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 التوقيع على اإعالن م�شترك ي�شمل 21 بندا يت�شمن في مجمله الأهداف الم�شتركة 

باإلضافة إلى دفع خارطة الطريق للعمل الجماعي

تخص ضباط وأعوان إعادة التربية   

سايحي كشف أولوياته

املشتركة  الربملانيتة  اللجنتة  عقتدت 
دورتهتا  األوروبتي"،  "الجزائر-االتحتاد 
الشتعبي  املجلتس  بمقتر  األوىل  العاديتة 
أحمتد  ستيد  متن  كل  برئاستة  الوطنتي، 
اندريتا  الجزائتري   الجانتب  تمامتري، عتن 

األوروبتي. الجانتب  عتن  كوزولينتو 
أن  اللقتاء،  مستتهل  يف  تمامتري،  وأكتد  
العالقتات بتن الجزائتر واالتحتاد األوروبتي 
عالقتات جتوار وتعتاون ضبطتهتا اتفاقتات 
عتدة،  مجتاالت  يف  الطرفتن  بتن  عقتدت 
وتوجهتا اتفتاق رشاكتة أبترم ستنة 2002، 
يبقى هتو املرتكز الستيايس ملجمتوع عالقات 
الجزائتر متع االتحتاد األوروبتي عتى الرغتم 

ممتا يعترض هتذا االتفتاق متن عقبتات.
وباملناستبة، نّوه تمامتري بتاريخ العالقات 
املؤسستاتية مع الربملان األوروبتي الذي تعزز 
الربملانيتة  اللجنتة  بإنشتاء   2018 جتوان  يف 
دور  تفعيتل  رضورة  إىل  وأشتار  املشتركة، 
هتذه اللجنة ودعتم املبادرات الثنائيتة الكفيلة 
بتحستن القدرات والكفتاءات، وإحداث قفزة 
نوعيتة يف العالقتات بتن الجانبتن، قبتل أن 
يجدد عتزم الطترف الجزائري عتى العمل يف 
ستبيل تحقيتق أهتداف اللجنة املشتركة بما 

يختدم مصالتح الجانبن.
ومتن جانب آختر، أوضتح رئيتس الجانب 
الجمهوريتة،  رئيتس  لقتاءات  أن  الجزائتري 
عبتد املجيتد تبتون، متع بعتض متن نظرائه 
األوروبيتن، الستيما خالل زيارتي الرئيستن 
رئيتس  زيتارة  وكتذا  والفرنتي  اإليطتايل 
قتد ستاعدت  الجزائتر،  إىل  أوروبتا  مجلتس 
الجزائتر  بتن  العالقتات  إنعتاش  يف  كثترا 
وأوروبتا، وستاهمت بقستط كبر يف تنشتيط 
متن  تضمنتته  ملتا  الجانبتن  بتن  الحتوار 

مخرجتات تتعلتق بترورة تقويتة العالقات 
بتن الجزائتر واالتحتاد األوروبتي يف ميادين 
التعتاون الستيايس واالقتصتادي واالجتماعي 
وتكثيتف التشتاور حتول القضايتا الدوليتة 

املشترك. االهتمتام  ذات 
ومتن جانبته، أكتد رئيتس وفتد الربملتان 
األوروبتي أندريتا كوزولينتو، رضورة وضتع 
واالتحتاد  الجزائتر  بتن  قتوي  برنامتج 
والشتفافية،  بالرصاحتة  يتستم  األوروبتي، 
عتى  القضايتا  عديتد  هنتاك  وأن  خاصتة 
التتي  واألوروبتي  الديبلومتايس  املستتوى 
تتطلتب بنتاء مجموعتات عمل خالل األشتهر 
عليهتا. للعمتل  املقبلتة   القليلتة  والستنوات 

وأضتاف كوزولينو أن الجزائتر عازمة عى 
االستتمرار يف التعتاون املميتز متع مختلتف 
البلتدان، حيث يستتوجب استتغالل الطاقات 
الهجترة غتر رشعيتة،  املتجتددة ومواجهتة 

العنتف والقضايتا املتعلقتة باألمتن خاصتة 
يف منطقتة الستاحل ومشتاكلها، التي ستيتم 

مناقشتتها ختالل الجلستات املقبلتة.
وأشتار كوزولينتو يف ذات الستياق إىل أن 
التعتاون الحكومتي سيستمح بإقامتة رشاكة 
متينتة، وتابتع موضحتا أن لتكل بلتد قيمتة 
مضافتة وأن الجزائتر باستتطاعتها أن تلعب 
إىل  بالنظتر  الرشاكتة  هتذه  يف  مهمتا  دورا 

املكانتة االستراتيجية التتي تتمتتع بهتا.
ويف ختتام هتذه الدورة، وقتع الجانبان عى 
إعتالن مشترك يتضمتن 21 بنتدا تتضمن يف 
تستعى  التتي  املشتركة  األهتداف  مجملهتا 
مجمتل  وكتذا  لتحقيقهتا  املشتركة  اللجنتة 
يف  بهتا  تقتوم  أن  يتوقتع  التتي  النشتاطات 
األصعتدة  عتى  املقبلتة  الستنوات  غضتون 
والعلميتة. األمنيتة  واالقتصاديتة  السياستية 

اكتد رئيتس املجلتس الشتعبي الوطنتي، 
ابراهيتم بوغتايل،  أن العالقتات بتن الجزائر 
واالتحتاد األوروبتي ليستت وليتدة اليتوم ، 
مشترا اىل بتأن انعقتاد التدورة األوىل للجنة 
املشتركة تشتكل انطالقة عى أستس جديدة 
حتدد إطارهتا بوضتوح عبتد املجيتد تبتون 
رئيتس الجمهوريتة لتعزيتز العالقتات بتن 
الجانبتن،  الستيما وأنها مترت بمرحلة فتور 
ختالل ستنتي 2019 و2020 نتيجته لبعض 
الترصيحتات التتي اعتربت معاديتة للجزائر.

الشتعبي  املجلتس  رئيتس  واستتقبل 
الوطنتي  ابراهيتم بوغتايل وفدا متن الربملان 
األوروبي أعضتاء اللجنة املشتركة "الجزائر 
– االتحتاد األوربتي" بقيتادة رئيسته أندريا 
كوزولينتو وقتد تمحتور هتذا اللقتاء حتول 
واالتحتاد  الجزائتر  بتن  العالقتات  واقتع 

املستتقبلية. وآفاقهتا  األوروبتي 

الجزائتر  أن  املجلتس  رئيتس  وأضتاف   
العالقتات  هتذه  تعزيتز  إىل  اليتوم  تتطلتع 
وجعلهتا أكثتر توازنا وتميزا الستيما يف إطار 
األولويتات التتي حددهتا الطرفتان واملبنيتة 
املتبتادل،  واالحترام  الحتوار  مبتدأ  عتى 

الطرفتن. مصالتح  ومراعتاة 
 وتابتع بوغايل موضحتا أن رئيس املجلس 
مؤخترا  زيارتته  ختالل  أعطتى  األوروبتي 
الثنائيتة  للعالقتات  قويتة  دفعتة  للجزائتر 
ملتا أكتد أن الجزائتر تمثتل رشيتكا أساستيا 
لالتحتاد األوربي ستواء متن ناحيتة خربتها 
يف مجتال مكافحتة آفة اإلرهتاب أم من جانب 
وزنهتا كمزود موثتوق بالطاقتة أم ملقاربتها 
املتوازنة لحل مشتكلة الهجرة غتر الرشعية.
املجلتس  رئيتس  أشتاد  األختر،  ويف   
بمخرجتات اإلعتالن املشترك التتي تّوجتت 
 " املشتركة  للجنته  األوىل  التدورة  أشتغال 

بأنته  وأكتد  األوروبتي"  الجزائر-االتحتاد 
يخدم مصالتح الجزائتر واالتحتاد األوروبي 

الستواء. عتى 
 ولتدى تناولته الكلمتة، أكتد كوزولينو أن 
اللجنتة املشتركة ناقشتت اليتوم موضوعات 
يف غايتة األهميتة عتى غترار املشتاكل التتي 
تعرفهتا املنطقتة يف ليبيتا وكتذا النتزاع بن 
جانتب  إىل  الغربيتة  والصحتراء  املغترب 

أوكرانيتا. الوضتع يف  تداعيتات 
كوزولينتو  ثّمتن  آختر،  جانتب  ويف   
املشتركة  للجنتة  األوىل  التدورة  مخرجتات 
إىل  الراميتة  للمستاعي  تكملتة  واعتربهتا 
تحقيتق مزيتد متن العمتق يف الحتوار بتن 
الجانبن واعتترب الثقافة املشتركة رس نجاح 
هذه التدورة التتي تّوجتت أشتغالها بإعالن 

الجانبتن. يختدم  مشترك 

استتقبل امتس الثالثتاء، وزير إقتصتاد املعرفة 
واملؤسستات الناشئة واملؤسستات املصغرة، ياسن 
املهتدي وليد، وفتدا برملانيا عن الربملتان األوروبي. 

بقيادة النائتب األوروبي أندريتا كوزولينو.
وينتدرج هتذا اللقتاء يف إطتار انعقتاد التدورة 
بتن  املشتركة  الربملانيتة  للجنتة  العاديتة  األوىل 
املجلتس الشتعبي الوطنتي والربملتان األوروبي. إذ 
تتم تبتادل وجهتات النظتر والترؤى يف العديد من 
مجتاالت التعتاون. خاصتة فيمتا يتعلتق بتعزيتز 
املعرفتة  اقتصتاد  مجتال  يف  املشترك  التعتاون 

املصغترة. الناشتئة واملؤسستات  واملؤسستات 
يف تدخلته ختالل اللقتاء، قتدم الوزيتر تصوًرا 
شتامال عتن التوجته االقتصتادي الجديتد القائتم 
املشتاريع  وحامتي  املقاوالتيتة  تشتجيع  عتى 

املبتكترة.
كمتا دعتا إىل رضورة تبنتي مقاربتة براغماتية 
متن ختالل برنامج تعتاون متع مختلتف الهيئات 
األوروبيتة املختصتة. وكذا تشتجيع االستتثمارات 
األوروبيتة يف الجزائتر خاصتة يف مجتال االبتتكار 
واالقتصتاد الرقمتي. نظتًرا لوجود تدابتر جديدة 
للحكومتة فيمتا يختص استتقطاب رؤوس أموال 

. جنبية أ
ومن جانبه، أشتاد الوفد األوروبتي باإلمكانيات 
الكبترة التي تحوزهتا الجزائر يف جميتع املجاالت. 
والتتي تمكنهتا من لعتب دور إقليمتي ورئيي يف 

التقارب بن القتارة األوروبيتة واإلفريقية.
ويف األختر، اتفتق الطرفان عتى رضورة تنظيم 
جلستات عمتل يف القريتب العاجل متن أجل ضبط 

برنامتج تعتاون يف مجتاالت املقاوالتيتة واقتصاد 
املعرفة.

الكتلتة الربملانيتة  استدى رئيتس 
لجبهتة التحريتر الوطنتي، صعتديل 
ابراهيتم، تعليمتات تهتدف لتوحيتد 
التحترري  جبهتة  نتواب  صفتوف 

أوىل . كقتوة سياستية  الوطنتي، 
إجتمتع امتس، مكتتب املجموعتة 
التحريتر  جبهتة  لحتزب  الربملانيتة 
الوطنتي برئاستة   صعتديل براهيتم 
وبحضتور كل متن  اعضتاء مكتتب 
كلمتة  وبعتد  الربملانيتة  املجموعتة 
ترحيبيتة  رئيس املجموعتة الربملانية 
عتن  كتلتة  رئيتس  اعترب  حيتث 
تشتكره  االمتن العام لحتزب جبهة 
أبتو  بعجتي  الوطنتي   التحريتر 
الفضتل عتى الثقتة التتى وضعها يف 

وبعدهتا. األعضتاء  وكل   شتخصه 
املجموعتة  رئيتس  وقتدم   
الربملانيتة مجموعتة متن التوجيهات 
والتوصيتات التتى تهتدف اىل دعتم 
حتزب  نتواب  صفتوف  وتوحيتد 
جبهتة التحريتر الوطنتي باملجلتس 
الشتعبي الوطني كقوة سياستة أوىل 
باإلضافتة إىل دفتع خارطتة الطريق 
التكاثتف  وروح  الجماعتي  للعمتل 
توزيتع  تتم،  وبعدهتا  النتواب  بتن 
املهتام بتن اعضتاء مكتتب الكتلة ، 
تحضترا لبيتان السياستة العامة ثم 
تشتكيل ورشتات عمل ودراستة يتم 
متن خاللهتا إرشاك جميتع النتواب.

اعلنتت، أمتس،  املديريتة العامتة 
اإلدمتاج  وإعتادة  الستجون  إلدارة 
مستابقة  حتول  جديتدة  تفاصيتل 
التوظيف عترب مؤسستاتها العقابية.
وستيتعلق االمر باالعتالن الصادر 
ستبتمرب   15 يف  ذاتهتا  الجهتة  عتن 
املديريتة  أعلنتت  حيتث  الجتاري، 
وإعتادة  الستجون  إلدارة  العامتة 
اإلدمتاج عن فتتح مستابقة توظيف 
وطنيتة لفائدة مؤسستاتها العقابية، 
و تستتهدف توظيتف ضبتاط إعادة 
الربيتة )100 رجتال و 20 نستاء( 
وأعتوان إعادة الربيتة )1180 رجال 

نستاء(. و100 
الستجون  مديريتة  وأوضحتت 
الحاستب  رقمتي  أن  لهتا،  بيتان  يف 
املشتاركة  بدفع مستتحقات  الخاص 
يف مستابقة التوظيتف يف رتبتة عون 
مؤسستاتها  عترب  الربيتة  إعتادة 
إعتالن  يف  مقلوبتة  وردت  العقابيتة 
وقتت  يف  نرشتته  التذي  التوظيتف 

ستابق.
الحستاب  أن  إىل  أشتارت  كمتا 
الربيتدي الخاص بالخزينتة املركزية 
 )50/52-3000( رقتم  تحتت 
للدفتع  املركزيتة  الوكالتة  لفائتدة 
إلدارة  العامتة  للمديريتة  املستبق 
الستجون وإعتادة اإلدمتاج املفتتوح 
لتدى الخزينتة املركزيتة تحتت رقم 

.)756-597 (
يختص  وفيمتا  الستياق،  ويف 
لفائتدة  الوالئيتة  الخزينتة  حستاب 
للدفتع  املركزيتة  الوكالتة  حستاب 
إلدارة  العامتة  للمديريتة  املستبق 
الستجون وإعتادة اإلدمتاج املفتتوح 
لتدى الخزينتة املركزيتة تحتت رقم 

)756-597 (

فريال/ت 

فريال/ت 

عبتد  الصحتة،  وزيتر  كشتف 
الثالثتاء  امتس  ستايحي،  الحتق 
بالجزائتر العاصمتة، عن دراستة 
طريتق  ورقتة  حاليًتا  مصالحته 
بالقطتاع،  النهتوض  إىل  تهتدف 
ستيما متا تعلتق بتوفتر خدمات 
نوعيًتا  تكفتالً  تضمتن  صحيتة 
العنترص  وتأهيتل  باملواطتن 

البترشي.
عتى  للصحافتة،  ترصيتح  يف 
إطتارات  متع  اجتماعته  هامتش 
القطتاع وأعضتاء األرسة الصحية، 
أوضتح الوزيتر أنته "يتتم حاليتا 
إىل  ترمتي  عمتل  خطتة  دراستة 
النهتوض بقطتاع الصحتة، وذلك 
بمشتاركة مختلف مكونات األرسة 

الصحيتة".
وأكتد أّن ورقتة الطريتق هذه، 
ترتكتز  محتاور،  عتدة  تتضمتن 
املريتض  "خدمتة  رضورة  عتى 
بته"،  األمثتل  التكفتل  وتوفتر 
العمتل  "مواصلتة  جانتب  إىل 
عتى توفتر التدواء واملستتلزمات 
االستشتفائية"، مشترا يف الصتدد 
ذاتته إىل "مواصلة العمل املشترك 
الصحتة  وزارتتي  بتن  القائتم 

الصيدالنيتة". والصناعتة 
"تعتمتد  الوزيتر:  وأضتاف 
ورقتة الطريق عتى رقمنة مستار 

العنترص  تأهيتل  وكتذا  العتالج 
توفتر  ختالل  متن  البترشي  
ملستتخدمي  املناستب  التكويتن 
القطتاع والتكفتل بانشتغاالتهم"، 
فضتالً عتن "تعزيتز الحتوار مع 

االجتماعتي". الرشيتك 
وبهتدف تجستيد هتذه الورقة، 
دعتا الستيد ستايحي الفاعلتن يف 
الجماعتي  "العمتل  إىل  القطتاع 
تنصتّب  التتي  الجهتود  وتظافتر 
خدمتة  حتول  األوىل  بالدرجتة 
املريتض"، الستيما بعتد "تجاوز 
العراقيتل املستجلة"، مذّكتًرا بتت 
أستداها  التتي  "التوجيهتات" 
رئيتس الجمهوريتة، الستيد عبتد 
املجيتد تبون، الراميتة إىل "التكفل 
مجتال  يف  املواطنتن  بانشتغاالت 
توفتر  عتى  والعمتل  الصحتة 

جيتدة". عتالج  ظتروف 

الدورة األولى العادية للجنة المشتركة "الجزائر -االتحاد األوروبي"

خالل استقباله وفدا من البرلمان األوروبي أعضاء اللجنة المشتركة " الجزائر – االتحاد األوروبي

البرلمان األوروبي: 

التاأكيد على �شرورة تقوية العالقات في كل ميادين التعاون

بوغالي: " العالقات بين الجزائر والتحاد الأوروبي 
لي�شت وليدة اليوم"

قدرات الجزائر �شتمكنها من لعب دور رئي�شي في التقارب بين اأوروبا واإفريقيا

خارطة طريق جديدة للنهو�س 
بقطاع ال�شحة

�شعدلي يدعو لتوحيد �شفوف 
نواب جبهة التحرير الوطني

هذه تفا�شيل م�شابقة التوظيف 
الخا�شة بادارة ال�شجون

اسكندر ا

فريال/ت

فريال/ت

اسكندر ا

الوطني

 مدير المركز الدولي لل�شحافة ي�شتقبل �شفير 
ال�شعودية بالجزائر

إستتقبل ، املديتر العتام للمركز التدويل للصحافة رؤوف معمتري رفقة مجموعتة من إطارات 
املركتز ستفر اململكتة العربية الستعودية عبتد الله بن نتارص البترصي بطلب منه بمقتر املركز 
التدويل للصحافتة، حيث تتم التطرق إىل التدور التذي يلعبه املركز التدويل للصحافتة يف التنظيم 
و التحضتر اللوجستتيكي للتظاهترات الكتربى التتي تحتضنهتا الجزائتر. و العمل عتى تبادل 

املجال فريال/تالخربات يف هتذا 
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هنتتأ، امتتس،  رئيتتس الجمهوريتتة، عبتتد 
املجيتتد تبتتون، املتوجتتن باملرتبتتة األوىل يف 
البطولتتة اإلفريقيتتة التتتي جتترت بموزمبيق.
تغريتتدة  يف  تبتتون،  الرئيتتس  وغتترد 
نرشهتتا عتترب تويتتر: “هنيئًتتا مُلالكماتنتتا 
وُمالكمينتتا عتتى تتويجهتتم باملرتبتتة األوىل يف 

البطولتتة اإلفريقيتتة بموزمبيتتق".
الجمهوريتتة، عبتتد  وأضتتاف رئيتتس 
املجيتتد تبتتون “لقتتد رّشفتتتم الجزائتتر 
ورفعتتتم رايتهتتا مثلمتتا وعدتتتم، قتتوال 
وفعتتال. ستتألتقي معكتتم عتتن قريتتب 

إن شتتاء اللتته، متتربوك لكتتم ومتتربوك 
للجزائتتر”.

وتجتتدر اإلشتتارة أن النخبتتة الوطنيتتة 

قتتد تحصلتتت عتتى 15 ميداليتتة منهتتا 4 
ذهبيتتات، 5 فضيتتات و6 برونزيتتات.

رئيتس  عتدون،  دادي  عمتر  استتعرض، 
التدويل  والتعتاون  الخارجيتة  الشتؤون  لجنتة 
والجاليتة الجزائريتة بالختارج بمجلتس األمة، 
تنفتذه  التذي  الشتامل  اإلصالحتي  املخطتط 
الجزائتر بتوجيته من عبتد املجيد تبتون، رئيس 
الجمهوريتة، متن أجل تعزيتز قتدرة االقتصاد 
الوطنتي عتى تجاوز مخلفتات األزمتة الصحية 
العامليتة، وبنتاء اقتصتاد حقيقتي متحترر من 

الريتع النفطتي.
لجنتة  رئيتس  عتدون،  دادي  عمتر  وألقتى 
الشتؤون الخارجيتة والتعاون التدويل والجالية 
رؤستاء  أمتام  خطابتا  بالختارج،  الجزائريتة 
حتول  وأفريقيتة،  عربيتة  برملانتات  وأعضتاء 
تداعيتات جائحتة كورونتا عتى االقتصاديتات 
استتجابة  ومتدى  اإلفريقيتة...،   – العربيتة 
الحكومتات ملتطلبات مواجهتهتا...، وذلك خالل 

مشتاركته عتى رأس وفتد برملاني عتن مجلس 
التاستع  التشتاوري  اللقتاء  أشتغال  يف  األمتة 
لرابطتة مجالس الشتيوخ والشتورى واملجالس 
املماثلتة يف افريقيتا والعالتم العربتي، املنعقتد 
بجمهوريتة بورنتدي يومي 19  و20  ستبتمرب 

الجتاري..
وقتد أكتد ممثتل مجلتس األمتة يف معترض 
حديثته، أن وبتاء كوفيتد19- هتو متن أكترب 
اليتوم،  العالتم  تواجته  التتي  التحديتات 
مستتعرضا املخطتط اإلصالحي الشتامل  الذي 
تنفتذه الجزائر  بتوجيته من عبتد املجيد تبون، 
رئيتس الجمهوريتة، متن أجتل تعزيتز قتدرة 
االقتصتاد الوطني عتى تجاوز مخلفتات األزمة 
حقيقتي  اقتصتاد  وبنتاء  العامليتة،  الصحيتة 
متحترر متن الريع النفطتي الخاضتع للتقلبات 
الدوليتة بزيادة حجتم الصادرات ختارج قطاع 

النفتط،  مع منتح أهمية خاصتة للتصدير نحو 
التدول األفريقيتة ... مشترا إىل االنجتازات التي 
تمتت يف هتذا اإلطتار، بمرافقتة متن الربملتان 
الجزائتري عترب  تحين وتكييتف وتجديد األطر 
الترشيعيتة ذات الصلتة، ومستتعرضا يف ذلتك 
االنجتازات التتي تحققتت منتذ بدء مستار بناء 
الجزائتر الجديتدة التتي يتريس دعائمهتا عبتد 

املجيتد تبتون، رئيتس الجمهوريتة...
كمتا دعتا ممثتل مجلتس األمتة، إىل تعزيتز 
الرشاكتة العربية – اإلفريقيتة، وتكثيف الجهود 
وتعزيتز  التعتاون والعمتل الجماعتي من أجل 
اجتثتاث اآلفتات التي تعيتق اإلصتالح والتنمية 
وضتع  نحتو  التوجته  وتعرقتل  واالستتقرار، 
اقتصتادي أفضل للشتعوب، عى غترار التهديد 
اإلرهابتي والتطترف العنيف وبقايا االستتعمار  

العربيتة واإلفريقية. املنطقتتن  يف 

 أكتد، أمتس، وزيتر الشتؤون الخارجيتة 
رمطتان  بالختارج،  الوطنيتة  والجاليتة 
لعمامترة، ختالل االجتماع التشتاوري لوزراء 
الخارجيتة العترب بنيويتورك عتى الجهتود 
التتي تبذلها الجزائتر الستتكمال التحضرات 
الالزمتة لعقتد قمتة عربيتة ناجحة تستهم يف 
توحيتد كلمة التدول العربية وتعزيتز صوتها 
الدوليتة وكتذا مستاهمتها يف  الستاحة  عتى 

معالجتة التحديتات العامليتة الراهنتة.
وأوضتح بيتان لتوزارة الخارجيتة، نقلتته 
الدبلوماستية  رئيتس  أن  الوطنيتة،   االذاعتة 
حضتوره  هامتش  عتى  شتارك  الجزائريتة 
أشتغال رفيع املستتوى للجمعية العامة لألمم 
املتحتدة يف دورتهتا التت 77 بمقتر  املنظمتة 
بصفتته ممثتال لرئيتس الجمهوريتة الستيد 
التشتاوري  عبتد املجيتد تبتون يف االجتمتاع 
لتوزراء الخارجيتة العترب التذي دعتت إليه 
ليبيتا  لدولتة  والتعتاون  الخارجيتة  وزيترة 
بصفتهتا رئيستة التدورة الحاليتة للمجلتس 

التوزاري لجامعتة التدول العربيتة.
تتم ختالل  أنته  ذاتته،   البيتان  وأضتاف 
األمتن  مشتاركة  عترف  التذي  االجتمتاع 
العتام للجامعتة، أحمد أبتو الغيط، مناقشتة 
أهتم املستائل املطروحتة عتى جتدول أعمال 
والتتي  املتحتدة  لألمتم  العامتة  الجمعيتة 
تهتم الشتأن العربتي وعتى رأستها القضيتة 

. لفلستطينية ا
ويف الستياق، أكتد الوزيتر لعمامترة، عتى 
“الجهتود التتي تبذلهتا الجزائتر الستتكمال 
عربيتة  قمتة  لعقتد  الالزمتة  التحضترات 
ناجحتة تستهم يف توحيد كلمة التدول العربية 
وتعزيتز صوتها عتى الستاحة الدوليتة وكذا 
العامليتة  التحديتات  معالجتة  يف  مستاهمتها 

الراهنتة”. 
وابترز البيتان ذاتته، اىل أن وزير الشتؤون 
يف  مشتاركته  استتهل  قتد  كان  الخارجيتة 
العامتة  للجمعيتة  املستتوى  رفيتع   الشتق 
بمقتر   77 التت  دورتهتا  يف  املتحتدة  لألمتم 
املنظمتة بنيويتورك والتتي عرفتت يف يومهتا 
األول تنظيتم قمتة بمبتادرة من األمتن العام 
أنطونيتو غوتريش حتول “تحويتل التعليم” 
وهتو الحتدث التذي يأتتي يف ستياق تأكيتد 

امللحتة  الحاجتة  عتى   الدوليتة  املجموعتة 
ملعالجتة اآلثار التتي خلفتها جائحتة كورونا 
عى قطتاع التعليتم يف  جميتع أنحتاء العالم.

وقتد شتكلت مشتاركة لعمامرة يف أشتغال 
باإلنجتازات   للتعريتف  القمتة فرصتة  هتذه 
التتي حققتها املنظومتة الربويتة والجامعية 
الجزائريتة عترب تكويتن أزيتد متن خمستة  
ماليتن حامتل للشتهادات الجامعيتة وكتذا 
تستليط الضتوء عتى الدعتم التذي متا فتئت 
تقدمته بالدنتا للعديتد متن التدول الصديقة 
متن ختالل تكويتن متا يزيتد عتن 59 ألتف 

طالتب أجنبتي ينتمتون إىل 62 دولتة.
كمتا أكتد الوزيتر ذاتته، يف مداخلتته عتى 
التتي تقتوم عليهتا تجربتة  الركائتز  “أهتم 
مجانيتة  خاصتة  املجتال  هتذا  يف  الجزائتر 
التعليتم والزاميتته، املستاواة بن الجنستن، 
التعليتم  ،جتودة  الالزمتة  املتوارد  تعبئتة 
وضمانته للجميتع دون استتثناء أو تمييتز”. 
وعتى هامش األشتغال أجرى الوزير سلستلة 
لتكل  نظرائته  متع  الثنائيتة  اللقتاءات  متن 
متن النرويتج، غينيتا بيستاو، رصبيتا، ليبيا 
واريريا، وذلك يف ستياق التشتاور والتنستيق 
حتول املستتجدات عتى الستاحتن الدوليتة 

واإلقليميتة.
التذي  اللقتاء  كان  املنطلتق،  هتذا  ومتن 
جمعته بنظرتته من مملكتة النرويتج فرصة 
للتأكيتد عتى “التوافتق يف مواقتف البلديتن 
عتى  املطروحتة  املستائل  متن  العديتد  إزاء 
العامتة  للجمعيتة  الحاليتة  التدورة  أجنتدة 
وكتذا االتفاق عتى تعزيتز الجهود املشتركة 
إلنجاح االستتحقاقات املقبلة ال ستيما الدورة 

العرشيتن الجتمتاع وزراء خارجيتة افريقيتا 
ودول شتمال أوروبتا املقترر عقتده بالجزائر 

شتهر أفريتل 2023”.
ومتع نظرتته متن جمهورية غينيا بيستاو 
الطرفتان  تنتاول  باربتوز   كارال  ستوزي 
ستبل إضفتاء ديناميكيتة جديتدة عتى آليات 
التعاون الثنائتي ومضاعفة الجهود لتجستيد 
التوجيهتات املشتركة للرئيستن عبتد املجيد 
تبتون وأومارو سيستوكو امبالتو التي توجت  
الزيتارة الرستمية التتي قتام بها هتذا األخر 

إىل الجزائتر يومتي 29 و30 أوت  املنترصم.
وختالل اللقتاء التذي جمتع لعمامترة مع 
الوزيتران  استتعرض  الرصبيتي،  نظتره 
انتمتاء  منطقتتي  يف  األوضتاع  تطتورات 
بلديهمتا متع التأكيتد عتى “أهميتة تكثيتف 
وترة التشتاور وتبادل الزيتارات والعمل عى 
تثمتن فترص  تعزيتز التقتارب يف مواقفهما 

املشترك”. االهتمتام  ذات  القضايتا  إزاء 
أمتا ختالل لقائته نظرتته الليبيتة ، نجالء 
املنقتوش،  فقتد تطترق الوزيتران إىل آفتاق 
إعتادة بعث مستار التستوية الستلمية لألزمة 
تبذلهتا  التتي  الحثيثتة  والجهتود  الليبيتة 
الجزائتر ملستاندة األشتقاء يف هتذا الصتدد، 
كمتا تناول الوزيتران التحضترات  املتواصلة 
بالجزائتر وجعلهتا  العربيتة  القمتة  النجتاح 
انطالقتة جديتدة نحتو مزيتد متن التكامتل 

والتضامتن بتن التدول العربيتة.
كمتا تباحتث الوزير متع نظتره االريري، 
عثمتان صالتح، حيتث كانتت قضايا الستلم 
واألمتن يف افريقيتا الستيما يف منطقتة القرن 
االفريقتي يف صلتب املحادثتات ،باإلضافتة اىل 

اسكندر االعالقتات الثنائيتة وستبل تطويرها.

بأمر من الرئيس تبون

فريال. ت

فريال. ت

“  لقد شرفتم الجزائر “

خالل مشاركته في أشغال اللقاء التشاوري التاسع لرابطة مجالس الشيوخ

خالل االجتماع التشاوري لوزراء الخارجية العرب بنيويورك

الوطني

أعربتت الجزائر عتن تضامنها 
مع النيجتر, عى إثتر الفيضانات 
التي أستفرت عن خستائر برشية 
جستيمة وأرضارا ماديتة معتربة, 
حستب متا أورده, يتوم االثنتن, 
بيان لتوزارة الشتؤون الخارجية 

والجاليتة الوطنيتة بالخارج.
"تعترب  البيتان:  يف  وجتاء 
متع  تضامنهتا  عتن  الجزائتر 
قيتادة  النيجتر,  جمهوريتة 
إثتر  عتى  وشتعبا,  وحكومتة 
الفيضانتات الكارثيتة التتي أملت 

وخلفتت  الشتقيق  البلتد  بهتذا 
خستائر برشية جستيمة وأرضارا 

معتتربة". ماديتة 
األليمتة,  الظتروف   ويف هتذه 
بأخلتص  الجزائتر  ''تتقتدم 
تعازيهتا ألرس الضحايا وتمنياتها 
للمصابتن'',  العاجتل  بالشتفاء 
ودعمهتا  ''مستاندتها  مؤكتدة 
للجهتود املبذولة بغية االستتجابة 
للتحديتات التتي تفرضهتا هتذه 
تضمنته  ملتا  وفقتا  الكارثتة'', 

ذاتته. املصتدر 

الشتؤون  وزيتر  أجترى 
الوطنيتة  والجاليتة  الخارجيتة 
لعمامترة،  رمطتان  بالختارج 
العتام  األمتن  متع  محادثتات 
لجامعتة التدول العربيتة، أحمتد 

الغيتط. أبتو 
وأوضحتت وزارة الخارجيتة يف 
منشتور لها عرب حستابها الرسمي 
املحادثتات  أن  “تويتر”،  عتى 
انصبتت حول التنستيق املستتمر 

للقمتة  تحضتراً  الطرفتن  بتن 
جوانبهتا  يف  بالجزائتر  العربيتة 
التنظيميتة واملوضوعية الرورية 
إلنجتاح هتذا االستتحقاق الهتام.

الرئي�س تبون يهنئ المتوجين في بطولة موزمبيق

عدون ي�شتعر�س المخطط ال�شالحي ال�شامل بتوجيه الرئي�س تبون

لعمامرة يوؤكد على الجهود التي تبذلها الجزائر للم ال�شمل العربي

الجزائر تعرب عن م�شاندتها 
وت�شامنها مع النيجر

محادثات مهمة اأجراها لعمامرة مع اأبو الغيط حول القمة العربية

اسكندر ا

فريال/ت

لجنة النقل تستمع إلى عرض لمدير المؤسسة 
الوطنية للمراقبة التقنية للسيارات

أكتد مديتر املؤسستة الوطنية 
للستيارات،  التقنيتة  للمراقبتة 
فاتتح زايتد، ان هيئتته جاهتزة 
لتنفيتذ قترار رئيتس الجمهورية 
املتعلقتة  تبتون  املجيتد  عبتد 

املروريتة. بالستالمة 
وأوضتح فاتتح زايتد، أن األمر 
النصتوص  بانتظتار  متعلتق 
التنظيميتة فقط، مؤكتدا االنتهاء 
متن رقمنة كل األعمال واألنشتطة 
الربمجيتة،  عتى  اعتمتاد  وكتذا 
ستيما ما تعلتق باملراقبتة التقنية 
لتفتادي  للتوكاالت  بعتد  عتن 

والتزويتر. الغتش 
النقتل  لجنتة  وعقتدت 
الستلكية  واملواصالت واالتصاالت 
برئاستة   اجتماعتا  والالستلكية، 
اللجنتة،  رئيتس  مونتي  عتي 
الجلستة  هتذه  وخصصتت 
العتام  املديتر  إىل  لالستتماع 
للمراقبتة  الوطنيتة  للمؤسستة 
التقنية للستيارات، وذلك يف إطار 
جلستات استتماع التي ستطرتها 

. القطتاع  ملستؤويل  اللجنتة 
يف  اللجنتة  رئيتس  وأكتد 
تدخلته، أن البتدء باالستتماع إىل 
املديتر العتام للمؤسستة الوطنية 
للمراقبتة التقنية فرضته االرتفاع 
عتى  املترور  لحتوادث  املقلتق 
وتماشتيا  الوطنتي،  املستتوى 
الجمهوريتة،  رئيتس  قترار  متع 
الفحتص  بترورة  القتايض 
التقنتي ملركبات النقتل كل ثالثة 
أشتهر، حيتث تستاءل يف نفتس 
الوقت عن استراتيجية املؤسستة 

القترار. يف تطبيتق هتذا 
عتن  عرضتا  زايتد  وقتدم 
بأنهتا  موضحتا  املؤسستة، 
طابتع  ذات  عموميتة  مؤسستة 
تتمتتع  وتجتاري  صناعتي 
املعنوية واالستقالل  بالشتخصية 
بالقوانتن  عمتال  وتستر  املتايل 
املطبقتة عتى اإلدارة يف عالقتهتا 
تحتت  وتوضتع  الدولتة  متع 

النقتل. وزارة  وصايتة 
وأضتاف يف هذا الستياق،  بأن 
الهدف من إنشتاء هذه املؤسستة 
هتو تنفيتذ استراتيجية الدولتة 
املروريتة  الستالمة  مجتال  يف 
واألمتن عرب الطرق واملستاهمة يف 
ضمتان الصيانة الالزمتة لجميع 
الوطنيتة،  الحظترة  مركبتات 
وكشتف متدى قابليتها للستر يف 
الطرقتات الوطنيتة دون إحتداث 
الطريق. خطتر عتى مستتعمي 

املديتر  أوضتح  الستياق  ويف   
األساستية  الوظيفتة  أن  العتام، 
للمؤسستة، هتي تقديتم خدمتة 
عموميتة للمواطنتن متن ختالل 
التأطر الشتامل لنشتاط املراقبة 
وضمتان  للستيارات،  التقنيتة 
وجته  أحستن  عتى  إنجتازه 
التقنيتن  املراقبتن  طترف  متن 
عتى  املعتمديتن  للستيارات، 

املراقبتة. وكاالت  مستتوى 
وأشتار إىل أن املؤسستة، ومن 
ختالل مديريتة التكويتن، تتكفل 
بعمليتة تكوين وتأهيتل املراقبن 
التقنين للستيارات، وباملناستبة، 
كشتف عن انتهتاء املؤسستة من 
رقمنتة كل أعمالهتا وأنشتطتها، 
برمجيتة  اعتمتاد  وكتذا 
باملراقبتة  خاصتة   Logiciel((
للتوكاالت  بعتد  عتن  التقنيتة 

والتزويتر. الغتش  لتفتادي 
وخالل املناقشتة، ثمتن أعضاء 
اللجنتة قترار رئيتس الجمهورية 
بخصتوص حتوادث املترور وكذا 
رقمنتة عمل املؤسستة، كما ألحوا 
عتى رضورة إيجتاد حلتول للحد 
متن هتذه الحتوادث، وتستاءلوا 
الحقيقية لحدوثها،  عن األستباب 
متن  املتختذة  اإلجتراءات  وعتن 
طترف املؤسستة لتطبيتق قترار 
رئيتس الجمهورية، كما تستاءلوا 
االعتمتاد  منتح  يف  تأختر  عتن 

التقنية. املراقبتة  لتوكاالت 

التاأكيد على جاهزية تنفيذ 
قرار الرئي�س تبون بخ�شو�س 

ال�شالمة المرورية

فريال. ت

على خلفية الفيضانات التي اجتاحت البالد
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يعتود اليتوم قرابتة 11مليتون تلميتذ  اىل 
مقاعد الدراستة يف ظل تطمينات وزارة الربية 
الوطنيتة حتول اتختاذ االجتراءات الرورية 
  ،2023/2022 الدراستية  الستنة  النجتاح 
وابقتت وزارة الربيتة عتى نفتس التنظيمات 
وبتاء  تفتي  قبتل  اعتمتدت  التتي  الربويتة 
الوصايتة  عنهتا  افرجتت  والتتي   19 كوفيتد 

عشتية انطتالق املوستم التدرايس الجديتد.
و ستيلتحق اليتوم التالميتذ عترب   30 ألف 
مؤسستة عترب كامتل التراب الوطنتي, حيتث 
التحتاق  الدراستية,  الستنة  هتذه  ستتعرف 
425.625 تلميتذا جديدا, مستجلن يف الستنة 
األوىل ابتدائتي, كمتا ستشتهد عدة مستتجدات 
ال ستيما يف طتور التعليتم االبتدائتي بتإدراج 
الثالثتة  الستنة  يف  االنجليزيتة  اللغتة  متادة 
للتخفيتف متن ثقتل  تدابتر  اتختاذ عتدة  و 

املدرستية. املحفظتة 
افرجتت وزارة  املتدريس  الدختول  وعشتية 
رئيتس  اقربهتا  تعليمتة  يف  الوطنيتة  الربيتة 
الديتوان اىل مدراء الربيتة   عن ترتيبات تنظيم 
 ،2023/2022 الدراستية  للستنة  التمتدرس 
مؤكتدة عى التختي عتى التنظيم االستتثنائي 
للتمتدرس وما يرتبتط به من ترتيبتات تنظيم 
و والرجتوع اىل التنظيتم العتادي للتمدرس يف 

الستنة الدراستية 2023/2022.
وحستب مراستلة تتضمن التدابتر املتعلقة 
بتنظيتم التمدرس يف مرحتل التعليتم الثانوي 
تنظيتم الدراستة يوميتا متن يف 8ستاعات عى 
متواصلتة  دراستة  4ستاعات  بوتترة  االكثتر 
يف فترة صباحيتة ومستائية، والفصتل بتن 
بستاعة  واملستائية  الصباحيتة  الحصتص 
حالتة  ويف  االكثتر  عتى  ونصتف  ستاعة  او 
تواجتد اقستام متنقلتة يف املؤسستة التعليمية 
يستحستن نقل االفتواج الربوية االقتل عددا .
حصتص  يف  التفويتج  اعتمتاد  والزمتت 
االعمتال التطبيقيتة واالعمتال املوجهتة للمواد 
التعليميتة املهنيتة بالنستبة لالفتواج الربوية 
التي يتجتاوز عدده التالميتذ 20 تلميذ، فضال 
رضورة تحقيتق التتوازن يف توزيتع املواد بن 
الفرتتن الصباحيتة واملستائية وختالل ايتام 
االستبوع االقتصتار قتدر االمكان عتى برمجة 
حصة واحتدة يف اليوم ذات ستاعتن متتاليتن 
للفتوج الربويتة الواحتد، متع عتدم ارهتاق 
التالميتذ بتكثيتف ستاعات الدراستة يف يتوم 
وتخفيضهتا يف يتوم اختر ويمنتع منعتا باتتا 

احتداث فراغتات يف توقيتت التالميتذ.
ملرحلتة  بالنستبة   التوزارة  واوضحتت 
التعليتم املتوستط امرت وزارة الربية تشتكيل 
االفتواج الربويتة بناء عى املقاييتس والرشوط 
املعمتول بهتا وتفويج الفتوج الربتوي الواحد 
واالعمتال  التطبيقيتة  االعمتال  حصتص  يف 
متن  5ايتم  واستتغالل  فوجتن  اىل  املوجهتة 
االستبوع يف الدراستة واعتمتاد كتدة الحصتة 
التدرايس  اليتوم  وتنظيتم  ب60د  التعليميتة 
4 ستاعات وفترة  يف فرتتن صباحيتة متن 
مستائية متن 4ستاعات وتوفتر كل الوستائل 
التعليميتة الداء مختلتف النشتاطات الربويتة 

وخلتف التتوازن واالنستجام بينهتا.

تعليمات لتجنب برمجة حصص 
"الفرنسية و االنجليزية" يف نفس اليوم

اوضحتت  االبتدائتي،  للطتور  بالنستبة  و 
التوزارة انته تبقتى مواقيتت مرحلتة التعليتم 
االبتدائتي نفستها قبتل جائحة كوفيتد19 مع 
الستنة  االنجليزيتة يف  اللغتة  اضافتة توقيتت 
الثالثتة ابتدائتي واملحتدد بستاعة واحدة و30 
دقيقتة، داعيتة اىل تجنتب برمجتة حصتص 
اللغتة الفرنستية واللغتة االنجليزيتة يف نفتس 
اليتوم وبرمجتة توقيتت اللغتة االنجليزيتة يف 
متع  االستبوع  ختالل  منفصلتتن  حصتتن 
االبتدائيتة  املتدارس  مديتري  بتن  التنستيق 
عنتد اعداد جتداول توقيتت استتاذ االنجليزية 
انيتة ختالل  البيداغوجيتة  املعالجتة  وتكتون 
تعمتل  التتي  املتدارس  يف  التعليتم  حصتص 

الدوامتن. بنظتام 
وستعرف السنة الدراسية ل 2023/2022 
عتدة مستتجدات ابرزهتا االجتراءات املتعلقتة 
بتخفيتف ثقل املحفظة املدرستية, تتم تجهيز 
أزيتد متن 1600 مدرستة باأللتواح الرقميتة 

استتعمال  إىل  إضافتة  االلكرونتي,  والكتتاب 
النستخة الثانية متن الكتاب املدريس املوستوم 
ب"كتابتي" بالنستبة لتالميتذ ستنوات 3 و4 
و5 ابتدائتي, بحيتث يحتفظ بهذه النستخة يف 

أدراج أو خزائتن باالبتدائيتات.
وختالل هتذا الدختول اعلنتت التوزارة انه 
سيستتفيد متا ال يقل عتن 3 ماليتن متمدرس 
متن  ابتدائتي  الثالثتة  إىل  االوىل  الستنة  متن 
نستخة ثانية للكتاب املتدريس لتخفيف العبء 
عليهتم, هتذا باإلضافتة اىل إمكانيتة تحميتل 
الكتاب الرقمي بالنستبة لتالميتذ الطور األول.
التتي تقترر  االنجليزيتة  للغتة   وبالنستبة 
للستنة  بالنستبة  املوستم  هتذا  يف  تدريستها 
اللغتة  كتتاب  اعتمتاد  تتم  ابتدائتي,  الثالثتة 
االنجليزيتة "My book of English", والذي 
تتم تصميم محتواه متن قبل املجلتس الوطني 
للربامتج مع مراعتاة املقاييتس العامليتة, علما 
أن ديتوان املطبوعتات املدرستية قتام بطبتع 
هتذا الكتاب متوفتر بتقنية "الرباي" للستماح 
للتالميتذ ضعاف البترص من تعلم هتذه اللغة، 
حستب التوزارة التتي اشتارت انته و لضمان 
التغطيتة البيداغوجيتة يف تدريتس هتذه املادة  
5000أستتاذ )عتن  أكثتر متن  تتم توظيتف 
لتكويتن  خضعتوا  بعدمتا  التعاقتد(,  طريتق 
تهييئتي, حتول "تعليميتة اللغتة االنجليزيتة, 
علتم نفس الطفتل, الترشيع املدريس و تستير 
القيتم و املمارستات البيداغوجيتة", كمتا تتم 
خريجتي  االنتتداب"  "طريتق  عتن  توظيتف 

املتدارس العليتا لألستاتذة.
هتذا واعلنتت الوصايتة تنصيتب تخصص 
التعليتم  متن  الثانيتة  الستنة  يف  الفنتون 
الثانتوي العتام والتكنولوجتي , وتتكتون من 
علتوم  مشترك  وجتذع  آداب  مشترك  جتذع 
الدراستة  متدة  تستتغرق  و  وتكنولوجيتا, 
أربتع  وتميزهتا  ستنتان  التخصتص  هتذا  يف 
التشتكيلية,  الفنتون  )املوستيقى,  خيتارات 
املترح والستمعي البترصي( يتدرس التلميذ 
املوجته إليها متواد تعليميتة مميتزة يف املجال 
الفنتي إىل جانتب متواد تعليمية مشتركة مع 
شتعب الستنة الثانية ثانوي ليتوج هذا املستار 
بشتهادة بكالوريتا التعليتم الثانتوي يف أحتد 

األربعتة. الخيتارات 

الرشوع يف تقديم وجبات ساخنة يف اول 
يوم مدريس

التالميتذ  اوليتاء  الربيتة  وزارة  وطمأنتت 
عترب  املتدريس،  االطعتام  اليتوم  بضمتان 
تقديتم وجبتات ستاخنة للتالميتذ، مشترة ان 
نستبة تغطيتة املؤسستات الربويتة باملطاعم 
املدرستية تقتارب ال90 باملائة ، عقب استتالم 
587 مطعتم متدريس يف الطتور االبتدائي, 86 
نصتف داخليتة )59 يف الطور املتوستط و27 
يف الثانتوي(, باإلضافتة إىل 13 داخلية تحستبا 

املدريس. الدختول  لهتذا 
ويستتفيد بدايتة متن اليتوم أزيتد متن 4 
ماليتن تلميتذ متن مجانيتة الكتتاب املدريس, 
اىل جانتب استتفادتهم متن منحتة التمتدرس 
و املقتدرة ب 5000 دج وضمتان تزويتد كل 
التالميتذ )قرابتة 11 مليتون تلميتذ( بالكتاب 
املتدريس متن ختالل استتحداث خدمتة الدفع 
االلكرونتي و توستيع نقتاط البيتع والتوزيع 
لتشتمل املكتبتات الخاصتة واملعتارض فضال 

عتن املؤسستات الربويتة .
انته ضمانتا  التوزارة  اعلنتت  وكانتت قتد 
لتوفتر الكتتاب املتدريس لتكل التالميتذ قبتل 
الدختول املتدريس, نظمتت معتارض عترب كل 
خاصتة  مكتبتة   1400 فتتح  متع  الواليتات 
للبيتع بالستعر العتادي وكتذا عتى مستتوى 
املؤسستات الربويتة, باإلضافتة اىل استتغالل 

دواويتن املطبوعتات الجامعيتة عتى مستتوى 
21 واليتة لعمليتة البيع والتعاقد مع مؤسستة 
خاصتة اليصتال الكتاب بستعر رمتزي )150 

دج(.
وكشتفت التوزارة عتن  طبتع 70 مليتون 
االطتوار  يف  املتدريس  الكتتاب  متن  نستخة 
عنته  كشتف  متا  حستب  الثتالث,  التعليمتة 
يف  املدرستية  للمطبوعتات  الوطنتي  الديتوان 
خطتوة ترمي اىل معالجة االختتالالت يف توزيع 

املاضيتة. املواستم  ختالل  الكتتاب  هتذا 
هذه رشوط استتفادة التالميتذ من "الكتب" 

الطرق باسهل 
وجتددت التوزارة التذكتر عتن  توفتر كل 
اىل  وايصالته  املتدريس  الكتتاب  بيتع  رشوط 
التلميتذ متن ختالل مخطتط منهجتي وفعال 
يضمتن استتفادة كل تلميتذ متن هتذه األداة 
البيداغوجيتة مع استتفادة أزيد متن 4 مالين 
تلميتذ متن مجانيتة الكتتاب املتدريس يف اطار 
يمكتن  انته  مشترة  االجتماعتي،  التضامتن 
استتعمال  الستياق  هتذا  يف  التالميتذ  ألوليتاء 
الجزائر)بطاقتة  لربيتد  النقديتة  البطاقتة 
الذهبيتة(, للدفتع عن بعتد عند اقتنتاء الكتب 
املدرستية, ابتتداء متن اليتوم االول للدختول 
املتدريس وذلتك دون التنقل إىل مكاتتب الربيد 
وباستتعمال حوالتة الدفتع, دون الحاجتة إىل 
تتداول الستيولة النقديتة عنتد اقتنتاء الكتتب 

املدرستية.

 التحاق اأزيد من 425 األف تلميذا جديدا لأول مرة بال�شنة الأولى ابتدائي

التدرك  قيتادة  اعلنتت  
الوطنتي عن وضع بمناستبة 
2022- االجتماعتي  الدخول 
أمنيتا  مخططتا   ,2023
مختلتف  بتستخر  وقائيتا 
الوحتدات ضمتن تشتكيالت 
متمثلتة  ومتحركتة.  ثابتتة 
يف دوريتات ونقتاط مراقبتة 
والستكينة  األمتن  لضمتان 
عتى  املروريتة  الستيولة  و 
مستتوى املحتاور املؤدية من 
الربويتة. املؤسستات  وإىل 

لقيتادة  بيتان  وأوضتح 
أن   " الوطنتي  التدرك 
املخطتط يهتدف إىل "توفتر 
املؤسستات  بمحيتط  األمتن 
التعليميتّة، عن طريق تكثيف 
دوريتات مراقبتة يف محيتط 
املؤسستات واملستالك املؤدية 
الفترات  يف  خاصتة  إليهتا 
املتزامنتة مع أوقتات الدخول 
“تستهيال  والختروج”. 
املترور وحفاظا عى  لحركتة 

التالميتذ”. وأمتن  ستالمة 
أن  البيتان   واضتاف 
الوطنتي  التدرك  مصالتح 
الجاهزيتة  "دائمتة  تبقتى 
ومهيتأة للحفتاظ عتى األمن 

مستتمرة  بصفتة  العمومتي 
يتعلتق  متا  كل  يف  والتدختل 
بضمان الستكينة العمومية".
 كما"ستتبارش عتن طريق 
وحتدات  اإلقليميتة,  الفترق 
أمتن الطرقات وفترق حماية 
متع  بالتنستيق  األحتداث 
الستلطات املختصتة برنامجا 
تحسيستيا”.  اتصاليتا 
“لفائتدة املتمدرستن للوقاية 
متن حتوادث املترور, وكتذا 
اآلفات  بمخاطتر  التحستيس 
الوستط  يف  االجتماعيتة 
البيتان- املدريس"-يضيتف 
املصتدر  ذات  واوضتح 
بتأن التدرك الوطنتي يضتع 
كل  يف  املواطنتن  خدمتة  يف 
وقتت ومتكان, الرقم األخر 
النجتدة  لطلتب   1055
واإلستعاف أو التدختل عنتد 
صفحتة  وكتذا  الترورة. 
الفايستبوك,  عتى   TARIKI
حالتة  عتن  لالستتعالم 
إىل  باإلضافتة  الطرقتات, 
املوقتع اإللكروني للشتكاوى 
املستبقة واالستتعالم عن بعد 

.www.ppgn.mdn.dz

الدرك الوطني ي�شع مخططا 
امنيا لإنجاح الدخول المدر�شي 

2023/2022

اعلتن وزيتر الربيتة الوطنيتة عبد 
الحكيتم بلعابد  ان  االمتحتان البديل 
االبتدائتي  التعليتم  مرحلتة  لنهايتة 
لتن يكتون وطنيا مشترا انته اعطى 
وإطتار  رزنامتة  لوضتع  توجيهتات 
يتضمتن  ودقيتق  مفّصتل  تنظيمتي 
عتى الخصتوص  فترة إجتراء هتذا 

االمتحتان.
الوطنيتة  الربيتة  وزارة  ونترشت 
امتس بيتان كشتفت فيه عتن  ترأس 
وزيتر الربيتة الوطنية، عبتد الحكيم 
بلعابتد، وفتق باين صادر عتن وزارة 
الربيتة صبيحة الستبت 17 ستبتمرب 
اجتماعتا  التوزارة،  بمقتر   ،2022
حتره إطارات متن اإلدارة املركزية، 
للربامتج،  الوطنتي  املجلتس  رئيتس 
يف  للبحتث  الوطنتي  املعهتد  مديترة 
الوطنتي  الديتوان  مديتر  الربيتة، 
لالمتحانتات واملستابقات، وعتدد من 
املرافقتن لهتم، ُخّصتص  اإلطتارات 
املرتبطتة  اإلجتراءات  آختر  لضبتط 
بتنصيتب امتحتان تقييم املكتستبات 
يف مرحلتة التعليتم االبتدائتي ابتتداء 
من الستنة الدراستية 2023/2022.
باملناستبة  البيتان  ذات  وحستب 
أكتد الوزير، أن هتذا االمتحتان الذي 
مرحلتة  نهايتة  امتحتان  ستيعّوض 
التعليتم االبتدائتي، ابتداء من الستنة 
يعتترب   ،2023/2022 الدراستية 
ذو  تشتخيصيا  تقييميتا  امتحانتا 
بعتد تكوينتي، للمهتارات والكفاءات 
املكتستبة  والبيداغوجيتة  الربويتة 

ليكتون  املرحلتة،  هتذه  ختالل 
مرجعتا لعمليتة التقويتم واملعالجتة 
للصعوبات املستجلة فيها. متع العلم 
أن هتذا االمتحان ال يحتستب يف معدل 
االنتقتال إىل مرحلة التعليم املتوستط، 
حيتث يعتمتد املعدل الستنوي لجميع 
املواد يف الستنة الخامستة متن مرحلة 
وحيتدا  معيتارا  االبتدائتي  التعليتم 

لالنتقتال.
وضتع  عتى  الوزيتر،  شتدد  كمتا 
مفّصتل  تنظيمتي  وإطتار  رزنامتة 
االمتحتان  هتذا  إلجتراء  ودقيتق 
فترة  الخصتوص:  عتى  يتضمتن 
يشترط  ال  والتتي  االمتحتان  إجتراء 
تقييتم  معايتر  موحتدة؛  تكتون  أن 
تحتدد  موحتدة  ملرجعيتة  تستتجيب 
املطلتوب  واملكتستبات  املهتارات 
هتذه  يف  املتعلتم  لتدى  قياستها 
تكوينيتة  لقتاءات  برمجتة  املرحلتة؛ 
للمرشفن عتى تأطر هتذا االمتحان، 
التذي ستيرشف عليته متن الجانتب 
الوطنتي  الديتوان  اللوجيستتي 
لالمتحانتات واملستابقات متن خالل 

الجهويتة. فروعته 
تنظيتم  الستبت  اعلتن  قتد  وكان 
بداية متن الستنة الدراستية الجارية 
لتقييتم  امتحتان   )2022-2023(
مكتستبات التلميتذ يف نهايتة املرحلة 
احتستاب  بتدون  وذلتك  االبتدائيتة, 
نتائجته يف معتدل االنتقتال إىل الطور 

املتوستط.
وضتع  "تتم  الوزيتر   واوضتح 

والتحضترات  األخترة  اللمستات 
لتقييتم  امتحتان  باعتمتاد  املتعلقتة, 
مكتستبات التلميتذ يف نهايتة املرحلة 
االبتدائيتة, الذي ستيرشع يف تنظيمه 
بدايتة متن الستنة الدراستة الجارية 
)2022-2023("، مضوحتا أن هتذا 
االمتحتان التذي "ال تحتستب نتائجه 
يف معتدل العتام لالنتقتال إىل الطتور 
إىل "تشتخيص  ", يهتدف  املتوستط 
منهتا  يعانتي  قتد  التتي  النقائتص 
التعليتم  مرحلتة  نهايتة  يف  أبناءنتا 
التذي  الشتأن  وهتو  االبتدائتي" 
املستؤول— ذات  ستيمكن --يضيف 

بيداغوجيتة  معالجتة  "ضمتان  متن 
محكمتة ترمتي إىل إعطتاء التالميتذ 
فترص للنجتاح يف مستارهم الدرايس 
االختتالالت  تصحيتح  بعتد  الستيما 
االمتحتان  هتذا  يظهرهتا  التتي 
نهايتة  يف  للمكتستبات  التقييمتي 

االبتدائيتة". الطتور 
"هتذا  ,أن  بلعابتد  ذكتر  كمتا   
للمكتستبات  التقييمتي  االمتحتان 
ستيحل محل امتحتان شتهادة نهاية 
التعليتم االبتدائتي التذي تتم التختي 
عنه منتذ الستنة الدراستية املنرصمة 
",مشترا إىل أن " قترار التختي جتاء 
عقتب دراستة معمقتة أثبتتت عتدم 
منته  بيداغوجيتة  جتدوى  وجتود 
ضغوطتات  تستجيل  عتى  ,فضتال 
نفستية كانت تحيتط بالتالميذ خالل 

االمتحتان". هتذا 
حليمي.غ

حليمي.غ

دوريات مراقبة في محيط المؤسسات 
والمسالك المؤدية إليها

الوطني

اعتبر انه امتحان تقييمي تشخيصي ذو بعد تكويني واعطى تعليمات 
العداد رزنامة تنظيمه

وزارة التربية تكشف عن مختلف ترتيبات تدريس مختلف المواد المستحدثة

 11 مليون تلميذ يعودن للدرا�شة اليوم بنظام تمدر�س "جديد"

بلعابد يوؤكد عدم اإعطاء البعد الوطني لالمتحان 
البديل ل� "ال�شينكام"

حليمي.غ
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أكد أنها ثاني أكبر شريك تجاري
 لروسيا في إفريقيا

لجنة الفالحة تستمع إلى عرض حول مهام الديوان الوطني للحليب ومشتقاته

لجنة الفالحة تتم سلسلة استماعاتها باستضافة المدير العام 
للصندوق الوطني للتعاون الفالحي

العملية " حصريا" عبر االنترنت

الوطني

الترويس  الرئيتس  أكتد 
الجزائتر  أن  بوتتن  فالديمتر 
هتي ثانتي أكرب رشيتك تجاري 

إفريقيتا. يف  لروستيا 
“روستيا  موقتع  ونقتل 
الرئيتس  ترصيحتات  اليتوم”، 
الترويس فالديمتر بوتتن التي 
ألقاهتا بمناستبة قبولته أوراق 
الستفراء  متن  عتدد  اعتمتاد 
الجتدد يف موستكو ومتن بينهم 
إستماعيل  الجزائتري  الستفر 

بتن عمتارة.
موستكو  إن  بوتتن  وقتال 
التذي  املتتوازن  الختط  تدعتم 
الشتؤون  الجزائتر يف  تنتهجته 
ُمشتددا عى  والدولية،  اإلقليمية 
رضورة مواصلتة العمل الثنائي 

الترشق  االستتقرار يف  لتعزيتز 
إفريقيتا  ومنطقتة  األوستط 

والستاحل. والصحتراء 
كمتا أشتار الرئيتس بوتتن 
متع  روستيا  تفاعتل  أن  إىل 
الجمهوريتة الجزائريتة هو من 
االستراتيجية  الرشاكة  طبيعتة 
التتي تجمع البلدين، كاشتفا أن 
التبتادل التجتاري واالقتصادي 
بتن البلديتن آختذ يف التطتور.

متن  متارس  “يف  وأضتاف: 
هتذا العتام، احتفلنتا بالذكرى 
العالقتات  لتأستيس  التت60 
الدبلوماستية، ودعونتا الرئيس 
الجزائتري عبتد املجيتد تبتون 

روستيا”. إىل  بزيتارة  للقيتام 

قامتت رشكتة ستونلغاز منتذ 
2020 بربط 23.000 مستتثمرة 
الكهربائيتة،  بالشتبكة  فالحيتة 
أي متا يعتادل نستبة 86 باملائتة 
النتوع  متن طلبتات ربتط هتذا 
متن املستتثمرات عتى املستتوى 
الرشكة  الوطنتي، حيتث واكبتت 
وتترة هذه الطلبتات خصوصا يف 

مناطتق الجنتوب.
وأوضتح الرئيس املديتر العام 
ملجمتع ستونالغاز، متراد عجال، 
ختالل لقتاء لته اليوم متع ممثي 
للفالحتن  الوطنتي  االتحتاد 
عتام  إنجتازات  أن  الجزائريتن، 
ربتط  نستبة  ىبلغتت   2022
غايتة  إىل  الفالحيتة  املستتثمرات 
شتهر جويلية 2022 نسبة 90% 
متن مجمتل املستتثمرات الواجب 

الكهربائيتة. بالطاقتة  ربطهتا 
متن  أنته  عجتال  وأضتاف 
مجمتل 23 ألتف مستتثمرة تتم 

ربطها منتذ 2020، هناك تقريبا 
فالحيتة  مستتثمرة  ألتف   20
حيتث  الخدمتة  حيتز  وضعتت 
الجنوبيتة  املناطتق  استتحوذت 
عى حصة األستد بمتا يقارب 13 
ألف مستتثمرة فالحيتة بناحيتي 

وبشتار. لورقلتة  التوزيتع 
وكشتف املتحدث ذاتته أنه من 
 30 ربتط  إىل  الوصتول  املربمتج 
ألتف مستتثمرة فالحيتة إىل غاية 
نهايتة العتام الجتاري وربط 48 
عتام  نهايتة  يف  مستتثمرة  ألتف 

.2023
كشتف  آختر،  ستياق  ويف 
ملجمتع  العتام  املديتر  الرئيتس 
ستونالغاز عتن تستجيل تراجتع 
والتتي  الرشكتة  مستتحقات  يف 
بلغتت 161 مليار دينتار إىل غاية 
نهايتة الستدايس األول متن العام 
الجاري، مشترا إىل أن 70 باملائة 

املواطنتن. منهتا تختص 

تعهتدت لجنتة الفالحتة والصيتد البحتري 
وحمايتة البيئتة، باملجلتس الشتعبي الوطنتي، 
بتشتكيل لجنتة تستهر عتى رفتع االنشتغاالت 
املعنيتة  الجهتات  إىل  الحليتب  شتعبة  حتول 
متن أجتل حتل أزمتة الطوابتر واملضاربتة يف 
أكيتاس الحليب، وذلتك بهدف رفتع الغبن عى 

املواطتن.
الفالحتة  لجنتة  استتمعت  الستياق،  ويف 
والصيتد البحتري وحمايتة البيئة برئاستة   بن 
ستبقاق عتي رئيتس اللجنتة  إىل املديتر العام 
للديتوان الوطنتي املهنتي للحليتب ومشتتقاته 
بتن كعكتع ستليمان التذي قتدم عرضتا حول 

مهتام الديتوان.
 وذّكتر املديتر العتام يف البدايتة أن الديتوان 
الوطنتي املهنتي للحليتب ومشتتقاته، متعاقتد 
حاليتا متع 205 ملبنة، 119 منها تستتفيد من 
مستحوق الحليب املدعتم، وأضتاف أن الديوان 
يستاهم يف تنظيتم وتمويتن وضبتط الستوق 

ومشتتقاته. للحليب  الوطنيتة 
وكشتف املديتر العتام أن برنامتج الديتوان 
يرمتي إىل تحستن وتنميتة إنتتاج الحليتب بما 
يتتالءم متع االستراتيجية املنتهجتة متن أجل 
تطويتر هذا الفترع وإيجتاد حلتول للمعوقات 

امليدانيتة من ختالل نصائح الدعم االستشتاري 
التحفيتز  وكتذا  املربيتن،  لصالتح  والتكويتن 
يف  الجمعتوي  والعمتل  املهنتي  التنظيتم  عتى 
التأطتر ومتابعة مشتاريع إنشتاء تعاونيات يف 
ظتل النصتوص التنظيميتة املستتحدثة يف هذا 
املجال، وباإلضافة إىل املستاهمة يف تحستن أداء 
تربيتة املتوايش ورفتع كفاءتهتا اإلنتاجيتة، مع 
تطوير شتبكة جمتع الحليتب وتنمية الشتعبة 
عتن طريتق إنشتاء ومتابعتة قاعتدة للبيانات.

ومتن جهتة أخترى، كشتف بتن كعكتع أن 
الربامتج التتي ستطرت متن طترف القطتاع، 
الحليتب، مكنتت متن  والتتي تختص شتعبة 
بربنامتج  تتعلتق  نوعيتة  ديناميكيتة  تفعيتل 
تطويتر الحليتب وجمعه وإدماجته منذ 2009 
واستشتهد ببعض املتؤرشات املتعلقتة باإلنتاج 
يرتكتز  التذي  الطتازج  للحليتب  اإلجمتايل 
باألغلبيتة عتى إنتاج ستالالت األبقتار املتطورة 
ألتف  إجمتايل908  تمثتل 32 % متن  والتتي 
رأس والتتي تنتتج 71 % من اإلنتتاج اإلجمايل 
للحليتب والتذي يعتادل 3.3 مليار دج ستنويا.

وعقتب العترض عترب  أعضتاء اللجنتة عتن 
تأستفهم الستتمرار ظاهترة الطوابتر الكثرة 
التتي تشتهدها واليات الوطتن من أجتل اقتناء 

املعايتر  بمعرفتة  وطالبتوا  الحليتب،  أكيتاس 
املعتمتدة متن أجتل توزيتع مستحوق الحليب 
الحصتص  وكتذا  امللبنتات،  مستتوى  عتى 
املخصصتة لتكل واليتة والتوزيع العتادل لهذه 

دة. ملا ا
وتستاءل بعتض املتدخلتن عن ستبب توفر 
الحليتب الذي ينتجه القطاع الخاص يف الستوق 
مقابتل ندرة متا تنتجه الدولتة، ويف هذا الصدد 
تتم اقتراح رفع عدد نقتاط البيع عى مستتوى 

البلديتات لتفادي الطوابتر واملضاربة.
وباإلضافتة إىل هتذه املواضيتع ناقش أعضاء 
اللجنتة هامتش الربتح متن تستويق الحليتب 
حيتث  الفالحتن،  حمايتة  وكتذا  ومشتتقاته، 
خارطتة  يف  النظتر  إعتادة  بترورة  طالبتوا 
توزيتع امللبنات وفقتا الحتياجتات كل والية مع 
األختذ يف االعتبتار حاجتات الواليتات الجديدة، 
السلستلة  أطتراف  كل  بمراعتاة  كمتا طالبتوا 
املعنيتة باإلنتتاج انطالقتا متن تربيتة األبقتار 
الكافيتة  باملتوارد  الفالحتن  ودعتم  الحلتوب 
إطتار  يف  امليتاه  مصتادر  توفتر  إىل  وصتوال 
تعاونيتات تستمح بمضاعفتة إنتتاج الحليتب 

الطتازج.

أعترب، امس،  رشيتف بن حبيلتس، املدير 
العتام للصنتدوق الوطني للتعتاون الفالحي، 
عتن أستفه لعتدم انختراط أغلبيتة فالحتي 
بعتض الواليتات )عتى غترار واليتة الطارف 
( يف منظومتة التأمتن وهتو ما أدى، حستبه،  
إىل عتدم استتفادتهم متن التعويضتات جراء 
الحرائتق التي مستت الواليتة مؤختراً، وانتهز 
إىل  الدعتوة  املقتام ليجتدد  الفرصتة يف هتذا 

رضورة التوجته نحتو إجباريتة التأمتن.
ومواصلًة لسلستلة االجتماعتات التي تقوم 
بهتا لجنتة الفالحتة الصيتد البحتري والبيئة 
مع مستؤويل مختلتف القطاعتات التي تدخل 
تحتت دائترة اختصاصاتهتا، استتمع أعضاء 
اللجنتة امتس برئاستة، عتي بن ستبقاق، إىل 
املديتر  عترض قدمته رشيتف بتن حبيلتس 
العتام للصنتدوق الوطني للتعتاون الفالحي.

الرحيتب  وبعتد  األشتغال،  مستتهل  ويف 
بالحضتور، أكد رئيتس اللجنة أن استتضافة 

املديتر للصندوق الوطنتي للتعتاون الفالحي 
القطتاع  هتذا  وزن  إىل  بالنظتر  جتاءت 
التذي  التدور  بأهميتة  ووعيتا  االستراتيجي 
يلعبته الصنتدوق يف مرافقة جهتود الفالحن 
يف رفتع املردوديتة الفالحيتة وضمتان األمتن 

الغذائتي.
ومتن جهتته، أوضتح بتن حبيلتس، لتدى 
الوطنتي  الصنتدوق  أن  الكلمتة،  تناولته 
للتعتاون الفالحي يعتترب من أهم املؤسستات 
الفالحتي  القطتاع  يف  تنشتط  التتي  املاليتة 
وقطتاع التأمينات، حيتث يملتك 69 صندوقا 
محتي،  مكتتب   500 متن  وأكثتر  جهويتا 
وأضتاف بأنته ستيرشع قريبا يف فتتح فروع 

الجديتدة. بالواليتات  للصنتدوق 
وأمتا بالنستبة للوضعية املاليتة للصندوق، 
فقتد أكتد املديتر بأنهتا يف تحستن مستتمر 
وكشتف بتأن رقتم احتياطاتته قد بلتغ أكثر 

متن 22 مليتار دج.

عتى  النتواب  شتدد  املناقشتة،  وختالل 
أهميتة خلتق ميكانيزمات لتطويتر الصندوق 
وجعلته يف صيغة بنتك تعاوني يهتتم بتمويل 
الفالحتن ودعمهتم، وكتذا رضورة االهتمتام 
أوستاط  يف  االجتماعتي  الضمتان  بتعزيتز 
الفالحتن، فضتال عتن مراجعتة النصتوص 
الفالحيتة. بالتأمينتات  املتعلقتة  الترشيعيتة 

وعرفتت املناقشتة طترح تستاؤالت حتول 
األستباب الحقيقيتة التتي تعتوق التحستيس 
إىل  باإلضافتة  الفالحتي،  التأمتن  بترورة 
الفتالح"  "دار  تجربتتي  تعميتم  إىل  دعتوات 

وكتذا "دار اإلبتل".
أن  ستبقاق  بتن  أكتد  اللقتاء،  نهايتة  ويف 
اللجنة تستعى إىل دعتم كل ما يختدم القطاع 
كمتا  أدائته،  وتحستن  وتطويتره  الفالحتي 
وعتد بتأن ترفتع كل االنشتغاالت التتي تقدم 
بهتا  املديتر عى شتكل توصيتات إىل التوزارة 

. ملعنية ا

افرجتت وزارة التعليم العتايل عن رزنامة 
مستابقة االلتحتاق بطتور املاستر لتكوين 
أستاتذة التعليتم الثانتوي لفائتدة التالميذ 

ذوي اإلعاقتة الستمعية"الصم والبكم".
وانطلقتت امتس حستب بيتان صتادرة 
عتن وزارة التعليتم العتايل  عملية الرشتح 
للمشتاركة يف املستابقة والتي تكون حرصيا 
"عترب االنرنت" وتستتمر الرشتحيات  اىل 

غايتة  24 ستبتمرب الجاري .
واوضحتت وزارة التعليتم العايل ان ايداع 
امللفتات ستيكون متن 25 اىل 29 ستبتمرب 
 30 متن  املمتتدة  الفترة  تكتون  ان  عتى 
ستبتمرب اىل 6اكتوبر 2022 لدراسة امللفات 
واالعتالن عتن النتائتج االنتقتاء االول من 9 
اىل 13 اكتوبتر 2022 عتى ان يكتون موعد 

انطتالق الدراستة بدايتة متن 15 اكتوبر.
واوضحتت وزارة التعليتم العايل والبحث 
االلتحتاق  مستابقة  بخصتوص   العمتي 
بطتور املاستر لتكويتن أستاتذة التعليتم 

اإلعاقتة  ذوي  التالميتذ  لفائتدة  الثانتوي 
الستمعية، انه املاستر الوحيد  عى الصعيد 
الوطنتي تضمنه املدرستة العليا لألستاتذة 

املتخصصتة يف تكويتن هتؤالء املكونتن.
املرستوم  لصتدور  تبعتا  هتذا   وياتتي 
 20 يف  املتؤرخ   21-515 رقتم  التنفيتذي 
 25 املوافتق   1443 عتام  األوىل  جمتادى 
إنشتاء  املتضمتن   2021 ستنة  ديستمرب 
البكتم،   – الصتّم  عليتا ألستاتذة  مدرستة 
الجامعيتة  الستنة  بعنتوان  اطلتق   حيتث 
2022 – 2023 عترض تكويتن جديتد يف 
التعليتم  أستاتذة  لتكويتن  املاستر  طتور 
اإلعاقتة  ذوي  التالميتذ  لفائتدة  الثانتوي 
الستمعية. يعتّد هتذا املاستر وحيتدا عتى 
الصعيتد الوطنتي تضمنته املدرستة العليا 
هتؤالء  تكويتن  يف  املتخصصتة  لألستاتذة 

املكونتن.
واضافتت التوزارة  انته يتتّم االلتحتاق 
بطتور املاستر لتكويتن أستاتذة التعليتم 

اإلعاقتة  ذوي  التالميتذ  لفائتدة  الثانتوي 
وطنيتة  مستابقة  طريتق  عتن  الستمعية، 
للمرشتحن  ويستمح  الشتهادة.،  حستب 
الليستانس  شتهادة  عتى  الحائزيتن 
)بكالوريا + 3 ستنوات( أو شتهادة أجنبية 
هتذه  يف  املشتاركة  بمعادلتهتا  معترف 

املستابقة.
التكويتن يف طتور  أن  االشتارة   يجتدر 
يتتم  املاستر ستيمتد عتى متدار ستنتن 
املتخصصتن  االستاتذة  تعليتم  خاللهتا 
مهتارات التعامتل متع فئتة الصتم البكتم 
عتن طريتق تكوينهتم مجتال االرطوفونيا 
واالذن  االنتف  وطتب  الستمع  وأجهتزة 
يف  يشترط  انته  موضحتة  والحنجترة، 
العليتا  املتدارس  خريجتي  املرشتحن 
لألستاتذة الحصول عى شتهادة الليسانس 
يف االختصتاص, منهتا الرياضيتات, العلوم 
الفيزيائيتة والعلتوم الطبيعيتة, إىل جانتب 
والجغرافيتا  والتاريتخ  العربيتة  اللغتة 

اسكندر ا
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اسكندر ا

والعلتوم االستالمية واللغتن الفرنستية واالنجليزية وكذا الفلستفة.
اعتمتاد برنامتج متخصتص وتربصتات ميدانيتة يف  و  ستيتم 
املستشتفيات واملتدارس واملتوستطات والثانويتات التتي تستتقبل 
تالميتذ يعانون متن صعوبات يف الستمع وكذا باملؤسستات الخاصة 

بهتذه الفئتة التابعتة لتوزارة التضامتن الوطني.
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بالتنسيق بين شركة رويبة وجمعية القبة المتحدة..

االقتصادي

الجريتدة  متن   60 العتدد  يف  صتدرت 
للمناطتق  التابعتة  املواقتع  قائمتة  الرستمية 
التتي توليهتا الدولتة أهمية خاصتة يف مجال 

االستتثمار.
ووفقتا للمرستوم التنفيذي رقتم 22-301 
التذي وقع عليته الوزيتر األول أيمتن بن عبد 
الرحمان يف 8 ستبتمرب 2022, تشتمل القائمة 
البلديتات التابعتة للهضتاب العليتا والجنوب 
والجنتوب الكبتر, وتلك التي تتطلتب تنميتها 
مرافقتة خاصتة متن طترف الدولتة,  وكتذا 
البلديتات التتي تمتلتك إمكانيات متن املوارد 

الطبيعيتة القابلتة للتثمن.
فبالنستبة للفئة األوىل, يتعلتق األمر بمجمل 
يف  تقتع   واليتات  لتستع  التابعتة  البلديتات 
الجنتوب الكبتر )أدرار وايليزي وتامنغستت 
وتنتدوف وتيميمون وإن صالتح وجانت وإن  
قتزام وبترج باجتي مختتار( و 11 واليتة يف 
الجنتوب )بستكرة وبشتار والتوادي وغرداية 
واالغتواط وورقلتة واملغتر واملنيعتة واوالد 
جتالل وبني عبتاس وتوقرت( وتستع واليات  
يف الهضتاب العليتا )باتنتة والجلفتة والبيض 
وخنشتلة واملستيلة والنعامة وستعيدة وتبسة 
وتيتارت( إضافتة إىل بعض البلديتات التابعة 
لعترش واليتات أخترى )أم البواقتي والبويرة 
وتلمستان وستطيف وستيدي بلعباس واملدية 
وستوق   وتيسمستيلت  بوعريريتج  وبترج 

وميلة(. أهتراس 
وبخصتوص املواقتع التي تتطلتب مرافقة 
خاصتة من طترف الدولتة, تم تحديتد قائمة 
متن البلديات موزعتة عى مستتوى 27 والية.
أمتا الفئتة الثالثتة فتشتمل املواقتع التتي 
تمتلتك متوارد معدنيتة توجد يف عتدة بلديات 

موزعتة عتى معظتم واليتات البالد.
وحستب املرستوم التنفيتذي, يتتم تحيتن 
قائمتة املواقتع التابعتة للمناطق التتي توليها 

الدولتة أهميتة خاصتة, باقتراح من التوزراء 
املعنيتن عنتد الحاجة.

تنفيتذا  القائمتة  هتذه  تحديتد  ويأتتي 
قانتون  متن  املتادة  يف  التواردة  للتدابتر 

الجديتد. االستتثمار 

صدور النصوص التطبيقية الخاصة 
بالقانون 18-22 املتعلق باالستثمار يف 

الجريدة الرسمية رقم 60
الجريتدة  متن  االختر  العتدد  يف  صتدر 
الخاصتة  التطبيقتي  النصتوص  الرستمية، 

باالستتثمار املتعلتق   22-18 بالقانتون 
 60 رقتم  الرستمية  الجريتدة  وتضمنتت 
املؤرختة يف 21 صفتر عتام 1444 ه املوافتق 
ل18 ستبتمرب ستنة 2022 ثمانتي نصتوص 
تطبيقيتة لقانون االستتثمار تتعلق بتشتكيلة 
املتعلقتة  للطعتون  الوطنيتة  العليتا  اللجنتة 

الوطنتي  املجلتس  باالستثمار،تشتكيلة 
لالستتثمار وستره ، تنظيم الوكالة الجزائرية 
لرقية االستتثمار وسترها، وكيفيات تسجيل 
االستتثمارات  عتن  التنتازل  أو  االستتثمارات 
أو تحويلهتا وكتذا مبلتغ وكيفيتات تحصيتل 
األتاوى املتعلقتة بمعالجة ملفات االستتثمار؛ 
والستلع  النشتاطات  قتوائتتم  وتحديتد 
والخدمتات غر القابلة لالستتفادة متن املزايا 
وكتذا الحتدود الدنيا متن التمويل لالستتفادة 
متن ضمتان التحويل؛ تحديتد قائمتة املواقع 
التابعتة للمناطتق التتي توليها الدولتة أهمية 
خاصتة يف مجتال االستتثمار؛ تحديتد معاير 
وكيفيتات  املهيكلتة  االستتثمارات  تأهيتل 
االستتفادة متن مزايتا االستتغالل وشتبكات 
والتدابتر  االستتثمارات  ومتابعتة  التقييتم؛ 
احترام  عتدم  حالتة  يف  اتخاذهتا  الواجتب 

املكتتبتة. وااللتزامتات  الواجبتات 

أكتدت املديترة العامتة لالستتثمار بتوزارة 
الصناعتة هتادي جوهتر أن املنصتة الرقميتة 
مؤسستة  طترف  متن  املستتحدثة  للمستتثمر 
دعتم تطويتر الرقمنة هتي أداة فعالتة للرويج 
لالستتثمار يف الجزائتر واعتربتهتا همزة وصل 

بتن املستتثمر واإلدارة
وقالتت هتادي جوهتر يف حتوار خصتت به 
الرقميتة  املنصتة  أن  األوىل   اإلذاعيتة  القنتاة  
كل  لتستهيل  فعالتة  أداة  هتي  للمستتثمر 
اإلجتراءات الخاصتة باالستتثمار وهتي بوابتة 
كمتا  وجلبته  لالستتثمار  للرويتج  حقيقيتة 
العقبتات  تذليتل  عتى  املنصتة  هتذه  تعمتل 
وتستهيل التواصل الستتعادة الثقة بتن اإلدارة 

وتقويتهتا.  واملستتثمر 
وأوضحتت املتحدثتة ذاتهتا أن مهام إنشتاء 
هتذه املنصتة أستندت ملؤسستة دعتم تطويتر 
الرقمنتة التابعتة لتوزارة الربيتد واملواصتالت 

الستلكية والالستلكية .
عبتد  الستيد  الجمهوريتة،  رئيتس  وكان 
ترؤسته   ختالل  أستدى   قتد  تبتون  املجيتد 
اجتمتاع مجلس التوزراء  ، تعليمتات للحكومة 
باستتحداث الشتباك الوحيتد لالستتثمار قبتل 
نهايتة ستبتمرب الجاري حستبما جتاء يف بيان 

التوزراء. ملجلتس 
عترض  بخصتوص  أنته  البيتان  وأوضتح 
حتول املنصة الرقمية للمستتثمر، شتدد رئيس 

الجمهوريتة عتى "أن يكتون الهتدف األول هو 
ضمان الشتفافية التي ينبغتي تحقيقها ميدانيا 
متن ختالل آليتة املنصتة الرقمية للمستتثمر."
 كمتا شتدد رئيتس الجمهوريتة عتى "أن 
اآلليتات  بتن  متن  الرقميتة  املنصتة  تكتون 
الصناعتي  العقتار  إحصتاء  عتى  املستاعدة 

ملستتحقيه." منته  االستتفادة  وتوجيته 
عتى  أيضتا،   ، الجمهوريتة  رئيتس  أكتد  و 
الوحيتد  الشتباك  أن "آختر أجتل الستتحداث 
لالستتثمار، نهايتة ستبتمرب الجتاري للوقوف 
عتى إحصائيات دقيقة تستمح بإعتداد مخطط 
وتستهيل  االستترشاف  عتى  مبنتي  تستير 

االستتثمار."

كشتف مستشتار وزيتر األشتغال العمومية 
والتري والهيتاكل القاعدية محتي الدين محمد 
أن  الطبعتة ال18 للصالتون التدويل لألشتغال 
متن  61ستنة   " شتعار  تحتت  العموميتة 
االنجتازات" تعرف مشتاركة نوعيتة ألكثر من 

140 عتارض.
و لتدى استتضافته امتس  ضمتن برنامتج 
األوىل  اإلذاعيتة  للقنتاة  الصبتاح"  "ضيتف 
متن  الهتدف  أن  محمتد  الديتن  محتي  قتال 
تنظيتم هتذه التظاهرة  هتو تشتجيع الرشاكة 
لإلنجتاز  الوطنيتة  الوستائل  قتدرات  وإبتراز 
جتو  لخلتق  والرقابتة   الدراستات  ومكاتتب 
لتبتادل الختربات وإعطتاء نفس جديتد لقطاع 
األشتغال العموميتة والذهتاب  نحتو االبتتكار 
والبحتث العلمي التطبيقي يف صناعة األشتغال 

. العموميتة 
املتؤرشات  أن  ذاتته  املتحتدث  وأوضتح 
املحققتة يف القطاع تستتجيب لتحديات العرص 
داللتة  لهتا  نوعيتة  قفتزة  حققتت  "الجزائتر 
قويتة عتى مكانتة قطتاع األشتغال العموميتة 
يف النشتاط الحكومتي ودوره كركيتزة وقاطرة 

الوطنتي." لالقتصتاد 
قتال  االقتصاديتة   للمتؤرشات  وبتطرقته 
والتري  العموميتة  األشتغال  وزيتر  مستشتار 
الديتن محمتد أن  القاعديتة محتي  والهيتاكل 
الجزائتر حاليتا ثاني دولتة إفريقيتة من حيث 
طتول شتبكة الطرقتات  بأكثر متن 140 ألف 
كلم  حيث تم  تشتييد وبناء الطرقات وتوستعة 
طاقتهتا االستتيعابية متن خالل إنجاز شتبكة 
الطترق الريعتة "كل هتذا يستاهم يف تلبيتة 

احتياجتات االقتصتاد الوطنتي."
أمتا يف مجتال املطتارات يضيتف املتحتدث  
مطتار   36 منهتا  مطتار   51 لدينتا  "حاليتا 
مفتتوح لحركتة الطران أمتا يف مجتال املوانئ 
52 مينتاء موزعتة عتى  فحاليتا نحتوز عتى 
الستاحل الجزائتري منهتا 11 مينتاء تجتاري 
أمتا فيمتا يتعلتق بالجستور فقتد بلتغ عددها 

11 ألتف جتر متن مختلتف األنتواع."
وشتدد املتحتدث  عتن األمتن اللوجستتي ، 
عى أهميتة إدراج املؤسستات الناشتئة لضمان 
تطوير القطتاع ومواكبته للمستتجدات العاملية 
املنجتزة  املنشتآت  ديمومتة  ضمتان  وكتذا  
فالتحتدي الكبتر للجيتل الجديتد حستبه هو 

كيفيتة الحفتاظ عتى كل هتذه املكتستبات.

النصوص التطبيقية الخاصة بالقانون 18-22 المتعلق باالستثمار 

مستشار وزير األشغال العمومية والري والهياكل القاعدية محي الدين محمد:

فريال/ت -اسكندر ا

اسكندر ا

حليمي.غ

الصناعتة  وزيتر  أعلتن 
الصيدالنيتة عتي عون يتوم االثنن 
من قستنطينة عن تدابر تستهيلية 
لفائتدة  محفتزة  وتشتجيعية 
املستتثمرين يف املجتال الصيدالنتي 
النشتاط  هتذا  ترقيتة  بهتدف 

. تيجي السترا ا
وأكتد الوزيتر يف نتدوة صحفية 
نشتطها عتى هامتش زيتارة عمل 
وتفقد قتام بها إىل والية قستنطينة 
أن تقليتص آجتال دراستة ملفتات 
املستتثمرين يعتد من بتن التدابر 
املتختذة يف هتذا اإلطتار, موضحتا 
بتأن تعليمتات قتد تتم إعطاؤهتا 
متن  املودعتة  امللفتات  عتى  للترد 
طترف املستتثمرين  يف آجتال "لن 

واحدا". شتهرا  تتعتدى 
قانتون  بتأن  أبترز  أن  وبعتد   
إنشتاء  بدعتم  يستمح  االستتثمار 
مناصتب  وفتتح  األدويتة  صناعتة 
فاتتورة  وتقليتص  جديتدة  عمتل 
بتأن  الوزيتر  أفتاد  االستتراد 
أيضتا  اتختذت  قتد  إجتراءات 
الفواتتر. عتى تضخيتم  للقضتاء 
الستياق  هتذا  يف  واعتترب   
الجديتد  االستتثمار  قانتون  أن 
ستيمكن متن التمييتز بتن املهني 
واملضاربتن واللوبيتات التي تعيق 
يف  الصيدالنيتة  الصناعتة  تنميتة 

الجزائتر. 
وفيمتا يتعلتق بوفترة األدوية يف 
الستوق الوطنيتة وبعتد أن أشتار 
يف  "الضغتط"  بعتض  وجتود  إىل 
هتذا املجتايل ألح الستيد عتون عى 
صناعتة  خلتق  يف  اإلرساع  أهميتة 
تستتجيب  حقيقيتة  صيدالنيتة 

الوطنيتة. لالحتياجتات 
بقستنطينة  صيتدال  وبمصنتع 
ألتح الوزيتر عتى أهميتة التكوين 
إلضفتاء مردوديتة عتى املجهودات 
املبذولتة يف مجتال صناعتة التدواء 
وكذلتك عتى "استتقرار" إطارات 

املصنع. هتذا 
عروضتا  حتر  أن  بعتد  و 
حتول آفتاق تطويتر وتنميتة هتذا 
مشتاريع  ختالل  متن  املصنتع 
اللقتاح  الخصتوص  عتى  إلنتتاج 
املضتاد لإلنفلونزا ومشتتقات الدم 
واملكونتات التتي تدختل يف عتالج 
البيولوجية  والجزيئتات  الرطتان 
عتون  الستيد  وجته  املبتكترةي 
الدعتوة للتعتاون متع القطاعتات 
املعنيتة )الوكالتة الوطنيتة للتدم( 

املشتاريع.    هتذه  إلنجتاح 
كمتا دعا إىل تحستن استتغالل 
اإلنتتاج ملصنتع صيتدال  خطتوط 
التذي يعمتل حاليا ûحستبه- دون 
قدرتته الحقيقية و ذلتك من خالل 
تعزيتز التكوين والكفتاءة التقنية.

اللقاح املضاد لكوفيدي  وبشتأن 
أفتاد الوزير بتأن 3 ماليتن جرعة 
لتعتزز  وتأتتي  بصيتدال  مخزنتة 
بتت13  املقتدر  املوجتود  املختزون 
مليتون جرعتة والتذي يمكتن من 

تغطيتة الطلتب يف أي وقتت.

الرويبتة،  بلديتة  مستشتفى  نظتم 
أمتس الثالثاء، الحفل الرستمي لتدشتن 
 /  3 م   37.3 بستعة  أكستجن  محطتة 
ستاعة بنستبة نقاء ٪93. من األكستجن 
املستشتفى  مؤسستة  مديتر  بحضتور 
العتام الرويبتة ، لطريش جمتال. وممثي 
إنجتاز  متن  مكنتت  التتي  الترشكات 
هتذه املحطتة، عتى غترار رشكتة رويبة 
للمرشوبتات. والجمعيتة الخريتة “القبة 
املتحتدة” وعتدد متن الترشكات املتربعة.

وقتد وجته  مديتر املستشتفى خالص 
شتكره إىل جميع الرشكات التي ستاهمت 
بتكل الوستائل يف هذا املرشوع. وال ستيما 
بوشتار التتي تحملتت مترشوع محطتة 
عتن  نيابتة  إنجازهتا  حتتى  األكستجن 
NCA Rouiba. وكتذا جميتع الترشكات 
الجزائريتة التابعتة لتت Castelمجموعة.

ويف معترض حديثهتا عن هتذا العمل 
 NCA جتويل بوشتار ، األمينة العامتة لت ،
Rouiba: “نحتن فختورون جتًدا. بأننتا 
األكستجن  محطتة  تستليم  يف  ستاهمنا 
عاليتة الجتودة هتذه يف خدمتة الصحتة 
والتتي  الرويبتة.  مستشتفى  يف  العامتة 

تجستد القيتم والتزامتات رشكاتنتا تجاه 
مجتمعنتا املشترك “.

كمتا أضافتت “إن تشتغيلها ستيوفر 
األكستجن  كميتة  الرويبتة  ملستشتفى 
التتي يحتاجهتا، وهي 50 زجاجتة يوميًا، 
أي 10000 لتر يف األستبوع. كمتا يعني 
أن هتذا املصنتع ستيوفر رعايتة املترىض 
بشتكل   COVID-19 بتت  املصابتن 
مستتدام. وكذلتك جميتع املترىض الذين 
األكستجن  استتخدام  تتطلتب رعايتهتم 

» الطبتي. 
بعتد ذلتك ، كشتف املدير، عتن أعمال 
التنقيتب التي تتم إجراؤها تعمتل بكامل 
طاقتهتا. باإلضافتة إىل األعمتال الجديدة 
املتمثلتة يف تشتييد مبنتى. من أجتل إيواء 
توستعة املخترب والصيدلة التتي أصبحت 
املتغترة  االحتياجتات  إىل  نظتًرا  ضيقتة 

باستتمرار. ذ
كمتا جتدد املديتر شتكره للمانحتن 
ووجه نتداء لتقديتم التربعات الستتكمال 
العمتل الجتاري. واختتتم اللقتاء بتهنئة 
وتكريتم املعاطتف البيضاء الذيتن أحيلوا 

التقاعد. عتى 

الختام  النفتط  أستعار  ارتفعتت 
ختالل تعامتالت امس الثالثاء وستط 
اإلمتدادات،  تراجتع  عتى  متؤرشات 
يأتتي ذلتك يف الوقتت التذي تستيطر 
املختاوف متن أن زيتادة رفع أستعار 
الفائتدة األمريكية هذا األستبوع للحد 
متن التضختم قتد تحتد متن النمتو 
يف  الطلتب  عتى  وتؤثتر  االقتصتادي 

أكترب مستتهلك للنفتط يف العالتم.
 وبحلتول الستاعة 08:05 صباًحا 
ستعر  ارتفتع  غرينتتش،  بتوقيتت 
العقتود اآلجلتة لختام برنتت القيايس 

تستليم شتهر نوفمترب بنستبة 0.43 
دوالًرا   92.40 مستجاًل  باملائتة، 

للربميتل.
اآلجلتة  العقتود  ستعر  وارتفتع   
لخام غرب تكستاس الوستيط تسليم 
أكتوبتر التذي ينتهتي اليتوم الثالثاء 
بنستبة 0.33 باملائة إىل 86.01 دوالًرا 

. ميل للرب
الختام  النفتط  أستعار  وكانتت 
قتد أنهتت تعامالتهتا،  اإلثنتن، عتى 

متقلبتة. جلستة  بعتد  ارتفتاع 

تدابير لترقية ال�شتثمار 
في ال�شناعة ال�شيدلنية

تد�شين محطة اأك�شجين بم�شت�شفى الرويبة

اأ�شعار النفط في منحى ت�شاعدي

�شدور قائمة المناطق التي توليها الدولة اأهمية خا�شة
 في الجريدة الر�شمية

جوهر هادي: المن�شة الرقمية اأداة فعالة للترويج وهمزة و�شل 
بين الم�شتثمر والإدارة

"الجزائر حققت قفزة نوعية لها دللة قوية على مكانة قطاع 
الأ�شغال العمومية"

هناء ج

اسكندر ا

هناء ج
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التفا�شيل الكاملة لتدابير ال�شتثمار الجديدة
متتن  املستتتثمرون  يتمكتتن  لتتن 
االستتتفادة متتن املزايتتا التتتي تمنحهتتا 
دختتول  إثبتتات  بعتتد  إال  الدولتتة 
مشتتاريعهم ملرحلتتة االستتتغالل، وذلتتك 
بموجتتب مرستتوم تنفيتتذي صتتدر يف 
العتتدد 60 متتن الجريتتدة الرستتمية.
وفًقتتا للمرستتوم التنفيتتذي رقتتم -22

302 التتذي وقتتع عليتته الوزيتتر األول 
أيمتتن بتتن عبتتد الرحمتتان يف 8 ستتبتمرب 
الجتتاري، فتتإن "االستتتفادة متتن املزايتتا، 
بعنتتوان مرحلتتة االستتتغالل، بطلتتب 
محتتر  إعتتداد  إىل  املستتتثمر،  متتن 
معاينتتة الدختتول يف االستتتغالل، تعتتّده 
الوكالتتة الجزائريتتة لرقيتتة االستتتثمار".

املمنوحتتة،  املزايتتا  متتدة  وتحتتّدد 
عتتى  االستتتغالل،  مرحلتتة  بعنتتوان 
أستتاس شتتبكة تقييتتم خاصتتة بتتكل 
نظتتام تحفيتتزي، بعتتد انقضتتاء املتتدة 
الدنيتتا املحتتددة يف محتتر معاينتتة 
الدختتول يف االستتتغالل، بحستتب النتتص 
االستتتثمارات  بتتأّن  أوضتتح  التتذي 
املتواجتتدة يف املواقتتع التابعتتة للجنتتوب 

الكبتتر ال تخضتتع لهتتذا التدبتتر.
يف  الدختتول  معاينتتة  وتمثّتتل 
االستتتغالل، املعتتدة يف شتتكل محتتر، 
اإلجتتراء التتذي يستتمح باإلشتتهاد عتتى 
أن املستتتثمر الحامتتل ملتترشوع مستتجل 
لتتدى الوكالتتة، وّف بالتزاماتتته، ال ستتيما 
فيمتتا يتعلتتق باقتنتتاء الستتلع و/ أو 
الخدمتتات، بغتترض الدختتول الفعتتي يف 
االستتتغالل وممارستتة نشتتاطه، وفقتتا 

لشتتهادة التستتجيل.
إعتتداد  يتتتم  للمرستتوم،  ووفًقتتا 
محتتر معاينتتة الدختتول يف االستتتغالل 
يتجتتاوز  ال  أجتتل  وتستتليمه ختتالل 
ثالثتتن يومتتا، ابتتتداء متتن تاريتتخ إيتتداع 

الطلتتب التتذي قدمتته املستتتثمر.
ويعتتترب إعتتداد محتتر معاينتتة 
الدختتول يف االستتتغالل التتكي اعرافتتا 
بوفتتاء املستتتثمر بالتزاماتتته املكتتبتتة 
مقابتتل االستتتفادة متتن املزايتتا املمنوحة، 
ويمنحتته فرصتتة تستتجيل استتتثمار 
جديتتد، بعنتتوان توستتعه قتتدرات اإلنتاج 
أو إعتتادة تأهيتتل االستتتثمارات املوجتتودة 

التتتي استتتفادت ستتابقا متتن املزايتتا.
متتن جهتتة أختترى، أقتتر املرستتوم 
نظامتتا خاصتتا موجهتتا لالستتتثمارات 
املهيكلتتة، ويتعلتتق األمتتر باالستتتثمارات 
ذات القتتدرة العاليتتة لخلتتق الثتتروة 
واستتتحداث مناصتتب الشتتغل، والتتتي 
الرفتتع متتن جاذبيتتة  متتن شتتأنها 
اإلقليتتم وتكتتون قتتوة دافعتتة للنشتتاط 
االقتصتتادي متتن أجتتل تنمية مستتتدامة، 
وإقليميتتة،  واجتماعيتتة  اقتصاديتتة 
وتستتاهم خصوصتتا يف إحالل التتواردات، 
تنويتتع الصتتادرات، االندمتتاج ضمتتن 
سلستتلة القيتتم العامليتتة والجهويتتة، 

واقتنتتاء التكنولوجيتتا وحستتن األداء.
وتؤهتتل االستتتثمارات املهيكلتتة لهتتذا 
التتتي  النظتتام، وهتتي االستتتثمارات 
يكتتون فيهتتا مستتتوى مناصتتب العمتتل 
 500 يفتتوق  أو  يستتاوي  املبتتارشة 
منصتتب عمتتل، متتع مبلتتغ استتتثمار 
يستتاوي أو يفتتوق 10 مليتتارات دينتتار.

املهيكلتتة  لالستتتثمارات  ويمكتتن 
االستتتفادة متتن مرافقتتة الدولتتة عتتن 
التتكي  أو  الجزئتتي  التكفتتل  طريتتق 
بأشتتغال التهيئتتة واملنشتتآت األساستتية 
الروريتتة لتجستتيدها، غتتر أنّتته يتتتم 
الدولتتة يف  تحديتتد طلتتب مستتاهمة 
التكفتتل بأشتتغال املنشتتآت األساستتية 
ضمتتن اتفاقيتتة تعتتد بتتن املستتتثمر 
والوكالتتة الجزائريتتة لرقيتتة االستتتثمار 
)ملترصفتتة باستتم الدولتتة(، و"بعتتد 
موافقتتة الحكومتتة"، بحستتب املرستتوم 
التتذي أوضتتح بتتأّن هتتذه املستتاهمة 
تستتجل ضمتتن نفقتتات التجهيتتز للدولتتة 

بعنتتوان الدوائتتر الوزاريتتة املعنيتتة.

آلية خاصة ملتابعة املشاريع املستفيدة 
من املزايا

االستتتثمارية  املشتتاريع  ستتتخضع 
املستتتفيدة متتن املزايتتا التتتي تمنحهتتا 
الدولتتة، آلليتتة متابعتتة دائمتتة متتن 
طتترف اإلدارات املعنيتتة، حستتبما ورد يف 

العتتدد 60 متتن الجريتتدة الرستتمية.
وجتتاء يف املرستتوم التنفيتتذي رقتتم 
303-22 التتذي وقتتع عليه الوزيتتر األول 
أيمتتن بتتن عبتتد الرحمتتان يف 8 ستتبتمرب 
الجتتاري، أن "اإلدارات املعنيتتة، تقتتوم 
بعنتتوان الفتترة التتتي تستتتفيد فيهتتا 
االستتتثمارات متتن املزايتتا املنصتتوص 
عليهتتا يف القانتتون 18-22 املتتؤرخ يف 24 
جويليتتة 2022، بمتابعتتة االستتتثمارات 
للتأكتتد متتن احتترام االلتزامتتات املكتتبتتة 

متتن طتترف املستتتثمرين".
وتتمثّتتل هتتذه املتابعتتة، بالنستتبة 
للوكالتتة الجزائريتتة لرقيتتة االستتتثمار، 
يف مراقبتتة تجستتيد املشتتاريع وجمتتع 
املعلومتتات اإلحصائيتتة املختلفتتة حتتول 
متتدى تقدمهتتا، أمتتا بالنستتبة لتتإلدارات 
الجبائيتتة والجمركيتتة، فإنهتتا تستتهر، 
عتتى احتترام املستتتثمرين للواجبتتات 
وااللتزامتتات املكتتبتتة بعنتتوان املزايتتا 

املمنوحتتة.
متتن جهتهتتا، ستتتقوم إدارة األمتتالك 
الوطنيتتة، بالستتهر عتتى اإلبقتتاء عتتى 
وجهتتة الوعتتاء العقتتاري املمنتتوح متتن 
طتترف األجهتتزة املكلفتتة بالعقتتار، متتن 
أجتتل إنجتتاز االستتتثمار وفًقتتا للبنتتود 
املنصتتوص عليهتتا يف دفتتر األعبتتاء 
وعقتتد االمتيتتاز، بينمتتا يقتتوم الصنتتدوق 
الوطنتتي للتأمينتتات االجتماعيتتة للعمتتال 
األجتتراء بالتأكتتد متتن أن املستتتثمر 
احتفتتظ، عتتى األقتتل، بعتتدد مناصتتب 
العمتتل يف نفتتس املستتتوى التتذي ستتمح 
مزايتتا  متتدة  متتن  باالستتتفادة  لتته 

االستتتغالل.
ويجتتب عتتى املستتتثمر أن يرستتل 
إىل الوكالتتة كشتتفا عتتن متتدى تقتتدم 
مرشوعتته االستتتثماري، حستتب املرستتوم 
التتذي أوضتتح بتتأّن الشتتباك الوحيتتد 
التابتتع للوكالتتة يقتتوم ستتنويا بمقاربتتة 
املشتتاريع  تقتتدم  كشتتوفات  بتتن 
وبطاقيتتة  املودعتتة  االستتتثمارية 
االستتتثمارات املستتجلة عتتى مستتتوى 
الوكالتتة، بغتترض تحديتتد املستتتثمرين 
املتخلفتتن الذيتتن لتتم يودعتتوا الكشتتف 
مشتتاريعهم  تقتتدم  ملتتدى  الستتنوي 

االستتتثمارية.
ويتتؤدي غيتتاب تربيتتر عتتدم إيتتداع 
كشتتف تقتتدم املتترشوع متتن طتترف 
املستتتثمر إىل إلغتتاء شتتهادة تستتجيل 
االستتتثمار متتن طتترف الوكالتتة، وهتتو 
األمتتر التتذي يتجستتد متتن ختتالل مقتترر 

ستتحب املزايتتا.
ويتتؤدي ستتحب مزايتتا االستتتغالل 
املستتتهلكة  املزايتتا  كل  تستتديد  إىل 
متتن طتترف املستتتثمر دون اإلختتالل 
بالعقوبتتات األختترى املنصتتوص عليهتتا 
الترشيتتع املعمتتول بتته، يضيتتف  يف 

املصتتدر نفستته.
ويف حالتتة عتتدم احتترام الواجبتتات 
وااللتزامتتات املكتتبتتة، يصتتدر الستتحب 
التتكي أو الجزئتتي للمزايتتا بعتتد تبليتتغ، 
بتتكل الوستتائل، إعتتذاًر بقتتي دون إجابة 
متتدة 15 يومتتا، متتن تاريتتخ معاينتتة 

هتتذا اإلختتالل، حستتب املرستتوم.

تحويل الوكالة الوطنية لتطوير 
االستثمار إىل الوكالة الجزائرية لرتقية 

االستثمار
الوطنيتتة  الوكالتتة  تحويتتل  تتتّم 
الوكالتتة  إىل  االستتتثمار  لتطويتتر 

الجزائريتتة لرقيتتة االستتتثمار، والتتتي 
ستتتوضع تحتتت وصايتتة الوزيتتر األول، 
تنفيتتذي  مرستتوم  بموجتتب  وذلتتك 
صتتدر يف العتتدد التتت 60 متتن الجريتتدة 

الرستتمية. 
ووفًقتتا للمرستتوم التنفيتتذي رقتتم 
298-22 التتذي وقتتع عليتته الوزيتتر 
األول، الستتيد أيمتتن بتتن عبتتد الرحمتتان 
يف 8 ستتبتمرب الجتتاري، فتتإن الوكالتتة 
الجديتتدة ستستتر حافظتتة االستتتثمارات 
املتترصح بهتتا أو املستتجلة قبتتل تاريتتخ 
صتتدور قانتتون االستتتثمار الجديتتد متتن 

طتترف الوكالتتة.
وتتتتوىل "الوكالتتة الجزائريتتة لرقيتتة 
االستتتثمار"، وهتتي مؤسستتة عموميتتة 
ذات طابتتع إداري تتمتتتع بالشتتخصية 
املعنويتتة واالستتتقالل املتتايل، عتتدة مهتتام 
تشتتمل مجتتاالت اإلعتتالم والتستتهيل 
وترقيتتة االستتتثمار ومرافقتتة املستتتثمر 
إىل جانتتب تستتير االمتيتتازات واملتابعتتة.

وقصتتد ترقيتتة االستتتثمار، تتتتوىل 
الوكالتتة املبتتادرة بتتكل نشتتاط متتع 
يف  والخاصتتة  العموميتتة  الهيئتتات 
الجزائتتر ويف الختتارج، بهتتدف ترقيتتة 
االستتتثمار يف الجزائتتر وإعتتداد واقتتراح 
عتتى  االستتتثمار  الرقيتتة  مخطتتط 
الصعيديتتن الوطنتتي واملحتتي، وتصميتتم 
عمليتتات حشتتد رؤوس األمتتوال الالزمتتة 

إلنجازهتتا وتنفيذهتتا.
هتتذا إىل جانتتب ضمتتان خدمتتة إقامتتة 
عالقتتات أعمتتال وتستتهيل االتصتتاالت 
فتترص  وتعزيتتز  املستتتثمرين  بتتن 
األعمتتال والرشاكتتة وإقامتتة عالقتتات 
تعتتاون متتع الهيئتتات األجنبيتتة املماثلتتة 

وتطويرهتتا. 
ويف مجتتال اإلعتتالم، تعنتتى الوكالتتة 
بضمتتان خدمتتة االستتتقبال واإلعتتالم 
املجتتاالت  يف  املستتتثمرين  لصالتتح 
الروريتتة لالستتتثمار وجمتتع الوثائتتق 
الروريتتة التتتي تستتمح بالتعتترف 
األحستتن عتتى الترشيعتتات والتنظيمتتات 
ومعالجتهتتا  باالستتتثمار،  املتعلقتتة 
وإنتاجهتتا ونرشهتتا بواستتطة كل وستتيلة 
أنظمتتة  إىل جانتتب وضتتع  مناستتبة 
إعالميتتة تستتمح للمستتتثمرين بالحصول 
عتتى كل املعطيتتات الروريتتة لتحضتتر 
بنتتوك  بوضتتع  مشتتاريعهم.وتتكفل 
بيانتتات تتعلتتق بفتترص األعمتتال واملوارد 
املستتتوى  الكامنتتة عتتى  والطاقتتات 
املحتتي وقاعتتدة بيانتتات بالتنستتيق متتع 
اإلدارات والهيئتتات املعنيتتة عتتن توفتتر 

العقتتار املوجتته لالستتتثمار.
املنصتتة  بوضتتع  أيضتتا  وتقتتوم 
وتستتيرها  للمستتتثمر  الرقميتتة 
وتقييتتم منتتاخ االستتتثمار واقتتراح 
التدابتتر التتتي متتن شتتأنها تقديتتم 
جميتتع املعلومتتات الالزمتتة، الستتيما 
حتتول فتترص االستتتثمار يف الجزائتتر، 
والعتترض العقتتاري والحوافتتز واملزايتتا 
يتعلتتق  باالستتتثمار.وفيما  املتعلقتتة 
بمرافقتتة املستتتثمر، تقتتوم املؤسستتة 
للتوجيتته  مصلحتتة  بتنظيتتم  ذاتهتتا 
والتكفتتل باملستتتثمرين، ووضتتع خدمتتة 
االستشتتارات متتع اللجتتوء إىل الختتربة 
الخارجيتتة، عنتتد الحاجتتة ومرافقتتة 
األختترى. اإلدارات  لتتدى  املستتتثمرين 

االمتيتتازات،  تستتير  وبخصتتوص 
شتتهادات  بإعتتداد  الوكالتتة  تقتتوم 
والقيتتام  االستتتثمارات  تستتجيل 
بتعديلهتتا، عنتتد االقتضتتاء وتحديتتد 
املشتتاريع املهيكلتتة استتتناًدا إىل املعايتتر 
والقواعتتد املحتتددة يف التنظيتتم املعمتتول 
بتته، والتحقتتق متتن قابليتتة االستتتفادة 
متتن املزايتتا بالنستتبة لالستتتثمارات 
املستتجلة والتأشتتر عتتى قوائتتم الستتلع  
والخدمتتات القابلتتة لالستتتفادة متتن 
املزايتتا املقدمتتة متتن طتترف املستتتثمر 

املزايتتا،  ستتحب  قتترارات  وإصتتدار 
إضافتتة إىل تحريتتر محتتارض معاينتتة 
الدختتول يف مرحلتتة االستتتغالل وتحديتتد 
املمنوحتتة  االستتتغالل  مزايتتا  متتدة 

لالستتتثمار.
وتقتتوم الوكالتتة أيًضتتا، باملتابعتتة 
متتن ختتالل التأكتتد باالتصتتال متتع 
متتن  املعنيتتة  والهيئتتات  اإلدارات 
احتترام االلتزامتتات التتتي تعهتتد بهتتا 
عرائتتض  ومعالجتتة  املستتتثمرون 

املستتتثمرين. وشتتكاوى 
شتتبابيك  الوكالتتة  لتتدى  وتنشتتأ 
وحيتتدة تتمثتتل يف الشتتباك الوحيتتد 
واالستتتمارات  الكتتربى  للمشتتاريع 
الوحيتتدة  والشتتبابيك  األجنبيتتة 

. لالمركزيتتة ا
يتمتتتع  ذاتتته،  النتتص  وبحستتب 
الشتتباك الوحيتتد للمشتتاريع الكتتربى 
)التتتي تفتتوق قيمتهتتا املليتتاري دينتتار( 
واالستتتثمارات األجنبيتتة باختصتتاص 
وطنتتي فيمتتا تتمتتتع الشتتبابيك الوحيدة 

الالمركزيتتة باختصتتاص محتتي.
وتضطلتتع الشتتبابيك الوحيتتدة بمهمة 
املحتتاور "الوحيتتد" للمستتتثمر وتكلتتف، 
الخصتتوص  عتتى  الصفتتة،  بهتتذه 
وتستتير  االستتتثمارات  بتستتجيل 
ومتابعتتة ملفتتات االستتتثمار ومرافقتتة 
املستتتثمرين لتتدى اإلدارات والهيئتتات 

املعنيتتة.
الرقميتتة  للمنصتتة  بالنستتبة  أمتتا 
اإللكرونيتتة  األداة  فهتتي  للمستتتثمر 
ومرافقتهتتا  االستتتثمارات  لتوجيتته 
ومتابعتهتتا منتتذ تستتجيلها وختتالل 
إىل  تهتتدف  كمتتا  استتتغاللها،  فتترة 
التترشكات  إنشتتاء  بعمليتتة  التكفتتل 
واالستتتثمارات وتبستتيطها وتستتهيلها، 
تحستتن التواصتتل بتتن املستتتثمرين 
واإلدارة االقتصاديتتة وضمتتان شتتفافية 
اإلجتتراءات التتتي يتعتتن القيتتام بهتتا، 
ملفتتات  معالجتتة  يف  اإلرساع  وكتتذا 
قبتتل  متتن  ودراستتتها  املستتتثمرين 
اإلدارات املعنيتتة والستتماح للمستتتثمرين 
بمتابعتتة تقتتدم ملفاتهتتم عتتن بعتتد.

املشاريع التي تفوق قيمتها ملياري 
دينار تعالج يف شباك وحيد وطني 

جتتاء يف العتتدد 60 متتن الجريتتدة 
الرستتمية، أّن املشتتاريع االستتتثمارية 
التتتي تفتتوق قيمتهتتا مليتتاري دينتتار، 
ستتتعالج عتتى مستتتوى شتتباك وطنتتي 
ووفًقتتا  لذلتتك.  مخصتتص  وحيتتد 
للمرستتوم التنفيتتذي رقتتم 22-299، 
فإنتته "يجتتب عتتى املستتتثمر، متتن أجتتل 
االستتتفادة متتن املزايتتا املنصتتوص عليها 
يف قانتتون االستتتثمار، و/أو الخدمتتات 
املقدمتتة متتن الوكالتتة الجزائريتتة لرقيتتة 
االستتتثمار، القيتتام بتستتجيل استتتثماره 
القابتتل لالستتتفادة متتن املزايتتا قبتتل 

بدايتتة إنجتتازه".
لتتدى  االستتتثمار  ويتتتم تستتجيل 
متتن  أو  للوكالتتة  الوحيتتد  الشتتباك 
ختتالل املنصتتة الرقميتتة للمستتتثمر، 
عتتن طريتتق تقديتتم طلتتب، مصحوبتتا 
بقائمتتة الستتلع والخدمتتات التتتي تدختتل 

مبتتارشة يف إنجتتاز استتتثماره.
استتتثمارات  تستتجيل  أّن  غتتر 
واالستتتثمارات  الكتتربى  املشتتاريع 
األجنبيتتة تتتتم لتتدى شتتباك وحيتتد ذو 
اختصتتاص وطنتتي مخصتتص لذلتتك.

ويُقصتتد بتتت "املشتتاريع الكتتربى"، 
االستتتثمارات التتتي يستتاوي أو يفتتوق 
مبلغهتتا مليتتاري دينتتار، فيمتتا تتمثتتل 
"االستتتثمارات األجنبيتتة"، يف املشتتاريع 
التتتي يمثلتتك رأستتمالها كليتتا أو جزئيتتا 
معنويتتون  أو  طبيعيتتون  أشتتخاص 
أجانتتب، وتستتتفيد متتن ضمتتان تحويتتل 
والعائتتدات  املستتتثمر  املتتال  رأس 

الناجمتتة عنتته. 
االستتتثمارات  تستتجيل  ويخضتتع 
املستتتثمر  تقديتتم  إىل  "املهيكلتتة" 
دراستتة تقنيتتة اقتصاديتتة تتتربز جملتتة 
متتن املعايتتر تتعلتتق أستتاس بالقتتدرة 
العاليتتة لخلتتق الثتتروة واستتتحداث 
مناصتتب الشتتغل، وعتتى الرفتتع متتن 
جاذبيتتة اإلقليتتم واملستتاهمة خصوصتتا 
يف إحتتالل التتواردات، تنويتتع الصتتادرات، 
سلستتلة  ضمتتن  االندمتتاج  متتع 
القيتتم العامليتتة والجهويتتة، واقتنتتاء 

األداء. وحستتن  التكنولوجيتتا 

حوايل 160 نشاط غري قابل لالستفادة 
من مزايا الدولة

صتتدر يف العتتدد 60 متتن الجريتتدة 
الرستتمية قوائتتم تشتتمل حتتوايل 160 
نشتتاًطا ال يمكنهتتا االستتتفادة املزايتتا 
التتتي تمنحهتتا الدولتتة يف إطتتار دعتتم 
األمتتر  ويتعلتتق  املنتتتج.  االستتتثمار 
التنفيتتذي رقتتم 22-300  باملرستتوم 
األول،  الوزيتتر  عليهتتا  وقتتع  التتذي 
الستتيد أيمتتن بتتن عبتتد الرحمتتان يف 
8 ستتبتمرب الجتتاري، والتتذي يحتتدد 
قوائتتم النشتتاطات والستتلع والخدمتتات 
غتتر القابلتتة لالستتتفادة متتن املزايتتا 
وكتتذا الحتتدود الدنيتتا متتن التمويتتل 
لالستتتفادة متتن ضمتتان التحويتتل. 
وتضّمتتن هتتذا النتتص الجديتتد التتذي 
االستتتثمار  لقانتتون  تنفيتتذا  جتتاء 
غتتر  للنشتتاطات  قائمتتة  الجديتتد، 
القابلتتة لالستتتفادة متتن مزايتتا نظتتام 
املناطتتق، تشتتمل حتتوايل 145 نشتتاًطا 
حستتب مدونتتة النشتتاطات االقتصاديتتة 
الستتجل  يف  للتستتجيل  الخاضعتتة 
التجتتاري. وتضتتّم القائمتتة عتتى ستتبيل 
املثتتال نشتتاطات صناعتتة أعتتواد الثقتتاب 
)الكربيتتت( وإنتتتاج حديتتد التستتليح 
وإنتتتاج الحليتتب ومشتتتقاته )ملبنتتة(، 
عتتن  الناتجتتة  املنتجتتات  باستتتثناء 
استتتعمال الحليتتب الطتتازج )انطالًقتتا 
متتن جمتتع الحليتتب(، وإنتتتاج امليتتاه 
الينابيتتع واإلنتتتاج  املعدنيتتة وميتتاه 
الصناعتتي لالستتمنت الرمتتادي )مصنتتع 

االستتمنت(.
وتضّمتتن املرستتوم قائمتتة ثانيتتة 
للنشتتاطات غتتر القابلتتة لالستتتفادة 
متتن مزايتتا نظتتام القطاعتتات، وتشتتمل 
13 نشتتاطا متتن بينهتتا نشتتاط تعبئتتة 
رصيتتد الهاتتتف النقتتال، الوستتاطة 
العقاريتتة، أو تركيتتب وصيانتتة وتصليح 
تجهيتتزات أختترى للمواصتتالت الستتلكية 
الثالثتتة  القائمتتة  أمتتا  والالستتلكية. 
فتختتص الستتلع غتتر القابلة لالستتتفادة 
متتن املزايتتا وهتتي تشتتمل ستتت ستتلع، 
كمتتا تستتتثنى أيًضتتا متتن األنظمتتة 
التحفيزيتتة، النشتتاطات التتتي تقتتع  
بموجتتب ترشيعتتات خاصتتة، ختتارج 
مجتتال تطبيتتق قانتتون االستتتثمار، 
وتلتتك التتتي ال يمكنهتتا، بموجتتب حكتتم 
ترشيعتتي أو تنظيمتتي االستتتفادة متتن 
مزايتتا جبائيتتة، اىل جانتتب تلتتك التتتي 
تتوفتتر عتتى نظتتام مزايتتا ختتاص بهتتا.

وتستتتثنى متتن األنظمتتة التحفيزيتتة 
املنصتتوص عليهتتا يف قانتتون االستتتثمار، 
كل الستتلع الخاضعتتة للنظام املحاستتبي 
املتتايل، وكتتذا ستتلع التجهيتتز املستتتعملة، 
بمتتا فيهتتا خطتتوط وتجهيتتزات اإلنتتتاج. 
غتتر أنّتته يمكتتن لستتلع التجهيتتز 
املجتتددة واملستتتوردة التتتي تشتتكل 
حصصتتا عينيتتة خارجيتتة والتتتي تدختتل 
يف إطتتار عمليتتات نقتتل النشتتاطات متتن 
الختتارج، أن تستتتفيد متتن األنظمتتة 
التحفيزيتتة، وال تختتص االستتتثناءات 
املرستتوم،  يف  عليهتتا  املنصتتوص 
املشتتاريع التابعتتة لنظتتام "االستتتثمارات 

املهيكلتتة".

االقتصادي
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التونتي ناصيف  املتدرب  قّدم 
الثالثتاء،  أمتس  البيتاوي، 
الفنية  العارضتة  استتقالته متن 
بعتد  الستاورة  شتبيبة  لفريتق 
ابنتاء  متع  قصتر  مشتوار 

. لجنتوب ا
وعقتد البيتاوي نتدوة ُصحفية 
عقتب االستتقالة، و قتال يف هتذا 
أن  أتوقتع  أكتن  :”لتم  الشتأن 
انفصتل يف هتذا الظترف القصر 
جتدا. وجتدت نفتي مجتربا عى 
تترك املجتال للنتادي، أؤكتد أني 
متع  العمتل  فترة  عتى  راٍض 

الستاورة”. شتبيبة 

:”أتمنتى  البيتاوي  وختتم 
مستتقبل  و  للستاورة  التوفيتق 
زاهتر و شتكر ختاص لرئيتس 
االحترام  عتى  النتادي، 

الكبترة”. واالحرافيتة 

وٌجته بتالل براهيمي العب منتختب الجزائر، 
رستالة خاصتة ملحبتي محاربتي الصحتراء، 

قبيتل مواجهتة غينيتا ونيجريا.
اليتوم  رحالته،  حتط  نيتس  نتادي  العتب 
االثنتن يف مطتار هتواري بومديتن بالجزائتر 
العاصمتة، لالنضمتام ملنتختب بتالده ختالل 

الحتايل. التدويل  التوقتف 
لوستائل  قائتال  الطائتر  الجنتاح  وتحتدث 
اإلعتالم الحتارضة يف املطتار: "أريتد أن أقدم 
مستتوى كبرا مع املنتخب الوطني، ومشتابها 

للتذي أقدمته متع نيس".
جاهتز  "أنتا  متصتل:  ستياق  يف  وأضتاف 

ونستتهدف الفتوز يف جميتع املباريتات، وهو 
متا نستعى لته أمتام غينيتا ونيجريتا".

وستيكون بتالل براهيمتي، مرشتحا وبقوة 
للعب أساستيا ولتو للقتاء واحد متن مباراتي 
فترة التوقتف الدوليتة، خاصة يف ظتل الحالة 
الستيئة لت"رياض محترز"، العب مانشستر 

اإلنجليزي. ستيتي 
وكان براهيمتي الصغتر، قد ظهر بمستتوى 
الفتت لألنظتار، ختالل فترة التوقتف الدويل 
املتايض، لدرجتة أن الكثريتن طالبتوا بمنحه 
الفرصتة متن اآلن رفقتة آدم وناس لتنشتيط 

الجزائر. أجنحتة منتختب 

الجزائتري-  املنتختب  حصتل 
اكابتر,  للكيتك بوكستينغ يف ختتام 
للبطولتة  ال13  الطبعتة  منافستات 
اكابتر   ( لالختصتاص  العربيتة 
واواستط( التتي احتضنتهتا  مدينة 
 17 اىل   14 متن  الستورية  الجتالء 
ستبتمرب, عتى مجمتوع 11 ميدالية 
حستبما  ذهبيتات,  ثمانتي  منهتا 
االتحاديتة  متن  االثنتن  يتوم  علتم 
الجزائريتة للفتول كونتاكتت , كيتك 
بوكستينغ املتواي تتاي والرياضات 

املشتابهة.
الذهبيتة  بامليداليتات  وتتوج 
كل  ك1  اختصتاص  نهائيتات  يف 
الديتن  : أحمتد يحتي حستام  متن 
حطتاب  حمتزة   , ذهبيتتان(    (
عيستاوي  ,ستاعد  ذهبيتتان(   (
)ذهبيتة(  , بتالل مجترب ) ذهبيتة( 
,محمتد الهادي متروح ) ذهبيتان(.
كما نال ستاعد عيستاوي برونزيتن 
  . واحتدة  برونزيتة  مجترب,  وبتالل 
واستفرت نتائتج اربعتة ايتام من 
منتختب  تتويتج  عتن   , املنافستة 
العتراق باملركتز االول , عقب احرازه 
17 ميداليتة ذهبية ,تستع فضيات و 
,متبوعتا بممثي  خمتس برونزيتات 
املركتز  يف  ستوريا   , املنظتم  البلتد 

فضيتة   17  , ذهبيتة  ب16  الثانتي 
و14 برونزيتة , فيمتا احتتل االردن 
الصتف الثالث بستبع ذهبيتات ,11 

فضيتة و18 برونزيتة.
العربيتة  البطولتة  وتضمنتت 
ثالثتة استاليب قتاليتة وهتي الفول 
كونتاكتت  والستيمي  كونتاكتت 
ال "ك1". واستلوب  اليتت  والكيتك 
واعترف الرياضيتون املشتاركون 
يف املوعتد العربي الذي عترف تواجد 
املنتازالت  بقتوة   "  , منتخبتا   11
االول  التدور  متن  ابتتداء  واالثتارة 
وصتوال اىل النهائتي وكانت ستانحة  
ظتل  يف  املتنافستن  ختربة  لزيتادة 
والتتي  الخارجيتة  الربصتات  قلتة 
من شتانها توفتر فترص االحتكاك 
املطلتوب, لتطوير املستتوى الفني".

محمد ل
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11 ميدالية منها ثمان ذهبيات 
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رستتم رئيتتس االتحتتاد الجزائتتري لكتترة 
القتتدم، جهيتتد زفيتتزف، الخطتتوط العريضتتة 
لألهتتداف القادمتتة ملنتختتب بتتالده، واملتمثلتتة 

يف 3 نقتتاط.
منتختتب الجزائتتر دختتل منتتذ يتتوم اإلثنتتن، 
معستتكرا مغلقتتا ختتالل فتترة التوقتتف الدويل 
الجتتاري، ستتيكون خاللتته زمتتالء ريتتاض 
محتترز عتتى موعتتد متتع مالقتتاة كل متتن غينيا 

ونيجريتتا بصفتتة وديتتة.
وعقتتد جهيتتد زفيتتزف اجتماعتتا يف الهتتواء 
الطلتتق، متتع العبتتي املنتختتب الجزائتتري، 

بحضتتور جمتتال بلمتتايض.
جريتتدة  كشتتفته  ملتتا  ووفقتتا 

تتتم  فقتتد  الجزائريتتة،  "كومبيتيستتيون" 
الصحتتراء  محاربتتي  ألهتتداف  التطتترق 
القادمتتة، وأولهتتا ضمتتان التأهتتل لنهائيتتات 

كأس أمتتم أفريقيتتا 2023، وهتتي املهمتتة التي 
تتتم االقتتراب متتن الوصتتول لهتتا بنجتتاح، 
بعتتد تحقيتتق انتصاريتتن يف أول جولتتتن.
كمتتا تتتم التطتترق لتحقيتتق أفضتتل النتائتتج 
2025 متتن  املمكنتتة يف دورة 2023 ودورة 
كأس األمتتم، وبعدهتتا الركيتتز عتتى ضمتتان 

التأهتتل لنهائيتتات كأس العالتتم 2026.
ويتواجتتد محبتتو منتختتب الجزائتتر، تحتتت 
صدمتتة كبتترة، منتتذ الفشتتل يف التأهتتل 
ستتقوط  عقتتب   ،2022 العالتتم  لتتكأس 
التتدور  يف  الكامتترون  أمتتام  دراماتيكتتي 

الفاصتتل متتن التصفيتتات املوندياليتتة.

ختاض منتختب الجزائتر أول متران لته 
يف معستكره التدريبتي، استتعدادا ملباراتي 
شتهر  ختالل  الوديتتن  ونيجريتا  غينيتا 

الجتاري. ستبتمرب/أيلول 
ويستتعد منتختب الجزائر ملواجهتة غينيا 
وديتا، يتوم 23 ستبتمرب الجتاري، قبتل أن 
يواجته نيجريا يوم 27 من الشتهر نفسته.

مناستبتن  يف  أفريقيتا  بطتل  ويستعى 
لتدعيم سلستلة نتائجه اإليجابية، الستتعادة 
خيبتتن  عتاش  أن  بعتد  الجماهتر  ثقتة 
متتاليتتن، يف نهائيتات كأس أمتم أفريقيتا 

.2022 العالتم  كأس  وتصفيتات   2021
املتران األول لت"محاربي الصحراء" شتهد 
مشتاركة وجهتن جديديتن، وهمتا حارس 
املرمى فريد شتعال والعب الوستط ستفيان 

أنتونتي  املصابتن  لتعويتض  دبكتة،  بتن 
ماندريتا وهشتام بتوداوي.

تدريبتات منتختب الجزائر شتهدت أيضا 
مانشستر  نجتم  محترز،  ريتاض  عتودة 
ستيتي، بعدمتا غتاب عتن املعستكر األخر 
يف يونيو/حزيتران املتايض، وستط أنباء عن 

دوليا. اللعتب  اعتزالته 
كمتا شتارك يف املران العتب الوستط نبيل 
بتن طالتب واملهاجتم أنتدي ديلتور، بعدما 
جمتال  املتدرب  حستابات  ختارج  كانتا 
بلمتايض طتوال األشتهر األخترة ألستباب 

مختلفتة.
"وزيتر  الستعادة" كما يلقتب يف الجزائر 
ركز ختالل املران األول عى عملية استتعادة 
القتوى، خاصة وأن معظتم الالعبن خاضوا 

مباريتات قوية يف نهاية األستبوع املايض.
وينتظتر أن يركتز بلمتايض عتى الجوانب 
الفنيتة انطالقتا متن املتران املستائي ليتوم 
التشتكيل  تحديتد  يتتم  أن  عتى  الثالثتاء، 
األستايس الذي ستيواجه غينيا بعد التقسيمة 

األربعاء. يتوم  املقتررة 

أجتترى العبتتو املنتختتب املحتتّي بقيتتادة 
حصتتة  أول  بوقتترة  مجيتتد  املتتدرب 
تدريبيتتة عتتى العشتتب االصطناعتتي 

بملعتتب بتتن عبتتد املالتتك رمضتتان.
و كشتتف موقتتع “الفتتاف”، امتتس 
الثالثتتاء، عتتن حضتتور جميتتع الالعبتتن 
التتذي اختارهتتم “املاجيتتك” لتنشتتيط 

املباراتتتن املقبلتتتن.

كتتداد  املدافتتع  زمتتالء  ستتيواجه  و 
منتختتب نيجريتتا يتتوم 23 بملعتتب 
حتتن  يف  جمهتتور.  دون  حمتتالوي 
ستتيتقابلون أمتتام الستتودان يتتوم 29 
متتن الشتتهر الجتتاري بملعتتب ميلتتود 
هتتديف بوهتتران متتع حضتتور الجمهتتور.

وصتتل منتختتب غينيتتا اىل الجزائتتر، 
ستتهرة أمتتس االول، أيتتن حطتتت طائتترة 
الوفتتد بمطتتار أحمتتد بتتن بلتتة بوهتتران 

استتتعدادا ملواجهتتة الختتر.
وستتيواجه العبتتو املنتختتب الغينتتي 
ثتتالث حصتتة تدريبيتتة، آخرهتتا يتتوم 

الخميتتس.
وستتيواجه منتختتب غينيتتا املنتختتب 
الوطنتتي الجزائتتري وديتتا يتتوم الجمعتتة 
بدايتتة متتن الستتاعة الثامنتتة مستتاًء 

بملعتتب ميلتتود هتتديف بوهتتران.

ابتتدت املديريتتة العامتتة لالمتتن الوطنتتي 
اعتزازهتتا و افتخارهتتا لتتروح املواطنتتة 
التتتي تحتتى بهتتا املواطنتتن عامتتة. 
وأمتتل  الجزائتتر  مولوديتتة  وانصتتار 

األربعتتاء بشتتكل ختتاص.
وأّكتتدت املديريتتة العامتتة، يف بيتتان لهتتا، 

امتتس الثالثتتاء، أن املنارصيتتن ستتاهموا 
اىل  للتوصتتل  املحققتتن  مستتاعدة  يف 
تحديتتد املشتتتبه فيهتتم يف اعمتتال الشتتغب 

واالعتتتداء عتتى القتتوة العموميتتة.
الجمعتتة  اعتتتداءات  ستتّجلت  كمتتا 
09 /9/2022 ختتارج امللعتتب التتذي 

“الزرقتتا”. مباريتتات  يحتضتتن 
لالمتتن  العامتتة  املديريتتة  وقالتتت 
أنهتتا أوقفتتت 32 شتتخصا  الوطنتتي 
مشتتتبه فيهتتم لضلوعهتتم يف االعتتتداء 

عتتى القتتوة العموميتتة.

عودة محرز.. كوالي�س اأول تدريب لمنتخب الجزائر في مع�شكر �شبتمبر

غريم محرز يلتحق بكتيبة محاربي ال�شحراء

لعبو المنتخب المحلي يجرون اأول ح�شة تدريبية بق�شنطينة

منتخب غينيا يحل بالجزائر تح�شبا لمواجهة الخ�شر

المديرية العامة لالمن الوطني ت�شيد بروح المواطنة لدى المنا�شرين
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رياضـة

ثالث اهداف مهمة ير�شمها زفيزف لتاأهل منتخب الجزائر لكاأ�س العالم

شتباب  مقابتالت،  أجلتت 
الجزائتر  مولوديتة  بلتوزداد- 
واتحتاد الجزائتر- نتادي بتارادو، 
لحستاب الجولة الخامستة لبطولة 
التتي  املحرفتة،  األوىل  الرابطتة 
 24 الستبت  يتوم  مقتررة  كانتت 
ستبتمرب، اىل تاريتخ الحق، بستبب 
تواجتد  أكثتر من ثالثتة العبن عن 
الالعبتن  منتختب  فريتق متع  كل 
املحليتن املوجتود يف تربتص مغلق 
بته  أفتادت  حستبما  بقستنطينة، 
يتوم االثنتن رابطتة كترة القتدم 

املحرفتة.
املنتختب  متدرب  واستتدعى 
الوطنتي للمحليتن ،مجيتد بوقرة، 
ستبعة العبن متن اتحتاد الجزائر، 
بلتوزداد   شتباب  متن  ستبعة 
الجزائتر،  وخمستة متن مولوديتة 
للربتص التذي انطلق هتذا االثنن 
للمباراتتن  تحستبا  بقستنطينة، 
أمتام  التتوايل،  عتى  الوديتتن، 
بملعتب  الجمعتة  يتوم  نيجريتا 
حمالوي بقستنطينة والستودان يف 
29 ستبتمرب بملعتب ميلتود  هديف 

بوهتران.
وجتاء يف بيتان الهيئتة الكرويتة  
بعتد   ": الرستمي   موقعهتا  عتى 
تلقيهتا لطلب متن األنديتة املعنية ، 
قتررت رابطة كرة القتدم املحرفة ، 
تأجيتل اىل تاريخ الحتق،  مباراتي ، 
شتباب بلوزداد- مولوديتة الجزائر 
واتحتاد الجزائتر- نتادي بتارادو ، 
لحستاب الجولة الخامستة للبطولة 
املحرفتة ، اللتتن كانتتا مقررتتن  

،يوم الستبت 24 ستبتمرب ".
 24 تاريتخ  عتى  االبقتاء  وتتم 
ستبتمرب إلجتراء املقابتالت الستت 

الخامستة. للجولتة  االخترى 

 تاأجيل مباريات �شباب بلوزداد-مولودية 
الجزائر واتحاد الجزائر- نادي بارادو

جابري ه

البطولة العربية ال13 للكيك بوكسينغ:

جابري ه

الرابطة األولى:

جابري ه
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ألعاب التضامن اإلسالمي :

كرة السلة/ البطولة الوطنية 2023-2022: 

انطلقتت منافستات كأس دايفيتس 
)املجموعتة الثالثة/منطقتة إفريقيا(، 
صبيحتة يوم األربعتاء بنتادي التنس 
ببتاش جتراح )10 - 13 أغستطس( 

بمشتاركة ثمانيتة )8( دول.
و يواجته املنتختب الوطنتي التذي 
هتذه  يف  الثانيتة,  املجموعتة  يف  أدرج 
لحستاب  املغترب  منتختب  األثنتاء 
تجمتع  األوىل,  الجولتة  منافستات 
نفتس  لحستاب  الثانيتة  املقابلتة 

ناميبيتا. و  كينيتا  بتن  املجموعتة 
الستابقة  للتدورات  خالفتا  و 
فقتط  منتخبتان  يصعتد  كان  حيتث 
للمجموعتة العليتا, فتإن موعتد باش 
لثالثتة  الفرصتة  يعطتي  جتراح 
للفتوج  الصعتود  فرصتة  منتخبتات 
أوروبا-إفريقيتا(  )منطقتة  الثانتي 
عام 2023, وحستب قانون املنافسة, 
املنتخبتن  إستقاط  ستيتم  فإنته 
األخريتن للمجموعتة الرابعة )منطقة 
إفريقيتا(, عقب نهاية الدورة, حستب 
متا أوضحته مديتر املنافستة حمتزة 

ختاليص.
أن  باملناستبة  ختاليص  أضتاف  و 
"االتحاديتة الجزائريتة قتد وفرت كل 
الظتروف الالزمتة متن اجتل إنجتاح 
تستتضيفه  التذي  التنافتي  املوعتد 
الجزائتر مجتددا بعتد 19 ستنة متن 
احتضانهتا للمنافستة يف أول مترة".
ستيواجه  األوىل,  املجموعتة  يف  و 
كتوت  منتختب  زيمبابتوي  منتختب 
ديفتوار, فيمتا تلتقي البنتن بمنتخب 
موزمبيتق يف مواجهتتن يف الفردي و 

واحتدة يف الزوجتي.
و يتشتكل املنتختب الجزائتري من 
ريان غجميتس, ستمر حمزة-رقيق, 
أمتن  محمتد  و  ستحطايل  توفيتق 
عيىس-خليفتة "التذي عوض يوستف 

. ن ريحا
دايفيتس  كأس  تعتترب  لإلشتارة, 
الرجتال,  لتنتس  عامليتة  منافستة 
أنشتأها دوابيت دايفيتس عام 1900 
االتحاديتة  تستيرها  عتى  وتترشف 

للعبتة. الدوليتة 

القرعة تضع الجزائر يف 
املجموعة الثانية

ستيخوض املنتخب الوطنتي للتنس 
ديفيتس  كأس  منافستات  رجتال 
املرموقتة )املجموعتة الثالثة/منطقتة 
افريقيتا(، املربمجتة بميتدان التنتس 
ببتاش جتراح )الجزائتر العاصمتة( 
من 10 إىل 13 أغستطس، يف املجموعة 
الثانيتة، وفق ما أستفرت عنته عملية 
القرعتة التتي أجريتت يتوم الثالثتاء 

بالجزائتر.
تضتم  الجزائتر,  إىل  باإلضافتة  و 
كل  منتخبتات  الثانيتة  املجموعتة 
ناميبيتا,  و  كينيتا  و  املغترب  متن 
متن  األوىل  املجموعتة  تتشتكل  فيمتا 
و  موزمبيتق  و  البنتن  و  زيمبابتوي 
كتوت ديفتوار, عتى أن يتتم اإلعتالن 
عتن الربنامتج املفصتل للمنافستة يف 

الحتق. وقتت 
و ستبقت عمليتة ستحب القرعتة, 
بعقتد االجتمتاع الفنتي التذي عترف 
حضتور الحكتم باتريتك كاموهيا من 
كينيا و مستاعدته التونستية فاتن بن 
رحومتة و مديتر التدورة الجزائتري 
حمتزة ختاليص, باإلضافتة إىل قتادة 

الفترق املشتاركة الثمانيتة )8(.
للمنتخبتات  العتام  الرتيتب  يف  و 

بتاش  دورة  يف  املشتاركة  الثمانيتة 
جراح, تحتتل الجزائر املركز الستابع 
 65 بمجمتوع  عامليتا   91 املركتز  و 

نقطتة.
ديفيتس  كأس  تعتترب  لإلشتارة, 
الرجتال,  لتنتس  عامليتة  منافستة 
أنشتأها دوابيتت ديفيس عتام 1900 
االتحاديتة  تستيرها  عتى  وتترشف 
متن  مكونتة  هتي  للعبتة.  الدوليتة 
ستت مجموعتات: املجموعتة العاملية, 
املجموعتة املؤهلة للمجموعتة العاملية, 
الثانيتة,  املجموعتة  األوىل,  املجموعتة 
املجموعتة الثالثة واملجموعتة الرابعة.

نجيم حكيمي :"القرعة 
جاءت متوازنة"

الجزائتري  املنتختب  قائتد  اعتترب 
حكيمتي  نجيتم  )أكابتر(  للتنتس 
بتأن عمليتة القرعتة لتكاس دايفيس 
املرموقتة )املجموعتة الثالثة/منطقتة 
إفريقيتا(، التتي تحتضنهتا الجزائتر 
جتراح  ببتاش  التنتس  بميتدان 
)الجزائتر العاصمتة( متن 10 إىل 13 
أغستطس، بأنهتا " تبقتى متوازنة".
الجزائتري،  املنتختب  ستيواجه 
الثانيتة،  املجموعتة  ضمتن  املتواجتد 
منتخبتات كل متن املغترب و كينيا و 

ناميبيتا.
 " قائتال:  لتواج  نجينتي  ورصح 
متوازنتتان.  املجموعتتن  بتأن  أرى 
ستتكون املباريتات صعبة متن جميع 
لتستير  سنستعى  لكننتا  الجوانتب، 
العبونتا  بمبتاراة.  مبتاراة  املنافستة 
محفتزون للقيتام بواجبهتم و تقديم 
أفضتل متا لديهتم متن أجتل تمثيتل 
الجزائتري برشف ختالل هتذا املوعد 

القتاري".
للمنافستة،  األول  اليتوم  ولحستاب 
أمتام  التحتدي  الجزائتر  سترفع 
باقتي  ستتربمج  بينمتا  املغترب، 
املباريتات الحقا من طترف املنظمن.
متن  األوىل  املجموعتة  وتتشتكل 
و  البنتن  و  زيمبابتوي  منتخبتات 

ديفتوار. كتوت  و  املوزمبيتق 
وقبتل عمليتة ستحب القرعتة، تتم 
عقتد اجتمتاع فنتي بحضتور الحكم 
و  كينيتا  متن  كاموهيتا  باتريتك 
مستاعدته التونستية فاتن بن رحومة 
حمتزة  الجزائتري  التدورة  ومديتر 
ختاليص، باإلضافتة إىل قتادة الفترق 

الثمانيتة. املشتاركة 
ويتشتكل املنتختب الجزائتري متن 
ريتان غجميس، ستامي حكزة-رقيق، 
أمتن  محمتد  و  ستحطايل  توفيتق 
عيىس-خليفتة "التذي عوض يوستف 
ريحان ألستباب ستيتم الكشتف عنها 

الحقتا"، حستب نجيتم حكيمي.
وخالفتا للتدورات الستابقة حيتث 
يصعتد منتخبتات فقتط للمجموعتة 
جتراح  بتاش  موعتد  فتإن  العليتا، 
منتخبتات  لثالثتة  الفرصتة  يعطتي 
)منطقتة  الثانتي  للفتوج  بالصعتود 

.2023 عتام  أوروبا-إفريقيتا( 
فإنته  املنافستة،  قانتون  وحستب 
األخريتن  املنتخبتن  إستقاط  ستيتم 
)منطقتة  الرابعتة  للمجموعتة 
التدورة. نهايتة  عقتب  إفريقيتا(، 

دايفيتس  كأس  تعتترب  لإلشتارة، 
الرجتال،  لتنتس  عامليتة  منافستة 
أنشتأها دوابيت دايفيتس عام 1900 
االتحاديتة  تستيرها  عتى  وتترشف 

للعبتة. الدوليتة 

املالتك لحولتو  الجزائتري، عبتد  العتداء  تتوج 
يف  م/حواجتز   400 ستباق  بربونزيتة  ميداليتة 
الجاريتة   ،2022 اإلستالمي  التضامتن  ألعتاب 
بمدينتة قونيتا الركية، محصتال بذلك عتى ثاني 

ميداليتة للجزائتر يف هتذه األلعتاب. 
و ستجل لحولتو توقيتتا قتدره 49ثتا 15 بعتد 
دخولته يف املركتز الثالتث للستباق التذي فتاز به 
القطتري حميتدة بستام )48 ثتا 67( و الركتي 

يستماني كوبيلتو إستكوبار )48ثتا 86(. 
أّمتا الجزائتري الثانتي التذي شتارك يف ستباق 
دختل  فقتد  بوكمتوش  400م/حواجتز، صابتر 

خامستا بتوقيتت )48 ثتا 67(.  
هتذه امليداليتة هتي الثانيتة للجزائتر يف ألعتاب 
التضامن االستالمي بعتد برونزية زوينتة بوزبرة، 
يف اختصتاص رمتي املطرقتة برميتة قتدرت بت: 

59م و 51 . 
أمتن  تمكتن  اليتوم،  متن  ستابق  وقتت  ويف 
بوعنانتي متن بلتوغ التدور النهائتي املقترر يوم  
بعتد  110 م/حواجتز،  االربعتاء يف ستباق  غتد 
ستيطرته عتى املجموعتة الثانيتة بتوقيتت  قدره 

 .)40 ثتا   13(
لأللعتاب  الثالتث  اليتوم  برنامتج  ستيعرف  و 
املقترر  االربعاءإجتراء نهائتي  ستباق 400 متر 
بمشتاركة الجزائري ستليمان مولة التذي تأهل يف 
ظترف )45 ثتا 59( محققتا بذلك أحستن توقيت 

لته عى هتذه املستافة. 
وتشتهد النستخة الخامستة أللعتاب التضامتن 

االستالمي مشتاركة  أكثر متن 6 آالف ريايض من 
54 بلتدا يتنافستون عتى 21 اختصاصا. 

وتشتارك الجزائتر يف هتذه االلعتاب بتت 140 
فتتاة.  36 منهتم  اختصتاص   12 يف  رياضيتا 

الجديتر بالذكتر أن العتاب التضامن اإلستالمي 

هتي تظاهترة رياضية تنظتم من قبتل  االتحادية 
الرياضيتة للتضامتن اإلستالمي )نشتأت يتوم 6 
مايتو 1985 بالريتاض( وتحتت رعايتة منظمتة 

اإلستالمي. التعاون 

والرياضيتة  األوملبيتة  اللجنتة  رئيتس  أّكتد 
مشتاركة  حمتاد  الرحمتان  عبتد  الجزائريتة 
الجزائتر يف ألعتاب التضامتن اإلستالمي املقرر 
انطالقهتا رستميا هتذا الثالثاء بمدينتة القونية 
الركيتة  بت 145 رياضيتا ورياضية ضمن  12 

اختصاصتا.
 ويف حتوار ختص بته القنتاة اإلذاعيتة األوىل، 
والرياضيتة  األوملبيتة  اللجنتة  رئيتس  أوضتح 
الجزائريتة عبتد الرحمتان حمتاد، أن  الرياضة 
الجزائريتة التتي ستشتارك يف هتذه األلعتاب 
بتت145 رياضيتاً ورياضيتة يف 12 اختصاصاً, 
تطمتح للحفاظ عتى  الديناميكيتة التي تعرفها 
الرياضة الجزائرية وتحستن مستتوى النتائج, 
عى غترار تلك املحصتل عليهتا يف طبعة وهران 
أللعتاب البحر األبيض املتوستط, مشترا إىل أن 
كل االتحاديتات الرياضيتة الحتارضة يف هتذه 

التدورة تعمتل عى تحقيتق هتذا الهدف.
ويف هتذا اإلطتار أكتد  املتحدث ذاتته جاهزية  
ومواصلتة  للحفتاظ  الجزائريتن  الرياضيتن 
النتائتج اإليجابيتة يف املنافستات الدوليتة، رغم 
تستجيل بعتض الغيابتات بستبب اإلصابتات .

ويف ستياق ذي صلتة،  ذّكتر املتحتدث ذاتته 
يف  ذهبيتات   7 عتى  تحصلتت  الجزائتر  بتأّن 
التدورة األخترة ستنة 2017 ، معربتا عن أمله 

يف رفتع رصيتد الجزائتر متن امليداليتات خالل 
الطبعة. هتذه 

لكترة  الوطنيتتان  البطولتتان  تنطلتق 
األول  والقستم  )رجتال(  املمتتازة  الستلة، 
2022- الريتايض  للموستم  )ستيدات(، 

2023، يتوم 23 ستبتمرب املقبتل، حستبما 
أعلنت عنته االتحاديتة الجزائرية للرياضة.
أرستلته  بيتان  يف  الفدراليتة  وأوردت 
منته  نستخة  "وأج"  تحتوز  األنديتة،  إىل 
املمتتاز،  القستم  أن "تقستيم مجموعتات 
املكتون متن 18 ناديا، ستيتم اإلعتالن عنه 

يف وقتت الحتق".
وفيمتا يختص القستم األول )ستيدات(، 
فتإن املنافستة تضتم 10 أنديتة تلعتب يف 

مجموعتة واحتدة.
كمتا جتددت الهيئة قترار منتع الالعبن 
وهتي:  الوطنيتة  البطتوالت  يف  األجانتب 
القستم املمتتاز )رجال( والقستمن األولن 
)رجال وستيدات(، خالل موستم 2022 - 

.  2023
لالعبتن  "يمكتن  الهيئتة  وأضافتت 
بالجزائتر،  مقيمتن  أو  طلبتة  األجانتب، 

الجهويتة". البطتوالت  يف  املشتاركة 
وحتددت االتحادية تاريخ 18 أغستطس 

كآختر أجل إليتداع ملفتات االنختراط عى 
أيضتا  محتددة  الهيئتة،  مقتر  مستتوى 
الفئات العمريتة الجديدة للموستم القادم.

)رجتال(  ستطاوايل  ناديتي  أن  يذكتر 

ومولوديتة الجزائتر )ستيدات( توجا بلقب 
البطولة خالل املوستم املنقتي )2021 - 

.)2022

جابري ه

جابري ه

محمد ل
محمد ل

 برونزية للجزائري عبد  المالك لحولو في �شباق 400 م/حواجز

حماد يوؤكد :الريا�شيون الجزائريون جاهزون لت�شريف 
الراية الوطنية في األعاب الت�شامن الإ�شالمي بتركيا

انطالق المو�شم الريا�شي يوم 23 �شبتمبر

 انطالق المناف�شة ببا�س جراح

رياضـــة

تنس )كأس دايفيس(/المجموعة الثالثة-
منطقة إفريقيا :
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"عبتاس  الشتهيد  جامعتة  أدرجتت 
لغترور" بواليتة خنشتلة، تخصصتا جديتدا، 
حستب الخريطتة التتي تتم اعتمادهتا وفتق 
إدارة  طترف  متن  املنتهجتة  اإلستراتيجية 
الجامعتة  مديتر  أوضتح  حيتث  الجامعتة، 
الواحتد شتالة، أن هنتاك  الربوفيستور عبتد 
بدراستة  يتعلتق  جديتد  مهنتي  تخصتص 
املاستر يف إنتتاج التفتاح، وتزامن ذلتك وعقد 
االتفاقية املربمتة بن جامعة الشتهيد "عباس 
لغترور"، وتعاونيتة "تفاح" بوحمامتة، وكذا 
تُعنتى  التتي  البولنديتة  الجامعتات  إحتدى 
بتدريس تخصص األشتجار املثمترة، باعتبار 
بامتيتاز،  فالحيتة  واليتة  خنشتلة  واليتة  أن 
وخاصتة منطقتة بوحمامتة املعروفتة بإنتاج 
متا  وهتو  املوستمية،  الفواكته  متن  العديتد 
يهتدف إىل تمكتن وتأهيتل الطلبتة رميتا إىل 

اإلنتتاج. تحستن وتطويتر جتودة 
وأشتار مدير الجامعة أنته إىل جانب إدراج 
هتذا التخصتص فستوف يتتم أيضتا توفتر 
مختترب بيداغوجتي جديتد تابع لفترع العلوم 
الفالحيتة والبيولوجيتة، يتكتون هتذا املخترب 
متن مجموعة من البيتوت البالستتيكية والتي 
تُخّصتص لألعمتال التطبيقيتة البيداغوجيتة 

 . لبحثية وا
شتالة،  الواحتد  عبتد  الربوفيستور  وأكتد 
أنته ستيرشف بنفسته عتى مرافقتة الطلبتة 
ستران هذا املترشوع، والتذي ترعتاه جامعة 

الشتهيد "عبتاس لغرور"حتتى يتجستد عى 
أرض الواقتع، ولكي يعطي انطالقتة حقيقية 
لتطويتر املجتال الفالحتي ووفتق املعطيتات 
املستتقاة، مضيفتا أن واليتة خنشتلة تعتترب 
فالحتي،  بطابتع  لتميزهتا  نموذجيتة  واليتة 
وهتو متا يجعتل الدولتة تتويل اهتمامتا بالغا 
لهتذه الواليتة متن حيتث اإلنتتاج والتطويتر 
الفالحتي، كمتا أوضح املستؤول ذاتته أنه من 
بن مستاعي وأهتداف الجامعة هتو خلق هذا 
التخصتص من أجتل إعتادة االعتبار لُشتعب 

عام. بشتكل  الفالحتة 
ورّصح املستؤول ذاتته أن الجامعتة صبت 
مجتال  يف  تخصصتات  إلدراج  اهتمامهتا  كل 
الفالحتة عتى أستاس أن هتذا القطتاع هتو 
األكثتر متوردا ومدعمتا لالقتصتاد الوطنتي، 
كمتا أنته يعد القطتاع املهم والبديتل يف الوقت 
الراهتن، خاصتة عتى مستتوى والية خنشتلة 

التتي تعتترب املمتون الرئيي يف تغطية نستب 
كبترة متن االحتيتاج املحتي وحتتى الوطني 
من حيتث الحبتوب، والفواكته، والخروات، 

والعستل. والحليب، 
ختالل  ُستجلت  والتتي  األرقتام  وبلغتة 
الستنوات املاضية، فقتد احتلت والية خنشتلة 
املرتبتة األوىل وطنيتا يف إنتاج التفتاح، بالنظر 
إىل التغطيتة املميتزة ألقاليتم املنطقتة الجبلية 
والتتي ُقتّدرت مستاحتها 697 3 هكتتار من 
إجمتايل املستاحة املغروستة، بما يقتارب من 
اإلنتتاج مليتون قنطار، تغطي أشتجار التفاح 
ما مستاحته 185 3 هكتار بنستبة 62 باملائة، 
بإنتتاج ُقّدر بأزيتد من 900 ألتف قنطار من 
منتتوج فاكهتة التفاح بمتا نستبته 97 باملائة 
متن اإلنتاج، يف حتن بلغت اليد العاملة ستواء 

أكانتت دائمتة أو موستمية 3200 عامل.

عنتتارص  تمكتتن   
القضائيتتة  الرشطتتة 
باألمتتن الحتتري الثانتتي 
بأمتتن واليتتة املستتيلة متتن 
اإلطاحتتة بشتتخص قتتام 
داختتل  متتن  بالرقتتة 
مؤسستتة تجاريتتة خاصتتة 
مفاتيتتح  باستتتعمال 
وقائتتع  مصطنعتتة. 
عتتى  بتتدأت  القضيتتة 
إثتتر شتتكوى تقتتدم بهتتا 
املصلحتتة  إىل  الضحيتتة 
مفادهتتا تعتترض محلتته 
تجاريتتة  املعتتد لرشكتتة 
خاصتتة للرقتتة، الفعتتل 
التتذي طتتال 06 مكيفتتات 
متتع  وثالجتتة  هوائيتتة 
تعتترض بعتتض األغتتراض 
التخريتتب،  لفعتتل 
ليتتتم تكثيتتف األبحتتاث 
والتحريتتات التتتي مكنتتت 
متتن  التحقيتتق  فريتتق 
فيتته.  املشتتتبه  توقيتتف 
تتتم تقديتتم املشتتتبه فيتته 
أمتتام الجهتتات القضائيتتة 
إقليميتتا  املختصتتة 
أمتتر  حقتته  يف  ليصتتدر 
إيتتداع بمؤسستتة إعتتادة 
متتن  باملستتيلة  الربيتتة 
أجتتل الرقتتة متتن داختتل 
مؤسستتة تجاريتتة خاصتتة 
مفاتيتتح  باستتتعمال 
متبتتوع  مصطنعتتة 

بالتحطيتتم العمتتدي مللتتك 
الغتتر.

 ....وتوقيف شخص 
تورط يف فعل الرسقة 

بالعنف 
تمكتتن عنتتارص األمتتن 
الحتتري الثالتتث بأمتتن 
متتن  املستتيلة  واليتتة 
توقيتتف شتتخص يبلتتغ 
ستتنة   22 العمتتر  متتن 
لتورطتته يف فعتتل الرقتتة 
العنتتف.  باستتتعمال 
وقائتتع القضيتتة بتتدأت 
عتتى إثتتر شتتكوى تقتتدم 
بهتتا الضحيتتة إىل املصلحتتة 
مفادهتتا تعرضتته لفعتتل 
متتن  بالعنتتف  الرقتتة 
طتترف أحتتد األشتتخاص، 
طتتال  التتذي  الفعتتل 
هاتفتته النقتتال باإلضافتتة 
الوثائتتق  بعتتض  إىل 
الشتتخصية، ليتتتم تكثيتتف 
األبحتتاث والتحريتتات التتتي 
مكنتتت فريتتق التحقيتتق 
متتن التوصتتل إىل هويتتة 
املشتتتبه فيتته وتوقيفتته. 
تتتم تقديتتم املشتتتبه فيتته 
أمتتام الجهتتات القضائيتتة 
املختصتتة إقليميتتا ليصتتدر 
إيتتداع  أمتتر  حقتته  يف 
بمؤسستتة إعتتادة الربيتتة.

تمكتن عنتارص الفرقتة البحث 
والتدختل ويف عملية ثانية يف ظرف 
بشتبكة  اإلطاحتة  متن  أستبوع 
متن  تتكتون  منظمتة  إجراميتة 
ثالثة أشتخاص تتراوح أعمارهم 
ما بتن العرشينيتات والثالثينيات 
املؤثترات  ترويتج  يف  مختصتة 
  . الحتري  بالوستط  العقليتة 
عمليتة توقيتف املتورطتن تمتت 
بعتد أستتغالل معلومتات وبعتد 
وضتع خطتة أمنيتة محكمتة تم 

توقيتف ثالثتة متورطتن تم عى 
إثرهتا حجتز 1200 مؤثتر عقتي 

"بريغابالتن". نتوع  متن 
النيابتة  متع  وبالتنستيق   
املختصتة وبعتد تفتيش مستاكن 
املتورطتن تتم حجتز 555 مؤثر 
عقتي متن نتوع "بريغابالتن " 
بتتت  اإلجماليتة  الكميتة  لتقتدر 

مهلتوس.   قترص   1755
الثانيتة  العمليتة  هتذه  وتعتد 
تتم  حيتث  أستبوع  ظترف  يف 

األوىل  العمليتة  ختالل  حجتز 
وتوقيتف  مهلتوس  قترص   401
الكميتة  لتقتدر  املتورطتن 
 2155 بتت  للعمليتتن  اإلجماليتة 
قترص مهلوس يف ظرف أستبوع، 
ليتتم إنجتاز ملتف قضائتي ضد 
أمتام  وتقديمهمتا  املتورطتان 
لتدى  الجمهوريتة  وكيتل  الستيد 
محكمتة تيسمستيلت حيث أصدر 

إيتداع.   أمتر  حقهمتا  يف 

تيسمسيلت

فرقة البحث والتدخل "BRI" تحجز 1755 
قر�س من الموؤثرات العقلية    

األمن الحضري الثاني بالمسيلة

فتحي. م

اإلقاء القب�س على �شخ�س �شطا 
على موؤ�ش�شة تجارية خا�شة

تتم مؤخترا استتزراع متا يقتارب الت900 
"القاجتوج"  ستمك  لصغتار  وحتدة  ألتف 
امللكتي باملزرعتة البحريتة "املكريطتار أكوا" 

ببلديتة واد قوستن يف واليتة الشتلف.
وكشتف مديتر القطتاع البحري بالشتلف، 
الستيد حستن مليكتش، لتت"واج" أن عملية 
عتى  نوعهتا  متن  الثالثتة  تعتد  االستتزراع 
مستتوى مزرعتة "املكريطار أكتوا" البحرية، 
حيتث تتم استتزراع نحتو 900 ألتف وحتدة 
متن أُصبعيتات ستمك القاجتوج امللكتي عرب 

ثتالث أقفتاص عائمتة.
العمليتة  هتذه  أن  ذاتته،  املستؤول  وقتال 
التتي تُعتد الثالثتة متن نوعهتا بهتذه املزرعة 
البحريتة تحتتوي عتى 32 قفصا عائمتا، كما 
تعتد من أكترب املتزارع البحرية عى املستتوى 
الوطنتي، إذ يُنتظتر أن تنطلق عملية تستويق 

هتذه الكميتة املستتزرعة يف متدة تتراوح من 
11 إىل 14 شتهرا.

وأضتاف مدير القطتاع البحري بالشتلف، 
أن عمليتة تستويق ستمك القاجتوج امللكتي 
املحليتة  الستوق  بطلبتات  مرتبطتة  تبقتى 
املتفتق  التجتاري  الحجتم  األستماك  وبلتوغ 
عليته متع وكالء البيتع، علما أن والية الشتلف 
تعتد رائتدة يف مجال تربيتة املائيتات البحرية 
وذئتب  امللكتي  القاجتوج  أستماك  وإنتتاج 

. لبحر ا
تربيتة  متزارع  إنتتاج  يبلتغ  أن  ويتوقتع 
املائيتات بالشتلف خالل املوستم الجتاري ما 
بتن 1600 إىل 2000 طتن و هتو متا متن 
شتأنه املستاهمة يف تنويتع الثتروة الستمكية 
و  املحليتة  باألستواق  للتستويق  املعروضتة 

أستعارها. وخفتض  الوطنيتة 

وأشتار مديتر القطتاع أنته تم االتفتاق مع 
مستري املزرعة البحريتة "املكريطتار أكوا" 
عاصمتة  مستتوى  عتى  بيتع  نقطتة  لفتتح 
الواليتة، حتتى يتتم التستويق لهذه األستماك 
مبارشة للمستتهلك وبأستعار تنافستية، حيث 
بلتغ  ستعر القاجتوج امللكتي بأستواق تنس 
متا بتن 800 دج إىل 1200 دج حستب الوزن 

للستمك. التجاري  والحجتم 
وتراهتن مديريتة الصيتد البحتري وتربية 
املائيتات بالشتلف عى قطتاع تربيتة املائيات 
للصيتد،  موانتئ ومالجتئ  إنتتاج  لتعويتض 
البيولوجيتة  الراحتة  فترات  ختالل  الستيما 
لستمك الرديتن وبقيتة األنواع األخترى، أين 
يتتم التستويق لتكل متن أستماك القاجتوج 

امللكتي، ذئتب البحتر وبلتح البحر.

بواليتة  الرشطتة  مصالتح  ستطرت 
باتنتة، مخططتا أمنيتا وتحسيستا من 
آمتن،  متدريس  دختول  ضمتان  أجتل 
حيتث تم تستخر كل اإلمكانتات املادية 
والبرشيتة، وذلتك بزرع قتوات الرشطة 
الربويتة  املؤسستات  عترب محيتط كل 
بمختلتف األطتوار التعليميتة لضمتان 
القيتام  وكتذا  املروريتة،  االنستيابية 
بدوريتات راجلتة وأخرى راكبتة بالزي 
الرستمي واملدني أيضتا، حيث يرُشع يف 
ذلتك بداية متن صبيحة اليتوم األربعاء.

وعتى هامتش ذلك ستيتم تحستيس 
متع  وبالتنستيق  وأوليائهتم  التالميتذ 
بالستالمة  الوطنتي  التدرك  مصالتح 
املرورية وتجنب ركتن املركبات بالقرب 
متن املؤسستات التعليميتة، للمحافظتة 
عى ستالمة التالميذ، إذ ستيتم تستطر 
مخطتط توعتوي تحستيي متن طرف 
مصالتح الرشطتة بباتنتة ختالل األيام 

القادمتة وذلتك متن أجتل زرع الوعتي 
مختلتف  متن  للحتذر  التالميتذ  لتدى 
املخاطتر واآلفتات االجتماعيتة، أهمهتا 
املخدرات، االستتعمال الستيئ لإلنرنت، 
إضافتة إىل زرع ثقافتة املترور ختالل 

فترة املوستم التدرايس.
ودعتت باملناستبة مصالح أمتن والية 
باتنتة كافتة األوليتاء بتقديم يتد العون 
وذلتك  الرشطتة،  ألفتراد  واملستاعدة 
بتجنتب ركتن املركبتات عتى مستتوى 
متع  التعليميتة،  املؤسستات  محيتط 
املترور،  حركتة  تستهيل  يف  املستاهمة 
الحاصلتة،  الستر  الختناقتات  تجنبتا 
تالميتذ  ستالمة  ضمتان  إىل  رميتا 
حيتث  األطتوار،  بمختلتف  املتدارس 
وضعتت رشطتة باتنتة تحتت تترصف 
أرقامهتا  التالميتذ  وحتتى  األوليتاء 
15:48-  17-( التاليتة؛  الختر 

104(، أو التواصتل معهتا )الرشطتة( 

عترب صفحتها عتى الفايستبوك أو عرب 
رشطتة". "ألتو  تطبيتق 

تعد العملية الثالثة على مستوى المزرعة البحرية “المكريطار أكوا”

من أجل دخول مدرسي آمن

ا�شتزراع ما يقارب 900 األف وحدة ل�شغار �شمك "القاجوج" 
الملكي بال�شلف

عنا�شر �شرطة باتنة ترافق التالميذ الملتحقين بالمدرا�س اليوم

المحلي

تم بعقد اتفاقية مع تعاونية بوحمامة لزراعة هذه الفاكهة وجامعة بولندية

بليلتة  لالحتفتال  تحضترا 
الرشيتف،  النبتوي  املولتد 
الشتؤون  مديريتة  نظمتت 
لواليتة  واألوقتاف  الدينيتة 
أمتس  أول  تيسمستيلت 
االثنتن 23 صفتر 1444هتت  
املوافق لت 19ستبتمرب 2022، 
بعاصمتة  النترص  بمستجد 
نهائيتة  مستابقة  الواليتة،  

الكريتم  القترآن  لحفظتة 
وتجويتده.

وعرفت املستابقة مشتاركة 
العديتد متن تالميتذ املدارس 
عترب  املنتترشة  القرآنيتة 
الوالية، وهذا  مختلف مناطتق 
املتميزيتن  انتقتاء  متن أجتل 
منهم لتكريمهتم يف هذه الليلة 

املباركتة.

تيسمسيلت 
اإدراج تخ�ش�س ما�شتر مهني في اإنتاج التفاح بجامعة ال�شهيد 

"عبا�س لغرور"
 م�شابقة لحفظة القراآن 

الكريم

ع. بديار

قسم محيل/ واج

 عابد. م

حسيبة. ب

عابد م



11 األربعاء 21 سبتمرب 2022م 
الـموافق لـ 24 صفر 1444 هـ

يطالتتب مجموعتتة متتن ستتكان بلديتتة 
أوالد عتتدي لقبالتتة الواقعتتة رشق واليتتة 
املستتيلة، والتتتي تبعتتد بنحتتو 30 كلتتم 
والتتتي يبلتتغ عتتدد ستتكانها 37 ألتتف 
نستتمة، وتضتتم 26 قريتتة معظمهتتا 
ريفيتتة، متتن الستتلطات املحليتتة وعتتي 

رأستتها ستتيد وايل الواليتتة، بتهيئتتة محطة 
لتدهورهتتا  نظتترا  املستتافرين  نقتتل 
وضتتع الكارثتتي التتذي تتواجتتد فيتته 
متتن اكتظتتاظ الحافتتالت فيهتتا وعتتدم 
توفتتر أماكتتن لركنهتتا بستتبب ضيتتق 
أن  املتحدثتتون  ذات  املتتكان، فحستتب 

معاناتهتتم تتتزداد خاصتتة يف الصيتتف و 
األيتتام الشتتتوية التتتي تعتترف خاللهتتا 
حالتتة مزريتتة متتن ختتالل تجمتتع امليتتاه 
و تراكتتم األوحتتال أمتتا صيفتتا فاملحطتتة 
تشتتهد تصاعتتد الغبتتار واألتربتتة وهتتذا 

راجتتع إىل عتتدم تهيئتتة .

بلدية  بالمسيلة 

�شكان اأولد عدي لقبالة يطالبون بتهيئة محطة نقل الم�شافرين  

ل. ب

وحتتدات  تمكنتتت   
املجموعتتة اإلقليميتتة للتتدرك 
الوطنتتي بتتربج بوعريريتتج، 
كلتتغ   150 حجتتز  متتن 
متتن متتادة الشتتمة املقلتتدة 
ضبطتتت بحتتوزة شتتخص 
يبلتتغ متتن العمتتر 36 ستتنة.
العمليتتة تمتتت مؤختترا، 
أيتتن تتتم توقيتتف مركبتتة 
عتتى متنهتتا شتتخص عتتى 
مستتتوى الطريتتق الستتيار 
رشق-غ رب بالقتترب متتن 
محطتتة عتتن زادة، بعتتد 
تفتيشتتها عثتتر بداخلهتتا 
عتتى 05 أكيتتاس مملتتوءة 
التبتتغ  متتادة  بتتأوراق 
كل  يحتتتوي  )الشتتمة( 
كيتتس عتتى 30 كلتتغ بتتوزن 

إجمتتايل: 150 كلتتغ، بعتتد 
االستفستتار متتع مالكهتتا 
تبتتن أنتته ال يحتتوز عتتى 
أيتتة وثيقتتة تستتمح لتته 

بمزاولتتة هتتذا النشتتاط.
مواصلتتة لإلجتتراءات تتتم 
حجتتز البضاعتتة متتع إتالفها 
التاليتتة  الجنتتح  ورفتتع 
ضتتده؛ حيتتازة ونقتتل متتادة 
التبتتغ دون ستتند قانونتتي، 
ممارستتة نشتتاط تجتتاري 
غتتر قتتار دون التستتجيل يف 
الستتجل التجتتاري، التهتترب 
الريبتتي، مخالفتتة إلزاميتتة 
إعتتالم املستتتهلك بالبيانتتات 
اإللزاميتتة للوستتم القانونتتي 
بيانتتات  جميتتع  وغيتتاب 

الوستتم.

درك برج بوعريريج يحجز 
150 كغ من مادة ال�شمة

 يطالتب ستكان حتي "مزريتر" ببلديتة 
بترورة  املحليتة  الستلطات  املستيلة، 
تتعلتق  إضافيتة  حصتص  تخصيتص 
بالستكن الريفتي، والتعجيتل يف عملية ربط 
املنتازل بشتبكة قنتوات الترصف الصحتي 
عتن  أعترب  ،حيتث  معاناتهتم  وإنهتاء 
تذمرهم وستخطهم الشتديدين إزاء سياسة 
التماطتل التتي تنتهجهتا الستلطات املحلية 
اتجتاه جملتة االنشتغاالت واملشتاكل التتي 

يومياتهتم. أرقتت 
 وناشتد هتؤالء الوصايتا متن أجتل أختذ 
متن  والرفتع  االعتبتار،  بعتن  مطلبهتم 
الحصتص املوجهتة لحيهتم التتي باتتت يف 
أمتس الحاجتة لهتذا النتوع من الستكنات، 
تقديتم  املعنيتة،  الجهتات  مطالبتن 
أكترب  لتمكتن  لهتم،  الالزمتة  التستهيالت 
عتدد من شتباب وستكان هتذه املنطقة من 
االستتفادة متن صيغتة الستكنات الريفية، 

وإنهتاء معاناتهتم متع البيتوت القصديرية 
والهشتة، وضمتان استتقرارهم بمنطقتهتم 
عتوض النتزوح إىل املدن، خاصتة يف الظرف 
الراهتن، التذي تعتول فيته الحكومتة عتى 
بعث النشتاط الفالحتي يف مختلتف مناطق 

الوطتن.ذ
متن  املذكتور  الحتي  ستكان  ويعانتي 
مشتكل آختر والتذي يتمثتل يف عتدم تكملة 

مترشوع قنوات الرصف الصحي، فالستكان 
ال يزالتوا يعتمتدون عتى الطترق القديمتة 
يف التخلتص متن امليتاه القتذرة التتي غالبا 
تتدفتق بشتكل عشتوائي دون تدختل  متا 
الجهتات املعنيتة، خاصتة وأن املشتكل بات 
يؤثتر عتى صحتة الستكان ويهتدد أبنائهم 
بأوبئتة يف ظتل انتشتار الحترشات بمواقتع 

القذرة.  امليتاه  تجمتع 

الرشطتتة  أفتتراد  استتتطاع 
باألمتتن الحتتري األول بأمتتن 
دائتترة عتتن التوتتتة متتن اإليقتتاع 
بشتتخص يبلتتغ متتن العمتتر 33 
ستتنة، ويعتتد مستتبوق قضائيتتا، 
لتورطتته يف حيتتازة مختتدرات 
متتن  ُمحّصتتل  متتايل  ومبلتتغ 

املتاجتترة بهتتذه الستتموم.
حيتتث تتتم العثتتور بحتتوزة 

املشتتتبه بتته عتتى كميتتة متتن 
املختتدرات تتتزن 08.46 غتترام، 
كمتتا ُعثتتر أيضتتا عتتى قاطتتع 
للتتورق ومبلتتغ متتايل ُقتتّدر بت865 
.3 دج ُعتتّد محصلتتة بيتتع هتتذه 

املمنوعتتات.
فرقتتة  أقدمتتت  متتن جهتتة 
الرشطتتة القضائيتتة بأمتتن عتتن 
عمليتتة  عتتى  دائمتتا،  التوتتتة 

رشطيتتة مّكنتهتتا متتن توقيتتف 
شتتخصن يبلغتتان متتن العمتتر 
28 و34 ستتنة، بعتتد قيامهمتتا 
الكحوليتتة،  املرشوبتتات  ببيتتع 
مستتتغلن يف ذلتتك مستتكنا يف 
طتتور اإلنجتتاز يقتتع بمدينتتة عن 
التوتتتة، للرويتتج للخمتتور، حيتتث 
تتتم حجتتز ختتالل هتتذه العمليتتة 
185 وحتتدة متتن مختلتتف األنواع 

مبلتتغ  جانتتب  إىل  واألحجتتام، 
متتايل متتن عائتتدات بيتتع هتتذه 
امُلستتّكرات ُقتتّدر بتتت500 9 دج.

العمليتتتان أستتفرتا عتتن تقديتتم 
أمتتام  الثالثتتة  بهتتم  املشتتتبه 
الجهتتات القضائيتتة املختصتتة 
بعتتد استتتيفاء كافتتة إجتتراءات 

التحقيتتق الالزمتتة.

العملية نفّذها أفرد الشرطة باألمن الحضري األول 

الإيقاع بم�شبوق ق�شائيا لحيازته مخدرات بعين التوتة

ع بديار

استتفاد 2660 عامال من عقود التشتغيل 
يف  اإلدمتاج  متن  بوعريريتج،  بترج  بواليتة 
مناصتب قتارة وغتر محتددة املتدة، بعتد 
معانتاة طويلتة، وذلتك حستب متا يحتدده 
املحتدد   22-85 رقتم  التنفيتذي  املرستوم 
جهتاز  عقتود  تحويتل  وكيفيتات  لترشوط 
نشتاطات اإلدمتاج االجتماعتي إىل عقود غر 
بعتدد  الجزائتي،  بالتوقيتت  املتدة  محتددة 
إجمتايل للمدمجن بلغ 2660 مستتفيدا، من 
أصتل 2980 معنيتا باإلدمتاج وفتق اللجنة 
الوالئيتة املكلفتة بإحصتاء وتستوية عقتود 
جهتاز املستاعدة عتى اإلدمتاج االجتماعتي. 
الشتعبي  املجلتس  أعضتاء  صتادق  حيتث 
التدورة  ختالل  بوعريريتج  بتربج  الوالئتي 
االستتثنائية عتى ميزانيتة البلديتات املتعلقة 
 447 بإدماجهتم، حيتث يتعلتق األمتر بتت 

موزعتا  بوعريريتج  بترج  ببلديتة  مدمجتا 
عتى مختلتف القطاعتات، و149 مستتفيدا 
بالحماديتة،  و130  التوادي،  راس  ببلديتة 
141 ببلديتة الرابطتة، و118 ببلدية العش، 
القطاعتات  مختلتف  عتى  متوزع  والباقتي 
واملصالتح اإلداريتة املنترشة عترب 34 بلدية.

اإلدمتاج  عمليتة  أن  بالذكتر،  الجديتر 
هتذه مكنتت متن إدمتاج أزيتد متن 5 آالف 
املاضيتة،  القليلتة  األشتهر  ختالل  عامتل 
تنفيتذا لقترار رئيتس الجمهوريتة القتايض 
بإدماجهتم يف مناصتب قارة، أين تتم إدماج 
وتثبيتت بعضهتم يف قطاع الربيتة بمناصب 
التعهتد  متع  تربيتة  مترشف  برتبتة  عمتل 
بالتنتازل عتن شتهاداتهم، حيتث ستاهمت 
هتذه التعليمتة الوزاريتة يف تستوية أغلتب 
الوضعيتات وامللفات التي ظلتت عالقة جراء 

عتدم توافق الشتهادة مع منصتب العمل، إىل 
جانتب باقتي القطاعتات األخرى عتى غرار 
والشتباب  املحليتة  والجماعتات  الداخليتة 
والرياضتة، أيتن تم تستوية معظتم امللفات 
بالتنستيق متع قطاعتي الوظيتف العمومي 
متع  الشتهادة  معادلتة  حتول  والتشتغيل 
املنصتب، الذي وفتر أزيد متن 1172 منصبا 
دائمتا وإتمتام عملية اإلدماج بقطتاع الثقافة 
بتت 60 مستتفيدا متن اإلدمتاج، يف حتن تم 
إحصتاء العمتال التابعتن ألجهتزة النشتاط 
نشتاطات  ألجهتزة  واملنتستبن  االجتماعتي 
اإلدمتاج االجتماعي وعقود تشتغيل الشتباب 
من طترف اللجنتة الوالئية املكلفتة بإحصاء 
وتستوية عقتود جهاز املستاعدة بالتنستيق 
بتن مديرية النشتاط االجتماعتي لوالية برج 

بوعريريتج ومديريتة التشتغيل.

تمكنتتت املصلحتتة الوالئيتتة للرشطتتة 
القضائيتتة بأمتتن واليتتة بجايتتة ختتالل 
متتن   2022 أوت متتن ستتنة  شتتهر 
 104 منهتتا  قضيتتة،   467 معالجتتة 
املاستتة  بالجرائتتم  تتعلتتق  قضيتتة 
بالتتيء العمومتتي، تتتورط فيهتتا 119 

شتتخصا.
قضيتتة   147 معالجتتة  تتتم  كمتتا 
تتعلتتق بالجرائتتم املاستتة باألشتتخاص 
تتتورط فيهتتا 159 شتتخصا، عتتى إثرهتتا 
صتتدر ضتتد 9 أشتتخاص منهتتم متتن 

صتتدر يف حقتته أمتتر إيتتداع.
وعالجتتت نفتتس املصلحتتة ختتالل 
تتعلتتق  قضيتتة   94 الفتترة  نفتتس 
واملؤثتترات  املختتدرات  بمكافحتتة 
العقليتتة، تتتورط فيهتتا 112 شتتخصا، 
صتتدر ضتتد 28 شتتخص أمتتر إيتتداع.
أمتتا بخصتتوص الجرائتتم املاستتة 
بتتاآلداب العامتتة فقتتد تتتم معالجتتة 10 

قضايتتا تتتورط فيهتتا 12 شتتخصا.
وفيمتتا تعلتتق بالقضايتتا االقتصاديتتة 
واملاليتتة فقتتد عالجتتت املصلحتتة 14 
قضيتتة تتتورط فيهتتا 18 شتتخصا، 
كمتتا تتتم معالجتتة 92 قضيتتة تتعلتتق 
بالجرائتتم املاستتة باملمتلتتكات تتتورط 

فيهتتا 92 شتتخص وصتتدر ضتتد 19 
شتتخصا منهتتم أمتتر إيتتداع.

باإلضافتتة إىل تستتجيل 06 قضايتتا 
تتعلتتق بالجرائتتم اإللكرونيتتة تتتورط 

فيهتتا 06 أشتتخاص.

والية برج بوعريريج

بجاية

ا�شتفادة 2660 عامال من عقود الإدماج

ال�شرطة تعالج 467 ق�شية اإجرامية خالل �شهر اأوت

المحلي

حي مزرير بالمسيلة

أمتس  صبيحتة  تشتاركت 
مصالتح األمن بواليتة أم البواقي، 
بالتنستيق مع مديريتة البيئة، يف 
للرّجتل  تنظيتم يومتا مفتوحتا 
بتدون ستيارة، حيتث ستاهمت 
يف تنظيتم هتذا اليتوم العديد من 
الفاعلتة  والجمعيتات  الهيئتات 
منهتا؛ مصالتح التدرك الوطني، 
الحمايتة املدنية، الصحتة، النقل، 
الهتالل  اإلستالمية،  الكشتافة 
األحمتر الجزائري وفتروع النقل 
الحتري، إىل جانتب جمعيتات 
املجتمتع  متن  وفاعلتة  ناشتطة 
املدنتي، رافتق القافلتة صحفيو 

اإلذاعتة املحليتة بتأم البواقتي.
بتنظيتم  اليتوم  هتذا  واتستم 
متن  انطلقتت  راجلتة  قافلتة 
االجتماعتي  الضمتان  ستاحة 
نوفمترب  أو  شتارع  ستالكة 

مترورا باملستشتفى املحتي ابتن 
ستينا، وصتوال إىل غايتة حاجتز 
بمخترج  للرشطتة  املراقبتة 
باتجتاه  البواقتي  أم  مدينتة 
واليتة قستنطينة، حيتث تتم عى 
طتول املستار توعية وتحستيس 
املواطنتن بأهميتة املحافظة عى 
البيئتة ونقتاوة املحيط متن تلك 
االنبعاثتات الغازيتة التي تخلفها 
يرمتي  إذ  املركبتات،  مختلتف 
إىل  كذلتك  اليتوم  هتذا  تنظيتم 
ترشتيد الناس إىل عدم استتغالل 
مفترط  بشتكل  الستيارات 
واالعتمتاد عتى املتي والرّجتل 
وأن  للجستم،  مفيتدة  كرياضتة 
يُرك فقط  الستيارات  استتعمال 
للتنقتالت  أو  الترورة  عنتد 

البعيتدة.

بمساهمة العديد من الهيئات 
والجمعيات الفاعلة  ال�شكن الريفي وال�شرف ال�شحي اأهم ان�شغالت القاطنة

�شرطة اأم البواقي تت�شارك مع 
م�شالح البيئة في تنظيم يوم 
مفتوح للترّجل "بدون �شيارة"

ص. ر

ع. بديار

ل. ب

حسيبة. ب

حسيبة. ب



األربعاء 21 سبتمرب 2022م 12
الـموافق لـ 24 صفر 1444 هـ

نظتام  فضائتح  نترش  مسلستل  يتواصتل 
املخزن بالقتارة اإلفريقية، بعد تداول مراستلة 
أستاليب  أحتد  تكشتف  املغربيتة  للخارجيتة 
اململكتة امللتويتة للقفز عتى قترارات الرشعية 
الدوليتة وترشيتع احتاللته ألرايض الصحتراء 
ودفتع  الذمتم  رشاء  ختالل  متن  الغربيتة 

الستمراء. القتارة  يف  الرشتاوي 
و ذكترت وثيقة رستمية من ستفارة اململكة 
املغربيتة يف داكار، رسبت عترب مواقع التواصل 
االجتماعتي محتواهتا ان مانكر انتداي، وزير 
الخارجية الستنغايل الستابق كان يمر كل سنة 
عتى مقر الستفارة املغربية يف الستنغال لتلقي 
مبلغ متايل جتراء تعاونه مع ستلطات املخزن.
املحتاوالت  الوثيقتة  محتتوى  يفضتح  و 
البائستة للنظتام املغربتي للمتاجترة بقضيتة 
التدول  بعتض  متع  الغربيتة  الصحتراء 
واألطتراف التتي لتم تتتوان يف التعتدي عتى 
عليته  نتص  متا  ستيما  ال  الدوليتة  القوانتن 
القانتون التأستيي لالتحتاد االفريقي وذهبت 
إىل حتد االعتالن عتن فتتح قنصليتات لهتا يف 

املحتلتة. الصحراويتة  األرايض 
وجتاء يف املذكترة التتي نقلتهتا العديتد من 
مواقتع التواصتل االجتماعتي اليتوم االثنتن، 
واملوقعتة بتاريخ 9 ستبتمرب 2014 من ستفر 
اململكتة املغربيتة بالعاصمة الستنغالية دكار، 
طالب بترادة، التأكيتد لوزير خارجيتة املغرب 
بالربتاط تكفتل الستفارة بدفتع تكاليف الحج 
ثتالث شتخصيات  لفائتدة  املكرمتة  مكتة  اىل 

اقرحتهتا وزارة خارجيتة الستنغال.

و قتال الستفر يف املذكترة مخاطبتا وزيتر 
الخارجيتة املغربتي: "لدي الترشف أن أعلمكم 
إنه تم باستمكم الخاص تستليم وزير شتؤون 
خارجيتة الستنغال، مانكتر انداي شتخصيا، 
قيمتة 140.784.00 درهتم وهتو متا يعتادل 
8.224.754 فرنتك فرنتي )حتوايل 12.500 
يتورو( التذي طلبتم بوضعه تحتت ترصفه من 
أجتل تغطيتة تكاليف الحتج اىل مكتة املكرمة 
لثتالث شتخصيات"، مختتمتا املذكترة بالقول 
شتكره  عتن  "أعترب  الستنغايل  الوزيتر  ان 
التتي  اململكتة  االلتفاتتة متن  لهتذه  الجزيتل 

مكنتته متن التكفتل بثالثتة حجاج". 

ملغرب يقدم رشاوي مقابل عضويته يف 
اإلتحاد االفريقي: 

و ليستت هتذه املترة االوىل التي تنترش فيها 
فضائتح اململكتة لترشاء الذمم متن أجل وضع 
العراقيتل أمتام املجهتودات الدوليتة لتحقيتق 
تنفيتذا ألجنتدة مشتبوهة  والتنميتة،  الستالم 

أصبحتت خيوطهتا مكشتوفة للعيان.
و كان "متاروك أون اليتن" قتد فجتر متن 
قبتل قنبلتة مماثلتة فيمتا يختص مثتل هتذه 
اإلعالمتي  املوقتع  فضتح  حيتث  األستاليب 
وبالدليتل مراستالت وزارة الخارجيتة املغربية 
وعمالئهتا متن اجتل دفتع الرشتاوي للعديتد 
متن التدول اإلفريقيتة لضمتان تستلل املغرب 
متن  العمتل  و  اإلفريقتي  اإلتحتاد  لعضويتة 

لتخريبته.            مؤسستاته  داختل 
لفتت  هنتاك "صتوت صامتت  أن  قتال  و 

انتبتاه العالم بتأرسه مؤخرا إىل مخبتأ للوثائق 
الريتة األصليتة للدبلوماستية املغربية وكيف 
نجتح املغترب يف حشتد الدعتم لعضويتته يف 
االتحتاد االفريقتي بفضتل سلستلة طويلة من 

الهائلة". الفستاد  أعمتال 
و يمكتن للمترء متن ختالل هتذه الوثائتق 
يبتدو  مغربتي  دبلومتايس  رستائل  يترى  أن 
أنته نجتح يف بناء شتبكة متن العالقتات وراء 
اإلفريقتي،  لالتحتاد  قمتة  كل  يف  الكواليتس 
ومتن خالل هتذه الرستائل التتي تم إرستالها 
الحقتا إىل مستؤوله يف الربتاط، تتم التأكتد أنه 
تتم تقديتم أمتوال لبعتض الوفتود االفريقيتة 
لرجيتح الكفتة لصالح املغترب أو األستوأ من 
رسيتة  معلومتات  وإفشتاء  التجستس  ذلتك، 
وتقديتم ملفتات االتحتاد اإلفريقتي الداخليتة 

املغاربتة. للمستؤولن 
كمتا تظهر الرستائل بأن موحا عتي تاغما، 
مديتر الشتؤون اإلفريقيتة بتوزارة الخارجيتة 
التذي  هتو   ،2016 ستنة  غايتة  اىل  املغربيتة 
يطلع مرشفته، وزيتر الخارجيتة املغربي، عى 

عمله خطتة 
ويف مذكترة وجههتا إىل وزيتره يف الخامس 
متاي 2014، قتدم "مقرحتات للتحضر لقمة 
التتي عقتدت يف  املقبلتة"  االفريقتي  االتحتاد 
أديتس أبابا و اقرح منتح مبالغ ماليتة فردية 
بقيمتة 5000 يتورو لتكل "صديتق"، ويذكر 
البلتدان  وفتود  يمثلتون  الذيتن  "األصدقتاء" 

املخزن. لنظتام  الحليفتة 

الصحفيتن  نقابتة  أعلنتت 
الصحفيتة  ملتف  أن  الفلستطينين 
إىل  أبتو عاقلتة تتم تستليمه  شترين 
املحكمتة الجنائيتة الدوليتة يف الهتاي 
"رغم الضغتوط الهائلة التي مارستها 

الختارج". يف  واذرعته  االحتتالل 
الصحفيتن  لنقابتة  بيتان  وقتال   
الهائلة  الضغوط  الفلستطينين: "رغم 
يف  وأذرعته  االحتتالل  مارستها  التتي 
الختارج، فقد تتم قبل قليتل يف الهاي، 
تستليم امللتف الكامتل للشتكوى ضد 
االحتتالل الصهيونتي، بتهمتة ارتكاب 
الصحفيتة  الزميلتة  اغتيتال  جريمتة 
شترين أبتو عاقلتة، وإصابتة الزميل 
الصحفي عي الستمودي، واستتهداف 
الزميلتة شتذى حنايشته، يف الحتادي 
املتايض عتى أرض  عترش متن متاي 

مدينتة جنتن".
 وأفيد يف هذا الستياق بأن الشتكوى 
التتي تضمنت طلب فتتح تحقيق دويل 
جنائتي، تقتدم بهتا "محامتون متن 
 Bindmans LLP مكتبتي بايندمانتز
 Doughty ودوتتي ستريت تشتامربز
عتن  نيابتة   ،Street Chambers
عائلتة الشتهيدة أبتو عاقلتة، ونقابتة 
واالتحتاد  الفلستطينين،  الصحفيتن 

التدويل للصحفيتن".

الصحفيتن  نقابتة  ولفتتت 
الفلستطينين إىل أن تقديتم امللف جاء 
"بعتد أن استتكملت كافتة اإلجتراءات 
القانونيتة الروريتة لضمتان نجتاح 
القضيتة، وإلتزام مدعي عتام املحكمة 
يف  بالترشوع  ختان،  كريتم  الدوليتة، 
قتادة  ومالحقتة  التحقيتق،  إجتراء 
االحتتالل واملستؤولن املبارشيتن عتن 
ارتتكاب الجريمتة، وذلتك استتناداً إىل 
العديد متن الوثائتق واألدلتة الجنائية 
وشتهادات شتهود العيتان، إضافة إىل 
الفلستطينية،  العامتة  النيابتة  تقريتر 
وتحليتل مقذوف القتتل، وبعد التقرير 
النهائتي لجيش االحتتالل وتنصله من 
تحمل املستؤولية بشتكل واضح، وهو 
متا يعطتي لهتذا امللتف جوانتب قتوة 

إضافيتة".
وذكتر البيتان أنته "وقبيتل تقديتم 
امللف فقتد مارس االحتتالل وأذرعه يف 
الختارج واللوبتي الصهيوني، ضغوط 
وأطتراف  مؤسستات  عتى  كبترة 
دوليتة بغيتة عرقلتة عمليتة التستليم 
واإلعتالن عنهتا، بما فيها اعتتذار إدارة 
الفنتدق التذي كان مقرراً عقتد املؤتمر 
الصحفي فيته، ورفض قاعتات عديدة 

املؤتمتر فيها". إقامتة 
 كمتا أوضحتت نقابتة الصحفيتن 
الشتكوى  هتذه  أن  الفلستطينين 
الستابقة  الشتكاوى  "إىل  تضتاف 
الصحفيتن  بالجرائتم ضتد  املتعلقتة 
األوىل  تتعلتق  حيتث  الفلستطينين، 
أبتو  أحمتد  الزميلتن  باستشتهاد 
غتزة،  يف  مرتجتى  ويتارس  حستن، 
عمارنتة،  معتاذ  الزميلتن  وإصابتة 
ونضتال اشتتية، فيمتا تتعلتق الثانية 
املؤسستات اإلعالميتة  بقصتف مقتار 
يف غتزة أثنتاء عتدوان ماي متن العام 

."2021 املتايض 
هناء ج

شتن جيتش التحرير الشتعبي الصحراوي 
أول أمتس االثنتن , هجمتات عنيفتة ومركزة 
ضد قوات االحتتالل املغربي بقطتاع البكاري 
خلفت "خستائر فادحتة يف األرواح واملعدات" 
, حستبما ذكتر البيان العستكري رقتم 635 
الصتادر عتن وزارة الدفتاع الصحراويتة يوم 

االثنن.
وجاء يف البيتان الذي أوردتته وكالة االنباء 
متقدمتة  مفتارز  أن   " )واص(  الصحراويتة 

متن جيتش التحريتر الشتعبي الصحتراوي 
استتهدفت بقصف عنيتف ومركتز تخندقات 
جنتود االحتتالل بمنطقتة أم الدكتن بقطتاع 
البتكاري ، ومدفعيتة االحتالل خلتف القاعدة 
السادستة عترش بمنطقتة أم الدكتن كذلك".

جيتش  متن  متقدمتة  مفتارز  وكانتت 
الشتعبي الصحتراوي قتد ركتزت  التحريتر 
هجماتهتا أمتس األحتد عتى مواقتع قتوات 
االحتتالل املغربتي بقطاعي املحبتس وحوزة 

وبمناطتق اعكتد اركان واكويترة ولتد ابتالل 
وتنوشتاد ولعكتد واكليتب ديترت واحريشتة 
ديرت وفتدرة املترس والفيعيتن ولكصيبن.

وتتتواىل هجمتات جيش التحرير الشتعبي 
الصحراوي مستتهدفة معاقل قتوات االحتالل 
املغربتي التتي " تكبتدت خستائر فادحتة يف 
االرواح واملعتدات عتى طتول الجتدار الرمي 

)جتدار التذل والعتار(" , وفتق ذات البيان.

الجنائية الدولية تت�شلم ملف اغتيال 
�شيرين اأبوعاقلة

قترارا  الفرنتي  الدولتة  مجلتس  أصتدر 
أرايض  متن  الزراعيتة  الصتادرات  بوقتف 

فرنستا. نحتو  الغربيتة  الصحتراء 
امتس  البوليستاريو  جبهتة  ورّحبتت 
الثالثتاء بالقرار الصتادر عن مجلتس الدولة 
الفرنتي، عى ضتوء اإلجراءات التتي بارشها 
وقتف  بشتأن  الفرنستين  الفالحتن  اتحتاد 
الصتادرات الزراعيتة متن أرايض الصحتراء 
مهمتا  واعتربتته  فرنستا،  نحتو  الغربيتة 
لحكتم  الفعتال  بالتطبيتق  سيستمح  كونته 
محكمتة العتدل األوروبية لعتام 2016 الذي 
صنّتف الصحتراء الغربيتة واملغترب إقليمن 

ومتمايزيتن. منفصلتن 
حيّتت ممثليتة الجبهتة بأوروبتا واإلتحاد 
خطوتته  عتى  الفالحتن  اتحتاد  األوروبتي، 
ترفتض  كونهتا  والنبيلتة"،  "التضامنيتة 
املنتجتات متن األرايض املحتلتة إىل  استتراد 
أوروبتا عترب طترق تتحايتل عتى القانتون 

الصحتراوي.  الشتعب  حقتوق  وتنتهتك 
الحكومتة  الفالحتن،  اتحتاد  ودعتا 
الفرنستية إىل املصادقتة عتى مرستوم يحظر 
متن  والبطيتخ  الكرزيتة  طماطتم  استتراد 
يف  وتقديمهتا  املحتلتة  الصحراويتة  األرايض 
األستواق عى أستاس أنهتا منتجتات مغربية، 
وذلتك باعتبتار أن الصحتراء الغربية ليستت 
جتزًءا متن اململكة املغربيتة، كما أقترت بذلك 
 2016 عامتي  األوروبيتة  العتدل  محكمتة 

.2018 و
وكان مجلتس الدولتة الفرنتي قتد رفض 
هتو اآلختر يف قتراره، بناًء عتى طلتب اتحاد 
هتذه  وإحالتة  الحكومتة  حجتج  الفالحتن، 
املستألة إىل محكمتة العدل األوروبيتة لتحديد 
تحترم  املغربيتة  الستلطات  كانتت  إذا  متا 
القانتون األوروبي الخاص بإصدار شتهادات 
املنتجتات  لهتذه  تستمح  التتي  املطابقتة 
الزراعيتة بالوصتول إىل الستوق األوروبيتة.

وشتّدد بيتان ممثليتة جبهة البوليستاريو 
بأوروبتا واإلتحتاد األوروبي عى "مستؤولية 
الحكومتة الفرنستية يف مراقبتة متدى احرام 
القانتون األوروبتي متن ختالل التحقتق من 
منشتأ املنتجتات املستتوردة متن الصحتراء 
منطقتة  يف  تفريغهتا  يتتم  التتي  الغربيتة 
"بربينيتان" قبتل توزيعهتا الحقتا يف جميع 

األوروبيتة".  األرايض  أنحتاء 
الدولتة  مجلتس  قترار  عتى  وتعليًقتا 
جتوان  التاستع  بتاريتخ  املتؤرخ  الفرنتي، 
عضتو  برشايتا،  أبتي  البشتر  أكتد   ،2022
األمانتة الوطنيتة املكلتف بأوروبتا واإلتحتاد 
قبتل  متن  املطتروح  املطلتب  أّن  األوروبتي، 
اتحتاد املزارعن الفرنستين "مهتم للغاية"، 
لحكتم  الفعتال  بالتطبيتق  "يستمح  كونته 
محكمتة العتدل األوروبية لعتام 2016 الذي 
صنّتف الصحتراء الغربيتة واملغترب إقليمن 
منفصلتن ومتمايزيتن، وأّن اإلتحاد األوروبي 
ال يمكنته  اعتمتاد ستلطة املغترب يف اإلقليم، 

الستيادة".  إىل  افتقتاره  إىل  بالنظتر 
وأشتار املستؤول الصحتراوي إىل أنته من 
اتحتاد  اتختذه  التذي  اإلجتراء  هتذا  ختالل 
الوضتع  إىل  "نصتل  الفرنستين،  الفالحتن 
امللمتوس، ستيما وأن مجلتس الدولتة رفض 
األمتر  الفرنستية، وأحتال  الحكومتة  حجتج 
إىل محكمتة العتدل األوروبيتة التتي بدورها 
ستتكون قتادرة عتى الحكتم بعتد قراراهتا 
لستنة 2016. وذلتك عتن طريق قترار يكون 

ملزمتا للتدول التت 27 األعضتاء يف االتحتاد 
األوروبتي".

ويف ختتام البيتان، أكد أبي برشايا البشتر 
تتحتى  "وإذ  البوليستاريو،  جبهتة  أن  عتى 
وتحترص عتى االحترام الشتديد الستتقالل 
القضتاء، واإلجتراءات الحاليتة التتي تستتند 
إىل أقتوى مبتادئ القانتون، بتدء متن الحتق 
الستابقة  والقترارات  املصتر  تقريتر  يف 
تقتدم  بإحتراز  مقتنعتة  فإنهتا  للمحكمتة، 
كبتر يف املستتقبل عى مستتوى هتذه الهيئة 

األوروبيتة".  القضائيتة 
أّن مجلتس اإلتحتاد األوروبتي  يُشتار إىل 
ستبق وأن حتاول القفتز عتى قترار محكمة 
بتمديتد   ،2016 لعتام  األوروبيتة  العتدل 
نطتاق اتفاقيتتن للزراعة والصيتد إىل أرايض 
وستواحل الصحتراء الغربيتة املحتلتة، اليء 
يف  القضائيتة  الهيئتة  ذات  رفضتته  التذي 
أحتكام نهايتة ستبتمرب 2021، حيتث ألغت 
هتذه االتفاقتات التتي متا تتزال قيتد النظر 
لتدى العدالتة إثر تقديتم املجلتس واملفوضية 
استتئناًفا   ،2021 ديستمرب  يف  األوروبيتن 
يف  بمتا  دول  عتدة  متن  بدعتم  القترار،  يف  
ذلتك فرنستا، وهتو ما ستيجرب، يف املستتقبل 
القريتب من جديتد، املحكمة يف لوكستمبورغ 
عتى إصدار قترار بشتكل عتام ونهائي حول 
وتحديتًدا  االتفاقيتات،  هتذه  رشعيتة  متدى 

بشتأن هتذه الصتادرات الزراعيتة.

هناء ج/وكاالت

ف�شائح المغرب تتوا�شل ل�شراء الذمم للقفز على ال�شرعية الدولية

الجي�س ال�شحراوي ي�شن هجمات عنيفة �شد جنود قوات الحتالل المغربي بقطاع البكاري

دولي

إقرار من البوليساريو بالخطوة الهامة لمجلس الدولة الفرنسي

طالتب األمتن العتام ملنظمتة التعاون 
اإلستالمي حستن إبراهيتم طته, مجلس 
األمتن التدويل باملوافقتة عتى الفتور عى 
التتي  الكاملتة  عضويتة دولتة فلستطن 
طتال انتظارهتا يف األمتم املتحتدة وتوفر 

الحمايتة الدوليتة الالزمتة.
اجتمتاع  ختالل  العتام  األمتن  ودعتا 
اللجنتة السداستية املعنية بفلستطن عى 
هامتش انعقتاد التدورة التت77 للجمعية 
العامتة لألمتم املتحتدة يف نيويتورك امس 
السياستية  الجهتود  حشتد  إىل  االثنتن 
والقانونيتة كافة متن أجل توحيتد إجماع 
دويل طويتل األمتد  بشتأن الحتل العتادل 
وفتق  الفلستطينية  للقضيتة  والدائتم 
القانتون التدويل وقترارات األمتم املتحدة 

الصلتة. ذات 
وأكتد موقتف املنظمتة الثابتت تجتاه 
قضية فلستطن والقدس الرشيف العادلة 
داعيتا إىل تنشتيط الجهود إلطتالق عملية 
ستالم برعايتة دوليتة متعتددة األطترايف 
وفتق جتدول زمنتي محتدد وعى أستاس 
الصلتة  ذات  الدوليتة  الرشعيتة  قترارات 

ومبتادرة الستالم العربيتة.

وشتدد عتى رضورة استتمرار الضغط 
التختاذ  التدويل  األمتن  مجلتس  عتى 
إجتراءات عمليتة لتنفيتذ قراراتته لوضع 
االستتيطانية  املحتتل  لسياستات  حتد 
القانونيتة واالحتتالل  االستتعمارية غتر 
غتر القانوني بجميتع مظاهتره وتحقيق 
حقوق الشتعب الفلستطيني غتر القابلة 
املصتر  تقريتر  ذلتك  يف  بمتا  للتترصف 
وعاصمتهتا  فلستطن  دولتة  واستتقالل 
القتدس الرشيتف وإيجتاد الحتل العادل 

الفلستطينين. الالجئتن  ملستألة 

"الموافقة الفورية على ع�شوية فرن�شا تطبق قرارات المحكمة الأوروبية ب�شاأن ال�شحراء الغربية
فل�شطين الكاملة بالمم المتحدة"

هناء ج/وكاالت

هناء ج/وكاالت

هناء ج/وكاالت

هكذا كان مطلب منظمة التعاون اإلسالمي..!! 
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حسيبة. ب

تعتتزم دار "أوراس" املرصية للطباعة 
والنترش والتوزيع، إصدار ديوان شتعري 
والتتي  الفائتزة  األعمتال  يضتم  ضختم 
الرمتز  الشتهيد  جائتزة  ضمتن  ارتقتت 
عبتاس لغترور، معلنتة أن هتذا الديتوان 
يضتم أيضتا جحفتال كبترا من شتعراء 

الوطتن العربتي.
وابتغتت دار "أوراس" للطباعة والنرش 
والتوزيتع بالعاصمتة املرصيتة القاهترة، 
ستوف  التذي  الديتوان  هتذا  يُخّلتد  أن 
يصدر تحتت شتعار "األوفيتاء يذكرونك 
يتا عبتاس"، إلحتدى املالحتم البطوليتة 
الشتهيد  لغترور  عبتاس  وّقعهتا  التتي 
البطتل التذي دوخ قتوة عظمى يقتال لها 
فرنستا، كمتا ارتتأت دار "األوراس"، أن 
تمنتح للجائتزة ِعمتادة متن ختالل طبع 
هتذا الديتوان التذي ستوف يكتون منهال 
ومرجعتا نصيتا لألجيتال القادمتة، التي 
ترتجتي اإلطتالع عى مايض األمتم، والذي 

واملجلتدات  الكتتب  عترب  أغلبته  يُتدّون 
الشتعرية. والدواويتن 

للطباعتة  "أوراس"  دار  وأعلنتت 

والنترش، أن هتذا الديتوان ستوف يصدر 
قريبتا، وقتد يتزامتن صتدوره ومناستبة 

بالجزائتر. متا  وطنيتة 

املولتد  إلحيتاء  استتعداد 
خّصتص  الرشيتف،  النبتوي 
قترص الثقافة عبتد الكريم دايل 
بالعاصمتة، مستابقة يف إحيتاء 
تخضتع  التتي  املواريتث  أحتد 
لعتادات وتقاليتد الجزائريتن، 
والتتي أصبحتت يف طريقها إىل 
التزوال بفعتل متا أُحتدث متن 

. تكنولوجيتا
"ربطنتا  شتعار  فتحتت 
حنتنتا يف مولدنتا" أطلتق قرص 
دايل،  الكريتم  عبتد  الثقافتة 
مستابقة خاصة بأحستن نقش 
"حنتاء" أو ما يعترف بالعامية 
عندنا بت"رشتمة حنتة"، وذلك 
 )06( الستادس  الخميتس  يوم 
متن أكتوبتر املقبتل ابتتداًء من 
والنصتف  العتارشة  الستاعة 

صباحتا.  )10:30(
وأقتّر قترص الثقافتة املذكور 

الراغبتات  عتى  يتوجتب  أنته 
يف املشتاركة يف هتذه املستابقة 
التقتدم إىل مصلحة النشتاطات 
الثقافتة،  بقترص  الثقافيتة 
أن  حيتث  التستجيل،  لغترض 
التستجيالت انطلقتت متن يوم 
يتوم  وتنتهتي  الثالثتاء  أمتس 
متن  ستبتمرب   29 الخميتس 

املقبتل. األستبوع 
امُلنّظمتة  الجهتة  واشترطت 
املشتاركة  املستابقة،  لهتذه 
بتكل أنتوع "نقتوش الحناء"، 
مشتاركة  كل  إحضتار  متع 
ملستتلزمات الحنتاء، كمتا يجب 
املشتاركات جلب عارضات  عى 
تكتون أعمارهتن 18 ستنة فما 
فتوق، إذ يجب عتى العارضات 
الحامتالت لت"رشتمة الحنتاء" 

التقليتدي. التزي  لبتاس 

ق�شر الثقافة عبد الكريم
 دالي ُيخ�ش�س م�شابقة لأح�شن 

نق�س "حناء"

حسيبة. ب حسيبة. ب

تتجهتتز واليتتة ستتعيدة الستتبت املقبتتل 
الرابتتع والعرشيتتن ستتبتمرب الجتتاري، 
الحتضتتان فعاليتتات الطبعتتة الخامستتة 
متتن املهرجتتان الثقتتايف الوطنتتي ألدب 
وستتينما املتترأة، إذ يتتدوم هتتذا املهرجتتان 
التتذي يُنّظتتم تحتتت الرعايتتة الستتامية 
لوزيتترة الثقافتتة والفنتتون، إىل غايتتة 
يتتوم الخميتتس 29 ستتبتمرب متتن الشتتهر 

الحتتايل.
ألدب  الثقتتايف  املهرجتتان  ويجمتتع 
وستتينما املتترأة والتتذي انتتزوى تحتتت 
شتتعار ّكتابتتة وصتتورة"، بتتن ثنائيتتة 
األدب والستتينما وكل متتا يتتدور يف فضتتاء 
املواضيتتع التتتي تعالتتج قضايتتا املتترأة 
الجزائريتتة تحديتتدا، كمتتا ستتتلملم هتتذه 
الفعاليتتة كوكبتتة متتن ختترة الفنانتتن 
يف  املعروفتتن  الجزائريتتن  واألدبتتاء 
الستتاحة الوطنيتتة والدوليتتة، إىل جانتتب 
مخرجتتن وستتينمائين شتتباب، كمتتا 
املتترح  املهرجتتان،  هتتذا  يحتضتتن 
الجهتتوي "صتتراط بومديتتن"، وهتتو 
أقتتدم وأعتترق املستتارح الجهويتتة يف 

الغتترب الجزائتتري.
وستتيعرف حفتتل افتتتتاح املهرجتتان 
وستتتينية  تزامتتن  والتتذي  املذكتتور 
استتتقالل الجزائتتر، دعتتوة أملتتع األستتماء 
الفنيتتة، وهتتو متتا رّصح بتته محافتتظ 
املهرجتتان كريتتم متتوالي، متتن ختتالل 
بيتتان لتته، مشتترا أن "طبعتتة هتتذه 
الستتنة ستتتكون مميتتزة، خاصتتة وأننتتا 
– يقتتول – خرجنتتا متتن دائتترة الخطتتر 
بستتبب تفتتي وبتتاء كورونتتا"، مضيفتتا 
بُرمتتج  التتذي  املهرجتتان  "هتتذا  أن 
متتع بدايتتة املوستتم الثقتتايف، سيشتتهد 
حضتتور أستتماء نستتائية معروفتتة يف 
مجتتال الستتينما، عتتى غتترار مليكتتة 
بلبتتاي، فريتتدة كريتتم، عايتتدة كشتتود، 
كمتتا بُرمجتتت ختتالل هتتذه التظاهتترة 
خمستتة أفتتالم طويلتتة وخمستتة أختترى 
قصتترة، باإلضافتتة إىل إعتتداد جلستتات 
أدبيتتة تنشتتطها أستتماء بتتارزة يف الفلتتك 
األدبتتي متتن بتتن هتتؤالء األدبيتتة ربيعتتة 
جلطتتي، ليتتى عتتون، وغرهمتتا، ليُوقتتع 
كل متتن الناقتتد الجزائتتري الكبتتر أحمتتد 
يحيتتاوي، والناقتتدة الدكتتتورة لطيفتتة 
لفتتار حروهمتتا ختتالل أيتتام املهرجتتان 

الخمستتة.

وأوضتتح الستتيد متتوالي، أن األفتتالم 
الطويلتتة امُلربمجتتة يف خامتتس طبعتتة من 
املهرجتتان الثقتتايف الوطني ألدب وستتينما 
املتترأة، تتجتتى يف فيلتتم "ستتوال"، وفيلتتم 
)صتتوت   "la voix  de l'ennemi  "
العتتدو( ملخرجتته رشتتيد بوشتتارب، 
)الحيتتاة   "la vie d'après  " وفيلتتم 
بعتتد( للمختترج أنيتتس جعتتاد، وفيلتتم 
عمتتار  ملخرجتته  )جتتدال(   "Argu"
بلقاستتمي، وستتتحظى هتتذه العتتروض 
بحضتتور كل متتن البطلتتة ستتوال بحتتري، 

والبطلتتة ليديتتا لعرينتتي.
وعتتى النستتق ذاتتته برمجتتت محافظة 
باملختترج  خاصتتا  يومتتا  املهرجتتان 
متترزاق علتتواش والتتذي ستتيرشف عتتى 
دورة "ماستتر كالس"، ليكتتون حتتارضا 
بعدهتتا مستتاء أيتتن يتتتم عتترض فيلميتته 
)منظتتر   "   paysage d'automne  "
)الريتتح   "vent divin و"  الخريتتف(، 

اإللهيتتة(.
متتن جهتتة، أضتتاف محافتتظ املهرجان 
أن هنتتاك خمستتة أفتتالم قصتترة ستتوف 
الطبعتتة،  هتتذه  يف  لتشتتارك  تُقحتتم 
وتتمثتتل يف الفيلتتم القصتتر "شبشتتاق 
ماريتتكان" وتحتتره مخرجتتته أمتتال 
 "Toutes les nuits " بليتتدي، وفيلتتم
)كل الليتتايل( ملخرجتتته لطيفتتة ستتعيد، 
وفيلتتم "بحرنتتا" للمخرجتتة فتيحتتة 

 le chant de la  " وفيلتتم  حفيتتان، 
للمختترج  الهتتدوء(  )أغنيتتة   "sérene

أرزقتتي العربتتي.
دار  ستتتحتضن  لذلتتك  وخالفتتا 
الثقافتتة مصطفتتى خالتتف، عتتى متتدار 
خمستتة أيتتام جلستتات أدبيتتة وشتتعرية 
ألديبتتات وشتتاعرات جزائريتتات، كل أيتتام 
املهرجتتان ابتتتداًء متتن الستتاعة التاستتعة 
صباحتتا وإىل غايتتة منتصتتف النهتتار، 
حيتتث ستُنشتتط هتتذه الجلستتات كل متتن 
األديبتتة والروائيتتة ربيعتتة جلطتتي، مريم 
قمتتاش، ليتتى عتتون، جميلتتة رحتتال، إىل 
جانتتب حضتتور روائيتتات شتتابات، أيتتن 
يتتتم البيتتع بالتوقيتتع ببهتتو دار الثقافتتة 
املدينتتة  بوستتط  خلتتف  مصطفتتى 

امُلنرشحتتة ستتعيدة.
ويف األعقتتاب ستتتعرف هتتذه الطبعتتة 
تنظيتتم  املهرجتتان،  متتن  الجديتتدة 
ورشتتة تكوينيتتة يف مهتتن الستتينما، يف 
اختصتتاص "هندستتة الصتتوت"، حيتتث 
ستتتوجه هتتذه الورشتتة للشتتباب املهتتتم 
بهكتتذا مجتتال، كمتتا ستتتؤَطر الورشتتة 
التتتي تتواصتتل تباعتتا وأيتتام املهرجتتان، 
متتن طتترف املختترج ستتليم حمتتدي، 
واألستتتاذ آيتتت عبتتد املالتتك عبتتد العزيز.

املهرجتتان، ستتتحظى  دار  وختتارج 
العديتتد متتن بلديتتات وقتترى واليتتة 
ستتينمائية  أفتتالم  بعتترض  ستتعيدة 
محافظتتة  عمتتدت  حيتتث  جزائريتتة، 
املركتتز  متتع  وبالتشتتارك  املهرجتتان 
الوطنتتي للستتينما والستتمعي البتترصي " 
cnca"، إىل برمجتتة هتتذه العتتروض التي 
متتن شتتأنها أن تقتتّرب الستتينما متتن 
الجمهتتور، حيتتث ستتتُخصص حافلتتة 
لعتترض هتتذه األفتتالم ولتتتي ستتتجوب 
كل متتن حمتتام ربتتي ببلديتتة أوالد خالتتد، 
حتتي الردوت، حتتي 5 جويليتتة، وبلديتتة 
عتتن الحجتتر، أيتتن ستتيتم عتترض هتتذه 
األفتتالم ابتتتداًء متتن الستتاعة الستتابعة 

مستتاًء عتتى امتتتداد أيتتام املهرجتتان.
ويف ختتتام املهرجتتان الثقتتايف الوطنتتي 
ألدب وستتينما املتترأة يف دورته الخامستتة، 
ستتُرفع جائتتزة الجمهتتور "الخلختتال 
الذهبتتي" ألحستتن فيلتتم طويل مشتتارك، 
إذ ستتيُديل الجمهتتور املتابتتع برأيتته بعتتد 

عتترض كل فيلتتم.

الثقافي

ينطلق السبت المقبل.. ويضم ستة أفالم طويلة وأخرى قصيرة

يصدر عن دار "أوراس" للطباعة والنشر والتوزيع بمصر

�شعيدة تتجهز لحت�شان المهرجان الثقافي الوطني
 لأدب و�شينما المراأة

ديوان �شعري خا�س بجائزة ال�شهيد الرمز عبا�س لغرور

الثقافتتة  دار  أعلنتتت 
والفنتتون لواليتتة جيجتتل، 
تاريتتخ  تمديتتد  عتتن 
تُعنتتى  التتتي  املستتابقة 
إىل  القصتترة  بالقصتتة 
تاريتتخ العرشيتتن ترشيتتن 
املقبتتل،  )أكتوبتتر(  األول 
واالحتفتتاالت  تزامنتتا 
القائمتتة بمناستتبة الذكتترى 
الستتتقالل  الستتتون 
الجزائتتر، والتتتي ُحّملتتت 
"تاريتتخ  مشتتعل  عتتى 
جديتتد". وعهتتد  مجيتتد 
وأعلمتتت الجهتتة املنّظمتتة 
لهتتذه املستتابقة والخاصتتة 
أن  القصتترة،  بالقصتتة 
هتتذه املنافستتة مفتوحتتة 
لتتكل الفئتتات العمريتتة دون 
أن  إىل  مشتترة  استتتثناء، 
تاريتتخ تستتليم املشتتاركات 
امتتتد إىل غايتتة العرشيتتن 
أكتوبتتر املقبتتل، رشيطتتة أن 
تتغنتتى القصتتص القصرة 

بثتتورة  بهتتا  املشتتارك 
جاراهتتا  ومتتا  نوفمتترب 
إىل  ترمتتز  أحتتداث  متتن 
بستتالة وتضحيتتة الشتتعب 
الجزائتتري الجستتور التتذي 
ناهتتض مستتتعمرا تتتوارى 
جلبتتاب  عتمتتة  تحتتت 

الحلتتف األطلتتي.
الثقافتتة  دار  وأوصتتت 
املتستتابقن  والفنتتون 
املشتتاركة  يف  راغتتب  وكل 
واالستفستتار أكثتتر عتتن 
األدبيتتة  املنافستتة  هتتذه 
بالقصتترة  والخاصتتة 
االتصتتال  القصتترة، 
عتترب صفحتتة الفستتيبوك 
التتدار،  هاتتتف  رقتتم  أو 
// كاألتتتي:   وهمتتا 
www.facebook.com/
m a i s o n d e c u l t u r e .
أو   ،jijel.1:http

.0 3 4 . 5 9 . 1 3 . 6 1

دار الثقافة لجيجل تعلن عن 
تمديد م�شابقة الق�شة الق�شيرة 

اإلى 20 اأكتوبر المقبل

لمماتنة ذكرى االستقالل
 بذكرى ثورة األبطال

عادات وتقاليد متوارثة 
في طريقها إلى الزوال

حسيبة. ب
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أخبار الصباح العدد 297 -  2022/09/21 

إشهار تجديد جمعية ذات صبغة محلية

طبقتا ألحكام القانتون رقتم 06-12 المؤرخ 
فتي 12 جانفتي 2012 المتعلتق بالجمعيات 
ذات الطابتع االجتماعي ال ستيما المتادة رقم 
18 منه.لقتد تتم هذا اليتوم: 2022/09/18 

تجديتد الهيئتة القيادية للجمعيتة المحلية.
المستماة: الجمعيتة الدينيتة لمستجد االمتام 

الشتاطبي -بلديتة المستيلة.
تحتت   2010/04/28 بتاريتخ:  المعتمتدة 

.12 رقتم: 
الكائتن مقرهتا ب:حي 1200 مستكن -بلدية 

. لمسيلة ا
رئيس الجمعية: بوخرص عبد الرحمان .

أخبار الصباح العدد 297 -  2022/09/21 

مكتب األستاذ بعالشة جمال، محضر قضائي بمحكمة القليعة اختصاص 
مجلس قضاء تيبازة

الكائن مكتبه بحي 100 مسكن عمارة في الطابق الثاني طريق فوكة 
بالقليعة.

محضتر تبليتغ تكليف بالوفتاء عتن طريتق النشتر
)المادة 4/412 من ق.إ.م.ا(

لفائتتتدة السيتدة: شبانتتة صحتراء، الساكتن)ة( ب: حتتي 11 ديسمبتر 
1960 سيتتدي عبتتد الله المعالمتة عمتارة ع ب 09 رقتتم 11، الجزائتر، 
ضتد السيتد)ة(: دالكيش طنتار، الساكتن)ة( ب: حتي 11 ديسمبتر 1960 
سيتتدي عبتتد الله المعالمتة عمتارة ع ب 09 رقتتم 11، الجزائتر، بتنتاءا 
علتى السنتتد التنفيذي الصتادر بتاريخ: 2021/05/31، عتتن محكمتتة 
القليعتة، قستتتم: شتؤون األسترة رقتتتتم الفهتتتتترس: 21/03190، 
الممهتتور بالصيغتة التنفيذيتة، ونظترا لتعتدم إمكانيتة مقابلتة المعنتي 
في العنتتوان أعتتاله، تتتم إرسال نسختتة متتن محضتتر تبليغ السنتتد 
التنفيتذي ومحضتر التكليتف بالوفتتاء عتن طريتق البريتد المضمتتن مع 
اإلشعتتار باإلستتالم، ومن ثم تتم التعليتق بالمحكمتتة والبلديتتة بتاريخ: 
2022/08/10، وبنتتتاء على األمتتر بالنشتتر الصتتادر عتتن رئيتتس 

محكمتتة القليعتة بتاريتخ:
2022/09/13، تحتت رقتتتم: 22/1388.

كلفنتتا المطلتوب أعتاله السيتتد)ة(: دالكيش طنتار، الساكتن)ة( ب: حتي 
11 ديسمبتتر 1960ستيتتدي عبتتد الله المعالمتة عمتتارة ع ب 09 رقتم 
11، الجزائتتر ، بتنفيتتذ محتتوى السنتد التنفيتتذي أعتاله وذلك بأن يدفع 
بمكتبنتتا مقابتل وصتتل عتتن ذلك مبلتتغ: 551.414,00 دج، خمسمائة 
وواحتتد وخمسون ألف وأربعمائة وأربعتتة عشتر دينتتار جزائتري، الذي 

يمثتل المبلتتغ المحكتوم بته لفائتدة
الطالبتة أعتاله، زائتد مبلتغ األتعاب التناسبية ومصاريف التنفيتذ.

وذلك ختتالل مهلتتة 15 يتتوم تستتري من تاريتتخ النشتر أعتتاله، وإال 
ستتختذ ضتتده اإلجتتراءات القانونيتتة الالزمتة.
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إشهار تأسيس جمعية محلية

طبقا ألحكام القانون رقم:
06-12 المتؤرخ فتي: ل12 يناير 2012  لقد 
تأستيس   2022/09/20 اليتوم:  هتذا  تتم 

الهيئتة القياديتة للجمعيتة المحلية.
المسماة: مروج الذهب    التصنيف: فالحية.

بلدية: خطوطي سد الجير
الرئيس: ديلمي محمد/ عثمان

المولود بتاريخ: عام 1959 الشالل
المقر االجتماعي: قرية الديالم
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الربيد االلكرتوني ـ التحرير
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املوقع اإللكرتوني: 
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اإلدارة واالشهار
 0770.28.56.63
021.66.17.91

هيئة التحرير
0676.28.22.13
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تيليسكوب   الصباح

الصباح

صورة

حتتى يعطى ملستجد "فيتالج استبنيول" يف تيارت 
املظهتر الالئتق به، متع عى بعض املحستنن ستوى 
توفتر البتالط التذي يتتم به تهيئتة وتفريش ستقف 
داخلته،  األمطتار  ميتاه  تتترب  ال  حتتى  املستجد 

خاصتة وأننتا مقبلتون عتى فصل الشتتاء.

يلجتأ بعض تّجتار التمتور إىل التقايتض مع بعض 
رعتاة األبقتار بالتدول اإلفريقيتة املجتاورة، بنوعيتة 
بخستة الستعر من التمور مقابل رؤوس متن األبقار، 
إذ يعتترب هتذا التمر والتذي يطلق عليته "القرباعي" 
أو "متش دقلتة"، زادا للكثتر متن األفارقتة، نظترا 
الستتعماالته املتعتددة، خاصتة فيمتا تعلتق بإنتتاج 
الختل، ودبتس التمتر، كمتا انته يعتترب بديتل عتن 
الستكر ودقيتق التمتر الحلو، ومتا يدعو لألستف أن 
هتذا النتوع الغنتي صحيتا، يتتم استتبداله برؤوس 
متن املاشتية متن قبتل الجزائريتن الباحثتن عتن 
الربتح الريتع متناستن صحتهتم التتي ال يعوضها 

املال. حتتى 

املعدنيتة  الحمامتات  متن  يُعتد  انته  رغتم 
أمتد، فحمتام  أنته مهمتل منتذ  إالّ  الطبيعيتة، 
رسقتن املعدنتي بقرص الشتاللة يف والية تيارت، 
والتذي كان وجهتة للكثتر متن التزوار ستواء 
الستائحن أو املترىض، لكتن الستلطات املحلية 
ستارعت لغلقته دون تقديتم أي تربيتر لذلتك..

وتستاؤل ستكان املنطقة هتو ملاذا تتم غلق هذا 
الحمتام..؟ ومتى تستعى الهيئتات املعنية بوالية 

تيتارت إىل فتحته مجتددا..؟

الستيد  الجديتد  أعطتى وايل واليتة ستعيدة 
برحيتل  تقتي  تعليمتات  بتودوح،  احمتد 
ستكنات  نحتو  الهشتة  بالبنتاءات  القاطنتن 

الئقتة، وذلتك بعتد التدقيتق يف القائمتة متن 
طترف املصالتح املختصة، إذ ستتبارَش العملية 

29 ستبتمرب الحتايل. يتوم الخميتس 

انهتال مواطتن متن والية بومترداس، رضبا 
عتى إحتدى املمرضتات، ولتم يشتف غليلته 
االعتتداء  مواصتال  أرضتا  أستقطها  حتتى 
توقيفته  الحارضيتن  محاولتة  رغتم  عليهتا، 
ومنعته واإلحالتة بينهما، لكتن املواطن واصل 
ولتم  املمرضتة،  لهتذه  شتفع  دون  اعتدائته 

يُعترف خطتأ متن يف هتذه الواقعتة..!!

رغتم أنته لتم تمر ستنة عتى إعتادة طريتق برئ 
حمتو ببلديتة بوغتار التابعتة لدائترة أوالد عنتر 
الطريتق  رضب  التعريتة  عامتل  لكتن  باملديتة، 
عتى  لزامتا  كان  ولذلتك  العيتوب،  عتن  وكشتف 
املقاولتن وضتع متاريس حتى ال يتترر الطريق 
التذي رُصفت عتى إعتادة تعبيتده مبالتغ باهظة.

بعتد لجتوء بعتض الخبز إىل فترض منطقهتم وبيع 
أجتل  متن  للمواطنتن   – عنتوة   – امُلحّستن  الخبتز 
الربتح الريتع، متجاهلتن ما جتاء يف املرستوم رقم 
والقتايض   ،1986 يوليتو   29 يف  املتؤرخ   -156  89
بترورة توفتر الخبتز العتادي وإن لم يكتن متوفرا 
يبتاع الخبز امُلحّستن بستعر الخبتز العتادي، دون أن 
يدفتع املواطتن فلستا زائتدا عتى ما هتو غتر متوفر 
متن الخبز العتادي، ولذلتك وجب عتى كل زبون وجد 
اعراضتا متن قبتل أصحاب بعتض املخبتزات التوجه 
فتورا إىل أقترب مركتز للرشطتة وإيداع شتكوى لردع 

املنتهزين. هتؤالء 

ستوف  بتوادي  الجامعتي  النقتل  حركتة  شتهدت 
تذبذبتا كبترا، حيتث ُحترم الطلبتة ومنتذ األستبوع 
األوىل متن التحاقهتم بمقاعتد الدراستة، متن التنقتل 
إىل الجامعتة عترب حافتالت النقتل امُلخّصصتة لهتم، 
والتتي اضطتروا النتظارهتا لستاعات طتوال دون أن 
تأتتي هتذا الحافتالت، وتكترر املشتكل مستاء، حيث 
التحقتت الحافالت باملوقتف املخّصص لها ما تستبب 
يف حتدوث اكتظتاظ قتاد الكثر متن الطلبتة للوقوف، 
فهتل تستتمر هتذه املعضلتة التتي بتدأت مالمحهتا 
تلتوح يف األفتق مع بداية املوستم التدرايس الجديد..؟، 
أم تستارع إدارة الجامعتة وتعالتج الوضتع حتتى ال 

يتؤول إىل متا ال يحمتد عقبتاه..؟؟.

تدختل أعوان الحمايتة املدنية ببلدية بوستيف، 
كبترة  حفترة  متن  بقترة  انتشتال  اجتل  متن 
متواجتدة بقتاع واد الحاليمية، واستتطاع أعوان 
الحمايتة املدنية إجتالء البقرة التتي كادت تموت 

لوال تدختل رجتال اإلنقتاذ وبعتض املواطنن.

م�شجد "فيالج ا�شبنيول" 
بحاجة اإلى بالط..!!

ُتمور الجزائر مقابل
 اأبقار اإفريقيا..!!

لماذا اأغلق حمام �شرقين 
ولم يفتح بعد..؟؟؟

تعليمة للخبازين ... !!

النقل الجامعي يغيب عن 
طلبة الوادي

الراأفة بالحيوان
 واجبة ..!!

والي �شعيدة الجديد يف�شل في ملف ال�شكن اله�س

مواطن يبرح ممر�شة
 �شربا على المالأ..

طرقات بوغار
 تعاود النهيار..!!

ازدحام السير ..سببه ُعطل إشارات المرور الضوئية..!!

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

رأسمالها: 100000 دج
العنوان:  133 شارع األمري 

خالد بولوغني - الجزائر

رقم السجل التجاري:
 16ب0116188 - 16/00

رقم الحساب البنكي الجاري
CPA

40000 00159 004
 50100 34 

املسري
ميهوبي عبد السالم

مساعد املسري
رايس عي نور الدين

مديرة النرش
بوخروفة حسيبة

اإلدارة واالشهار:
الهاتف: 0550.75.40.08
021.66.17.91               

هيئة التحرير
0676.28.22.13

مكتب املسيلة
 الهاتف: 0660.61.90.80 

دار الصحافة لقوي 
محمد لمين الحي االداري

الربيد االلكرتوني:
akhbarelsabahonline@gmail.com

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

0560.23.97.81
الطبع

SIA الطبع الوسط

اإلشهار: 

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

)ANEP(
01 نهج باستور الجزائر العاصمة

الهاتف: 021.73.76.78
021.73.71.28            
الفاكس: 021.73.95.59
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مواقيت الصالة للجزائر 
العاصمة وضواحيها

توقعات أحوال الطقس لنهار الغد

الجزائر 
27-20

قسنطينة 
30-15

ورقلة 
44-26

بشار 
34-25

ال تنسوا متابعة صفحتنا على الفايسبوك:

fb.com/akhbarelasbah

www.akhbarelsabahonline.dz :الموقع اإللكتروني

سحب من هذا العدد 
2000 نسخة

وهران 
27-21

عن قضية تمويل حملة رئاسيات أفريل 2019 الملغاة :

خالل استقبالها لوفد عن المنّظمة العربية للتربية والثقافة والفنون

قدوم إضطراب جوي ابتداءا من اليوم

مجلتس  لتدى  العتام  النائتب  التمتس 
قضتاء الجزائتر العاصمة، امتس الثالثاء، 
حبتس  ستنوات   10 عقوبتة  تستليط 
نافتذ ومليتون دينتار غرامة ضد ستعيد 
لرئيتس  الستابق  املستشتار  بوتفليقتة 
العزيتز  عبتد  الراحتل،  الجمهوريتة 
الخفتي  التمويتل  قضيتة  يف  بوتفليقتة، 

امللغتاة.  2019 أفريتل  لرئاستيات 
وجترى التمتاس العقوبتة ذاتهتا ضتّد 
حتداد،  عتي  الستابق،  األعمتال  رجتل 
باإلضافتة إىل التمتاس مصتادرة جميتع 
لتكال  واألمتوال  العقاريتة  املمتلتكات 

. ملتهمتن ا
وتوبتع ستعيد بوتفليقتة و عتي حتداد 
يف هتذه القضيتة بتهمة تبييتض األموال، 
الترصيتح  وعتدم  النفتوذ،  استتغالل 

باملمتلتكات.
وكان القطتب الجزائتي املتخصتص يف 
بمحكمتة  واالقتصاديتة  املاليتة  الجرائتم 
أدان  قتد  بالعاصمتة،  أمحمتد  ستيدي 

 8 بعقوبتة  بوتفليقتة  ستعيد  ابتدائيتا، 
ستنوات حبًستا نافتذًا يف هتذه القضيتة، 
كمتا أدانتت املحكمتة عتي حتداد بتت 4 
ستنوات حبًستا نافتذًا، فيمتا تتم تربئتته 
متن تهمتة التمويتل الخفتي لرئاستيات 

املرشتح  امللغتاة لصالتح   2019 أفريتل 
الرئيس الستابق، عبتد العزيتز بوتفليقة.
بوتفليقتة  ستعيد  املحكمتة  وألزمتت 
بمبلتغ  العموميتة  الخزينتة  بتعويتض 

دنانتر. ماليتن   3 قيمتته 

الثقافتة  وزيترة  األول،  أمتس  استتقبلت، 
مولوجتي،  صوريتة  الدكتتورة  والفنتون، 
وفتد متن املنّظمتة العربيتة للربيتة والثقافة 
والفنتون، ممثتال )الوفتد( يف الدكتور ستامي 
زيتودة، ورئيتس املجلتس التنفيتذي الدكتور 
إدارة  مديتر  جانتب  إىل  محمتودي،  متراد 

بالنيابتة. للمنّظمتة  الثقافتة 
وجتاء هتذا اللقتاء عتى هامتش االجتمتاع 
اللجنتة  املتايض،  األحتد  يتوم  عقدتته  التذي 
املرشكتة والخاصتة بإعتداد مترشوع "املركز 
العربتي لآلثتار والتراث الحضتاري" بمدينة 
إعتداد  حتول  االجتمتاع  دار  حيتث  تيبتازة، 
اتفاقيتة مقّرر املترشوع، أين اطلعت الستيدة 
الستيدة الوزيترة عتى آخر متا توصلتت إليه 
قبتل عرضهتا عتى  اقراحتات  متن  الّلجنتة 
لجامعتة  واالجتماعتي  االقتصتادي  املجلتس 
الثقافتة  وزيترة  أكتدت  إذ  العربيتة،  التدول 
والفنتون الدكتتورة صوريتة مولوجتي عتى 
أهميتة هذا املترشوع يف تعزيز العمتل العربي 

بينهتا  متن  املجتاالت  مختلتف  يف  املشترك 
املجتال الثقتايف.

من جهتة تابعتت وزيترة الثقافتة والفنون 
التوقيتع  مولوجتي،  صوريتة  الدكتتورة 
عتى اتفاقيتة رشاكتة يف مجتال الجيولوجيتا 
التطبيقيتة وعلتم اآلثتار، والتتي أُمضيت بن 
املركتز الوطنتي للبحث يف علتم اآلثتار التابع 
جامعتة  وبتن  والفنتون،  الثقافتة  لتوزارة 

الفرنستية. بمرستيليا  "إكتس" 
ووقتع عتى هتذه االتفاقيتة التتي تنتدرج 
التضامتن  صنتدوق  ُمدعمتات  ضمتن 
للمشتاريع املبتكترة، كل متن مديترة املركتز 
لوطنتي للبحتث يف علم اآلثتار، الستيدة أمال 
ستلطاني، وستفر فرنستا بالجزائر، فرنسوا 
الستيدة  الثقافتة  غويتات، بحضتور وزيترة 

مولوجتي. صوريتة 
وأكتدت وزيترة الثقافتة أن هتذه االتفاقيتة 
ستستمح للمركتز باالستتفادة متن مجموعتة 
متن التجهيتزات واملعدات البحثيتة والخدمات 

املرتبطتة بتحقيتق املترشوع، كما من شتأنها 
أن تفتتح بابا لتدريتب الختربات الجزائرية يف 
مجتال التراث، خاصتة يف مجتال الجيولوجيا 

التطبيقيتة وعلتم اآلثار.
متن جانبته قتال الستفر الفرني فرنستوا 
غويتات، أن "هتذه االتفاقيتة تعتد أداة مهمة 
لتفعيتل التعتاون بتن فرنستا والجزائتر يف 
اآلثتار،  علتم  يف  والتكويتن  التعتاون  مجتال 
للمتي  تستعى  فرنستا  إرادة  أن  معتتربا 
قدمتا من أجتل تعزيتز التعتاون الثقتايف مع 
الجزائتر". وستبق للمركتز الوطنتي للبحتث 
يف علتم اآلثتار وجامعتة "إكس" بمارستيليا، 
إطتار  يف  اتفاقيتة   ،2018 عتام  وقعتا  وأن 
رشاكتة علميتة تُعنى بدارستة الفّختار واآلثار 
املغمتورة، ليمتتد التعتاون بينهمتا إىل غايتة 
شتمل  تكميتي  اتفتاق  ختالل  متن   ،2020
والتاريتخ،  اآلثتار  علتم  يف  عديتدة  مجتاالت 
ليتجتدد االتفاق حتول البحتث يف الجيولوجيا 

التطبيقيتة وعلتم اآلثتار.

للوطتن  الشتمالية  الواليتات  ستتكون 
عتى موعتد مع ترب هتواء بتارد ُمحّمل 
يف  وتراجتع  غزيترة  رعديتة  بأمطتار 
درجتات الحترارة. األمتر الذي يتؤدي إىل 

تغتّر تتام يف الوضعيتة الجويتة.
للرصتد  الرقميتة  النمتاذج  وحستب 
األرصتاد  مصالتح  تتوّقتع  الجتوي، 
الشتمالية  الواليتات  تشتهد  أّن  الجويتة، 
وحتتى شتمال الصحتراء أجتواء غائمتة 
وممطترة بداية متن اليوم األربعتاء. أول 
يتزامتن  والتذي  الخريتف  فصتل  أيتام 
املتدريس.  الدختول  موعتد  متع  أيضتا 
متع تراجتع يف درجتات الحرارة بشتكل 

ملحتوظ.
الجويتة،  األرصتاد  مصالتح  وتتوقتع 
إىل  مغشتاة  متن  األجتواء  تكتون  أّن 

متع  األربعتاء  اليتوم  صبيحتة  غائمتة 
الواليتات  عتى  غزيترة  أمطتار  تستاقط 
والداخليتة  الوستطى  الشتمالية خاصتة 
الغربيتة. غتر أن األمطتار ستتكون أكثر 
اعتبتارا وتتعتدى 30 ملتم محليتا يتوم 
الوستطى  الواليتات  الخميتس عتى  غتد 
والرشقيتة عى غترار الجزائتر العاصمة، 

ستطيف. بجايتة،  والبويترة،  البليتدة، 
كمتا ستتخص األمطار الغزيترة واليات 
ستكيكدة،  اهتراس،  ستوق  قستنطينة، 
الدفتى،  الشتلف، تيتارت، عتن  عنابتة، 
وشتمال  بستكرة،  األغتواط،  الجلفتة، 
الواحتات. تقرت الوادي. يف حن ستتبقى 
الرشقيتة  الواليتات  تختص  األمطتار 
صبيحتة الجمعتة مع تحستن عتى باقي 

الواليتات.

تراجعتا  ستتعرف  الحترارة  درجتات 
ملحوظتا بستبب تترب الهتواء البتارد، 
أين ستتراوح متا بتن 12 إىل 18 درجة 
إىل   22 ومتن  الشتمالية،  الواليتات  عتى 
30 درجتة بالجنتوب. يف حتن درجتات 
الحترارة القصتوى تراوح مابتن 22 إىل 
30 درجتة عى كافتة الواليات الشتمالية.
حالتة البحتر املتوقعتة، ختالل يومتي 
األربعتاء والخميتس ستيكون متن هادئ 
الريتاح  ورسعتة  االضطتراب  قليتل  إىل 

40 كلم/ستا.  إىل   20 تتراوح متن 
هتادئ  البحتر  الجمعتة  يتوم  بينمتا 
وجميتل عتى الستواحل الغربيتة. ومتن 
عتى  مضطترب  إىل  اإلضطتراب  قليتل 

والرشقيتة. الوستطى  الستواحل 
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لقي شتخص حتفته وأصيتب 8 آخرون 
 12 بتن  تسلستي  اصطتدام  إثتر  عتى 
بالجزائتر  الثالثتاء  امتس  ستيارة, وقتع 
الطريتق  مستتوى  عتى  العاصمتة, 
قاريتدي  محتول  الريتع  االجتنابتي 
باتجتاه دريد حستن, حستب ما أفتاد به 

املدنيتة. الحمايتة  ملصالتح  بيتان 
الحمايتة  أن وحتدات  البيتان  وأوضتح 
عتى  تدخلتت  الجزائتر  لواليتة  املدنيتة 
الستاعة 6:00 صباحتا عتى إثتر حتادث 
تسلستي  اصطتدام  يف  يتمثتل  مترور 
بتن 12 ستيارة, عتى مستتوى الطريتق 
االجتنابتي الريع محتول قاريدي باتجاه 
دريتد حستن, خلف وفتاة شتخص )1( 
يف متكان الحتادث وإصابتة 08 آخريتن 
تتم إستعافهم ونقلهتم ملستشتفى ستليم 

زمتريل و مستشتفى مصطفتى باشتا.

تهريتب  مكافحتة  فصيلتة  أحكمتت 
ورسقة الستيارات بالفرقتة الجنائية بأمن 
واليتة باتنتة، قبضتهتا عتى أفراد شتبكة 
تمتهن الستطو عتى مركبتات، تتكون من 
أربعة )04( أشتخاص ضالعتن يف عملية 

املذكورة.  الرقتة 
خليتة  بيتان  تناولته  متا  وحستب 
االتصتال والعالقتات العامتة بأمتن والية 
باتنتة، - لتدى "أخبتار الصباح" نستخة 
األربعتة  املتورطتن  فتأن هتؤالء   – منته 
 21 بتن  أعمارهتم متا  تتراوح  والذيتن 
و38 ستنة، ينشتطون تحتت لواء شتبكة 
إجراميتة منّظمة تنشتط عرب عتدة واليات 
هتؤالء  تتورط  ُعتد  حيتث  الوطتن،  متن 
طالتت  رسقتة  قضايتا   )05( خمتس  يف 
مركبتات ستياحية متن نتوع "هيونداي" 
قضيتتي  إىل  باإلضافتة  و"أكستنت"، 
محاولتة الرقتة والتتي كان ضحاياهتا 
ستبعة )07( مواطنتن، من بينهتم رعية 

أجنبيتة.
بشتأنهم  اتختذت  املتهمتون  هتؤالء 
بعتد  الالزمتة،  القانونيتة  اإلجتراءات 
املختصتة  القضائيتة  الجهتات  مراجعتة 
والتي متن شتأنها أن تنظتر يف قضاياهم 

وبحتزم.

 3 بشتدة  أرضيتة  هتزة  ستجلت 
درجتات عتى ستلم ريشتر, االثنتن 
عتى الستاعة 22:01, بواليتة تيارت, 
حستب ما أفتاد به بيان ملركتز البحث 
الفلكيتة  والفيزيتاء  الفلتك  علتم  يف 

والجيوفيزيتاء. 
كلتم   4 ب  الهتزة  مركتز  وحتدد 
بواليتة  شتاللة  قترص  رشق  جنتوب 

ذاتته. للمصتدر  وفقتا  تيتارت, 

أجلتت الغرفتة الجزائيتة لتدى مجلتس 
قضتاء الجزائر، امتس الثالثتاء، محاكمة 
الوحيتد  عبتد  للستكن  الستابق  الوزيتر 
طمتار إىل تاريتخ 18 أكتوبتر يف قضيتة 

فستاد حتن كان واليتا عتى مستتغانم.
القضيتة  هتذه  يف  املعنتي  ويتابتع 
بجنتح ستوء استتغالل الوظيفتة، تحرير 
غتر  وقائتع  تتضمتن  إداريتة  وثائتق 
صحيحتة، باإلضافتة إىل الترصيح الكاذب 

. ت للممتلتكا
تتم عتى  التتي  الوقائتع  ومتن ضمتن 
أساستها متابعة الوايل الستابق ملستغانم، 
منتح تراخيص إلنشتاء مخيمتات صيفية 
مخالتف  بشتكل  غابيتة  أرايض  عتى 
ستنة  الترصيتح  عتدم  وكتذا  للقانتون 
البنكيتة. حستاباته  بعتض  عتى   2019
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اعلنتت وزارة الشتباب والرياضة، أمس 
الثالثتاء، عن انطتالق عملية بيتع التذاكر، 
ملقابلتة  مخصصتة  التذاكتر  وستتكون 
املنتختب الوطنتي الجزائتري امتام غينيا 

يتوم 23 متن الشتهر الجاري.
أن  والرياضتة  الشتباب  وزارة  وقالتت 
عملية البيع ستتكون عرب املنصتة الرقمية 
“تذكرتتي” وذلتك إىل غايتة الجمعتة 23 
ستبتمرب عتى الستاعة 12:00، كمتا تتم 
ادراج بيتع ثتالث أصنتاف متن التذاكتر 
واألمتر يتعلتق بتذاكتر مقاعتد مدرجتات 
املنصتة الرشفيتة التتي ستتكون بملعتب 
املدرجتات  مقاعتد  وتذاكتر  دج.   3.000
املقابلتة للمنصتة الرشفيتة: 900 دج. إىل 
جانب تذاكتر مقاعد مدرجتات املنعرجن 

التي ستتباع بتت 700 دج.

للنقتل  الوطنيتة  الرشكتة  أعلنتت 
عتى  املستافرين  الحديديتة  بالستكك 
ختط وهتران – بشتار- وهتران. عتن 
استتئناف رحالت القطار الليتي، وذلك 

ابتتداء متن اليتوم األربعتاء.
للتذكتر، فتإن ستر القطتارات عتى 
أكثتر متن  الختط متوقتف منتذ  هتذا 
الرمليتة  الزوابتع  بستبب  أشتهر   03
املنطقتة.  شتهدتها  التتي  االستتثنائية 
والتتي أدت إىل تراكتم الرمتال عى خط 

الحديديتة. الستكة 
للنقتل  الوطنيتة  الرشكتة  وتقدمتت 
باعتذارهتا،  الحديديتة  بالستكك 
للمستافرين عتى ختط وهران – بشتار 
– وهتران. عتى التوقف الطويل لستر 
القطتارات عتى هتذا الخط. وستيكون 
بحستب  الليتي،  القطتار  برنامتج 

كاآلتتي: املعتتاد،  التوقيتت 
بشتار- وهتران: االنطتالق من بشتار 
عتى الستاعة الثامنتة مستاء. الوصول 

إىل وهتران عتى الستاعة 05:00.
متن  االنطتالق  بشتار:   – وهتران 
وهتران عتى الستاعة 20:30. الوصول 

.05:00 الستاعة    عتى  بشتار  إىل 


