرار. ابتـداء من 20 سـبتمر 
املصـادف ليوم غـد الثالثاء. ليسـتمر 

ذلك طـوال فرتة األشـغال.
باملقابـل التزمت الجويـة الجزائرية 
بأيـة  واملسـافرين  الزبائـن  بإعـالم 

تطرأ. قـد  مسـتجدات 

�صرطة البرواقية  تطيح ب�صبكة 
اجرامية تن�صط في اطار 
ع�صابات الحياء وترويج 

الموؤثرات العقلية والمخدرات

 "BRB" فرقة قمع الإجرام
باأم البواقي توقف �صخ�س 

وتحجز ن�صف رطل من 
الكوكايين

كورونا: 3 اإ�صابات جديدة 
خلل ال� 24 �صاعة الأخيرة 

في الجزائر

ر�صميا...غلق مطار عين 
�صالح اإبتداًء من اليوم

تتكون من 7 أشخاص 
مسبوقين قضائيا

محمد م

حسيبة. ب

جديـدة  إصابـات  ثـالث  سـجلت 
بفـريوس كورونـا )كوفيـد19-( مع 
عـدم تسـجيل وفيـات خـالل  ال24 
فيمـا  الجزائـر,  يف  األخـرية  سـاعة 
تماثـل تسـعة )9( مـرىض للشـفاء, 
حسـب ما أفـادت  بـه وزارة الصحة, 

امـس اإلثنـني, يف بيـان لهـا. 
اإلصابـات  إجمـايل  بلـغ  وبذلـك, 
270606 حالـة ومجمـوع املتماثلني 
للشـفاء 182253  حالـة, يف الوقـت 
الوفيـات  عـدد  فيـه  بقـي  الـذي 

حالـة.  6879 عنـد  مسـتقرا 
كمـا تـم إحصـاء ثـالث )3( حاالت 
يف العنايـة املركـزة, وفقـا للمصـدر 
ذاتـه الـذي أشـار إىل أن 46 والية لم 

تسـجل بهـا أي إصابـة جديدة.
املواطنـني  الصحـة  وزارة  وتـويص 
اليقظـة  بنظـام  االلتـزام  بـرورة 
وتدعوهـم إىل احـرتام قواعـد الوقاية 
اإللزامي  الجسـدية واالرتداء  واملسافة 

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

الوبـاء.


