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اعلـن وزيـر الصحـة عبـد الحـق سـايحي، ، 
عـن إجـراءات جديـدة لفائـدة األطبـاء العامـن 
عـى غـرار اسـتحداث مناصـب و رتـب  جديـدة   
عـام  طبيـب  تخصـص  إدراج  إىل  باإلضافـة 
لالسـتعجاالت وذلـك يف سـياق الربنامـج املسـطر 
مـن قبـل الـوزارة الوصيـة  إلسـتحدات أو إعادة 
تهيئـة مصالح اإلسـتعجاالت الطبيـة و الجراحية 
لجميـع التخصصات عى  مسـتوى كافـة الهياكل 
الصحيـة عمـال بتوجيهـات   رئيـس الجمهوريـة 

السـيد عبـد املجيـد تبون.
وإسـتقبل  وزيـر الصحة ،األسـتاذ عبـد الحق 
الـوزارة  سـايحي،  عشـية نهـار اول امسـبمقر 
أعضـاء النقابة الوطنيـة لألطبـاء العامن للصحة 
الدكتـور صالح  العموميـة)SNMG/S( برئاسـة 
لعـور عبد الحميـد وذلك بحضور إطـارات اإلدارة 

املركزية.
 خـالل هـذا اللقـاء الـذي طبعـه جـو عائـي 
يتمبـز   بالهـدوء و الثقة و تقـارب يف االراء و الذي 
ينـدرج يف إطـار جلسـات الحـوار و التشـاورمع 
الرشيـك اإلجتماعي،إسـتعرضت   النقابـة الوطنية  
لألطبـاء العامـون للصحـة العموميـة الوضعيـة  

التـي تتواجـد عليها هـذه الفئة مـن مهنيي قطاع 
الصحـة ،حيـث طالبـت بـروة إعـادة اإلعتبـار 
خـالل  مـن  العـام   للطبيـب  الالزمـة  واملكانـة 
تمكينهـم مـن اإلسـتفادة مـن إجـراءات جديـدة 
لصالحهـم ضمـن  القوانـن األساسـية  التـي يتم 
إعـادة مراجعتهـا عـى غـرار إدراج  رتبـة طبيب 
عـام متخصـص يف الصحـة العمومية . وشـددت 
النقابـة عـى أهميـة إرشكهـا كرشيـك إجتماعـي 
البنـود  الكثـر يف صياغـة  مـن شـأنه أن يقـدم 
التـي تعنيهـم بالدرجـة األوىل يف سـياق القوانـن 

األساسـية الجـاري التحضر لهـا اىل جانب اعمال 
اخـرى .

 مـن جهته،جـدد وزيـر الصحـة األسـتاذ عبد 
الحـق سـايحي التأكيـد عـى أن أبـواب الحـوار 
أجـل  مـن  اإلجتماعـي  الرشيـك  مـع  مفتوحـة 
تهيئـة منـاخ إجتماعي مالئـم لتحسـن املنظومة 
الصحية بشـكل يخـدم مهنيي القطـاع و املواطن 

يف وقـت واحـد .
اإلطـارات  إىل  توجيهـات  الوزيـر  قـّدم  كمـا 
املركزيـن لبـذل أقـى مـا يف وسـعهم لتحسـن 
املشـاكل  لجميـع  حلـول  إيجـاد  و  األوضـاع 
املطروحـة. يف ذات السـياق، أعـرب الوزيـر عـن 
قناعتـه يف  أن تسـاهم النقابـة الوطنيـة لألطبـاء 
مصالـح  بمعيـة  العموميـة  للصحـة  العامـون 
اإلدارة املركزيـة  يف تحسـن الظـروف املهنيـة و 
اإلجتماعيـة التي يتواجـد عليها األطبـاء العامون. 
يف ختـام اإلجتمـاع، أجمـع الطرفان عـى رضورة 
إعـادة اإلعتبـار لـدور الطبيـب العـام أو الطبيب 
املرجعـي   يف املنظومـة الصحيـة مـع تمكينه من 
اإلسـتفادة مـن التكوين املسـتمر لتعزيـز و ترقية 

مسـاره املهنـي.

أكـد وزيـر الصحـة عبـد الحـق سـايحي عـى 
اهميـة  املثابرة لتحقيق األهداف املسـطرة، والسـهر 
العمـل  ملخطـط  الرئيسـية  العنـارص  تنفيـذ  عـى 
امليكروبـات  مقاومـة مضـادات  ملكافحـة  الوطنـي 
وترجمتهـا إىل أعمـال ملموسـة وقابلـة للقيـاس ، 
السـياق اىل وضـع خارطـة طريـق  دعيـا يف هـذا 
للتدخـالت ذات األولويـة مـع الرتكيـز بوجـه خاص 
عـى االسـتعمال الجيد ملضـادات امليكروبـات، وعى 
املتعـدد االختصاصـات واملتعـدد  التعـاون  تعزيـز 
القطاعـات باتبـاع مقاربـة "صحـة واحـدة" قصد 
لألجيـال  امليكروبـات  مضـادات  عـى  الحفـاظ 
القادمـة. وشـدد سـايحي اهميـة مشـاركة الجزائر 
مضـادات  مقاومـة  ملراقبـة  العاملـي  النظـام  يف 
امليكروبـات مـن خـالل الشـبكة الوطنيـة ملراقبـة 
ومعهـد  الحيويـة  للمضـادات  البكتريـا  مقاومـة 
باسـتور الجزائـر كمختـرب مرجعـي والـذي يجـب 
تعزيـزه، ومراقبـة ومتابعـة هذه املقاومـة ملضادات 
الجهـاز  الحيوانـات مـن خـالل  امليكروبـات عنـد 
الـذي وضعتـه وزارة الفالحـة. جـاء هذا بمناسـبة 
افتتـاح يـوم درايس احيـاء لليـوم الوطنـي ملكافحة 
مقاومـة مضـادات امليكروبـات حيـث اكد سـايحي 
التـزام الجزائـر بمكافحـة مقاومـة هـذه املضادات 
مـن خـالل تنفيـذ مخطـط عمـل وطنـي، موضحا 
يف كلمـة قرأهـا نيابـة عنـه مديـر الوقايـة والرتبية 
الصحية بالـوزارة, جمـال فـورار, أن الجزائر تؤكد 
من جديد- شـأنها شـأن البلـدان األخـرى -التزامها 
مـن خالل تنفيـذ مخطط العمـل الوطنـي بمكافحة 
عـى  اإلبقـاء  خـالل  مـن  سـيما  املضـادات  هـذه 
االحتفـاء بهـذا اليـوم الوطنـي الذي أضفـى الطابع 

املؤسسـاتي عليـه، واألسـبوع العاملـي لالسـتعمال 
مسـألة  وشـكلت  امليكروبـات.  ملضـادات  الجيـد 
مقاومـة املضـادات الحيوية -حسـب سـايحي-أحد 
أخطـر التهديـدات للصحـة العاملية واألمـن الغذائي 
والتنميـة املسـتدامة. ولـم تسـلم الجزائـر مـن هذا 
املشـكل حيـث يعتـرب هـذا اليـوم فرصـة للتذكـر 
بالجهـود املبذولـة والتقـدم املحقـق.  للتذكـر, فقد 
تم ضـم مقاومة مضادات امليكروبـات يف عام 2019 
كمـؤرش جديـد يف إطـار متابعـة أهـداف التنميـة، 
واعتـرب الوزيـر أن هـذا اليـوم الوطنـي هـو فرصة 
للتقييـم، واإلعـالم والتوعيـة حول االسـتعمال الجيد 
ملضـادات امليكروبـات وخاصـة املضـادات الحيوية، 
الوقايـة  املكتسـبات يف مجـال  ومـن أجـل تعزيـز 
واملراقبـة. وأكـد ذات املسـؤول باملناسـبة أن الهدف 
األول لعمـل املخطـط الوطني، هو التعريف بمشـكل 
مقاومـة مضـادات امليكروبـات لـدى عامـة النـاس 
ومهنيـي الصحـة اإلنسـانية والحيوانيـة وتوعيتهـم 
بعواقبهـا ويف هـذا اإلطـار أشـار سـايحي إىل توفر 
مثـل  للتكفـل  أكثـر وتوجيهـات وطنيـة  أو  دليـل 
السـل والسـيدا والتهابات الكبد واملالريـا وكذا توفر 
دليل لالسـتعمال الجيـد للمضـادات الحيوية، حيث 
يتطلـب االسـتخدام املناسـب ملضـادات امليكروبات 
-كمـا اضـاف-أن يتم تنفيـذ االسـرتاتيجية الوطنية 
بطريقـة عمليـة يف املؤسسـات الصحيـة، مـع وضع 
أعمـال ذات األولويـة للتحكم يف اسـتهالك مضادات 
امليكروبـات، باألخص املضـادات الحيويـة ومقاومة 
البكتريـا.  كمـا انـه ومـن املهـم حاليـا -حسـب 
وزيـر الصحة-التوفـر عى معطيات حول اسـتهالك 
مضادات امليكروبـات. وللقيام بذلـك، قامت املديرية 

العامـة للصيدلة بإنشـاء إطـار تنظيمـي من خالل 
إنشـاء لجنـة وطنية متعـددة االختصاصـات مكلفة 
مشـرا  امليكروبـات  مضـادات  اسـتهالك  بمراقبـة 
يف هـذا السـياق أن اللجنـة سـتعمل بتعـاون وطيد 
مع شـبكات مراقبـة مقاومـة مضـادات امليكروبات 

وستشـارك يف املصادقـة عـى دليـل العالج.
أمـا يف سـياق جائحة كوفيـد19-، فـان االحتفاء 
بهذا اليـوم الوطنـي ملقاومـة مضـادات امليكروبات 
يعـد أمـرا مهمـا ألن التنـاول املفـرط للمضـادات 
الحيويـة أثنـاء هذا الوباء، يمكـن أن يؤدي إىل ظهور 

وتسـارع انتشـار مقاومـة مضـادات امليكروبات.

الحـق  عبـد  الصحـة  وزيـر  كشـف 
سـايحي ببومرداس بـأن القانون األسـايس 
"مرحلتـه  يف  يوجـد  القطـاع  ملسـتخدمي 

النهائيـة".
و قـال الوزيـر يف ترصيـح صحفـي عى 
هامـش زيـارة تفقـد لقطاعـه عـرب الوالية، 
أن "مطالـب مسـتخدمي و نقابـات القطاع 
تـم مناقشـتها يف إطار التشـاور ممـا يمكن 

إنشـغاالت مسـتخدمي  بـكل  التكفـل  مـن 
قطـاع الصحة"، مؤكـدا بأن ورقـة الطريق 
التـي أعدت يف املجـال باإلعتماد عـى الحوار 
مـع النقابـات و مسـتخدمي القطـاع هـي 
طلبـات  بـكل  للتكفـل  األمثـل"  "اإلطـار 
مسـتخدمي القطـاع مهما كانـت رتبهم ألن 
الحـوار, كمـا قـال, "هـو األداة األساسـية 

لحـل كل املشـاكل".

ممثلة منظمة الصحة العالمية بالجزائر

كامليا.س

املدنـي  املجتمـع  أعضـاء  ثمـن 
للجاليـة املقيمـة بالخـارج، االهتمام 
رئيـس  يوليـه  الـذي  الكبـر 
الوطنيـة  للجاليـة  الجمهوريـة 
عـن  وعـربوا  بالخـارج،  املقيمـة 
ارتياحهـم باألخـص للقـرار األخـر 
الوطنـي  النظـام  بتوسـيع  املتعلـق 
للتقاعـد ليشـمل الرعايـا الجزائرين 
املقيمـن بالخـارج، كمـا عـربوا عن 
اسـتعدادهم لوضـع كامـل طاقاتهم 

الجزائـر.  لخدمـة 
رئيـس  اسـتقبل  السـياق  ويف 
لجنـة الشـؤون الخارجيـة والتعاون 
والجالية،  سـليم مـراح، أمس ،بمقر 
املجلـس، وفـدا عـن املجتمـع املدني 
مـن الجاليـة الجزائريـة بالخـارج.

وعـرب رئيـس اللجنـة يف مسـتهل 

تدخلـه عن اسـتعداده، رفقـة ممثي 
الشـعب، لالسـتماع لـكل انشـغاالت 
الجاليـة الوطنيـة املقيمـة يف الخارج 
ورفعها للجهات املختصة، مسـتذكرا 
مـا قالـه رئيـس الجمهورية السـيد 
الجاليـة  بـأن  تبـون  املجيـد  عبـد 
مـن  يتجـزأ  ال  جـزء  الجزائريـة 

الجزائـر.
ويف نفـس السـياق أشـاد رئيـس 
املجلـس  رئيـس  بحـرص  اللجنـة 
الشـعبي الوطنـي، إبراهيـم بوغـايل 
عـى إنجـاح هـذا اللقـاء األول مـن 
تعزيـز  إىل  يهـدف  والـذي  نوعـه 
بلدهـا  مـع  الجاليـة  بـن  الروابـط 
النظـراء  مـع  التنسـيق  وكـذا  األم 
مـن املجتمـع املدنـي الجزائـري إىل 
جانـب االسـتفادة من خـربات أفراد 

الكفـؤة  اإلطـارات  السـيما  الجاليـة 
منهـا يف دفـع عجلة التنميـة الوطنية 
هائلـة.  اقتصاديـة  قـوة  باعتبارهـا 
مجملهـا  يف  املحادثـات  وتناولـت 
سـبل تمكـن املجتمـع املدنـي مـن 
املسـاهمة يف رفع  التحديـات الراهنة 
يف  أسـايس  كرشيـك  دوره  وتعزيـز 
تسـير األزمات ومواجهـة التحديات، 
وتسـخر جهـده وإمكانياتـه يف دفع 
واملشـاريع  التنمويـة  السياسـات 
التكنولوجيـا  ونقـل  االقتصاديـة 
وتكويـن اإلطار البـرشي يف الجزائر.
وعـى صعيد آخـر، اقـرتح أعضاء 
الوفـد جملـة تدابـر إلرسـاء قنوات 
بتسـهيالت  ومرافقتهـا  التواصـل 
مـن  قانونيـة، السـيما  وإصالحـات 
استشـاري  مجلـس  إنشـاء  خـالل 

يسـمح للمجتمـع املدنـي بإرشاكه يف 
صنـع القـرار ورسـم السياسـات. 

بأهميـة  الوفـد  نـوه  وباملناسـبة، 
الثقافيـة  املراكـز  بعـث  إعـادة 
لصالـح  خاصـة  دورهـا  وتعزيـز 
الجيـل الصاعـد و أشـادوا بدروهـا 
الجزائريـة  للثقافـة  الرتويـج  يف 
مـن خـالل الديبلوماسـية الشـعبية 
واملشـاركة يف املحافـل والتظاهـرات 

الدوليـة. 
ويف اطـار العمـل عـى نـرش روح 
التعـاون بـن أفـراد الجاليـة قـدم 
الوفـد جملـة من االنشـغاالت سـيتم 
تحريرهـا ورفعهـا يف شـكل تقريـر 
مفصـل اىل رئيـس املجلس الشـعبي 

الوطنـي.

 أكـدت الدكتورة حوريـة خليفي 
من مكتـب املنظمة العامليـة للصحة 
بالجزائـر ان معهـد باسـتور يقـدم 
الدعـم للمخابـر االفريقيـة يف مجال 
امليكروبيولوجيـا ملكافحـة مضادات 

امليكروبات.
خليفـي  الدكتـورة  وأوضحـت 
بمناسـبة  عرضتهـا  مداخلـة  يف 
مضـادات  ملكافحـة  العاملـي  اليـوم 
ال22  يصـادف  الـذي  امليكروبـات 
االسـبوع  مـع  ويتزامـن  نوفمـرب 
املضـادات  هـذه  ملكافحـة  العاملـي 
مـن  و24   18 بـن  مـا  املنظـم 
نفـس الشـهر أن املنظمـة االمميـة 

لتقديـم  باسـتور  معهـد  اختـارت 
الدعـم للمخابـر االفريقيـة يف مجال 
امليكروبيولوجيـا ملكافحـة مضادات 
امليكروبـات. وأبـرزت ذات املتدخلـة 
يف هـذا السـياق اهمية هـذه العملية 
خاصـة  باسـتور  ملعهـد  بالنسـبة 
للنظـام  الجزائـر  انضمـام  بعـد 
العاملـي الشـامل ملراقبـة املضـادات 
امليكروبيـة يف سـنة 2020 ووضـع 
اسـتهالك  ملراقبـة  وطنـي  نظـام 
بانجـاز  متبـوع  املضـادات  هـذه 
تحقيقـات يف هـذا املجـال اىل جانب 
تشـجيع الدراسـات العلمية. وحسب 
ذات املمثلـة االمميـة فـان االجسـام 
وفطريـات  بكرتيـات  مـن  الدقيقـة 
اصبحـت  وفروسـات  وطفيليـات 
الحيويـة  للمضـادات  مقاومـة 
وللمضـادات  للمالريـا  واملضـادات 
"خطـرا  يشـكل  ممـا  الفروسـة 
كبرا عـى الصحة "بسـبب اإلرتفاع 
الرسيع لهذه االجسـام دون الكشـف 
ملواجهتهـا. جديـدة  جزئيـات  عـن 

السـياق  هـذا  يف  ابـرزت  كمـا 
املواجهـة واملقاومـة الشـديدة لهذه 
البكرتيـات بالنسـبة للصحة البرشية 
وآثارهـا  والنباتيـة  والحيوانيـة 
الوخيمـة عـى الجوانـب االجتماعية 
اتخاذ  واالقتصاديـة ممـا يسـتدعي 
وتنسـيق  اسـتعجالية  اجـراءات 
الجهـود فيمـا بن جميـع القطاعات 
مـن اجـل تحقيـق اهـداف التنميـة 
مقاومـة  أن  مؤكـدة  املسـتدامة 
املضـادات امليكروبيـة مـن بـن 10 
اكـرب مخاطـر التـي تهـدد الصحـة 
العموميـة التـي تواجههـا البرشية.
وأشـارت الدكتـورة خليفـي مـن 
الثالثيـة  الرشاكـة  اىل  آخـر  جانـب 
بمقاربتها "الصحة واحدة" مشـرة 
اىل التحالـف الثالثي الـذي دعت اليه 
الجمعيـة العامـة لألمـم املتحدة بن 
املنظمـة العامليـة للصحـة واملنظمة 
العامليـة للتغذية والزراعـة واملنظمة 
الدوليـة للبيئـة من اجل دعـم اعداد 
ملواجهـة  عمـل  ومخطـط  سياسـة 

مقاومـة مضـادات امليكروبـات.
العامليـة  املنظمـة  شـددت  وقـد 
هـذا  اطـار  ويف  اضافـت-  -كمـا 
الوسـائل  وضـع  عـى  التحالـف 
مـن  والوقايـة  لعـالج  الفعالـة 
االمـراض املعديـة عن طريـق ادوية 
آمنـة ونوعيـة يف متنـاول مـن هم يف 

اليهـا. ماسـة  حاجـة 

الجزائر تقدم دعمها للدول 
االفريقية في مجال مكافحة 

م�شادات الميكروبات

فريال/ت-واج

المجتمع المدني للجالية المقيمة بالخارج يثمن االهتمام الكبير الذي يوليه الرئي�س تبون للجالية
لجنة الشؤون الخارجية تستقبل وفدا من ممثليه 

يـوم  تنظيـم  امـس،   تـم 
للتحسـيس بخطـورة  مفتـوح 
باملؤسسـة  السـكري  داء 
املتخصصـة  االستشـفائية 
 ، بالحـراش  زمـريل  سـليم 
خاصـة نظـرا لألرقـام املخيفة 
التـي عرفـت يف اآلونـة األخرة 
يقـارب  مـا  رهيبـا  ارتفاعـا 
بمـا   15% اىل   %  14 حـوايل 
مواطـن  2,8مليـون  يعـادل 
املـرض،  يعانـون  جزائـري 
باالضافـة اىل %8 هـم عرضـة 

. السـكري  بـداء  لإلصابـة 

وعرف اليـوم املفتـوح اقباال 
كبرا مـن قبل املواطنـن الذين 
اسـتفادوا مـن الفحـص األويل 
و ذلـك  للكشـف املبكـر عـن 
هـذا الـداء بهـدف تقليـل مـن 
جملـة  طريـق  عـن  خطورتـه 
مـن النصائح و االرشـادات من 
الطب  قبل أخصائـن بمصلحة 
الداخـي، باالضافـة اىل تفعيـل 
ما يسـمى بالرتبيـة العالجية و 
التـي لقيت استحسـانا واسـعا 

. املـرىض  لدى 

الوطني

ك.م/ واج

�شايحي: " ا�شتحداث منا�شب و رتب  جديدة  لالأطباء العامين"

وزير ال�شحة "نحو تعزيز دور معهد با�شتور لمراقبة
 المقاومة لم�شادات الميكروبات "

القانون االأ�شا�شي لم�شتخدمي ال�شحة 
في "مرحلته النهائية"

إعادة تهيئة مصالح االستعجاالت الطبية و الجراحية لجميع التخصصات

دعا الى وضع خارطة طريق للتدخالت ذات األولوية  واالستعمال الجيد للمضادت

وزيرالصحة يؤكد على فتح الحوار مع للنقابات 
ويكشف:

 يوم مفتوح للتح�شي�س بخطورة 
داء ال�شكري بالموؤ�ش�شة 

اال�شت�شفائية زميرلي

كامليا.س

فريال/ت  
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بوغالي يستقبل وفدا فلسطينيا، ويؤكد:

خالل استقباله وفدا عن حركة المقاومة 
اإلسالمية الفلسطينية “حماس”

السـعيد  أول  الفريـق  أمـس،  اسـتقبل 
الجيـش  أركان  رئيـس  شـنڨريحة، 
الجيـش  أركان  بمقـر  الشـعبي،  الوطنـي 
الوطنـي الشـعبي، مديـر الرشكـة الرصبيـة 
بيتكوفيتـش. يوغوسـالف  يوغوأمبـورت،  
الوطنـي،  الدفـاع  لـوزارة  بيـان  وافـاد 
ألويـة  حـره  الـذي  اللقـاء،  هـذا  خـالل 
وأركان  الوطنـي  الدفـاع  بـوزارة  وعمـداء 
أعضـاء  وكـذا  الشـعبي  الوطنـي  الجيـش 
الوفـد الرصبـي، أجـرى الطرفـان محادثات 
العسـكري  التعـاون  تقـدم  حالـة  تناولـت 
بـن البلدين وبحثا سـويا السـبل والوسـائل 
الكفيلـة بتعزيـزه أكثـر فأكثـر، واالرتقاء به 
إىل املسـتوى املأمـول ، يف ختام اللقـاء، تبادل 

الطرفـان هدايـا رمزيـة.

والضمـان  والتشـغيل  العمـل  وزيـر  أكـد، 
الوظيـف  قانـون  رشفـة،   يوسـف  االجتماعـي، 
06- رقـم  األمـر  تتميـم  إىل  يهـدف  العمومـي، 

03 املتضمـن القانـون األسـايس العـام للوظيفـة 
اسـتفادة  حـق  تكريـس  خـالل  مـن  العموميـة 
منتسـبي  اإلداريـن،  املتعاقديـن  أو  املوظفـن 
الوظيـف العمومـي مـن عطلـة إلنشـاء مؤسسـة 

. لنسـبة با
لجنـة  أمـام  عرضـه  خـالل  رشفـة  وأوضـح 
االنسـان  القانونيـة واإلداريـة وحقـوق  الشـؤون 
والتقسـيم  االقليـم  وتهيئـة  املحـي  والتنظيـم 
االقليمـي ، بخصـوص نـص القانون املتمـم لألمر 
رقـم 03-06 املتضمـن القانون األسـايس للوظيف 
العمومـي، مؤكـدا أن اقـرتاح هـذه األحـكام جـاء 
يف إطـار تجسـيد التعليمـات التـي وّجههـا رئيس 
الجمهوريـة خالل مجلـس الـوزراء املنعقد بتاريخ 
روح  تشـجيع  واملتضمنـة   ،2022 أبريـل   10
املبـادرة وخلـق الثـروة ومناصب العمـل. وأضاف 
أن رشوط وكيفيـات تطبيـق أحـكام هـذا النـص 
سـتحدد عـن طريـق التنظيـم وذلك بمـا "يضمن 
الديمومـة والسـر الحسـن للمرافـق العموميـة".
القانونيـة واإلداريـة  الشـؤون  لجنـة  وعقـدت 
وحقـوق االنسـان والتنظيـم املحي وتهيئـة االقليم 
والتقسـيم االقليمـي، ملجلس األمة، أمـس، اجتماعا 
بمقر املجلس، برئاسـة عبـد القادر سـهي، رئيس 
اللجنـة، حره  عبـد النارص حمـود، نائب رئيس 

مجلـس األمة، املكلف بشـؤون الترشيـع والعالقات 
مع الحكومة واملجلس الشـعبي الوطني؛ اسـتمعت 
فيـه إىل عـرض حول نـص القانـون املتمـم لألمر 
رقـم 03-06 املـؤرخ يف 19 جمـادى الثانيـة عـام 
1427 املوافـق 15 يوليـو سـنة 2006 واملتضمـن 
القانون األسـايس للوظيـف العمومـي، قّدمه ممثل 
الحكومـة،  يوسـف رشفة، وزير العمل و التشـغيل 
و الضمـان االجتماعـي، بحضـور السـيدة بسـمة 

عـزوار، وزيـرة العالقات مـع الربملان.
ويف مسـتهل الجلسـة، ثّمن رئيس لجنة الشؤون 
القانونيـة واإلداريـة وحقـوق االنسـان والتنظيـم 
املحـي وتهيئـة االقليـم والتقسـيم االقليمـي، مـا 
تضمنـه هـذا النص من اجراءات تسـمح ملنتسـبي 
الوظيـف العمومـي مـن ولـوج عالـم املقاوالتيـة 
تجسـيدا ألحد التزامـات، عبد املجيد تبـون، رئيس 
الجمهوريـة؛ وأضـاف أنّـه يكـرس مبـدأ تكافـؤ 
الفـرص بـن كل أطيـاف املجتمـع ويمنـح نفس 
الفرصة ملنتسـبي الوظيـف العمومي التي شـملت 
االقتصـادي  القطاعـن  ضمـن  األجـراء  العمـال 

والصناعـي يف بدايـة األمـر فقط.
وفيمـا يخـص التدابـر التـي أتـى بهـا النص 
والتـي تكـرس حق االسـتفادة مـن عطلة إلنشـاء 
املتعاقديـن  أو  للموظفـن  بالنسـبة  مؤسسـة 
اإلداريـن، أوضح ممثـل الحكومة أن مـدة العطلة 
غـر مدفوعـة األجـر قـد حـددت بسـنة واحـدة 
قابلـة للتجديـد مـرة واحـدة ملـدة سـتة أشـهر، 

وتمنح مـرة واحدة خالل املسـار املهنـي للموظف 
وتعلـق خاللهـا عالقـة العمل بشـكل مؤقـت، كما 
يتـم إيقـاف راتـب املعنـي الـذي يبقى مسـتفيدا 
مـن التغطيـة يف مجال الضمـان االجتماعـي طبقا 
للترشيـع والتنظيـم املعمـول بهما يف هـذا املجال.

وعقـب ذلـك، ُفِسـح املجال أمـام أعضـاء لجنة 
االنسـان  القانونيـة واإلداريـة وحقـوق  الشـؤون 
وتهيئـة  االقليمـي  والتقسـيم  املحـي  والتنظيـم 
االقليم لطرح تسـاؤالتهم والتعبر عن انشـغاالتهم 
حـول نـص القانـون موضـوع الدراسـة، منوهن 
بأهميـة هـذا النـص يف مجـال ترقيـة املقاوالتيـة 
والسـماح للموظفن واإلدارين املنتسـبن للوظيف 
العمومـي مـن املسـاهمة يف خلـق الثـروة وكذا يف 
خلـق مناصـب شـغل داعـن اىل رضورة التعجيل 
بإصـدار النصـوص التنظيميـة والتطبيقيـة لهـذا 

. لنص ا
وهـذا، وقـد تكّفـل ممثـل الحكومـة بالـرد عى 
تسـاؤالت وانشـغاالت أعضـاء اللجنـة بمزيـد من 
لجنـة  أّن  بالذكـر  وجديـر  والـرشح،  اإليضـاح 
االنسـان  القانونيـة واإلداريـة وحقـوق  الشـؤون 
وتهيئـة  االقليمـي  والتقسـيم  املحـي  والتنظيـم 
االقليـم ملجلس األمـة، تعكف عـى إعـداد تقريرها 
التمهيـدي حـول نـص هـذا القانـون لتقديمـه يف 
الجلسـة العامـة التـي سـيعقدها املجلـس يف وقت 

الحـق لعـرض ومناقشـة النـص.

الوطنيـة  الوحـدة  رئيـس حكومـة  أشـاد 
بموقـف  الدبيبـة،  الحميـد  عبـد  الليبيـة، 
ولسـيادة  الليبـي  للشـعب  الداعـم  الجزائـر 

الراهنـة. املرحلـة  يف  ووحدتهـا  ليبيـا 
خـالل  للدبيبـة،  كلمـة  يف  ذلـك،  وجـاء 
سـفارة  أقامتـه  إسـتقبال  حفـل  حضـوره 
الجزائـر لـدى ليبيا، إحتفاال بالذكـرى الـ 68 
إلنـدالع الثـورة الجزائريـة املجيـدة، حـره 
رئيـس حكومة الوحـدة الوطنيـة الليبية، عدد 
مـن وزراء حكومـة الوحـدة الوطنيـة الليبية، 
كمـا حـر الحفـل كذلـك أعضـاء مجلـس 
وأعضـاء  للدولـة  األعـى  واملجلـس  النـواب 
السـلك الدبلومـايس وممثـي املجتمـع املدني 

والثقافيـة. االجتماعيـة  واملكونـات 
الوطنيـة  الوحـدة  حكومـة  رئيـس  وأكـد 
الليبيـة، عبـد الحميـد الدبيبـة، يف كلمتـه عى 
الجزائرية-الليبيـة  العالقـات  ومتانـة  عمـق 
التضامـن  مـن  كبـر  إرث  إىل  تسـتند  التـي 
والتـآزر بـن الشـعبن الجزائـري والليبي، ال 
سـيما خـالل حقبة الكفـاح ضد االسـتعمار، 
منوهـا بموقف الجزائر الداعم للشـعب الليبي 
ولسـيادة ليبيـا ووحدتها يف املرحلـة الراهنة.

الجزائـر  سـفر  أشـاد  املناسـبة،  وبهـذه 
لـدى ليبيا  سـليمان شـنن، بالعـودة القوية 

رئيـس  بقيـادة  الجزائريـة  للدبلوماسـية 
الجمهوريـة عبـد املجيـد تبـون عـى الصعيد 
مؤخـرا  توجـت  والتـي  والـدويل،  اإلقليمـي 
للقمـة   31 الـدورة  أشـغال  باحتضـان 
نوفمـرب  الثانـي  و  الفاتـح  يومـي  العربيـة 
الجـاري، فضـال عـن إنجـاح املصالحـة بن 
الفصائـل الفلسـطينية مـع تطلـع الجزائـر 
لعضويـة مجلـس األمـن الدويل خـالل الفرتة 
2025/2024، وذلـك ملواصلـة خدمة قضايا 

العالـم. السـلم واألمـن والتنميـة يف 
كمـا نـوه شـنن بموقـف الجزائـر تجـاه 
األزمـة الليبيـة القائـم عـى رفـض التدخالت 
الخارجيـة يف الشـأن الداخـي الليبـي، ودعم 
إليجـاد  ليبيـا  إىل  األممـي  املبعـوث  جهـود 
تسـوية لهـذه األزمـة يف إطـار حـل ليبـي-

ليبـي توافقـي وإنجـاز اسـتحقاق املصالحة 
تنظيـم  إىل  يفـي  بمـا  الشـاملة  الوطنيـة 
الليبـي  الشـعب  التـي سـتمكن  االنتخابـات 
مـن اختيـار ممثليه عى مسـتوى املؤسسـات 

السياسـية.
عظمـة  شـنن  أبـرز  السـياق،  ذات  يف 
الـذي  بالدعـم  مشـيدا  الجزائريـة،  الثـورة 
الجزائـري  للشـعب  الليبـي  الشـعب  قدمـه 
خـالل نضالـه التحرري، مشـددا عـى أهمية 

الجزائـري وجيشـه  الشـعب  بـن  االلتحـام 
مناعـة  عـى  الحفـاظ  يف  الشـعبي  الوطنـي 

وقوتهـا. واسـتقرارها  الجزائـر 

الـدويل،  الجزائـر  بمطـار  أمـس،  حلـّت 
حليمـة إبراهيم عبـد الرحمن وزيـرة العدل 
يف حكومـة الوحـدة الوطنية الليبيـة مرفوقة 
العـدل  وزارة  مـن  إطـارات  يضـم  بوفـد 
الليبيـة، وذلك يف إطـار زيارة عمـل تمتد إىل 
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وكشـف بيـان لـوزارة العـدل، أنـه تأتي 
هـذه الزيـارة يف إطـار تعزيـز التعـاون يف 
املجالـن القانونـي والقضائي بـن وزارتي 
عـدل البلديـن، وتبـادل الخربات ال سـيما يف 
مجـال تكوين القضـاة وموظفي السـجون، 
وسـتكون للسـيدة وزيـرة العـدل مقابـالت 
وزيـارات ميدانيـة ملؤسسـات تابعـة لقطاع 

لة. لعدا ا

أكـد رئيـس الجمهوريـة، عبد 
املجيـد تبـون، أن مـن حـق قطر 
بنجاحهـا  تفخـر  أن  الشـقيقة 
الثابـت يف تنظيـم نسـخة 2022 

لـكأس العالـم لكـرة القـدم.
يف  تبـون  الرئيـس  وكتـب 
حسـابه الرسـمي عرب تويرت:"من 
تفخـر  أن  الشـقيقة  قطـر  حـق 
تنظيـم  يف  الثابـت  بنجاحهـا 
العالـم  لـكأس   2022 نسـخة 
نفخـر  أن  أيضـا  حقنـا  مـن  و 
بتمثيلهـا الرفيع الشـقائنا العرب 

الرهـان". وكسـبها 
الجمهوريـة  رئيـس  وأضـاف 
قائـال:" ألـف مربوك ألخي سـمو 
األمـر الشـيخ تميـم بـن حمد آل 
ثانـي ولـكل الشـعب القطري".

رئيس الجمهورية يغادر قطر
غـادر رئيـس الجمهورية عبد 
العاصمـة  امـس،  تبـون  املجيـد 
القطريـة الدوحـة بعـد حضوره 
حفـل افتتاح بطولـة كأس العالم 

FIFA قطـر 2022.
رئيـس  وداع  يف  وكان 

الجمهوريـة لـدى مغادرته مطار 
حمـد الـدويل صـالح بـن غانـم 
العـي وزيـر الرياضة والشـباب، 
وعبـد العزيز عـي النعمة سـفر 
الجزائـر،  لـدى  قطـر  دولـة 
السـفر  بوطـورة  ومصطفـى 

قطـر. لـدى  الجزائـري 

الرئيس تبون يعود إىل أرض 
الوطن

الجمهوريـة عبد  عـاد رئيـس 
املجيـد تبـون  إىل أرض الوطـن 
بعـد حضـوره أمـس األول حفل 
2022 بدعـوة  إفتتـاح مونديـال 
مـن أخيه أمـر دولة قطر سـمو 
الشـيخ تميم بـن حمـد آل ثاني.

رئاسـة  بيـان  وحسـب 
يف  كان  فقـد   ، الجمهوريـة 
إسـتقبال الرئيس بمطـار هواري 
األول  الوزيـر  الـدويل،  بومديـن 
أيمن بـن عبـد الرحمـان، رئيس 
الشـعبي  الوطني  الجيـش  أركان 
الفريـق أول السـعيد شـنقريحة 
ومديـر ديوان رئاسـة الجمهورية 

العزيـز خلـف . عبـد 

الشـعبي  املجلـس  رئيـس  جـدد 
التأكيـد   بوغـايل،  ابراهيـم  الوطنـي، 
عـى   مركزيـة القضية الفلسـطينية 
التـي تهـّم كل الجزائريـن ، مشـرا 
اىل أن الدفـاع عنهـا واجـب يقـع عى 
عاتـق كل الربملانين يف شـتى املحافل 

والدوليـة. اإلقليميـة 
واسـتقبل ابراهيم بوغـايل ، رئيس 
بمقـر   ، الوطنـي  الشـعبي  املجلـس 
املجلـس وفـدا مـن حركـة حمـاس 
الفلسـطينية يقـوده رئيـس مكتـب 
األرسى والجرحـى يف الحركـة زاهـر 

جباريـن.
وباملناسـبة، شـدد رئيـس املجلس 
القضيـة  تـوىل  أن  رضورة  عـى 
التـي  األهميـة  نفـس  الفلسـطينية 
تحظـى بها بعـض القضايـا الدولية 

األخرى منـددا يف هذا املقام بسياسـة 
الكيـل بمكيالـن.

جباريـن  اسـتعرض  وبعدمـا 
الفلسـطينية،  القضيـة  مسـتجدات 
حيا مخرجـات مؤتمر لّم الشـمل من 
أجـل الوحـدة الوطنيـة الفلسـطينية 
وأكـد أن الحركة حريصـة عى إنجاح 
"إعـالن الجزائـر" الـذي تمخض عن 
هـذه املبـادرة حيـث اتخـذت كافـة 

اإلجـراءات إلنفاذهـا.
 ومـن جهـة أخـرى، شـكل هـذا 
الفلسـطيني  للوفـد  فرصـة  اللقـاء 
كـي يطلـب مسـاعدة الجزائـر فيما 
يخـص طـرح ملـف حقـوق األرسى 
الصهيونـي  الكيـان  داخـل سـجون 
واإلنسـانية  الحقوقيـة  املنظمـات  يف 

واإلقليميـة. الدوليـة 

أكد، امس، رئيس مجلس األمة، صالح 
الوجدان  يف  تكتيس  فلسطن  بأّن  قوجيل، 
خاصًة،مردفاً  مكانًة  والشعبي  الرسمي 
بأّن اصطفاف الجزائر إىل جانب فلسطن 
مرشوط،  وال  وثابت  التاريخ  يف  ضارب 
يتوخى بلوغ الهدف األسمى املنشود وهو 
القدس  وعاصمتها  فلسطن  دولة  إقامة 

الرشيف..
واستقبل صالح ڨوجيل، رئيس مجلس 
عن  وفداً  املجلس،  عن  وفد  بمعية  األمة، 
حركة املقاومة اإلسالمية "حماس"، لدولة 
عضو  جبارين،  زاهر  برئاسة  فلسطن، 
مكتب  ومسؤول  للحركة  السيايس  املكتب 
رئيس  نائب  و  فيه،  واألرسى  الشهداء 

الحركة يف الضفة الغربية..
الجمهورية،  رئيس  بسعي  ذّكر  و 
من  واملبارش  الشخيص  تبون،  املجيد  عبد 
تجسد  والذي  الفلسطيني  الشمل  لّم  أجل 
عى  بالتوقيع  الفائت  الشهر  منتصف 
الفصائل  كافة  طرف  من  الجزائر  إعالن 
القمة  مخرجات  يف  وتجّى  الفلسطينية، 
العربية يف الفاتح من نوفمرب التي أعادت 
يف  الفلسطينية  القضية  ملركزية  األولوية 

الجسم العربي..
تكريس  سبيل  ويف  الشأن،  ذات  ويف 

تعزيز  عن  فضالً  الشقاق،  ونبذ  الوحدة 
الفلسطيني..  السيايس  القرار  استقاللية 
بأّن  األمة،  مجلس  رئيس  أّكد  فقد 
وإباء،  شجاعة  أصحاب  الفلسطينين 
يف  تردد  أمة  حال  لسان  كان  ومثلما 
الالحقن،  يف  يرتدد  فلسوف  السابقن 
واملجاهدين  الشهداء  بطوالت  مستذكراً 
الوطنية  التحريرية  الحرب  أثناء 
هوياتهم  تركوا  حينما  ومقاربتهم 
ظهريا،  وراءهم  السياسية  وانتماءاتهم 
الفلسطينين  الفرقاء  عى  يتعن  ما  وهو 
املرجو  الهدف  بلوغ  بُغية  به  التأيس 
الدولة  وبناء  االستقالل  نيل  يف  واملتمثل 

الفلسطينية..
ومن جهته، توّجه زاهر جبارين، رئيس 
الوفد الفلسطيني، بجزيل تشكراته للدولة 
املجيد  ولعبد  و  وشعبا  قيادة  الجزائرية 
وقوفهم  عى  الجمهورية  رئيس  تبون 
الفلسطيني  الشعب  جانب  إىل  الدائم 
واملنافحة من أجل حقوقه املرشوعة، مؤكداً 
جّدية  يولون  حماس،  حركة  يف  بأنهم 
وأنّهم  الجزائر  إعالن  لتكريس  مطلقة 
حريصون غاية الحرص عى تنفيذ بنوده، 
ذلك أنّه ال تحرير بدون وحدة وطنية وال 

قوة باالنقسام..

الوطني
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الرئي�س تبون: من حق دولة
 قطر اأن تفخر بنجاحها في تنظيم 

كاأ�س العالم 2022

الدفاع عن فل�شطين واجب على كل 
البرلمانيين في �شتى المحافل الدولية

قوجيل: ا�شطفاف الجزائر اإلى 
جانب فل�شطين �شارب في التاريخ 

وثابت وال م�شروط

الفريق اأول ال�شعيد �شنقريحة ي�شتقبل مدير 
ال�شركة ال�شربية يوغواأمبورت

�شرفة: االبقاء على التغطية في مجال ال�شمان االجتماعي 
للم�شتفيد من عطلة الإن�شاء موؤ�ش�شة

الدبيبة ينوه بموقف الجزائر الداعم لل�شعب الليبي ووحدتهم

وزير العدل ي�شتقبل وزيرة العدل 
في حكومة الوحدة الوطنية الليبية

أجرى الطرفان محادثات تناولت حالة تقدم التعاون العسكري بين البلدين

اقتراح أحكامه جاء في إطار تجسيد التعليمات التي وّجهها رئيس الجمهورية

سفير الجزائر لدى ليبيا  سليمان شنين يشيد بالعودة القوية للدبلوماسية الجزائرية
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دخـل املكتـب الوالئـي النقابة 
واملسـاعدين  للمرشفن  الوطنيـة 
يف  املديـة  بواليـة  الرتيويـن 
مديريـة  مقـر  أمـام  احتجـاج 
الرتبيـة مندديـن ملا تعرضـوا له 
مـن خصـم مـن رواتـب مرشيف 
جـراء  الرتبيـة،  ومسـاعدي 
املقاطعـة اإلدارية التـي كانت يف 

. املـدريس  الدخـول 
وقـال املحتجـون  ان الخصـم 
انتقائـي  ممنهـج  بشـكل  تـم 
واقتـرص عـى عرش واليـات فقط 
، مطالبـن وزارة الرتبيـة التدخل 
مـن اجل وقـف هذه املمارسـات 
التـي تعـد شـكال مـن اشـكال 
التضييـق عـى العمـل النقابـي 

والنضـايل لسـلك ونقابتـه.
وقـام املكتـب الوالئي حسـب 
الوالئـي  العـام  االمـن  ترصيـح 
ناجي عيفة بمراسـلة وايل الوالية 
الجمهوريـة  وسـيط  ومنـدوب 
عـن  الوطنيـة  الرتبيـة  ووزارة 
حـول  الوطنـي  املكتـب  طريـق 
قضيـة الحـال والتـي سـبق وان 
املجلـس  عضـو  اليهـا  أشـار 

الوطنـي عبـد الهـادي أحمـد.
فـان  املصـدر  ذات  وحسـب 
واليـات  مسـت  االقتطاعـات 
غرداية املسـيلة معسـكر البويرة 
 ، أدرار  البواقـي  ام  ،املديـة 
البليـدة  وسـط  جزائـر  بشـار، 
أنـه   مشـرا   ، أهـراس  سـوق   ،
عقـب املجلـس  الوطنـي املنعقد 
فـان  مسـتغانم  بواليـة  مؤخـرا 

للمرشفـن  الوطنيـة  النقابـة 
ماضيـة  الرتبويـن  واملسـاعدين 
نحـو التصعيـد محليـا ووطنيـا 
الحـال  قضايـا  بخصـوص 
املتعلقـة باملطالبـة بلجنة تحقيق 
وزاريـة بخصـوص قضيـة وفاة 
مـرشف الرتبية بمدينـة بوفاريك 
ملـا تعـرض لـه مـن تعسـفات 
اداريـة ، وكذا املتابعـة القضائية 
يف حـق أمـن النقابـة بالجزائـر 
وسـط، مـع رضورة االفـراج عن 

األسـايس. القانـون 
النقابـة  تطالـب  كمـا 
ملسـاعدي  املهنـي  باالمتحـان 
الرتبيـة الرئيسـين وكـذا إدماج 
الرئيسـين  الرتبيـة  مسـاعدي 
املدمجـن سـنة 2002 يف رتبـة 
مـرشف الرتبية منذ سـنة 2015 
بكل مـن غليـزان ،تيسمسـيلت، 

وسـعيدة. تيـارت  بجايـة، 
بـرورة  ايضـا  وتطالـب 
العلميـة  الشـهادات  تثمـن 
والخـربة املهنيـة لسـلك مـرشيف 
ومرافعـة  الرتبيـة  ومسـاعدي 
لـدى  الوطنيـة  الرتبيـة  وزارة 
العمومـي  الوظيـف  مصالـح 
السـلك  وان  خاصـة  والحكومـة 
انصـاف  وال  لتهميـش  تعـرض 
سـنوات  االسـايس  القانـون  يف 
ان  2008/2012،حيـث 
معظمهـم أصبح يتمنـى التقاعد 
يف ظـل اسـتمرار سياسـة وزارة 
التسـويف  يف  الوطنيـة  الرتبيـة 
املتحدث-. –يضيـف  والتماطـل 

نقابة مستشاري التربية

مع ضرورة تثمين الشهادات العلمية 
والخبرة المهنية

اعلنـت وزارة الرتبيـة الوطنيـة عن انطالق 
بامتحانـي  الخاصـة  التسـجيالت  أمـس 
والبكالوريـا،  املتوسـط  التعليـم  شـهادتي 
دورة 2023 بالنسـبة للتالميذ املتمدرسـن يف 
مؤسسـات الرتبية والتعليـم العمومية و تمتد 

إىل غايـة يـوم الخميـس الـ 15 ديسـمرب.
وواوضحـت  وزارة الرتبيـة  يف هذا الشـأن 
أن عمليـة التسـجيالت بالنسـبة للمرتشـحن 
املؤسسـات  يف  سـتنطلق  املتمدرسـن, 
للنظـام  الرقميـة  األرضيـة  عـرب  التعليميـة 
املعلوماتـي لـوزارة الرتبيـة الوطنيـة, حيـث 
يقـوم مديـرو املؤسسـات التعليمية -حسـب 
ما تمـت اإلشـارة إليـه- بتسـجيل تالميذهم 
املعنيـن بهذيـن االمتحانـن, وذلـك بهـدف 
"التخفيـف مـن معانـاة التالميـذ وأوليائهم 
وإعفائهـم من مشـقة تحمل عبء التسـجيل 
بأنفسـهم وكل مـا كان يعرتيه مـن صعوبات 

وأخطـاء".
كمـا يسـمح هـذا اإلجـراء بتكفـل مديري 

تسـجيل  بعمليـة  التعليميـة  املؤسسـات 
ذلـك. يف  إقحامهـم  دون  تالميذهـم 

األحـرار  املرتشـحن  بخصـوص  أمـا 
--يضيـف البيـان-- فبإمكانهـم التسـجيل 
الديـوان  موقعـي  عـرب  االمتحانـن  إلجـراء 

الوطنـي لالمتحانـات واملسـابقات التاليـن: 
https://( امتحان شـهادة التعليم املتوسط
bem.onec.dz( امتحـان شـهادة بكالوريـا 
            .)https://bac.onec.dz( التعليم الثانـوي

اىل  الجزائـر   األوروبـي يف  االتحـاد  انهـى 
علـم الطلبـة الجزائرين عن فتح التسـجيالت 
 Stipendium" الدراسـية  املنـح  برنامـج  يف 
للطـالب  يقـدم  الـذي   "Hungaricum
دراسـتهم يف  ملواصلـة  الفرصـة  الجزائريـن 
املجـر، مؤكـدا تحديـد 16 جانفـي اخـر اجل 

للتسـجيل.
لالتحـاد  الرسـمية  الصفحـة  وحسـب 
االوروبـي بالجزائـر علىـت الفايسـبوك فانـه 
يمكـن للطلبـة الجزائريـن العيش والدراسـة 
يف بلـد غـارق يف التاريخ ، مـع اقتصاد مزدهر 
وحيـاة ثقافيـة نابضـة بالحياة. حيـث يلتقي 
االبتـكار مـع التقاليـد. كمـا يمنـح الحصول 
عـى شـهادة يف إحـدى الجامعـات املجريـة. 
فرصـة اسـتثنائية الكتسـاب معرفة تنافسـية 

للغايـة وتجربة دولية فريـدة يف قلب أوروبا".
بـن  مـن  االختيـار  للطلبـة   يمكـن  كمـا 
تـدرس  التـي  الربامـج  مـن  متزايـد  عـدد 
جميـع  تغطـي  والتـي  اإلنجليزيـة.  باللغـة 
مجـاالت التعليـم العـايل يف جميـع الدرجـات 
املجريـة،  الجامعـات  أشـهر  تقدمهـا  التـي 
 Stipendium مشـرا" بصفتك حاماًل ملنحـة
Hungaricum. سـتتمكن مـن الرتكيـز عـى 
تقدمـك األكاديمي، حيث سـيتم تغطية جميع 
الرسـوم الدراسـية الخاصة بك ، وسـيتم دعم 

تكاليـف إقامتـك أيًضـا".
أثناء الدراسـة يف املجر، سيسـتمتع الطالب 
أيًضـا بتكاليـف املعيشـة املعقولـة مع نسـبة 
معيشـية  وبيئـة  التكلفـة.  إىل  كبـرة  فائـدة 
آمنـة ووديـة مـع وسـائل نقـل عـام مريحة، 

وحيـاة ثقافيـة نابضـة بالحيـاة. والعديد من 
مواقـع الـرتاث العاملي لليونسـك،  عندما يعود 
بمهـارات  األصليـة  بلدانهـم  إىل  الخريجـون 
بنـاء  يمكنهـم  للتسـويق.  قابلـة  ومعرفـة 
عالقـات مدنيـة وسياسـية واقتصاديـة ، مما 
يسـاهم يف صـورة املجـر واالعـرتاف بهـا يف 

الخـارج".
برنامـج  إنشـاء  تـم  انـه  االشـارة  يجـدر 
 Stipendium Hungaricum املنح الدراسـية
مـن قبـل الحكومـة املجريـة. لتعزيـز تدويل 
أفضـل  ولجـذب  املجـري  العـايل  التعليـم 
الطـالب األجانـب مـن جميـع أنحـاء العالـم. 
الذيـن يمكنهـم إنشـاء ارتباطـات شـخصية 
ومهنيـة باملجـر بينمـا يتمتعـون بتعليم عايل 

الجـودة يف قلـب أوروبـا .

اعلنـت النقابـة الوطنيـة املسـتقلة ملوظفي 
املصالـح االقتصاديـة لقطاع الرتبيـة الوطنية 
عـن االبقاء عـى الحركـة االحتجاجيـة املقررة 
احتجاجيـة والئيـة  سـابقا وتنظيـم وقفـات 
كل يـوم ثالثـاء مـع االسـتمرار يف املقاطعـة 
و  الرتبيـة  مديريـة  اتجـاه  املاليـة  لالعمـال 

الخزينـة العموميـة .
واضافـت النقابـة يف بيـان لهـا أنـه بعـد 
تنظيـم وقفـات جهويـة وقفـة وطنيـة أمـام 
و  برويسـو  الوطنيـة  الرتبيـة  وزارة  ملحقـة 
التـي حـر فيهـا أكثـر مـن 6000 موظف 
املصالـح االقتصاديـة انتظـرت رد مـن وزارة 
الرتبيـة الوطنيـة لكـن هـذه األخرة لـم تقدم 
بعد حل يـريض موظفي املصالـح االقتصادية 
فيمـا يخـص مطالبهـم يف القانـون األسـايس 
الخـاص باالسـالك املنتميـة لقطـاع الرتبية .
الوطنيـة  األمانـة  اسـتدعت  هـذا  وامـام 
التنفيذيـة املجلـس الوطنـي يف دورة طارئـة 
 2022 نوفمـرب   20 و   19 يومـي  انعقـدت 

بواليـة البليـدة و صـدر منـه بيـان أكـد عى 
النقابـة الوطنيـة املسـتقلة ملوظفـي  تمسـك 
الخاصـة  بمطالبهـا  االقتصاديـة  املصالـح 
بموظفـي املصالـح االقتصاديـة بجميع رتبهم

واعلنـت النقابـة الوطنية املسـتقلة ملوظفي 
املصالـح االقتصاديـة لقطاع الرتبيـة الوطنية 
عـن تنظيـم ارضاب وطني ملدة أسـبوع من 4 
ديسـمرب اىل 8 ديسـمرب 2022 ، مع التحضر 

لجمع االعتمـادات و ارجاعهـا للخزينة .
وقفـة  تنظيـم  عـن  النقابـة  اعلنـت  كمـا 
وطنيـة بواليـة بومـرداس يـوم 14 ديسـمرب 
مفتـوح  وطنـي  ارضاب  اىل  واللجـوء   2022
يف حالـة عـدم تجـاوب الـوزارة ، مؤكـدة ان 
احتجاجهـا ليـس هدفا بل وسـيلة السـرتجاع 
حقـوق و مكانة موظفي املصالـح االقتصادية 
و ملتزمـة بالحـوار و التفـاوض مـع الوزارة.

وتطالـب النقابـة بتغيـر رشط التوظيـف 
رتبـة نائـب مقتصـد مـن رشط الحصول عى 
شـهادة البكالوريا + 4 سداسـيات يف الجامعة 

مع سـنة تكوين ، إىل رشط التوظيف بشـهادة 
رتبـة  جعلهـا  و  تكويـن  سـنة   + ليسـانس 
قاعديـة وحيـدة للتوظيـف مـع تصنيفهـا يف 
صنـف 13 مـع تغيـر تسـميتها مـن نائـب 
مقتصـد إىل نائب مقتصـد تربوي وكـذا الغاء 
رتبـة نائـب مقتصـد مسـر ألن مهامـه نفس 
مهـام املقتصـد و املقتصـد الرئيـيس و هـي 
عرقلـة للتوظيـف و ادماجهـم يف رتبة مقتصد 

تربوي
كمـا تطالـب جعـل رتبـة مقتصـد رتبـة 
ترقيـة داخلية و تغير تسـميتها مـن مقتصد 
إىل مقتصـد تربـوي و تصنيفـه يف صنف 15 
ألنـه رئيـس املصلحـة املاليـة وتغير تسـمية 
تربـوي  مقتصـد  إىل  رئيـيس  مقتصـد  رتبـة 
رئيـيس مـع ممارسـة مهامهـم يف الثانـوي و 
املتوسـط لفتـح أفـاق الرتقيـة وتصنيفـه يف 
رتبـة  اسـتحداث  عـن  فضـال   ،16 الصنـف 
مقتصـد تربـوي مؤطر لفتـح أفـاق الرتقية و 

تصنيفـه يف الصنـف 17.

املسـتقل  الوطنـي  املجلـس  أعلـن 
السـاتذة التعليـم العـايل "الكنـاس، عن 
املحافظـة عـى طريقـة تسـديد  منحـة 
املردودية كل ثالثة اشـهر عوض شـهريا 

.
ملجلـس  الوطنـي  املنسـق  وقـال 
"الكنـاس" انـه  نـزوال عند رغبـة أغلبية 

تـم  راسـلتهم،  التـي  الجامعيـة  األرسة 
بطريقـة  املسـاس  عـدم  عـى  االتفـاق 
اإلبقـاء  اي   " املردوديـة  تسـديد منحـة 

أشـهر". ثالثـة  كل  عليهـا 
وكان قـد قـرر وزيـر التعليـم العـايل 
والبحـث العلمـي كمال بداري مـع نقابة 
"الكنـاس"  أن تمنـح  منحـة املردوديـة 

عـوض  الجامعـي،  لألسـتاذ  شـهريا 
مـرة كل ثالثـة أشـهر كمـا هـو معمول 
بـه حاليـا،  عـى أن يسـتفيد األسـاتذة 
الجامعيـن شـهريا مـن منحـة الرتبص 

ومنحـة البحـث.
يف املقابل أشـار الدكتور عبـد الحفيظ 
اجتمـاع  أمـس   أول  عقـد  اىل  ميـالط، 

بـوزارة  البرشيـة  املـوارد  مديريـة  مـع 
التعليـم العـايل والبحث العلمـي، لوضع 
القانـون  ملـرشوع  األخـرة  الروتوشـات 
األسـايس لألسـتاذ الجامعـي، االجتمـاع 
دام من السـاعة 14 مسـاءا لغاية الساعة 

19 مسـاءا بـدون توقـف.
نقطـة  بقيـت  انـه  املتحـدث  واشـار 

واحـدة عالقـة، سـيتم  الفصـل فيها قبل 
نهاية هذا األسـبوع، ليكـون بعدها حفل 
التوقيـع عـى النسـخة النهائيـة ملرشوع 
القانـون األسـايس بـن املجلـس الوطني 
ألسـاتذة التعليـم العـايل ووزارة التعليم 
العـايل والبحـث العلمي قبل نهاية شـهر 

. نوفمرب 

الوطنيـة  النقابـة  كشـفت 
الرتبيـة  ملستشـاري  املسـتقلة 
لفائـدة  امتيـازات  عـن 
ولـكل  خصوصـا  منخرطيهـا 
يف    ، الرتبيـة  قطـاع  موظفـي 
اطـار اتفاقيـة عمل مـع فندق 
الكائـن بمحاذاة  باشـا روايال 
املركـب املعدنـي حمـام ريغة.
يف  النقابـة   واوضحـت 
بيـان لهـا ، انـه تقـرر تقديم 
مـن خـالل االتفاقيـة  جملـة 
والتخفيضـات  الخدمـات  مـن 
باالقامـة  الخاصـة  املمتـازة 
سـعر  مـن  تبتـدأ  واالطعـام، 
الواحـدة  للغرفـة  دج   2800
الجـودة  إىل  اإلشـارة  مـع 
الراحـة  وظـروف  الكبـرة 
املميزةالتـي يتمتـع بهـا هـذا 
الفنـدق السـياحي السـتضافة 
كل ضيـوف النقابة وعائالتهم، 
األنشـطة  بعـض  واحتضـان 
مسـتقبال،  والوطنيـة  املحليـة 

املركـب  القـرب مـن  يف ظـل  
ريغـة  لحمـام  املعدنـي 
واالسـتفادة مـن كل خدماتـه 
بحصـص  تعلـق  مـا  السـيما 
املعدنيـة،  بامليـاه  العـالج 

... املسـبح 
ان   البيـان  واضـاف 
جملـة  يف  تدخـل  االتفاقيـة 
مـن االتفاقيـات التـي أبرمتها 
لفائـدة  النقابـة  وتربمهـا 
مـن  واملسـتفيدين  ضيوفهـا 
خدماتهـا عـرب الوطن، السـيما 
يف مجـال التخييـم والحمامات 
والرحالت  والتأمينـات  املعدنية 

الوطـن. وخـارج  داخـل 
الفنـدق بجملـة من  يتمتـع 
التـي  واملواصفـات  املميـزات 
تجعلـه قبلـة للسـياح ومحطة 
الجسـدية  للراحـة  مهمـة 
ينطـوي  لكونـه  والنفسـية 
عـى مجموعـة مـن الظـروف 

ذلـك عـى  املسـاعدة 

كامليا.س

كامليا.س

كامليا.س

كامليا.س

كامليا.س

كامليا.س

العملية تستمر الى غاية منتصف ديسمبر المقبل

تحديد 16 جانفي أخر اجل للتسجيل

مع االستمرار في المقاطعة لألعمال المالية

بعد ان رفض اساتذة الجامعات صرفها شهريا

اإنطالق ت�شجيالت امتحانات �شهادتي التعليم المتو�شط والبكالوريا

فتح الت�شجيالت للطلبة الجزائريين للدرا�شة في المجر

المقت�شدون يقررون الدخول في ا�شراب ال�شبوع 
بداية من 4 دي�شمبر المقبل

تعليم عالي.. االبقاء على طريقة ت�شديد منحة 
المردودية كل 3 ا�شهر

تخفي�شات في الخدمات الفندقية 
لفائدة عمال التربية

م�شرفي وم�شاعدي التربية 
يجددون دعوتهم لبلعابد لوقف 

االقتطاعات في االجور

الوطني
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 أبـرز مشـاركون خـالل ملتقـى نظـم
 بجامعة الشـلف حول "الثـورة التحريرية
االسـرتاتيجية و  الشـعبي  التأييـد   بـن 
 الفرنسـية", عى الـدور املفصي للشـعب
 الجزائـري يف ترجيح كفة الثـورة املظفرة
 و احتضانهـا و الوقـوف ضد كل أسـاليب

القمعية .املسـتعمر اإلغرائيـة و 
 وتطـرق املتدخلـون خـالل هـذا اللقاء,

 الـذي احتضنتـه كليـة العلـوم اإلنسـانية
أوالد الجامعـي  بالقطـب  اإلجتماعيـة   و 
للشـعب املفصـي  الـدور  إىل   فـارس, 
الـذي كان "مهيـأ الحتضـان  الجزائـري 
 الثـورة و دعمهـا و عـدم انسـياقه وراء
التـي السياسـية  اإلغرائيـة   األسـاليب 
 حـاول املسـتعمر الفرنـيس مـن خاللهـا
 اسـتمالته و احتوائه, وصوال إىل األسـاليب
 العسـكرية القمعيـة التـي لـم تضـن من
 موقفـه الثابـت لدعـم الكفـاح املسـلح و

االسـتقالل ."نيـل 
 و أوضـح رئيـس اللجنـة املنظمـة لهذا

 امللتقـى, زوبـر رشـيد, أن هـذه الفعالية
 يف طبعتهـا الثالثة تشـهد مشـاركة حوايل
 العرشيـن أسـتاذا مـن مختلـف جامعات
إنجلـرتا, و  اليابـان  دولتـي  و   الوطـن 
مـدى عـى  الضـوء  لتسـليط  تسـعى   و 
 فاعليـة و دور كفاح الشـعب الجزائري و

.اسـتجابته لنـداء أول نوفمـرب
املربمجـة "املداخـالت  أن  أضـاف   و 

 تتمحور حول مختلـف املحطات النضالية
و فئاتـه  بمختلـف  الجزائـري   للشـعب 
عـن اللثـام  بإماطـة  سيسـمح  مـا   هـو 
 تاريـخ عدد مـن الشـخصيات و املحطات
احتضـان عـن  تعـرب  التـي   التاريخيـة 
 الشـعب للثـورة مثلمـا راهـن عـى ذلـك

الوطنـي التحريـر  جيـش  ."قـادة 

األسـتاذ تطـرق  السـياق,  هـذا  يف   و 
 خالـدي بلعربـي مـن جامعة الشـلف إىل
 دور املـرأة الجزائريـة يف الثـورة باملنطقة
تاريخيـا, الرابعـة  الواليـة  مـن   الثالثـة 
 باإلضافـة للتعبئـة الشـعبية و ردة الفعل
التأييـد إزاء  الغاشـم  املسـتعمر   لـدى 
 الشـعبي للكفاح املسـلح عى حسـاب كل

القمعيـة األسـاليب  و  .اإلغـراءات 
 كمـا شـارك كل مـن األسـتاذ بجامعـة

 ليـدز بربيطانيا, جيم هاوس, و األسـتاذة
طوكيـو جامعـة  مـن  واتانابـي   شـوكو 
النشـاط هـذا  فعاليـات  يف   باليابـان, 
 األكاديمـي التاريخـي بمداخـالت أبـرزت
 الثـورة الجزائريـة مـن منظـور خارجي,
 و التـي أكـدت هـي األخـرى عـى "أهمية
مختلـف بـه  اضطلعـت  الـذي   الـدور 
 الفئـات الشـعبية مـن الشـباب و املرأة و
 املهنيـن يف ترجيح كفة الثـورة و الوقوف
."ضد كل محـاوالت املسـتعمر إلفشـالها

 و بالنسـبة لطلبـة املاسـرت و الدكتوراه
 يف شـعبة التاريـخ, فقد شـكل هـذا اللقاء
رسـائل مواضيـع  السـترشاف   فرصـة 
 تخرجهم, فضـال عن احتكاكهم بأسـاتذة
 مـن مختلـف الجامعـات و تبـادل الرؤي
 و النقـاش حـول عدد مـن القضايـا ذات
مختلـف و  امللتقـى  بإشـكالية   الصلـة 

.تخصصـات التاريـخ
امللتقـى هـذا  أشـغال  يتواصـل   و 

مـن عـدد  يشـارك  أن  وينتظـر   اليـوم، 
 األسـاتذة األجانـب عـرب تقنيـة التحارض
إىل حضورهـم  تعـذر  بعدمـا  بعـد   عـن 
أن عـى  بوعـي,  بـن  حسـيبة   جامعـة 
 يختتـم بمجموعـة مـن التوصيـات التـي
 مـن شـأنها املسـاهمة يف توثيـق التاريـخ
اإلشـادة و  الجماعيـة  الذاكـرة  حفـظ   و 

مختلـف بـه  اضطلعـت  الـذي   بالـدور 
 فئـات الشـعب خـالل الثـورة التحريرية

.املظفـرة

الـدورة أشـغال  يف  مشـاركته   خـالل 
 السـنوية للجمعيـة الربملانيـة ملنظمـة حلف
دائمـا عضـوا  بصفتـه  األطلـيس،   شـمال 
الوفـد الربملانـي الجزائـري، أثـرى  ضمـن 
 حمـاد أيـوب العديد من املواضيـع تمحورت
 أساسـا حـول تطـور املشـهد السـيايس يف
 املغـرب العربـي إىل جانب موضـوع الهجرة
.والتغـرات املناخية والتهديدات السـيربانية

 وكان ذلـك ضمن أشـغال لجنة الشـؤون 
 السياسـية ولجنـة الديمقراطية واألمن، وعى

 هامش األشـغال، أجـرى النائـب العديد من
 اللقـاءات مع برملانيـن من مختلـف الوفود
 املشـاركة، عـى غـرار اللقـاء الـذي جمعـه
 بالوفـد البلجيكـي، حيـث دارت املحادثـات
أيـن املتجـددة،  الطاقـات   حـول موضـوع 
يف الجزائريـة  التجربـة  حمـاد   عـرض   
أن إىل  مشـرا  الطاقـوي،  االنتقـال   مجـال 
 رئيـس الجمهوريـة،  عبد املجيـد تبون يويل
 اهتمامـا خاصـا بهذا الشـأن السـيما تعميم

الجزائر املتجـددة  الطاقـات  .اسـتعمال 

 ويف حديثـه ذكـر  حماد بـأن الجزائر قد 
 احتلـت املركـز الثالـث افريقيـا مـن حيـث
املتجـددة الطاقـات  مجـال  يف   مقدراتهـا 
الصحـراء أن  مضيفـا   ،2021 سـنة   يف 
للطاقـة خـزان  أكـرب  تعتـرب   الجزائريـة 
 الشمسـية يف العالم، حيث تدوم اإلشـعاعات
 الشمسـية فيها 3 آالف سـاعة سـنويا، وهو

.أعـى مسـتوى إلرشاق الشـمس عامليـا

انتخــب األمــن العــام 
لالتحــاد العــام للعمــال 
الجزائريــن ســليم لباطشــة 
ــس االتحــاد  ــا أول لرئي نائب

ــات. ــدويل للنقاب ال

ــن  ــاب األم ــرى انتخ وج
ــة  ــة النقابي ــام للمركزي الع
يف  املنعقــد  املؤتمــر  يف 

بأســرتاليا. ملبــورن 

 دعـت وزيـرة البيئـة و الطاقـات 
اىل  موالفـي،  سـامية  املتجـددة، 
تكريـس التسـير األمثـل للنفايـات 
باعتبـاره مـن أهـم التحديـات التي 
تراهـن عليها السـرتاتيجيات املتعلقة 
ظـل  يف  خصوصـا  البيئـة  بحمايـة 
يف  والتغـر  التكنولوجـي  التطـور 
النمـط املعييش واالسـتهالكي للفرد.

خـالل  موالفـي  أوضحـت  و 
بجامعـة فرحـات عبـاس  إرشافهـا 
)سـطيف1( عـى افتتـاح فعاليـات 
 21( الخـراء  املقاوالتيـة  أسـبوع 
23- نوفمـرب( املنظـم بمبـادرة مـن 
الوكالة الوطنية للنفايات أن التسـير 
املدمـج واملسـتدام للنفايات يتجسـد 
بمسـاهمة الفاعلـن يف قطـاع البيئة 
"االنتقـال  اسـمته ب  مـا  ويضمـن 
من مفهـوم النفايـة إىل مـادة يمكن 
اعتبارها مـوردا ينبغي اسـتغالله".

و ذكـرت الوزيـرة بـأن "الجزائر 
الوطنيـة  سياسـاتها  يف  تبنـت 
محفـزة  و  مدعمـة  اسـرتاتيجيات 
املجـال  هـذا  يف  لالسـتثمارات 
وسـنت قوانـن و ترشيعـات تعمـل 
املقاوالتـي  الفكـر  تبنـي  اتجـاه  يف 
لنمـو االقتصـادات الوطنيـة املحلية 
و اعتبـاره مقـوم أسـايس لتحقيـق 
آفـاق  املسـتدامة  التنميـة  أهـداف 

2030". و اسـتنادا لسـامية موالفي 
فـإن "الدولـة أولـت أهميـة بالغـة 
لحامـي  خاصـة  الشـباب  إلدمـاج 
االسـتثمارات  تشـجيع  و  املشـاريع 
مـن خالل وضـع اآلليـات التنظيمية 
بعـث  وإعـادة  لدفـع  والتمويليـة 
االقتصـاد وترقيـة الشـغل ومكافحة 

البطالـة".
أن  السـياق  نفـس  يف  قالـت  و 
بعـد  الخـراء  "للمقاوالتيـة 
للجامعـة  أريـد  وبيئـي  اقتصـادي 
أن تكـون مشـتلة ألفـكار الطلبـة يف 
إىل  ترتجـم  التخصصـات  مختلـف 
مشـاريع خالقـة للثـروة و ملناصـب 
"رسـكلة  أن  إىل  الفتـة  الشـغل"، 
النفايـات تعـد مـن أهم النشـاطات 
الدولـة  تلقـى تشـجيعا مـن  التـي 
املحيـط  نظـرا ألهميتهـا يف نظافـة 
و القيمـة املضافـة التـي يمكـن أن 
يحققهـا االسـتثمار يف هـذا املجال".
أن  اإلطـار  هـذا  يف  أضافـت  و 
"وزارة البيئـة و الطاقـات املتجددة 
أدرجت خلـق فرص العمـل وتعزيز 
كمحـاور  الخـراء  املقاوالتيـة 
لالنتقـال  فقـط  ليـس  أساسـية 
اإلنتاجيـة  ألنظمتنـا  اإليكولوجـي 
لتحقيـق  كأداة  أيضـا  ولكـن 
انتعـاش اقتصـادي مسـتدام خارج 

املحروقـات أقـل تلويثًـا واسـتهالًكا 
الخـام". للطاقـة وامليـاه و للمـواد 

و تعمـل ذات الـوزارة مـن خالل 
عـى  للنفايـات  الوطنيـة  الوكالـة 
إعـداد وبعـث برامج ونشـاطات من 
لتعزيـز  الفعليـة  املسـاهمة  شـأنها 
التجسـيد الفعـي للسياسـة الوطنية 
إسـتنادا  املشـاريع،  حامـي  لدعـم 
للوزيـرة التـي حثـت الشـباب عـى 
اسـتغالل الفرص املتاحـة من خالل 
املتوفـرة  الكثـرة  االختصاصـات 
مجـال  يف  مشـاريعهم  لتجسـيد 

النفايـات. تسـير 
أسـبوع  تنظيـم  ينـدرج  و 
إطـار  يف  الخـراء  املقاوالتيـة 
الجزائـر  بـن  التعـاون  نشـاطات 
وبرنامـج األمـم املتحـدة اإلنمائي يف 
الجزائـر حيـث يهدف إىل املسـاهمة 
يف خلـق ديناميكيـة داخـل منظومة 
بيئيـة لألعمـال يف قطـاع النفايات و 
تشـجيع أنشـطة اسـرتجاع وتثمـن 
النفايـات لخلـق فـرص عمـل و كذا 
فـرص  عـن  التحسـيس  و  اإلعـالم 
االسـتثمار اىل جانـب برامـج الدعـم 
وآليـات التمويـل املتاحـة و تبـادل 
الخـربات مـن أجـل تطويـر نمـاذج 
أعمـال مسـتدامة, حسـب املنظمن.

كامليا.س

فريال/ت

اسكندر ا

ك.س

 وقـع املجلـس الشـعبي الوطنـي واملحكمة
 الدسـتورية، أمـس، بالجزائـر العاصمة، عى
 اتفاقيـة يف إطار تعزيـز التعاون املؤسسـاتي
.وتبـادل الخربات والتكوين يف مجـال القانون

  وأرشف رئيـس املجلـس الشـعبي الوطني,
املحكمـة رئيـس  رفقـة  بوغـايل,   ابراهيـم 
املحكمـة بمقـر  بلحـاج,  عمـر   الدسـتورية  
 عى مراسـم توقيـع اتفاقيـة التعـاون تهدف
إطـار يف  املؤسسـاتي  التعـاون  "تعزيـز   إىل 
 تبـادل الخـربات والتكوين ألعضـاء وإطارات
القانـون مجـال  يف  سـيما  ال   الطرفـن, 

الربملانـي والقانـون  ."الدسـتوري 
 و باملناسـبة اكـد رئيـس املجلس الشـعبي

"بـادرة هـي  االتفاقيـة  هـذه  أن   الوطنـي, 
 مسـتوحاة مـن روح الدسـتور الـذي صـادق
 عليـه الشـعب الجزائـري", اذ ترمـي إىل "مد
عـى والعمـل  والتنسـيق  التواصـل   جسـور 

دولـة إقامـة  إىل  الراميـة  األهـداف   تحقيـق 
."القانـون

 وأردف قائـال أن هـذه االتفاقيـة تطمح إىل
 "توحيـد الـرؤى وفـق عمـل مشـرتك يعـود
 بالفائـدة عـى مؤسسـتينا من جهـة, ويعمل
 عـى توسـيع دائـرة الحـوار يف ظـل برنامـج
بـدأت الجمهوريـة  رئيـس  للسـيد   طمـوح 

."تفاصيلـه تتجسـد يومـا بعـد يـوم
إىل السـياق,  ذات  يف  بوغـايل,   واشـار   

 وجـود "عالقـات وظيفيـة متعـددة" تربـط
 بـن املحكمـة الدسـتورية واملجلس الشـعبي
عـى الرقابـة  إطـار  "يف  سـيما  ال   الوطنـي 
للدسـتور ومطابقتهـا  القوانـن   دسـتورية 
 والدفـع بعدم الدسـتورية" مركـزا عى أهمية
واالجتهـاد الدسـتورية  املـادة  يف   التكويـن 
أهميـة للتكويـن  "أن  بالقـول   الدسـتوري 
 تجعـل مـن النـواب متحكمـن وقادريـن عى

 مبـدأ االجتهـاد القانونـي وفـق مـا يحـدده
."الدسـتور

 ومـن جهتـه ذكـر  عمـر بلحـاج, أن هـذه
 االتفاقيـة "تعـد األوىل بن مؤسسـتن مهمتن
املحكمـة سـعي  ضمـن  تدخـل  البـالد,   يف 
 الدسـتورية لنـرش الثقافـة الدسـتورية عـرب
 مختلـف املجـاالت مـن بينهـا التعـاون بـن

املؤسسـات ."مختلـف 
 كمـا تعكـف املحكمـة الدسـتورية,  عـى

 "التحضـر لتوقيـع اتفاقيـات كثـرة مع عدد
 مـن املؤسسـات والهيئـات منها مجلـس األمة
 ووزارة العـدل واملحكمـة العليـا والجامعـات
 وذلـك بغيـة التعـاون يف مجـال نـرش الثقافة
املواطـن خدمـة  عـى  والعمـل   الدسـتورية 

."والحفـاظ عـى حقوقـه وحرياتـه

فريال/ت 

مجمــع  اعلــن 
إطــار  ويف  ســونطراك 
بالذكــرى  االحتفــال 
لتأســيس  الســتن 
التــي  ســوناطراك، 
 31 تاريــخ  تصــادف 
2022 ،عــن  ديســمرب 
مســابقة مفتوحــة لــكل 
لتصميــم  املواطنــن 
رســمي  شــعار 
لالحتفــال  مخصــص 
بهــذه املناســبة. واوضح 
املجمــع يف بيــان لــه، 
ــدف إىل  ــابقة ته أن املس
إحيــاء الذكــرى مــن 
خــالل هويــة مرئيــة 
ــدث تحمل  ــة بالح خاص
إبداعــا فنيــا متميــزا 
مســتوى  إىل  يرقــى 
ســوناطراك  تطلعــات 
اعتمــاده  ويمكــن 
رســمي  كشــعار 

االحتفــاالت.  لهــذه 
ــه،  ــان ذات ــاف البي واض
املســابقة  هــذه  ان 
ــالث  ــا ث ــت له خصص
ــددة  ــة مح ــز مالي جوائ
الجائــزة   - كالتــايل: 
 1.000.000 األوىل 
دج - الجائــزة الثانيــة 
الجائزة  500.000 دج - 
دج.  300.000 الثالثــة 

املســابقة  رشوط 
باملوقــع  منشــورة 
الرســمي لســوناطراك 
التــايل  الرابــط  عــى 
https://www.  :

s o n a t r a c h . c o m
وحــدد آخــر أجــل 
النمــاذج  إلرســال 
ــاص  ــط الخ ــرب الراب ع
 05 يــوم  باملســابقة 

.2022 ديســمرب 

�شوناطراك تطلق م�شابقة 
لت�شميم �شعار احترافي

انتخاب لباط�شة نائبا اأول 
لرئي�س االتحاد الدولي 

للنقابات

موالفي " على الجامعة اأن تكون م�شتلة الأفكار 
الطلبة وخلق م�شاريع خالقة "

تزامننا واإلحتفال بالذكرى الستين لتأسيسها

دعت إلى تكريس التسيير األمثل للنفايات

في إطار تعزيز التعاون المؤسساتي وتبادل الخبرات والتكوين في مجال القانون

في أشغال الدورة السنوية للجمعية البرلمانية لمنظمة حلف شمال األطلسي

بعنوان “الثورة التحريرية بين التأييد الشعبي و االستراتيجية الفرنسية”

اتفاقية تعاون بين المجل�س ال�شعبي الوطني و المحكمة الد�شتورية

البرلمان يعر�س التجربة الجزائرية في مجال الطاقات المتجددة

ملتقى وطني يبرز الدور المف�شلي لل�شعب الجزائري في الوقوف 
�شد القمع الفرن�شي

الوطني

فريال/ت



الثالثاء 22 نوفمرب 2022م 06
الـموافق لـ 28 ربيع الثاني 1444 هـ

املتجـددة  الطاقـات  محافـظ  أكـد 
الربوفيسـور  الطاقويـة  والنجاعـة 
نورالديـن ياسـع أن ما يميـز الوضعية 
ملـف  عـى  اإلشـتغال  يف  الحاليـة 
اإلرادة  توفـر  املتجـددة هـو  الطاقـات 
قويـة  البـالد   يف  العليـا  السياسـية 
وادمـاج  الطاقـوي   االنتقـال  إلحـداث 
قسـط كبر مـن الطاقـات املتجـددة يف 

الجزائريـة. الطاقويـة  املنظومـة 

و أوضح الربوفيسورياسـع نورالدين 
لالذاعـة الوطنيـة أن تعليمـات رئيـس 
الجمهوريـة يف مجلـس الـوزراء شـهر 
مـارس  2202 رشعـت كل القطاعـات 

يف تنفيذهـا .
 ، األمثلـة  بعـض  إىل  ياسـع  وأشـار 
كمـرشوع سـوناطراك الثانـي يف ورقلة 
الشمسـية  بالطاقـة  الكهربـاء  إلنتـاج 
وانطـالق مجمـع سـونلغاز يف مرشوع 

والطاقـة  الديـازال  بـن  التهجـن 
املحطـات  مـن  عـدد  يف  الشمسـية 

. الجنوبيـة  بالواليـات  الطاقويـة 
وما يطمـن أكثر بخصـوص تطوير 
منظومـة الطاقـات املتجـددة بالجزائر، 
هو انخـراط قطـاع الجماعـات املحلية 
بشـكل ملفـت ، مـن خالل إطـالق عدة 
الطاقـة  باسـتعمال  كبـرة  مشـاريع 
، خاصـة ماتعلـق باإلنـارة  الشمسـية 

العمومية،  العمومية واملـدارس واملرافق 
إضافـة اىل انخراط عدد مـن القطاعات 
الدفـاع والفالحـة  األخـرى كقطاعـات 

والسـياحة  واالتصـاالت ..
وبخصـوص التحـدي األهـم حاليـا،  
هـو ترسيـع وتـرة املشـاريع ورضورة 
ترشيعيـة  منظومـة  بخلـق  التعجيـل 
املثـى  باملرافقـة   ، ماتعلـق  ،خاصـة 

املشـاريع. لحامـي 

وادماج قسط كبير من الطاقات المتجددة في المنظومة الطاقوية الجزائرية

نور الدين يا�شع " توفر االإرادة ال�شيا�شية العليا في البالد  قوية الإحداث 
االنتقال الطاقوي"

 تقلي�س واردات التجهيزات الكهربائية ب 1,2 مليار دوالر في 2021

اتفاقية حول مشروع تطوير المقاوالتية 
الرقمية و الخضراء

الصناعـة، أحمـد زغـدار،  كشـف، وزيـر 
لتنظيـم  جديـدة  اسـرتاتيجية  إعـداد  عـن 
تطويرهـا  الكهربائيـة  الصناعـات  شـعبة 
هـذه  يف  الفاعلـن  كل  تعبئـة  عـى  تعتمـد 
الصناعات واسـتغالل كل الطاقـات االنتاجية 
املتاحـة لتلبيـة احتياجـات السـوق الوطنيـة 

للـواردات. التدريجـي  والتعويـض 
عـى  ارشافـه  خـالل  زغـدار،  وأوضـح    
الفعاليـة  حـول  وطنـي  ملتقـى  افتتـاح 
الطاقويـة يف االنـارة العموميـة، بـأن تطوير 
شـعبة الصناعـات الكهربائيـة يعـد أولويـة 
لبعدهـا  نظـرا  الوزاريـة  لدائرتـه  بالنسـبة 
لإلمكانيـات  وأيضـا  عامليـا  االسـرتاتيجي 
والكفـاءات التـي تؤهـل الجزائـر ألن تكـون 
رائـدة يف هذا املجـال عى املسـتوى االفريقي.

رئيـس  بتوجيهـات   زغـدار  وذكـر   
الجمهوريـة خالل اجتماعات مجلـس الوزراء 
لوضـع اسـرتاتيجية جديدة شـاملة تهدف إىل 
تنظيم شـعبة الصناعـات الكهربائية، ورسـم 
ورقـة طريـق واضحـة وبآجـال مضبوطـة، 
املجـال  يف  الفاعلـن  كل  تعبئـة  تعمـل عـى 
املتاحـة  االنتاجيـة  الطاقـات  كل  واسـتغالل 
ليحـل  الصناعـي،  النشـاط  بهـذا  للنهـوض 

اإلنتـاج الوطنـي محـل السـلع املسـتوردة.
تلـك  وفـق  الصناعـة،  وزارة  وتعمـل 
التوجيهـات، يضيف الوزيـر، عى بذل الجهود 
واإلمكانيـات  الوسـائل  وضـع  إىل  والسـعي 
املتاحـة والكفيلة برتقية هذه الشـعبة السـيما 
مـا تعلـق بصناعـة املصابيـح املسـتعملة يف 

اإلنـارة العموميـة، محـور اللقـاء املنظـم.
وذكـر الوزيـر، يف هـذا السـياق، بإنشـاء، 
مؤخرا، كلوسـرت للصناعـات الكهربائية الذي 
ينتظـر أن يعطـي دفعـة قويـة ويفتـح آفاقا 
واسـعة لهذه الشـعبة التي تتمتـع بإمكانيات 
كبـرة يف مجـال املناولـة ونسـيج هـام مـن 
يمكـن  األحجـام  مختلـف  مـن  الـرشكات 
مضاعفتـه مـن خـالل توجيـه االسـتثمارات 
يف كل الحلقـات الناقصـة مـن سلسـلة قيـم 
مـن  بفروعهـا  تعـد  حيـث  الشـعبة،  هـذه 
ومناصـب  للثـروة  الخالقـة  الشـعب  أكثـر 
الشـغل لتداخلها مـع عدة نشـاطات صناعية 

واقتصاديـة
 وكشـف يف هـذا الخصـوص، بـأن معـدل 
واردات الجزائـر مـن التجهيـزات واملدخـالت 
الكهربائيـة يعـادل 5ر3 مليـار دوالر سـنويا 
الناشـطة  املحليـة  الصناعـة  تمكنـت  حيـث 
مليـار  2ر1  تعويـض  مـن  الفـرع  هـذا  يف 
دوالر خـالل السـنة املاضيـة وهـذا يف إطـار 
اىل  الوزيـر  ونـوه  املنتهجـة.   االسـرتاتيجية 
لوائـح فنيـة لتنظيم صناعـة املصابيح ، حيث 
وفيمـا يتعلـق بالفعاليـة الطاقويـة لالنـارة 
العموميـة، محـور اللقـاء، أشـار زغـدار إىل 
مـن   59% العموميـة  اإلنـارة  اسـتهالك  أن 
للجماعـات  للكهربـاء  اإلجماليـة  الفاتـورة 
املحليـة، ممـا اسـتوجب التوجه إىل اسـتخدام 

للطاقـة  اسـتهالك  أقـل  وأجهـزة  معـدات 
."LED" بمصابيـح  مجهـزة  الكهربائيـة 

 وأكـد الوزير ذاتـه، بأن صناعـة املصابيح 
عرفـت تطـورا جذريـا مـن خـالل االنتقـال 
مـن صناعـة املصابيـح الزئبقيـة ومصابيـح 
 ،"LED" مصابيـح  صناعـة  اىل  الصوديـوم 
التكنولوجيـا  أحـدث  مـن  تعتـرب  التـي 

املسـتعملة يف هـذا املجـال.
تـرشف  التطـور،  هـذا  مواكبـة  وقصـد   
وزارة الصناعـة عـى وضـع إطـار قانونـي 
لتنظيم هـذا النشـاط بـإرشاك كل القطاعات 
املعنية عـى غرار الـوزارات املكلفـة بالطاقة، 
االنتقـال الطاقوي ، والتجـارة، وبعض هيئات 
املتعاملـن  عـن  وممثلـن  املطابقـة  تقييـم 
االقتصاديـن، حيـث قامـت بإعـداد مرشوع 
 )règlement technique( فنيـة  الئحـة 
 ،LED تحـدد الخصائـص الفنيـة ملصابيـح

وفـق املواصفـات الوطنيـة والدوليـة
املصادقـة  الالئحـة فـور  وسـتمكن هـذه 
عليهـا مـن إرسـاء معيـار إجبـاري يسـمح 
بضمـان جودة هـذا املنتوج وكبح مسـتوردي 
وحمايـة  الرديئـة  النوعيـة  ذات  املصابيـح 
املنتـوج الوطنـي من املنافسـة غـر الرشيفة، 

املسـتهلك والبيئـة.

الكونفدراليـة  أمـس،  أعلنـت، 
الجزائريـة األرباب العمـل املواطنن، عن 
تنظيـم   يـوم االحد 27 نوفمـرب الجاري 
بفنـدق األورايس، الطبعـة الثانية ل لقاء 
الكنفيدراليـة الجزائريـة األربـاب العمل 
املواطنـن االقتصاد الجزائـري: انطالقة 
جديـدة، وخـالل السـهرة حفـل تكريم 
حميانـي  رضـا  جائـزة  يف  الفائزيـن 
.2012 االقتصاديـة، طبعـة  للصحافـة 

يف  ذاتهـا  الكونفدراليـة  واوضحـت 
بيـان لهـا، أنـه بعـد لقـاء الكنفيدرالية 
املواطنـن  العمـل  األربـاب  الجزائريـة 
يعـد   صباحـا،  اشـغالة  تنطـق  الـذي 
موعـدا اقتصاديا سـنويا هامـا ملنظمتنا 
وفضـاء للتفكر والنقـاش يجمع الحدث 
املؤسسـات  الـوزارات  مـن   العديـد 
االقتصاديـة  والهيئـات  الرسـمية 
متعاملـن االقتصاديـن خـرباء وجميـع 

فعـال. بشـكل  اإلعـالم  وسـائل 
يعـد  انـه  ذاتـه،   البيـان  وأضـاف 
مناسـبة لفتح نقاش بنـاء ورصيح حول 
كل الرهانـات التـي تهم مسـتقبل بالدنا 
، مـن خـالل جلسـات حواريـة وندوات 
االقتصـاد،  يف  مختصـون  بالشـطاء 

وجامعيـون. املؤسسـات  رؤسـاء 
ونـوه البيـان ذاتـه، أن جائـزة رضـا 
حميانـي للصحافـة االقتصاديـة طبيعة 

يـوم  سـهرة  خـالل  تنتظـم   2022
األحـد ابتـداء مـن السـابعة، وسـتكون 
مناسـبة ملنظمنـا لتوزيـع الجوائـز عى 
الفائزيـن يف املسـابقة، ومكافاة أحسـن 
األعمـال الصحفيـة املنجرة، مـن تقارير 
تعليقـات ومقاالت يف الصحافـة املكتوبة 
والتلفزيونيـة،  والسـمعية  االلكرتونيـة  
مـربزا ان الهـدف الكنفيدرالية الجزائرية 
ألربـاب العمـل املواطنن مـن خالل هذه 

املناسـبة إىل توسـيع النقاش اإلقتصادي 
اإلعـالم  وسـائل  أنـواع  مختلـف  عـرب 
الوطنيـة وتشـجيع األعمـال الصحفيـة 

التـي تناولـت املقـاالت الرئيسـية .
وأبـرز املصـدر ذاته، أن هـذه الطبعة 
االقتصاديـة  "التحديـات  تناولـت 
الثالثـة األمـن الغذائـي، األمـن الرقمي، 
واألمـن الطاقـوي، والرهانـات القـدرات 

.  " واالنجـازات 

وقمـع  للرقابـة  العـام  املديـر  كشـف 
وترقيـة  التجـارة  بـوزارة  الغـش 
الصـادرات، محمـد لوحايديـة، أنـه ومـع 
إقرتاب شـهر رمضـان. سـيتواصل العمل 
سـيتم  أنـه  مشـرا  امليـدان،  يف  الرقابـي 
إعـداد برنامج خـاص قبل وبعـد مواقيت 
املنتوجـات  سـالمة  لضمـان  اإلفطـار 
ووفرتهـا ولحمايـة املسـتهلك مـن جميع 

الغـش. أشـكال 
وكشـف املديـر العـام للرقابـة وقمـع 
الغش بـوزارة التجارة وترقيـة الصادرات 
، محمـد لوحايديـة ان مصالحـه يف إطـار 
قانـون محاربـة املضاربـة غـر املرشوعة، 
سـجلت خـالل األشـهر العـرشة األوىل من 
ألـف تدخـل عـى   85 أكثـر مـن   2022

تـم خاللهـا  الوطنيـة،  السـوق  مسـتوى 
 148 تقديـم  مـع  جنحـة   171 تحريـر 
مخالف أمـام الجهـات القضائية. وأوضح 
عـى  ضيفـا  نزولـه  خـالل  لوحايديـة 
"فـوروم األوىل"  امس اإلثنـن أن "الوفرة 
التـي نشـهدها مـن السـلع عى مسـتوى 
التنسـيقي  العمـل  إىل  راجعـة  األسـواق 
الـذي  التحسـييس  والعمـل  الحكومـي 
أعطـى ثمـاره يف الفـرتة األخـرة بعـد أن 
تزايـد الطلب عـى بعض املـواد الغذائية".

تسجيل  أكثر من مليون و773 ألف 
تدخل

كمـا أضـاف "أن العمـل الكبـر الـذي 
يقـوم بـه أعـوان الرقابـة بالتنسـيق مـع 

املصالـح األمنيـة يف إطار قانـون مكافحة 
املضاربـة غـر املرشوعـة سـاهم ايضا يف 
وفـرة  املـواد واسـعة اإلسـتهالك، ومـن 
حجز مـا يفـوق 373 الـف لرت مـن مادة 
الزيـت وقرابـة 900 طـن من مـادة املوز 
و3600 طـن من مـادة السـميد، الدقيق، 
الفارينـة، السـكر، الحليـب والعجائـن". 
يف سـياق متصـل، أشـار لوحايديـة أيضا 
إىل أن "حصيلـة الرقابـة لـوزارة التجـارة 
األشـهر  خـالل  الصـادرات   وترقيـة 
العـرشة األوىل مـن 2022 سـجلت أكثـر 
مـن مليـون و773 ألـف تدخل نتـج عنها 
معاينـة 171 الـف . من جانبـه، أكد مدير 
ضبـط األسـواق بـوزارة التجـارة وترقية 
الصـادرات، أحمدر مقرانـي ان "مصالحه 

تسـهر دوما عـى تأطـر عمليـات تموين 
الفالحيـة  املـواد  بمختلـف  السـوق 
اإلتخـاذ  "تـم  انـه  مشـرا  والغذائيـة"، 
العديـد مـن اإلجـراءات من خـالل رقمنة 
إعـداد  عـرب  السـوق  يف  التحكـم  عمليـة 
العديـد مـن املنصـات الرقميـة الخاصـة 
قائـال  أردف  كمـا  املنتوجـات".  ملختلـف 
أنـه "تـم إعـادة النظـر جذريا بالتنسـيق 
مـع قطـاع الفالحـة يف خريطـة التوزيع" 
وان "مجهـودات السـلطات العموميـة يف 
مكافحـة كل أشـكال الغـش الـذي طـال 
العديـد مـن املـواد أبرزهـا مـادة الحليب 
التي كانـت توجه إىل إسـتعماالت أخرى". 
وخالل تدخله اشـار مقرانـي أن "التدابر 
منتـوج  وفـرت  عـى  سـمحت  الردعيـة 

الحليـب مجـددا وكذلـك باقـي املنتوجات 
سـتبقى  التـي  العمليـة  وهـي  األخـرى 
مسـتمرة إىل غايـة الحد نهائيا كل أشـكال 
الغـش واملضاربـة مـع التنسـيق مـع كل 
ديمومـة  توفـر  أجـل  مـن  القطاعـات 
عـى  املـواد  ملختلـف  املنتظـم  التمويـن 

مسـتوى كل األسـواق".
يف سـياق متصـل، ثمـن مديـر ضبـط 
وترقيـة  التجـارة  بـوزارة  األسـواق 
تبذلهـا  التـي  املجهـودات  الصـادرات، 
السـلع املدعمـة، كمـا  السـلطات لتوفـر 
تعرفهـا  التـي  الرقمنـة  بعمليـة  أشـاد 
عـى  سـمحت  التـي  التوزيـع  شـباكات 
املنتجـن  لـكل  وطنيـة  بطاقيـة  وضـع 
للمواد األساسـية ال سـيما املدعمـة منها".

يجمع ممثلي ومهنيي القطاع يوم األحد القادم

مع مواصلة  العمل الرقابي في الميدان

الكنفيدرالية الجزائرية الأرباب العمل تنظم "حفل" لجائزة "ر�شا حمياني" لل�شحافة 
االقت�شادية

   وزارة التجارة: "و�شع برنامج خا�س لرم�شان ل�شمان �شالمة المنتوجات ووفرتها"

فريال/ت فريال/ت 

 خالل افتتاحه ملتقى وطني حول الفعالية الطاقوية في اإلنارة العمومية

وأملانيـا  الجزائـر  وقعـت 
حـول  اتفاقيـة  عـى  أمـس، 
املقاوالتيـة  تطويـر  مـرشوع 
حيـث  الخـراء،  و  الرقميـة 
رشكـة   100 إنشـاء  يعتـزم 

املجـال. هـذا  يف  ناشـئة 
إقتصـاد  وزيـر  وأوضحـت 
، يف منشـور لـه عـى  املعرفـة 
بموقـع  الرسـمية  صفحتـه 
التواصـل االجتماعـي " الفايس 
اتفاقيـة  إطـار  أنـه يف  بـوك"، 
األملانـي  الجزائـري  التعـاون 
 2021 نوفمـرب   25 يف  امُلربمـة 
يـوم  التوقيـع  تـم  بالجزائـر، 
حـول  إتفاقيـة  عـى  أمـس 
املقاوالتيـة  تطويـر  مـرشوع 
الرقمية و الخـراء، بن وزارة 
واملؤسسـات  املعرفـة  إقتصـاد 
الناشـئة واملؤسسـات املصغـرة 
للتعـاون  األملانيـة  واملؤسسـة 
سـفرة  بحضـور  الـدويل، 

الجمهوريـة الفدراليـة األملانيـة  
فولـربز. إيليزابـث 

ذاتـه،  املصـدر  وأضـاف 
الجزائـري  الجانـب  مثـل  إذ 
السـيد  التوقيـع  مراسـم  يف 
مديـر  واضـح،  نورالديـن 
الناشـئة و هيـاكل  املؤسسـات 
الدعـم عـى مسـتوى الـوزارة، 
ومـن الجانـب األملانـي  مارتينا 
املؤسسـة  مديـرة  فالـوس، 
يف  الـدويل  للتعـاون  األملانيـة 

ئـر. الجزا
املـرشوع  فـإن  ولإلشـارة، 
مـن  أكثـر  إنشـاء  إىل  يهـدف 
ناشـئة يف مجـال  100 رشكـة 
التكنولوجيـا النظيفـة عى مدى 
سـيكون  كمـا  سـنوات،  أربـع 
فرصة لإلسـتفادة مـن التجربة 
األملانيـة يف اإلبتـكار املفتـوح و 

الترسيـع. و  اإلحتضـان 

فريال/ت

زغدار: ا�شتراتيجية جديدة لتنظيم �شعبة ال�شناعات الكهربائية
نحو اإن�شاء 100 �شركة نا�شئة 

بتعاون األماني

االقتصادي

كامليا.س

كامليا.س
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ــب  ــب طي ــي رج ــس الرتك ــال الرئي ق
ــات  ــتجري نقاش ــالده س ــان، إن ب أردوغ
بشــأن مشــاركة قــوات بريــة يف العمليــة 
ــراق،  ــوريا والع ــمال س ــكرية بش العس
وذلــك يف وقــت تعرضــت فيــه أراض 
ــدات  ــن الوح ــد م ــف جدي ــة لقص تركي

ــس. ــاء أم ــة مس الكردي
ــن  ــة ع ــالم تركي ــائل إع ــت وس ونقل
ــكرية  ــات العس ــه إن العملي ــان قول أردوغ
ــن  ــراق ل ــوريا والع ــمال س ــالده يف ش لب
ــب،  ــة فحس ــة جوي ــى حمل ــرص ع تقت
وأضــاف أن هيئــة األركان العامــة الرتكيــة 
ــأن  ــا بش ــتقرران مع ــاع س ووزارة الدف

ــة. ــوات بري ــاركة ق مش
ــرة  ــي أن أنق ــس الرتك ــد الرئي ــا أك كم
لــم تجــِر محادثــات مــع الرئيســن 
ــة  ــوص العملي ــرويس بخص ــي وال األمرك

ــة. ــكرية الجوي العس
ــة  ــة جوي ــن 70 آلي ــر م ــاركت أكث وش
ــن  ــرات م ــة وطائ ــالت حربي ــن مقات م
دون طيــار مــزودة باألســلحة، يف العمليــة 
التــي ســمتها تركيــا "املخلــب ـ الســيف" 

ــة. الجوي
أن  الرتكيــة  الدفــاع  وزارة  وأعلنــت 
ــة  ــات جوي ــة نفــذت رضب ــرات تركي طائ
عــى قواعــد للمســلحن األكــراد يف شــمال 
األحــد  أمــس  أول  والعــراق  ســوريا 
ــر يف  ــى تفج ــا ردا ع ــرت 89 هدف ودم
إســطنبول قتــل فيــه 6 أشــخاص وخّلــف 

ــى. ــرشات الجرح ع
مشــاهد  نــرشت  الــوزارة  وكانــت 
جديــدة مــن العمليــة الجويــة التــي 
ــداف  ــد أه ــة ض ــوات الرتكي ــا الق تجريه
ــدات  ــتاني ووح ــال الكردس ــزب العم لح

ــة. ــعب الكردي ــة الش حماي
ويظهــر يف املشــاهد التــي نـُـرشت عــى 

ــن  ــة م ــالت الرتكي ــالع املقات ــرت إق توي
ــن  ــة مل ــع تابع ــف مواق ــا وقص قواعده

ــن". ــوزارة "باإلرهابي ــم ال وصفته
ــارة  ــا بعب ــوزارة تغريدته ــت ال وأرفق
واملخابــئ  املالجــئ  ُدمــرت  "هكــذا 
ومســتودعات  واألنفــاق  والكهــوف 
املقــرات  يســمى  ومــا  الذخــرة 
ومعســكرات التدريــب التابعــة لإلرهابين 
ــن  ــعبنا وأم ــا وش ــددون بالدن ــن يه الذي

حدودنــا".
وقــال وزيــر الدفــاع الرتكــي خلــويص 
التــي  الجويــة  الربــات  إن  أكار 
ــع يف  ــى مواق ــة ع ــوات الرتكي ــا الق نفذته
ــي  ــمال رشق ــرب" ش ــن الع ــة "ع منطق
ــت يف  ــراق، نجح ــمال الع ــوريا ويف ش س
ــال  ــزب العم ــٍر لح ــع ومق ــر مواق تدم
ــعب  ــة الش ــدات حماي ــتاني ووح الكردس

ــة. الكردي
كمــا أعلنــت وزارة الدفــاع الرتكيــة 
ــن  ــادة 51 م ــتند إىل امل ــا تس أن عمليته
ميثــاق األمــم املتحــدة الــذي ينــص عــى 
ــاع عــن النفــس. الحــق املــرشوع يف الدف

ــول إن  ــة األناض ــت وكال ــل قال يف املقاب
ــاء  ــع يف قض ــات وق ــا بـــ4 مقذوف هجوم
ــاب  ــة غــازي عنت ــع لوالي قارقامــش التاب
ــة أن  ــت الوكال ــا. وأضاف ــي تركي جنوب
هــذه القذائــف التــي أطلقتهــا الوحــدات 
ــوريا  ــمايل س ــا ش ــة كان مصدره الكردي
ــة. ــر مأهول ــة غ ــق خالي ــت مناط وأصاب

ــاب  ــازي عنت ــال وايل غ ــه، ق ــن جانب م
ــن  ــم باإلرهابي ــن وصفه ــل، إن م داود غ
أطلقــوا القذائــف مــن رشقــي نهــر 
الفــرات. وأضــاف يف تغريــدة عــى تويــرت، 
أن القــوات الرتكيــة ردت باملثــل عــى 
ــداءات  ــدا أن االعت ــران، مؤك ــادر الن مص
لــم تتســبب يف أي خســائر ماديــة أو 

ــة. برشي
رســمية  إعــالم  وســائل  وكانــت 
ــابق إن  ــت س ــت يف وق ــد قال ــة ق تركي
ــو  ــرب "أونج ــى مع ــا ع ــا صاروخي قصف
بينــار" الحــدودي، املقابــل ملعــرب "بــاب 
إصابــة  إىل  أدى  الســوري،  الســالمة" 
تركــي  جنــدي  بينهــم  أشــخاص   8
ورشطيــان مــن العمليــات الخاصــة.

 محادثات مع الرئيسين األميركي والروسي بخصوص العملية العسكرية الجوية
ِ
أردوغان يؤكد أن أنقرة لم تجر

م�شاورات تركية ب�شّن عملية برية �شمالي �شوريا والعراق 

أعلــن الكرملــن ، أنــه ال يناقــش 
ــروس  ــود ال ــن الجن ــد م ــتدعاء مزي اس
ــة  ــالل جول ــن خ ــا م ــال يف أوكراني للقت
ــالده  ــد أن ب ــن أك ــة  ، يف ح ــة ثاني تعبئ
إعــدام  عــن  املســؤولن  إىل  ســتصل 

الجنــود الــروس يف أوكرانيــاو
املتحــدث  بيســكوف  ديمــرتي  ورد 
باســم الكرملــن عــى ســؤال مــن 
إذا كانــت روســيا  الصحفيــن عمــا 
ــة  ــن التعبئ ــدة م ــة جدي ــط لجول تخط
ــة  ــدث بالنياب ــتطيع التح ــول "ال أس بالق
ــاك  ــس هن ــن لي ــاع، لك ــن وزارة الدف ع
ــذا". ــول ه ــن ح ــات يف الكرمل مناقش
ــن 300  ــر م ــيا أكث ــتدعت روس واس
ألــف جنــدي مــن قــوات االحتيــاط 
يف حملــة تعبئــة يف ســبتمرب  املــايض 
لدعــم العمليــة العســكرية يف األرايض 
األوكرانيــة، يف خطــوة أثــارت جــدالً.

وكان الرئيــس الــروس أعلــن أنــه 
ــر  ــة أكتوب ــة يف نهاي ــة التعبئ أنهــى حمل
، لكنــه لــم يصــدر إلغــاء ملرســوم 
ــو  ــة، وه ــا للتعبئ ــا قانوني ــر أساس يوف
ــن  ــض م ــن بع ــاوف ب ــار املخ ــرار أث ق
يقولــون إن الكرملــن يحتفــظ بخياراتــه 
ــن  ــة م ــة مقبل ــل جول ــن أج ــة م متاح
اســتدعاء الجنــود. وكان بوتــن قــد 
أعلــن يف 21 ســبتمرب "تعبئــة جزئيــة" يف 

ظــل تعــرض قــوات بــالده لسلســلة مــن 
االنتكاســات العســكرية يف أوكرانيــا. كمــا 
ــي  ــد مرتكب ــمح بتجني ــا يس ــع قانون وّق

ــرة. ــم الخط الجرائ
ــي أُعلن عنها  ــة الجزئية الت وأدت التعبئ
زعيــم الكرملــن إىل خــروج الكثريــن إىل 
الشــوارع احتجاجــاً ودفعت مئــات اآلالف 
ــار  ــد انتش ــالد. وبع ــن الب ــزوح م إىل الن
ــود  ــدام جن ــر  إع ــة تظه ــاهد مروع مش
ــل  ــن قب ــالمهم، م ــوا استس روس  أعلن
ــة ماكييفــكا،  ــة، يف قري القــوات األوكراني
بمنطقــة لوغانســك، يف منتصــف نوفمرب ، 
أكــدت موســكو أنهــا لــن تســتكن قبــل 
الوصــول إىل الفاعلن.وقــال ديمــرتي 
بيســكوف، املتحــدث باســم الكرملــن، إن 
بــالده ســتصل إىل املســؤولن عــن إعــدام 
الجنــود الــروس يف أوكرانيــا ، وتقدمهــم 

ــذا  ــى أن ه ــدد ع ــا ش ــة، كم إىل العدال
ــب  ــرب، بحس ــة ح ــل جريم ــدام يمث اإلع

ــت رويــرتز. مــا نقل
وكانــت روســيا أعلنــت األســبوع 
ــوا  ــن أعدم ــودا أوكراني ــايض أن جن امل
روس،  حــرب  أرسى   10 مــن  أكثــر 
متهمــة الغــرب بتجاهــل تلــك الجريمــة.

فيمــا ردت كييــف الحقــاً عــى هــذا 
ــتحقق يف  ــا س ــرة إىل أنه ــام، مش االته

تلــك "االنتهــاكات املزعومــة".
اإلنســان  بحقــوق  املكلــف  أمــا 
تلــك  فنفــى  األوكرانــي،  الربملــان  يف 
االتهامــات، موضحــاً أن "الحــادث الــذي 
تــم تصويــره يظهــر الجنــود االوكرانين 
ــروس  ــد ال ــهم ض ــن أنفس ــون ع يدافع
ــق  ــالم"، وف ــروا باالستس ــن تظاه الذي

ــره تعب

رضب زلــزال بقــوة 5,6 درجــات 
جزيــرة جــاوا اإلندونيســية مــا 
ــى  ــخًصا ع ــل 56 ش ــبب بمقت تس
األقــّل وإصابــة أكثــر مــن 700 
ــا  ــزاز بعضه ــاٍن واهت ــّرر مب وت
وصــواًل إىل العاصمــة جاكرتــا عــى 
ــاد  ــة كيلومــرت، حســبما أف بعــد مئ

ــون. ــؤولون محلي مس
جــاوا  إقليــم  حاكــم  وقــال 
ــل يف مؤتمــر  ــة رضــوان كمي الغربي
ــاس  ــون كومب ــه تلفزي ــايف بث صح
ــق  ــس فري ــن رئي ــات م إن "البيان
 56 وفــاة  إىل(  )تشــر  املنطقــة 
ــن 700  ــر م ــة أكث ــخصا وإصاب ش
ــن  ــد م ــرا ألن العدي ــروح. ونظ بج
األشــخاص ال يزالــون عالقــن يف 
مــكان الكارثــة، نتوقــع ارتفــاع 
عــدد اإلصابــات والوفيــات مــع 

ــت". ــرور الوق م
وســبق أن قــال رئيــس اإلدارة 
املحليــة يف مدينــة ســيانجور هرمان 
ــرتو"  ــاة "مي ــرب قن ــوهرمان ع س
التلفزيونيــة إن 300 شــخص "عــى 

األقــّل أُدخلــوا إىل املستشــفى نفســه 
يف املدينــة. وأشــار لقنــاة "ميــرتو" 
ــوا  ــى أصيب ــم الجرح إىل أن "معظ
بكــرس يف العظــام بعــد أن علقــوا يف 

ــي". ــاض املبان أنق
وذكــرت الصحــف املحليــة أن 
ومدرســة  واملستشــفى  املتاجــر 
املدينــة  ىف  إســالمية  داخليــة 
ــة  ــيمة نتيج ــت ألرضار جس تعرض
للزلــزال ،وأظهــرت وســائل اإلعــالم 
ــارت  ــيانجور انه ــاٍن يف س ــدة مب ع
أســطحها. وقــال آدم، وهــو متحدث 
ــيانجور  ــة يف س ــم اإلدارة املحلي باس
فقــط  واحــًدا  اســًما  ويحمــل 
ــين،  ــن االندونيس ــر م ــل الكث مث
ــى اآلالف  ــات أو حت ــررت مئ "ت
مــن املنــازل" بســبب الزلــزال. 
وقــال ســوهرمان إن أقــارب بعــض 
ــفى  ــون يف مستش ــا مجتمع الضحاي
ســايانغ، محــذًرا مــن أن الحصيلــة 
ــون  ــح أن يك ــع إذ يُرّج ــد ترتف ق
ــوا عالقــن  بعــض القرويــن ال يزال
ــن  ــح "نح ــاض. وأوض ــت األنق تح

ــخاص يف  ــع أش ــا م ــل حاليً نتعام
ــفى.  ــذا املستش ــة يف ه ــة طارئ حال
مســتمرة  اإلســعاف  ســيارات 
املستشــفى مــن  إىل  الوصــول  يف 
القرى".وأضــاف "هنــاك الكثــر 
ــّم  ــم يت ــرى ل ــالت يف ق ــن العائ م
ــلطات  ــت الس ــد". قال ــا بع إجالؤه
يف وقــت ســابق إنهــا أنقــذت امــرأة 
وطفــل حــورصا إثر انهيــار أريض يف 
ســيانجور، وقالــت مديــرة املصلحة 
الجويــة  لألرصــاد  اإلندونيســية 
ــن  ــي لصحافي ــا كرناوات دويكوريت
ــارج  ــاء خ ــاس إىل البق ــو الن "ندع
ــد  ــايل، إذ ق ــت الح ــي يف الوق املبان
ــع  ــة". ويق ــع محتمل ــهد تواب نش
مركــز الزلــزال يف منطقة ســيانجور 
يف جــاوا الغربيــة، وفًقــا لهيئــة 
األمركيــة،  الجيولوجــي  املســح 
ــا  ــا ســكان جاكرت ــه أيًض وشــعر ب
ــزل  ــث ن ــم حي ــد 100 كل ــى بع ع
ــوارع.  ــورون إىل الش ــكان املذع الس
ولــم تُســّجل أي أرضار كبــرة يف 

ــور. ــى الف ــا ع جاكرت

المتحدث باسم الكرملين يؤكد أن بالده ستصل إلى المسؤولين عن إعدام الجنود 
الروس في أوكرانيا و يكشف

توقع ارتفاع عدد اإلصابات والوفيات

أنهـا  إيـران  أعلنـت   
تتخـذ إجـراءات للـرد عـى 
للطاقـة  الدوليـة  الوكالـة 
الذريـة بسـبب قـرار ينتقد 
عـدم تعـاون طهـران مـع 

الوكالـة.
املتحدة  الواليـات  قّدمـت 
وبريطانيـا وفرنسـا وأملانيا 
الـذي  االقـرتاح  الخميـس 
التابعـة  الوكالـة  تبنّتـه 
لألمـم املتحدة، وهـو الثاني 
مـن نوعـه يف غضون سـتة 

. شهر أ
باسـم  املتحـدث  وأعلـن 
نـارص  الخارجيـة  وزارة 
كنعاني عـن رّد يف تعليقات 

أدىل بهـا ليـل األحـد.
وقـال "رداً عـى اإلجـراء 
األخـر الـذي اتخذتـه ثالث 
والواليـات  أوروبيـة  دول 
تبنّـي قـرار  املتحـدة عـرب 
اتخـذت منظمة  إيران،  ضّد 
اإليرانيـة  الذريـة  الطاقـة 
بعـض اإلجـراءات األولية".
"تنفيـذ  أن  وأضـاف 
تحّقـق  اإلجـراءات  هـذه 
وجـود  خـالل  اليـوم 
الدوليـة  الوكالـة  مفتـيش 
للطاقـة الذريـة يف مجّمعي 
نطنـز  يف  التخصيـب 
وفـوردو" مـن دون تحديد 

االجـراءات.
كذلـك، أملـح إىل احتمـال 
إلغـاء الزيـارة املقبلـة لوفد 
للطاقـة  الدوليـة  الوكالـة 

الذريـة إليـران.
"جـرت  كنعانـي  وقـال 
املوافقـة عـى زيـارة وفـد 
للطاقـة  الدوليـة  الوكالـة 
االتفـاق  إطـار  يف  الذريـة 
مضيفـاً  الوكالـة"،  مـع 

أّن "خطـوة إيـران املقبلـة 
للـرشوط  وفقـاً  سـتُتخذ 

الجديـدة".
"الجمهوريـة  أّن  وأكـد 
اإلسـالمية يف إيران مستعدة 
بالطريقـة  للـرد  دائمـاً 
إجـراءات  عـى  املناسـبة 
عندمـا  الغربيـة  األطـراف 
التزاماتهـم". إىل  يعـودون 

الخارجيـة  وزيـر  وكان 
اإليرانـي حسـن أمـر عبد 
اللهيـان نّدد بالقـرار واتهم 
بمحاولـة  األربـع  الـدول 
"ضغـوط  ممارسـة 
طهـران  عـى  قصـوى" 
وسـط احتجاجات مستمّرة 
منذ شـهرين يف الجمهورية 

اإلسـالمية.
وجـاء القرار وسـط أزمة 
بشـأن جزئيـات يورانيـوم 
غـر معلـن عنهـا يف إيران، 
وصلـت  الـذي  الوقـت  ويف 
إلحيـاء  املحادثـات  فيـه 
املـربم يف  النـووي  االتفـاق 
طريـق  إىل   2015 العـام 

مسـدود.
الـذي  االتفـاق  وأدى 
مـع  إيـران  إليـه  توّصلـت 
بريطانيـا والصن وفرنسـا 
والواليات  وأملانيـا وروسـيا 
تخفيـف  إىل  املتحـدة، 
طهـران  عـن  العقوبـات 
بعـدم  ضمانـات  مقابـل 
أو  تطويـر  عـى  قدرتهـا 

نـووي. سـالح  امتـالك 
بعـد  االتفـاق  وانهـار 
انسـحاب واشـنطن أحادي 
العـام  يف  منـه  الجانـب 
الرئيـس  عهـد  يف   2018
ترامـب. دونالـد  السـابق 

ال نقا�شات ب�شاأن جولة تعبئة جديدة في اأوكرانيا

ع�شرات القتلى ومئات الجرحى جراء زلزال بقوة 
5,6 �شرب جاوا االإندوني�شية

اإيران تتوعد بالرد على قرار 
الوكالة الدولية للطاقة الذرية
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بسبب قرار ينتقد عدم تعاون طهران 
مع الوكالة
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البطولة اإلفريقية شطرنج /أواسط: 

سـطيف،  وفـاق  نـادي  أعلـن 
مدربـه  مسـتقبل  يف  فصلـه 
الـذي  البـدري  حسـام  املـرصي 
نظـرا  بـالده  إىل  مؤخـرا  غـادر 

. البطولـة  مباريـات  لتوقـف 
الرسـمية  الصفحة  وجـاء عـرب 
النـادي  إدارة  تعلـن   ": للوفـاق 
مـع  إتفـاق  إىل  توصلهـا  عـن 
املدرب حسـام البدري عـى إنهاء 

اإلرتبـاط بـن الطرفـن يف إطـار 
ودي، واألمـر يشـمل أيضا أعضاء 
بالشـكر  الفنـي، متوجهة  طاقمه 
إنجـازه  ماتـم  عـى  الجميـع  إىل 

منـذ تواجـده مـع الوفـاق".
وأضـاف البيان أن الكشـف عن 
املـدرب الجديـد سـيكون خـالل 

األيـام القليلـة املقبلة.

انتخـب يوسـف خليفي رئيسـا 
الجزائريـة  لالتحاديـة  جديـدا 
تبقـي  مـا  السـتكمال  للمالكمـة، 
2020-( األوملبيـة  العهـدة  مـن 
2024(، خـالل الجمعيـة العامـة 
االنتخابيـة التـي جـرت أشـغالها 
تحضـر  بمركـز  االثنـن  يـوم 
املنتخبـات الوطنيـة بالسـويدانية 

)الجزائـر(.
و حصـل خليفي, رئيـس رابطة 
بجايـة عـى مجمـوع 28 صـوت 
مقابـل 21 صـوت ملنافسـه عبـد 
عمليـة  خـالل  بلعربـي,  الفاتـح 
بالتنافـس  اتسـمت  تصويـت 
الثانـي  الـدور  وكان  الشـديد 

بينهمـا. للفصـل  رضوري 
عمليـة  مـن  األول  الـدور  ففـي 
املرتشـح  حصـل  التصويـت, 
يوسـف خليفي, عـى مجموع 24 
صـوت مقابل 21 صـوت لبلعربي 
الثالـث  املرتشـح  حصـل  فيمـا 
عباس عبـد القادر, رئيـس رابطة 

الجزائـر عـى صوتـن فقـط.
و كان الحسـم يف الـدور الثانـي 
قوانـي  عليـه  تنـص  مـا  وفـق 
الـذي  للمالكمـة  الـدويل  االتحـاد 
حصـول  رضورة  عـى  ينـص 
أغلبيـة  عـى  املنتخـب  الرئيـس 
أصـوات أعضـاء الجمعيـة العامة 

.)50+1 (
و جـرت اشـغال الجمعية العامة 
االنتخابيـة,- التـي عرفت حضور 
49 عضـوا يحـق لهـم التصويـت 
املشـكلن   57 ال  مجمـوع  مـن 
للجمعيـة العامـة التـي تضم 32 
انديـة  تسـع  أحسـن  و  رابطـة 
املكتـب  مـن  اعضـاء  ثمانيـة  و 
الفـدرايل- بحضـور ممثـل وزارة 
الشـباب و الرياضة رضـا بلكحل.
و عقب انتخابـه عى رأس الهيئة 
يوسـف خليفـي  أّكـد  الفدراليـة, 
تامـة  درايـة  عـى  أنـا  ل"وأج": 
بالوضعيـة التـي يعيشـها القفاز 
و  الراهـن  الوقـت  يف  الجزائـري 
التـي تنتظره  الكبـرة  التحديـات 
االوملبيـة  االلعـاب  منهـا  خاصـة 
لهـذا  "مضيفـا"   2024 باريـس 
الدعـوة  توجيـه  عـى  أحـرص 

لـكل الفاعلـن يف عائلـة املالكمـة 
الجهـود  توحيـد  اىل  الجزائريـة 
مـن  الالزمـة  بالجديـة  والتحـي 
النبيـل  بالفـن  االرتقـاء  أجـل 
التـي  الدرجـة  اىل  بالجزائـر 

. " يسـتحقها
و أضـاف الرئيـس الجديـد, أن 
: "ورشـة كبـرة تنتظـر املكتـب 
الفـدرايل الجديـد من اجـل الدفع 
بهـذا االختصـاص لألمـام و هـو 
االمـر الذي يمـّر حتما عـرب تثمن 
الـدور الـذي يقـوم بـه املدربـون 
و  التحفيـز  يسـتحقون  اللذيـن 

الجـزاء املناسـب".
أوضـح  متصـل,  سـياق  يف  و 
خليفـي : "نعلـم أن املهمة ليسـت 
يسـرة باعتبـار اننـا يف منتصـف 
العهـدة األوملبيـة, لكن هـذا الواقع 
الجهـد  علينـا مضاعفـة  يفـرض 
مـن أجـل توحيـد صفـوف عائلة 
املالكمـة الجزائريـة, خاصـة وأن 
فخـر  صنـع  االختصـاص  هـذا 
عديـد  يف  الجزائريـة  الرياضـة 

املناسـبات."
الجديـد  الرئيـس  يعتـزم  و 
فنـي  ملتقـى  تنظيـم  لالتحاديـة 
وطنـي يف االيـام القليلـة املاضيـة 
من أجل مناقشـة ودراسـة السبل 
بمسـاعدة  الكفيلـة  والوسـائل 
املالكمـة عـى تجـاوز الصعوبات 
ثـم  ومـن  حاليـا  تعيشـها  التـي 
اعطـاء ديناميكيـة جديـدة لهـذه 

ببالدنـا. الرياضـة 
و حـرص خليفـي عـى التأكيـد 
الحـايل  الوقـت  يف  "األولويـة  أن: 
تتمثل يف توفـر االمكانيات الالزمة 
الجنسـن)ذكور  يف  ملالكمينـا 
نتوسـم  أن  أجـل  مـن  انـاث(,  و 
فيهـم فيمـا بعـد ترشيـف األلوان 
التنافسـية  املواعيـد  يف  الوطنيـة 
يف  االشـارة  تجـدر  و  املقبلـة." 
األخـر أن انتخاب يوسـف خليفي 
عـى رأس االتحاديـة, جـاء عقـب 
التوقيـف املؤقت للرئيس السـابق, 
نـور الديـن فزيـل فرحـات, الذي 
  2021 مـارس   18 يـوم  انتخـب 
األوملبية )-2121 2024(. للعهدة 

وفاق �شطيف يف�شل 
في م�شتقبل البدري

 انتخاب يو�شف خليفي رئي�شا جديدا 
لالتحادية الجزائرية للمالكمة

تعرض يوسـف باليـي نجم منتخـب الجزائر 
النتقـادات حـادة يف اآلونة األخرة داخـل أروقة 
الفرديـة  لعبـه  طريقـة  بسـبب  "الخـر"، 

وعجـزه عـن صنـع الفارق.
ولـم تتوقف التعليقات السـلبية عى مسـتوى 
يوسـف باليـي، وتحولـه لالعـب يبحـث عـن 
املراوغـات الجميلـة دون السـعي للتسـجيل أو 
صناعـة األهـداف، عنـد املشـجعن يف مواقـع 
التواصـل االجتماعي، بل انتقلت السـتوديوهات 

. لتحليل ا
الجزائـري  التلفزيـون  محلـل  وأوضـح 
باليـي  يوسـف  أن  غـول  طـارق  العمومـي 
وبسـبب طريقتـه يف اللعـب أصبح يشـكل عبئا 
عـى تشـكيلة جمـال بلمـايض، مـدرب منتخب 
الجزائـر، بعدمـا أصبـح هـذا األخـر يمنحـه 

حريـة غـر مسـبوقة.
وقال الظهر األيرس األسـبق ملنتخـب الجزائر: 
"ما يفعله يوسـف باليي أصبـح مفضوحا لدى 
الجميـع، فهو يبحـث دائما عن القيـام بمرواغة 
جميلـة، وبعدهـا يسـعى للحصـول عـى ركلة 
جـزاء، يف وقت يكـون فيه زمـالؤه متحررين يف 
منطقـة العمليـات واألفضل هو التمريـر لهم".

واتفـق الجميـع يف الجزائـر عـى أن الشـغل 
جـزاء،  ركالت  جلـب  هـو  لباليـي  الشـاغل 
لكـن  العمليـات،  منطقـة  داخـل  واالرتمـاء 
دون أن ينـال مـراده باعتبـار أن مـا يقـوم به 
أصبـح معروفـا لدى املنافسـن وحتـى الحكام 

األفارقـة.
وجـاءت هـذه االنتقـادات يف فرتة يقـدم فيها 

باليـي عروضـا ممتـازة يف الـدوري الفرنـيس، 
رفقـة ناديـه أجاكسـيو، لكنـه يبقـى عاجـزا 
عن تكـرار املسـتويات ذاتهـا عنـد تواجده مع 
الخـر. يذكـر أن باليـي لعـب هـذا املوسـم 
مـع أجاكسـيو 5 مباريـات تمكـن خاللهـا من 
املسـاهمة يف 5 أهـداف )سـجل 3 وصنـع 2(.

يواصل فريـق جمعية وهـران رحلة البحث 
املوسـم يف بطولـة  لـه هـذا  فـوز  أول  عـن 
القـدم ممـا جعلـه  لكـرة  الثانيـة  الرابطـة 
يضطر ملراجعـة طموحاته، يف وقت تسـتبعد 
فيـه إدارة النـادي أي تغيـر عـى العارضـة 
الفنية، حسـبما علـم يوم االثنن مـن النادي.

و تسـتمر معاناة أبنـاء ''املدينـة الجديدة'' 
الذين بـدأوا البطولة بنية العـودة إىل الرابطة 
األوىل التـي غادروها يف نهاية موسـم -2015
2016،كمـا يتضـح مـن مركزهـم الحايل يف 
ترتيب مجموعة وسـط-غرب، حيـث يحتلون 
الصـف ال 14 )أول نـازل محتمـل( بخمس 

نقـاط فقط.
السـبت  تتعـرض،  أن  الجمعيـة  كادت  و 

املـايض، لخسـارة رابعة هـذا املوسـم بعدما 
الضائـع  بـدل  الوقـت  غايـة  إىل  انتظـرت 
وداد  املسـتضيف  أمـام  النتيجـة  لتعديـل 
تلمسـان )2-2(، وهو التعادل الذي اسـتقبله 

أنصـار النـادي بطعـم الخسـارة.
و إذا كان املـدرب حـاج مريـن، الـذي تـم 
تجديـد عقـده الصيـف املـايض، قـد بـرر يف 
لفريقـه  السـيئة  االنطالقـة  املوسـم  بدايـة 
بعـدم تأهيـل العبيـه الجـدد، فإنـه لـم يعد 
لديـه عذر هـذه املـرة، ألنه اسـتفاد من كامل 
تشـكيلته منـذ الجولـة الرابعة، مثلمـا يرتدد 

يف محيـط النـادي.
و أصبـح واضحـا بـأن جمعية وهـران قد 
تنازلـت من اآلن عن سـباق الصعـود لتضطر 

لرتكيـز كامـل جهودهـا عى تجنب السـقوط 
مماثـل  سـيناريو  يف  الثالـث،  القسـم  إىل 
للمواسـم األخـرة، وهـو األمـر الـذي يرجعه 
املناجـر العام للنـادي, هواري بـن عمار، إىل 
''االضطرابـات التي عاشـها الفريـق يف بداية 
البطولـة جـراء عـدم تأهيـل العبيـه الجـدد 
الذيـن بلـغ عددهـم 13 العبـا، ممـا اضطـر 
املـدرب لالعتمـاد عـى العبـي الرديـف ومنه 

سـلبية''. االنطالقة  جـاءت 
و اعترب ذات املسـؤول بأن ''فشـل الفريق يف 
انطالقتـه انعكـس سـلبيا عى بقية املشـوار، 
يف  أهميـة  مـن  األوىل  املباريـات  لنتائـج  ملـا 

تحديد مسـار أي نـادي يف املنافسـة".

تــوج كل مــن العبــة الشــطرنج الجزائريــة 
ــتن  ــي كارس ــوب إفريق ــا و الجن ــرص لين ن
ــط  ــة لألواس ــة اإلفريقي ــب البطول ــان بلق ج
فــردي التــي أســدل الســتار عــى فعالياتهــا 
ــام  ــبعة أي ــد س ــة بع ــبت ببجاي ــاء الس مس

ــة. ــن املنافس م
األوىل  املركــز  لينــا  نــارص  احتلــت  و 
وتعــادل,  انتصــارات  ثامــن  بمجمــوع 
ــور  ــة جوني ــن اإلنغولي ــى كل م ــة ع متقدم
ــة  ــة والجزائري ــد 6.5 نقط ــية برصي إدناس
األخــرى جــرود شــهرزاد التــي أكملــت 

منصــة التتويــج برصيــد 6 نقــاط.
ولــدى ذكــور, فــاز الجنــوب أفريقــي 
ــوع 7  ــز األول بمجم ــان باملرك ــتن ج كارس
ــب  ــم طال ــد الرحي ــد عب ــام محم ــاط أم نق
مــن موريتانيــا الــذي بلــغ 6.5 نقطــة, فيمــا 
ــز  ــن املرك ــي مل ــري ابراهيم ــل الجزائ احت

ــة. ــد 5.5 نقط ــث برصي الثال
الرياضيــة  التظاهــرة  هــذه  تميــز  و 
اإلفريقيــة التــي نظمــت وفــق النظــام 
ــدل  ــوالت بمع ــع ج ــرة تس ــويرسي بوت الس
ســاعة وثالثــن دقيقــة مــع إضافــة ثالثــن 
ثانيــة لــكل نقلــة بمســتوى "عــايل وظــروف 
ــة  ــر املنافس ــب مدي ــدة", حس ــة جي تنظيمي

ــي. ــد رحمون ــيد مجي الس

ــة,  ــة اإلفريقي ــذه املنافس ــالل ه ــن خ و م
ــا و  ــرص لين ــة ن ــن الجزائري ــت كل م تأهل
الجنــوب إفريقــي كارســتن جــان إىل البطولة 
العامليــة املقــررة ســنة 2023 والتــي لــم يتــم 

ــد مــكان أجراؤهــا. تحدي
كمــا عرفــت هــذه البطولــة اإلفريقيــة 
ــة  ــة الجزائري ــرف االتحادي ــن ط ــة م املنظم
ــة  ــة بجاي ــع رابط ــيق م ــطرنج بالتنس للش
وتحــت رعايــة الكونفدراليــة اإلفريقيــة, 
ــن  ــون ثام ــة يمثل ــا و العب ــاركة 30 العب مش

دولــة مــن القــارة الســمراء كل مــن أنغــوال 
ــا و  ــوب إفريقي ــا وجن ــا و نيجري وموريتاني

ــر. ــس و الجزائ ــا و تون ــنغال و كيني الس
الريــايض  املوعــد  هــذا  ختــام  ويف 
ــاب  ــع األلق ــم توزي ــي ت ــري األفريق الفك
بحضــور  الفائزيــن  عــى  وامليداليــات 
أعضــاء الكونفدراليــة اإلفريقيــة و االتحاديــة 
للشــطرنج وممثــي مديريــة  الجزائريــة 
ووجــوه  بالواليــة  والرياضــة  الشــباب 

رياضيــة.
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يتطلـع منتخب تونـس إلنهاء عقـدة املباراة 
األوىل يف كأس العالـم، عندما يواجـه الدنمارك 
األول  الـدور  منافسـات  ضمـن  )الثالثـاء( 

ملونديـال قطـر 2022.
وتنـدرج هـذه املواجهـة لحسـاب املجموعة 
الرابعـة التـي تضـم أيضـا منتخبـي فرنسـا 
العالـم  كأس  مـن  األخـرة  النسـخة  بطـل 

وأسـرتاليا.
وعجـز منتخـب تونس عـن الفـوز بمباراته 
األوىل يف املونديـال خـالل آخر 4 مشـاركات له 
يف املسـابقة، حيـث انهـزم يف نسـختي عامي 
1998 و2018 أمـام إنجلـرتا تباعـا بنتيجـة 
2-0 و2-1، كمـا خـرس يف نسـخة عام 2002 
أمـام روسـيا بنتيجـة 2-0 مقابـل تعادله يف 
نسـخة عـام 2006 أمـام السـعودية بهدفن 
ملثلهما.عي الكعبي لــموقع اخبـاري: التاريخ 
والربازيـل  قطـر..  مونديـال  عـرب  ينـادي 
ليسـت األقوىوحقق "نسـور قرطـاج" فوزهم 
الوحيـد يف املبـاراة األوىل لـكأس العالـم خالل 
عـى  تغلبـوا  عندمـا  وذلـك   ،1978 نسـخة 
"مواقـع  1-3.وترصـد  بنتيجـة  املكسـيك 
عربيـة رياضية" عـرب التقرير التـايل 3 عوامل 
ترشـح منتخـب تونـس إلنهـاء عقـدة املباراة 

األوىل يف املونديـال.
تراكم الخربات

تونـس  منتخـب  العبـي  معظـم  اكتسـب 
خربات كبرة بعد مشـاركتهم طوال السـنوات 
القاريـة  املسـابقات  مـن  عـدد  يف  األخـرة 
والدولية.ويضـم التشـكيل الحـايل لـ"نسـور 
قرطـاج" عـددا كبـرا مـن الالعبـن الذيـن 
شـاركوا يف النسـخة املاضيـة مـن املونديـال، 
عى غـرار معز حسـن وأيمن املثلوثـي وديالن 
وإليـاس  مريـاح  ياسـن  بجانـب  بـرون، 
الخـزري، وأيضـا نعيـم  السـخري ووهبـي 

الشـعاليل. وغيـالن  السـليتي 
ومما ال شـك فيه أن تراكم الخربات سيسـاعد 
منتخـب تونـس عـى فك عقـدة املبـاراة األوىل 
التي عانـى منها خـالل مشـاركاته األخرة يف 

املونديال.
جاهزية الالعبني

أبـدى جميع الالعبـن جاهزية بدنيـة وفنية 
كبرة خـالل املبـاراة التحضرية أمـام إيران، 
وهـو مـا رفـع مـن منسـوب التفـاؤل قبـل 
يعانـي  الدنمـارك.وال  أمـام  األول  الظهـور 
يف  مؤثـرة  إصابـات  مـن  تونـس  منتخـب 
صفوفـه، حيث يتـدرب جميع الالعبن بشـكل 
عـادي باسـتثناء حـارس املرمـى البشـر بن 
عضليـة  إصابـة  مـن  يعانـي  الـذي  سـعيد 

خفيفة.الحالـة البدنية والفنيـة العالية لجميع 
الالعبـن تجعـل هامـش الخيـار كبـرا أمـام 
املـدرب الوطنـي لنسـور قرطـاج مـن أجـل 

اختيـار التشـكيلة والطريقـة املناسـبتن.
التعلم مـن أخطاء املاضياسـتخلص منتخب 
التـي  املـايض  أخطـاء  مـن  العـربة  تونـس 
منعتـه من الظهـور بأفضل مسـتوياته خالل 
املبـاراة األوىل من مسـابقة كأس العالم.وعانى 
بطـل أفريقيـا يف مناسـبة وحيـدة من ضعف 
السـابقة،  مشـاركاته  يف  النفـيس  التحضـر 
وهـو مـا جعـل الالعبـن ال يلعبـون بحقيقة 
فيـه  املبالـغ  االحـرتام  بسـبب  إمكاناتهـم 
لكـرة  التونـيس  االتحـاد  ملنافسيهم.واشـتغل 
القـدم عى العامـل النفيس يف األشـهر األخرة، 
حيث اسـتعان يف هـذا الصدد باملعـدة الذهنية 

إرشاف قنفـود بجانـب فريق مـن األخصائين 
. لنفسين ا

نظـره  عـى  اإلكـوادوري  املنتخـب  تغلـب 
القطـري، بهدفـن دون رد يف أوىل مباريـات 
مونديـال قطـر، ضمـن منافسـات املجموعـة 
املبـاراة  نتيجـة  اإلكـوادور،  وحسـم  األوىل. 
لصالحـه يف الشـوط األول، بعدمـا تمكـن من 
التقـدم يف النصـف األول مـن اللقـاء، بهدفن 
إنـر  املخـرم  القائـد  أحرزهمـا  نظيفـن، 
فالنسـيا يف الدقيقـة 16 مـن ركلة جـزاء، ويف 
الدقيقة 31 بربة راسـية. وتصدر اإلكوادور 
ترتيـب املجموعة األوىل بثالث نقـاط يف انتظار 
املبـاراة الثانيـة ضمـن هـذه املجموعـة والتي 

سـتجمع غـدا بـن السـنغال وهولندا.

ــادي  ــايل، أن ن ــر إيط ــفت تقري كش
ــى  ــرة يف مرم ــع الك ــالن وض آيس مي
العبــه الجزائــري ياســن عــديل 
ــر"  ــاق بـــ " الخ ــح لإللتح املرش
ــل. ــدادي املقب ــكر اإلع ــالل املعس خ

و وفقــا لصحيفــة "الغازيــت ديلــو 
ســبور"، فــإن إحتمــال التخــي 
عــن الالعــب خــالل فــرتة املركاتــو 
حســب  و  واردة.  جــد  الشــتوي 
املصــدر ذاتــه، فــإن مغادرتــه لـــ " 
ــة  ــون بصف ــن تك ــونري" ل الروس
ــارة  ــكل إع ــى ش ــا ع ــة وإنم نهائي
ــا  ــت لعب ــن وق ــتفيد م ــى يس حت

ــور. ــى التط ــاعده ع ــول تس أط

يف  امليــالن  مســؤولو  ويثــق 
إمكانيــات عــديل وهــم غــر نادمــون 
عــى إســتثمار مــا قيمتــه 10 ماليــن 
يــورو يف صفقتــه قادمــا من بــوردو 
ــرة  ــإن فك ــذا ف ــع ه ــيس، وم الفرن
اإلعــارة لــن تصبــح جــادة ورســمية 
إال يف حــال تقــدم الالعــب بطلــب إىل 

ــق. الفري
وختــم "الغازيــت ديلــو ســبورت"، 
ــرة  ــن فك ــي ع ــال التخ ــه يف ح أن
ــيبقى يف  ــب س ــإن الالع ــارة ف اإلع
نفســه  فــرض  ملحاولــة  امليــالن 
ــط  ــة يف مخط ــل مكان ــل ني ــن أج م

ــويل. ــتيفان ب ــدرب س امل

ميالن ي�شع الكرة في مرمى عدلي

عـى  الفـوز  االكـوادور  منتخـب  حقـق 
حسـاب قطـر )البلـد املنظـم(, بنتيجـة )-2
املبـاراة  لحسـاب   ,)2-0( االول  الشـوط   )0
االفتتاحيـة لنهائيات كأس العالـم لكرة القدم 
2022 بقطـر, يوم السـبت بملعـب "البيت" 

بالعاصمـة الدوحـة.
وسـجل ثنائيـة االكـوادور املهاجـم إينـر 
رضبـة   16( الدقيقـة  مـن  كل  يف  فالنسـيا 
جـزاء(  و )31(.وكان نفس الالعب قد سـجل 
هدفـا بعد مـرور ثـالث دقائق مـن البداية اال 
ان الحكـم رفضه بداعي التسـلل بعـد العودة 
اىل تقنيـة التحكيـم بالفيديو املسـاعد )فار(.

بطاقـة صفـراء يف هـذا  أول  كانـت  فيمـا 
القطـري  الحـارس  نصيـب  مـن  املونديـال 

سـعد الشـيب )د 15( وبهذه النتيجة تتصدر 
االوىل,  املجموعـة  ترتيـب  مؤقتـا  االكـوادور 
بثـالث نقاط, فيمـا تتذيل قطـر الرتتيب دون 

. صيد ر

أمطــرت انجلــرتا شــباك 
إيــران بســتة أهــادف كاملــة 
األوىل  الجولــة  لحســاب 

الثانيــة. للمجموعــة 
مونديــال  ســيكون  هــل 
قطــر، مونديــال الفرجــة؟ 
بذلــك  توحــي  البدايــة 
ــم  ــط ت ــن فق ــد مبارت فبع

تســجيل  10 أهــادف كاملــة، 
ثنانيــة منهــا يف لقــاء انجلرتا، 
األســود  منتخــب  فأمطــر 
ايــران  شــباك    الثــالث 
يف  كلمــة،  أهــادف  بســتة 
حــن اكتفــى منتخــب ايــران 

بتســجيل  هدفــن.      

جابري ه

انجلترا تق�شو على اإيران

جابري ه

جابري ه

منتخـب  نجـم  ميـيس  ليونيـل  يسـتعد 
باريـس سـان جرمـان  وفريـق  األرجنتـن، 
يف  اسـتثنائية  مشـاركة  لتسـجيل  الفرنـيس، 

."2022 "قطـر  العالـم  كأس 
بطولـة  مـن  الحاليـة  النسـخة  وستشـهد 
كأس العالـم، التـي انطلقـت األحـد، الظهـور 
األخـر مليـيس يف املونديـال مع توقعـات كبرة 
بحصولـه عـى اللقـب ألول مـرة يف تاريخـه.

يدخـل ليونيل أجـواء مونديال قطر منتشـيا 
وسلسـلة  التانجـو،  ملنتخـب  قويـة  بمسـرة 
طويلـة متتالية مـن الالهزيمـة، وتتويج بلقب 

كوبـا أمريـكا العـام املايض.
املجموعـة  يف  األرجنتـن  منتخـب  ويلعـب 
الرابعـة بمونديال قطر، حيث يفتتح مشـواره 
بمواجهـة املنتخب السـعودي )الثالثـاء(ن ثم 
املكسـيك وبولنـدا يومـي 26 و30 نوفمـرب/ 

الحايل. الثانـي  ترشيـن 
يشـارك ليونيـل ميـيس يف كأس العالم للمرة 
الخامسـة عى التوايل، ويسـتهل مشـواره ألول 

مـرة أمـام منتخب عربـي أو من قارة آسـيا.
هـذه  يف  رياضيـة"  مواقـع  وتسـتعرض 
السـطورة بصمة النجم األرجنتينـي التهديفية 
يف انطالقـة مشـواره مـع التانجـو خـالل 4 

مشـاركات سـابقة بـكأس العالـم.

ماذا يفعل مييس يف أول مباراة له يف 
كأس العالم 

السـابقة  األربـع  املشـاركات  مـن  يالحـظ 

بشـكل  التهديفيـة  بصمتـه  ضعـف  مليـيس 
واضـح يف املبـاراة األوىل لـه يف كل نسـخة لـه 

باملونديـال.
 ،2006 العالـم  بـكأس  األول  الظهـور  يف 
)1-2( عـى  الفـوز  يف  بديـال  ميـيس  جلـس 
كـوت ديفـوار يف مبـاراة األرجنتـن األوىل، ثم 
سـجل مشـاركته األوىل يف املبـاراة الثانية ضد 
رصبيـا. وسـجل املهاجـم األرجنتيني الشـاب 
حينهـا هدفـا وصنـع آخـر، ليسـهم يف فـوز 
عريـض ملنتخـب بـالده عـى رصبيـا بنتيجة 

.)6-0(
أمـا مونديال جنـوب أفريقيـا 2010، فكان 
ليونيـل ميـيس بمثابـة شـبح داخـل امللعـب، 
فلـم يسـجل أي هـدف يف 5 مباريـات حتـى 
الخـروج املهن بالخسـارة الثقيلة أمـام أملانيا 

)4-0( يف دور الثمانيـة.
يف املقابل، سـجل ميـيس 4 أهـداف يف الدور 

األول مـن مونديـال 2014، منها هـدف واحد 
يف الفـوز عى البوسـنة )1-2( يف الجولة األوىل.

يف  مجـددا  اآلمـال  ليخيـب  ليونيـل  وعـاد 
انطالقتـه بالنسـخة األخرة )روسـيا 2018(، 
حيـث لـم يسـجل يف التعـادل مـع أيسـلندا 
هـذا  يف  جـزاء  ركلـة  أضـاع  بـل   ،)1-1(
اللقـاء، لتصبح حصيلـة ميـيس يف أول مباراة 
نسـخ   4 خـالل  العالـم  كأس  يف  يخوضهـا 
هدفـن فقـط، بمعدل نصـف هـدف للمباراة.

كأس العالم2022- : 

أشـاد ديدييه ديشـامب، املدير 
الفنـي ملنتخـب فرنسـا، بأحـد 
أسـرتاليا،  مبـاراة  قبـل  العبيـه 
الثالثـاء، يف الجولـة األوىل لكأس 

.2022 العالـم 
وسـئل ديشـامب عن أوليفييه 
جـرو، مهاجـم ميـالن اإليطايل، 
الصحفـي  املؤتمـر  خـالل 
)اإلثنـن(،  باملبـاراة  الخـاص 
الصحفين  أحـد  حيـث وصفـه 
بأنـه العـب مكـروه يف فرنسـا.
ورد مـدرب الديـوك ضاحـكا: 
محبوبـا  جـرو  أصبـح  "لقـد 
خـالل الفـرتة األخـرة، ويقـدم 
وال  فريقـه،  مـع  جيـدا  أداء 

لالنتقـادات". يتعـرض 
"جـرو  ديدييـه:  وأضـاف 
منتخـب  يف  أساسـية  ركيـزة 
فرنسـا منـذ سـنوات، ويـؤدي 
أدوارا مهمـة حتى إذا لم يسـجل 

األهـداف".
ويبقـى أوليفييـه جـرو عـى 
موعـد مـع إنجـاز تاريخـي يف 
حيـث   ،2022 قطـر  مونديـال 
عـن  فقـط  هدفـان  يفصلـه 

معادلـة تيـري هنـري الهداف 
فرنسـا. ملنتخـب  التاريخـي 

وسـجل جـرو 49 هدفـا يف يف 
الديـوك  114 مبـاراة بقميـص 
مقابـل 51 هدفـا يف 123 مباراة 

. ي لهنر
الحـايل  ميـالن  مهاجـم  وكان 
السـابق  وأرسـنال  وتشـيليس 
فرنسـا  منتخـب  أعضـاء  أحـد 
الفائـز بـكأس العالـم األخـرة 
لـم  لكنـه   ،)2018 )روسـيا 

هـدف. أي  يسـجل 

أوليفيه جريو مهاجم 
منتخب فرنسا

أكـد  الهجـوم،  خـط  وبشـأن 
عـدم  فضـل  أنـه  ديشـامب 
اسـتدعاء العب آخر بعـد إصابة 
كريـم بنزيما نجم ريـال مدريد 
بالقـول:  مختتمـا  اإلسـباني، 
لدينـا  مهاجمـا  كـم  يهـم  "ال 
العبـا   25 أن  أرى  القائمـة،  يف 
عـدد كاف لخـوض غمـار كأس 

العالـم".
جابري ه

كاأ�س العالم 2022.. 3 عوامل تر�شح منتخب تون�س الإنهاء 
عقدة البدايات

ال�شعودية واالأرجنتين.. "ن�شف هدف" يحرج مي�شي اأمام االأخ�شر

االإكوادور تفوز على قطر )2-0(
 في المباراة االفتتاحية

فرن�شا �شد اأ�شتراليا.. 
دي�شامب ي�شيد ب� "الالعب 

المكروه" قبل �شربة البداية

رياضـــة

جابري ه

جابري ه
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عــى  أســبوع،  منــذ  انطلقــت 
املســيلة،  بلديــة  إقليــم  مســتوى 
حملــة واســعة النطــاق إلصــالح 
أعمــدة اإلنــارة العموميــة وذلــك 
تحــت إرشاف رئيــس دائــرة املســيلة، 
ــة  ــة ميداني ــش، وبمتابع ــد كام احم
مــن طــرف رئيــس املجلــس الشــعبي 
البلــدي لبلديــة املســيلة، رضــا زغبــة، 
الــذي كان قــد أعطــى تعليمــات 
اإلنــارة  مشــكل  لحــل  صارمــة 
الشــغل  كانــت  التــي  العموميــة 
الشــاغل لســكان بلديــة املســيلة. 
ــة  ــارة العمومي ــالح اإلن ــة إص عملي
مســت كمرحلــة أوىل عشــية انطالقهــا 
ــي  ــتوى ح ــى مس ــاء ع ــة أحي أربع
ــي  ــيج، ح ــي النس ــكن، ح 600 مس
لعمايــر، حــي القطــب الحــري، مع 

العلــم أن هــذه الحملة ستســتمر طيلة 
أيام األســبوع، لتشــمل جميــع األحياء 
واملجمعــات الســكنية التابعــة إلقليــم 
بلديــة املســيلة. ولإلشــارة فــإن هــذه 
الحملــة الواســعة التــي أطلقتهــا 
مصالــح بلديــة املســيلة، ومــن أجــل 
ــا إىل  ــة ووصوله ــذه العملي ــاح ه نج
الهــدف املنشــود، طالــب رئيــس 
ــة  ــي بلدي ــة مواطن ــن كاف ــة م البلدي
املســيلة، التبليــغ عــن املصابيــح 
التــي الزالــت خــارج الخدمــة، وذلــك 
عــن طريــق التقــدم إىل مقــر البلديــة 
ــغال يف  ــجيل االنش ــرة( لتس )الحض
الســجل املخصــص لذلــك، حتــى يتــم 
ــق  ــن طري ــه، أوع ــل إلصالح التدخ
الصفحــة  بريــد  عــرب  التواصــل 
تحديــد  مــع  للبلديــة  الرســمية 

املوقــع بدقــة، أمــا بخصــوص تدعيــم 
ــرا  ــدة، ونظ ــح جدي ــبكة بمصابي الش
لعــدم توفرهــا حاليــا بالحضــرة 
ــه  ــؤول بأن ــد ذات املس ــة، أك البلدي
ــن  ــات املواطن ــجيل طلب ــيتم تس س
يف الســجل أيضــا، وحــال توفــر 
املصابيــح ســيتم معاينــة املوقــع 
ــال  ــح يف ح ــذه املصابي ــب ه وتركي
ــن  ــذا م ــي ه ــا، يأت ــك ممكن كان ذل
بمختلــف  األمثــل  التكفــل  أجــل 
االنشــغاالت التــي تدخــل ضمــن 
فــإن  لإلشــارة،  البلديــة.  مهــام 
ــون  ــاءه يقوم ــة وأعض ــس البلدي رئي
بخرجــات ميدانيــة ليليــة لكافــة 
ــاء البلديــة، ألجــل تفقــد اإلنــارة  احي
العموميــة ومعرفــة أســباب التعطــل، 

ــده . ــم رص ــا ت وهوم

اإطالق حملة وا�شعة الإ�شالح االإنارة العمومية ببلدية الم�شيلة
تحت إشراف رئيس الدائرة أحمد كامش

اإلجــرام  قمــع  فرقــة  تمكنــت 
ــة  ــة القضائي ــة للرشط ــة الوالئي باملصلح
إيقــاف  مــن  البليــدة  واليــة  ألمــن 
ــة  ــواد مهرب ــن م ــام بتخزي ــخص ق ش
متمثلــة يف تبــغ الســجائر وكذلــك مــواد 
مقلــدة تتمثــل يف تبــغ الرتشــق معروفــة 
ــة  ــة بطريق ــات كحولي ــمة ومرشوب بالش
ــع  ــة م ــدون رخص ــة وب ــر مرشوع غ

ــا. ــدم فوترته ع
ــت  ــان تلق ــب بي ــح وحس ذات املصال
ــم  ــه ت ــه أن ــخة من ــاح نس ــار الصب أخب
حجــز خــالل هــذه العمليــة 5420 علبــة 
ــواع، 34605  ــف األن ســجائر مــن مختل
ــن  ــمة" م ــغ "ش ــادة التب ــن م ــس م كي

ــد  ــا هومقل ــا م ــات، منه ــف العالم مختل
ومنتــج بطريقــة غــر مرشوعــة ومنهــا 
مــا هومعــدوم الفوتــرة، إضافــة إىل 
ــة  ــرب مــن العمل ــغ مــايل معت حجــز مبل
ــغ  ــدره 1793700 دج ومبل ــة ق الوطني
ــدره 20  ــة ق ــة األجنبي ــن العمل ــايل م م
ــة،  ــد األوراق النقدي ــن لع ــذا آلت أورو، ك
مــع حجــز املركبــة املســتعملة كوســيلة 

ــل. النق
وحســب ذات البيــان تــم فتــح تحقيق 
النيابــة  بالتنســيق مــع  القضيــة  يف 
املختصــة إقليميــا ممــا أســفر عــن 
حجــز خــالل نفــس العمليــة مــا يعــادل 
ــة  ــات الكحولي ــن املرشوب ــدة م 939 وح

ــد  ــام.  بع ــواع واألحج ــف األن ــن مختل م
ــة،  ــراءات القانوني ــع اإلج ــتيفاء جمي اس
ــة  ــه امــام النياب ــم املشــتبه في ــم تقدي ت
املختصــة اقليميــا عــن قضيــة التهريــب، 
حيــازة وبيــع مــواد محظــورة االســتراد 
ــب  ــق التهري ــن طري ــة( ع ــواد تبغي )م
قصــد إعــادة بيعهــا(، الحيــازة والعرض 
مــن أجــل البيــع للتبــغ اليحمــل الطوابع 
ــد  ــوج مقل ــع منت ــع للبي ــة وض القانوني
البــرشي، خــداع  موجــه الســتعمال 
ــع  ــرة م ــتهلك(،عدم الفوت ــد )املس املتعاق
حيــازة، نقــل وبيــع مرشوبــات كحوليــة 

ــا. ــة فيه ــة واملضارب ــدون رخص ب

ق. م

بيــان صــادر عــن  أفــاد 
لــدى  الجمهوريــة  وكيــل 
ــأم  ــاء ب ــن البيض ــة ع محكم
البواقــي أنــه تــم إيداع شــخص 
رهــن الحبــس املؤقــت يف قضيــة 
"مضاربــة غــر مرشوعــة يف 
مــواد غذائيــة أساســية ذات 
اســتهالك واســع". وجــاء يف 
ــكام  ــال بأح ــه "عم ــان أن البي

مــن   3 الفقــرة   11 املــادة 
قانــون اإلجــراءات الجزائيــة، 
الجمهوريــة  وكيــل  يعلــم 
ــاء  ــن البيض ــة ع ــدى محكم ل
الــرأي العــام، أنــه يف إطــار 
ظاهــرة  محاربــة  مواصلــة 
املرشوعــة يف  املضاربــة غــر 
ــية ذات  ــة األساس ــواد الغذائي امل
ــع  ــع بالوقائ ــتهالك الواس االس

ــة  ــت متابع ــد تم ــة: " لق التالي
طريــق  عــن  املدعــو)ب.ع( 
الفــوري،  املثــول  إجــراءات 
وبعــد انعقــاد الجلســة تــم 
لجلســة  القضيــة  تأجيــل 
 2022 نوفمــرب   28 االثنــن 
ــع  ــم م ــاع املته ــن دف ــب م بطل
األمــر بإيــداع هــذا األخــر رهــن 

املؤقــت". الحبــس 

ــة  ــن والي ــح أم ــت مصال تمكن
املغــر، يف عمليــة جــد نوعيــة من 
ــب  ــل وتهري ــة نق ــاط عملي إحب
كميات مــن املؤثــرات العقليــــة 
موجهة للرتويــــج، أين أســفرت 
العمليــة عــن حـــجز كميــة جــد 
معتــربة مــن هــذه الســموم 
ــوع  ناهــزت )4425( كبســولة ن

ــف  ــغ وتوقي ــن 300 مل بريقابال
املشــتبه فيهمــا كمــا تــم حجــز 
املركبــة املســتعملة يف عمليــة 
تفاصيــل  والتخزيــن.  النقــل 
ــوات  ــام ق ــود لقي ــة تع القضي
بحاجــز  املغــر  واليــة  أمــن 
بالطريــق  مــروري  مراقبــة 
الوطنــي رقــم 03،  أيــن تــم 

توقيــف مركبــة ســياحية كانــت 
قادمــة مــن إحــدى الواليــات 
الجنوبيــة، عــى متنهــا شــخصن 
ــن  ــع م ــث والراب ــد الثال يف العق
العمــر، بعــد التفتيــش القانونــي 
ــط  ــم ضب ــة ت ــق للمركب والدقي
ــربة  ــد معت ــة ج ــجز كمي وحـ
ــدرت  ــة ق ــرات العقلي ــن املؤث م

بالضبــط )4425(كبســولة نــوع 
بريقابالــن 300 ملــغ، كانــت 
مخبــأة بإحــكام داخــل تجاويف 
املركبــة، ليتــم حجزهــا وتوقيــف 
وتحويلهمــا  فيهمــا  املشــتبه 
للمصلحــة التخــاذ اإلجــراءات 
ــة  ــة. الضبطي ــة الالزم القانوني
ملــف  أنجــزت  القضائيــة 

إجــراءات جزائريــة ضد املشــتبه 
فيهمــا عــن تهمــة ممارســة 
مهنــة منظمــة قانونــا )صيدلــة( 
بــدون رخصــة، جنحــة التهريــب 
نقــل،  وســيلة  بإســتعمال 
ــام  ــا أم ــه إحالتهم ــم بموجب ت
ــة. ــة املختص ــات القضائي الجه

أم البواقي
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ــن  ــد م ــس العدي ــاح أم ــدم صب أق
ــلة،  ــة خنش ــس والي ــة قاي ــباب مدين ش
ــة  ــة بغي ــة احتجاجي ــن حرك ــى ش ع
املســؤولن  لــكل  إيصــال صوتهــم 
وعــى رأســهم واىل واليــة خنشــلة بغيــة 
ــش  ــن التهمي ــم م ــل وإنصافه التدخ
ــة يف  ــم خاص ــلطة عليه ــرة املس والحق
ــن  ــؤالء املحتاج ــف ه ــال التوظي مج
مــن خريجــي الجامعات،املعاهــد  واليــد 
العاملــة املؤهلــة ناشــدوا املســؤول االول 
عــى الجهــاز التنفيــذي بفتــح تحقيــق 
ــن  ــب املحتج ــرا حس ــتعجايل نظ اس
املارســات الالمســؤولة مــن طــرف 
التشغيل،مفتشــية  وكالــة  مســري 
ــهادة  ــتخراج ش ــة اس ــل ومصلح العم
اإلقامــة حيــث كشــفوانهم يعانــون 
للبطالــة  املفــي  التهميــش  مــن 
ــة  ــات املمنهج ــة للتقاعس ــذا نتيج وه

مســؤويل  طــرف  مــن  واملنتظمــة 
ــا ادي  ــر. مم ــالفة الذك ــات الس القطاع
بهــؤالء الدخــول يف يــأس ممنهــج 
جــراء هــذه املمراســات وجــراء كل هــذا 
طالبــوا مــن وإىل خنشــلة  التدخــل 
ــح  ــتعجالية لفت ــورة اس ــوري وبص الف
ــة  ــه صل ــن ل ــة كل م ــق ومتابع تحقي
مســتوى  عــى  التوظيــف  بعمليــة 
ــؤالء  ــت ه ــرب وق ــس يف أق ــة قاي بلدي
ــم  ــد هوحقه ــم واح ــن طالبه املحتج
ــن  ــيس م ــى وع ــل لع ــب العم يف مناص
ــايل  ــم وبالت ــل معضلته ــه ان تح خالل
القضــاء عــى البطالــة ولوبنســبة قليلــة 
ــف  ــد كش ــس الجدي ــرة قاي ــس دائ رئي
ــق والنظــر يف  ــح تحقي ــه ســوف يفت أن
مطالــب هــؤالء مــن جهــة أخــرى مدير 
ــن أن كل  ــام املحتج ــد أم ــغيل أك التش
امللفــات املقدمــة للوكالــة صحيحــة 

ــون  ــا يملك ــاس أن أصحابه ــى أس ع
شــهادات إقامــة بــذات البلديــة ورغــم 
ــر يف  ــوف ينظ ــه س ــف أن ــذا يضي ه

ــون . ــا للقان ــكاويهم طبق ش
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مديـر  أمـس  أول  كشـف 
الطاقـة واملناجم لوالية تبسـة، 
صالـح نجعـوم، عـن إمضـاء 
التوزيع  اتفاقيـة مـع مديريـة 
أجـل  مـن  والغـاز،  للكهربـاء 
ربـط أكثـر من 3500 مسـكن 
الطبيعـي.  الغـاز  بشـبكة 
أن  ذاتـه،  املتحـدث  وأضـاف 
واليـة تبسـة اسـتفادت مؤخرا 
مـن مـرشوع قطاعـي جديـد 
الطبيعـي،  بالغـاز  للربـط 
خصـص لـه غـالف مـايل قدر 
150 مليـار سـنتيم، مـن  بــ 
مسـكن   3510 ربـط  أجـل 
مـوزع عـى 47 منطقـة عـى 
بلدية.وهـي   19 مسـتوى 
العمليـة التـي وزعـت عى 43 
األشـغال  سـتنطلق  مـرشوع 
فيهـا يف القريـب العاجـل مـن 
سـونلغاز. مؤسسـة  طـرف 
مشـرا أنـه عنـد انتهـاء إنجاز 
هذه املشـاريع سـتكون نسـبة 
الربـط بشـبكة الغاز يف تبسـة 

لإلشـارة  باملائـة.   82 حـوايل 
بشـبكة  حاليـا  الربـط  نسـبة 
بــ  قـدرت  الواليـة  يف  الغـاز 
%73 حسـب ترصيـح املديـر 
سـونلغاز،مراد  ملجمـع  العـام 
عجـال، عـى هامش تنشـيطه 
للقاء بمقر والية تبسـة الشـهر 
الفـارط، كشـف فيـه حصيلـة 
للعـام  قطاعـه  إنجـازات 
أن  بالوالية.معتـربا  الجـاري 
نسـبة الربط بالغاز هي نسـبة 
جـد مرضية خاصة وأن نسـبة 
الربـط بالغـاز وطنيـا قـدرت 
بــ %68، مشـرا إىل أن عملية 
ربـط مناطـق الظـل بالكهرباء 
الـرشق  ببوابـة  والغـاز 
قـدرت  تبسـة،  الجزائـري 
يتـم  أن  عـى   %  86 بنسـبة 
تزويـد مناطـق الظـل املتبقية 
والتـي تعد مشـاريعها يف طور 
االنجـاز بالكهربـاء والغاز قبل 

الجاريـة. السـنة  نهايـة 

موزعة على 47 منطقة على مستوى 19 بلدية 

ربط اأزيد من 3500 م�شكن 
بالغاز الطبيعي بتب�شة

ق. م

فتيحة. لبال

ع. بديار

فتحي. م
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تطبيــق  عــى  الوقــوف  إطــار  يف 
ــة  القوانــن املتعلقــة باألنشــطة التجاري
للحفــاظ عــى رشوط الصحــة والنظافــة 
ــت  ــتهلك، نظم ــة باملس ــة الخاص العام
ــرة  ــن دائ ــة بام ــة العام ــة الرشط فرق
ــة  ــة ملراقب ــة ميداني ــي، خرج ــي منج ع
واســتهداف املحــالت التجاريــة املتواجدة 
ــي  ــدة ع ــة الجدي ــتوى املدين ــى مس ع

املختصــة.  املصالــح  رفقــة  منجــي 
الخرجــة تمــت بالتنســيق مــع مصالــح 
ــح  ــارة ومصال ــة للتج ــية اإلقليمي املفتش
ــن  ــة التابع ــة العام ــة والنظاف الصح
للمندوبيــة البلديــة، بمراقبــة عديــد 
املحــالت الناشــطة يف بيــع مختلــف 
بيــع  خاصــة  االســتهالكية  املــواد 
األكل  ومحــالت  واملطاعــم،  اللحــوم، 

ــن  ــة م ــت الخرج ــث مكن ــع، حي الرسي
تســجيل ســتة مخالفــات متعلقــة بعــدم 
احــرتام رشوط الصحــة والنظافــة، مــع 
إتــالف كميــة مــن اللحــم املفــروم 
غــر  النقانــق  لتحضــر  مخصــص 
مــع  البــرشي،  االســتهالك  صالــح 
ــم  ــاد ده ــارة باتخ ــح التج ــام مصال قي
االجــراءات القانونيــة واالداريــة ضدهــم.

ــاء  ــع الكهرب ــة توزي ــفت مديري  كش
املســتحقات  ان  بلعبــاس  بســيدي 
املاليــة غــر املســددة مــن طــرف 
زبائــن مديريــة 186 مليــار ســنتيم 
نهايــة شــهر أكتوبــر 2022 . هــذا وقــد 
ــع كل  ــة التوزي ــح املديري ــدت مصال جن
اإلمكانيــات املاديــة والبرشيــة لتحصيــل 
ديونهــا، مــن خــالل دعــم الفــرق 

التجاريــة بقطــع الكهربــاء والغــاز، 
ــم  ــديد فواتره ــا لتس ــنى له ــى يتس حت
ــدق  ــالت ال ــالل حم ــن خ ــة، م العالق
عــى األبــواب التــي تجــوب كل مناطــق 
الواليــة، لتقديــم رشوحــات مفصلــة 
اإللكرتونيــة  التســديد  طــرق  عــن 
البنكيــة  البطاقــة  عــرب  املختلفــة 
أوالذهبيــة، إضافــة إىل إمكانيــة تســديد 

الفواتــر ويف الســياق ذاتــه فقــد قدمــت 
ــن  ــد م ــع العدي ــونلغاز توزي ــة س رشك
ــهل  ــأنها أن تس ــن ش ــي م ــبل الت الس
ــتهالك،  ــر اإلس ــديد فوات ــون تس للزب
حيــث أتاحــت الرشكــة إمكانيــة وضــع 
رزنامــة لدفــع املســتحقات بــن الزبــون 
والوكالــة التجاريــة التــي ينتمــي إليهــا.

كان موجها للبيع على متن مركبات 

الرشطـة  فرقـة  حجـزت 
العامـة بأمـن دائـرة البرين 
مـن  كميـة  الجلفـة  واليـة 
مـادة السـمك غـر صالحـة 
لالسـتهالك األدمي عـى متن 
3 مركبـات. العمليـة جـاءت 
عى إثـر تلقـي عنـارص ذات 
مفادهـا،  ملعلومـات  الفرقـة 
مـادة  مـن  كميـة  دخـول 
البريـن  مدينـة  إىل  السـمك 

قصـد بيعهـا، ليتم فـور ذلك 
التنقـل إىل عـن املـكان أيـن 
تـم معاينـة وجـود كمية من 
السـمك عـى متن ثالثـة )3( 
الـرأس  منزوعـة  مركبـات 
تنبعـث منهـا رائحـة كريها. 
النظافـة  لجنـة  بحضـور 
التابعـة لبلديـة البريـن، تـم 
املحجـوز  الكميـة  إتـالف 

كلـغ. بـــ:358,5  املقـدرة 

حجز اأكثر من 3 قناطير �شمك 
منزوع الراأ�س غير �شالح 

لال�شتهالك بالبيرين

 أبوإبراهيم

ق. م

ــادر  ــد الق ــس عب ــة أم أرشف صبيح
املســيلة رفقــة  جــالوي وايل واليــة 
عــى  واالمنيــة،  املحليــة  الســلطات 
اختتــام فعاليــات االســبوع العاملــي 
للمقاوالتيــة الطبعــة الثانيــة عــرش 
ــوذ  ــهيد قنف ــة الش ــدار الثقاف )12(، ب
الحمــالوي تحــت شــعار "لنبنــي معــا 
ــاء،  ــة بن ــا للمقاوالتي ــا بيئي ــا قوي نظام
تضمــن  "حيــث  مشــاركة،احتفال 
ــوح  ــاء مفت ــم فض ــى تنظي ــذا امللتق ه
للشــباب عــى مســتوى اورقــة العــرض 
والبيــع )غرفــة الصناعــة التقليديــة 
ــة  ــون بمثاب ــرب الصال ــيلة( ويعت باملس
ــه  ــن خالل ــت م ــوح عرض ــاء مفت فض
الصناعيــة  والوحــدات  املؤسســات 
ــي  ــباب حام ــن، الش ــة، الحرفي املختلف
الفكــر املقاوالتــي، الشــباب حامــي 

واملؤسســات  االبتكاريــة  املشــاريع 
الجمعيــات   ،start-ups الناشــئة 
ــاريعهم  ــم، مش ــاكل الدع ــة، وهي املهني
اإلبداعيــة. وأفكارهــم  اإلنتاجيــة، 

لتبــادل  ثمينــة  حيــث كان فرصــة 
ــاء  ــات إنش ــول آلي ــربات واآلراء ح الخ
ــا،  ــرق تمويله ــئة، وط ــات ناش مؤسس
وتطبيقاتهــا يف الواقــع، باإلضافــة إىل 
ودخــول  املقاوالتيــة  روح  تشــجيع 
عالــم االســتثمار بــكل ثقــة ونجاح،كمــا 
اكــد وايل واليــة املســيلة، عــى تشــجيع 
اصحــاب املشــاريع االســتثمارية وذلــك 
مــع  األرضيــة  قطــع  بتخصيــص 
ــرتاتيجية  ــي اس ــون 22_18، وتبن القان
للتنميةويتجــى  جديــدة  اقتصاديــة 
ــي  ــل الت ــم والتموي ــاكل الدع ــك بهي ذل
االمــر  املاليــة،  املرافقــة  كل  تقــدم 

ــرص  ــاد الف ــن ايج ــم م ــذي يمكنه ال
االســتثمارية املالئمــة لتجســيد افكارهم 
ومشــاريعهم بصفــة فعليــة .كما ســمح 
ــاخ  ــرب بمن ــن ق ــرف ع ــباب بالتع للش
ــذا  ــة، وك ــه القانوني ــتثمار وبيئت االس
ــات  ــاذج مؤسس ــارش بنم ــكاك املب االحت
ووحــدات صناعيــة ناجحــة، وحرفيــن 
ــة،  ــة فاعل ــات مهني ــن، وجمعي مبدع
ــن  ــم م ــري، ت ــج ث ــة إىل برنام باإلضاف
خاللــه عــرض رشيــط فيديوللمــؤرشات 
الفــرتة  خــالل  بالواليــة  التنمويــة 
حــول  ومداخــالت   ،)2022/1962(
ــة  ــي الفالح ــتثمار يف قطاع ــرص االس ف
والصناعــة بالواليــة، اإلمكانــات الطاقية 
ــرق  ــة، وط ــة بالوالي ــدرات الطبيعي والق
ــاريع  ــوك للمش ــل البن ــائل تموي ووس

االســتثمارية املختلفــة.

املدنيــة،  الحمايــة  مصالــح  تدخلــت 
ــرور  ــادث م ــل ح ــن أج ــس، م ــة أم صبيح
)طريــق   10 رقــم  الوالئــي  بالطريــق 
العنــرص( بلديــة ودائــرة بنــي صــاف 
تمثــل الحــادث يف اصطــدام بــن ســيارتن 
الســيارة األوىل مــن نــوع هيونــداي أكســن 
ــة  ــيارة الثاني ــاب، والس ــر مص ــائقها غ س
 4×4 تيكســون  هيونــداي  نــوع  مــن 
كان  الجــرف  مــن  وســقطت  إنحرفــت 
ــق  ــرح عمي ــه ج ــائق ل ــا الس ــى متنه ع
يف الــرأس متــويف بعــن املــكان يبلــغ 
ــة  ــن والي ــذر م ــنة ينح ــر 68 س ــن العم م

ــغ  ــل يبل ــه رج ــة، وبرفقت ــر العاصم الجزائ
ــدر  ــة ينح ــه صدم ــنة ل ــر 73 س ــن العم م
ــغ  ــرأة تبل ــا إم ــة وأيض ــس الوالي ــن نف م
ــن  ــا آالم يف الرجل ــنة له ــر 32 س ــن العم م
ــة  ــح والي ــة املال ــن بلدي ــدر م ــة تنح والرقب
ــعافات  ــا اإلس ــت لهم ــنت قدم ــن تموش ع
األوليــة مــع نقلهمــا اىل مركــز االســتعجاالت 
الطبيــة بنــي صــاف واملتــويف نقــل اىل 
ــاف. ويف  ــي ص ــث بن ــظ الجث ــة حف مصلح
ــة  ــح الحماي ــت مصال ــياق آخر،تدخل الس
املدنيــة، مــن أجــل حــادث مــرور بالطريــق 
الوطنــي رقــم 08 الرابــط بــن بلديــة 

شــعبة اللحــم ودائــرة حمــام بوحجــر 
ــيارتن األوىل  ــن س ــدام ب ــل يف إصط يتمث
مــن نــوع بيجــو+206 والثانيــة مــن نــوع 
ــن  ــة ضحيت ــوpartner، الحــادث خلف بيج
ــة  ــيارة األوىل، الضحي ــن الس ــى مت ــا ع كان
األوىل تبلــغ مــن العمــر 36 ســنة لهــا جــرح 
عميــق فاليــد ويف الــرأس، الضحيــة الثانيــة 
فاقــدة للوعــي بعــد معاينتهــا مــن طــرف 
ــة  ــا متوفي ــن بأنه ــتعجاالت تب ــب اإلس طبي
تبلــغ مــن العمــر 68 ســنة.الضحيتان 

ــاء. ــن األربع ــة ع ــن بلدي ــذران م تنح

الفرقــة  عنــارص  تمكنــت 
الجنائيــة باملصلحــة الوالئيــة 
بأمــن  القضائيــة  للرشطــة 
واليــة تلمســان مــن تفكيــك 
شــبكة إجراميــة مختصــة يف 
ــاكن  ــل املس ــن داخ ــة م الرسق
ــراد  ــة أف ــن 04 أربع ــة م متكون

تــرتاوح  قضائيــا  مســبوقن 
أعمارهــم ما بــن 20 و44 ســنة 
ــى  ــاءا ع ــاءت بن ــة ج . العملي
ــة  ــا الضحي ــدم به ــكوى تق ش
إثــر تعــرض مســكنه إىل الرسقة. 
األبحــاث والتحريــات مكنــت 
ــد  ــن تحدي ــز م ــرف وجي يف ظ

هويــة الفاعلــن وتوقيفهــم مــع 
إســرتجاع املرسوقــات املتمثلــة يف 
ــف  ــن الصن ــة م ــلحة ناري – أس
ــد( –  ــي صي ــس )بندقيت الخام
ــربة مــن املجوهــرات  ــة معت كمي
ــض  ــر واألبي ــدن األصف ــن املع م
– مبلــغ مــايل قــدره 44 مليــون 

ســنتيم . مــع ضبــط بحوزتهــم 
ــد  ــور. بع ــض محظ ــالح أبي س
التحقيــق  إجــراءات  إســتفاء 
القانونيــة تــم إنجــاز ملــف 
ــن  ــة " تكوي ــي عــن قضي قضائ
ــكاب  ــة أرشار لغــرض إرت جمعي
ــرف  ــر ظ ــة بتواف ــة الرسق جناي

التعــدد، التســلق، الكــرس والليــل 
ــة،  ــياء مرسوق ــاء أش ــع إخف م
ــور  ــض محظ ــالح أبي ــل س حم
قــدم   " رشعــي  مــربر  دون 
بموجبهــا املوقوفــن أمــام وكيــل 
ــا. ــص إقليمي ــة املخت الجمهوري

حتى نهاية أكتوبر الفارط.. طالبت زبائنها بالتسديد الفوري 

من طرف فرقة الشرطة العامة بأمن دائرة علي منجلي 

تحت شعار “لنبني معا نظاما قويا بيئيا للمقاوالتية”

إثر اصطدام سيارتين من نوع هيونداي

ضف لـ44 مليون سنتيم من األغراض المسروقة 

م�شتحقات "�شونلغاز" �شيدي بلعبا�س تفوق اأكثر من 186 مليار �شنتيم 

اإطالق حملة مراقبة لمحالت بيع المواد اال�شتهالكية بق�شنطينة

اختتام فعاليات االأ�شبوع العالمي للمقاوالتية بالم�شيلة

حادث مرور مميت بطريق العن�شر بني �شاف يودي بحياة �شتيني 

االإطاحة ب�شكبة اإجرامية واإ�شترجاع بندقية �شيد ومعدن نفي�س بتلم�شان

نـاس  صفحـة  أصبحـت 
عـى  خنشـلة  يف  النافـورة 
االجتماعي  التواصـل  موقـع 
أهـم  مـن  "فيسـبوك" 
خنشـلة  بواليـة  الصفحـات 
مرافقـة  إىل  تسـعى  كونهـا 
العائـالت املعـوزة والفقـراء 
ومشـاركتهم  واليتامـى 
أفراحهـم وآالمهـم من خالل 
حمـالت التـربع التـي تقوم 
بهـا عى مـدار السـنة والتي 
باتـت مقصـدا رسـميا لكل 
يستجيبون  الذين  املحسـنن 
التـي  النـداءات  ملتخلـف 
عـرب  الصفحـة  تطلقهـا 
تعـرف  التـي  منشـوراتها 
اسـتجابة مـن داخـل الوالية 
ومـن خارجهـا وحتـى مـن 

الوطـن. خـارج 
عـى  القائمـن  وحسـب   
يرفضـون  الذيـن  الصفحـة 
فـإن  اإلعالمـي  الظهـور 
مصداقية الصفحة مسـتمدة 
التـي  الكبـرة  الثقـة  مـن 
املحسـنون  فيهـا  ملسـها 
الخرية  املبـادرات  وأصحاب 
الذيـن ممن يفضلـون تبليغ 
يف  وتربعاتهـم  صدقاتهـم 
الريـاء  مـن  خوفـا  صمـت 
"ديـر  طريقـة  ويتجنبـون 
معـاه"،  والصـور  الخـر 
حيـث أن الصفحـة تحتفـظ 
للمتعاملن  التامـة  بالرسيـة 
معهـا وحتـى مـع العائالت 
الفقـرة املعـوزة وهومـازاد 
وسـط  مصداقيتهـا  مـن 
عامـة  بصفـة  املواطنـن 
حتـى أنهـا تحولـت يف املدة 

الـرأي  حديـث  اىل  األخـرة 
يثمـن  الـذي  املحـي  العـام 
عليهـا  القائمـن  نشـاط 
املبـادرات  يف  خصوصـا 
الخريـة ومسـاعدة املـرىض 
باألدويـة التـي تجلـب حتى 
مـن خـارج الوطن ) فرنسـا 
وتونـس( وبعـض االجهـزة 
الطبيـة اىل جانـب أنها تقوم 
بتوزيـع قـف رمضـان عى 
بمعظـم  اليتامـى  عائـالت 
ومبـادرات  الواليـة  بلديـات 
ألبسـة سـواءتعلق  أخرى يف 
عـى  العيـد  بفرحـة  االمـر 
الشـتاء  اليتامىاولبـاس 
املدرسـية  املحافـظ  إضافـة 
خاصـة  واملـازر  لليتامـى 
تكون  وأحيانـا  وللمعوزيـن 
اجتماعيا  الصفحـة وسـيطا 
بـن فاعـل الخـر واملحتاج. 
النشـاطات  جانـب  واىل 
نـاس  لصفحـة  الخريـة 
فهـي  خنشـلة  يف  النافـورة 
تهتم أيضا باملـوروث الثقايف 
وبـكل مـا يتعلـق بالعادات 
والتقاليـد للمنطقـة وتعمـل 
عى اإلشـهار السـياحي لكل 
مـا تزخـر بـه الواليـة مـن 
مناطـق سـياحية ذات أهمية 
كبرة ومآثـر تاريخية فضال 
األخبـار  تواكـب  أنهـا  عـى 
املحليـة وترافـق النشـاطات 
وتنقـل  الجاريـة  الرسـمية 
املواطنن  انشـغاالت  مختلف 
ترفيهيـة  ونشـاطات 
موجهـة  مختلفـة  وتربويـة 

األطفـال. لفئـة 

�شفحة "نا�س النافورة" 
ترافق اليتامى والمعوزين 

�شمن برنامج محكم

بوالية خنشلة 

المحلي

م. ب

زغالش. ص

فتحي. م

م. م

 بكاي. ع
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جلجلة قلم

حكمة العمر...

تحت شرفة تحتمي..

حورية منصوري

وسام الحميدي

بقلم /خالد حموش

يُْب كاَن ُمَجاِريَا َمَضيُْت وَهذا الشَّ

فأْضَحى َشباٌب  .. للبَقا ذَا  ُمنَاِفيا

نُوَن خيُولُها َمضيُْت بُعْمٍر والسِّ

عى َمْشَهِد األَيَّاِم تْجِري ِبما ِبيَا

فَمن  يُْكِبِح األَْعَواَم َكبًْحا ُهنَيْهًة

وَمْن يُْلِبِس األْحاَلَم ثوَب أَماِنيَا؟

َفذي َعاِدياُت األْمِس يف أفِق امَلدى

بال فارٍس َخلِفي وَعْجٌز ُمالِقيا

فكلٌّ َسيَْمِي  حيث أمٍس وَغربُِه

ويصبُح  ِذكرى  ليَس فيها َشبابيا

ُم إبْيَضَّ ليْلُها فهاذي الرُُّؤوُس الشُّ

كما ِقَمٍم  بالثَّلِج  يَْرنُو  امَلعاِليا

تَِعبْنا وهذا الُعْمُر طاَب َزَمانُُه

َ ولن تُنِشَد األْطيَاُر يف الَوْكِر شاِكيا

فهذَا وقاٌر و انحناٌء لِحكمة

ُخالصتُه ُزهٌد... يُهْدهُد بَاكيا

تمسح شعرك ..يهمس السقف:

كانت االشياء رائعة ..تنظر حولك 

تغلق معطفك عى مهل 

عى وسادة الذاكرة ينام القلب ..رخام وصمت..

يبوح املطر برس قديم ..

كأن يفضح ابتسامة العاشقة الراحلة 

أو يعلن اسمك االول حن كان البدء 

أو يقلب جيب البوح إىل آخره ..

وينثر عشقك مع الريح 

حينها لن تعود ..

هذا ليس يومك إن 

هطل املطر 

كالريشة أنت..

كنِت تسمعن هْميِس،
واحتضار كل أهاتي؟ 

وأنِت كنت كل هديري، 
وخريري.

 لعمٍل لم يرهق جسدي العاري ، 
أنِت كنِت كل رصيدي. 

كيف ال تسمعي وشوشتي؟ 
ذات عطٍف بسحابة مطر ؟
عفوا إن رحلُت ذات وجع ،
إن كنُت قد ذهبُت متأسيا ،

مرتددا إمتطيًت صهوة حرف ، 
واآلن ال يهُم كيف غادرُت ،

وال كيف امتطيُت رسًجا جامًحا، 
وال كيف سقطُت شامًخا. 
ها أنا أحبو إليك فضوال ، 

فهوايتي التصنت إىل تنهداتِك،
التلذذ بشفتيك 

والسفر مع عطرك 
وانتقاء كتاب لحرفك.

وبحثا ملرفإ لعينيك 

ال يهم من نار متى اكتويُت، 
وال من جرح متى تداويُت، 

املهم أني أحبِك فابحرت ،
أحمل قطعة من قلبي إليِك ،

أضع قلبي بن يديِك، 
وخدي بن شفتيك

ال عتاب اآلن يجدي حبيبتي ، 
بعد السفر، 
بعد القهر، 

شفتاي تقبُع جاثمة عى خديِك، 
خامدة  تتسلُل فوق جروحك ،

تنتظُر أن ترسق منِك،
بسمة من وجنتيِْك، 

تبوُح عى سجاد التوبة،  
ومن باب عتابِك ترشُق الشمس، 

فحبِك نور تجى، 
لم يمْت أبًدا ، 
فوراء قمرك ، 

اختفت كل املجرة !! 

لح لشمعة تساؤل 
ِ
طر وم

ِ
ع

سأسافر

مصعب أحمد عبدالسالم شمعون 

#ريم

لم يُعِمدني الغيم بقدسية امُلَزن
ولم أشافه ِتلك النبوءة 

ُكنَت رسول أناي 
أشفع يل عن بعض التأويل 

واتلوني رسالة قصيد 
ضـالل  عنـد  ِحينـاً  الـرساب  نادمـت 

لُخطـى  ا
وأرتديت وقار الحيطة 
خفيف تحملني الرياح 

ما قصدت مجراها وما دروا
لهذا حملوني ِوزر األرصفة

ُقلت: 
انـا الضـاع ِمنـي ِعطـري عى مشـارف 

ه  لِشفا ا
صادرتني إغواءة حبيبة

فالواقفون عى رياض البوح 
يقطفون أجمل الكلمات 

يُحمصون رحيق الورد بدفء الحبيبات

تقول:
ال تُوِجز يف إلقائي بن ضفافك املتُون 
ح إنفعاالت القصيدة كما جدائي  ورسِّ

ثُّم اتِقن املجاز...!
يف طاِلع امُلشافهة تينع قناديل القراءات 

يجّس النّص كيمياء املنرب 
تلويحـات  صـادروا  الغـاوون  أيُهـا 

تُكـم  حبيبا
واكرِسوا تركيز الخمر ِبالثلج 

ِبملـح  الهزيـان  أكسـجن  أكِسـدوا  او 
لجسـد  ا

قال: الُسكارى 
عرَق الحبيباُت أشّد ترنُحا 

حن يختِمر الُحضَن بالُحضن 
أيُها النارِشون مشاِبك اللطافة 

عى ياقة ُقمصان األنُثوات 
إحـذروا أخـر صـورة التقطتهـا تنـورة 

ء  غوا إ

حتماً سيصُعد فيُكم هذا األدرينالن
اقول: 

تعايل ِلنُطفىء شمعة التساؤل 
أجيبيني عن مّد الُحزن 

فهذا قلبي مرساة إذا 
إذا أنهكتك فصول الحياة 

ما ُكنت أؤرخ للغياب معنى 
َجّسني الِتيه يف أخمص الفؤاد 

فرصت ذاك الرصيف 
الذي لم تنتِعله ِسوى ُخطى الرساب 

حدثتني األهاِزيج عن من سكنوا القلب 
وقالت: 

ملِلم إنشطار وحدتك 
واكتُب عى مخدعك هنا ُهدنة السكون 

عّل أندى الحبيبات تلمحك 
أو سمي نبضك بالتماع املِلح 

وداوي الِجراح.

عى متن الحكاية األخرة
التي أذكرها

حكاية أول العاشقن
وآخر الشهداء...

ساترك حقائبي مفتوحة
فيها بعض العطر

ونسيم ليلة البارحة
سأوضب دمعات الرحيل يف رسالة

أدسها تحت فنجان القهوة
ولن أنىس

أن اتركها خالية من الكلمات...
ففي الوداع

نحن ال نسمع الكلمات
إنما نحيص البلل

يف مناديلنا الورقية
ونمسح به

غبار الصفحة األخرة..
سأضع بعض املوسيقى

بن دفتي كتاب..
وأرهن ذهبي العتيق كله

ألشرتي
نوما هادئا

تزورني فيه املالئكة
ورشطة األحالم

دون أن تضع األغالل 
يف أذرع الحكاية....
سأكذب عى الكابتن

وأخرب الركاب أنني مخلوق من هراء

سيرتكون يل
كل املقاعد فارغة 

وسأمتلك السماء...
عى وجهها األزرق

أمسح دمعة طائر مهاجر
وأكتب بربيق غيمة

ترنيمة لقلب أسفل الوادي
ال أعرفه

وال يعرفني
يهش عى غنمه

ويغني ثم يمي
وأبقى أنا عى قيد الرحيل

عى قيد السفر

عطفا بوجع 

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

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

وتأخــذ بيــده ليصنــع الحــارض واملســتقبل
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نظـم املتحـف الوطنـي العمومـي "أحمد 
موسـوم  فنيـا  معرضـا  لوهـران  زبانـة" 
الفـن  أبجديـات  يف  العربـي  "الخـط  ب 
التشـكيي"، وذلـك بمناسـبة اليـوم العاملي 
للفـن اإلسـالمي املصـادف ل 20 نوفمـرب.
و يتضمـن املعـرض الـذي حـره جمع 
 40 مـن  أكثـر  والرسـامن  املثقفـن  مـن 
لوحـة فنيـة ومنحوتـة مـن توقيـع الفنانن 
كـور نـور الديـن ومحمـود طالـب اللذيـن 
يعتـربان أعمـدة الخـط العربـي بعاصمـة 
غـرب الوطـن و يقدمـان للجمهـور عصارة 
املدرسـة  تطويـر  يف  الفنيـة  تجربتهمـا 
الحروفيـة يف الجزائـر مـن خـالل إبداعات 

مميـزة تحمـل ملسـة فنيـة جزائريـة.
و عـى الرغـم مـن اختالفهمـا يف تنـاول 
الخـط العربـي يف اللوحة التشـكيلية سـواء 
يف طريقـة رسـم الحـروف أو يف تركيبها أو 
أسـاليبها أو التقنيـات املعتمـدة يف اللوحـة 
غر أن الرسـامن تجمعهما قواسـم مشرتكة 
وهـي شـغفهما بالحـرف العربـي والعمـل 
عـى إثـراء هـذا الفـن يف الجزائر بلمسـات 
جديـدة تضفي عـى التصميـم متعة برصية 

وقيمـة فنيـة وفكرية.
و تتجـى جماليـة الخـط العربـي الـذي 
يعتـرب جزء من الفنـون العربية واإلسـالمية 
الكبـر  الحجـم  مـن  فنيـة  لوحـة   20 يف 
للخطـاط كـور نـور الديـن الذي اسـتعمل 
فيهـا جميـع التقنيـات الذي وظفهـا خالل 
تجربتـه الفنيـة التـي تزيـد عـن 40 سـنة 
يف فـن الخـط العربي، حسـبما أبـرزه لوأج 
هـذا الفنـان الـذي كان آخـر معـرض له يف 
مهرجـان الربدة باإلمـارات العربيـة املتحدة 

املاضية. السـنة  خـالل 
و قـد وظـف الخـط العربي الـذي ينتمي 
إىل الفـن األصيـل مختلـف املـدارس الفنية 
منهـا الواقعية بحيـث أن فن الخـط العربي 
يعتـرب عنرصا أساسـيا يف تشـكيل اللوحة و 
لـه قـوة تجعلـه يتأقلم مـع الفن التشـكيي 
فلسـفيا،  و  فنيـا  بعـدا  للوحـة  يعطـي  و 
يعـرض  الـذي  الفنـان  ذات  أضـاف  كمـا 
أيضـا سـت منحوتـات مـن الخـط العربي 

ومصنوعـة من خشـب الـزان.
اللوحـات  هـذه  يف  اسـتعمل  قـد  و 
املعروضة التـي تعتمد عى ألوان مسـتوحاة 
مـن طبيعـة الجزائـر الخالبة بعـض اآليات 
القرآنيـة التـي تحـث عـى القيـم األخالقية 
التحـي  و  العلـم  وحـب  العمـل  وإتقـان 
بالصـرب وغرهـا مـن املضامن التـي تجعل 
املتلقـي يقف مشـدوها حـول جمالية الخط 

العربـي.
و مـن جهتـه قـدم الفنان محمـود طالب 

العربـي  الخـط  يف  لوحـة   22 خـالل  مـن 
والزخرفـة املعـارصة أعماال متميـزة وبعيدة 
عـن األسـلوب الكالسـيكي املألـوف يف فـن 
الخـط العربـي، حيـث أبـرز أنـه اسـتعمل 
تقنيـة املـزج بـن الخـط العربـي والنحت 
املسـاحة  عـى  منحوتـا  الحـرف  وجعـل 
األبعـاد يف  اعتمـاد ثالثيـة  املسـتعملة مـع 

بأصالتـه. املسـاس  دون  اللوحـة 
و يعتـرب الكثـر مـن املختصـن يف فـن 
الخـط العربـي هـذه الطريقـة نـوع مـن 
"التمـرد" غـر أن هـذه اللوحـات املختلفة 
يف  الحروفيـة  املدرسـة  تثـري  األشـكال 
ذات  وفـق  تطـورا  تعـرف  التـي  الجزائـر 
أشـعار  أعمالـه  يف  وظـف  الـذي  الفنـان 
ولشـعراء  زكريـا  مفـدي  الثـورة  لشـاعر 
آخريـن وجميعهـا تدعـو إىل حـب الوطـن.
لإلشـارة يتواصـل هـذا املعـرض الفنـي 
إىل غايـة 18 ديسـمرب املقبل تزامنـا وإحياء 

اليـوم العاملـي للغـة العربية.

و  العلمـي  التعـاون  تعزيـز  بهـدف 
التقنـي والتكنولوجـي ، أبرمـت اتفاقيـة 
البحـث يف  رشاكـة وتعـاون بـن مركـز 
املتحـف  و  بقسـنطينة  اإلقليـم  تهيئـة 
التعابـر  و  للفنـون  الوطنـي  العمومـي 
الثقافيـة التقليديـة قـرص الحـاج أحمـد 

بـاي لـذات املدينـة.
مديـرة  قبايليـة,  مريـم  أوضحـت  و 
قـرص الحـاج أحمـد بـاي, عـى هامـش 
الخامسـة  الطبعـة  فعاليـات  انطـالق 
لـرتاث  التواصـل  "جسـور  لقـاء  مـن 
"العرصنـة و  الحـوارض" تحـت عنـوان 
التكنولوجيـا الحديثة يف التسـير املتاحف 
أن  املتحفـي-",  العـرض  سـينوغرافيا   -
تثمـن  و  حمايـة  يف  املربمـة  االتفاقيـة 
الـرتاث الثقـايف و تبـادل الخـربات تهدف 

إىل "تعزيـز التعـاون العلمـي و التقنـي 
والتكنولوجـي مـع مركز البحـث يف تهيئة 
اإلقليم بقسـنطينة و اسـتغاللها يف تسير 
املخاطـر التي قـد تواجه املتحـف بصفته 

معلمـا تاريخيـا مصنفـا".
هـذه  أن  قبايليـة  السـيدة  ذكـرت  و 
االتفاقيـة التي وقعت بحضـور إطارات و 
ممثي عـن مديريـة الثقافـة و املتاحف و 
مركـز البحـث يف تهيئة اإلقليم من شـأنها 
السـماح بإنجـاز و تطوير بحـوث علمية 
هـذه  خـربة  مـن  باالسـتفادة  مشـرتكة 

البحثية. املؤسسـة 
أن  قبايليـة  السـيدة  اعتـربت  كمـا 
"االتفاقيـة تعـد فضاء لتشـجيع الباحثن 
و محافظـي الرتاث و ملحقي و مسـاعدي 
ذات  مجـاالت  يف  التكويـن  عـى  الحفـظ 

العالقـة باملتحـف يف املجـال التكنولوجي 
و الرقمـي, كمـا أشـار مـن جهتـه مدير 
البحـث بمركز تهيئـة االقليم بقسـنطينة, 
األسـتاذ شـوقي بـن عبـاس, أنـه قـد تم 
للمتحـف  ألبعـاد  ثالثـي  مسـح  إعـداد 
التعابـر  و  للفنـون  الوطنـي  العمومـي 
الثقافيـة التقليديـة قـرص الحـاج أحمـد 
تتعلـق  عميـالت  تجسـيد  قصـد  بـاي 
مـع  ثقـايف  كـرتاث  تثمينـه  و  بحمايتـه 

تحديـد كيفيـات حفظـه.
و يتم خـالل هذه التظاهـرة التي تدوم 
يومـن عـرض أعمـال الرقمنـة املربمجـة 
واملـرسح  الجزائريـة  املتاحـف  بعديـد 
الفرقانـي  الطاهـر  محمـد  الجهـوي 

. بقسـنطينة

للغنـاء  النسـوية  الفرقـة  سـتحيي 
القريـب  يف  بشـار"  "ملـة  واملوسـيقى 
حفـال فنيا بـدار األوبرا بوعالم بسـايح 
أفـادت  حسـبما  العاصمـة،  بالجزائـر 

الفنانـة سـعاد عسـلة.
و أوضحـت الفنانـة عسـلة وعضـو 
األنبـاء  لــوكالة  ترصيـح  يف  الفرقـة 
الجزائريـة  بقولهـا: "سـنحيي حفـال 
ديسـمرب  مـن  الفاتـح  يف  موسـيقيا 

القـادم بأوبرا بوعالم بسـايح بالجزائر 
العاصمـة حيـث سـتقدم فرقتنـا التي 
تتشـكل مـن سـبع فنانـات للجمهـور 
مختلـف  مـن  موسـيقية  وصـالت 
الـرتاث  عمـق  مـن  الغنائيـة  الطبـوع 
منطقـة  بـه  تشـتهر  التـي  الغنائـي 
السـاورة عـى غـرار موسـيقى الديوان 
والفـردة والتينـدي والهـداوي وغرهـا 
مـن تعابر الغنـاء الشـعبي ملنطقتنا".

و أضافت "أن هذه الفرقة املوسـيقية 
 2015 يف  أنشـئت  التـي  النسـوية 
وتحـيص يف رصيدهـا عديـد الجـوالت 
الفنيـة الوطنيـة والعامليـة, تعمـل من 
املوسـيقية  التقاليـد  اسـتدامة  أجـل 
السـاورة  ملنطقـة  األصيلـة  النسـوية 
واملسـاهمة يف املحافظة عـى هذا الزخم 

مـن الـرتاث الثقـايف للمنطقـة".
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الثقافي

بمناسبة اليوم العالمي للفن اإلسالمي

بهدف تعزيز التعاون العلمي و التقني والتكنولوجي

عر�س اأكثر من 40 لوحة فنية ومنحوتة  في معر�س 
"الخط العربي في اأبجديات الفن الت�شكيلي"

اتفاقية �شراكة و تعاون بين ق�شر الحاج اأحمد باي 
ومركز البحث في تهيئة االقليم

قريبا...حفل فني لفرقة "لمة" بدار االأوبرا الجزائر

األكاديميــة  قالــت 
تلمســان  بجامعــة 
مجــال  يف  والباحثــة 
مهتــاري  الفنــون، 
أن  فائزة،بتلمســان، 
ــد  ــر ومحم ــن عم األخوي
ــة  ــا مدرس ــم "أسس راس
جزائريــة حقيقيــة" يف 
ــددة  ــات مش ــن املنمنم ف
توثيــق  "رضورة  عــى 
الفــن ودراســته  هــذا 
لتخليــده". أكاديميــا 

يف  الباحثــة  وأكــدت 
ــد  ــوان "البع ــدوة بعن ن
والجمــايل  التاريخــي 
الجزائريــة  للمدرســة 
للمنمنمــات"، يف إطــار 
املهرجــان الثقــايف الــدويل 
ال12 للمنمنمــات وفنــون 
ــذي تحتضنه  ــة ال الزخرف
تلمســان، أن "الفضــل يف 
ــة  ــذه املدرس ــيس ه تأس
ــم  ــن راس ــود لألخوي يع
ــر راســم  وخصوصــا عم
ــات  ــف املنمنم ــذي وظ ال
ــة يف  ــات الخطي والزخرف
ــي  ــف الت ــاز الصح إنج

كان ينجزهــا ..".
املتحدثــة  وأضافــت 
ــذي  ــم، ال ــر راس أن عم
"مــن  أيضــا  كان 
يف  الصحافــة  رواد" 
أيضــا  الجزائر،"قــام 
فــن  عــى  بالحفــاظ 
املنمنمــات وحفظــه مــن 
ــات  ــد سياس ــزوال ض ال
الفرنــيس  االســتعمار 
القضــاء  أراد  الــذي 
ــا  ــام أيض ــد ق ــه، وق علي
ــم  ــار بتعلي ــذا اإلط يف ه
أتــوا  آخريــن  فنانــن 
أخيــه  ومنهــم  بعــده 

راســم". محمــد 
ــاري أن  ــربت مهت واعت
ــى  ــم، وع ــد راس "محم
عمــر  أخيــه  عكــس 
الــذي كان محافظــا مــن 
الناحيــة الدينيــة، قــد 
انفتــح عــى املــدارس 
كاملغوليــة  األجنبيــة 
والعثمانيــة والفارســية 
وكــذا الفنــون األوروبيــة 
ليســاهم رفقــة أخيــه 
مدرســة  تأســيس  يف 
ــن املنمنمات  ــة لف جزائري
وأصالــة  بهويــة 

جزائريــة".
ــة  ــت األكاديمي وأوضح
ــد  ــم "ق ــد راس أن محم
عكــس يف أعمالــه جميــع 
ــس  ــي تم ــع الت املواضي
يف  الجزائريــة  الثقافــة 
وأيضــا  الوقــت  ذلــك 
العثمانــي"،  العهــد  يف 

مضيفــة أنــه وإىل جانــب 
أخيــه عمــر "قــد أسســا 
ــن  ــة لف ــة حقيقي مدرس
ــر"  ــات يف الجزائ املنمنم
وأن"جميــع مــن تعلمــوا 
عندهــم أخــذوا فكــرة 
البعــد  الوطنيــة قبــل 

الجمــايل".
يف  الباحثــة  ولفتــت 
هــذا اإلطــار إىل أن عمــر 
راســم "حــاول دائمــا 
أن يكــون الحامــي لهــذا 
ــا  ــد كان وطني ــن فق الف
ــردا وثائرا  ــا متم وصحفي
يتعلــق  يشء  كل  عــى 
حــن  يف  باالســتعمار، 
رســائل  ألخيــه  كان 
مشــفرة مررهــا بطريقــة 
رائعــة يف أعمالــه مــن 
خــالل الهــالل والنجمــة 
العثمانــي  واألســطول 
واملســاجد  والعمــران 
ــت  ــي كان ــا والت وغره
يف  تصــب  كلهــا 

الوطنيــة".
فــن  واقــع  وعــن 
اليــوم  املنمنمــات 
"االهتمــام  أن  اعتــربت 
املنمنمــات  برســم 
ــاك  ــر أن هن ــود، غ موج
نقصــا كبــرا يف التوثيــق 
تنــاول  أي  األكاديمــي، 
بالدراســة  املنمنمــة 
الســيميائية التاريخيــة 
عــى  تعمــل  التــي 
مشــددة  اســتقرائه"، 
ــى  ــا ع ــياق كالمه يف س
"رضورة إنشــاء مدرســة 
الجزائــر  يف  حقيقيــة 
املنمنــم  يف  للتوثيــق 
باعتبــاره مــوروث ثقــايف 

وحضــاري".
مهتــاري  وختمــت 
هــذه  يف  مداخلتهــا 
النــدوة، التــي نظمــت 
ــوم العاملــي  بمناســبة الي
اإلســالمي  للفــن 
ــرب  ــادف ل18 نوفم املص
ــول  ــام، بالق ــن كل ع م
ــت  ــال انعدم ــه "يف ح أن
لوحــات  يف  القــراءة 
وانعــدم  املنمنمــات 
االهتمــام فيهــا باملناحــي 
ــطر أو  ــن األس ــي ب الت
بــن األلــوان فإنــه ال 
عــن  الحديــث  يمكــن 

املنمنــم". تخليــد 
فعاليــات  وتســتمر 
املهرجــان الثقــايف الــدويل 
ال12 للمنمنمــات وفنــون 
بتلمســان  الزخرفــة 
نوفمــرب   24 غايــة  إىل 

الجــاري.
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دعوة اإلى توثيق فن المنمنمات 
ودرا�شته اأكاديميا   

األخوين عمر ومحمد راسم أسسا 
مدرسة جزائرية حقيقية
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حكم
مجلس قضاء:البليدة

محكمة:بوفاريك
القسم:شؤون االسرة

رقم الجدول:02729/22
رقم الفهرس:04878/22
تاريخ الحكم:04/10/22

الرسم:450دج
بين/ خالق مليكة

وبين/ بودبوب محمد سعيد، بودبوب مجيد، بودبوب عبدالعزيز، بودبوب عادل، بودبوب 
صونيا، بودبوب فتيحة، بودبوب خير الدين، بودبوب نبيل، بودبوب زهرة

** ولهذه األسباب**
حكمت المحكمة حال فصلها في قضايا شؤون األسرة علنيا ابتدائيا حضوريا :

في الشكل : قبول الدعوى
فـي الموضـوع : 1/ أفـراغ األمـر الصـادر عـن محكمة و قسـم الحـال بتاريـخ 14 - 06 

2022  -
تحـت رقـم الترتيـب 139 - 2022 و اعتمـاد الخبـرة المنجـزة مـن طرف الخبيـر الطبي 

فيف خنا
العربـي المودعـة لـدى أمانـة ضبـط المحكمـة بتاريـخ 26 - يونيـو - 2022 تحـت رقم 

-  472
2022 و بالنتيجـة الحكـم بالحجـر علـى المدعـى عليـه بودبـوب محمـد سـعيد المولود 

يخ ر بتا
1948-10-23 ببلدية أغيل علي والية بجاية ابن علي و دشي عائشة و تعيين زوجته 

المدعية خالق مليكة مقدما عليه لرعايته و تولي شؤونه.
2/ األمـر بنشـر هـذا الحكـم فـي جريـدة وطنيـة لإلعـالم مـع األمـر بالتأشـير بافتتـاح 

التقديـم و الحجـر
علـى المدعـى عليـه بودبـوب محمد سـعيد على هامـش عقد ميالده لإلشـهار بسـعي من 

النيابـة العامة
و المصاريـف القضائيـة تتحملهـا المدعيـة بمـا فيهـا الرسـوم المقـدرة بأربعمائـة و 

)  --  450( دينـار جزائـري  خمسـون 
صـدر هـذا الحكم بالجلسـة العلنية المنعقـدة بالتاريـخ المذكور أعاله و أمضـي أصله من 

طـرف الرئيـس و أمين الضبط

ANEP 2216022726 أخبار الصباح: 2022/11/22

يومية وطنية شاملة

الربيد االلكرتوني ـ التحرير
akhbarelsabahonline@gmail.com

املوقع اإللكرتوني: 
www.akhbarelsabahonline.dz

اإلدارة واالشهار
 0770.28.56.63
021.66.17.91

هيئة التحرير
0676.28.22.13

يومية وطنية شاملة

الربيد االلكرتوني ـ التحرير

akhbarelsabahonline@gmail.com

املوقع اإللكرتوني: 

www.akhbarelsabahonline.dz

اإلدارة واالشهار

 021.66.17.91

 0770.28.56.63

هيئة التحرير

0676.28.22.13
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الجـمـهـوريـة الجزائرية الديمقراطـيـة الشـعبـيـة
الديـوان العمومي لألستاذ دنـي محمـد

محضر قضائي لدى اختصاص
محكمة الرويبة ومجلس قضاء الجزائر

الثانوية الشارع الرئيسي الرويبة الجزائـر
إعالن بنشر مضمون تبليغ رسمي للتكليف بالوفاء في جريدة يومية

طبقا للمادة 04/412 من قانون اإلجراءات المدنية و اإلدارية
نحـن األستاذ دنـي محمد ، محضر قضائي محلف لدى اختصاص محكمة الرويبة و مجلس قضاء الجزائر

الكائن مقــره بـ/ حـي الثانويـة الشارع الرئيسي الرويبـة واليـة الجزائـر والموقـع أدنـاه .
لفـائـدة : المؤسسة الوطنية للسيارات الصناعية ممثلها اوجيت نور الدين

الكائن مقرها بـ : المنطقة الصناعية الرويبة والية الجزائر
الجاعل عنوانه لـدى مـكـتـب األسـتـاذ دنـي مـحـمـد محـضـر قـضـائـي اخـتـصـاص مـحـكـمـة الرويبة مجلس قضاء

الجزائر الـكـائـن بـحـي الـثـانـويـة الـشـارع الـرئـيـسـي الـرويـبـة واليـة الـجـزائـر )قـائـم بـالتـنـفـيـذ( .
ضد/السيد : عاللي مصطفى

الساكن ب حي 1606 مسكن عمارة 09 رقم 01 بلدية جسر قسنطينة والية الجزائر.
تنفيـذا للقـرار جزائـي الصـادر عن مجلـس قضـاء الجزائر ، الغرفـة الجزائية المـؤرخ فـي :2021/02/22، فهـرس رقـم: 21/03455 الممهور بالصيغـة التنفيذيـة المؤرخة في 

2021/05/03 ، تحت رقـم : 2021/1274
المؤيد و المعدل للحكم الصادر عن محكمة الرويبة ، القسم الجنح ، المؤرخ في :2020/09/27 ، فهرس رقم: 20/02474

بعـد االطـالع علـى محضـر تبلیـغ سـند تنفيـذي و محضـر تكليـف بالوفـاء و محضـر تبلیـغ تكليـف بالوفـاء عـن طريق رسـالة مضمنـة لعـدم العثـور علـى المطلـوب بتاريخ 
:2021/11/03 وصـل رقـم RR 008 991 479 76 ، كمـا تـم تعليـق المحاضـر المذكـورة أعاله أمـام محكمة حسـين داي بتاريخ 2021/12/02 و أمام بلدية جسـر قسـنطينة 

بتاريـخ 2021/12/02
ـ بنـاءا علـى امـر بنشـر مضمـون تكليـف بالوفـاء فـي جريدة يوميـة وطنية صـادر عـن محكمـة حسـين داي بتاريـخ : 2022/09/27 تحـت رقـم : 22/2453 ، كلفنا السـيد : 

عاللي مصطفـى بـ :
ـ الزام المحكوم عليه بتسديد المبلغ المحكوم به المقدر بـ : 00 , 000 .000 .10 دج )عشرة ماليين دينار جزائري (

للطرف المدني ) بالتضامن ( .
- باإلضافة إلى مبلغ 00, 798 6 دج مصاريف التنفيــذ ومبلغ 00, 680 323 دج حقوق تناسبية + الرسم وفـقــا للـمــادة 05 مــن المـرســوم الـتـنـفـيــذي رقــم 78/09 

الـمــؤرخ فـي: 15 صـفــر 1430 المـمـــــــــــــوافـق لـ 2009/02/11
المحـدد ألتعـاب المـحـضر القضائي.
المـجـمـوع / 478,00 330 10 دج

و نبهناه )ها( بــان لــه )ها( مهلة خمسة عشــر ) 15 ( يـومــا للـوفـاء تســري من تاريخ تبلـيـغـه )ها( بهــذا المحضـر وإال لـف ـذ عـليـه )ها( جـبــرا بـكـافـة الـطـرق 
الـقـانـونية
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الجمهورية الجزائية الديمقراطية الشعبية
الديوان العمومي لمكتب األستاذ/ بلرقاع عبد الكريم

محضر قضائي لدى محكمة بوفاريك اختصاص مجلس قضاء البليدة
الكائن مكتبه بشارع عديم اللقب عبد الرحمان رقم 73 بوفاريك

إعـالن عن بيع عقار بالمزاد العلني

نحن األستاذ/ بلرقاع عبد الكريم محضر قضائي لدى إختصاص مجلس قضاء البليدة ، الكائن مقره بشارع عديم اللقب عبد الرحمان رقم 73
بوفاريك والية البليدة                                                                                                    الموقع أدناه

لفائدة السيد/ مامي كمال الساكن ب/ حي لوزري بوفاريك
و السيدة/ مامي خديجة الساكنة ب/ التعاونية العقارية الرشد رقم 29 القبة

ضد | فريق نيشاني ، ورثة نيشاني عدالن ، ورثة بوقنداقجي علي ، ورثة بوقنداقجي يمينة
الساكنون كلهم ب/ 16 شارع اإلخوة كرار بوفاريك

بموجب الحكم الصادر عن محكمة بوفاريك المؤرخ في : رقم الجدول : 19/05305 رقم الفهرس 20/01199 و الممهور بالصيغة التنفيذية .
و بموجـب األمـر بتحديـد جلســة البيــع بالمـزاد العلني الصـادر عن رئيس محكمـة بوفاريـك المؤرخ فـي : 2022/10/04 تحـت رقم : 22/03931 سيشـرع 
فـي بيـع العقـار المعيـن أدناه عـن طريق المـزاد العلني يـوم الخميـس 2022/12/15 على السـاعة : الواحـدة زواال )13.00سـا( بمقـر محكمـة بوفاريك قاعة 

الجلسـات رقم 03 .
العقـار بتمثل العقار في قطعة أرض ذات شكل هندسي غير منتظم ، مشيد فوقها ثالث )03( ( بنايات هي كتالي :

البنايـة األولـى : بنايـة قديمـة اإلنجـاز مكونـة من طابـق أرضي و مغطـاة بالقرميد ، تشـمل على محل تجـاري يسـتعمل حاليا كوكالة للسـياحة و األسـفار ، تقدر 
مسـاحته ب 60,00 م2 يشـغله فريق نيشاني

البنايـة الثانيـة : بنايـة قديمـة اإلنجـاز مكونـة من طابـق أرضي يشـمل على حمام و بئـر ، مسـاحته 243,00 م2 ، طابق أول يشـمل غرفة سـطح و سـدة الحمام 
، مسـاحته 208,00م2 يشـغله فريق نيشاني

البناية الثالثة : بناية قديمة اإلنجاز مكونة من طابق أرضي يشمل على مرآب ، مرش ، غرفتي مهمالت و ساحة ، مساحته 238,00م2 غير مشغولة حاليا
طابـق أول يشـمل علـى شـقة مكونـة من قاعة اسـتقبال 03 غـرف ، حمام ، مرحـاض و رواق ، مسـاحته 148,00م2 بشـغله فريق نيشـاني و العقـار ككل يحمل 
مجموعـة ملكيـة رقـم 39 مـن القسـم 33 لبلديـة بوفاريك بمسـاحة 541,00 م2 و هو محـدود كمايلي : من الشـمال : ملكية خاصـة ، من الجنـوب : طريق عمومي 

، مـن الشـرق مليكة خاصـة ، من الغـرب طريق
عمومي ، يشغله حاليا فريق نيشاني

حيث أن السعر اإلفتتاحي للبيع يقدر بمبلغ 95,400,000,00 دج خمسة و تسعون مليون و أربعمائة ألف دينار جزائري .
شروط البيع التي يتحملها الراسي عليه المزاد :

- دفع خمس 1/5 المبلغ الراسي عليه كتسبيق من ثمن رسو المزاد أثناء الجلسة و إتمام باقي الثمن خالل ثمانية أيام
- دفع المصاريف و الحقوق التناسبية للمحضر القضائي و حقوق الخزينة و التسجيل و غيرها من المصاريف في مهلة ثمانية أيام

- يمكن للراغبين في المزايدة اإلتصال بمكتب المحضر القضائي أو أمانة ضبط محكمة بوفاريك ألجل إستالم نسخة من قائمة شروط البيع .
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الجمهوريـة الجزائرية الديمقراطية الشعبيـة

امــر تبليـغ تكليف بالوفاء عـن طريـق النشر
المادة 412 من قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية

نحن األسـتـاذ صـفوان سـليم محضـر قضــاني لـدى محكمـة القليعـة دائرة اختصـاص
مجلس قضاء تيبازة، الكائن مكتبـه بطـريـق فـوكـة، حـي البرتقـال، القليعـة..

لفائدة السيد: يعقوب لخضـر ابن لعيشـي، السـاكن الحي الجديد الدواودة، والية تيبازة. المتخذ مكتب
المحضر القضائي بوغرارة مروان حي 60 مسكن رقم 04، الشراقة كعنوان له.

بناءا على االمر الصادر عن السيد رئيس محكمة الشراقة بتاريـخ 2022/11/20، تحت رقم 22/6898،
المتضمن اإلذن بالنشر في جريدة يومية وطنية لمحتوى التكليف بالوفاء

بناءا على السـنـد التنفيذي المتمثل في عقد وديعة المحرر من طرف األسـتاذ بن حمري الهادي موثق
بالقليعة الكائن مقره بفال رقم 01 تجزئة ب بن عزوز القليعة، والية تيبازة، بتاريخ 2022/04/14، الممهـور

بالصيغة التنفيذية رقم الفهرس 2022/193
بناءا محضر تبلیغ سند تنفيذي ومحضر تسليم التكليف بالوفاء ومحضر التكليف بالوفاء عن طريق البريد

بتاريخ 2022/10/27.
بناءا محضر تبلیغ سند تنفيذي ومحضر التكليف بالوفاء عن طريق التعليق بلوح االعالنات بالبلدية بتاريخ

2022/10/27. وبالمحكمة بتاريخ 2022/10/31
وعمال بأحكام المواد 416-406 مـن قانـون اإلجـراءات المدنية واإلداريـة

كلفنـا
السيد: سالمي عبد الحميد ابن مسعود، الساكن شارع اول نوفمبر بلدية زرالدة والية الجزائر، بدفع مبلغ

1.403.430.00 دج )واحد مليون واربعمائة وثالثة آالف واربعمائة وثالثون دينار جزائـري( الذي يمثل
مجموع المبالغ المالية المحكوم بها بموجب السند التنفيذي و محضر التكليف بالوفاء و نبهناه بان له مهلة
خمسة عشر يوما )15( يوما تسري من تاريخ نشر هذا المحضر طبقا للمادة 612 مـن قـانـون اإلجراءات

المدنية و اإلداريـة وإال نفذ عليه جبرا بكافة الطرق القانونيـة
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الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
مكتب األستاذ برا هـيمي عبد الحـق

محضر قضائي لدى اختصاص مجلس قضاء بومرداس
معتمد لدى محكـمـة بومرداس الكائن مكتبه
بحي 1406 مسكن عمارة رقم 30 بومرداس .

هاتف0550.49.39.62:
إعالن عن بيع عقار بالمزاد العلني

باعلى عرض .
طبقا للمادة - -749 750 " من قانون اإلجراءات المدنية و اإلدارية.

لفائدة بنك الخليج الجزائر شركة ذات اسهم الكائن مقره بطريق الشراقة دالي ابراهيم الجزائر
بناء على امر الحجز الصادر عن رئيس محكمة خميس الخشنة بتاريخ 2018/11/11

تحت رقم 18/258
سيتم بيع عقار متمثل في قطعتين أرضيتين :

األولى كائنة بالمكان المسمى بن ضنون ببلدية خميس الخشنة والية بومرداس الحاملة لقسم 07
مجموع ملكية 917 و التي تقدر مساحتها ب 5210 متر مربع محاطة بجدار طوله 273 م بها

بناية تحتوي طابق ارضي مساحتها 320م2 *إسطبل* باعلى عرض
و الثانية كائنة ببلدية االخضرية بقرية أوالد مهدي و المقدر مساحتها االجمالية ب 2999.82 متر

مربع و التي يحدها من الشمال ملكية بوعالم احمد ومن الجنوب ملكية فرج الله ومستثمرة فالحية ومن
الشرق ملكية بوعالم احمد وممر و من الغرب ملكية عمري سليمان باعلى عرض

وذلك يوم 2022/12/06 . الساعة 14.00 زواال محكمة خميس الخشنة القاعة 03 .



15 الثالثاء 22 نوفمرب 2022م 
الـموافق لـ 28 ربيع الثاني 1444 هـ

تيليسكوب   الصباح

الصباح

صورة

حـي  إىل  املـؤدي  الطريـق  حافـة  انهـارت 
"بلفيـدار 1" يف بنـي يزقـن بغردايـة بسـبب 
انجـراف أريض، ولحمايـة مسـتعمي الطريـق، 
تدخل أعـوان الوحدة الرئيسـة للحمايـة املدنية 
وترشـيد سـواق  الطريـق  أجـل حراسـة  مـن 
مختلـف املركبـات، وتوعيتهـم بخفـض الرسعة 
تفاديا ألي حـوادث مميتة، خاصـة وأن الطريق 

يقـع أعـى منحـدر خطر.

اسـتطاع أعـوان األمـن عـى مسـتوى جامعة 
"تاسوسـت" بجيجـل، توقيـف أربعـة شـبان 
تسـلقوا السـور الخارجـي للحـرم الجامعـي، 
والتسـلل داخلـه فجـر األحـد املـايض، وتمكـن 
مـن  "تاسوسـت"  بجامعـة  الحراسـة  أعـوان 
تسـليم هـؤالء ملصالـح الرشطـة التـي فتحـت 

معهـم تحقيـق.

لـم يلـِق الكثـر مـن املواطنـن بـاال للمحيط 
االيكولوجـي، ومـا قـد ينجـر عـن تلويثـه، بل 
أقـدم البعـض منهـم عـى تفريغ حمـوالت من 
النفايـات الصلبـة ومخلفـات البناء عـى حواف 
الطرقـات، وهـو مـا وثّقـه مقطـع فيديـو تـم 
حـي  إىل  املـؤدي  الصحـراء  بطريـق  التقاطـه 
سـيدي غـزال يف بسـكرة، حيـث أظهـر املقطع 
بعـض الشـاحنات وهـي تقـوم بإفـراغ كميات 
كبـرة مـن بقايـا األبنيـة، يف حركة اختالسـية، 

لتعـود أدراجهـا مـن حيث جـاءت.

بـات تالميـذ العديد مـن املـدارس االبتدائية 
ببلدية الشـط يف واليـة الطـارف، يعانون من 
الـربد الشـديد نتيجـة تحطـم زجـاج النوافذ 
واألبـواب، ما قـد يُعّرض حياة هـؤالء ألمراض 
موسـمية هـم يف غنـى عنهـا، كمـا أن هـذا 

الوضـع من شـأنه أن يجعـل هـؤالء التالميذ 
يفقـدون الرتكيـز يف الدراسـة، فهـل تتدخـل 
السـلطات املحلية وتجـد حـال..؟، أم ترتاخى 

حتـى يخـرج الوضع عـن السـيطرة...؟؟.

املسـتثمرين يف زراعـة فاكهـة  أحـد  نجـح 
الكيـوي، كمـا اسـتطاع أن يرُبهن عـى نجاح 
عمليـة زرع العديـد مـن الفواكه االسـتوائية، 
مثل "املانغـا" و"االفوكادو" وحتـى "املوز"، 
وعـرض هـذا املسـتثمر فاكهة الكيـوي داخل 

أحـد أسـواق واليـة تيبـازة بسـعر 500 دج 
للكيلوغـرام الواحـد، ويكـون هذا املـزارع قد 
برهـن أن أوجه االسـتثمار متعـددة يف بالدنا، 

ـج..!!؟؟. للتحجُّ فال حاجـة 

تواصـل املصالـح املحلية يف تمنراسـت حمالت 
النظافـة التي تقـوم بها أسـبوعيا، حيث مّسـت 
هـذه الحملـة العديـد مـن األحيـاء والشـوارع 
الرئيسـية، كمـا ُخّصصت العمليـة لرفع مختلف 
النفايـات، وإزاحـة الرمال املرتاكمـة والتي باتت 
تغـزو الطرقـات وتتسـبّب يف عرقلـة املـارة من 

والسـائقن. الراجلن 

رفـع سـكان حـي 100 سـكن أو مـا يعـرف 
للجهـات  شـكوى  بوهـران،  )فرمـا(  بحـي 
الوصيـة عى رأسـها مؤسسـة توزيـع الكهرباء 
الناقـل  وإزالـة  التدخـل  أجـل  مـن  والغـاز 
الكهربائـي الـذي سـقط عـى رصيـف الحـي، 
والـذي يُشـّكل خطـورة كبرة عى سـكان الحي 

وحتـى عـى املـارة.

الربتغـايل كريسـتيانو  الالعـب  زادت شـعبية 
شـهرة  األكثـر  الالعـب  وأصبـح  رونالـدو، 
عـى  متابعيـه  عـدد  بلـغ  حيـث  العالـم،  يف 
مـا  متابـع،   )500( خمسـمائة  "اإلنسـتغرام" 
يشـر إىل أن لهـذا الالعب عشـاق مـن الجماهر 

عامليـا.

انجراف اأر�شي يت�شبب 
في اإنهيار حافة طريق

توقيف اأربعة �شبان ت�شللوا 
اإلى الحرم الجامعي

مواطنون يت�شّببون في تلوث 
المحيط االيكولوجي..!

حملة نظافة وا�شعة 
وم�شتمرة بتمنرا�شت

ناقل كهربائي "يترب�س" 
بالمواطنين.. !

رونالدو "االأ�شهر" ُمتابعة 
على "االإن�شتغرام"

البرد يجتاح ابتدائيات ال�شط 

"الكيوي" يغزو اأ�شواق تيبازة ب�شعر ال�500 دج

ُمنتهى التحّضر..!!
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هيئة التحرير
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021.73.71.28            
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توقعـت مصالـح األرصـاد الجوية، 
مسـاء امس االثنـن، اضطرابـا جويا 

البالد. قويا، يجتـاح شـمال 
نرشيـة  يف  املصالـح  ذات  وحـذرت 
خاصـة، مـن هبوب ريـاح قوية تصل 
رسعتهـا ما بـن 70 و80 كلم/سـا، 
عـى واليـات: بجايـة، جيجـل، عنابة 
والطـارف،  وذلك ابتداء من التاسـعة 
ليـال، إىل غاية التاسـعة مـن ليلة يوم 

الثالثاء. اليـوم 
نرشيـة  أفـادت  السـياق،  ذات  ويف 
أخـرى، هبـوب ريـاح قويـة تتعـدى 
واليـات:  تجتـاح  كلم/سـا   90
تلمسـان، عـن تيموشـنت، وهـران، 
مسـتغانم، معسـكر، غليزان، الشلف، 
تيبـازة، الجزائـر العاصمـة، البليدة، 
بومـرداس وتيـزي وزو، باإلضافة إىل 
تيسمسـلت، االغواط، املسـيلة، تيارت، 
الجلفـة والبيـض، وذلـك ابتـداء من 
مسـاء اليـوم إىل غاية منتصـف نهار 

الثالثاء. اليـوم 
واليـات:  مـن  كل  سـتعرف  فيمـا 
مسـتغانم، الشـلف، تيبـازة، الجزائر 
وزو،  تيـزي  بومـرداس،  العاصمـة، 
عنابـة  سـكيكدة،  جيجـل،  بجايـة، 
والطـارف، أمطـارا غزيـرة، تتعـدى 
30 ملـم محليـا، وذلـك ابتـداء مـن 
منتصـف الليـل إىل غاية التاسـعة من 

ليلـة اليـوم الثالثـاء.

وجـه  وزارة الصيـد البحـري، تحذير 
اىل  الصياديـن واملهنين، مـن اجل أخذ 
الحيطـة والحـذر، إثـر الريـاح القوية 
التي ستشـهدها بعض واليـات الوطن.

وأوضحـت الـوزارة يف بيان لهـا "انه 
أخـذ  املهنيـن  جميـع  مـن  "يرجـى 
قواربهـم  تفقـد  خـالل  مـن  الحيطـة 
وسـفن الصيد وضمـان ربطها بشـكل 
جيـد وسـليم" مشـرة بثـت مصالـح 
خاصـة  نرشيـة  الجويـة  االرصـاد 
تحـذر  الجويـة  األحـوال  بخصـوص 
من هبـوب ريـاح قوية برسعـة تتعدى 
90 كلـم يف السـاعة بدايـة من السـاعة 
السادسـة من مسـاء أمـس  االثنن 21 
نوفمرب 2022 لتسـتمر إىل غاية الساعة 
التاسـعة مـن صبيحـة اليـوم الثالثـاء 
22 نوفمرب 2022 ، مشـرة ان الواليات 
تيموشـنت،  عـن  تلمسـان،  املعنيـة: 
غليزان،  وهـران، مسـتغانم، معسـكر، 
العاصمـة،  الجزائـر  تيبـازة،  الشـلف، 

البليـدة، بومـرداس وتيـزي وزو
كمـا توقع هبـوب رياح قويـة برسعة 
تتعـدى 100كلـم يف السـاعة بداية من 
السـاعة التاسـعة ليـال من نهـار امس  
اإلثنـن 21 نوفمـرب 2022 لتسـتمر إىل 
غايـة السـاعة التاسـعة ليال مـن اليوم  
الثالثـاء 22 نوفمـرب 2022 ، بالواليات 
سـكيكدة،  جيجـل،  بجايـة،  التاليـة" 
عنابـة و الطـارف" –يضيفـا البيان-.

تيزي وزو
الفجر 06:01 

الظهر 12:34 

العصر 15:16 

المغرب 17:38

العشاء 19:00

akhbarelsabahonline@gmail.com :الثالثاء 22 نوفمبر 2022م الموافق لـ 28 ربيع الثاني 1444 هـ            العدد: 340               الثمن 15 دج            البريد اإللكتروني 

مواقيت الصالة للجزائر 
العاصمة وضواحيها

توقعات أحوال الطقس لنهار الغد

الجزائر 
18-14

قسنطينة 
14-09

ورقلة 
26-12

بشار 
25-09

ال تنسوا متابعة صفحتنا على الفايسبوك:

fb.com/akhbarelasbah

www.akhbarelsabahonline.dz :الموقع اإللكتروني

سحب من هذا العدد 
2000 نسخة

وهران 
20-15

مثل، امـس االثنن، بمحكمة عن بسـام 
البويـرة،  واليـة  غـرب  كلـم جنـوب   23
مرتكـب جريمـة القتل يف حق الشـقيقن 

املنحدريـن مـن بلديـة األخرية.
ببلديـة  وقعـت  التـي  القتـل  حادثـة 
نـاري  سـالح  باسـتعمال  الـروراوة 
وقعـت  والتـي  حـادة،  أداة  واسـتعمال 
ليلـة الخميـس إىل الجمعـة، خلفـت وفاة 
شـقيقن ينحدران من بلديـة االخرية .
وقـد حـر خـالل مثـول القاتـل أمام 
الشـقيقن  إخـوة  بسـام  عـن  محكمـة 
األهـل  مـن  كبـر  عـدد  إىل  باإلضافـة 
والجـران، أيـن هتفـوا مطـوال بتطبيـق 
القصـاص، كمـا حملـوا الفتـة مكتـوب 

"القصـاص". عليهـا 
محيـط  شـهد  أخـرى،  جهـة  ومـن 
محكمـة عن بسـام حضور أمنـي مكثف 
عـرب  النظـام  وحفـظ  الحركـة  لضبـط 

املحكمـة. املجـاور  الرئيـيس  الشـارع 

أوقفـت الفرقة املتنقلـة للرشطـة القضائية 
اإلداريـة  املقاطعـة  بأمـن  فايـت  بـأوالد 
بالرشاقـة )غـرب العاصمة( )08( أشـخاص 
مسـبوقن قضائيـا ومشـتبه فيهـم يف قضيـة 
االتجـار غـر الرشعـي باملخـدرات مـع حجز 
كميـات مـن األقـراص املؤثـرة، حسـب بيان 
أصـدره أمـن واليـة الجزائـر امـس اإلثنـن.

وأوضـح املصـدر أن مصالـح أمـن واليـة 
الجزائـر ممثلـة يف الفرقـة املتنقلـة للرشطـة 
املقاطعـة  )أمـن  فايـت  بـأوالد  القضائيـة 
توقيـف  مـن  "تمكنـت  بالرشاقـة(  اإلداريـة 
تـرتاوح  فيهـم،  مشـتبه  أشـخاص   )08(
أعمارهـم مـا بـن 18 و62 سـنة، مسـبوقن 
قضائيـا،  يف قضيـة االتجـار غـر الرشعـي 
باملؤثـرات العقلية واملخـدرات يف إطار جماعة 
بيضـاء  أسـلحة  وحيـازة  منظمـة  إجراميـة 
بـدون مـربر رشعـي لبـث الرعب يف الوسـط 

الحـري".
وقـد تمـت القضيـة تحـت اإلرشاف "الدائم 
واملسـتمر" للنيابـة املختصة إقليميا--حسـب 
البيان-- الذي أشـار إىل أن العملية "أسـفرت 
بعـد تنفيـذ إذن بالتفتيـش عن ضبـط وحجز 
)37436( قـرص مـن املؤثـرات العقليـة من 
مختلـف األنواع ومبلـغ مايل بالعملـة الوطنية 
فـاق )10( ماليـن سـنتيم جزائـري و )12( 

أبيضا سـالحا 
محظـورا مـن الصنـف السـادس ومختلف 
األنواع واألحجـام إضافة إىل وصفـات طبية".
وبعد اسـتكمال كافـة اإلجـراءات القانونية، 
النيابـة  أمـام  فيهـم  املشـتبه  تقديـم  تـم 

إقليميـا. املختصـة 
كمـا تمكنت فرقـة الرشطـة القضائية ألمن 
)رشق  البيضـاء  بالـدار  اإلداريـة  املقاطعـة 
توقيـف  أخـرى مـن  العاصمـة( مـن جهـة 
شـخصن متهمـن يف قضايـا رسقـة هواتـف 
دراجـة  باسـتحضار مركبـة ورسقـة  نقالـة 
ناريـة علما بـأن قضيـة الحال "جـاءت أثناء 
القيـام بدوريات لعنـارص بـذات الفرقة بأحد 
أحيـاء مدينـة الـدار البيضـاء التـي أوقفـت 
شـخصن مشـتبه فيهما برسقـة هواتف نقالة 
بالخطـف واسـتعمال دراجـة ناريـة تحمـل 
لوحـة تسـجيل مزيفة بهـا علم دولـة أجنبية 

مـن أجـل تضليـل مصالـح األمن".
وقـد تم اقتيـاد املشـتبه فيهمـا إىل املصلحة 
ليتبـن أيضـا أن الدراجـة النارية املسـتعملة 
وثائقهـا  دون  توقـف  حالـة  يف  مرسوقـة 
اإلجـراءات  اسـتكمال  بعـد  ليتـم  اإلداريـة 
القانونيـة، تقديمهمـا أمـام الجهـات النيابية 

إقليميـا. املختصـة 

دعوة للجزائريين للتنبيه بضرورة التحلي باليقظة واالصغاء الى النصائح

اعلنـت مصالـح الحمايـة املدنيـة عـن 
تسـجيل ارتفاع  يف عدد وفيـات االختناق 
بالغـازات املحروقة يف العرشة أشـهر من 
سـنة 2022 ب 10 وفيات مقارنة بالفرتة 
نفسـها من العام املنـرصم 2023 ، حيث 
دقـت ناقـوس  ناقـوس الخطـر والتنبيه 
بـرورة التحـي باليقظـة واالصغاء اىل 

النصائح واإلرشـادات .
النقيـب رفيـق طلحـي رئيـس  وقـال 
الحمايـة  بمديريـة  اإلحصـاءات  مكتـب 
األكثـر  الحـري  الوسـط  ان  املدنيـة  
بالغـازات  االختنـاق  لحـوادث  تسـجيال 
مقارنـة باملناطـق الريفيـة ،وهـذا ليـس 
معنـاه أن الريـف يف منأى عـن مثل هكذا 

حـوادث .
وبلغـة االرقام افاد املتحـدث ان حوادث 
 CO املحروقـة   الغـازات  مؤملـة بسـبب 
سـجلت هذه السـنة )2022( مـن بينها 
 4 أربعـة  بحيـاة  أودى  الـذي  الحـادث 
أفـراد مـن عائلة واحـدة ، قائـال انه منذ 
جانفـي 2022 اىل شـهر أكتوبـر املايض 
سـجل 47 حـادث إختناق بالغـاز ،أودت 
13 شـخصا ،وتـم  بحيـاة ثالثـة عـرش 

اسـعاف وانقـاذ 107 أشـخاص .
رضورة  اىل  الجميـع  املتحـدث  ونبـه 
يف  الغـازات  رصف  قنـوات  اىل  االنتبـاه 
،وتفقـد  والجماعيـة  الفرديـة  املنـازل 
االنسـدادات  مـن  وسـالمتها  حالتهـا 
وااللتـواءات ،وصيانة أجهـزة التدفئة قبل 
اسـتخدامها تفاديـا لـكل املخاطـر ، كما 
نصـح  العائالت التـي تعـود اىل منازلها 
املداخـن  معاينـة  بـرورة  املهجـورة 
وتنظيفهـا  الغـازات  رصف  وقنـوات 
،وصيانـة أجهـزة التدفئـة قبل تشـغيلها 

، مشـددا انه مـن الروري جـدا مراقبة 
مداخـن العمـارات ،وتنظيفهـا )خاصـة 
بإلزاميـة  ،وذكـر    ) الطيـور  أعشـاش 
التدفئـة  أجهـزة  سـالمة  مـن  التأكـد 
وصيانتهـا قبل اسـتخدامها )باستشـارة 

اإلختصـاص( . أهـل 
كمـا نصح املتحـدث "بعـدم اللجوء اىل 
اسـتعمال قنوات رصف الغازات الطويلة 
)غـر  ومتصلـة  أقـرص  كانـت  ،كلمـا 
منفصلـة( كانت أسـلم ،وبالتـايل تجنبنا 
االختنـاق بغـاز CO السـام الـذي ال لون 
وال رائحـة لـه )القاتـل الصامـت(، قائال 
هنـاك نـوع مـن قنـوات رصف الغازات 
)يمكـن تمديدهـا وتقليصهـا تأتـي عى 
يف  اسـتعمالها  ،يُمنـع  شـكل حلزونـي( 

املياه . املدافـئ وسـخانات 
حـوادث  ان  السـياق  ذات  يف  واشـار 
بسـبب  أيضـا  ُسـجلت  كثـرة  اختنـاق 
سـوء اسـتعمال سـخانات املياه بسـبب 
مـكان تركيبهـا مثـال داخل الحمـام ،أو 
بسـبب قنـوات رصف الغازات املسـدودة 

أو املربوطـة بشـكل غـر سـليم ، حيـث 
نصـح  باالنتبـاه اىل لـون شـعلة املدفأة 
)أزرق :ترصيـف جيـد للغـازات ،برتقايل 
أو أحمـر :نسـبة احـرتاق الغـاز ضعيفة 
مـن  التأكـد  ،وجـب  منعدمـة  حتـى  أو 

سـالمة قنـوات الترصيـف ( .
وشـدد ذات املختـص انه عـى أصحاب 
الشـقق  أصحـاب  سـيما  ال  املنـازل 
مـن  بالكثـر  يتحلـوا  أن  بالعمـارات 
الضمـر  اىل  يحتكمـوا  ،وأن  املسـؤولية 
املنـزل  تصميـم  تغيـر  بعـدم  والعقـل 
تفاديـا  باملداخـن  األرضار  والحـاق 
املحروقـة  بالغـازات  االختنـاق  ملخاطـر 
الكبـر عـى سـالمة  ، قائـال" حرصنـا 
املواطـن أوصلنـا اىل حـد طـرق أبـواب 
املنـازل ،ومعاينة أنابيـب وقنوات رصف 
توصيـالت  وجدنـا  ،ولألسـف  الغـازات 
باألنابيـب وربـط قنـوات الـرصف غـر 
مـن  ،كان  تغيـرات  وحتـى  سـليمة 

". تفاديهـا  الواجـب 

الجزائـي  القطـب  رئيـس  أجـل 
سـيدي  بمحكمـة  واملـايل  االقتصـادي 
امحمـد، امس االثنـن، للمـرة الثالثة عى 
التـوايل، محاكمة الوزير السـابق للموارد 
 28 تاريـخ  إىل  براقـي  أرزقـي  املائيـة 

الجـاري. نوفمـرب 
 29 رفقــة  براقـي  أرزقـي  ويتابـع 
يتعلـق  ثقيـل  فسـاد  ملـف  يف  آخريـن 
بمشـاريع "التحويـالت الكـربى واملياه" 
الوقايـة  قانـون  تضمنهـا  ثقيلـة  بتهـم 
من الفسـاد ومكافحتـه 01/06 وقانون 
العقوبـات، تتعلـق بمنـح عمـدي للغـر 
امتيـازات غر مـربرة عند إبـرام صفقات 

الترشيعيـة  ومالحـق مخالفـة لألحـكام 
والتنظيميـة الجـاري بهـا العمـل، طلب 

قبـض  مسـتحقة،  غـر  مزايـا  وقبـول 
أو  تحضـر  بمناسـبة  ومنفعـة  أجـرة 
اجـراء مفاوضات قصد إبـرام الصفقات، 
تبديـد أمـوال عموميـة واالسـتعمال عى 
نحـو غـر رشعـي للممتلـكات وأمـوال 
عموميـة، منـح إعفـاءات وتخفيضات يف 
الرائـب والرسـوم مـن دون ترخيـص 

القانون. مـن 
فضـال عن تزويـر يف محـررات تجارية 
واسـتعمال املـزور واملشـاركة، باإلضافة 
إىل جنحـة تبييـض األمـوال املوجهة فقط 
أرزقـي  السـابق  املائيـة  املـوارد  لوزيـر 

قي. برا

دعـت مصالـح الحمايـة املدنيـة امس 
االثنـن،  املواطنن إىل االلتـزام بإجراءات 
الحيطـة والحـذر، وذلـك تبعـا للنرشيـة 
الجويـة التـي حـذرت مـن هبـوب رياح 
قويـة عـى املناطـق السـاحلية و قـرب 
بيـان  بـه  أفـاد  مـا  السـاحلية، حسـب 

للمديريـة العامـة للحمايـة املدنيـة.
وتأتـي هـذه اإلجـراءات تبعـا للنرشية 
الخاصـة الصادرة عـن الديـوان الوطني 
ريـاح  الجويـة حـول هبـوب  لألرصـاد 
قويـة عـى املناطـق السـاحلية واملناطق 
قـرب السـاحلية، قـد تصـل رسعتهـا يف 
بعض األحيان 80 كلم/سـا عـى املناطق 

الرشقيـة وكـذا برسعـة تصـل يف بعـض 
بعـض  عـى  كلم/سـا   90 اىل  األحيـان 

الغربية. املناطـق 
مصالـح  تدعـو  الخصـوص،  وبهـذا 
الحمايـة املدنيـة إىل جملة مـن اإلجراءات 
املنزليـة  الحـوادث  لتجنـب  الوقائيـة 
بالتقلبـات  املرتبطـة  املـرور  وحـوادث 
الجويـة الناجمـة عـن الرياح، مـن بينها 
ترتيـب وتثبيت األثـاث الحسـاس القابل 
االسـتعانة  الريـاح،  بفعـل  لالنكسـار 
ال  للنجـدة  إضافيـة  إنـارة  بوسـائل 
تتطلـب التيـار الكهربائـي عـى سـبيل 
املثـال مصبـاح يـدوي مـزود ببطاريات 

للشـحن، غلـق النوافـذ والسـتائر، وضع 
والعتـاد  الحيوانـات  وكـذا  السـيارات 
إىل جانـب  واملرائـب،  املالجـئ  الهـام يف 
عـدم االقرتاب مـن البحر خاصـة املناطق 
الصخريـة وكذلـك البحـرات واملجمعات 

املائيـة.
مصالـح  تدعـو  للبنايـات،  وبالنسـبة 
الرافعـات  حمايـة  إىل  املدنيـة  الحمايـة 
بوضعهـا بالطريقـة الصحيحـة لتجنـب 
سـقوطها مـن شـدة الريـاح،  مـع اتباع 
نـرشات الجويـة وكـذا حالـة الطرقـات 

التنقل. عنـد 

ارتفاع رهيب لوفيات االختناق بالغاز بالجزائر 
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