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يشـارك وفـد برملانـي عن مجلـس األمة 
للجمعيـة  الخريفيـة  الـدورة  يف فعاليـات 
الربملانيـة للتعـاون واألمـن يف أوروبـا، يف 
الفـرة مابـن 24 و 26 نوفمـرب الجـاري، 

بالعاصمـة البولنديـة وارسـو.

ووفـق بيـان ملجلس االمـة،  انـه يتكون 
وفـد مجلس األــمة من سـعيد سـعيدي، 
رئيـس لجنـة التجهيـز والتنميـة املحلية، 
قـدور براجـع، عضـو مجلـس األمة،أحمد 
بـدة، عضو مجلـس األمة. وجديـر بالذكر، 

أن الربملـان الجزائـري يحـوز عـى صفـة 
رشيـك يف التعـاون لدى الجمعيـة الربملانية 
ملنظمـة األمـن والتعـاون يف أوروبـا، وقـد 
دأب عى املشـاركة بانتظـام يف اجتماعاتها، 

الصفة... بهـذه 

شـدد وزيـر الصحة، عبـد الحق سـايحي 
االساسـية  الـروط  "مراعـاة  أهميـة  عـى 
تكويـن  خـال  مـن  واسـتدامته  لتشـغيله 
املوظفـن املؤهلـن يف اطـار جمـع املعلومات 
وموثوقيتهـا  بالجزائـر  الرسطـان  حـول 
واسـتخدام برنامـج املنظمة العامليـة للصحة 
املسـتخدم كذلـك مـن طـرف املركـز الدويل 
للبحـوث حـول الرسطان للمشـاركة يف تبادل 
عاملـي للمعطيـات يف اطـار هـذه البحـوث".

واكـد وزيـر الصحـة  عـى رضورة تحديد 
األولويـات ووضـع خارطـة طريـق للشـبكة 
ملتقـى  كل  يف  الرسطـان  لسـجل  الوطنيـة 
سـنوي من أجـل تحسـن نوعيـة املعلومات، 
نيابـة عنـه مديـر  قرأهـا  كلمـة  داعيـا ويف 
الوقايـة وترقيـة الصحـة بالـوزارة, الدكتور 
جمـال فـورار، يف افتتـاح امللتقـى السـنوي 
إىل  للسـكان,  للرسطـان  الوطنـي  للسـجل 
تبـادل  كيفيـات  حـول  التشـاور  "تشـجيع 
تعزيـز  اجـل  مـن  وتشـاركها  املعطيـات 

معطيات سـجل الرسطـان عى نحـو موثوق 
عـرب الواليـات ال 58 ضمن الشـبكة الوطنية 

للسـجات".
الوطنيـة  الوضعيـة  تعزيـز  اطـار  ويف 
وانشـاء قاعـدة معطيـات وطنيـة للرسطـان 
بالجزائـر، ذكـر املسـؤول األول عـن القطاع 
أنـه تم "تجسـيد التنظيم الهرمي يف الشـبكة 
بموجـب القـرار الـوزاري رقـم 98 املـؤرخ 
يتمحـور  والـذي   2015 سـبتمرب   27 يف 
حـول التنسـيق اإلقليمـي يف الرق والوسـط 
معطيـات  اسـتغال  أن  واعتـرب  والغـرب". 
التـي  الوطنيـة  للشـبكة   2019 سـجات 
سـيتم عرضهـا باملناسـبة "ليسـت اسـتثناء 
بالجزائـر  للرسطـان  التطـوري  لاتجـاه 
والعالم بالنظر اىل شـيخوخة السـكان ونمط 
الحيـاة املرض بالصحـة مع غياب املسـؤولية 
الفرديـة والجماعية للسـلوكات غـر الصحية 
وعوامـل الخطـر البيئية التي وصفهـا الوزير 
ب"السـبب الرئييس يف التحـول الوبائي الذي 

مـرت به الجزائـر وعبء هذه األمـراض الذي 
يثقـل كاهـل املنظومـة الصحيـة".

وأشـار السـيد سـايحي يف هـذا السـياق 
اىل وسـائل الكشـف والتشـخيص املتطـورة 
قـال- --كمـا  سـمح  ممـا  للمـرض، 

- ب"التخفيـض مـن نسـبة الوفيـات بعـد 
التكفـل بالحـاالت يف مرحلـة يمكـن عاجها 
بفضـل انخـراط الجميـع، مما جعـل من داء 
الرسطـان يصنـف فعليـا ضمـن األمـراض 

للشـفاء". القابلـة  املزمنـة 
وذكـر، وفـق معطيـات املنظمـة العامليـة 
للرسطـان  الرئيسـية  باألسـباب  للصحـة، 
والوفيـات الناجمـة عنـه واملقدرة بنسـبة 70 
باملائة معظمها بالدول املنخفضة واملتوسـطة 
الدخـل، حيث يرجع -حسـب وزيـر الصحة- 
"ثلـث هذه الوفيـات اىل خمسـة عوامل خطر 
رئيسـية سـلوكية وغذائية كالتدخن وتعاطي 
الكحـول والتغذيـة غـر الصحيـة والخمـول 

والسـمنة". البدني 

الدسـتورية،عمر  اسـتقبل رئيس املحكمة 
بلحـاج،  بالجزائـر العاصمة، وزيـرة العدل 
يف حكومـة الوحـدة الوطنية الليبيـة، حليمة 
إبراهيـم عبـد الرحمـان، التي تقـوم بزيارة 

عمـل اىل الجزائر.
الطرفـان  "أشـاد  محادثاتهمـا،  وخـال 
البلديـن  تربـط  التـي  العاقـات  بعمـق 
الشـقيقن وباملسـتوى الراقـي الـذي بلغـه 
التعـاون الثنائي بينهما, مسـتعرضن سـبل 
وآفـاق تعزيـزه يف مختلف امليادين، السـيما 

يف مجـال القضـاء الدسـتوري"، حسـب ما 
أفـاد بـه بيـان للمحكمـة الدسـتورية.

املحكمـة  رئيـس  أبـرز  وباملناسـبة، 
الدسـتور --يضيف ذات املصـدر-- "أهمية 
اإلصاحـات العميقـة املتواصلـة يف الجزائـر  
تحـت القيادة الرشـيدة لرئيـس الجمهورية، 
عبـد املجيـد تبـون, مـن أجـل بنـاء جزائر 
جديـدة، خاصـة يف مجـال تدعيـم ضمانات 
اسـتقالية القضاء من خال انشـاء محكمة 
وصاحيـات  مميـزة  بتشـكيلة  دسـتورية 

واسـعة". مـن جهتها، أكـدت وزيـرة العدل 
الليبيـة عـى "األهميـة البالغة" التـي توليها 
سـلطات بادهـا لتطويـر عاقـات التعاون 

الجزائر. مـع  الثنائـي 
املسـؤوالن  جـدد  اللقـاء،  ختـام  ويف 
"إرادتهمـا يف العمـل عـى تعزيـز عاقـات 
الخـربات  وتبـادل  والتعـاون  التشـاور 
والزيـارات بـن البلديـن، خاصـة يف مجـايل 

الدسـتوري". والقضـاء  العدالـة 
فريال/ت

فريال/ت فريال/ت

اقـر وزير الصحـة بأحقيـة املطالـب التي 
الوطنيـة  النقابـة  رئيـس  قبـل  مـن  رفعـت 
الجزائريـة للنفسـانين،  و جـدد عزمه للعمل 
سـّويا مـن أجـل حـل املشـاكل العالقـة مـن 
إعـداد  يف  املطروحـة  النقـاط  إدراج  خـال 
القانون األسـايس الخاص بالنفسـانين، حيث 
أن القوانـن األساسـية الخاصة بمسـتخدمي 
الصحـة و التي وضعـت سـنة 2008 لم تعد 

تلبـي حاجيـات ومتطلبـات املسـتخدمن.
وأّكـد  وزيـر الصحـة  عبد الحق سـايحي 
اول أمـس بمقـر  خـال اسـتقباله  مسـاء  
الـوزارة، أعضـاء النقابـة الوطنيـة الجزائرية 
للنفسـانين برئاسـة خالـد كـداد، بحضـور 
إطـارات مـن اإلدارة املركزيـة، مجـددا عـى 
أهميـة االصغـاء و التكفـل بـكل املسـائل و 
االنشـغاالت املطروحـة مـن طـرف  مختلـف 
وصفهـا  التـي  و  االجتماعيـن  الـركاء  
"بمطالـب رشعية مـع إظهـار اإلرادة للتكفل 

" بها 
و أضـاف  الوزيـر ان الفرصـة اتيحـت لنا 
مجـددا للعمـل سـويا بـكل نزاهة و شـفافية 
لـكل  األساسـية  القوانـن  يف  النظـر  إلعـادة 
مسـتخدمي الصحة بجميع اسـاكهم مشـددا 
عـى رضورة االسـتثمار يف العنـر البـري 
مـن خال وضـع أسـاليب و طـرق جديدة و 

حتـى دراسـات  استكشـافية لذلك.

من جهته، كشـف رئيـس النقابـة الوطنية 
قـرارات  إسـداء  يف  رغبتـه  عـن  الجزائريـة 
جديدة و حاسـمة تخـدم جميع االسـاك كما 
الـح عـى أهميـة الحوار عـى املسـتوى املحيل 
و املؤسسـاتي الـذي يعتـربه ناقصـا يف بعض 

الصحية. املؤسسـات 
وباملناسـبة اسـتعرض خالـك كـداد  جملة 
من االنشـغاالت خاصـة فيما تعّلـق بمراجعة 
بالنفسـانين   الخـاص  األسـايس  القانـون 
 ، الجديـدة  التصـورات  و  املعطيـات  حسـب 
كمـا طالـب بتحسـن ظـروف العمـل و رفع 
مسـتوى التوظيـف و التكويـن املتواصـل و 
كـذا التكويـن عـن بعـد باإلضافـة إىل  إرشاك 

هـذه الفئـة يف املجالـس اإلستشـارية .
التكويـن  الوزيـر، عـى أهميـة  أّكـد  كمـا 

املتواصـل لـكل األسـاك مـع رضورة الرفـع 
مـن امليزانيـة املاليـة املخّصصة له، مشـرا يف 
ذات السـياق، إىل الكفـاءات و املؤهـات التـي 
يتمتّـع بهـا النفسـانيون و التـي لم تسـتغل 
مهمـة  حـر  يمكـن  ال  كمـا  ينبغـي،  كمـا 
األطبـاء النفسـانين يف معالجـة املرىض فقط، 
بـل تشـمل أيضـا مسـتخدمي الصحـة الذين 
قـد يحتاجـون يف بعـض األحيـان ايل رعايـة 
نفسـية نتيجـة الضغوطـات التـي تعتليهـم 

عملهم. ممارسـة  جـراء 
و يف األخـر، عـرّب عبـد الحق سـايحي، عن 
إرتياحـه و تفاؤلـه بعـد هـذا اللقـاء، مقرحا 
تنظيـم لقـاءات تشـاورية  دوريـة لدراسـة 
و  متابعـة كل االقراحـات  بـكل شـفافية و 

. قية ا كامليا.سمصد

تـرأس الوزيـر األول، أيمـن بـن 
األربعـاء،  أمـس،  الرحمـان،  عبـد 
اجتماًعـا للحكومـة بقـر الدكتور 
سـعدان يف العاصمـة، تنـاول عديـد 

امللفـات مسـت قطاعـات عديـدة.
الوزيـر  ملصالـح  بيـان  وحسـب 
األول فـإن االجتماع األسـبوعي درس 
عـدة ملفـات هامة، يف مجـال العدل، 
درسـت الحكومـة مروعـا تمهيديا 
أرايض  بحمايـة  يتعلـق  لقانـون 
قّدمـه  عليهـا،  واملحافظـة  الدولـة 
وزيـر العـدل، حافـظ األختـام عبد 

الرشـيد طبـي.
التمهيـدي  الــمروع  وينـّص 
لهذا القانـون، الذي تّمت الــمبادرة 
به بنـاًء عـى تعليمـة السـيد رئيس 
قانونـي  نظـام  عـى  الجمهوريـة، 
جديد من شـأنه أن يسـمح بمكافحة 
املنجـزة  القانونيـة  غـر  البنـاءات 
عـى أرايض الدولـة، بشـكل فعـال، 
وتعزيز مسـؤولية مسـّريها وضمان 

االسـتغال األمثـل ألرايض الدولـة.
كما يكـّرس إطـارا قانونيا يحظر 
ويقـّر عقوبـات شـديدة قـد تصـل 
 )20( عريـن  لــمّدة  السـجن  إىل 
سـنة، وفـرض غرامة بمبلـغ مليوني 
جزائـري،  دينـار   )2.000.000(
أو  الدولـة  أرايض  عـى  تعـدٍّ  لـكّل 
أفعـال تـؤدي إىل تدهـور قيمتهـا أو 

تغيـر وضعهـا أو طابعهـا.
وطبقا لإلجراءات الــمعمول بها، 
سـتتم دراسـة مـروع هـذا النص 
لــمجلس  قـادم  اجتمـاع  خـال 

الـوزراء.
وأضـاف البيـان ذاتـه ،يف مجـال 
العمل والتشـغيل، قـّدم وزير العمل، 
االجتماعـي  والضمـان  والتشـغيل 
مروعي نّصـن تريعين، يتمثان 
يف، مـروع تمهيدي لقانـون يتعّلق 
وممارسـة  النقابيـة  باملنظمـات 
إطـار  يف  ينـدرج  النقابـي،  الحـق 
الجمهورية،  تنفيذ تعليمـات رئيـس 
ويهـدف إىل تحديد املبـادئ والقواعد 
املرتبطـة بالحريـة النقابيـة وحماية 
ممارسـة الحـق النقابـي، ويرمي إىل 
تكييـف فحـوى النظـام الحـايل مع 
أحـكام دسـتور أول نوفمـرب 2020 
التـي تكـّرس مبـادئ حريـة التعبر 
النقابية. وحرية االجتمـاع والحريـة 
وتجـدر اإلشـارة أّن مـروع هذا 
النص الـذي يرمـي إىل تعزيز اإلطار 
النقابـي  الحـق  القانونـي ملمارسـة 
ق  يطبَـّ جديـد  قانـون  وصياغـة 
العمومـي  االقتصـادي  القطـاع  يف 
الوظيفـة  قطـاع  ويف  والخـاص 
العموميـة، يشـّكل إصاحـا وتحديا 
رضوريـن مـن أجـل ترقيـة الحرية 
النقابـي. الحـق  النقابيـة وحمايـة 

إطـار  يف  أيضـا  يأتـي  كمـا 
مراجعـة أحـكام القانـون رقـم 90 
ـــ 14 املـؤرخ يف 2 جـوان 1990، 
الحـق  ممارسـة  بكيفيـات  املتعلـق 
النقابـي، بعـد تجربـة تزيـد مدتها 
سـنة،   )32( وثاثـن  اثنـن  عـن 
وذلـك قصـد إثـراء أحكامـه طبقـا 
التفاقيـات املنظمـة الدوليـة للعمـل 
التـي صادقـت عليها بادنا، السـيما 
االتفاقية رقـم 87 املتعلقـة بالحرية 
النقابـي  الحـق  وحمايـة  النقابيـة 
واالتفاقيـة الدوليـة للعمـل رقم 98 
واملفاوضـة  التنظيـم  حـق  حـول 

الجماعيـة.

تمهيـدي  مـروع  عـن  وفضـا 
لقانون يتعلـق بالوقاية من النزاعات 
الجماعيـة للعمـل وتسـويتها، يرمي 
إىل تحديـد األحكام املتعلقـة بالوقاية 
للعمـل  الجماعيـة  النزاعـات  مـن 
وتسـويتها وممارسـة حق اإلرضاب.
وجديـر بالذكـر أن مـروع هذا 
محـل  ويحـل  يلغـي  الـذي  النـص 
 02 ـ   90 رقـم  القانـون  أحـكام 
املـؤرخ يف 6 فيفـري 1990، املتعلق 
بالوقايـة مـن النزاعـات الجماعية يف 
حـق  وممارسـة  وتسـويتها  العمـل 
تنفيـذ  إطـار  يف  ينـدرج  االرضاب، 
الجمهوريـة  رئيـس  توجيهـات 
أكثـر  آليـات  بتكريـس  املتعلقـة 
مرونـة للحـوار االجتماعـي، توافقية 
ومتزنـة وفعالـة مـن أجـل تسـوية 
يسـمح  بمـا  الجماعيـة،  النزاعـات 
لانعـاش  مواتيـة  بيئـة  بإرسـاء 
االقتصـادي الوطنـي والحفـاظ عى 

االجتماعـي. السـلم 
لإلجـراءات  وطبقـا  األخـر،  ويف 
دراسـة  سـتتم  بهـا،  الــمعمول 
لهذيـن  التمهيديـن  املروعـن 
قـادم  اجتمـاع  خـال  القانونـْن 

الـوزراء. لــمجلس 
وأضـاف البيـان ذاتـه، يف مجـال 
الحكومـة لعرض  الطاقة، اسـتمعت 
قّدمـه وزيـر الطاقـة واملناجم حول 
فـرع  لتطويـر  الطريـق  خارطـة 
الهيدروجـن بالجزائـر، حيث ترمي 
السـيما إىل تنويـع التزويـد بالطاقة 
الطاقـوي وترسيـع  األمـن  وتعزيـز 
مسـار االنتقـال الطاقـوي وتقليص 

لبادنا. الكربـون  بصمـة 
أّن خارطـة  إىل  اإلشـارة  وتجـدر 
عـّدة  تشـمل  التـي  الطريـق هـذه، 
االسـراتيجية  تشـّكل  محـاور 
الهيدروجـن،  لتطويـر  الوطنيـة 
تتيـح للفاعلـن الوطنيـن والدولين 
الرضوريـة  الرؤيـة  الحصـول عـى 
فيمـا يخص السياسـات والتنظيمات 
والتدابـر التحفيزية واملشـجعة التي 
العمومية من  السـلطات  سـتعتمدها 
يف  الهيدروجـن  فـرع  نـر  أجـل 

بادنـا.
البحـري،  الصيـد  مجـال  يف  و 
اسـتمعت الحكومـة لعـرض وزيـر 
الصيـد البحري واملنتجـات الصيدية 
لقطـاع  الطريـق  خارطـة  حـول 
الصيدية. البحري واملنتجـات  الصيد 
أهـم  إىل  العـرض  تطـّرق  وقـد 
األعمـال املنجـزة منـذ سـنة 2020 
فيمـا  اسـترافيا  تحليـا  وقـّدم 
يخـص أهـداف 2023 و 2024، من 
خـال إبـراز األعمـال التـي يتعـّن 
االسـراتيجية  واألهـداف  مبارشتهـا 
وتتعّلـق  بلوغهـا.  ينبغـي  التـي 
مجـاالت  بمختلـف  األعمـال  هـذه 
البحـري،  الصيـد  لقطـاع  النشـاط 
وبنـاء  الصيديـة  املنتجـات  السـيما 
وإصاح السـفن وتحسـن الظروف 
ملهنيّـي  واالقتصاديـة  االجتماعيـة 
املائيـات.  وتربيـة  البحـري  الصيـد 
ويجـدر التذكـر بـأّن مخطـط عمل 
الحكومـة يف شـقه املتعّلـق بتطويـر 
املائيـات،  وتربيـة  البحـري  الصيـد 
آفـاق  يف  االنتـاج  رفـع  إىل  يرمـي 
 166.000 إىل  ليصـل   2024 سـنة 
طنّـا مـن املنتجـات الصيديـة، منها 
تربيـة  أسـماك  24.000 طنـا مـن 

املائيـات.
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 تطرق إلى عناصر القوة التي تقوم عليها 
المقاربة الجزائرية من أجل تكريس حضورها

لإلجابة على 32 سؤال شفوي

بعجي يستقبل وفدا عن حركة حماس الفلسطينية

،أن  الوطنـي  الشـعبي  املجلـس  رئيـس  أكـد 
رئيـس الجمهوريـة عبـد املجيـد تبـون، أضـاف 
حيويـة للدبلوماسـية الجزائريـة، مشـر ا اىل  أن 
العـودة القويـة لكلمـة الجزائـر يف الكثـر مـن 
امللفـات املطروحـة عى املسـتوى الـدويل، تفرض 
تبنـي رؤية وإسـراتجية والعمل يلزم تجسـيدها 
عـى املسـتوى الربملانـي إلحـداث نقلـة نوعيـة يف 
العمـل الدبلومـايس الربملاني-عـى حـد تعبره-.

وشـدد بوغـايل عـى إعــطاء انطاقة فعــلية 
لـن  للصداقـة  الربملانيـة  املجموعــات  آلليـة 
األهــداف،  يتحقــق دون اسـراتيجية محـددة 
توجه أنشـطتها وتحدد أولوياتها، وتجعــلها أداة 
فعالـة لحماية مصالح الجزائر عــى املسـتويات 
السياسية واالجتماعــية والثقافـية واالقـتصادية 
خاصة يف ظل توجه الجزائر لدعــم الدبلوماسـية 

االقتصاديـة.
وأوضح بوغـايل،  خال جلسـة لضبط مخطط 
عمـل هذه املجموعـات،  أن الهدف األسـايس لهذه 
الجلسـة، هو مناقشـة أنجـع السـبل لتفعيل دور 
مجموعـات الصداقـة الربملانيـة، بالشـكل الـذي 
يجعلهـا تلعـب دورهـا كامـا يف إعطـاء الدفـع 
توفـر  مـع  الربملانيـة،  للدبلوماسـية  املطلـوب 

الظـروف املائمـة والـروط الازمـة لذلك.
 وأردف بوغـايل، بـأن تنظيـم هذا النشـاط ما 
هـو إال امتـداد للحيويـة التـي أضفاهـا السـيد 
رئيـس الجمهوريـة عــى دبلوماسـية الجزائـر، 
والتحـوالت الكبرة التي تشهــدها عــى مختلف 

السياسية واالقــتصادية واالجتماعـية  األصعـدة 
والثقافية، والحيز الواسـع الذي اكتسـبه العــمل 

الربملانـي يف مختلـف املسـتويات.
الجلسـة  هـذه  أن  املجلـس،  رئيـس  وتابـع 
سـتبقى ورشـة مفتوحـة مـن أجـل بنـاء تصور 
شـامل وإعداد خطة مدروسـة تجعـل مجموعات 
الصداقـة الربملانيـة أداة ناجعـة تدعـم أولويـات 
عـن  وتدافـع  وتعززهـا  الخارجيـة  السياسـة 
الدوليـة وتحقيـق  مواقـف الجزائـر يف املحافـل 
والثقافيـة. واالقتصاديـة  السياسـية  مصالحهـا 
املجلـس  رئيـس  وجـه  السـياق،  نفـس  ويف 
بـرضورة تفعيل الجوانـب املجدية مـن العاقات 

مـع الـدول وال سـيما ما تعلـق بتشـجيع التبادل 
يف مختلـف املجـاالت االقتصاديـة وكـذا تشـجيع 
االبتـكار واالسـتفادة مـن التجـارب الناجحـة يف 
الصحـة  املتجـددة،  الطاقـة  املعرفـة،  قطاعـات 

والتعليـم وغرهـا.
واختتـم رئيـس املجلـس كلمتـه موضحـا أن 
الغايـة األساسـية لهـذه الجلسـة هي التأسـيس 
الربملانيـة  املجموعـات  عمـل  يف  جديـد  لعهـد 
للصداقـة يحقق الديمومة والتنسـيق يف أنشـطتها 
كإحـدى  مكانتهـا  ولتعزيـز  للفعاليـة  ويـؤدي 

الربملانيـة. للدبلوماسـية  األساسـية  الدعامـات 

األوروبيـة  الربملانيـة  املجموعـة  عقـدت 
للتضامـن مـع الشـعب الصحـراوي اجتماعا، 
السـفر  قدمـه  لعـرض  خالـه  اسـتمعت 
واالتحـاد  بأوروبـا  املكلـف  الصحـراوي 
األوروبـي، أبـي برايـا البشـر، حـول آخـر 
خاصـة  الصحراويـة،  القضيـة  تطـورات 
فيمـا تعلـق باسـتمرار الحـرب يف الصحـراء 
الغربيـة وفشـل مجلـس األمـن الـدويل مجددا 
الوضـع عـى  لدقـة وخطـورة  االسـتجابة  يف 

األرض.
وأفادت وكالـة األنبـاء الصحراوية )وأص(، 
بـأن اللقـاء الـذي عقدتـه املجموعـة الربملانية 
اندريـاس شـيدر - عـى  األوروبيـة برئاسـة 
األوروبـي  للربملـان  العلنيـة  الـدورة  هامـش 
املنعقـدة يف مدينـة سراسـبورغ يف الفـرة ما 
بـن 21 و 25 نوفمـرب الجاري - تنـاول تقييم 
املبـادرات واألنشـطة التي تم القيـام بها خال 
الفـرة األخـرة لصالـح التعريـف بالقضيـة 

الصحراويـة.

واسـتعرض الديبلومـايس الصحـراوي، أبي 
برايـا البشـر،  حسـب مـا اوردتـه وكالـة 
االنباء الجزائريـة، خال اللقـاء، آخر تطورات 
القضيـة الصحراوية عى املسـتويات الوطنية، 
الجهويـة والدوليـة، خاصـة مـا يتعلـق منها 
باسـتمرار الحرب يف الصحراء الغربية وفشـل 
مجلـس األمـن الـدويل مجـددا يف االسـتجابة 
لدقـة وخطـورة الوضع عـى األرض, باإلضافة 
حسـاب  عـى  املغـرب  محابـاة  مواصلـة  إىل 
تنفيـذ املأموريـة األصليـة املتمثلـة يف تصفيـة 
االسـتعمار من اإلقليـم, يضيـف ذات املصدر.

االفريقـي  االتحـاد  موقـف  تثمـن  وبعـد 
وقـرار املحكمـة اإلفريقيـة لحقـوق اإلنسـان 
أن  الصحـراوي  املسـؤول  أكـد  والشـعوب، 
"الكـرة اآلن يف مرمـى أوروبـا أكثـر مـن أي 
التصعيـد  مـن  مزيـد  لتجنـب  مـى  وقـت 
وتدهـور األوضـاع األمنية يف منطقة حساسـة 
بالنسـبة لألمـن األوروبـي وشـمال إفريقيا".

وأشـارت وكالـة األنبـاء الصحراويـة إىل أن 

لتقديـم  الفرصـة  اغتنـم  الصحـراوي  الوفـد 
دعـوة إىل أعضـاء املجموعـة لحضور أشـغال 
الندوة 46 للتنسـيقية األوروبيـة للتضامن مع 
الشـعب الصحـراوي املقرر عقدهـا يومي 2 و 
3 ديسـمرب القـادم بربلـن والنـدوة الربملانيـة 
التـي سـيعقدها الربملـان األملانـي, باإلضافـة 
للدعـوة إىل حضور أشـغال املؤتمـر 16 لجبهة 
ينايـر   13 يف  سـيعقد  الـذي  البوليسـاريو 

لقادم. ا
املجموعـة  أقـرت  االجتمـاع،  ختـام  ويف 
القادمـة  للسـنة  عمـل  برنامـج  الربملانيـة، 
واملبـادرات  األنشـطة  مـن  جملـة  يتضمـن 

امليدانيـة. والزيـارات 
يف  املشـارك  الصحـراوي  الوفـد  وضـم 
االجتمـاع، إىل جانـب أبـي برايا البشـر، كل 
مـن الكنتـي بـا ممثـل البوليسـاريو مكلفـا 
بمهمـة يف ممثليـة الجبهـة بأوروبـا وبصري 
الجبهـة  ممثليـة  يف  عضـو  الحسـان  مـوالي 

بأوروبـا.

والجاليـة  الخارجيـة  الشـؤون  وزيـر  شـارك 
أمـس،  لعمامـرة،  رمطـان  بالخـارج،   الوطنيـة 
االربعـاء بنيامـي )النيجـر(، يف اجتمـاع املجلـس 
يف  ينعقـد  الـذي  االفريقـي،  لاتحـاد  التنفيـذي 
إطـار التحضر للقمة االسـتثنائية حـول التصنيع 
منطقـة  وكـذا  بالقـارة،  االقتصـادي  والتنـوع 

االفريقيـة. القاريـة  الحـرة  التجـارة 
وبهـذه  أنـه  الخارجيـة،  وزارة  بيـان  وأفـاد 
يف  األعضـاء  الـدول  وزراء  سـيناقش  املناسـبة، 
االتحاد االفريقـي التقارير املوضوعاتية ومشـاريع 
القرارات التي سـرفع للقمة االسـتثنائية لرؤسـاء 
دول وحكومـات االتحـاد من أجـل املصادقة عليها، 
وهـي القمـة التـي سـتحتضنها عاصمـة النيجر، 

نيامـي، يف 25 نوفمـرب 2022.
ويتمثـل الهـدف مـن هـذا االجتمـاع يف تجديد 
االلتـزام الجماعي للقـادة األفارقـة لصالح تحقيق 
التحـول الهيـكيل والتنـوع االقتصـادي وترسيـع 
مسـار تفعيـل منطقـة التجـارة الحـرة القاريـة 

االفريقيـة، يف إطـار مقاربـة متكاملـة ترمـي إىل 
املسـاهمة يف تحقيـق أهـداف أجنـدة 2063. 

االسـتحقاق  هـذا  إن  ذاتـه،  البيـان  وأضـاف 
القـاري، الذي يندرج يف سـياق دويل يتسـم بتنامي 
األزمـات والتوترات الجيوسياسـية، يكتـيس أهمية 
خاصـة بالنسـبة للجزائـر التـي ال يـزال التزامها 

ثابتا. اإلفريقـي 
لعمامـرة فرصـة  اإلطـار، سـيغتنم   ويف هـذا 
األفريقـي  لاتحـاد  التنفيـذي  املجلـس  اجتمـاع 
إلبـراز التقـدم الـذي أحرزتـه الجزائـر عـى نهج 
خـارج  صادراتهـا  وتنويـع  اقتصادهـا  تنميـة 
املحروقـات، والدعـوة إىل تعزيـز العمـل األفريقي 
املشـرك لوضـع إفريقيـا يف منـأى عـن التوتـرات 
الدوليـة املتكـررة وحمايتها من مناخ االسـتقطاب 

ذلك. عـن  الناجـم 
و لتقـي رئيـس الدبلوماسـية الجزائريـة مـع 
عدد مـن نظرائـه األفارقة يف إطار سـنة التشـاور 
والتنسـيق حـول املسـائل الراهنـة عى املسـتوين 

والقاري. الـدويل 

بمبـادرة مـن ابراهيـم بوغايل، 
رئيـس املجلس الشـعبي الوطني، 
مـع  العمـل  جلسـة  شـهدت 
الربملانيـة،  الصداقـة  املجموعـات 
املنعقـدة أمـس األربعـاء   بقاعات 
اجتماعـات والية الجزائـر، تكريم 
النـواب الذيـن ظفـروا بمناصـب 
الهيئـات  يف  مختلـف  يف  نوعيـة 
والقاريـة  اإلقليميـة  الربملانيـة 

والدوليـة.
هـذا  يف  التكريمـات  وسـلمت 
اإلطـار إىل كل من: بهجـة العمايل، 
والنقـل  الصناعـة  لجنـة  رئيسـة 
والعلـم  والطاقـة  واالتصـاالت 
والتكنولوجيـا بالربملـان اإلفريقي، 
لجنـة  رئيسـة  الطيـب،  وسـيلة 
املسـتدامة  والتنميـة  االقتصاديـة 
اإلفريقـي،  الربملانـي  لاتحـاد 
املجموعـة  عضـو  بـودن،  منـذر 
املسـتوى  رفيعـة  االستشـارية 

والتطـرف  اإلرهـاب  ملكافحـة 
العنيـف التابعة لاتحـاد الربملاني 
الـدويل، محمـد أنـوار بوشـويط، 
الدائمـة  اللجنـة  مكتـب  عضـو 
لألمـن والسـلم العامليـن باالتحاد 
يزيـد  محمـد  الـدويل،  الربملانـي 
عـن حمـودة نائب رئيـس  اللجنة 
التنفيذيـة عـن املجموعـة العربية 
يف اتحـاد مجالس الـدول األعضاء 
اإلسـامي،  التعـاون  منظمـة  يف 
نائـب  عبـدي،  الزهـراء  فاطمـة 
برملـان  نسـاء  منتـدى  رئيسـة 
عبـد  املتوسـط،  األبيـض  البحـر 
الوهـاب يعقوبي، املقـرر الخاص 
لربملـان البحـر األبيـض املتوسـط 
االصطناعـي،  الـذكاء  مجـال  يف 
رئيسـة  نائـب  ربيعـي  وفاطمـة 
لجنـة حقـوق املـرأة يف الجمعيـة 
أجـل  مـن  لاتحـاد  الربملانيـة 

املتوسـط.

الشـؤون  يف  الخبـر  ابـرز 
منطقـة  ميـزاب   احمـد  األمنيـة 
التـي هـي  السـاحل والصحـراء 
مـن أكثـر املناطـق التـي تعرف 
للتنظيمـات  ملحوظـا  نشـاطا 
غالـب  يف  واملتحالفـة  اإلرهابيـة 
األحيـان مع املنظمـات اإلجرامية.
مقاربـة  الجزائـر  وتعتمـد 
املنطقة  أزمـات  عقانيـة ملعالجة 
الحـوار  تشـجيع  عـى  وتقـوم 
الوطنيـة  الحلـول  واسـتنباط 
للحـد  االفريقـي  الجـوار  بـدول 
التدخـات  مـن  املسـتطاع  قـدر 
االجنبيـة يف الشـؤون االفريقيـة.

ويف حـوار لــملتيميديا اإلذاعة 
يف  الخبـر  تطـرق   الجزائريـة 
الشـؤون األمنية احمد ميزاب، اىل  
األهميـة االسـراتيجية والحيويـة 
التي تمثلها منطقة دول السـاحل 
القومـي  لألمـن  والصحـراء 

الجزائـري.
كما تطـرق ميـزاب إىل عنارص 
القـوة التي تقـوم عليهـا املقاربة 
تكريـس  أجـل  مـن  الجزائريـة 
يف  ضاربـة  كقـوة  حضورهـا 
مجالهـا  عـن  والدفـاع  املنطقـة 

الحيـوي.

الشـعبي  املجلـس  يعقـد   
 24 الخمــيس  اليـوم    الوطنـي، 
الســاعة  عـى  الجـاري،  نوفمـرب 
التاسـعة )09.00( صباحا، جلسة 
علنيـة يخصصهـا لتوجيـه اثنـن 
إىل  )32( سـؤاال شـفويا  وثاثـن 

وزراء. سـبعة 
يف  املربمجـة  األسـئلة  وتتـوزع 
هـذه الجلسـة كمـا يـيل: خمسـة 
البيئـة  لوزيـرة   )05( أسـئلة 
والطاقـات املتجـددة، ثاثة أسـئلة 

حافـظ  العـدل،  لوزيـر   )03(
 )05( أسـئلة  خمسـة  األختـام، 
لوزير السـكن والعمـران واملدينة، 
خمسـة أسـئلة )05( لوزير النقل، 
لوزيـرة   )05( أسـئلة  خمسـة 
التضامن الوطنـي واألرسة وقضايا 
األرسة، أربعـة أسـئلة )04( لوزير 
الشـباب والرياضة وخمسـة أسئلة 
)05( لوزيـر الداخليـة والجماعات 

العمرانيـة. والتهيئـة  املحليـة 

بعجي،   الفضل  ابو  الوطني،  التحرير  لجبهة  العام  االمن  أكد، 
الدعم الثابت الذي التزمت والزالت تلتزم به الجزائُر، كدولة، اتجاه 
القضية الفلسطينية، وهو نفس موقف حزب جبهة التحرير الوطني.
واستقبل ، أمس، األمن العام  لجبهة التحرير الوطني،أبو الفضل 
بالجزائر  الحزب  بمقر  الفلسطينية  حماس  حركة  عن  وفًدا  بعجي 
إطارات  كل  وباسم  باسمه  بالوفد،  العام  األمن  ورحب  العاصمة. 
والخالصة  الحثيثة  باملساعي  العام  األمن  وذّكر  الحزب،  ومناضيل 
صف  لتوحيد  تبون،  املجيد  عبد  الجمهورية  رئيس  أوالها  التي 
املصالحة  وثيقة  عى  بالتوقيع  ذلك  وتتويج  الفلسطينية،  الفصائل 
البيان  الجزائر"، وكذا تضمن هذا السعي يف  بينها املسماة "إعان 

الختامي للقمة العربية.
تجربة  من  االستلهام  إىل  الحزب  ضيوَف  العام  األمن  ووّجه 
السيايس  الثوري بشّقيه  العمل  الوطني يف توحيدها  التحرير  جبهة 

تجاه  واالجتهادات  االتجاهات  مختلف  عى  وقضائها  والعسكري، 
للشعب  املمثلة  الثورة  قيادة  توحيد  سبيل  يف  الفرنيس،  املستعمر 
الجزائري. ومن جانبه، شكر رئيُس وفد حركة حماس، زاهر جبارين 
تاريخ  من  لاستلهام  الفرصة  وإتاحته  ضيافته،  عى  العام  األمن 
الحزب العريق. وجدد الوفُد الشكَر  لرئيس الجمهورية عبد املجيد 
تبون عى كل ما قّدمه ويقدمه للقضية الفلسطينية، منّوهن باملوقف 
الكيان الصهيوني،  للتطبيع مع  الرافض  الجزائري حكومًة وشعبا، 
واإلسامي.  العربي  العاملن  يف  الرفاء  كل  يمثل  الذي  املوقف  وهو 
ودار، خال اللقاء الذي حرضه ممثلون عن وسائل اإلعام الوطنية، 
الحروب  الجزائرين والفلسطينين منذ  الرابط بن  حديٌث عن رس 
الصليبية، وكذا تاريخ الهجرات الجزائرية لفلسطن، وما عقب ذلك 

من تجذر للعائات الجزائرية يف مختلف ربوع فلسطن.

الوطني

فريال/ت
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فريال/ت
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خالل جلسة عمل مع مجموعات الصداقة البرلمانية، بوغالي:

استمعت خالله لعرض قدمه السفير الصحراوي المكلف بأوروبا واالتحاد األوروبي

ينعقد في إطار التحضير للقمة االستثنائية حول التصنيع والتنوع االقتصادي بالقارة

بمبادرة من رئيس المجلس الشعبي الوطني...
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رفقة وزير المعرفة والمؤسسات الناشئة

والبحـث  العـايل  التعليـم  وزارة  كشـفت 
العلمـي، عـن تخصيـص منحة ماليـة قدرها 
ألـف دج لفائـدة األسـاتذة والباحثـن   100
مـن  طلبتهـم  يتمكـن  الذيـن  املؤطريـن 

ناشـئة. مؤسسـات  اسـتحداث 
الـوزارة   اوضحـت  لهـا،  بيـان  وحسـب 
أنـه تشـجيعا لألسـاتذة الباحثـن والباحثن 
الذيـن  الطلبـة  تأطـر  أجـل  مـن  الدائمـن 
إطـار  يف  تخرجهـم  مذكـرات  يحـرضون 
مروع "شـهادة جامعية - مؤسسة ناشئة", 
بـادرت وزارة التعليم  العـايل والبحث العلمي 
بإعـداد مروع نص تنظيمي يمكن األسـاتذة 
والباحثـن املؤطريـن الذيـن تمكـن طلبتهـم 
مـن اسـتحداث مؤسسـات ناشـئة حاصلـة 
عـى "البـل مؤسسـة ناشـئة" مـن الحصول 
عـى منحـة ماليـة قدرهـا مائـة ألـف دينار 
عـن كل مروع اسـتوىف الـرط املذكور, عى 
أال يتجـاوز هـذا اإلجراء مروعـن اثنن لكل 

مؤطـر يف السـنة الجامعيـة الواحـدة.
و أضـاف البيـان أنـه يرمـي هـذا اإلجراء 

والباحثـن  الباحثـن  األسـاتذة  إىل "تشـجع 
الدائمـن عـى االنخـراط يف املسـعى الهادف 
إىل خلـق مؤسسـات ناشـئة تسـاهم يف خلـق 

الثـروة ومناصـب الشـغل".
مـروع  أن  اىل  املصـدر  ذات  أشـار  و 
"شـهادة جامعيـة - مؤسسـة ناشـئة" الذي 

يشـكل  للطالـب,  التكوينـي  املسـار  يتـوج 
القطـاع  مسـعى  تجسـيد  آليـات  "إحـدى 
الرامـي إىل تكويـن جيـل مـن الطلبـة رواد 
أعمـال قادريـن عـى التوجه نحـو املقاوالتية 
الناشـئة  املؤسسـات  واسـتحداث  واالبتـكار 

الشـغل". ومناصـب  للثـروة  الخاقـة 

قـررت  وزارة الربيـة  اإلفـراج عـن النسـخة 
النهائيـة ملـروع القانـون الخاص الـذي عملت 
عـى إعـداده منـذ أشـهر مـع نقابـات الربيـة 
قبـل بداية األسـبوع املقبـل، وهذا تلبيـة لدعوت 
الوصايـة  الذيـن طالبـو  االجتماعيـن  الـركاء 
للنظـر فيهـا  الكشـف عـن مـا جـاء فيهـا  اىل 
ومنافشـتها قبـل تحويلهـا اىل الجهـات الوصية 

مـن اللجنـة الحكوميـة والوظيفـة العموميـة.
الوطنيـة دعـوة إىل  الربيـة   ووجهـت وزارة 
نقابـات الربيـة بمختلـف أسـاكها مـن اجـل 
لقـاء إعامـي حـول مـروع القانون األسـايس 
الخـاص باملوظفـن املنتمين لألسـاك الخاصة 
بالربيـة الوطنيـة، سـيتم تنظيمـه بمقـر وزارة 
الربيـة الوطنية بالقبـة بالعاصمة ، يوم السـبت 
26 نوفمـرب 2022، والـذي ينتظـر أن تفرج فيه 
وزارة الربيـة عـن النسـخة النهائيـة للمـروع 

الربية. لنقابـات  واطاعـه 
الوطنيـة  النقابـة  الصـدد   هـذا  يف  وأعلنـت 
للمرفـن واملسـاعدين الربويـن،  يف بيـان لها 
إىل  امٌلقّدمـة  النقابـة  بمقرحـات  تمسـكها  عـن 
الـوزارة بتاريـخ 16 نوفمـرب 2021 واعتمادهـا 
املـواد  لصياغـة  تشـاركية   توافقيـة  كأرضيـة 
الخاّصة بسـلك املسـاعدين واملرفـن الربوين  
الخـاص  األسـايس  القانـون  مـروع  ضمـن 

الجديـد .
الوطنـي  للمجلـس  اجتمـاع  يف  هـذا  جـاء 
للنقابـة، أيـن تـم دعـوة وزارة الربيـة الوطنية 
ألحـكام   والعاجـل  الفـوري  التطبيـق  أيضـا 
الرخيـص اإلسـتثنائي من الوزيـر األّول بموجب 
إرسـاله  رقـم 1470 املـؤرخ يف 14 أفريل 2022 
واملتضّمنـة ترقيـة منتسـبي الرتب اآليلـة للّزوال 
اإلمتحانـات  عـن طريـق   2022 بعنـوان سـنة 
املهنيـة باعتماد آليـة التحويل التقائـي للمناصب 
املاليـة  ، مـع املطالبـة باإلعـان الرسـمي عـن 

تاريـخ إجـراء اإلمتحـان املهنـي.

اقرتاح تعديالت يف شهادة 
توظيف مرشيف الرتبية

التوظيـف  مسـالة  يف  أنـه  النقابـة  وأشـارت 
اقرحـت  تغيـر شـهادة التوظيـف من شـهادة 
الدراسـات الجامعيـة التطبيقيـة أو مـا يعادلها 
إىل شـهادة ليسـانس أو شـهادة تكـون منتـوج 
املـدارس العليـا لألسـاتذة أو املعاهـد الوطنيـة 
لتكويـن موظفـي الربيـة عـى أسـاس بكالوريا 
وبعـد ثاث   سـنوات من التكوين العـايل  وإلغاء 
رشط اإلنحـدار وفتـح أفـاق الرقيـة إىل املناصب 
العليا التـي يحّددهـا القانون األسـايس الخاص.

كمـا اقرحـت اعتمـاد آليـة موّحـدة يف  عـدد 
سـلك  يف  رتـب  ثـاث)3(  اعتمـاد  عـرب   رتـب 
القاعديـة  الرتـب  وتصنيـف  الربيـة   مـريف 
والرتب املسـتحدثة يف  القانون األسـايس الخاص  
الجديـد :تصنيـف رتبة رئيـيس = تصنيف الرتبة 
مـا  أو  مكـّون  رتبـة  تصنيـف   ،  +1 القاعديـة 

يعادلهـا = تصنيـف رتبـة رئيـيس 2+ .
العامـة  األقدميـة  تثمـن  ايضـا  واقرحـت  
واملرفـن  املسـاعدين  سـلكي  يف  املكتسـبة 
القوانـن  يف  اإلدمـاج  أعـراف  وفـق  الربويـن 
األساسـية الخاّصـة دون تمييـز بـن األسـاك 
والّرتـب التـي يحكمهـا قانـون أسـايس خـاص 
القبليـة  الجامعيـة  الشـهادات  وتثمـن  واحـد  
والبعديـة  للٌمتحصلـن عليهـا وفق آليـة الرقية 
واإلدمـاج باسـتحداث ٌرتب يتوافـق تصنيفها مع 

. عليهـا  امٌلتحّصـل  الشـهادات  تصنيـف 
كما اقرحت االسـتفادة من األحـكام اإلنتقالية   
و تحديـد املهـام بدّقـة دون املسـاس باملكاسـب 
املحّققـة يف القانـون األسـايس الحـايل  وٌمعالجة 
ملـف امٌلدمجن بصفـة ٌمرف الربيـة يف األطوار 
التّعليميـة الثّاثـة  بمـا يتوافق وأحـكام املادة 5 

من املرسـوم التنفيـذي 19-336.
 وطالبـت النقابـة  يف املقابـل تفعيـل قوائـم 
االحتيـاط  عـرب  اسـتدراك طلـب الـوزارة  رقـم 
774 املؤرخـة يف 11 أكتوبـر 2022 املوجـه إىل 
املديريـة العامـة للوظيفـة العموميـة واإلصـاح 
اإلداري  بإضافـة املرفـن الربويـن الناجحن  
إىل الطلـب لتشـمل أحـكام الرخصة اإلسـتثنائية 
رقـم 15373 املسـجلن يف القوائـم اإلحتياطيـة  

لـدورة جويليـة 2022.

تحديد للمهام بدقة يف "املرشوع" املستحدث
يجـدر االشـارة ان مصـادر نقابيـة كشـفت 
بخصـوص فحـوى القانـون الخـاص، قالـت أن 
مسـتجدات  يحمـل  الجديـد  القانـون  مـروع 
كثـرة، خاصة فيمـا تعلق بتحديد املهـام، بحيث 
ألول مـرة، وعـى غـر العـادة تقرر ضبـط بدقة 
مهـام كل رتبة وسـلك يف مختلف األطـوار، حيث 
سـيتم تحديـد مهـام ، مثـا، االسـتاذ  الرئيـيس 
واألسـتاذ املكـون، وكـدا تحديـد مهـام مـريف 

. لربية ا
اسـتحداث عـدة رتـب جديـدة لفائدة أسـاك 
الربيـة، يف إطـار  تعديـات مـروع القانـون 
ومـن  الربيـة،  قطـاع  ملسـتخدمي  الخـاص 
أبـرز هـذه الرتـب، رتبتـي" األسـاتذة الباحثن 
واألسـاتذة املربزيـن"، إضافـة إىل رتبـة مربـي 
هـي  التـي  االبتدائـي،  الطـور  يف  متخصـص 
لهـا  كتعويـض   ، تربيـة  مـرف  رتبـة  االن 
يقـوم  صاحبهـا بأعمـال النشـاطات الاصفية ، 
إضافـة إىل تنظيـم حركـة التاميذ مـن  الدخول 
والخـروج، اضافـة اىل التكفل بعمليـة االطعام و 
مراقبتهم يف السـاحة، إضافـة إىل  األعمال اإلدارية 
مـع مديـري املدرسـية االبتدائيـة ، حيـث تسـند 
للمربـي املتخصص بهـذا الطور ، الذي سـيكون 

.10 تصنيفـه 
االقتطاعـات   قضيـة  النقابـة  وفتحـت  هـذا 
واضحـة  تعليمـات  بإســداء  الـوزارة  ودعـت  
بالوقـف  وأمرهـا  الربيـة  ملديريـات  وصارمـة 
امٌلقاطعـن  مرتبـات  مـن  للخصـم  الفـوري 

قانونـي  غـر  الخصـم  ألّن   اإلداريـة  لألعمـال 
وتعسـفي وتضييـق واضـح عـى حّق ٌممارسـة 
العمـل النقابـي مـع امٌلطالبـة باسـرجاع مـا تم 
خصمـه مـن مرتبات املعنيـن وفق آليـة واضحة 

وأجنـدة زمنيـة يف األمـد املنظـور .
كمـا شـددت عـى رضورة التسـوية العاجلـة 
طـور  يف  الربيـة  ملـريف  املاليـة  للمخلفـات 
التعليـم اإلبتدائـي والتسـوية النهائيـة وامٌلنصفة 
وفـق  امٌلدمجـن   الربويـن  امٌلسـاعدين  مللـف 
أحـكام  املرسـوم التنفيـذي 02/249املـؤرخ يف 
23/07/2002 يف الواليات) سـكيكدة- سعيدة-   
( واحتسـاب  تيسمسـيلت - غيليـزان - بجايـة 
خربتهـم الكاملـة وتحيينها يف مختلـف العمليات 
خاّصـة يف األحـكام اإلنتقالية يف مـروع القانون 

األسـايس الخـاص .
حـول   التدخـل  اىل  الـوزارة  ايضـا  ودعـت 
املتابعـات القضائيـة التـي تعـّرض لهـا األمنـاء 
العامـون  الوالئيـون  للنقابـة يف كّل من : غيليزان 
، قسـنطينة، الجزائر وسـط  ، مشـددة يف املقابل 
للتوظيـف  خارجيـة  ٌمسـابقة  فتـح  بـرضورة 
بصفة مـرف الربيـة نتيجة النّقـص الفادح يف 
التأطـر عى مسـتوى طـوري التعليم املتوسـط 

والثانـوي .

التعليـم  وزيـر  يـرف 
العلمـي  والبحـث  العـايل 
اليـوم الخميـس رفقـة وزيـر 
املعرفـة واملؤسسـات الناشـئة 
عـى  املصغـرة  واملؤسسـات 
مراسـيم  افتتاح اليوم الدرايس 
مشـاريع  إلطـاق  املخصـص 
املوضوعاتيـة  البحـوث 
التطويريـة  يف مجـال تحليـة 
مياه البحـر بـإرشاك الفاعلن 
االقتصـادي  املحيـط  يف 
بمركـز  وذلـك  واالجتماعـي 
الطاقـات  تطويـر  وحـدة 
ببوسـماعيل  الشمسـية 

. زة بتيبـا
لـوزارة  بيـان  عـن  ونقـا 
سـيتم  فانـه  العـايل  التعليـم 
إطـاق  اليـوم  هـذا  خـال 
ومسـارات  البحـث  مشـاريع 
التكويـن يف مجـال تحلية مياه 
تكنولوجيا   باسـتخدام  البحـر 

العكـيس. التناضـج  غشـاء 

كمـا سـيقوم الوفـد بزيارة 
لوحـدة  مشـركة  ميدانيـة 
الشمسـية  األجهـزة  تنميـة 
التابعـة ملركز تنميـة الطاقات 
ببوسـماعيل،  املتجـددة 
اكـد  الـذي  البيـان-  -يضـف 
إىل  تهـدف  الزيـارة  هـذه  أن 
االطـاع عـى نمـاذج البحوث 
التـي تـم تطويرهـا مـن قبل 
باحثـي املركـز يف هـذا املجال 
مجلـس  ملخرجـات  تنفيـذا 
الـوزراء واملنعقـد يـوم االثنن 
شـقها  يف  نوفمـرب2022،   14
املتعلـق بانشـاء وكالـة وطنية 

البحـر. لتحليـة 
عـى  الوفـد  سـيطلع  كمـا 
تكويـن  عـرض  مـروع 
ليسـانس  وطلبـة  ملهندسـن 
مهني يف مياديـن وتخصصات 
خاصـة  جديـدة  جامعيـة 

البحـر. ميـاه  بتحليـة 

كامليا.س

كامليا.س

كامليا.س

الذين يحضرون مذكرات تخرج “شهادة جامعية - مؤسسة ناشئة”

نقابة المشرفين تتمسك بمقترحاتها

تخ�سي�ص منحة بـ 100 �ألف دج للأ�ساتذة �لموؤطرين للطلبة 

�لن�سخة �لنهائية لم�سروع �لقانون �لخا�ص "جاهزة" 
و�ستعر�ص للنقابات هذ� �ل�سبت

بد�ري يطلق م�ساريع �لبحث 
وم�سار�ت �لتكوين في مجال تحلية 

مياه �لبحر "�ليوم"

 نظمـت امـس  كليـة العلـوم 
وعلـوم  والتجاريـة  اإلقتصاديـة 
التسـير بجامعـة ورقلة وجامعة 
بالتنسـيق  املتواصـل  التكويـن 
مـع مركـز البحـث يف اإلقتصـاد 
التنميـة  أجـل  مـن  املطبـق 
أدينـاور  كونـراد  ومؤسسـة 
الجزائـر بكلية االقتصـاد، الندوة 
العلميـة وطاولة مسـتديرة حول 
الناشـئة  الصناعـات  موضـوع: 
واملقاوالتيـة  األعمـال  وريـادة 
حيـث  والحوكمـة،  واالبتـكار 
الخـرباء  مـن  ثلـة  اللقـاء  ضـم 
مـن الجامعـات الوطنيـة وكـذا 
مشـاركة مدراء حاضنـات ودور 

جامعـات. لعـدة  املقاوالتيـة 
الـذي  امللتقـى  هـذا  وتطـرق 
يدوم اىل غايـة اليوم إىل دور هذه 

املؤسسـات الناشـئة يف اإلقتصاد 
الوطنـي يف ظـل التوجـه الجديد 
ومواكبـة  الجزائريـة  للدولـة 
الفكر الجديد )التوجه السـوقي( 
الواقـع  تشـخيص  خـال  مـن 
اآلليات  واآلليات ودراسـة جدول 
الجديـدة املقرحـة والوقوف عى 
باإلضافـة  ودعمهـا،  فعاليتهـا 
يف  واإلسـتراف  الرؤيـة  إىل 
يف  الخصوبـة  ذات  القطاعـات 
مـن  واإلنتقـال  امليـدان،  هـذا 
مرحلـة املقاوالتيـة البسـيطة إىل 
إنشـاء مؤسسـة ناشـئة مبتكرة، 
ويسـعى القائمـون عـى امللتقى 
إىل  ترفـع  بتوصيـات  بالخـروج 
الجهـات املعنية تسـهم يف الدفع 
وتطويـر املقاوالتية لـدى الطلبة 

ككل. واملجتمـع 

اسـتنجدت النقابـة الوطنية املسـتقلة ملستشـاري 
الربيـة برئيــس الجمهوريـة     بخصوص شـغور 
منصـب األمن العام   بـوزارة الربيـة الوطنية قرابة 

سـنة مـن الزمن ومـا ترتـب عنه.
اىل  رسـالة  الربيـة  مستشـاري  نقابـة  ورفعـت 
رئيـس الجمهورية جـاء فيهـا" أن نرفـع إليكم هذا 
التقريـر لعـرض حال عـن وزارة الربيـة الوطنية يف 
ظـل شـغور منصب األمـن العـام بالـوزارة، والذي 
يعتـرب حجـر األسـاس يف أدائهـا واملهنـدس التقني 
والتنفيـذي لربنامـج حكومتكـم فيهـا، ومـا ترتـب 
عنـه من ضغـط كبر وتراكـم رهيب لحجـم األعمال 
املركزيـة  الـوزارة  إلطـارات  واالنشـغاالت  واملهـام 
ونخص بالذكـر وزير الربيـة الوطنيـة وطاقمه من 
أعمـدة الـوزارة عى غـرار رئيـس الديـوان، املفتش 
العـام وكذا بعـض املديريـن املركزين الذين نشـهد 
لهـم بالجهـد املتواصـل والعمل الحثيث سـعيا منهم 

لتغطيـة هـذا العجز رغـم صعوبـة املهمة
كمـا جـاء يف  ذات الرسـالة  " إن تغطيـة العجـز 
شـغور  يف  -املتمثـل  الوطنيـة  الربيـة  وزارة  يف 
القطـاع  أداء  يف  واملهـم  الحسـاس  املنصـب  هـذا 
ومردوديتـه- أمر يشـبه املسـتحيل حتـى وإن وصل 

بعـض إطـارات الـوزارة  الليـل بالنهار عمـا، فهل 
يعقـل أن يبقـى مثل هذا املنصب شـاغرا ملـا يقارب 
السـنة مـن الزمـن، ونحـن نعلـم يقينـا أن هنـاك 
مـن يسـتطيع أن يتقلـد هذا املنصـب من أبنـاء هذا 
القطـاع وأن يقدم الدفـع املرجو من الـوزارة خاصة 
ومـن الحكومة عامة السـيما فيما تعلق بهـذه املهمة 
األساسـية ضمـن وزارة مـن أهم وأثقل الـوزارات يف 

الجزائـر ؟".
الكـربى  التحديـات  إن   " الرسـالة   واضافـت 
عمومـا  املحرمـة  ولحكومتكـم  الجديـدة  للجزائـر 
وطبيعـة امللفـات الثقيلـة املطروحة يف قطـاع الربية 
يف الوقـت الراهـن بوجـه خـاص ويف مقدمتهـا ملف 
املنظومـة  إصـاح  وورشـات  الخـاص،  القانـون 
الربويـة وتعديـل املناهـج وتحسـن أداء املدرسـة 
العموميـة وجودتهـا، ليحتـم علينـا جميعـا مـْد يِد 
العـون لـكل مـن يريـد البنـاء والتشـييد واإلصاح، 
ويفـرض علينـا جـربا تقديـم كل التسـهيات ملـن 
ينـوي الخـر لقطـاع الربيـة وللجزائر، وال شـك أن 
تغطيـة العجـز الواضـح يف هيكلـة الـوزارة نتيجـة 
لشـغور منصب األمـن العام ينـدرج حتمـا يف ذلك، 

وأنتـم أدرى منـا بذلـك."

ضم اللقاء ثلة من الخبراء من الجامعات الوطنية

النقابة الوطنية المستقلة لمستشاري التربية:

كامليا.س

كامليا.س
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اعلـن املديـر العام لتطويـر الصناعـة بوزارة 
الصناعـة سـالم احمـد زايـد، أن "120 ُمصنّعا 
باسـتراد  للرخيـص  ملفـات  أودعـوا  ووكيـا 
السـيارات، موضحا ان موعد دخول أول سـيارة 
األول مـن  الثاثـي  مسـتوردة سـيكون خـال 

القادمة.  السـنة 
و خـال نزولـه ضيفا عـى برنامـج "ضيف 
الصبـاح" للقنـاة األوىل قـال سـالم احمـد زايد 
ان "أغلـب املصنعـن والـوكاء املهتمـن بهـذا 
النشـاط، قامـوا بإيـداع ملفاتهـم عى مسـتوى 
الـوزارة حيـث تـم إحصـاء مابـن 110 و 120 
طلـب، مضيفـا أن "هـذا العـدد قـد يتقلـص، 
خاصـة وأن الـرط األسـايس ملزاولـة مثـل هذا 
النشـاط يلزم عـى املتعاملـن  أن يكـون لديهم 
ترخيـص مـن املصنـع املالـك للعامـة لضمـان 

التكنولوجيـة وسـامة املركبـة".
واضـاف ان "دفر الروط ايضـا يلزم  وكاء 
بتوريـد سـيارات  الجديـدة  املركبـات  اسـتراد 
عامـة واحـدة فقط، عرب عقـد يربطهـا بمصنع 
واحـد للسـيارات ملنع اإلحتكار يف نشـاط البيع".
كمـا  أشـار احمـد زايـد أن "الرخيص يجب 
ان يكـون مبـارشة مـن املصنـع األصـيل يف البلد 
املنشـأ"، موضحـا وفيمـا يخص مجـال تصنيع 
السـيارات يف الجزائـر ان "هنـاك العديـد مـن 

الجزائريـة  السـوق  بولـوج  املهتمـة  العامـات 
كمـا  املجـال"،  هـذا  يف  واعـدة  تعتـرب  التـي 
أضـاف انـه "حاليا ال يمكن الكشـف عـن هوية 
هـذه العامـات إال بعـد اإلنتهـاء مـن مرحلـة 

املفاوضـات".
وعـاد املدير العـام للتطويـر الصناعي بوزارة 
الصناعـة للحديـث عـن العقـد املربم مـع رشكة 
فيـات اإليطاليـة الـذي أعتـربه بالهـام خاصـة 
صناعـة  نشـاط  تطويـر  يف  سيسـاهم  وانـه 
السـيارات يف الجزائـر وهـذا يف انتظـار اإلتقـاق 

أخـرى". عامـات  مع 
صناعـة  يف  اإلدمـاج  بنسـبة  يتعلـق  وفيمـا 
السـيارات يف الجزائـر أشـار زايـد سـالم  إىل أن 
"القانون الجديد يشـرط ملمارسـة هذا النشـاط 
االلتـزام بتحقيـق ابتـداء مـن تاريـخ الحصول 
عـى االعتمـاد نسـبة إدمـاج دنيـا، تكـون عنـد 
باملائـة، ويف   10 الثانيـة بنسـبة  السـنة  نهايـة 
نهايـة السـنة الثالثـة 20 باملائـة أما عنـد نهاية 
 30 نسـبة  تحقيـق  فيجـب  الخامسـة  السـنة 

باملائـة".

أدرجـت التعديـات التي شـهدها قانون 
نـواب  عليـه  صـوت  الـذي   2023 املاليـة 
باألغلبيـة،  الوطنـي،  الشـعبي  املجلـس 
تخفيـض عـى الرسـوم املتعلقة باسـتراد 
السـيارات ، تراوحت مـن 50 حتى   80 % 
، وهـو مااثار استحسـان املهنـن والراغبن 
يف الـروع يف عمليـة اسـتراد السـيارات.

ويأتـي هـذا يف الوقـت الذي بـدأت ازمة 
لانفـراج  طريقهـا  بالجزائـر  السـيارات 
بعد سـنوات مـن الرقـب واالنتظار وسـط 
غـاء ألسـعار السـيارات املسـتعملة التـي 
دخلـت نطـاق املحضـور، حيـث ادرجـت 
ضمـن تعديـات قانـون املاليـة 2023، ما 
سـاهم يف ارتيـاح كبر بعـد تخفيضات بن 
50 و80 باملئـة عـى السـيارات أقـل من 3 
سـنوات،  رشط ان تقـل سـعة اسـطوانتها 

عـن 1800 سـم ،يف حن، تم قبـول التعديل 
الخـاص بتخفيـض الحقوق والرسـوم عى 
السـيارات الكهربائية بــ 80 باملائة، خال 
جلسـة النقـاش عـى القانون الذي شـهده 

املجلـس الشـعبي الوطني .
يرى املختصـون ان هـذه التخحفيضات 
الوضـع  انفـراج  يف  ستسـاهم  الرسـوم  يف 
البـاد  شـهدتها  التـي  السـيارات  وازمـة 
منـذ الفـرة االخـرة، حيـث سيسـمح هذا 
االجـراء بالتقليـل من املعاناة التي شـهدتها 
العمليـة خاصـة عنـد الراغبـن يف الروع 
السـيارات. وكان نـواب املجلـس  اسـتراد 
الشـعبي الوطنـي، قـد صادقـوا  باألغلبيـة 
عى مـروع قانـون املاليـة لسـنة 2023، 
إبراهيـم  ترأسـها  علنيـة  جلسـة  خـال 
بوغـايل، رئيـس املجلـس، بحضـور وزيـر 

املاليـة، إبراهيـم جمـال كسـايل، وأعضـاء 
مـن الحكومـة. و يقرح نص قانـون املالية 
2023 سلسـلة مـن التدابـر الراميـة لدعم 
الجبائـي,  االصـاح  ومواصلـة  االسـتثمار 
يف إطـار مقاربـة جديـدة للميزانيـة ترتكز 
أكثـر  أجـل ضمـان  مـن  االهـداف  حـول 

فعاليـة وشـفافية.
و فيمـا يخـص تأطـر االقتصـاد الكيل، 
تـم اعتمـاد يف ميزانيـة 2023 سـعر نفـط 
مرجعي ب 60 دوالر للربميل وسـعر سـوق 
ب 70 دوالر. و يرتقـب نص القانون نسـبة 
نمـو تقـدر ب 1ر4 باملائـة ونسـبة تضخم 
ب3ر46  وصـادرات  باملائـة  1ر5  قدرهـا 
9ر36  بنسـبة  وواردات  دوالر  مليـار 
بنسـبة  رصف  واحتياطيـات  دوالر  مليـار 
قدرهـا 7ر59 مليـار دوالر. أمـا بخصوص 

اإليـرادات املتوقعـة لسـنة 2023 فتقدر ب 
9ر7901 مليـار دج يف حن تقـدر النفقات 
ب 8ر13786 مليـار دج منهـا 9767 مليار 
دج كنفقـات التسـير, أي بعجـز ميزانياتي 
قـدره 3ر4092 مليـار دج )9-ر15 باملائة 
مـن الناتـج الداخـيل الخـام (. ويرتقب ان 
يحيـل قانـون املاليـة ملجلس االمـة للنقاش 
والدراسـة واملصادقـة عليه خال االسـبوع 
املقبـل، وذلـك لنـره يف الجريدة الرسـمية 
ودخولـه حيـز التنفيذ رسـيما خال شـهر 
جانفـي 2023. ورحبـت املنظمـة الوطنية 
لحمايـة املسـتهلك بهـذا القـرارا الخـاص 
بتخفيض الرسـوم عى اسـتراد السـيارات، 
حـول  مقـاال  بالتفصيـل  نـرت  حيـث 
دفـر الـروط الخـاص بالسـيارات، وكذا 
التخفيضـات التـي ادرجت ضمـن تعديات 

.2023 املالية لسـنة  قانـون 
الصـرب  بفـارغ  الجزائريـون  وينتظـر 
أن  سـيارات  اقتنـاء  يف  الراغبـن  خاصـة 
طـال  التـي  االزمـة  هـذه  خيـوط  تفـكك 
امدهـا، وسـط ارتفـاع جنونـي يف اسـعار 
السـيارات املسـتعملة التي منعت املواطنن 
مـن اقتنائهـا وتاجيـل العملية التـي تاريخ 

. الحق
وأسـال ملـف السـيارات بالجزائر الكثر 
ملهنـن  مختلفـة  اراء  وسـط  الحـرب  مـن 
ووكاالت السـيارات، يف الوقـت الذي يرتقب 
االجـال  خـال  نهائيـا  املشـكل  يحـل  ان 
القريب بدخـول قانون املالية لسـنة 2023 

قريبا. التنفيـذ  حيـز 

أكـد، لياس عاشـور، عضو مجلـس األمة، 
نائـب رئيس برملـان البحر األبيض املتوسـط، 
بخصـوص البند املتعلـق باألوضـاع يف ليبيا، 
التذكـر بوقـوف الجزائـر اىل جانب الشـعب 
سـبيل  يف  الامـروط  وتضامنهـا  الليبـي 
بمـا  الوطنيـة  واملصالحـة  السـلم  تحقيـق 

يحفـظ سـيادة ليبيا ووحـدة أراضيهـا، عن 
أجنبي. تدخـل  كل 

الحـل يف  بـأن  ذاتـه،  املتحـدث  واوضـح 
ليبـي –  أن يكـون  ليبيـا ينبغـي  الشـقيقة 
عضـو  عاشـور،  ليـاس  وشـارك  لييبـي، 
مجلـس األمـة، نائـب رئيـس برملـان البحـر 

األبيـض املتوسـط يف اجتمـاع مكتـب برملان 
البحـر األبيـض املتوسـط، بعـد، عـرب تقنية 

التحـارض املرئـي عـن بعـد.
وحسـب بيـان ملجلـس االمة، فقـد تضمن 
جـدول أعمـال االجتمـاع، مناقشـة مفتوحة 
لتحديـد نهـج ملمـوس واسـراتيجي حـول 

املواضيـع التالية،كيفيـات دعـم املفاوضـات 
السياسـية  األوضـاع  األوسـط،  الـرق  يف 
ليبيـا، عـودة ظهـور داعـش يف سـوريا  يف 
والظروف املأسـاوية يف معسـكرات االعتقال، 
مواجهـة  تونـس،  يف  النيابيـة  االنتخابـات 
وأفريقيـا،  أوروبـا  يف  الجماعيـة  الهجـرات 

نتائـج COP27 والطريـق نحـو COP28 يف 
دولـة اإلمـارات العربيـة املتحـدة.

اىل  باإلضافـة  ذاتـه،  البيـان  وأضـاف 
البحـر  لربملـان  القادمـة  األنشـطة  برنامـج 
االقتصـادي  املنتـدى  املتوسـط؛  األبيـض 

والخليجـي. املتوسـطي  األوروبـي 

فريال/ت

أدرج مـروع قانون املالية لسـنة 2023, 
الثاثـاء  يـوم  عليـه  التصويـت  تـم  الـذي 
مـن  سلسـلة  الوطنـي,  الشـعبي  باملجلـس 
التدابـر سـواء فيما يتعلـق بدعم االسـتثمار 
او يف املجـال الجبائـي و هذا يف اطـار مقاربة 
االهـداف  حـول  تتمحـور  جديـدة  ميزانيـة 

بغيـة تحقيـق نجاعـة و شـفافية اكثـر.
لقانـون  االول  بالنـص  االمـر  يتعلـق  و 
املاليـة الـذي تـم اعـداده بموجـب القانـون 
العضـوي 18/15 املتعلـق بقوانـن املاليـة, 
و الـذي يدعـو اىل مواصلـة مسـعى الدولـة 
بغيـة التحكـم يف توازناتها املالية و تشـجيع 
االسـتثمار و تعزيـز املكاسـب االجتماعية مع 

االسـتمرار يف ديناميكيـة النمـو.
ويف هـذا املنحـى, ادرج النـص )املـادة 9( 
تخفيفـا لإلجـراء الخاص بالزام املسـتثمرين 
املبالـغ  مـن  باملائـة   30 اسـتثمار  بإعـادة 
بعنـوان  والتخفيضـات  املوافقـة لإلعفـاءات 
الرسـم  و  الـركات  أربـاح  عـى  الرضيبـة 

اطـار  يف  املمنوحـة  املهنـي  النشـاط  عـى 
أجهـزة الدعـم مـع منـح إمكانيـة توظيـف 
األموال للمسـتثمرين يف الركات الناشـئة او 

الحاضنـات.
كما يتم اعفـاء الركات التي تم انشـاؤها 
يف اطـار الراكة بـن الـركات العمومية و 
الخاصـة مـع االجنبيـة مـن الزاميـة اعـادة 

اسـتثمار هـذه الفوائـد الرضيبية.
وعـاوة عـى ذلك, يتـم تأهيل االشـخاص 
اعمـال  رقـم  يحققـون  الذيـن  الطبيعيـن 
للقانـون  سـنويا  دج  مايـن   5 يتجـاوز  ال 
األسـايس للمقـاول الذاتـي مـع اخضاعهـم 
 5 بمعـدل  الوحيـدة  الجزافيـة  للرضيبـة 
باملائـة عـى رقم االعمـال مهما كانـت طبيعة 

نشـاطهم, حسـب نـص القانـون.
اىل   )49 )املـادة  االجـراء  هـذا  يهـدف  و 
ولـوج  وتسـهيل  املقاوالتيـة  روح  تطويـر 
طريـق  عـن  العمـل  سـوق  اىل  الشـباب 

الذاتـي. التوظيـف 

كمـا تم السـماح كذلـك بجمركـة خطوط 
ومعـدات اإلنتـاج املسـتعملة و كـذا املعـدات 
و العتـاد الفاحـي الـذي يقـل عمـره عن 7 
سـنوات حسـب التعديات التي تم التصويت 

عليهـا مـن طـرف املجلس.
يـدرج  باالسـتثمار،  املتعلـق  الفصـل  يف 
النـص تخفيـف العبء الرضيبـي فيما يتعلق 
املوجهـة  الـركات  مركبـات  عـى  بالرسـم 
لنقـل املسـتخدمن وكـذا اعفـاء تعاونيـات 
الصيـد البحـري و اتحاداتهـا املعتمـدة مـن 

الرضيبـة عـى أربـاح الـركات.
حسـابات  يف  االيداعـات  فوائـد  أن  كمـا 
االسـامية  الصرفـة  نـوع  مـن  االسـتثمار 
أربـاح  عـى  الرضيبـة  مـن  ايضـا  تعفـى 
الـركات ابتـداء مـن 1 ينايـر 2023 ملـدة 

سـنوات. خمـس 
وضمـن اطار الشـمول املـايل,  تـم اقراح 
موائمة االسـقف املتعلقـة بالقيام بممارسـة 
تسـديد  و  لألعبـاء  الجبائـي  الخصـم  حـق 

التسـديد  الزاميـة  خـال  مـن  الرضائـب 
بوسـائل الدفـع الكتابية عن طريـق القنوات 
البنكيـة وذلك بتحديد سـقف قـدره 1 مليون 
املـايل  الشـمول  تعزيـز  بهـدف  وهـذا  دج 
واالقتصـادي و دعم جهـود إدارة الرضائب يف 
مكافحـة تبييـض األمـوال و كـذا التقليل من 
املخاطـر التـي ترتب عـى اسـتخدام األوراق 
النقديـة املزيفـة باملـوازاة مـع العمـل عـى 

امتصـاص األوراق النقديـة الباليـة.
السـيارات  باسـتراد  املتعلـق  الشـق  ويف 
القانـون تسـهيل اسـتراد  اقـرح مـروع 
السـيارات السـياحية التـي تقـل عـن ثـاث 
حسـب  الجبائيـة  االمتيـازات  مـع  سـنوات 
املركبـة وهـذا بإلغـاء رشط اقتصـار  نـوع 
هـذا االسـتراد املحدد ملـرة واحـدة كل ثاث 

سـنوات.
يف هـذا الشـأن يتـم الرخيـص بجمركـة 
السـيارات السـياحية التـي تقـل عـن ثـاث 
سـنوات واملسـتوردة مـن طـرف الخـواص 

الخـاص  االسـتعمال  بغـرض  املقيمـن 
بهـم مـع دفـع جميـع الحقـوق والرسـوم 
املنصـوص عليهـا بموجـب القانـون العـام.
سـيتم  الخارجيـة  التجـارة  مجـال  ويف 
-وفـق املـروع- توسـيع مجـال اإلعفاءات 
السـيارات  اسـتراد  عمليـات  اىل  الجبائيـة 
الهجينـة والكهربائيـة و كـذا اعفاء اسـتراد 
البضائـع يف اطـار املقايضـة الحدوديـة مـن 
كـذا  و  الوقائـي  املؤقـت  اإلضـايف  الرسـم 
الخاصـة  لألحـكام  الخاضعـة  الـواردات 
املنصـوص عليهـا يف االتفاقيـات او اتفاقيات 
التجـارة التفضيليـة التـي ابرمتهـا الجزائر. 
بتكفـل  السـماح  تـم  السـكن،  مجـال  ويف 
الخزينـة العموميـة بمعدل الفائـدة اىل 100 
باملائـة وبمعـدل الفائـدة املخفـض يف إطـار 
انجاز شـطر إضايف للسـكنات بصيغـة البيع 

باإليجـار.

اسكندر ا

 �البقاء على دعم �ال�ستثمار كمقاربة ميز�نية جديدة
قانون المالية 2023:

وزارة  بمقـر  انعقـدت، 
الشـؤون الخارجيـة والجاليـة 
أشـغال  بالخـارج،  الوطنيـة 
للمشـاورات  السـابعة  الـدورة 
و  الجزائـر  بـن  السياسـية 
تعزيـز  إطـار  يف  االرجنتـن، 

. الثنائيـة  العاقـات 
و أفاد بيان لوزارة الشـؤون 
الخارجيـة،: "يف إطـار تعزيـز 
الجزائرية- الثنائيـة  العاقـات 
ديناميكية  وإعطاء  األرجنتينية, 
جديـدة للتعـاون بـن البلدين, 
انعقـدت بمقر وزارة الشـؤون 
الوطنيـة  والجاليـة  الخارجيـة 
الدورة  ,اشـغال  اليوم  بالخارج 
السابعة للمشـاورات السياسية 

البلدين". بـن 
الجزائـري  الوفـد  تـرأس  و 
املديـر  بـراح,  السـفر محمـد 
والوفـد  ألمريـكا,  العـام 
األرجنتينـي، كاوديـو خافيـر 
سـكرتر  نائـب  روزنكفايـغ, 
الخارجيـة  بالشـؤون  املكلـف 
الخارجيـة  العاقـات  بـوزارة 
والديانـة  الدوليـة  والتجـارة 

األرجنتينيـة. و اوضـح البيـان 
ذاتـه، ان االجتمـاع كان فرصة 
للجانبن ملناقشـة سـبل تعزيز 
واالرتقـاء  الثنائيـة  العاقـات 
املسـتويات  أعـى  إىل  بهـا 
بالنظـر إىل املصالـح املشـركة 
التـي  الكبـرة  واإلمكانيـات 

البلـدان. بهـا  يزخـر 
 - الطرفـان  رحـب  وقـد 
بعقـد هـذه   - البيـان  حسـب 
املشـاورات  مـن  الـدورة 
السياسـية "التـي مـن شـأنها 
للتعـاون  دفـع جديـد  إعطـاء 
جميـع  عـى  البلديـن  بـن 

." ة ألصعـد ا
اسـتعداد  عـى  و"أكـدا 
وتعزيـز  ملواصلـة  بلديهمـا 
تـم  حيـث  السـيايس،  الحـوار 
االتفـاق عـى رضورة تكثيـف 
املسـتوى بن  الزيـارات رفيعة 
البلديـن, وعقـد دورات جديدة 
املشـركة  الحكوميـة  للجنـة 
الثنائيـة  العلميـة  واللجنـة 

."2023 عـام  مطلـع 

الوطني

"120 ُم�سّنعا ووكيل �أودعو� ملفات للترخي�ص با�ستير�د �ل�سيار�ت "

�رتياح كبير لتخفي�سات �لر�سوم �لمتعلقة با�ستير�د �ل�سيار�ت و�سط ترقب و�نتظار؟

تحديد الثالثي األول من 2023  لدخول أول سيارة مستوردة

اقل من 3 سنوات ب50 بالمائة على المركبات التي تستعمل البنزين او المحركات الهجينة” بنزين وكهرباء”

�لجز�ئر تحت�سن �لدورة �ل�سابعة للم�ساور�ت 
�ل�سيا�سية بين �لجز�ئر و �الرجنتين

�لجز�ئر تجدد �لتذكير بوقوفها �لى جانب �ل�سعب �لليبي 
وت�سامنها �للم�سروط

كامليا.س

في إطار تعزيز العالقات الثنائية بين البلدين

فريال/ت

فريال/ت
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املديـر  الـارد،  هشـام  أأوليفييـه  كشـف 
 )EasyFairs( "ايزيفـار"  لركـة  العـام 
املنظمـة للصالـون الـدويل الرابـع للحريق و 
السـامة و االمن و حاالت الطوارئ "سـيكورا 
شـمال افريقيـا 2022"، بالجزائـر العاصمة 
انـه عـرف الصالـون مشـاركة 104 عارض.

واوضح انـه يقدم الصالـون جميع الحلول 
األمنيـة ومكافحة الحرائق والطـوارئ للقطاع 
الصناعـي واالسـاك النظامية. و يتـم اقراح 
أحـدث التكنولوجيـات يف هـذا املجـال، عـى 
غـرار، مثا، الكامرات الحراريـة والتجهيزات 

و املعـدات  املدرعة"
وبهذه املناسـبة، أكد عى رضورة اسـتجابة 
املؤسسـات إىل املتطلبـات القانونيـة لألمن من 
حيـث الصحة والسـامة والبيئـة، خاصة وأن 
"الجزائـر بصـدد االلتـزام بهـا برسعـة، عى 

حقيقـة  إىل  باإلضافـة  الصناعـي،  الصعيـد 
أن معايـر األمـن مطلوبـة مـن قبـل كل من 

املوظفـن واإلدارات".
ومن بـن املشـاركن وزارة الدفاع الوطني، 
والـدرك الوطنـي، واملديريـة العامـة لألمـن 
اىل  باإلضافـة  املدنيـة،  والحمايـة  الوطنـي، 
الـركاء املؤسسـاتين والجمعيـات الوطنية، 
للقطـاع  التابعـة  الهيئـات  مـن  وغرهـا 

الخـاص%.
وتجـدر االشـارة اىل أن الطبعـة الرابعة من 
"سـيكورا شـمال إفريقيـا" تتميـز بشـارع 
 "Startup avenue" الناشـئة،  املؤسسـات 
، وهـي مسـاحة مـن األجنحة وضعـت تحت 
تـرف الطـاب والباحثـن الشـباب وطاب 
الدكتـوراه لعـرض منتجاتهـم والتواصل مع 

لعارضن. ا

باإلضافـة إىل ذلـك، مـن املقرر خـال هذا 
الخميـس،  اليـوم  سـيختتم  الـذي  الحـدث 
املوضوعاتيـة  النـدوات  مـن  عـدد  تنظيـم 

. ملتخصصـة ا

صعــدت أســعار النفــط بشــكل 
طفيــف، امــس األربعــاء، قبــل 
ــات  ــن مخزون ــات ع ــدور بيان ص
الخــام األمريكيــة، وســط مخــاوف 
ــن. ــل الص ــن قب ــب م ــأن الطل بش
 " موقــع  بيانــات  وحســب 
ــاعة  ــول الس ــه بحل ــربغ" فإن بلوم
07:30 بتوقيــت غرينتــش ارتفعــت 
ــي  ــام األمريك ــة للخ ــود اآلجل العق

 81.27 إىل  باملائــة   0.40 بنســبة 
صعــدت  فيمــا  للربميــل،  دوالر 
العقــود اآلجلــة للخــام العاملــي 
 0.43 بنســبة  "برنــت"  مزيــج 
باملائــة إىل 88.74 دوالر للربميــل. 
ــرول  ــد الب ــر معه ــف تقري وكش
األمريكــي الصــادر أمــس عــن 
انخفــاض يف مخزونــات النفــط 
ــل يف  ــون برمي ــدر بـــ 4.8 ملي مق

األســبوع املنتهــي يف الثامــن عــر 
ــع  ــاري، وتراج ــرب الج ــن نوفم م
ــدار 450  ــن بمق ــات البنزي مخزون
ألــف برميــل. وترقــب أســواق 
البيانــات  صــدور  اآلن  النفــط 
الرســمية مــن قبــل إدارة معلومــات 
ــق  ــت الح ــة يف وق ــة األمريكي الطاق

ــاء. ــس األربع ــن ام م

تشــارك  ان  املنتظــر  مــن 
ــدويل  ــون ال ــر يف الصال الجزائ
 TTW واألســفار  للســياحة 
املمتــدة  الفــرة  يف   Warsaw
مــن 24 إىل 26 نوفمــرب2022 
ــو(. ــة البولونية )وارس بالعاصم
ــي  ــوان الوطن ــح الدي وأوض
للســياحة يف بيــان لــه عــرب 
عــى  الرســمية  صفحتــه 
"فايســبوك"، أنــه "يف إطــار 
الرقــوي  العمــل  تجســيد 
عــى املســتوى الــدويل مــن 
خــال املشــاركة يف التظاهــرات 
املتخصصــة  واملعــارض 
باعتبارهــا أبــرز الفضــاءات 
ــا  ــرض كل م ــمح بع ــي تس الت
جــادت بــه املقاصــد والــركات 
الســياحية العامليــة مــن عروض 

ــة  ــاالت الرقي ــات يف مج ومنتج
ظــل  يف  خاصــة  والرويــج 
التحضــر ملرحلــة مــا بعــد وباء 
كورونــا، ستشــارك الجزائــر 
ــياحة  ــدويل للس ــون ال يف الصال
يف   TTW Warsaw واألســفار 
إىل   24 مــن  املمتــدة  الفــرة 
26 نوفمــرب2022 بالعاصمــة 

)وارســو(". البولونيــة 
ــا  ــن خ ــر م ــدف الجزائ وته
ــرض  ــذا املع ــاركة يف ه ل املش
تطبيــق  إىل  الســابعة  للمــرة 
الوجهــة  ترقيــة  برنامــج 
املســتوى  عــى  الجزائريــة 
ــج  ــال الروي ــن خ ــدويل م ال
ــتثمار  ــرص االس ــات ف إلمكاني
البولونيــن  نظرائهــم  مــع 

اتفاقيــات. وإبــرام 

بداية من اليوم

 �لجز�ئر ت�سارك في �ل�سالون 
�لدولي لل�سياحة و�الأ�سفار

هناء ج

أسـتاذ  يونـس   شـعيب  الدكتـور   أكـد  
يف العلـوم اإلقتصاديـة بجامعـة األمـر عبـد 
القادر بقسـنطينة، أن   تحسـن قيمـة الدينار 
الجزائري سـيعطي صـورة جيـدة لإلقتصاد 
اإلقتصـاد  انتعـاش  ان  كمـا  الجزائـري، 
سـوف يفتح شـهية املسـتثمرين للولـوج إىل 

اإلسـتثمارات.
واوضـح املتحدث يف تريـح اذاعي  انه يف 
الجزائـر، البنـك املركزي يحدد سـعر الرف 
و يكـون اعتبارا مـن مؤرشات معينـة ،أهمها 
احتياطـي العمات األجنبيـة و حالة اإلقتصاد 
الوطنـي، خاصـة ان الجزائـر تعتـرب منطقة 
اسـتقرار وجـذب للسـياحة بفضـل اآلليـات 

. ملطبقة ا
اىل  املتحـدث  ان تطـرق  بعـد  ياتـي هـذا 
الدينـار  قيمـة  وتحسـن  اإليجابـي  التطـور 
التـي كسـبت %12 مـن قيمتهـا بأكثـر من 
9 دنانـر يف ظـرف شـهرين وأصبحـت تحت 
سـقف 149 دينـار للـدوالر الواحـد، مرجعا 
هـذا االرتفـاع اىل تحسـن ناتـج عـن بعـض 
املـؤرشات اإلقتصاديـة وكذا ارتفـاع العائدات 
النفطيـة التـي  زادت مـن احتياطـي الرف 
مـا  هـذا  أن    " قائـا  الجزائريـة،  للدولـة 
يعطـي للبنـك املركـزي قـوة يف تحديد سـعر 

انـه  اشـار  الجزائـري. كمـا  الدينـار  رصف 
تم تسـجيل  انتعاشـا يف اإلقتصـاد الجزائري 
مـن خال انخفـاض فاتـورة الـواردات، وقد 
قيمـة  بتحسـن  الجمهوريـة  رئيـس  تعهـد 
الدينـار الجزائـري وطلب اإلنضمـام إىل دول 
ان  املتحدث-الـذي اعتـرب   بريكـس –يقـول 
سـعر الـرف وتحويـل العمات لهـا أهمية 
كبـرة عـى املسـتوى الـدويل كـون العاقات 
اإلقتصاديـة بـن الـدول ال تقـوم إال بتدفقات 

وسـلعية. نقدية 
ان   االقتصاديـة  العلـوم  اسـتاذ  ويـرى 
السياسـة الجزائريـة املعمـول بهـا يف برنامج 
و  ثـورة  خلـق  إىل  والرامـي   2020-2024
يف  سـاهمت  الجزائريـة  الصـادرات  تنويـع 
مـربزا  الجزائـري،  الدينـار  قيمـة  تحسـن 
بصـورة  انخفضـت  الـواردات  فاتـورة  ان 
محسوسـة  خاصـة يف الثاثي األخـر وحجم 
الـواردات بقـي ثابتـا ولكن انخفضـت قيمته 

باملبالـغ.
قيمـة  وصلـت  مؤخـرا  انـه   واشـار 
مليـار   7 إىل  املحروقـات  الصـادرات خـارج 
دوالر و هـو رقـم تاريخـي إن صـح التعبر، 
للمؤسسـات  الدولـة  تشـجيع  نتـاج  وهـذا 
إىل  األجانـب  املسـتثمرين  ونظـرة  الخاصـة 

الجزائـر أصبـح إيجابيـة. يف سـياق اخـرب 
يـرى املتحـدث ان  توقيـع رشاكات أجنبيـة 
واملقاوالتيـة  السـيارات  صناعـات  مجـال  يف 
يف  الجزائـري  للمسـتثمر  قـوة  سـتعطي 
التفـاوض حول العائـدات وسنشـهد ارتفاعا 
بمقـدور أربـع دنانر عـى األقل و سـيصبح 

دج.  136 يسـاوي  الواحـد  الـدوالر 
فتوقـع  املتوسـط  املسـتوى  عـى  أمـا 
اسـتقرار لسـعر الـرف بالنظـر إىل نتائـج 
مخطـط اإلنعاش اإلقتصـادي 2020-2024، 
الجزائـر  إىل  اإلسـامية  املاليـة  دخـول  مـع 
وتحسـن سـعر الـرف سـيقوم بإمتصاص 
مسـتورد،  أغلبيتـه  و  الجزائـر  يف  التضخـم 
وكـذا تخفيـض تكلفة الـواردات سـيؤدي إىل 

األسـعار. انخفـاض يف مسـتوى 
وقـال ايضـا ان األسـعار سـوف تنخفض 
بإنخفـاض تكلفة الـواردات ونخـص بالذكر 
تمـس  التـي  واألساسـية  الغذائيـة  املـواد 
مـع  املواطنـن،  جيـوب  مبـارشة  بصـورة 
زيـادة الكتلة النقدية سـوف تـؤدي إىل زيادة 
املعـروض النقـدي وهـذا سـيؤدي إىل ارتفاع 

األسـعار بسـبب تزايـد طلـب السـلع.

الصناعـة،  لـوزارة  العـام  األمـن  شـارك 
الـدورة  أشـغال  يف  بلربيـك،  الديـن  صـاح 
الصناعيـة  التنميـة  ملجلـس   50 الخمسـن 
الصناعيـة  للتنميـة  املتحـدة  األمـم  ملنظمـة 
)اليونيـدو(، والتـي تنعقد أشـغالها يف الفرة 

الجـاري. نوفمـرب   23 إىل   21 مـن  املمتـدة 
القضايـا  مجمـل  الـدورة  هـذه  وتبحـث 
الصناعيـة  بالتنميـة  املتعلقـة  الرئيسـية 
هـذه  شـكلت  حيـث  واملسـتدامة،  الشـاملة 

الـدورة فرصـة إلبراز أهـم اإلصاحـات التي 
بارشتها الجزائـر يف مجال التنميـة الصناعية 
وترقيـة االسـتثمار مـن أجـل النهـوض بكل 

القطاعـات.
الجزائـري  الوفـد  باسـم  مداخلتـه  ويف 
التنميـة  مجلـس  أمـام  الـدورة  يف  املشـارك 
الثالـث  البنـد  إىل  الصناعيـة، أشـار بلربيـك 
العـام  للمديـر  السـنوي  بالتقريـر  املتعلـق 
2021، والـذي تـم التطـرق فيـه إىل  لسـنة 

مخطـط عمـل الحكومـة يف مجـال االنتقـال 
الطاقـوي واإليكولوجـي وعملها عـى مرافقة 
االسـراتيجية الوطنيـة للتنميـة املسـتدامة يف 

.2030 آفـاق 
20 مـاي  كمـا ذكـر بتوقيـع الجزائـر يف 
دعـم  برنامـج  عـى  اليونيـدو  مـع  الفـارط 
ملسـاعدتها عى االنتقـال إىل االقتصاد األخرض 

.  »  ECOVERTEC  « والدائـري 

اكد ان   تحسن قيمة الدينار الجزائري سيعطي صورة جيدة لإلقتصاد الجزائري

الصالون الدولي الرابع للحريق و السالمة و االمن

�سعيب يون�ص..�نتعا�ص �الإقت�ساد �سيفتح  �سهية للم�ستثمرين

وز�رة �ل�سناعة ت�سارك في �أ�سغال �لدورة �لخم�سين 50 لمجل�ص �لتنمية 
�ل�سناعية لمنظمة �الأمم �لمتحدة للتنمية �ل�سناعية "�ليونيدو"

�لجز�ئر ب�سدد �اللتز�م بالحلول �الأمنية ومكافحة �لحر�ئق
 على  �ل�سعيد �ل�سناعي

بمشاركة ازيد من 100 عارض

أفـادت  الطبيبـة املختصة يف داء السـكري، 
الدكتـورة ديـايل نسـيمة، إن إنتاج األنسـولن 
األسـعار،  انخفـاض  بالجزائـر سيسـاهم يف 
ويعـود باملنفعـة عـى املواطـن خاصـة وأن 
أسـعار األدويـة تشـهد ارتفاعـا ملحوظـا يف 

األخرة. اآلونـة 
مـن جهتـه أشـار  رئيـس جمعيـة مرىض 
السـكري، فيصل أوحدة، أن مادة"األنسـولن 
التـي كنـا نسـتوردها كانـت تكلـف حـوايل 
 " أن  يـرى  حيـث  دوالر"،  مليـون   400
االسـراتيجية املنتهجـة سـتمكن الجزائر من 
دخول السـوق اإلفريقيـة، لتصديرهـا للدول 

اإلفريقيـة والعربيـة وحتـى الغربيـة".

كمـا أكدا املتحدثـان، أن صناعة األنسـولن 
عـى شـكل أقـام يف الجزائـر يمثـل حقبـة 
جديـدة من شـأنها فـك االحتـكار والتخلص 
تحقيـق  وبالتـايل  االسـتراد  تبعيـة  مـن 
االكتفـاء الذاتـي من الـدواء. يجدر االشـارة، 
أن  وزيـر الصناعـة الصيدالنية عـيل عون قد  
أصـدر، تعليمـات ملسـؤويل وحـدات اإلنتـاج 
"لينتجـو محليـا عـى األقـل 50 باملائـة مـن 
االحتياجـات الوطنيـة من االنسـولن"، مربزا 
أنهـا "اولويـة" للمـرىض الجزائرين، مشـرا 
عـى  فعـاال  سـيكون  االنسـولن  انتـاج  أن 
مسـتوى ثاثـة أو أربعـة منتجـن وطنين يف 

سـنة 2023

ق إ

كامليا.س

فرصة  ستمكن الجزائر من دخول السوق اإلفريقية  لتصديره

الصالـون  محافـظ  كشـف  
والسـكن  للعقـار  الـدويل 
والطبعـة  الذكيـة  والبيـوت 
الديكـور  لصالـون  التاسـعة 
الـذي  يخلـف  سـيدي  أكـرم 
عـرف  انـه  بوهـران  افتتـح 
مشـاركة أزيد من 100 عارض 
الوطـن. وخـارج  داخـل  مـن 
التظاهرتـان  وتعـرف 
وكالـة  قبـل  مـن  املنظمتـان 
اتصـال "أب كونسـبت ديزين" 
 100 مـن  أزيـد  مشـاركة 
وكـذا  الجزائـر  مـن  عـارض 
رشاكـة  لهـا  أجنبيـة  رشكات 
مع مؤسسـات جزائريـة ممثلة 
لـدول مختلفة عى غـرار تركيا 
وغرهـا. وفرنسـا  وإسـبانيا 

الصالـون،  محافـظ  وأشـار 
لـوأج  يخلـف،  سـيدي  أكـرم 
تسـجل  الطبعـة  هـذه  أن  إىل 
مشـاركة أزيـد مـن 90 عارضا 
وطنيـا أغلبهم مرقـن عقارين 
خـواص يعكفـون عى تجسـيد 
مشـاريع سـكنية ترقوية حرة.
وأضـاف أن الهـدف الرئييس 
من هـذه التظاهـرة االقتصادية 
هـو "دعـم املرقـن العقاريـن 
لتطويـر قطاع السـكن وإدخال 
الحديثـة  التكنولوجيـات 
والذكيـة مـن جهة  والعريـة 
بمختلـف  املواطنـن  وإعـام 
الجـاري  السـكنية  الربامـج 

." تجسـيدها
مـن  "الكثـر  أن  إىل  ولفـت 
يقدمـون  العقاريـن  املرقـن 
مجـال  يف  التقنيـات  مختلـف 

والذكـي  اإليكولوجـي  السـكن 
اإلنـارة  تسـير  غـرار  عـى 
والتدفئـة والتكييـف عـن بعـد 
واقتصـاد الكهربـاء والتقنيـات 
االتصـال  ونظـم  اإللكرونيـة 
العمـارات  يف  املسـتخدمة 

وغرهـا". املـاء  ورسـكلة 
املوعـد  هـذا  وسـيكون 
االقتصـادي املنظـم عـى مـدار 
ملعرفـة  فرصـة  أيـام  خمسـة 
وترقيـة  بالقطـاع  الجديـد 
العقـار  مجـال  يف  الراكـة 
والديكـور مع تقديـم للجمهور 
تسـتجيب  عقاريـة  حلـول 
دخلهـم  حسـب  الحتياجاتهـم 
العقارين  املرقـن  مـن طـرف 
املعماريـة  الهندسـة  ومكاتـب 
ومهنيـي الديكـور مـع تقديـم 
تخفيضـات يف سـعر السـكنات 
املنجـزة يف مختلـف الصيغ عى 
غـرار الرقـوي الحـر والرقوي 
املدعـم،  والرقـوي  العمومـي 

كمـا أشـر إليـه.
العقـار  صالـون  ويجمـع 
الذكيـة  والبيـوت  والسـكن 
والسـكن  العقـار  مهنيـي 
ومؤسسـات  العقارين  واملرقن 
االنجـاز يف حـن يحرض صالون 
ناشـئة  مؤسسـات  الديكـور 

املجـال. يف  مختصـة 
أيضا  باملناسـبة  وقد برمجت 
مهنيـي  لفائـدة  محـارضات 
القطاع منهـا تلك التـي تتناول 
والحـراري  الصوتـي  "العـزل 
للنوافـذ" وكـذا نشـاطات حول 

املنازل. كامليا.ستزيـن 

�فتتاح �ل�سالون �لدولي  �إ�سادة قوية ب�سناعة �الأن�سولين في �لجز�ئر الإنهاء �لتبعية و�ال�ستير�د
للعقار و�ل�سكن و�سالون 

�لديكور

االقتصادي

فريال/ت

كامليا.س

�رتفاع طفيف في �أ�سعار �لنفط

كامليا.س
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أغلقــت ســلطات االحتــال 
شــوارع   ، اإلرسائيــيل، 
رئيســية بمدينــة القــدس 
انفجاريــن  إثــر  املحتلــة، 
وقعــا قــرب محطــة حافات 
عنــد مدخــل القــدس، وآخــر 
بمســتوطنة بــن القــدس 

ورام اللــه.
ــة االحتال  ــددت رشط وش
ــكرية  ــا العس ــن إجراءاته م
ــار  ــكان االنفج ــط م يف محي
الــذي قامــت بإغاقــه، كمــا 
ــا يف  ــر عنارصه ــت بن قام
ــدس،  ــة بالق ــق مختلف مناط
ــك  ــت الحواجــز، وكذل ونصب
ــة  ــل الرئيس ــت املداخ أغلق

ــة. ــة إىل املدين املؤدي
ونقــا عــن وســائل اعــام 
ــب 18  ــيل وأصي ــل ارسائي قت
ــي التفجر،  آخــرون يف عمليت
ــة.  ــات حرج ــا 4 إصاب بينه

ــال  ــة االحت ــرت رشط وذك
ــرب  ــا ق ــن وقع أن انفجاري
يف  حافــات  محطتــي 
ــي 30  ــارق زمن ــدس بف الق
دقيقــة وأنــه يشــتبه بأنهمــا 
هجــوم فلســطيني.وذكرت 
تقاريــر مقتــل إرسائيــيل 
متأثــرا بإصابتــه يف انفجــار 
ارتفــاع  القــدس  مدخــل 
ــن  ــي االنفجاري ــدد مصاب ع
حــاالت   4 بينهــم   15 إىل 

ــرة. خط
األول  االنفجــار  ووقــع 
حافــات  محطــة  قــرب 
ــة  ــتهدف حافل ــدس، اس الق
لاحتــال اإلرسائيــيل. وذكــر 
مســعفون أن مــا ال يقــل 
عــن 10 أشــخاص أصيبــوا، 
حالتهمــا  منهــم  اثنــان 

خطــرة.

�الحتلل يغلق �لمد�خل 
�لرئي�سية للقد�ص وي�سدد من 

�جر�ء�ته 

عقب انفجارين في القدس

ق.د

نفــى حاكــم شــبه جزيــرة القــرم الــرويس 
ــلطات  ــتعداد الس ــيونوف اس ــرغي أكس س
أرميانســك  منطقــة  إلخــاء  الروســية 
املتاخمــة لحــدود مقاطعة خرســون بســبب 
ــة. ــخ األوكراني ــتهدافها بالصواري ــر اس خط
ــرم إن  ــرة الق ــبه جزي ــم ش ــال حاك وق
املعلومــات عن اســتعداد الســلطات الروســية 
ــمال  ــك ش ــة أرميانس ــكان مدين ــاء س إلج
القــرم "زائفــة"، مشــددا عــى أن الســلطات 
الروســية "تعمــل عــى مــدار الســاعة 

لضمــان األمــن يف القــرم". وكانــت القــوات 
ــل  ــل أق ــيطرة قب ــتعادت الس ــة اس األوكراني
مــن 10 أيــام عــى مدينــة خرســون، وهــي 
العاصمــة اإلقليميــة الوحيــدة التــي تمكنــت 
موســكو مــن الســيطرة عليهــا منــذ فربايــر 
ــد  ــتعادة املزي ــف الس ــعى كيي ــايض، وتس امل

ــون. ــة خرس ــة ملدين ــق املتاخم ــن املناط م
ــن  ــوم م ــد ي ــرويس بع ــي ال ــي النف ويأت
تعــرض شــبه جزيــرة القــرم لهجــوم 
ــف  ــل رازفوجايي ــال ميخائي ــرات، إذ ق بمس

اإلداريــة  حاكــم منطقــة سيفاســتوبول 
عــى  القــرم(  عاصمــة  )سيفاســتوبول 
تليغــرام إن "هنــاك هجومــا بمســّرات. 
ــت  ــل يف الوق ــوي تعم ــا الج ــوات دفاعن ق
أســقطت  قواتــه  أن  مضيفــا  الحــايل"، 
طائرتــن مســّرتن قــرب محطــة باالكافــا 

للطاقــة.
وأكــد حاكــم سيفاســتوبول عــدم تــرضر 
ــة، ودعــا الســكان إىل  ــة مدني ــة تحتي أي بني

"التــزام الهــدوء".

السلطات الروسية تعمل على مدار الساعة لضمان األمن في القرم

رو�سيا تنفي ��ستعد�دها الإخلء منطقة قريبة من خير�سون 
ومعارك محتدمة في جبهة باخموت

ــدة  ــون إن ع ــؤولون أمريكي ــال مس ق
أشــخاص قتلــوا بالرصــاص يف مدينــة 
مســاء  فرجينيــا  بواليــة  تشيســابيك 
الثاثــاء عندمــا أطلــق شــخص النــار عــى 

املتســوقن بمتجــر "ووملــارت". 
وقتلــت الرطــة منفــذ الهجوم. وتشــهد 
ــل  ــات قت الواليــات املتحــدة بانتظــام عملي
جماعــي وأعمــال عنــف باألســلحة الناريــة 
ــديد  ــن تش ــع ع ــرس يتمن ــر أن الكونغ غ

القوانــن حــول حيــازة األســلحة.
بواليــة  املحليــة  الســلطات  أفــادت 
فرجينيــا األمريكيــة بإطــاق رجــل مســلح 
ــاء يف متجــر ووملــارت يف  ــل الثاث ــار لي الن
ــل  ــا إىل مقت ــة، مؤدي ــدن الوالي ــدى م إح
ــذ  ــة منف ــت الرط ــخاص وقتل ــدة أش ع

ــوم. الهج
   وأعلــن ليــو كوزينســكي مســؤول 
الرطــة يف مدينــة تشيســابيك للصحافين 
مــن  عــدة ضحايــا وعــددا  "وجدنــا 
ــل  ــرق التدخ ــرا إىل أن ف ــى" مش الجرح
ــدى  ــورا" ل ــوبرماركت "ف ــت الس اقتحم
ــال  ــي اتص ــد تلق ــع بع ــا إىل املوق وصوله
طــارئ وأضــاف "نعتقــد أنــه مطلــق نــار 

ــاً". ــويف حالي ــه ت ــد وأن وحي
رســمية  حصيلــة  تصــدر  ولــم     
للضحايــا لكــن الرطــي ذكــر أن عددهــم 
ال يتخطــى عــرة، وهــي الحصيلــة التــي 
ــة  ــا" التلفزيوني ــة "ووس ــا محط أوردته

ــي إس". ــبكة "يس ب ــة لش التابع
ــى  ــة ع ــة الواقع ــة املدين ــدت بلدي    وأك
مســافة 240 كلــم مــن واشــنطن حصــول 
"حــادث إطــاق نــار مــع وقــوع قتــى يف 
ووملــارت عــى ســامز ســركل". وتابعــت 
أن "فــرق التدخــل جاهــزة ومســتعدة 
لاســتجابة، نرجــو أن تفســحوا لهــا مــن 

ــك". أجــل ذل
   وأظهــرت مشــاهد بثتها وســائل اإلعام 
اإلخباريــة عــددا كبــرا مــن الرطيــن يف 
ــكي  ــال كوزينس ــار. وق ــاق الن ــع إط موق
ــش  ــات تفتي ــون بعملي ــن يقوم إن املحقق

ــه. ــون محيط ــر ويؤمن ــة يف املتج دقيق
   وأعربــت مجموعــة ووملــارت يف تغريدة 
عن"صدمتهــا لهــذا الحــادث املأســاوي يف 
ــا"  ــة فرجين ــابيك بوالي ــا يف تشيس متجرن

مضيفــة "إننــا نتعــاون بشــكل وثيــق مــع 
وكاالت إنفــاذ القانــون".

واليــة  عــن  الســناتورة  وقالــت     
ــر  ــعر بتأث ــوكاس: "أش ــز ل ــا لوي فرجيني
بالــغ لوقــوع آخــر عمليــة إطــاق نــار يف 
ــابيك".  ــي تشيس ــارت يف دائرت ــر وومل متج
ــد  ــم نج ــا ل ــتكن طامل ــن أس ــت: "ل وتابع
ــذه  ــف ه ــة العن ــد آلف ــع ح ــوال لوض حل
ــاة  ــلبت حي ــي س ــاح الت ــة بالس املرتبط

ــا". ــن يف بادن العديدي
ــام  ــدة بانتظ ــات املتح ــهد الوالي    وتش
ــف  ــال عن ــي وأعم ــل جماع ــات قت عملي
ــرس  ــر أن الكونغ ــة غ ــلحة الناري باألس
يتمنــع عــن تشــديد القوانــن حــول 

ــلحة. ــازة األس حي

سـليمان  الركـي  الداخليـة  وزيـر  قـال 
جـراء  أصيبـوا  شـخص   100 إن  صويلـو 
6 درجـات عـى  زلـزال تقـرب قوتـه مـن 
مقيـاس ريخـر، والـذي رضب فجـر امـس 
األربعـاء واليـة دوزجة شـمال غربـي تركيا.

تلفزيونيـة  تريحـات  يف  صويلـو  وأكـد 
أن قـوات األمـن أكملـت عمليـات التفتيش يف 
القـرى املحيطـة بموقـع الزلـزال، ولـم تـرد 
أنباء عـن أرضار جسـيمة؛ مشـرا إىل حدوث 

انقطـاع للكهربـاء أثنـاء الزلـزال يف بعـض 
املناطـق لكـن السـلطات تعمـل عـى إعـادة 

حاليا. التيـار 
الطـوارئ  إدارة  قالـت  جانبهـا،  مـن 
بُعيـد  الزلـزال وقـع  إن  الركيـة  والكـوارث 
السـاعة الرابعـة فجـرا بالتوقيـت املحـيل يف 
قضـاء "غـول ياقـا" بمدينـة دوزجـة التـي 

إسـطنبول. مـن  الـرق  إىل  تقـع 
وشعر سـكان إسـطنبول وأنقرة وبورصة 

وزونغولـداك  وتشـانكري  شـهر  وإسـكي 
وسـكاريا بالزلـزال الـذي وقـع عـى عمـق 
نحـو 7 كيلومـرات تحت األرض، وفـق إدارة 
الطـوارئ والكـوارث التـي ذكـرت أن قوتـه 
5.9 درجـات عـى مقيـاس ريخـر،  بلغـت 
املتوسـطي  املركـز األوروبـي  أفـاد  يف حـن 
للـزالزل أنـه كان بقـوة 6 درجـات ووقع عى 

عمـق كيلومريـن.

ُقتــل 14 شــخصاً عــى األقــّل، بينهــم 
ــش، يف  ــؤازرون الجي ــن ي ــة مدني ثماني
شــمال بوركينــا فاســو يف هجومــن 
ــب  ــّلحون بحس ــنّهما مس ــن ش منفصل

ــة  ــة ومحلي ــادر أمني ــادت مص ــا أف م
ــّلحن  ــي إّن "مس ــدر أمن ــال مص وق
هاجمــوا قريــة ســايف يف ســاعة مبكــرة 
ــوم   ــتهدف الهج ــث اس ــن حي ــن اإلثن م
ــن  ــن الذي ــن الوط ــاع ع ــي الدف متطوع

ــم". ــن عنارصه ــة م ــرسوا ثماني خ
ــاً  ــفر أيض ــوم أس ــاف أّن الهج وأض

ــة عنــارص آخريــن بجــروح. عــن إصاب
وأّكــد مصــدر محــيّل وقــوع الهجــوم، 
ــى  ــي "7 قت ــة ه ــراً إىل أّن الحصيل مش
و10 جرحــى باإلضافــة إىل أرضار مادية 

جســيمة".
وأضــاف املصــدر األمنــي "نهــار 
ــتة  ــّلحون س ــل مس ــاً، قت ــن أيض اإلثن
ــن قــرب ماركــوي )شــمال رشق(  مدني
ــرى". ــكات اخ ــيارات وممتل ــوا س ونهب
املنطقــة  ســكان  أحــد  وأفــاد 
ــوم أّن  ــه يف الهج ــب ل ــل قري ــن قت مّم

"اإلرهابيــن خطفــوا ثاثــة شــبّان عــى 
ــر  ــم ُعث ــاملويس-ماركوي، ث ــق س طري
عليهــم مقتولــن يف األدغــال خــال 

نهــار اإلثنــن".
وأضــاف أّن "اإلرهابيــن نهبــوا عــدداً 
ــى  ــم ع ــن أوقفوه ــخاص الذي ــن االش م

ــق وســلبوهم ســياراتهم". الطري
ــو  ــا فاس ــهد بوركين ــذ 2015 تش ومن
ــن آالف  ــفرت ع ــّررة أس ــات متك هجم
القتــى وهجــرت نحــو مليونــي شــخص 

مــن ديارهــم.

الشرطة قتلت منفذ الهجوم

خّلف عشرات الجرحى 

تعيش هجمات متكّررة أسفرت عن آالف القتلى

العليـا  املحكمـة  قضـت 
الحكومـة  بـأن  بريطانيـا  يف 
االسـكتلندية ال تملـك سـلطة 
عـى  جديـد  اسـتفتاء  إجـراء 
االسـتقال مـن دون موافقـة 

لنـدن.
املحكمـة  رئيـس  وقـال 
العليـا روبرت ريـد إن القضاة 
خلصـوا باإلجمـاع إىل أن مثـل 
لـه  التصويـت سـتكون  هـذا 
اململكـة  وحـدة  عـى  عواقـب 
يتطلـب  وبالتـايل  املتحـدة، 
موافقة مـن السـلطة املركزية 

لنـدن. يف 
عـى اإلثـر أعربـت رئيسـة 
نيكـوال  اسـكتلندا  وزراء 
سـترجون عن "خيبـة أملها" 
أعلنـت  لكنهـا  الحكـم  إزاء 
مـع ذلـك إنهـا تحـرم قـرار 

القضـاء.
الحـزب  زعيمـة  وكتبـت 
عـى  االسـكتلندي  القومـي 
ال  الـذي  "القانـون  تويـر 
باختيـار  السـكتلندا  يسـمح 
موافقـة  دون  مـن  مسـتقبلنا 
املتحـدة  اململكـة  برملـان 
يفضـح الفكـرة القائلـة بـأن 
اململكـة املتحـدة تمثـل رشاكة 

." طوعيـة
الحكومـة  حثـت  بدورهـا، 
عـى  إدنـربة  الربيطانيـة 
احتياجـات  عـى  "الركيـز" 
بعـد  اسـكتلندا،  سـكان 
صـدور الحكـم. وقال أليسـر 
جـاك، وزيـر الدولـة لشـؤون 
"إننـا  بيـان  يف  اسـكتلندا، 
نأخـذ علمـا بالحكـم الصادر 
باإلجمـاع عـن املحكمـة العليا 

ونحرمـه". اليـوم 
املحكمـة  رئيـس  وقـال 

روبـرت  االسـكتلندي  العليـا 
إىل  الدعـوة  سـلطة  إن  ريـد 
بربملـان  "مناطـة"  اسـتفتاء 
بموجـب  املتحـدة  اململكـة 
الصاحيات  تفويـض  تريـع 

. ا السـكتلند
يملـك  "ال  وأضـاف 
سـلطة  االسـكتلندي  الربملـان 
التريـع إلجراء اسـتفتاء عى 
االسـكتلندي". االسـتقال 

إدنـربة  حكومـة  وأرادت 
إجـراء تصويـت يف أكتوبر من 
العـام املقبـل عى سـؤال "هل 
اسـكتلندا  تكـون  أن  ينبغـي 

مسـتقلة؟". دولـة 
اململكـة  حكومـة  لكـن 
عـى  تـرف  التـي  املتحـدة 
للبلـد  الدسـتورية  الشـؤون 
بأكملـه، رفضـت مـراًرا منـح 
إدنربه سـلطة إجراء اسـتفتاء 
،وهـي تعترب أن آخر اسـتفتاء 
أجـري يف عـام 2014، عندما 
مـن  املئـة  يف   55 رفـض 
االسـتقال،  االسـكتلندين 
حسـم السـؤال لجيـل كامـل.

وحزبهـا  سـترجون  لكـن 
اآلن  لديهـم  إن  يقولـون 
فيـه"  جـدال  ال  "تفويًضـا 
السـتفتاء آخر عى االسـتقال، 
خـروج  ضـوء  يف  سـيما  ال 
اململكـة املتحـدة مـن االتحـاد 

األوروبـي.
وعـارض معظـم الناخبـن 
يف اسـكتلندا خـروج بريطانيا 
األوروبـي. وألول  االتحـاد  من 
االنتخابـات  يف  فـازت  مـرة، 
الربملانيـة األخرة يف اسـكتلندا 
أغلبيـة مـن النـواب املؤيديـن 

لاسـتقال.

قتلى وجرحى في �إطلق نار بمتجر  بوالية فرجينيا بالواليات �لمتحدة 

زلز�ل بقوة 6 درجات ي�سرب منطقة دوزجة �سمال غرب تركيا

مقتل 14 �سخ�سًا على �الأقّل في هجومين في �سمال بوركينا فا�سو

محكمة بريطانيا �لعليا ترف�ص 
�ل�سماح ال�سكتلند� بتنظيم 
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أعلن نـادي مانشسـر يونايتد،  
النجـم  مغـادرة  عـن  الثاثـاء، 
رونالـدو  كريسـتيانو  الربتغـايل 

لصفوفـه.
وجـاء يف بيـان نُر عـى املوقع 
أن  اإلنجليـزي  للنـادي  الرسـمي 
" كريسـتيانو رونالـدو سـيغادر 
باتفـاق  يونايتـد  مانشسـر 

فـوري". وبشـكل  الطرفـن 
ويف بيانـه ، توجـه النـادي  بــ 
"الشـكر لرونالـدو عى مـا قدمه  

خـال فرتن مسـجا 145 هدفا 
متمنيـا  مبـاراة"   346 خـال 
خـال  األفضـل  ولعائلتـه  لـه   "
إىل  اإلشـارة  تجـدر  املسـتقبل". 
أن عقـد رونالـدو مـع مانشسـر 
يونايتـد ينتهـي بنهايـة املوسـم 
تمديـده  يمكـن  وكان  الجـاري 
الطرفـن،  باتفـاق  آخـر  ملوسـم 
خـال  بـه  التحـق  قـد  وكان 
مـن  قادمـا  املاضيـة  الصائفـة 

يوفنتـوس.  نـادي 

أعلـن مانشسـر سـيتي، بطـل 
مدّربـه  عقـد  تجديـد  إنجلـرا، 
اإلسـباني بيـب غوارديـوال لعامن 
إضافيـن، ليبقـى يف أروقـة ملعب 

.2025 حتـى  االتحـاد 
بيـان  يف  غوارديـوال  وقـال 
للغايـة  سـعيد  "أنـا  للنـادي: 
للبقـاء يف مانشسـر سـيتي ملـدة 
أن  أسـتطيع  ال  آخريـن،  عامـن 
يف  للجميـع  كاٍف  بشـكر  أتوجـه 
النـادي عـى ثقتهم بي، أنا سـعيد 
ومرتـاح، ولـدي كل مـا أحتاجـه 
للقيـام بعمـيل عـى أفضـل وجـه 

ممكـن".
اإلسـباني:  املـدرب  وأضـاف 
"أعلـم أن الفصـل املقبـل من هذا 
للعقـد  مذهـا  سـيكون  النـادي 
املقبـل، لقد حدث ذلك يف السـنوات 
العـر املاضية، وسـيحدث مجددا 
يف السـنوات العـر املقبلة ألن هذا 

النـادي ينعـم باسـتقرار كبـر".
األول  اليـوم  "منـذ  وأردف: 
هنـا. خـاص  بـيء  شـعرت 

مـكان  أكـون يف  أن  يمكننـي  ال 
أفضـل، ال يـزال لدي شـعور بأنه 
يمكننـا تحقيـق املزيد معـا ولهذا 
ومواصلـة  البقـاء  أريـد  السـبب 

القتـال مـن أجـل األلقـاب".
الحـايل  غوارديـوال  عقـد  وكان 
مـع" السـيتزن" ينتهـي يف نهاية 
حاليـا  سـيتي  ويحتـل  املوسـم، 
املركـز الثانـي يف ترتيـب الدوري 
نقطـة،   32 برصيـد  اإلنجليـزي 
أرسـنال  عـن  نقـاط   5 بفـارق 

الرتيـب. متصـدر 
ملواجهـة  الفريـق  ويسـتعد 
اليبزيـغ األملانـي يف ثمـن نهائـي 
دوري األبطـال يف فيفـري املقبـل.

كري�ستيانو رونالدو يغادر 
مان�س�ستر يونايتد

غو�رديوال �سيو��سل 
مع مان�س�ستر �سيتي

لكـرة  الكامرونـي  املنتخـب  يسـتهل 
يف  مشـواره  الخميـس  اليـوم  القـدم 
نهائيـات كأس العالـم  2022 بمواجهـة 
مرتقبـة ضد نظـره السـويرسي بملعب 
السـابعة  املجموعـة  ضمـن  الجنـوب 

قطـر. ملونديـال 
ولـم يسـبق أن تقابـل املنتخبـان مـن 
قبل.. ويسـعى منتخـب الكامـرون أحد 
أبـرز الوجـوه اإلفريقية املألوفـة يف كأس 
بأفضـل  نفسـه  عـن  للتعبـر  العالـم، 
صـورة ممكنـة ملحـو آثـار املشـاركات 

املونديـال. املتواضعـة األخـرة لـه يف 
يف  الكامـرون،  منتخـب  ويلعـب 
املجموعـة السـابعة للبطولـة، إىل جانـب 
منتخبـات الربازيـل، رصبيـا وسـويرسا.
وتعد هذه املشـاركة الثامنـة للكامرون 
تأهلـت  أن  سـبق  حيـث  املونديـال،  يف 
لـكأس العالـم من قبل يف نسـخ )1982، 
 2010  ،2002  ،1998  ،1994  ،1990
و2014(، كمـا يعترب مـن أكثر املنتخبات 

اإلفريقيـة املشـاركة يف املونديال.
وشـارك الكامـرون يف 23 مباراة خال 
عـام  آخرهـا  املونديـال،  مـن  نسـخ   7
2014 يف الربازيـل، بينمـا سـجل العبوه 
18 هدفا، واسـتقبلت شـباكهم 43 هدفا.
ويخـوض منتخب الكامـرون، مونديال 
2022، تحـت قيـادة املـدرب ريجوبـر 
سـونغ الـذي نجح يف اول تجربـة  له عى 

راس االسـود غـر املروضة.
يف املقابـل، يطمح املنتخب السـويرسي 
إىل تخطـي نظـره الكامرونـي  وحصد 
مشـواره  مسـتهل  يف  نقـاط  ثـاث  أول 
باملونديـال بعـد غيابـه نسـخة روسـيا 

.2018

حقـق  السـويرسي  املنتخـب  وكان 
نتائـج متباينة يف مشـاركاته السـابقة يف 
املونديـال، وكانت أفضـل نتيجة الوصول 
إىل ربـع النهائـي يف 3 مناسـبات من بن 
11 مشـاركة يف املسـابقة أعـوام 1934 
و1938 و1954، كمـا ودعـوا البطولـة 
و2006   1994 يف  النهائـي  ثمـن  مـن 
و2014 و2018، بينمـا اقتـرت باقي 
املشـاركات عى الخروج مـن الدور األول 

و2010. و1966  و1962   1950
وكان منتخـب سـويرسا فجـر مفاجـأة 
صـدارة  يف  قطـر  ملونديـال  بتأهلـه 
املجموعـة الثالثـة بالتصفيـات األوروبية 
يف  فـوزه  بعـد  العالـم  لـكأس  املؤهلـة 
 3 مقابـل  بالتصفيـات،  مباريـات   5
املجموعـة  صـدارة  منحتـه  تعـادالت، 
برصيـد 18 نقطـة، بفـارق نقطتن عن 
إيطاليـا صاحبـة املركـز الثانـي، التـي 
أخفـق منتخبهـا يف الرشـح مـن امللحق 

األوروبـي.
مجموعـة  سـويرسا  منتخـب  ويضـم 
مـن الاعبـن البارزيـن، الذي ينافسـون 

يتقدمهـم  األوروبيـة،  األنديـة  أقـوى  يف 
غرانيت تشـاكا متوسـط ميدان أرسـنال 
العـب  زكريـا  ودينيـس  اإلنجليـزي، 
تشـيليس اإلنجليزي، واملتألـق يان زومر 
حارس مرمى بوروسـيا مونشـنغادباخ 
العـب  شـاكري  وشـردان  األملانـي، 

شـيكاغو فايـر األمريكـي.
ويقـود منتخب سـويرسا املـدرب مراد 
ياكن وسـبق له تمثيل منتخب سـويرسا 
كاعـب مـن مركـز الدفـاع، حيـث لعب 
يف 49 مبـاراة دوليـة، سـّجل خالهـا 4 

أهداف.
منتخـب  ياكـن  قـاد  املجمـل،  ويف 
سـويرسا كمدرب يف 15 مبـاراة، فاز يف 7 

4 وخـرس مثلهـا. منهـا، وتعـادل يف 
مباراتهـا  يف  سـويرسا  تخـرس  ولـم 
االفتتاحيـة يف كل مـن مبارياتها الخمس 
بـكأس العالم، حيـث فـازت يف مباراتن 
وتعادلـت يف ثـاث، منـذ خسـارتها أمام 
نسـخة  يف  نظيفـة  بخماسـية  أملانيـا 

.1966

كأس  ملنافسـة  الـدورال32  يشـهد 
الجزائـر لكـرة القدم,التـي تقـام دفعتها 
األوىل يومـي الجمعـة والسـبت, مباريـات 
تجمـع بـن األندية املرشـحة فـوق العادة 
مـع فرق تبـدو "نظريـا"  يف املتنـاول, يف 
الوقـت الذي يسـعى فيـه "الصغر" نجم 
صنـع  اىل  الثانـي(  )الجهـوي  الربواقيـة 
املفاجـأة ملواصلـة الحلـم, عندمـا يواجـه 
شـباب عـن وسـارة )ما بـن الجهـات(.
وتأمـل الفرق الـ16 الناشـطة يف بطولة 
مـن  تفوقهـا  تأكيـد  يف  األوىل,  الرابطـة 
اجـل بلوغ الـدور الــ16 عـى الرغم من 
ان عنـر املفاجـأة يبقـى واردا يف هـذه 

املنافسـة الشـعبية.
وتعـول أنديـة: امـل االربعـاء, مولودية 
وهـران, اوملبـي الشـلف, شـبيبة القبائل 
ومولوديـة البيض, عى تأكيـد علو كعبها, 
عندمـا تلعـب نهايـة االسـبوع الجاري يف 
انتظـار بقية فـرق بطولة النخبـة,  حيث 
سـيتقابل يـوم الجمعة 9 ديسـمرب املقبل, 
نجـم مقـرة -مولويـة الجزائـر, وهـال 

شـلغوم العيد-وفاق سـطيف.
عـى  سـيكون  الـذي  االربعـاء  أمـل 
موعـد مـع نـادي عـن الصفـراء )ما بن 
الجهـات(, يطمـح اىل وضع حد لسلسـلة 
البطولـة  يف  فـوز  دون  مباريـات  ثـاث 
املحرفـة, و العمـل عى العودة ايل السـكة 
الصحيحة تحسـبا  لبقية مشـوار املوسم.
مـن جهتـه, يسـتقبل فريـق مولوديـة 
وهـران, تشـكيلة اوملبـي آقبـو )مـا بـن 
املـدرب  قـدوم  عـرف  الـذي  الجهـات(, 
املسـاعد السـابق لشـبيبة القبائـل, مـراد 
كعروف, لـارشاف عى العارضـة الفنية.
وسـيكون األوملبـي, الطامـح اىل تحقيق 
الصعـود اىل الرابطـة الثانيـة هـواة, أمام 
تحـد حقيقي عندمـا يلتقي بفريـق يمتلك 
الخـربة والتجربـة يف مثل هـذه املباريات, 
يف  وتعـادل  فوزيـن  حقـق  الـذي  وهـو 

الرابطـة االوىل.
امـا شـبيبة القبائـل, التي باتت تسـجل 
نتائج سـيئة يف البطولة, فسـتحاول انقاذ 
منافسـة  يف  بعيـدا  بالذهـاب  موسـمها 
"السـيدة" الـكأس, حيـث تواجه  شـبيبة 
تيـارت )الرابطـة الثانيـة(, يف موعد يبقى 
"مفخـخ" بالنسـبة ل"اسـود جرجـرة", 
الصـف  يحتـل  فريقـا  سـتاقي  كونهـا 
الرابـع يف الرابطـة الثانيـة, يحلـم بصنع 
يف  تكـون  لـن  املهمـة  لكـن  املفاجـأة, 
متناولـه كـون الشـبيبة تأمـل يف تصحيح 

مسـارها يف اقـرب وقـت ممكـن.
واذا كانـت فـرق امل االربعـاء ومولودية 
وهـران وشـبيبة القبائل, مرشـحة كونها 
األمـر  فـإن  جماهرهـا,  أمـام  سـتلعب 
يختلـف بالنسـبة التحاد بسـكرة واوملبي 
الشـلف ومولوديـة البيض, حيث ستشـد 
الخميـس  صفـاء  مـن  كل  اىل  الرحـال 
)الرابطـة الثانيـة(, وفـاق سـور الغزالن 
)الرابطـة الثانيـة( ومولوديـة باتنـة )ما 

بـن الجهـات( يف مهمـة تبـدو نوعـا مـا 
. ة معقد

وتجـرى بقيـة لقـاءات الـدور 32 يـوم 
الجمعـة 9 ديسـمرب, و تتصدرهـا مباراة 
حامـل اللقـب )2019(, شـباب بلـوزداد 
امـام مولودية العلمـة )الرابطـة الثانية(.

كأس  منافسـة  فـإن  بالذكـر  جديـر 
بعـد  بعثهـا مـن جديـد  اعيـد  الجزائـر 
توقـف دام عامـن بسـبب تفـي جائحة 

)كوفيـد19-(. كورونـا 
برنامج مباريات الدور ال32

برنامـج مباريات الـدور الــ32 لكأس 
الجزائـر لكـرة القـدم )رجـال(, املقـررة 
يومـي الجمعـة والسـبت, واملسـتمرة اىل 

غايـة يـوم 9 ديسـمرب املقبـل :
عـى  نوفمـرب   25 الجمعـة              

: )00ر14( 
األبيار: شباب االبيار - اتحاد تلمسان

 - الخشـنة   خميـس  اتحـاد  الرغايـة: 
عنابـة اتحـاد 

الزاوية: شباب الزاوية - شباب أدرار
ورقلـة:  مشـعل حـايس مسـعود - نجم 

ل  بوعقا
االربعـاء: أمـل االربعـاء - نـادي عـن 

الصفـراء
وهـران )أحمـد زبانـة(: مولودية وهران  

- أوملبـي آقبو
عن الدفـى )عبد القادر خـال(: صفاء 

خميس مليانة - اتحاد بسـكرة
اتحـاد   - بوسـعادة  امـل  بوسـعادة: 

سـوف
سـور الغزالن:  سـور الغزالن  - جمعية 

لشلف ا
اتحـاد   - البسـباس  نجـم  البسـباس: 

سـدراتة
ترجـي  الحجاج/املـرىس:  ملعـب 

تيسمسـلت وداد   - مسـتغانم 
شـباب   - املريـة   شـباب  املريـة: 

لعيـون ا
تيـزي وزو:  شـبيبة القبائـل - شـبيبة 

ت ر تيا
الربواقيـة: نجـم الربواقية - شـباب عن 

وسارة
باتنـة )اول نوفمـرب(:  مولوديـة باتنة - 

البيض مولوديـة 
            السبت 26 نوفمرب )سا 30ر13(:
غـرب  رائـد  بوعقـل:  وهران/الحبيـب 

الخـروب جمعيـة   - وهـران 
أم البواقـي )زردانـي حسـونة(: اتحـاد 

الشـاوية - نـر حسـن داي
بـر  أمـل   - بريكـة  مولوديـة  بريكـة: 

بوحـوش
شـبيبة  نوفمـرب(:  )اول  وزو  تيـزي 

غـر شـباب   - عزازقـة 
املالـك(:  عبـد  بـن  )ملعـب  قسـنطينة 
السـمار اتحـاد قسـنطينة  - وفـاق واد 

تموشـنت: شـباب تيموشـنت - شـباب 
منايل بـرج 

املديـة )إمـام الياس(: أكاديميـة املدية - 
نـادي التاغمة

جيجل: شباب امليلية - نادي تقرت
            الجمعة 9 ديسمرب )00ر14(:

مقرة: نجم مقرة - مولودية الجزائر
تقـرت )ملعب 10.000 مقعـد(:  اتحاد 

النزلة - شـباب قسنطينة
بشار: شبيبة الساورة - جيل بن داود

ملعـب 4 مارس )تبسـة(: اتحاد تبسـة 
- املتأهـل مـن شـبيبة جيجـل- جمعيـة 

مليلة عـن 
مغنية: اتحاد مغنية - اتحاد العاصمة

البيضـاء: نـادي بـارادو - وداد  الـدار 
نم مسـتغا

الجزائـر )20 أوت 55(: شـباب بلوزداد 
- مولوديـة العلمة

ميثاليـة   - خنشـلة  اتحـاد  خنشـلة: 
تيغنيـف

شـلغوم العيـد: هـال شـلغوم العيد - 
سـطيف. وفاق 

جابري هجابري ه

جابري ه
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09 الخميس 24 نوفمرب 2022م 
الـموافق لـ 01 جمادى األوىل 1444 هـ

الديوك الفرنسية تهزم أستراليا

املكسـيكي  املنتخبـان  تعـادل 
 ،)0-0( بنتيجـة  والبولونـي 
 "974" بملعـب  الثاثـاء  يـوم 
بالدوحـة، لحسـاب الجولة األوىل 
لنهائيات  الثالثـة،  املجموعـة  عن 

بقطـر. العالـم2022-  كأس 
و يف مباراتـه أوىل عـن نفـس 
اليـوم  صبـاح  جـرت  الجولـة, 
الثاثـاء بملعب "لوسـيل", فجر 
املنتخـب السـعودي مفاجـأة من 
أطـاح  عندمـا  الثقيـل  العيـار 
املرشـحن  احـد  باألرجنتـن, 
2-( بنتيجـة  باللقـب,  للتتويـج 

. )1
و عـى إثـر هاتـن النتيجتـن, 
ترتيـب  السـعودية  تتصـدر 
املجموعـة الثالثـة بثـاث نقاط, 
يف  واملكسـيك  بولونيـا  وتأتـي 
الصـف الثانـي معا بنقطـة لكل 
منهمـا, امـا االرجنتـن فتتذيـل 

رصيـد. دون  الرتيـب 
الثانيـة,  الجولـة  لحسـاب  و 
املقـررة يوم السـبت 26 نوفمرب, 
السـعودية,   - بولونيـا  تاقـي 
بملعـب "املدينـة التعليمية" عى 
االرجنتن  تلتقي  )00ر14(, فيما 
باملكسـيك بملعب "لوسـيل" عى 

)00ر20(.

الرسـمي  الحسـاب  كشـف 
القـدم  لكـرة  السـعودي  للمنتخـب 
آخـر  األربعـاء،  "تويـر"،  عـى 
تطـورات الحالـة الصحيـة لاعـب 
تعـرض  الـذي  الشـهراني،  يـارس 
إلصابـة قويـة عـى مسـتوى الوجه 

الثاثـاء. األرجنتـن،  لقـاء  يف 
بزميلـه  الشـهراني  واصطـدم 
الحـارس محمـد العويـس يف كـرة 
مـن  األخـرة  بالدقائـق  مشـركة 
مـن  إثرهـا  عـى  خـرج  املبـاراة، 
امللعـب ونُقـل إىل مستشـفى إلجراء 
الفحوصـات الازمـة، قبـل انتهـاء 
املواجهـة التـي حقق فيهـا املنتخب 

السـعودي االنتصـار بهدفن لهدف 
ضمـن مباريـات املجموعـة الثالثـة 
قطـر  العالـم  كأس  نهائيـات  مـن 

.2022
وكتب حسـاب املنتخب السـعودي 
الاعـب  "غـادر  رسـمي:  بيـان  يف 
األربعـاء  الشـهراني صبـاح  يـارس 
مدينـة حمد الطبيـة بالدوحـة، بعد 
نقلـه باإلخـاء الطبي إىل مستشـفى 
بالريـاض،  الوطنـي  الحـرس 
وسـيجري عمليـة جراحيـة خـال 
السـاعات القادمـة، حسـب الخطـة 
الجهـاز  وضعهـا  التـي  العاجيـة 

الطبـي".

يعتـرب ملعب لوسـيل مـن بن 8 
ماعب تسـتضيف نهائيـات كأس 
تسـتضيفها  التـي   2022 العالـم 

قطـر خـال الفـرة الحالية.
العالـم  كأس  بطولـة  وتقـام 
قطريـة  ماعـب   8 عـى   2022
خـال الفـرة الحاليـة، وتسـتمر 
املقبـل،  ديسـمرب   18 حتـى 
للمـرة  منتخبـا   32 بمشـاركة 

األخـرة.
الضوء  الصبـاح" تلقـي  "أخـرب 
ملعـب  عـى  التاليـة  السـطور  يف 
لوسـيل، أحـد أبـرز ماعـب كأس 

.2022 العالـم 
موقع واسم ملعب لوسيل

يقـع ملعـب لوسـيل يف املدينـة 
الجديـدة التي تحمل نفس االسـم، 

وتقـع شـمال العاصمـة الدوحة.
ويتواجـد امللعـب عـى بعـد 15 
كم شـمال وسـط مدينـة الدوحة، 
لوسـيل  ملدينـة  محـورا  ويعتـرب 

الجديـدة.
اسـم  أن  إىل  اإلشـارة  وتجـدر 
لوسـيل مقتبـس من نبـات يدعى 
"الوسـل"، وينمـو بوفـرة يف تلـك 

املنطقـة.
سعة ملعب لوسيل

ملعـب  تشـييد  أعمـال  بـدأت 
لوسـيل يف عام 2017، واسـتمرت 
4 سـنوات حتى افتتاحـه يف نهاية 

.2021 عـام 
ملعب لوسـيل يتسـع لـ80 ألف 

متفـرج، مـا يجعلـه أكـرب املاعب 
املسـتضيفة لنهائيـات كأس العالم 

.2022
وتجـدر اإلشـارة إىل أن التصميم 
الخارجي مللعب لوسـيل مستوحى 
والظـال،  الضـوء  تداخـل  مـن 
الذي يميـز "الفوانيـس" العربية.
الـدويل  االتحـاد  ويقـول موقـع 
لكـرة القـدم "فيفـا" عـن ملعـب 
االسـتاد  تصميـم  "تـم  لوسـيل: 
للعالـم  ثريـا  تمثيـا  ليكـون 
العربـي، حيـث يعـرض زخـارف 
أوانـي وأوعيـة وقطـع فنيـة مـن 

ملنطقـة". ا

مباريات ملعب لوسيل يف 
كأس العالم 2022

من املقـرر أن يسـتضيف ملعب 
لوسـيل 10 مباريـات يف نهائيـات 

كأس العالـم 2022.
ويف دور املجموعـات يسـتضيف 
)السـعودية  مباريـات   6 امللعـب 
واملكسـيك،  األرجنتـن  ضـد 
والربازيـل ضد رصبيـا، والربتغال 
والكامـرون  أوروجـواي،  أمـام 
أمـام الربازيـل، واألرجنتـن أمـام 

املكسـيك(.
لوسـيل  ملعـب  ويسـتضيف 
الــ16،  دور  يف  واحـدة  مبـاراة 
ومثلهـا يف ربـع النهائـي ونصـف 
النهائـي، بجانب املبـاراة النهائية.

انتهـت املواجهـة األوىل للمنتخـب املغربي يف 
مواجهـة منتخـب كرواتيا يف إطار منافسـات 
املجموعـة السادسـة ملونديـال قطـر 2022، 
دون  السـلبي  بالتعـادل  األربعـاء،  امـس 
أهـداف، يف مواجهـة كان مسـتواها متوسـطاً 
ولـم ترتـِق إىل املسـتوى القـوي، ليحصد كل 

منتخـب أول نقطـة لـه يف كأس العالـم.
لـم يشـهد الشـوط األول إثـارة كبـرة عى 
أرض امللعـب مـع أفضليـة طفيفـة ملنتخـب 
كرواتيـا الذي وصـل أكثر إىل مرمـى املنافس 
وخلـق بعـض الفـرص، ولكنـه لـم يُسـجل 
أي هـدف بسـبب التـرسع يف إنهـاء الفـرص 
وتدخـات الحارس، ياسـن بونـو، الذي حرم 
وصيـف مونديـال 2018، من هز الشـباك يف 
أول 45 دقيقـة. يف وقـت لـم يحصـل منتخب 
"أسـود األطلـس" عـى الكثـر مـن الفرص 

للتسـجيل. الحقيقية 
خـط  يف  قوتـه  الكرواتـي  املنتخـب  وفقـد 
الوسـط بسـبب الكثافة العدديـة التي فرضها 
املنتخـب املغربـي حارماً املنافـس من التحرك 
بالكـرة بسـهولة، خصوصـاً أن املـدرب، وليد 
الركراكـي، يعـرف جيـداً أن اسـتام النجـم 
براحـة  امللعـب  وسـط  يف  مودريتـش  لـوكا 
يف  الفنيـة  املشـاكل  مـن  الكثـر  سـيخلق 
الهجـوم. يف وقـت حـاول املنتخـب املغربـي 

مهاجمـة املنافس عـرب األطراف بنسـبة أكرب.
يف الشـوط الثانـي تحـرك املنتخـب املغربي 
أكثـر نحـو األمـام وكان أكثر جـرأة ونجح يف 
صناعـة الخطورة عـى مرمى كرواتيـا، ولكن 
كل الفـرص التـي خلقها لم تنتـِه بأي هدف، 
يف وقـت حافظ املنتخـب الكراوتـي عى نفس 
املسـتوى مع بعض الرسعـة اإلضافية لرضب 

خطـوط املنافـس املتكتل دفاعيـاً يف الخلف.
بـن  الطفيفـة  املناوشـات  واسـتمرت 

املنتخبـن طـوال الشـوط الثانـي بـدون أن 
تهتز الشـباك أبـداً، لتنتهي املبـاراة بالتعادل 
أهـداف ويبـدأ كل منتخـب  السـلبي بـدون 
بنقطـة   ،2022 قطـر  مونديـال  يف  رحلتـه 
واحـدة ستُسـعفه كثـراً يف رحلـة التأهـل إىل 
الـدور الثانـي، وهـي النتيجـة التي أسـعدت 
الجماهـر املغربيـة كـون املنتخب لـم يخرس 

املواجهـة.

اسـتهل املنتخـب الفرنيس حملـة الدفاع 
عـن لقبـه يف كأس العالـم لكـرة القـدم، 
بانتصـار عريـض عـى نظـره األسـرايل 
واحـد،  هـدف  مقابـل  أهـداف  بأربعـة 
يف اللقـاء الـذي جمـع املنتخبـن، مسـاء 
الثاثـاء، عـى ملعـب "الجنـوب" ضمـن 
منافسـات الجولة األوىل للمجموعة الرابعة 

بمونديـال قطـر.
أولفيـه  اإليطـايل،  ميـان  نجـم  وتألـق 
جـرو، يف هـذه املواجهـة وكان مـن بـن 
أبـرز الاعبن عـى أرضية امليـدان، بعدما 
سـجل هدفن من أهـداف فرنسـا األربعة 
يف شـباك الحارس األسـرايل ماثيو رايان، 
ليصبـح عـى بعـد هـدف واحـد مـن أن 
للمنتخـب  التاريخـي  الهـّداف  يكـون 
الفرنـيس، وذلـك بعدمـا رفع رصيـده إىل 
51 هدفـا، معـادال رقـم مهاجم أرسـنال 

وبرشـلونة السـابق، تـري هنـري.

بداية مبكرة مع كرة القدم
بدأ جـرو قصته مـع كرة القـدم مبكراً، 
إذ انضـم إىل فريـق فروجيس وهو يف سـن 
الـ6 سـنوات، وليسـتمر حتى عام 1999، 
حـن انتقـل إىل صفـوف نـادي غرونوبل 
وهـو يبلـغ مـن العمـر 13 عامـاً، قبل أن 
يتم تصعيـده للفريـق األول عـام 2005، 
واسـتمر ملوسـمن، قبـل إعارتـه لنـادي 
إيسـر، ومـن ثـم قـّرر الرحيـل صـوب 

نادي تـور عـام 2008.

رحلة من فرنسا إىل الربيميريليغ
 ،2010 عـام  األنظـار  جـرو  خطـف 
مونبيليـه عرضـاً  نـادي  لـه  قـّدم  حـن 
الفريـق  قميـص  وحمـل  السـتقدامه، 
الفرنـيس ملوسـمن، قبـل أن يقـّرر نـادي 
مواطنـه  بقيـادة  اإلنكليـزي  أرسـنال 
أرسـن فينغـر التعاقـد معه عـام 2012، 
واسـتمر املهاجم املخرضم لسـتة مواسـم 
مـع "الغنـرز"، ومـن ثـم قـّرر خـوض 
تحٍد جديـد مع نـادي تشـليس اإلنكليزي، 
حتـى عـام 2021 لينضـم إىل فريق ميان 

اإليطـايل.

بطل وهّداف مع األندية
نجح املهاجـم البالغ من العمـر 36 عاماً 
يف تحقيـق العديـد من األلقاب مـع األندية 
التـي لعـب لهـا، بدايـة بالتتويـج بلقـب 
الـدوري الفرنـيس مـع مونبيليـه موسـم 
والـدرع  االتحـاد  وكأس   ،2011/2012
كأس  وأيضـاً  أرسـنال،  مـع  الخريـة 
األوروبـي  والـدوري  اإلنكليـزي  االتحـاد 
"البلـوز"،  مـع  أوروبـا  أبطـال  ودوري 
وأخـراً بطل الـدوري اإليطايل مـع ميان.

مسرية دولية مبهرة مع "الديوك"
املنتخـب  األول مـع  كان ظهـور جـرو 
الفرنـيس عـام 2011، بعدما لفـت أنظار 
املـدرب السـابق لوران بـان حينمـا كان 
العبـاً لنـادي مونبيليـه، وشـارك يف كأس 
و2020،  و2016   2012 أوروبـا  أمـم 
و2018،   2014 مونديـال  إىل  باإلضافـة 
مـع  وصيفـاً  إنجازاتـه،  أبـرز  وكانـت 
2016، وبطـل  منتخـب بـاده يف يـورو 

العالـم بروسـيا قبـل أربـع سـنوات.

أزمة أوىل مع بنزيمة
ووقـع جـرو يف أزمـة مـع نجـم ريـال 
بعـد  بنزيمـة،  كريـم  اإلسـباني،  مدريـد 
إذ  للجـدل،  املثـرة  األخـر  تريحـات 

شـبّه كريم نجم "الروسـونري" بسـيارة 
ألعـاب بينمـا اعتـرب نفسـه مثل سـيارات 
التشـبيه لـم يعجـب  1، هـذا  الفورمـوال 
بقـوة عـى تريحـات  الـذي رد  جـرو 
مواطنـه إذ قال "أنـا مثل سـيارة األلعاب 

العالـم". تملـك كأس  ولكنهـا 
يـورو  قبـل  مبابـي  مـع  آخـر  خـاف 

2 0 2 0
أحدث جـرو أزمة أخـرى داخل املنتخب 
مبـاراة  بعـد  املـايض،  العـام  الفرنـيس 
بلغاريـا الوديـة، وذلك بعدما اشـتكى من 
قلـة الكـرات التـي تصـل إليه مـن زميله 
كيليـان مبابـي، وأثرت هـذه التريحات 
عى معسـكر منتخب "الديـوك" وأغضبت 
ديديـه  املـدرب  ولكـن  الباريـيس،  نجـم 
ديشـان نجـح يف احتـواء هـذه األزمة قبل 
الدخـول يف منافسـات أمـم أوروبا 2020.

جريو يواصل حربه عىل بنزيمة
وعـاد الفرنـيس، أوليفيه جـرو، ليواصل 
إىل  عودتـه  بعـد  بنزيمـة،  عـى  هجومـه 
صفـوف املنتخب الفرنيس خـال مباريات 
أمـم أوروبـا 2020، إذ حملـه مسـؤولية 
اإلقصـاء مـن دور الــ16 عى يـد منتخب 
إىل  بـأن رجوعـه  أكـد  بعدمـا  سـويرسا، 
التشـكيلة أحـدث خلاً تكتيكيـاً يف طريقة 

البطولة. يف  اللعـب 
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انطلقـت األيـام املفتوحـة للرقيـة الصحية 
املوجهـة لفائـدة سـكان مناطق الظـل بوالية 
قسـنطينة يف موسـمها الثانـي. ويف تريـح 
لواليـة  والسـكان  الصحـة  مديـر  أوضـح 
قسـنطينة عبـد الحميد بوشـلوش بـأن األيام 
املفتوحـة للرقيـة الصحيـة املوجهـة لفائـدة 
سـكان مناطـق الظل بالوالية تتمثـل يف تقديم 
فحوصات يف الطب العـام وأخرى متخصصة، 
ستسـتمر  التـي  األيـام  هـذه  بـأن  مضيفـا 
شـعار  تحـت  املقبـل  ديسـمرب   4 غايـة  إىل 
مسـؤوليتنا"  صحتكـم  واجبنـا،  "خدمتكـم 
تسـتهدف 60 منطقـة ظـل عرب الواليـة. وقد 
عرفـت هـذه املبـادرة يف يومهـا األول زيـارة 
مسـعود  ببلديـة  "مسـيدة"  الظـل  منطقـة 
بوجريـو، حيـث تم إجـراء حـوايل 20 فحصا 
يف الطـب العـام واملتخصص. وستشـمل هذه 
الفحوصـات مناطـق ظـل أخرى عـرب الوالية 
و"شـعبة  "بلغـراري"  منطقـة  غـرار  عـى 
ومشـتتة  سـمارة  عـن  ببلديـة  الصيـد" 

زيغـود  ببلديـة  و"السـفرجلة"  "الصيفـي" 
يوسـف و"جرادة" و"أوالد بوخالفـة'' ببلدية 
السـيد  ذكـره  حسـبما  بوجريـو،  مسـعود 
بوشـلوش. ويجـري هـذه الفحوصـات أطباء 
عامـون وآخـرون مختصون يف طـب األطفال 
وجراحـة األسـنان والطـب الداخـيل وأمراض 
النسـاء والتوليد واألمـراض العقلية، باإلضافة 
إىل أعوان شـبه طبين وأخصائين نفسـانين 
تابعـن ملختلف مؤسسـات الصحـة الجوارية 
بالواليـة، وفقا ملديـر الصحة والسـكان لوالية 
قسـنطينة الـذي أفـاد بأنـه قـد تـم تسـخر 
الوسـائل الازمـة إلنجاح هـذه املبـادرة. كما 
للرقيـة  املفتوحـة  األيـام  برنامـج  يتضمـن 
ضـد  والتلقيـح  األطفـال  تطعيـم  الصحيـة 
األنفلونـزا لكبـار السـن واملصابـن بأمراض 
مزمنـة، حسـبما أشـر إليـه . للتذكـر، فقـد 
املفتوحـة  لأليـام  األوىل  املرحلـة  اسـتهدفت 
املديريـة  أطلقتهـا  التـي  الصحيـة  للرقيـة 
مـن  مـارس  يف  والسـكان  للصحـة  املحليـة 

السـنة الجاريـة 59 منطقـة ظل عـرب الوالية، 
1.600 شـخص مـن  مكنـت مـن اسـتفادة 

فحوصـات يف الطـب العـام واملتخصـص.

الحـرضي  األمـن  عنـارص  تمكـن 
مـن  املسـيلة،  واليـة  بأمـن  الثانـي 
توقيـف شـخصن لتورطهمـا يف فعل 
الرسقـة بالخطـف باسـتعمال دراجة 
ناريـة. وقد جـاءت هـذه العملية عى 
إثـر شـكوى تقدمـت بهـا الضحيـة 
الرسقـة  لفعـل  تعرضهـا  مفادهـا 

بالخطـف مـن طـرف شـخصن عى 
متـن دراجـة ناريـة، أيـن اسـتهدف 
املشـتبه فيهما حقيبتهـا اليدوية التي 
تحتـوي عـى هاتف نقـال ومبلغ مايل 
باإلضافـة إىل بعض الوثائـق اإلدارية، 
وعليـه بـارشت ذات املصالـح عمليـة 
التـي  القضيـة  البحـث والتحـري يف 

املشـتبه  هويـة  تحديـد  مـن  مكنـت 
فيهمـا وتوقيفهمـا يف ظـرف وجيـز، 
مع اسـرجاع بعـض املرسوقـات. تم 
تقديـم املشـتبه فيهمـا أمـام الجهات 
القضائيـة املختصـة إقليميـا من أجل 
الرسقـة يف الطريـق العام باسـتعمال 

ع. بديار مركبـة ذات محـرك.

فرقـة  عنـارص  تمكـن 
باملصلحـة  والتدخـل  البحـث 
القضائيـة  للرطـة  الوالئيـة 
بأمـن والية املسـيلة مـن حجز 
1640 وحـدة مـن املروبـات 
الكحوليـة مـن مختلـف األنواع 
توقيـف  مـع  واألحجـام، 
املتاجـرة  يمتهنـان  شـخصن 
بهـذه املروبـات دون رخصة.  
وقائـع القضيـة بدأت عـى إثر 
املصلحـة  إىل  معلومـات وردت 
مفادهـا قيـام شـخصن بنقل 

الكحولية  املروبـات  وترويـج 
دون رخصـة عـى متـن مركبة 
االختصـاص،  بقطـاع  نفعيـة 
وعليـه تـم إعـداد خطـة عمـل 
مـن  التحقيـق  فريـق  مكنـت 
عـى  فيهمـا  املشـتبه  توقيـف 
وحجـز  املركبـة  ذات  متـن 
اسـتيفاء  املذكورة.بعد  الكميـة 
إجـراءات التحقيـق تـم تقديم 
املشـتبه فيهمـا أمـام الجهـات 
إقليميـا. املختصـة  القضائيـة 

تمكنـت الفرقـة الجنائيـة 
للرطة  الوالئيـة  للمصلحـة 
واليـة  بأمـن  القضائيـة 
توقيـف  مـن  سـكيكدة 
شـخص البالـغ مـن العمـر 
رسقـة  بتهمـة  سـنة   24
بفتاة  نقـال خـاص  هاتـف 
محطـة  مسـتوى  عـى 
حيـث  املسـافرين،  نقـل 
تعـود وقائـع القضيـة عـى 
بهـا  تقدمـت  شـكوى  اثـر 
املصالـح  لـذات  الضحيـة 
للرسقـة  تعرضهـا  مفادهـا 
بحـي املمـرات، عـى الفـور 

املصالـح  ذات  بـارشت 
مسـتوى  عـى  توقيفـه  تـم 
املسـافرين.  نقـل  محطـة 
كمـا تمكنـت ذات املصالـح 
الهاتـف  إسـرجاع  مـن 
بالضحيـة  الخـاص  النقـال 
والـذي كان بحوزة املشـتبه 
لعمليـة  وبإخضاعـه  فيـه 
بحوزتـه  ضبـط  التلمـس 
سـاح أبيض سـكن.الفرقة 
أنجـزت ملـف جزائي يف حق 
املشـتبه فيـه وتقديمـه أمام 
تـم  أيـن  املختصـة  النيابـة 

الحبـس. إيداعـه 

أمن والية المسيلة 

حجز 1640 وحدة
 من �لم�سروبات �لكحولية 

وتوقف مروجيها

توقيف �سخ�ص بتهمة �سرقة 
هاتف نقال ب�سكيكدة 

فتيحة. ل/ ق. م

املؤسسـة  مديـرة  دليلـة  عطـاف  قـررت 
العمومية االستشـفائية الشـهيد سعدي معمر 
بمدينـة ششـار 50 كلـم جنوب مقـر عاصمة 
الوالية خنشـلة تنظيـم قافلة طبيـة وجراحية 
لفائـدة املناطـق النائيـة باقليم دائرة ششـار 
خصوصـا للقـرى ومـدارش بلديتـي خـران 
والولجة وهـذا تخليـدا لروح الفقيـد املرحوم 
عاوي شـاكر ممرض باملوسسـة الـذي وافته 

املنيـة عى أثـر سـكتة قلبية وهوالـذي يعرف 
مـع  خاصـة  والتطوعـي  اإلنسـاني  بعملـه 
اصحاب االمـراض املزمنة وكرب السـن القافلة 
وإلتى سـوف تجـوب مناطـق نائيـة متكونة 
مـن التخصصـات الجراحـة العامـة جراحـة 
الفـك والوجه جراحـة االطفـال جراحة االنف 
واالذن والحنجـرة باالضافـة اىل التخصصـات 
الطبية مثل مرض السـكري واطبـاء التخذير 

النائيـة  املناطـق  العـام  والطـب  واالنعـاش 
واملعزولة والتى سـوف تسـتفيد منهـا العديد 
مـن العائـات الفقـرة ناهيـك عـن املعوزين 
أيـن تتزامـن هـذه القافلـة االنسـانية الطبية 
القـرى  تلـك  لبعـد  املحـدد نظـرا  يف وقتهـا 
واملـادرش وحلـول الشـتاء أيـن تعـرف هـذه 

املناطـق بـرودة كبرة.

تطبيقا لتعليمات مديرة مستشفى سعدي معمر 

ستستمر إلى غاية 4 ديسمبر المقبل

قافلة ت�سامنية �إن�سانية طبية للمناطق �لنائية بخن�سلة 

�إنطلق �الأيام �لمفتوحة للترقية �ل�سحية بمناطق �لظل بق�سنطينة

�الأمن �لح�سري �لثاني يوقف �سخ�سين لتورطهما
 في فعل �ل�سرقة بالخطف

والية المسيلة 

واليـة  وايل  لعـرج  نحيلـة  أمـس  عايـن 
تيسمسـيلت بحضور املصالـح املعنية العديد 
مـن األحيـاء لاطـاع عـى بعـض املنشـآت 
وتـدارك النقائص املسـّجلة مواصلة لسلسـلة 
الزيـارات التفقديـة ملختلـف احيـاء بلديـات 
الواليـة ويف اطـار تجسـيد مخطـط للنهوض 
باألحيـاء وتطويـر اإلطـار املعيي للسـكان.
حيـث قام بالوقوف واالسـتماع النشـغاالت 
املواطنـن مـن أجـل التكفـل بهـا عـى غرار 
كل مـن حـي الشـهيد عماني العربـي ) 100 
سـكن(، حـي بـن سـهلة عبـد القـادر، حي 
بـن مايـدة وحـي 244 سـكن، وقـد شـدد 
املسـؤول األول عـى الجهـاز التنفيـذي عـى 
رضورة تحسـن معيشـة املواطنن يف مقرات 
سـكناهم سـيما فيمـا تعلـق بتهيئـة وتعبيد 

بالتكفـل  أمـر   كمـا  الداخليـة،  الطرقـات 
بمشـكل اإلنـارة العمومية، وأعطـى تعليمات 
صارمـة بالتكفـل بصـورة رسيعـة بالنقاط 
السـوداء يف مجـال الرف الصحي وإنشـاء 
مجاري عـى حواف الطرق، وخلق مسـاحات 
خـرضاء، وتنـدرج هـذه الخرجـة امليدانية يف 
إطـار سياسـة التحسـن الحـرضي وإعـادة 
اإلعتبـار للحظـرة العقاريـة عـى املسـتوى 
املحـيل كآلية ملعالجة مشـكل التدهـور داخل 
عـرب  زيارتـه  ختـام  ويف  السـكنية.  األحيـاء 
االسـتقبال  الواليـة عـى حسـن  السـيد وايل 
املواطنـن  طـرف  مـن  بـه  حظـي  الـذي 
والسـلوك الحضـاري يف طـرح االنشـغاالت، 
ليطالـب بعدهـا بـرضورة نـزول املسـؤولن 
للميـدان والتكفل بمشـاكل املواطـن ومتابعة 

املشـاريع التنمويـة، والنقائـص املسـجلة يف 
املحيـط العمرانـي، واعـدا بأنـه سـتكون له 
زيـارات دوريـة اىل كل احياء عاصمـة الوالية 
للوقوف عـى مدى تنفيـذ التعليمات املسـداة 
. بإعتبار أن اإلسـراتيجية املسـتقبلية ترتكز 
عـى تهيئـة األحيـاء وخلق فضـاءات خرضاء 
عـن  الرفيـه  يف  املواطـن  منهـا  يسـتفيد 
النفـس ويجـد فيها الكبـار والصغـار مكان 
للجلـوس متنفسـا لهـم. حيـث أن وايل والية 
تيسمسـيلت، السـيد نحيلة لعـرج، عازم عى 
إعـادة الوجـه الجميـل لعاصمـة الوالية وكل 
البلديـات، مسـديا تعليمات صارمـة من أجل 
تجنيـد اإلمكنيات املاديـة والبريـة الازمة.

ع. بديار 

ق. م

أن  معسـكر  وايل  روابحـي  عمـر  كشـف 
قـادة  سـيدي  ملدينـة  السـكنية  الحظـرة 
مسـكن   100 باسـتام  قريبـا  سـتعزز  
ترقـوي، وذلـك يف إطـار تجسـيد الربنامـج 
السـكني املدرج لسـنة 2022  حيث ستسفيد 
العائـات مـن مفاتيـح سـكناتهم التـي تـم 
ذات  زيـارة  خـال  جاهزيتهـا  مـن  التأكـد 
 3 املسـؤول لعـدة منشـآت ومحطـات عـرب 
بلديـات هامـة سـجلت بهـا عـدة نقائص تم 
تجاوزهـا، حيـث قـام الـوايل بالوقـوف عى 
عـدة منجـزات بـكل مـن بلديـات تيغنيـف 

قـادة. وسـيدي  وللسـهايلية 
حيـث أكـد الـوايل روابحـي عـى أن هـذه 
املناطق سـتحظى خال السـنة املقبلة بعديد 
العمليـات التنمويـة ضمـن املخطـط البلـدي 
والتضامـن  الضمـان  وصنـدوق  للتنميـة 
للجماعـات املحليـة وكـذا الربامـج القطاعية 
والتـي تسـمح برفـع نسـبة التنميـة املحلية 

البلديات. هـذه  عـرب 
وقـد قـام الـوايل الـذي كان مرفوقـا خال 
سلسـلة الزيـارات التفقدية امليدانيـة برئيس 

املجلـس الشـعبي الوالئـي، السـلطات األمنية 
بغرفتيـه،  الربملـان  نـواب  والعسـكرية، 
املنـدوب املحيل لوسـيط الجمهوريـة بالوالية، 
رئيسـة  للشـباب،  االعـى  املجلـس  ممثـيل 
دائـرة تيغنيـف ورؤسـاء املجالس الشـعبية 
التنفيذيـة،  الهيئـة  مـدراء  املعنيـة،  البلديـة 
األرسة االعاميـة وممثـيل فعاليـات املجتمـع 
املدنـي حيـث شـهد اللقـاء طـرح ممثلـون 
املذكـورة  الثـاث  البلديـات  مواطنـي  عـن 
عديـد االنشـغاالت تخـص التهيئـة الحرضية 
يف  إضافيـة  سـكنية  حصـص  وتخصيـص 
مختلـف الصيـغ والربـط بشـبكة الكهربـاء 
وتهيئـة الطرقـات وانجـاز منشـات صحيـة 
التكفـل  الـوايل  السـيد  جديـدة حيـث وعـد 
بهـا حسـب األولويات.كمـا تـم خـال هـذه 
الزيارة وضـع حيز الخدمة وتشـغيل التدفئة 
املركزيـة انطاقا مـن خزانن لغـاز الربوبان 
بمدرسـتن ابتدائيتن بمنطقتـي "الزعاقن" 
و"أوالد سـيدي عبـد القادر بن سـعيد ببلدية 
السـهايلية، كمـا عايـن الـوايل أشـغال انجاز 
للتوسـعة ومطعـم مـدريس جنـاح  قسـمن 

صحـي باملدرسـة االبتدائية "رحـو الحبيب" 
بقريـة "أوالد عيل". و معايته ألشـغال  انجاز 
خـزان مائـي بسـعة 500 مر مكعـب بدوار 
"التمازنيـة" ببلديـة السـهايلية ضف لوضع 
حيـز الخدمـة لخـزان مائي بسـعة 500 مر 
مكعـب موجـه لتأمـن حاجيـات التجمعـات 
و"القواديـح"  "الزقايقيـة"  الريفيـة 
باملـاء  و"املنارصيـة" ببلديـة سـيدي قـادة 
أيضـا  الـوايل  زيـارة  وتضمنـت  الـروب، 
معاينـة مروعـي انجـاز متوسـطة بسـعة 
700 مقعـد بيداغوجـي بقريـة االمـر عبـد 
القـادر ببلديـة سـيدي قادة فضا عـى تفقد 
وتـرة األشـغال بمروع انجاز 100 مسـكن 
قـادة.  سـيدي  بمدينـة  ايجـاري  عمومـي 
باإلضافـة إىل وضـع حجـر األسـاس ملروع 
انجـاز مجمع مـدريس بحي عمـارات "عدل" 
بمدينـة تيغنيـف فضـا عـى إرشاف السـيد 
الـوايل عـى فتـح مسـجد "الصحابـي ثابـت 
بن دحـداح" بـذات املدينـة، لتتختـم الزيارة 
بالوقـوف عنـد املعلـم التاريخـي زمالة األمر 

عبـد القـادر ببلديـة سـيدي قادة.

و�لي مع�سكر يك�سف عن ��ستلم 100 م�سكن ترقوي ببلدية �سيدي قادة 
كما أشرف على دخول عّدة مشاريع حيز الخدمة بتغنيف وللساهيلية 

المحلي

خاصة ما تعلق بالتهيئة الحضرية

و�لي تي�سم�سيلت يعاين 4 �أحياء وي�سدد على �سرورة تد�رك 
�لنقائ�ص �لم�سجلة 

أشـغال  أمـس  أطلقـت 
مروع إنجـاز محطة لتصفية 
امليـاه املسـتعملة ببلدبـة بابار 
)جنوب خنشـلة(. وقـد أرشف 
وايل خنشـلة، يوسـف محيـوت 
للمـوارد  املحـيل  املديـر  رفقـة 
عـى  لطـرش  جمـال  املائيـة 
إطاق أشـغال إنجـاز مروع 
إنجـاز وتجهيـز محطة تصفية 
ببلديـة  املسـتعملة  امليـاه 
ضمـن  يدخـل  والـذي  بابـار 
للتنميـة  التكميـيل  الربنامـج 
مديـر  وأكـد  خنشـلة.  لواليـة 
املـوارد املائيـة السـيد لطـرش 
خـال تقديمه العـرض التقني 
للمـروع أنـه تـم تخصيـص 
غـاف مـايل بقيمـة 2,5 مليار 
املـروع  تجسـيد  ألجـل  دج 

بــ24  حـددت  آجـال  خـال 
محطـة  أن  وأضـاف  شـهرا. 
تصفيـة امليـاه املسـتعملة التي 
إنجازهـا  أشـغال  انطلقـت 
اليـوم ستسـتوعب أكثـر من 2 
مليـون مـر مكعـب مـن املياه 
لتصفيتهـا  سـنويا  املسـتعملة 
ومعالجتهـا وفـق طـرق تقنية 
حديثـة . وأكـد مديـر املـوارد 
املائيـة كذلـك أن الهـدف مـن 
إنجـاز محطـة تصفيـة امليـاه 
بابـار  ببلديـة  املسـتعملة 
هوالحفـاظ عى البيئـة وحماية 
محيط سـد بابـار مـن التلوث 
املصفـاة  امليـاه  واسـتغال 
لبلديـة  النشـاطات  بمنطقـة 

بابـار.

ببلدية بابار بخنشلة

�إطلق �أ�سغال م�سروع �إنجاز 
محطة لت�سفية �لمياه �لم�ستعملة 

فتيحة. لبال

ق. م

عابد. م

فتحي. م
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بواليــة  الجمــارك  فرقــة  تمكنــت 
التابعــة ملصالــح مفتشــية  املســيلة 
ــج  ــرج بوعريري ــارك ب ــام للجم األقس
ــز  ــن حج ــارط م ــبوع الف ــة األس نهاي
24677 قــرص مهلــوس مــن نــوع 
"بريغالــن 300 مــغ" وذلــك بعــد 

ــيق  ــت بالتنس ــن تم ــن متفرقت عمليت
ــي  ــعبي الوطن ــش الش ــراد الجي ــع أف م
مدينتــي  عــرب  والوطنــي  والــدرك 
ــات  ــث أن حيثي مســيلة وبوســعادة، حي
ــة تفتيــش دقيــق  ــة تعــود لعملي القضي
ــات  ــن باملمنوع ــا معبأت ــن كانت ملركبت

املذكــورة ومخبــأة بإحــكام داخــل 
تجاويــف هيــكل املركبــات التــي تمــت 
ــخاص  ــا أيضا وتوقيف 03 أش مصادرته
ــة  ــات القضائي ــم إىل الجه ــع تحويله م

ــق. ــراءات التحقي ــتكمال إج إلس

ــران  ــعيود وايل وه ــعيد س أرشف س
والعمــران  الســكن  وزارة  وممثــل 
ــلطات  ــماعيل والس ــي إس ــة لوم واملدين
املدنيــة والعســكرية بقاعــة املحــارضات 
ــن  ــد اب ــد الحمي ــب "عب ــجد القط باملس
ــع 3230  ــم توزي ــى مراس ــس" ع بادي
ــغ  ــف الصي ــن مختل ــكنية م ــدة س وح
وذلــك يف إطــار االحتفــال بالذكــرى 
التحريريــة  الثــورة  النــدالع  الـــ68 
ــزي  ــع الرم ــم التوزي ــث ت ــدة حي املجي
لعــرات مفاتيــح الســكنات يف مختلــف 
الصيــغ وســط فرحــة املســتفيدين. 
الســكنية  الحصــة  هــذه  وتشــمل 
1.369 مســكن عمومــي إيجــاري عــرب 
ــكن  ــا 257 مس ــات منه ــف البلدي مختل
يف إطــار القضــاء عــى الســكن الهــش 
و1.627 يف صيغــة البيــع باإليجــار 
ــد  ــي "أحم ــب العمران ــدل( بالقط )ع
مســكن  و180  بمرسغــن  زبانــة" 
ترقــوي مدعــم )الربنامــج القديــم( 
)بــر  ببلقايــد  العمرانــي  بالقطــب 

ــا  ــا مل ــة, وفق ــة ريفي ــر( و54 إعان الج
ــبة.  ــه باملناس ــوايل يف كلمت ــه ال ــاد ب أف
مــن جهتــه ذكــر ممثــل وزارة الســكن 
ــماعيل  ــي إس ــة لوم ــران واملدين والعم
ــار  ــدرج يف إط ــة تن ــذه العملي ــأن ه ب
ــر  ــا وزي ــي أطلقه ــربى الت ــة الك العملي
القطــاع محمــد طــارق بلعريبــي يف 15 
نوفمــرب الجــاري بمناســبة الذكــرى ال 
68 النــدالع الثــورة التحريريــة املجيــدة 
والتــي تضــم 120 ألــف وحــدة ســكنية 
الصيــغ عــرب مختلــف  يف مختلــف 
ــم  ــه ت ــات. وأشــار املتحــدث اىل ن الوالي
ــة العــام الجــاري إىل  ــذ بداي توزيــع من
غايــة 15 نوفمــرب أكثــر مــن 376 ألــف 
وحــدة ســكنية يف مختلــف الصيــغ 
ــا  ــن, الفت ــات الوط ــف والي ــرب مختل ع
ــف وحــدة  ــر مــن 40 أل ــع أكث إىل توزي
مــع  الصيــغ  مختلــف  يف  ســكنية 
ــل  ــادم ليص ــمرب الق ــهر ديس ــة ش نهاي
ــذه  ــال ه ــة خ ــكنات املوزع ــدد الس ع
ــكنية  ــدة س ــف وح ــنة اىل 420 أل الس

ــح  ــي. ويف تري ــتوى الوطن ــى املس ع
إعامــي عــى هامــش مراســيم توزيــع 
ــعيد  ــران س ــف وايل وه ــكنات, كش الس
ــبتمرب  ــذ س ــع من ــن توزي ــعيود ع س
املنــرم زهــاء 20 ألــف وحــدة ســكنية 
يف مختلــف الصيــغ منهــا أزيــد مــن 15 
ــاري  ــي االيج ــة العموم ــف يف صيغ أل
بمــا يف ذلــك أصحــاب ملفــات التنقيــط 
الهــش  الســكن  عــى  والقضــاء 
ــدة  ــة و3.665 وح ــات الفوضوي والبناي
يف صيغــة البيــع بااليجــار )عــدل( 
وأكثــر مــن 580 وحــدة يف صيغــة 
ــع 365  ــذا توزي ــم وك ــوي املدع الرق
ــن  ــا ع ــن أيض ــا أعل ــة. كم ــة ريفي إعان
ــكن يف  ــن 5.300 مس ــر م ــة أكث جاهزي
مختلــف الصيــغ عــى أن يتــم توزيعهــا 
قبــل نهايــة العــام الجــاري بمــا يف ذلك 
ــة  ــات الفوضوي ــي البناي ــل قاطن ترحي
ــا لجــان مختصــة  ــي تعكــف حالي والت

ــن. ــات املعني ــة ملف ــى دراس ع

ف. ل/ ق. م

ــة  ــة اإلقليمي ــرق املجموع ــت ف تمكن
للــدرك الوطنــي بــرج بوعريريــج مطلع 
ــاب 35  ــف ش ــن توقي ــبوع م ــذا األس ه
ســنة بحوزتــه مــا يزيــد 86640 كيــس 
مــن الشــمة املرحيــة أي مــا يزيــد عــن 

ــادة  ــذه امل ــن ه ــار م ــة 26 قنط حمول
ــي  ــز أمن ــرب حاج ــك ع ــة، وذل التبغي
ــث  ــم 103، حي ــي رق ــق الوطن بالطري
ــر ال  ــأن األخ ــة ب ــاء املراقب ــن أثن تب
يحــوز عــى أي وثيقــة تمكنــه مــن نقــل 

أوحيــازة املــواد التبغيــة، ليتــم تقديمــه 
ــي  ــة الت ــات القضائي ــا إىل الجه بعده
ــوري  ــول الف ــد املث ــه بع ــت علي حكم
بعــام حبــس نافــذ باإلضافــة إىل غرامــة 

ــة. مالي

الفرقــة  عنــارص  تمكنــت 
القضائيــة  للرطــة  املتنقلــة 
بريكــة بباتنــة مــن توقيــف 
ــر 57  ــن العم ــغ م ــخص يبل ش
ــر  ــه 15 ام ــدر يف حق ــنة ص س

قضائــي ومحــل بحــث منــذ 
ســنة 2012 مــن قبــل الجهــات 
ــات  ــدة والي ــرب ع ــة ع القضائي
مجــاورة الســالف الذكــر تــورط 
ــا  ــا منه ــن القضاي ــد م يف العدي

ــة  ــر، جناي ــة الغ ــال هوي انتح
والتعــدد  بالكــرس  الرسقــة 
ــر  ــل، التزوي ــرف اللي ــر ظ وتوف
ــررات  ــزور يف مح ــتعمال امل واس
أســلحة  وحمــل  رســمية 

ــم اتخــاذ االجــراءات  بيضــاء ليت
القانونيــة الازمــة بالتنســيق 
مــع الجهــات القضائيــة الطالبــة 

ــه. ــتبه ب ــم املش وتقدي

ــة  ــة املتنقل ــارص الفرق ــن عن تمك
ــة  ــن والي ــة بأم ــة القضائي للرط
ــولة  ــز 21 كبس ــن حج ــيلة م املس
مهلوســة مــن نــوع بريقابالــن 
مبلــغ  إىل  باإلضافــة  ملــغ،   300
مــايل قــدره 4920 د.ج يعتــرب مــن 
عائــدات الرويــج، مــع توقيــف 
ــرات  ــج املؤث ــن تروي ــخص يمته ش
ــدأت  ــة ب ــع القضي ــة. وقائ العقلي
إىل  وردت  معلومــات  إثــر  عــى 
ــخص  ــود ش ــا وج ــة مفاده املصلح

ــن  ــادر ع ــض ص ــر بالقب ــل أم مح
ــج  ــة يقــوم بروي الجهــات القضائي
املؤثــرات العقليــة بأحــد أحيــاء 
قطــاع اإلختصــاص، وعليــه تــم 
ــق  ــت فري ــل مكن ــة عم ــداد خط إع
التحقيــق مــن توقيفــه وحجــز 

ــالفا. ــورة س ــة املذك الكمي
 بعــد اســتيفاء إجــراءات التحقيق 
يف القضيــة تــم تقديــم املشــتبه فيــه 
أمــام الجهــات القضائيــة املختصــة 

. قليميا إ

في إطار االحتفال بالذكرى الـ68 الندالع الثورة التحريرية المجيدة

بالتنسيق مع أفراد الجيش الشعبي الوطني ومصالح الدرك الوطني

المجموعة اإلقليمية للدرك الوطني برج بوعريريج

من طرف عناصر الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية

من طرف الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية 

توزيع �أزيد من 3200 وحدة �سكنية من مختلف �ل�سيغ بوهر�ن 

جمارك �لم�سيلة تحجز 24677 قر�ص مهلو�ص من نوع "بريغالين" 

عام حب�ص نافذ وغر�مة مالية بعد �لمثول �لفوري لحيازة 
26 قنطار من مادة "�ل�سمة"

توقيف �سخ�ص محل بحث ب 15 �أمر ق�سائي ببريكة بباتنة 

حجز كمية من �لموؤثر�ت �لعقلية وتوقف مروجها بالم�سيلة 

تشــهد وتــرة انجــاز 
رسيــر   240 مــروع 
ــيلة،  ــة املس ــة الوالي بعاصم
وتــرة متســارعة لتســليمه 
ــا  ــّددة، مثلم ــه املح يف أجال
مــع  عليــه  هومتفــق 
ــة  ــاز )رشك ــة االنج مقاول
كوســيدار (، قبــل الــروع 
ــي  ــز الت ــة التجهي يف عملي
األخــرى  هــي  تتطّلــب 
وقتــا إضافيــا، يف وقــت 
الصحــة  قطــاع  يعانــي 
كثــرة،  نقائــص  مــن 
تعّلــق  مــا  خاصــة 
ــرا  ــا كب ــاكل وضغط بالهي
ــة  عــى املؤسســات العمومي
ومراكــز الصحــة الجواريــة 
فــوق  تشــتغل  التــي 
ــرة  ــار النظ ــا. يف إط طاقته
املنتهجــة  االســراتيجية 
ــيلة،  ــرف وإيل املس ــن ط م
املشــاريع،  تســير  يف 
مــروع  منهــا  الســيما 
 240 مستشــفى  انجــاز 
ــار  ــيلة ويف إط ــر باملس رسي
ــه  ــتقبا لتحويل ــل مس العم
ــذا  ــي، ه ــفى جامع ملستش
ــوي  ــام والحي ــروع اله امل
الــذي انطلقــت أشــغاله 
منــذ مــا يقــارب 16 شــهر 
إنجــازه  نســبة  وتقــدم 
تواصــل  مــع   ،%  50
ــرة  ــغال بوت ــرورة األش س
ــرق  ــام ف ــارعة وبنظ متس
لألشــغال،حيث  املناوبــة 
ــيلة،بتحويل  ــر وإيل املس أم
ــة  ــروع الثانوي ــاز م إنج
جــوار  مــن  الرياضيــة 
جانــب  إىل  املستشــفى 
ــات  ــددة الرياض ــة متع قاع
ــيلة  ــوف باملس ــالم معي س

ــتقبا  ــة مس ــح أرضي لرب
لتوســعة املستشــفى، وكــذا 
ــروع  ــاز م ــل إنج تحوي
تابــع لقطــاع ســونلغاز 
ــن  ــاز م ــا اإلنج كان مربمج
جــوار املستشــفى إىل موقــع 
آخــر لربــح األرضيــة أيضــا 
إلعــداد دراســة خاصــة 
ملــرىض  مركــز  بإنجــاز 
ــيلة والعمل  ــان باملس الرسط
عــى إنجازهــا مســتقبا 
 240 مستشــفى  بجانــب 
رسيــر باملســيلة أيضــا، 
ــة  ــر الصح ــر مدي ــا أم كم
إلتخــاذ اإلجــراءات الازمــة 
التجهيــزات  القتنــاء 
للمستشــفى،  الازمــة 
ــات  ــب الدراس ــر مكت ومدي
واألبحــاث باملســيلة إلعــداد 
دراســة خاصــة إلعــادة 
باســتور  تأهيــل معهــد 
القديــم بجانــب مستشــفى 
باملســيلة  الزهــراوي 
كمركــز  واســتغالها 
ــكري  ــرىض الس ــاج م لع
ــن  ــتقبا، أي ــيلة مس باملس
عــرض  باملناســبة  تــم 
لاقراحــات  مختلــف 
باأللــوان  الخاصــة 
املستشــفى  وواجهــات 
املــراد اســتعمالها. بعــد 
تفقــد مختلــف ورشــات 
املــروع، ثمن وإيل املســيلة 
وتــرة  اإلطــار  هــذا  يف 
يف  املتســارعة  األشــغال 
اإلنجــاز وكافــة املجهــودات 
مــن  لإلنتهــاء  املبذولــة 
ــال  ــرب اآلج ــغال يف أق األش
وفقــا للمعايــر التقنيــة 
ــال. ــا يف املج ــول به املعم

تقدم �أ�سغال م�ست�سفى 240 
�سرير بعا�سمة �لوالية �لم�سيلة

تصل إلى 50 بالمائة 

المحلي

ح. بن عثمان

ح. بن عثمان
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المكتب العمومي للتوثيق بالمسيلة
لاستاذ/ جميات محمد الصالح

شارع ابراهيم خوجة الحي اإلداري بالمسيلة

تأسيس مؤسسة وحيد وذات مسؤولية محدودة
"شركة المتوسط للتجارة "

 EURL -CHARIKAT ELMOTA WASIT LIL
TIDJARA

بموجـب عقد محـرر بمكتبنا فـي: 2022/10/10، يسـجل 
، تـم تأسـيس مؤسسـة شـخص وحيـد وذات  أوانـه  فـي 
مسـؤولية محـدودة المسـماة ) شـركة المتوسـط للتجارة( 
،مـن طـرف مؤسسـها السـيد/ عثامنة رشـيد بن العياشـي 
،يتمثل موضوع نشـاط المؤسسـة فـي: اسـتيراد الخردوات 
والعقاقيـر واسـتيراد ادوات القفالـة واسـتيراد التجهيـزات 
المنزليـة والمهنيـة  النظافـة والصيانـة  والمعـدات وأدوات 
إلـى  ،مقسـم  20.000.000.00( دج   ( ، برأسـمال قـدره: 
قدرهـا  اسـمية  قيمـة  ،ذات  اجتماعيـة  حصـة   )20000(
)1.000(دج للحصـة الواحـدة ،مقرهـا االجتماعـي: " محل 
رقـم )01( الكائـن بحي زيغوت يوسـف بلدية برهـوم والية 
المسـيلة ،المـدة 99 سـنة، عيـن السـيد/ عثامنة رشـيد بن 
للمؤسسـة  الوحيـد مسـير  المؤسـس  الشـريك   ، العياشـي 

،لمـدة غير محـدودة.

الموثق
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مساهمة

ــرة  ــوم الكث ــارف والعل إن املع
االنســان  إليهــا  التــي توصــل 
بكونــه كائــن حــي يتميــز بنعمــة 
العقــل، منــذ القــرون القديمــة إىل 
عرنــا الحــايل ال يمكن االســتفادة 
ــا  ــاع عليه ــا إال باالط ــن خزائنه م
ن ســواء  مــن خــال مــا ُكتــب وُدوِّ
عــى الجــدران كمــا يف الحضــارات 
البابليــة أو املريــة أو غرهــا 
مــن الحضــارات والثقافــات أو 
ــاالت  ــرات واملق ــال املذك ــن خ م

ــب..  والكت
رســالة  اســتمرارية  وألجــل 
العلــم واملعرفــة توجــب علينــا 
كآبــاء ومعلمــن وبيداغوجيــون 
جميــع  يف  األطفــال  تعليــم 
ــارات  ــريف مه ــم املع ــل نموه مراح
القــراءة والفهــم وإعــادة صياغــة 
بحيــث  األكاديميــة  املكتســبات 
نتأكــد بأنهــم قــد اســتوعبوا حقــا 

ــة. ــادة العلمي امل
واإلحســاس وحــده بالواجــب 
نحــو األطفــال بــرضورة تعليمهــم 
القــراءة والكتابــة ال يكفــي، ألنه يف 
ظــل عــدم االطاع عــى الســرورة 
للتعلــم  والنفســية  العقليــة 
ــع  ــن م ــن العامل ــر م ــد الكث يج
الطفــل أنفســهم ينقصهــم تكويــن 
بيداغوجــي خاصــة يف املراحل األوىل 
ــة  ــل يف مرحل ــي تتمث ــم والت للتعلي
ــدي  ــدي والتمهي ــل التمهي ــا قب م
ــي  ــة ابتدائ ــنتن األوىل والثاني والس
ــع امُلربــون وامُلعلمــون  أمــا إذا اّطل
ــي  ــيس والعصب ــب النف ــى الجان ع
ــم  ــم تعلي ــل عليه ــاغ لسُهـ للدم
الطفــل القــراءة وكان أيضــا الكــم 

ــراء. ــرب ث ــريف أك املع

إذا كيف يتعلم دماغ الطفل 
القراءة؟

أ- ماهية القراءة:
    القــراءة هــي عمليــة التعــرف 
عــى الرمــوز املكتوبــة أو املطبوعــة 
و التــي تســتدعي معانــي تكونــت 
ــي  ــابقة ، فه ــربات الس ــن الخ م
ليســت  و  مكتســبة  مهــارة  إذاً 
ــزة  ــل غري ــان مث ــا االنس ــد به يول
ــات  ــس أو العملي ــوع أو الجن الج
الفيزيولوجيــة الاإراديــة مثــل 
القلــب  خفقــان  و  التنفــس 
عكــس   ، غرهــا  و  التعــرق  و 
ــة  ــرب عملي ــي تُعت ــات الت الرياضي
عقليــة مكتســبة منــذ الــوالدة 
، الدراســات األخــرة تشــر إىل 
عــى  الرضيــع  الطفــل  قــدرة 
ــرة  ــام الكب ــن األجس ــز ب التميي
التمييــز  كذلــك  و  الصغــرة  و 
ــب  ــد و القري ــيء البعي ــن ال ب
أو الــكأس املمتلــئ و الفــارغ و 
ــم  ــية يف فه ــذه اإلدراكات أساس ه
ــي  ــراءة فه ــا الق ــات، أم الرياضي
تشــرط تدخــل املعلــم الكتســابها 

وتطويرهــا.
يتبــع  بداياتــه  يف  التعلــم  إن 

و  الخطــأ  و  املحاولــة  طريــق 
ــم  ــح الخطــأ يحــدث التعل بتصحي
، مثــا : تتذكــر عندمــا بــدأت 
ــة  ــة الهوائي ــياقة الدراج ــم س تعل
قــد وجــدت صعوبــة يف املحافظــة 
عــى التــوازن و ممكــن جــدا 
ــد  ــى املقع ــن ع ــت م ــك وقع ان
ــرار  ــل اإلرصار و التك ــك بفض لكن
أصبحــت تســوقها بــكل مهــارة و 
اتــزان ، أمــا لــو أنــك فكــرت ِبعَدم 
أخــرى  مــرة  املحاولــة  رضورة 
بعــد ســقوطك يف املــرة األوىل،  ملــا 
ــذا  ــا ه ــياقة إىل يومن ــنت الس أحس
ــم  ــبة لتعلي ــيء بالنس ــس ال ، نف
الطفــل ،عندمــا يحــاول تعلــم 
ــارة  ــة أو أي مه ــراءة أو الكتاب الق
ــا  ــب علين ــرى فيح ــة أخ أكاديمي
كمربيــن أن ال نعاقبــه عندمــا 
يخطــأ أبــدا ألن هــذا مــن شــانهّ أن 
يؤثــر عــى الجانــب الفســيولوجي 
والنفــيس كمــا أرشنــا ســابقا 
و أيضــا لــن يرغــب يف التعلــم 
ــاط  ــن االحب ــا م ــد خوف ــن جدي م
ــا  ــن هن ــل ، م ــن الفش ــج ع النات
املرافقــة البيداغوجيــة و التعليميــة 
ــة  ــى املحاول ــجيع ع ــون بالتش تك
و الخطــأ بــدال مــن الركيــز عــى 

أخطــاء. األداء دون 
 

ــل  ــا قب ــة م ــة مرحل   د- أهمي
الدخــول للمدرســة: 

ــى  ــة ع ــاء الربي ــد علم       يؤك
ــوي  ــوس اللغ ــراء القام رضورة إث
ــة  ــول للمدرس ــل الدخ ــل قب للطف
والثانيــة  األوىل  الســنوات  ويف 
ــي  ــه األكاديم ــي ألن نجاح ابتدائ
ــاء  ــر وااِلنش ــى التعب ــه ع وقدرت
ــوي،  ــراء اللغ ــك الث ــرتبط بذل ُمـ
الطفــل  يتعلــم  أن  ويُفــرض 
ــل املدرســة عــى األقــل 4.000  قب
كلمــة، مثــل الطفــل الــذي يــدرس 
ــة كان  ــة يف املدرس ــة العربي باللغ

ــوس  ــور قام ــدر أن يط ــن األج م
ــزل  مصطلحــات باللغــة األم يف املن
ــي  ــة يف الح ــة الربوي أو يف الجمعي
اللغــة  اســتعمال  مــن  بــدال 
ارجــة التــي لــن تنفعــه يف  الدَّ

ــدرايس. ــار ال املس
الدمــاغ  تعليــم  مراحــل  ج/ 

القــراءة:
ــق  ــلََّمات التــي تنطل     مــن امُلَس
بهــا مناهــج التدريــس أن التعليــم 
ــب  ــهل إىل الصع ــن الس ــدرج م يت
ــن  ــاص وم ــام إىل الخ ــن الع وم
ــذا  ــى ه ــب، معن ــيط إىل املرك البس
ــم  ــدرج يف التعلي ــة والت أن الساس
رشط أســايس لنرتقــي بالطفــل 
ــنضع  ــذا س ــب، وله ــى املرات إىل أع
مراحــل منهجيــة يف تعليــم القراءة 
والتــي اســتقيناها مــن عديــد 
الكتــب يف اختصــاص علــم النفــس 
وكذلــك ممارســتنا االكلينيكيــة 
ذوي  والتاميــذ  األطفــال  مــع 

ــم. ــات التعل صعوب
أوال: تعلم الخربشة والرسم:

ــل األطفــال الرســم عــى       يُفضِّ
الجــدران يف بدايــات ســنواتهم 
األوىل لكننــا كراشــدين نمنعهــم ألن 
هــذا الســلوك غــر مرغــوب، لكــن 
الخربشــة  نشــاط  الحقيقــة  يف 
يطــور العضــات الدقيقــة لليديــن 
ــاك  ــا اِمس ــم الحق ــل عليه ليسُهـ
ــطة  ــإدراج أنش ــارة ، ف ــم بمه القل
ــن  ــل م ــة للطف ــم والخربش الرس
شــأنها أن تســاعده الحقــا يف تعلــم 
االدراك  ســيطور  ألنــه  القــراءة 
املكانــي والزمانــي ،فعندما يرســم 
زهــرة مثــا فــوق الطاولــة و 
شــمس ، فأنــه يطــور بذلــك ادراك 
ــة ( و ادراك  املــكان ) فــوق الطاول
الزمــان ) صباحــا تــرق الشــمس 
( رســومات أخــرى مثــل : األخ 
عــى اليمــن و البنــت عــى اليســار 
فهــذا مــن شــانه أيضــا أن يطــور 

ــا  ــي بعده ــات و الت ادراك االتجاه
ــرأ  ــة تُق ــة العربي ــدرك أن اللغ ي
ــات  ــار واللغ ــن إىل اليس ــن اليم م
ــار إىل  ــن اليس ــب م ــة تكت الاتيني

ــن. اليم
                                   

ثانيا: إدراج الصورة 
مع الكلمة املكتوبة:  

ــل  ــى الطف ل ع ــهِّ ــي نُس     لك
ــورا  ــه ص ــراءة نُعطي ــة الق بداي
ــى  ــماءها حت ــا اس ــب تحته ونكت
ولــو أنــه لــم يــدرك بعــد كل 
ــذه  ــه به ــدا لكن ــى ح ــرف ع ح
ُكّليــا  إدراكا  ُن  يَُكــوِّ الكيفيــة 
ــه  ــل علي ــايل يسُهـ ــات بالت للكلم

بدايــة القــراءة.
ــرف  ــوت الح ــه ص ــا: تعليم ثالث

ــرف: ــم الح ــس اس ولي
ــم  ــائع تعلي ــأ الش ــن الخط     م
ــروف )أ، ب، ت، ث، ج  ــل الح الطف
ــاء،  ــاء، ت ــف، ب ــا أل ــى أنه ...( ع
ثــاء، جيــم ...، فهــذه أســماء 
الحــروف ولــن تســاعده عــى 
تعلــم التهجئــة الحقــا، مثــا كيف 
ــد(؟  ــة )أس ــل كلم ــيقرأ الطف س
ســيقرأها )أَِلــٌف، ِســٌن، َداٌل!( لهذا 
ــوت  ــارشة ص ــه مب ــب تعليم يج
ــا  ــمع عندم ــاذا يس ــرف أي م الح
ـَ،  يقــرأ الحــرف أَ؟ سيســمع أَ، ســ
ــة  ــرف بحرك ــم الح ــي يتعل َد يعن
الفتحــة ُمبــارشة ليســُهل بعــد ذلك 
تعلــم الحــروف بالحــركات األخرى 
)الضمــة والكــرسة، والســكون، 

ــدود(. ــّدة، امل ــن، الش التنوي
الحــركات  نمذجــة  رابعــا: 
الحــروف: لتعليــم  الجســدية 

ــب  ــدا يج ــة ج ــة مهم     ُجزئي
ومربــي  معلــم  كل  يُدركهــا  ان 
األوىل  ســنواته  يف  الطفــل  أن 
الحــيس  النمــو  مرحلــة:"  يف 
ــط  ــم فق ــه يفه ــي"، أي أن الحرك
املعلومــة التــي يلمســها ويختربهــا 

بحواســه )الســمع، البــر، اللمس 
ــراءة  ــه ق ــا نُعلم ــة ( فعندم خاص
الحــروف بالحــركات نســتعمل 
ــَط لــه االدراك  اليــد لكــي نُبَسِّ
ــريد تعليمــه  والقــراءة فعندمــا نُـ
ـَ( بالفتحــة افتح  قــراءة حرف)مـــ
يــدي و أضعهــا فــوق رأيس و أقــرأ 
 ) ـِ )َمــ( ، و يف حركــة الكرسة ) مـ
أضــع كــف يــدي تحــت وجهــي و 
( و يف حركــة الضمــة  ـِ أقــرأ ) مــــ
، أغلــق يــدي مثــل اللكمــة و أقــرأ 
) ُمـــــ( نفــس الــيء يف التنويــن 
و لكــن هــذه املــرة أســتعمل يــدّي 
ــة  ــذه الطريق ــا ، به ــان مع االثنت
الجســم  بحــركات  ســيتعلم 
ــة و يجــد متعــة  الحــروف املكتوب
ــيًا و  ــم ِحسِّ ــون التعل ــر فيك أكث

. َحـَرِكيًّا
تماريــن  اســتعمال  خامســا: 

املطابقــة:
   الكثــر مــن األخصائيــن يف علم 
ــادات  ــا يف العي ــس واألرطفوني النف
ــون بتماريــن املطابقــة والتي  يعمل
تتمثــل يف: وضــع الصور املتشــابهة 
مــع بعضهــا، مثــل وضــع صــورة 
ــر  ــون أحم ــوب ول ــع ك ــوب م ك
ــون مــع  ــون أحمــر أو أي ل مــع ل
لــون مشــابه، كذلــك وضــع كلمــة 
مــع كلمــة كلمــة مشــابهة وحــرف 
ــة  ــن املطابق ــه..، فتماري ــع نفس م
تُـــستعمل كثرا مــع األطفال ِلَمـــا 
َلَهــا مــن فائــدة زيــادة الركيــز و 
ــز  ــوي والتميي ــد اللغ ــراء الرصي إث
بــن املتشــابهات وامُلـــتفرقات، 
ــة إدراك  وألنهــا كذلــك تطــور َمَلَك
والفائــدة  الخارجــي،  العالــم 
ــل  ــل الطف ــر أن يدخ ــوة أكث املرج

ــراءة. ــم الق إىل عال
)يتبع املقال ..(

كيف يتعلم دماغ �لطفل �لقر�ءة؟

أ . حمزة بن قاطي 
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أكـدت وزيـرة الثقافـة و الفنـون، صوريـة 
بـكل  ترحـب  مـا  دائمـا  الجزائـر  مولوجـي 
مبـادرة يف إطـار "التعـاون الـدويل مـن أجـل 
تعزيـز اسـراتيجيات حمايـة الـراث الثقـايف 
املـادي عـى كل املسـتويات املحليـة واالقليمية 

والدوليـة
 تـم تنظيـم بالجزائـر العاصمـة محـارضة 
املتعلـق  الوطنـي  التريـع  حـول  بعـد  عـن 
بمكافحـة التهريـب و البيـع  غـر القانونـي 
للممتلـكات الثقافية، حسـب االتفاقيات الدولية 

الجزائر. عليهـا  التـي وقعـت 
وضمـت املحـارضة التـي نشـطت بمـدرج 
قـر الثقافة مفـدي زكريا الخبـرة األمريكية 
باتـي  الثقـايف،  بالـراث  املتعلـق  التريـع  يف 
الثقافيـة  الحظائـر  وممثـيل  غريسـتنبليث 
الوطنيـة و املؤسسـات النظاميـة املختصـة و 

العـدل. وزارة 
واسـتهلت أشـغال املحـارضة التـي برمجت 
الرقمـي  الدليـل  تقديـم  لقـاء  خلفيـة  عـى 
املصـور يف مايـو 2022 بكلمة لوزيـرة الثقافة 
و الفنـون، صوريـة مولوجـي التـي بثـت عرب 
تقنيـة التحـارض املرئـي و التي تطرقـت فيها 
إىل مذكـرة التفاهـم املوقعـة بـن الجزائـر و 
الواليـات املتحـدة األمريكيـة يف 19 أوت 2019 
و االسـراتيجية الجزائريـة يف مجـال مكافحـة 

تهريـب املمتلـكات الثقافيـة.
تنـدرج  النـدوة  أن هـذه  أن ذكـرت  وبعـد 
يف إطـار األشـغال املشـركة إليجـاد الوسـائل 
الواجـب تفعيلهـا مـن أجـل حمايـة وتثمـن 
رئيـس  لتوجيهـات  طبقـا  الثقـايف  املـوروث 
الجمهوريـة السـيد عبـد املجيـد تبـون، أكدت 
الوزيـرة أن الجزائـر دائمـا مـا ترحـب بـكل 
مبـادرة يف إطـار "التعـاون الـدويل مـن أجـل 

تعزيـز اسـراتيجيات حمايـة الـراث الثقـايف 
املـادي عـى كل املسـتويات املحليـة واالقليمية 

والدوليـة".
هـذه  إقامـة  مـن  الهـدف  أن  وأوضحـت 
النـدوة، هو مواصلـة العمل املشـرك يف البحث 
عن السـبل واإلمكانـات الازمة مـن أجل حفظ 
وتثمن املـوروث الثقـايف لبادنا، والـذي يوليه 
رئيـس الجمهورية السـيد "عبـد املجيد تبون" 
أهميـة بالغة من خال مخطـط عمل الحكومة، 
لهـذا تتـرف يف هـذا الصـدد وزارة الثقافـة 
والفنـون بتنفيـذ مذكـرة التفاهـم املوقعة بن 
الجزائـر والواليـات املتحـدة األمريكيـة بتاريخ 
15 أوت 2019 بواشـنطن، واملتعلقـة بفـرض 
قيـود إسـتراد بعـض املمتلـكات الثقافية التي 
لعـام  اليونيسـكو  إتفاقيـة  سـياق  يف  جـاءت 
1970، حيـث تخلـل هـذا العمل املشـرك منذ 
بداياتـه عدة تكوينـات وملتقيات حـول حماية 
ورقمنـه الـراث الثقـايف واملجموعـات الراثية 
بمشـاركة العديـد مـن املختصـن والجمعيات 

املهتمـة بحمايـة الـراث الثقايف.
وأضافـت الدكتورة "صوريـة مولوجي "أنه 
 09 ولنفـس الغـرض، أطلقـت الـوزارة يـوم 
ماي 2022 تصميـم دليل فوتوغـرايف، يتضمن 
قاعـدة بيانـات رقمية عـن مختلـف املمتلكات 
والتهريـب  للرسقـة  عرضـة  األكثـر  الثقافيـة 
الـراب  كامـل  املـروع عـرب  واإلتجـار غـر 
الوطنـي، والذي يعتـرب دليا مرجعيـا ملوظفي 
القانـون  ورجـال  األمنيـة  األسـاك  مختلـف 
والـركاء الدوليـن الفاعلين يف هـذا املجال".

من جهتها تطرقت سـفرة الواليـات املتحدة 
األمريكيـة بالجزائـر، السـيدة "الزابيث أوبن" 
يف كلمتهـا، إىل آليـات نقـل املمتلـكات الثقافية 
إىل بلدهـا األصـيل عرب تطبيق وصيانـة القوانن 
التي تحفـظ بيانات املوروث الثقايف، باالسـتناد 
إىل خـربة الباحثـن يف التكويـن والرقمنـة التي 
الغـر  واالتجـار  التهريـب  سـلوك  تضبـط 

ع و مر

ال12  الـدويل  الثقـايف  املهرجـان  إطـار  يف 
للمنمنمـات وفنـون الزخرفـة الـذي تحتضنـه 
جزائريـن  فنانـن  عـدة  شـارك  تلمسـان، 
للزخرفـة  جماعـي  معـرض  يف  وأجانـب 

. بتلمسـان  واملنمنمـات 
ويضـم املعـرض عـرات اللوحـات الفنيـة, 
مـن مختلـف األحجـام, ملبدعـن مـن الجزائـر 
وتركيـا وإيران وأفغانسـتان والهند وباكسـتان 
وغرهـا تعكـس أهـم املـدارس يف هـذا املجـال 
وبصمـات الـدول يف هـذا النـوع مـن الفنـون 

االسـامية العريقـة.
اإليرانـي  الفنـان  اإلطـار  هـذا  يف  وعـرض 
بعضهـا  لوحـات  سـبع  أقامـري,  محسـن 
متنافسـة يف إطار املسـابقة الدوليـة للمهرجان 
عـى غـرار "شمسـه" التـي تجسـد العديد من 
املفاهيم الدينية والفلسـفية كالوجـود واملركزية 

واألبديـة.
تتجـاوز خربتـه  الـذي  الفنـان,  وكان هـذا 
يف هـذا املجـال 34 سـنة, قـد شـارك يف نـدوة 
مـدارس  كربيـات  حـول  املهرجـان  إطـار  يف 
الزخرفـة واملنمنمات يف العالم االسـامي مقدما 

يف هـذا االطـار مدرسـته الفارسـية, كما نشـط 
العديـد مـن الورشـات التدريبيـة.

وأعـرب أقامـري عـن "سـعادته الكبـرة" 
بمشـاركته يف هـذا املهرجـان, مبديـا إعجابـه 
الزخرفـة  يف  الشـابة  الجزائريـة  باملواهـب 
واملنمنمـات والتـي قـام بتأطرهـا إبـان هـذه 

التظاهـرة.
هـذا  يف  أيضـا  املشـاركن  الفنانـن  ومـن 
املعـرض محمـد يونس جامـي من أفغانسـتان 
وهـو فنـان متخصـص يف الزخرفـة التيمورية 
بأعمـال  يشـارك  حيـث  الكـويف,  والخـط 
تيـار  يف  ممثلـة  التيموريـة  املدرسـة  تعكـس 
فنـان املنمنمـات كمـال الديـن باهـزاد الـذي 
عـاش بهرات بوسـط أفغانسـتان أيـام الدولة 
التيموريـة وبدايـات العهـد الصفـوي والـذي 
يعتـرب مـن كبـار فنانـي املنمنمـات يف العالـم 

الفـاريس.
الباكسـتاني  الفنـان  جهتـه  مـن  ويحـرض 
سـيد عبـد العرفان بأربعـة أعمال يف "املدرسـة 
املغاليـة" )املدرسـة املغوليـة التقليديـة( التـي 
تعـرف بهـا بـاده مـن بينهـا "شـاه جيهـان 

تعكـس  والتـي  محـل",  و"ممتـاز  داربـار" 
مختلـف العـادات والتقاليـد والثقافـة ومناحي 
الحيـاة يف باكسـتان إبـان حكم املغـول لها, أي 

التاريـخ املغـويل بشـكل عـام يف باكسـتان.
وأمـا مـن الجزائـر فيشـارك الفنـان أحمـد 
إطـار  يف  بلوحتـن  سـكيكدة  مـن  خليـيل 
املعـرض, األوىل بعنـوان "حراقـة" حيث تحكي 
عـن ظاهـرة الهجـرة الرسيـة والثانيـة بعنوان 
بدورهـا  تتطـرق  والتـي  موسـيقية"  "حفلـة 
للحيـاة االجتماعيـة والثقافيـة والفنيـة بقصبة 

العاصمـة. الجزائـر 
هـذا  يف  أيضـا  املشـاركن  الفنانـن  ومـن 
املعـرض بوقـرة توبـة أمينـة وبوقفـة إكـرام 
رساب  وأنـور  الجزائـر  مـن  مليكـة  وقرمـي 
سـلطنة  مـن  الزهيميـة  وبـرى  تركيـا  مـن 
عمـان وجاهنغـر أشـوروف من أوزباكسـتان 

الهنـد. ورحمـات بانـو مـن 
وتختتـم اليـوم الخميـس فعاليـات الطبعـة 
12 املهرجـان الثقايف الـدويل للمنمنمات وفنون 
الفائزيـن  عـى  الجوائـز  بتوزيـع  الزخرفـة 

بمسـابقة املهرجـان الدوليـة.

الطبعـة  فعاليـات  البليـدة،  بواليـة  انطلقـت 
األغنيـة  و  املوسـيقى  ملهرجـان  السادسـة 
"العروبـي" بعـد مـرور نحو سـبعة سـنوات من 
تنظيـم آخـر طبعة وسـط حضور الفـت للعائات 
املوسـيقى  مـن  النـوع  لهـذا  املحبـة  البلديـة 
االندلسـية الـذي تشـتهر بـه عـدد مـن واليـات 
الوسـط عى غـرار الجزائـر العاصمـة و البليدة و 

تيبـازة.
و  الثقافـة  وزيـرة  أكـدت  املناسـبة  وبهـذه 
الفنـون، صوريـة مولوجـي، يف كلمة قرأهـا نيابة 
عنهـا رئيس ديـوان الـوزارة محمد سـيدي موىس 
الـذي   الراسـخ  الثقـايف  التقليـد  لهـذا  "دعمهـا 
يحتفـي بمختلـف املثقفـن و املبدعـن يف شـتى 

الفنيـة". املجـاالت 
يف  املهرجـان  هـذا  دور  اىل  أشـارت  كمـا 

"املحافظـة عـى هـذا الطابـع الغنائـي الجزائري 
األصيـل وان كانـت روافـده األوىل مـن الطبـوع 
االندلسـية ومسـتلهما مـن الفـن الحـوزي إال أن 
التشـكيل الفنـي لـه كان جزائريـا بامتيـاز مـن 
خـال ارتباطه بأشـعار الزجل و امللحون السـيما 
القصائـد الصوفيـة التـي طبعت مجمـل ابداعات 
موسـيقى و اغنيـة العروبـي"، حسـب الوزيـرة.

وقالـت انـه مـن "الواجـب علينا اليـوم و نحن 
يف الطبعـة السادسـة من املهرجـان ان نتذكر بكل 
فخـر و وقـار أوالئـك الذين أسسـوا لهـذا التقليد 
الثقـايف الغنائـي منـذ القـرن الثامـن عـر عـى 
غـرار الفنـان الراحل قدورة ولد سـيدي سـعيد و 
الشـاعر محمـد بن شـاهد ومصطفى بـن قباطي 

و غرهـم كثرون".
كمـا أشـادت أيضـا يف كلمتهـا بـدور األجيـال 

املتعاقبـة التـي اسـتطاعت أن تحافـظ عـى هـذا 
اللون يف شـتى الظروف أمثال دحمان بن عاشـور 
و محمـد خزناجـي و غرهمـا ممـن نـروا هذه 
التوليفـة الغنائيـة الصافيـة عـرب ربـوع الوطـن. 
الفنيـة،  التظاهـرة  هـذه  افتتـاح  حفـل  وأحيـا 
التـي حملـت اسـم الفنـان الراحل عـيل أوملتيجي، 
لواليـة  املمثلـة  "قرطبـة"  املوسـيقية  الجمعيـة 
الجزائـر العاصمة و كـذا جمعيـة الجنادية ملدينة 
بوفاريـك )البليـدة( و كـذا الفنـان فريـد خوجـة  
وبـذات املناسـبة، التـي عرفـت حضـور فنانـن 
كبـار عى غـرار الفنان الكبـر عبد القادر شـاعو 
و الخبـر املوسـيقي عبد القـادر بن دعمـاش، تم 
عـرض رشيـط فيديـو اسـتعرض املسـرة الفنية 

للشـيخ عـيل أوملتيجـي و كـذا تكريـم عائلته 

بمناســبة اليــوم العاملــي للفلســفة املصــادف الســابع عــر 
ــار  ــرة باعتب ــه كل م ــذي نحيي ــام ال ــرب كل ع ــهر نوفم ــن ش م
ــران او  ــا دون نك ــوم جميعه ــي ام العل ــل ه ــم ب ــفة عل الفلس
ــل  ــى االم ــث ع ــاق الباع ــاني الخ ــم اإلنس ــذا العل ــة له مجامل
والحيــاة يف اإلنســان باعتبــاره املتعاطــي الفلســفة عــى 
ــا  ــة ونظرته ــاس البري ــدات األجن ــارب و معتق ــاف املش اخت
ــل  ــفي بفع ــر الفلس ــا للفك ــفية وتعاطيه ــا الفلس إىل القضاي
ــفي  ــوار الفلس ــادل الح ــعوب و تب ــات الش ــن ثقاف ــارب ب التق
ــا  ــاؤل إذا م ــا إىل التس ــات يدفعن ــن الطروح ــم م ــذا تخ .كل ه
وقفنــا وقفــة تامــل وتدبــر يف الحقــل الفلســفي ومــاذا قدمنــا 
ــاف إىل  ــا يض ــا فكري ــا إنتاج ــلمن عموم ــرب واملس ــن الع نح
الرصيــد الفلســفي العاملــي بمعنــى هــل اســتطعنا تقديــم فكــر 
فلســفي مميــز ومســتقل بذاتــه بعيــدا عــن التقليــد واســتقدام 
ــول  ــا اق ــا ؟ وعندم ــة ومحدثاته ــفية الحداث ــم الفلس املفاهي
ــل  ــة ه ــة املتقدم ــة النخب ــويل فئ ــلمن بق ــرب واملس ــن الع نح
اســتطاعت ان تضيــف بضاعــة مجــزاة ومســتقلة بذاتهــا تعــرب 
ــا  ــامية ؟ طبع ــة اإلس ــارة العربي ــادئ الحض ــة ومب ــن ثقاف ع
يكــون حكمــي هاهنــا قاســيا بعــض وبعيــد عــن تنكــر لجميــل 
ــفية  ــة الفلس ــان يف الخزان ــرة للعي ــدت ظاه ــفية ب ــال فلس اعم
وانمــا ارنــو مــن هــذا الطــرح إعــادة بعــث الفكــر الفلســفي 
ــار  ــص ال غب ــي خال ــفي عرب ــاج فلس ــه نت ــد من ــا يتول مبعث
ــة  ــرق الكامي ــكام والف ــم ال ــي عل ــس املعــدن يحي ــه ونفي علي
التــي كانــت ســائدة يف عصــور النهضــة اإلســامية العربيــة وإذ 
نحــن يف امــس الحاجــه لهــا كحاجــة الظمــأن للمــاء ان العمــل 
او االجتهــاد الفلســفي اليــوم يف نظرنــا ماهــو التقليد للدراســات 
الغربيــة وان لــم يكــن تقليــد فهــو محاولــة اســتقراء ال طائــل 
ــامي  ــي واإلس ــفي العرب ــل الفلس ــم الحق ــع عق ــا. يرج منه
عمومــا يف نظرنــا إىل عديــد األســباب تعــود إىل مجــاورة الغــرب 
ــال  ــت ظ ــوي تح ــي املنط ــط التاريخ ــم الراب ــم بحك وتقليده
ــة  ــار العربي ــم االقط ــه معظ ــذي عرفت ــي ال ــتدمار الغرب االس
اإلســامية وحاجــة تلــك الشــعوب إىل االنعتــاق والحريــة فلعبــت 
ــري  ــداع الفك ــاح االب ــح جم ــا يف كب ــة دوره ــم الحداث مفاهي
ــم  ــتقدام املفاهي ــد واس ــرد تقلي ــه مج ــت من ــفي وجعل والفلس
ــراث  ــم ال ــن قدي ــت ع ــة و تخل ــة الغربي ــفية الحداثي الفلس
ــامي  ــي واإلس ــفي العرب ــي الفلس ــايف واالجتماع ــري والثق الفك
بخــاف مــا دأب عليــه االســاف إذ اســتطاعوا ان يمازجــوا بــن 
ــه  ــدد معتقدات ــي بتع ــر الغرب ــي والفك ــامي العرب ــر اإلس الفك
أبانــت عــن عصــارة فكريــة وكاميــة فلســفية تجــد لهــا قــدم 
ــاء  ــن والعلم ــض املفكري ــال بع ــت اعم ــي فكان ــر العامل يف الفك
ــن  ــال اب ــة امث ــة عاملي ــال ادبي ــدرا العم ــلمن مص ــا ومس عرب
عربــي ...وباتــت اعمالهــم مبعثــا لنظريــات غربيــة رائــد امثــال 
ابــن خلــدون . ان العقــم الــذي يعرفــه الحقــل الفلســفي إنمــا 
ســببه التقليــد واســتقدام املفاهيــم الفلســفية الحداثيــة الغربيــة 
دونمــا تأصيــل وإعــادة تبيئتهــا ذلــك أن املشــتغلن يف الحقــل 
ــت  ــاره وانقطع ــت اث ــد عف ــم ق ــوا ان كل قدي ــفي ظن الفلس
عاقتــه بالحــارض وعــى هــذا الطــرح اتبعــوا ســبيل الحداثــة 
ــيء  ــم ب ــاظ له ــع االحتف ــا إال التقليد.م ــي منه ــم نجن ــي ل الت
مــن التزكيــة للجهــد الــذي قدمــوه دون ان تحيــز . لزامــا علينــا 
ــرة  ــول إىل نظ ــفي للوص ــر الفلس ــم الفك ــث يف قدي ــوم البح الي
تقييميــة نبنــي عليهــا مســتقبل البحــث الفلســفي مــرة أخــرى 
ذالــك ان الفكــر اإلنســاني سلســلة متصلــة الحلقــات وال يمكــن 
الفصــل بينهــا . واعتبــارا اننــا خــر امــة اخرجــت للنــاس علينا 
ــث يف  ــون والبح ــر يف الك ــفي و التدب ــل الفلس ــام بالحق االهتم
ارساره فنحــن احــق بالفلســفة والتدبــر مــن غرنــا باعتبارهــا 
ذات اصــول اســامية منــذ عــر ابراهيــم الخليــل عليه الســام 
ــود  ــة الوج ــأدرك حقيق ــارا ف ــا ونه ــون لي ــر يف الك ــذي تدب ال
ــادق  ــان الص ــة والربه ــم الحج ــام عليه ــه واق ــا إىل قوم ونقله
ــس  ــع اس ــام واض ــه الس ــل علي ــم الخلي ــون ابراهي ــذا يك وب
ــر يقــوم عــى الربهــان الصــادق  منهــج علمــي البحــث والتدب

ــه. ــل الطعــن في ــذي ال يقب ال

حفريات

يكتبها: محمد عدنان بن مير 

�لحقل �لفل�سفي وحتمية �الإبد�ع �لمتميز

 مريم ق

 مريم ق

 مريم ق

الثقافي

محاضرة بالجزائر حول حماية التراث المادي والممتلكات الثقافية ووزيرة الثقافة تؤكد:

ضم عشرات اللوحات الفنية لمبدعين من الجزائر وتركيا وإيران وأفغانستان والهند وباكستان

مولوجي تؤكد دعمها لهذا التقليد الثقافي الراسخ

 �لجز�ئر ترحب بكل مبادرة من �أجل حماية �لتر�ث 
�لثقافي على كل �لم�ستويات 

معر�ص ت�سكيلي دولي في �لزخرفة وفنون �لمنمنمات بتلم�سان

�لعائلت �لبليدية ت�ستمتع بفعاليات مهرجان �لمو�سيقى و�الأغنية "�لعروبي" 
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أخبار الصباح العدد 342 -  2022/11/24 

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
باسم الشعب الجزائري

حكم
مجلس قضاء:الجزائر

محكمة:الحراش
القسم:شؤون االسرة

رقم الجدول:01734/22
رقم الفهرس:03303/22
تاريخ الحكم:12/07/22

الرسم:450دج
بين/ فلة مجيد 
وبين/ فلة رضا

**ولـهـذه األسباب*
حكمـت المحكمـة حـال فصلها فـي قضايا شـؤون األسـرة علنيـا ، حضوريا 

فـي أول درجة
في الشكل : قبول الدعوى

فـي الموضـوع: الحجـر علـى المدعـى عليـه فلة رضـا ابـن مجیـد و کلثوم 
زدام ، المولـود بتاريـخ

1984-03-31 بالحـراش ، وتعييـن أبـاه المدعـي فلـة مجيـد مقدمـا عليـه 
التصرفات بكافـة  للقيـام 

لتسـيير شـؤونه اإلداريـة و القانونية و الماليـة إلى غاية زوال أسـباب الحجر 
، مع إلزامه بنشـر

الحكم على نفقته بإحدى الصحف الوطنية
المحجـور عليـه  التقديـم علـى هامـش عقـد ميـاد  بافتتـاح  - والتأشـير 
بسـجات الحالـة المدنيـة لبلديـة الحـراش بسـعي مـن نيابـة الجمهوريـة .

- و تحميـل المدعـي المصاريـف القضائية بمـا فيها الرسـم القضائي المقدر 
بـ450 دج.

- بـذا صدر هـذا الحكم فـي الجلسـة العلنية المنعقـدة في اليوم و الشـهر و 
السـنة المذكورين أعاه و

لصحته امضى األصل من قبل الرئيسة

أخبار الصباح العدد 342 -  2022/11/24 

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
باسم الشعب الجزائري

حكم
مجلس قضاء:البليدة

محكمة:بوفاريك
القسم:شؤون االسرة

رقم الجدول:03840/22
رقم الفهرس:06315/22
تاريخ الحكم:22/11/22

الرسم:450دج
بين/ عشاشة مرزاقة 

وبين/ بن زهرير كنزة 

**ولـهـذه األسباب*
حكمت المحكمة حال فصلها في قضايا شؤون األسرة علنيا ابتدائيا حضوريا -

في الشكل : قبول الدعوى
فـي الموضـوع : 1/ افـراغ األمـر الصـادر عـن محكمـة و قسـم الحـال بتاريـخ 29 

2022 -  09 -
تحـت رقـم الترتيـب 306 - 2022 و اعتماد الخبـرة المنجزة من طـرف الخبير الطبي 

فيف خنا
العربـي المودعـة لـدى أمانـة ضبـط المحكمـة بتاريـخ 16 - 10 - 2022 تحت رقم 
734 - 2022 و بالنتيجـة الحكـم بالحجـر علـى المدعـى عليهـا بـن زهريـر كنـزة 
المولـودة بتاريـخ 04 - 12 - 1991 بالقبـة ابنـة عبـد القـادر و مرزاقـة عشاشـة و 
تعييـن والدتهـا المدعيـة عشاشـة مرزاقـة مقدمـا عليهـا لرعايتهـا و تولي شـؤونها.
2/ األمـر بنشـر هـذا الحكم فـي جريـدة وطنية لإلعـام مع األمـر بالتأشـير بافتتاح 

التقديـم و الحجر
علـى المدعـى عليها بـن زهرير كنـزة على هامـش عقد ميادها لإلشـهار بسـعي من 

النيابـة العامة
- و المصاريـف القضائيـة تتحملهـا المدعيـة بما فيها الرسـوم المقـدرة بأربعمائة و 

خمسـون دينار جزائـري )450 دج (.
- بـذا صـدر هذا الحكم بالجلسـة العلنيـة المنعقـدة بالتاريخ المذكور أعـاه و أمضي 

أصلـه من طـرف الرئيس و أميـن الضبط
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المكتب العمومي للتوثيق بالمسيلة
لاستاذ/ جميات محمد الصالح

شارع ابراهيم خوجة الحي اإلداري بالمسيلة

تأسيس مؤسسة وحيد وذات مسؤولية محدودة
"شركة كيمي ستار للتجارة "

EURL- CHAIKAT KIMI STAR LIL TIDJARA

 ،2022/10/10 فـي:  بمكتبنـا  محـرر  عقـد  بموجـب 
يسـجل فـي أوانـه ، تـم تأسـيس مؤسسـة شـخص وحيـد 
وذات مسـؤولية محـدودة المسـماة ) شـركة كيمـي سـتار 
للتجـارة( ،مـن طرف مؤسسـها السـيد/ بشـير سـمير بن 
البشـير ،يتمثـل موضـوع نشـاط المؤسسـة فـي: اسـتيراد 
مـواد  واسـتيراد  والتجميـل  الحاقـة  وأدوات  التجهيـزات 
الحاقـة والتجميـل والتنظيـف البدني الموجهة لاسـتعمال 
المهني، برأسـمال قـدره: ) 20.000.000.00( دج ،مقسـم 
إلـى )20000( حصـة اجتماعيـة ،ذات قيمـة اسـمية قدرها 
)1.000(دج للحصـة الواحـدة ،مقرهـا االجتماعـي: " محل 
رقـم )02( الكائـن بحي زيغوت يوسـف بلدية برهـوم والية 
المسـيلة ،المـدة 99 سـنة عيـن السـيد/ بشـير سـمير بن 
البشـير ، الشـريك المؤسـس الوحيد مسير للمؤسسـة ،لمدة 

محـدودة. غير 
الموثق
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 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
والية المسيلة 

 دائرة حمام الضلعة
بلدية حمام الضلعة

إعان
يعلـن رئيـس المجلـس الشـعبي البلـدي لبلديـة 
حمـام الضلعـة عن فتـح تحقيـق عمومـي حول 
للجمهـور  مسـتقبلة  مؤسسـة  إلقامـة  مشـروع 
) حمـام بخـاري ( بحـي مزطـاوة بلديـة حمـام 
الضلعـة لفائـدة السـيد قلميـن نـزار ،فعلـى كل 
مـن يهمـه األمـر االتصال بمكتـب المسـتخدمين 
بمقـر البلديـة لتقديـم  ماحظاتـه أو تظلماتـه 
: زروقـي عـز  السـيد  المحقـق  المنـدوب  لـدى 
الديـن وذلـك فـي اجـل أقصـاه 15 يومـا ابتداءا 

مـن تاريخ نشـر هـذا االعـان .

رئيس المجلس الشعبي البلدي.

ANEP 2216023019 أخبار الصباح: 2022/11/24

ANEP 2216022637 أخبار الصباح: 2022/11/24
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مكتب األستاذة حميدي نجاة حنان ، محضرة قضائية بمحكمة القليعة
إختصاص مجلس قضاء تيبازة الكائن مقرها بـ طريق فوكة القليعة – السفير -والية تيبازة

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

بناءا على طلب السيد)ة( : جمال بومرار
الكائن موطنه )ها( : : حي عميروش ا رقم 363 حسين داي

بنـاءا علـى نـص المـواد 404 إلـى 416 مـن قانـون اإلجـراءات المدنيـة و اإلدارية و بنـاءا علـى الحكم الصـادر عن محكمـة القليعة القسـم 
المدنـي ، بتاريـخ 2018/11/28 فهـرس رقـم : 18/06425 المشـهور بالصيغـة التنفيذيـة المؤرخـة فـي 2022/09/18 ..

تحت رقم :2022/003253 .
بناءا على محاضر تبليغ السند التنفيذي + تبليغ التكليف بالوفاء + التكليف بالوفاء المرسلة عن طريق البريد

بنـاءا علـى محاضـر تبليغ السـند التنفيذي + تبليـغ التكليـف بالوفاء المبلغة عـن طريق النشـر في المحكمـة بتاريـخ2022/10/09  ببلدية 
المعني بتاريـخ 2022/10/09

و بناءا على األمر بنشر التكليف بالوفاء بجريدة يومية وطنية الصادر عن السيد رئيس محكمة القليعة ، بتاريخ
2022/11/21 ، رقم الترتيب 22/1888

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

EURL نبلـغ: " الشركة ذات المسؤولية المحدودة ذات الشخص الوحيد مؤسسة الترقية العقارية و أشغال البناء
BRAHIM REBIAA الممثلة من طرف مسيرها السيد رابية إبراهيم

الكائن مقره )ها( : رقم 106 شارع الحدائق بواسماعيل
و نعلمه )ها( بأن له 15 يوما للوفاء من تاريخ النشر في الجريدة

طبقــا للفقـرة الرابعــة من المـادة 412 التي تنص علـى أنه :إذا تجاوزت قيمـة اإللزام 500.000,00دج يجب أن ينشـر مضمـون عقد التبليغ 
الرسـمي فـي جريدة يوميـة وطنية بإذن مـن رئيس المحكمـة التي يقـع فيها مـكان التبليغ وعلى نفقـة الطالب

حيث أن مبلغ الدين يقدر ه: 1.278.819,96 دج
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مكتب األستاذة حميدي نجاة حنان ، محضرة قضائية بمحكمة القليعة
إختصاص مجلس قضاء تيبازة الكائن مقرها بـ طريق فوكة القليعة – السفير -والية تيبازة

محضر التكليف بالوفاء عن طريق النشر

المادة :412 /3 من قانون اإلجراءات المدنية و اإلدارية
بناءا على طلب السيد)ة( : ساعي رندة – شخص طبيعي -
الساكن)ة( ب حي 110 عمارة 07 شقة 73 " والية بسكرة

بنـاءا علـى نـص المـواد 404 الى 416 مـن قانون اإلجـراءات المدنيـة و اإلدارية و بنـاءا على الحكـم الصادر عـن محكمة الحكـم الصادر عن 
محكمة القليعة القسـم شـؤون األسـرة بتاريـخ 2018/05/14 رقم الجـدول : 18/01327 رقـم الفهرس:

18/02968 الممهور بالصيغة التنفيذية المسلمة بتاريخ 2022/09/19 تحت رقم : 2022/03263
و بناءا على محاضر تبليغ السند التنفيذي + تبليغ التكليف بالوفاء + التكليف بالوفاء المرسلة عن طريق البريد

بنـاءا علـى محاضـر تبليغ السـند التنفيذي + تبليـغ التكليـف بالوفاء المبلغة عـن طريق النشـر في المحكمـة بتاريـخ 2022/10/31 ببلدية 
المعني بتاريـخ 2022/11/03

و بناءا على األمر بنشر التكليف بالوفاء بجريدة بومية وطنية الصادر عن السيد رئيس محكمة القليعة ، بتـاريخ
2022/11/21 ، رقم الترتيب 22/1889

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

نبلغ السيد قحة فؤاد
الساكن)ة( ب : حي 834سيدي سليمان عمارة 21 باب 13 الخرايسية " الجزائر ".

و نعلمه )ها( بأن له 15 يوما للوفاء من تاريخ النشر في الجريدة
طبقــا للفقـرة الرابعـة مـن المـادة 412 التي تنص المـادة412 التي تنص علـى أنـه : " إذا تجاوزت قيمـة اإللـزام 500.000,00دج يجب أن 
ينشـر مضمـون عقـد التبليغ الرسـمي في جريـدة يوميـة وطنية . إذن مـن رئيس المحكمـة التي يقع فيهـا مـكان التبليغ ،وعلى نفقـة الطالب

حيث ان مبلغ الدين يقدر بـ: 758.190,62 دج

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
واليـة الجـزائـر

مديريـة التربيـة للجزائر غرب
ر.ت.ج : 085 016 000 002 410

إعـالن عن منـح مؤقـت للصفقـة

طبقـا ألحـكام المـادة 65 الفقـرة 02 من المرسـوم الرئاسـي 15-247 الصادر بتاريـخ 2015/09/16 تنظيـم الصفقات العموميـة و تفويض المصلحـة العمومية تعلم مديـرة التربية للجزائر غرب، كافة المشـاركين فـي المناقصة 
الوطنيـة رقـم 12 /2022 المعلـن عنهـا في الجرائـد الوطنيـة Le chiffre d'Affaires « et  »األخبار الصبـاح« بتاريـخ 2022/07/20 و BOMOP المتعلقة بعمليـة التجهيزات المدرسـية الخاصة بالطور الثانوي بمـا فيها التدفئة 

والتبريـد ، أنـه بعـد عمليـة التحليل و تقييـم العروض ، قد تـم منح الصفقـة مؤقتا للمؤسسـات التالية :

رقم
الحصة

رقم
الظرف

ر.ت.جاسم املؤسسة
مبلغ العرض

)ك.ر.م(
مبلغ العرض

مصحح)ك.ر.م(
ماحظاتمدة االنجاز

أقل عرض10 أيام500.00 387 500.0013 387 18216100106711813مياط عبد العزيز0111

أقل عرض03 أيام760.00 230 760.0030 230 00013507234319030ش تضامن ال ك لألجهزة لرارة و رشيكه0207

أقل عرض03 أيام250.00 373 250.004 373 1862802002871774طیبش رضا0303

يمكـن للمتعاهديـن المشـاركين فـي المناقصـة التقـدم الـى مصلحـة البرمجـة و المتابعـة في أجـال 03 أيام من صـدور هذا المنـح المؤقت قصـد معرفـة نتائجهم التقنيـة و الماليـة، فعلـى المتعاهدين المشـاركين فـي المناقصة 
الوطنيـة تقديـم طعونهـم لـدى لجنـة الصفقـات العموميـة لوالية الجزائـر في أجـال أقصاه 10 أيـام من أول صـدور لإلعـان باليوميـات الوطنية.

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
واليـة بجاية

مدیرية اإلدارة المحلية
ر.ت.ج: 0974.06.01.90.002.43

إعالن عن طلب عروض مفتوح رقم 2022/48

نظـرا لعـدم جدوى طلب العـروض، يعلن والـي والية بجايـة )مديريـة اإلدارة المحلية( للمـرة الثانية عن إجـراء طلب عروض 
مفتوح رقم 2022/48، قصد »اقـتـنــاء شـاحـنـتـيــن للرفع«

بإمـكان الممونيـن المهتميـن بهذه المناقصـة )الصانعون، المسـتوردون، البائعون بالجملـة و البائعون بالتجزئة( للممارسـة 
نشـاط تسـويق للمركبـات الجديدة ، سـحب دفتر الشـروط لـدى مديريـة اإلدارة المحلية - مصلحـة التنشـيط المحلي، مكتب 

الصفقـات - مقابـل دفـع مبلغ ألفيـن 2000 دج غيـر معوضة، إلى حسـاب الخزينـة الوالئية رقـم 001 402 خط 011.
)يجب ان يتوافق النشاط المصرح به في السجل التجاري مع موضوع العرض(.

يجب ان تشتمل العروض على ملف الترشح وعرض تقني وعرض مالي, يوضع ملف الترشح والعرض التقني والعرض
المالـي فـي أظرفة منفصلـة ومقفلـة بإحكام يبيـن كل منها تسـمية المؤسسـة ومرجع طلب العـروض وموضوعـة وتتضمن 
عبـارة "ملـف الترشـح " أو " عـرض تقني " أو"عـرض مالي " .وتوضع هـذه األظرفة في ظـرف آخر مقفل بإحـكام ومغلق 

ويحمـل عبارة:
"ال يفتح إال من طرف لجنة فتح األظرفة وتقييم العروض "
مناقصة طلب العروض المفتوح رقــــــــــم 2022/48

قصد: اقتناء شـاحـنـتـيـن للرفع

تودع العروض لدى العنوان التالي :
والي واليـــة بجـاية، مديـرية اإلدارة المحلية، نهـج الحرية بجاية

ترفق العروض بالوثائق التالية، و تكون سارية المفعول
ملف الترشح:

تصريح بالترشح
التصريح بالنزاهة

القانون األساسي للشركات
شهادة ايداع الحسابات االجتماعية.

الوثائق التي تتعلق بالتفويضات التي تسمح لألشخاص بإلزام للمؤسسة
السجل التجاري ) الكتروني(

رقم االحصاء الجبائي
العرض التقني:

التصريح باالكتئاب
أجال التسليم
مدة الضمان

مدة الخدمة ما بعد البيع
مذكرة تقنية للشاحنات الرفع المعروضة تحتوي على صور، بطاقة تقنية، قرص مضغوط.

شهادة المطابقة و الجودة للشاحنات الرفع المعروضة
دفتر الشروط يحتوي في آخر صفحته على العبارة " قرئ وقبل " مكتوبة بخط اليد.

العرض المالي:
رسالة التعهد

جدول األسعار.
الكشف الكمي و التقديري.

دفتر الشروط ) العرض المالي( يمضي، يؤرخ و يملئ في كل جوانبه.

آخـر أجـل إليـداع العـروض محدد بخمسـة عشـرة )15( يوما ابتداء مـن أول يوم إلصـدار هذا اإلعـان في الصحـف الوطنية، 
على السـاعة الثانية عشـر )12:00(

سـتجرى عمليـة فتـح األظرفـة فـي جلسـة عامة فـي اليـوم الموافـق آلخر اجـل إليـداع العروض علـى السـاعة الثانيـة زواال 
)14:00(

يبقى المتعهدون ملزمون بعروضهم خال مائة و خمسة )105( أيام ، إبتداءا من تاريخ أخر أجل إليداع العروض.
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الصباح

صورة

باتـت بلديـة عـن الذهـب يف تيـارت، زاهيـة 
إخـرضارا، بعد تلـك الحملة التـي أطلقها رئيس 
املجلـس الشـعبي البلـدي واملتعلقـة )الحملـة( 
فيهـا  تشـاركت  بعدمـا  التشـجر  بعمليـة 
جمعيـات مـن املجتمـع املدنـي، أين تـم غرس 
اآلالف مـن األشـجار املتنوعـة عـرب العديـد من 
األحيـاء والشـوارع املحاذيـة للطريـق الوطنـي 
رقـم 23، إذ ستسـتمر عملية التشـجر إىل غاية 

الــ21 مـارس من السـنة املقبلـة 2023. 

أعلنـت مصالـح مؤسسـة "متيجة إنـارة" عن 
كهربائيـة  أعمـدة  اسـتهدفت  تخريـب  عمليـة 
بحـي 500 مسـكن بخزرونـة يف البليـدة، حيث 
طالت عملية التخريب شـبكة اإلنـارة العمومية، 
والتـي كان يُرمـى مـن خالها إىل رسقـة كوابل 
الكهربـاء، ووفقـا لذلـك قـام ممثـل املؤسسـة 
بتبليـغ مصالـح األمن مـن أجل التدخـل وردع 

. ملخربن ا

أقّر مستشـفى بني سـليمان وقـر البخاري 
باملديـة، إطـاق حملة عاجيـة من أجـل إجراء 
الخاصـة  الجراحيـة  العمليـات  مـن  الكثـر 
بجراحـة العيون، حيـث بّرمج مستشـفى قر 
البخـاري أزيد مـن مائـة )100( عمليـة والتي 
سـوف تنطلـق بدايـة مـن السـادس ديسـمرب 
املقبـل وتـدوم إىل غايـة الحاديـة عـرة منـه، 
فيمـا حـّدد مستشـفى بني سـليمان إجـراء ما 
يفـوق الخمسـن عمليـة والتـي تنطلـق األحـد 
املقبـل )27 نوفمـرب الجـاري( وتسـتمر حتـى 
األول مـن ديسـمرب القادم، وسيسـتفيد من هذه 
العمليـات الجراحيـة املـرىض املعوزين عى وجه 

الخصـوص.

ثـار وايل والية سـوق أهراس السـيد لوناس 
بوزقـزة يف وجه املسـئولن التنفيذيـن، معلنا 
عـدم رضـاه عـن األشـغال وحتـى الخدمات 
امُلقّدمـة للمواطـن، والحـظ وايل الوالية الكثر 
مـن أوجـه التنمية لم تعـَط للبلديـات التابعة 
لدائـرة أم العظائـم، فـا ربـط بالكهرباء وال 

الغـاز وال حتـى توصيل التجمعات السـكانية 
بامليـاه الصالحـة للـرب وال تهيئـة مثاليـة 
للطرقـات، كمـا اكتشـف وجود تعدي سـافر 
عـى العقـار، مسـجا الكثـر مـن املشـاكل 
والعراقيـل سـببها الفوىض يف التسـير وعدم 

األشـغال كمـا يجب. إنجاز 

االجتنابـي  الطريـق  مسـتعملو  يشـتكي 
باملديـة،  و"الرارشيـة"  "الكوالـة"  بحيـي 
والـذي يـؤدي إىل محـور الـدوران باملدخـل 
الجنوبـي للمدينـة، مـن الحالـة الكارثية التي 
آل إليهـا هـذا الطريـق والـذي لم يُرمـم ألزيد 
مـن عـر سـنوات مضـت، وأشـار أصحاب 
الحيـن  سـكان  وحتـى  املركبـات  مختلـف 

املذكوريـن إىل أن وضعيـة الطريـق كبّدتهـم 
خسـائر ماديـة كبـرة نظـرا لـألرضار التـي 
لحقـت بمركباتهم، وأشـار هـؤالء أن معالجة 
البلديـة  ميزانيـة  يكلـف  لـن  الطريـق  هـذا 
الـيء الكثـر بالنظـر إىل املسـافة املتـرضرة 

منـه والتـي ال تتعـدى الــ800 مر.

تتواصـل عمليـة التكويـن التطبيقـي للفـوج 
الثالث يف شـعبة تثمـن وتحويل املرجـان، حيث 
تـم ذلك بعـد عقد اتفاقيـة بن أحد املسـتثمرين 
البحـري  الصيـد  مديريتـي  وبـن  الخـواص، 
وتربية املائيـات وكذا التكويـن والتعليم املهنين 
بواليـة الطـارف، وتهـدف العمليـة إىل االهتمام 
الطـارف  واليـة  بـه  تزخـر  والـذي  باملرجـان 
والقالـة ويعـد كأحـد أهـم الوحـدات العضوية 

الحيل. بصناعـة  الخاصـة 

اجتاحـت  التـي  "العاتيـة"  الريـاح  تسـببت 
مـن  العديـد  اقتـاع  يف  واليـة جيجـل مؤخـرا 
األشـجار، ممـا أدى إىل سـقوط أعمدة وأسـاك 
كهربائيـة كادت تُحـدث كـوارث لوال سـر الله، 
وسـجلت مصالـح الحمايـة املدنيـة يف السـياق 
عـدة تدخـات أبرزها إسـعاف إحـدى الطالبات 
لحادثـة  تعرضهـا  بعـد  "الحـدادة"  بثانويـة 
سـقوط نافـذة ما اسـتدعى نقلها إىل مستشـفى 
املدينـة، كمـا كان تدخل أعـوان الحمايـة املدنية 
عـى مسـتوى أحـد الطرقـات بعـد أن تسـبّب 
سـقوط شـجرة يف قطع جزئي لطريـق عمومي.

األوراس  بعاصمـة  برتغاليـة  سـائحة  حّلـت 
سـياحية  جـوالت  لهـا  كانـت  بعدمـا  باتنـة، 
جابـت مـن خالهـا العديد مـن مناطـق الوطن 
عـى متـن دراجتهـا الناريـة، حيـث أبـدت هذه 
السـائحة وبمجـرد حلولهـا بباتنـة أعجابا كبرا 
بعـادات وتقاليد هـذه املدينة وبآثارهـا املتناثرة 

يف الشـتات.
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تنظـم مؤسسـة فنـون وثقافـة 
الجمعـة،   غـدا  الجزائـر،  لواليـة 
يـوم تحسـييس حـول الوقاية من 
بالتنسـيق  املرور-وهـذا  حـوادث 
مـع املندوبيـة الوطنيـة لألمن عرب 
الطـرق بمشـاركة عـدة قطاعـات 
املجتمع  وهيئات معنيـة وفعاليات 

. ني ملد ا
واوضح بيان للمؤسسـة، أن هذه 
إىل  تهـدف  التحسيسـية  الحملـة 
توعيـة االرس الجزائرية التي تقصد 
بـرضورة   ،« الصابـات  "منتـزه 
التحـيل بالحيطة والحـذر واحرام 
املـرور وتفـادي الرسعـة  قانـون 
التقلبات  املفرطـة خاصـة خـال 
بعـض  تجعـل  التـي  الجويـة 
ويفقـدون  يتهـورون  السـواق 

السـيطرة   أثنـاء السـياقة.
اختيـار  تـم  الغـرض  ولهـذا 
لتنظيـم   " الصابـات  "منتـزه 
مـن  للوقايـة  التحيسـييس  اليـوم 
حـوادث املرور وهذا يـوم  الجمعة  
السـاعة  2022 عـى  25 نوفمـرب 

زواال. الثالثـة 

اعلن  الهـال األحمـر الجزائري 
50 طنـا  عـن توزيـع أزيـد مـن 
مـن املـواد الغذائية واملسـتلزمات 
لفائدة سـكان  الطبيـة واألفرشـة 
واليـات الجنـوب الغربـي للوطن, 
"شـتاء  حملـة  إطـار  يف  وهـذا 
هـذه  أطلقتهـا  التـي  دافـئ" 

املنظمـة.
األحمـر  الهـال  وأوضـح 
امـس  لـه  بيـان  يف  الجزائـري 
األربعـاء أنـه تـم إرسـال قوافـل 
تضامنيـة محملـة بما يفـوق 50 
طنا من املـواد الغذائية واألفرشـة 
الطبية كمرحلة أوىل  واملسـتلزمات 
تيميمـون،  أدرار،  واليـات  نحـو 
عبـاس  وبنـي  النعامـة  البيـض، 

دافـئ". "شـتاء  حملـة  ضمـن 
أن  املصـدر  نفـس  وأضـاف 
التـي  التضامنيـة  القوافـل  هـذه 
رئيسـة  إطاقهـا  عـى  أرشفـت 
الهـال األحمر الجزائري، ابتسـام 
حمـاوي، تأتي "تنفيـذا للربنامج 
دعـم  اىل  الرامـي  اإلنسـاني 
املحتاجـة  والعائـات  األشـخاص 
مناطـق  بمختلـف  واملعـوزة 

الوطـن".

تيزي وزو
الفجر 06:03 

الظهر 12:34 

العصر 15:15 

المغرب 17:37

العشاء 19:00
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مواقيت الصاة للجزائر 
العاصمة وضواحيها

توقعات أحوال الطقس لنهار الغد

الجزائر 
22-13

قسنطينة 
20-02

ورقلة 
26-12

بشار 
25-11

ال تنسوا متابعة صفحتنا على الفايسبوك:

fb.com/akhbarelasbah

www.akhbarelsabahonline.dz :الموقع اإللكتروني

سحب من هذا العدد 
2000 نسخة

وهران 
24-12

مجلـس  لـدى  العـام  النائـب  التمـس 
قضـاء الجزائـر عقوبة 7 سـنوات حبسـا 
بـن  السـابق  السـياحة  لوزيـر  نافـذا 
مسـعود عبـد القـادر، بصفتـه وايل والية 
تسمسـيلت سـابقا مع التمـاس عقوبة 3 
سـنوات حبسـا نافذا لــ6 متهمن آخرين 
، وهـذا يف قضية إسـتفاذة 4 مسـتثمرين 
تسمسـيلت  بواليـة  فاحيـة  الرايض 
وتحويلهـا لنشـاط صناعـي بطريقة غر 

قانونيـة .
تتعلـق  تهـم  للمتهمـن   ووجهـت 
غـر  إمتيـازات  منـح  وهـي  بالفسـاد 
و  عموميـة.  امـوال  تبديـد  و  مسـتحقة 
نحـو  عـى  الوظيفـة  إسـتغال  إسـاءة 

. التنظيمـات  و  القوانـن  يخـرق 
و جـاءت هـذه املحاكمة بعد إسـتئناف 
املتهمـن االحـكام التـي صـدرت ضدهم 
عن محكمـة القطب الجزائـي املتخصص 
يف قضايـا الفسـاد املاليـة و االقتصاديـة 
بـن  قضـت  التـي  و  امحمـد  بسـيدي 
مسـعود عبـد القـادر بصفتـه وايل واليـة 
3 سـنوات  السـابق بعقوبـة  تسمسـيلت 
غرامـة  دج  الـف   200 و  نافـذا  حبسـا 
ماليـة نافذة ، مـع إصـدار احكاما اخرى 
تراوحـت بـن الـرباءة و عامـن حبسـا 
 4 بينهـم  مـن  املتهمـن  لباقـي  نافـذا 

تسمسـيلت. بواليـة  مسـتثمرين 

تمكنـت مصالح أمن واليـة الجزائر 
مـن توقيـف جماعـة أرشار خطـرة 

للمخدرات. تـوروج 
وحسـب بيان لـذات املصالـح ، فقد 
القضائيـة  الرطـة  فرقـة  تمكنـت 
الدراريـة  اإلداريـة  املقاطعـة  بأمـن 
إجراميـة  بجماعـة  اإلطاحـة  مـن 
منظمـة مختصة يف ترويـج املخدرات 
واملؤثـرات العقليـة، حيـث تـم حجز 
سـاح نـاري، بندقيتي صيـد بحرية، 
واحـد كلـغ مـن املخـدرات الصلبـة، 
مبلـغ مـايل، 3968 قـرص مهلـوس، 
32 سـاح ابيض محظـورة، مركبتن 

نفعيتـن ودراجـة ناريـة.

تسـع  بحـرق  فيـه  املشـتبه  أودع 
مركبـات فجر يـوم الجمعـة املاضية 
وأرصفـة  بحظائـر  مركونـة  كانـت 
الشـوارع عـى مسـتوى حـي ثابـت 
العلمـة  مدينـة  يف  واملذبـح  بوزيـد 
بوالية سـطيف "الحبـس" اول امس.

وحسـب  إذاعـة سـطيف الجهويـة 
فـأن وكيـل الجمهورية لـدى محكمة 
العلمة أمر أمسـية اول امـس الثاثاء 
يف  فيـه  املشـتبه  الشـخص  بإيـداع 
جريمـة حـرق سـت حافـات للنقـل 
الحـرضي بالعلمـة وثـاث سـيارات 
املنسـوبة  العمليـة  بجنايـة  الحبـس 

. ليه إ

فيما تم إيقاف )07( عناصر دعم للجماعات اإلرهابية في عمليات منفصلة

مجلس قضاء الجزائر

 إسترجاع حقنات فارغة و كذا مبالغ مالية من عائدات بيع تلك السموم القاتلة   

للجيـش  مشـركة  مفـارز  تمكنـت 
احبـاط  مـن  الوطنـي،  الشـعبي 
محـاوالت ادخـال كميـات ضخمة من 
املخـدرات عـرب الحـدود مـع املغـرب 
كيلوغـرام  قنطـارا و50  تقـدر ب14 

مـن الكيـف املعالـج .
الدفـاع  لـوزارة  بيـان  وكشـف 
الجهـود  سـياق  يف  أنـه  الوطنـي، 
مكافحـة  يف  املبذولـة  املتواصلـة 
اإلرهـاب ومحاربـة الجريمـة املنظمـة 
وحـدات  نفـذت  أشـكالها،  بـكل 
الشـعبي،  الوطنـي  ومفـارز للجيـش 
خـال الفـرة املمتـدة مـن 16 إىل 22 
نوفمـرب 2022، عديـد العمليـات التي 
أسـفرت عـن نتائـج نوعيـة تعكـس 
واليقظـة  العاليـة  االحرافيـة  مـدى 
واالسـتعداد الدائمـن لقواتنا املسـلحة 
الـراب الوطنـي:، يف إطـار  يف كامـل 
أوقفـت  اإلرهـاب،  مكافحـة  عمليـات 
الوطنـي  للجيـش  مشـركة  مفـارز 
الشـعبي )07( عنارص دعم للجماعات 
منفصلـة عـرب  عمليـات  اإلرهابيـة يف 

الوطنـي. الـراب 
يف  أنـه  ذاتـه،  البيـان  وأضـاف 
املنظمـة  الجريمـة  محاربـة  إطـار 
ومواصلـة للجهـود الحثيثـة الهادفـة 
إىل التصـدي آلفـة االتجـار باملخدرات 
مشـركة  مفـارز  أوقفـت  ببادنـا، 
للجيـش الوطني الشـعبي، بالتنسـيق 
األمـن خـال  مـع مختلـف مصالـح 
النواحـي  عـرب  مختلفـة  عمليـات 

مخـدرات  تاجـر   )50( العسـكرية، 
كميـات  إدخـال  وأحبطـت محـاوالت 
ضخمـة مـن املخـدرات عـرب الحـدود 
مـع املغـرب، تُقـدر بــ )14( قنطار 
و)50( كيلوغـرام من الكيـف املعالج، 
كيلوغـرام مـن   )25( فيمـا ضبطـت 
مـادة الكوكايـن و)47810( قـرص 

مهلـوس.
وأفـاد املصـدر ذاتـه، أنـه بـكل من 
تمنراسـت وبـرج باجـي مختـار وإن 
أوقفـت  وتنـدوف،  وجانـت  ڤـزام 
الشـعبي،  الوطنـي  للجيـش  مفـارز 
 )39( وضبطـت  شـخصا   )98(
كهربائيـا  مولـدا  و)149(  مركبـة 
و)66( مطرقـة ضغـط و)13( جهاز 
أطنـان  و)08(  املعـادن  عـن  كشـف 
مـن خليـط خـام الذهـب والحجـارة، 
باإلضافـة إىل كميـات مـن املتفجـرات 
ومعـدات تفجـر وتجهيـزات أخـرى 

غـر  التنقيـب  عمليـات  يف  تسـتعمل 
تـم  الذهـب، يف حـن  عـن  املـروع 
توقيـف )18( شـخصا وضبـط )11( 
بندقيـة صيـد ومسدسـن )02( آلين 
وكميات مـن املـواد الغذائيـة املوجهة 
للتهريـب واملضاربة تُقـدر بـ )130( 
طـن وكـذا )53000( علبة مـن مادة 
التبـغ و)17685( وحـدة من مختلف 
عمليـات  خـال  وهـذا  املروبـات، 

متفرقـة عـرب الـراب الوطنـي.
ويف سـياق متصـل، أحبـط حـراس 
الحدود بالتنسـيق مع مصالـح الدرك 
كميـات  تهريـب  محـاوالت  الوطنـي 
كبرة مـن الوقود تُقدر بــ )27076( 
لـر بـكل مـن تبسـة وسـوق أهراس 
تـم  فيمـا  وتمنراسـت،  والطـارف 
توقيـف )123( مهاجـرا غـر رشعي 
مـن جنسـيات مختلفـة عـرب الـراب 

الوطنـي.

التمسـت نيابـة الغرفـة الجزائيـة لـدى 
مجلـس قضـاء الجزائر عقوبة 5 سـنوات 
التضامـن  وزيـر  عبـاس  ولـد  لجمـال 
السـابق بعـد متابعتـه باختاسـه امـوال 
ضحايـا اإلرهـاب التـي تـم تقديمهـا من 
طرف دولـة الكويت والسـعودية للجزائر 

االرهاب. إلعانـة عائـات ضحايـا 
جنـح  عبـاس  ولـد  لجمـال  ووجهـت 
و  عموميـة  امـوال  بإختـاس  تتعلـق 
تبديد امـوال عمومية و إسـاءة اسـتغال 

. الوظيفـة 
ان  بعـد  املحاكمـة  هـذه  جـاءت  و 

إسـتأنفت هيئـة دفـاع جمال ولـد عباس 
محكمـة  عـن  ضـده  الصـادر  الحكـم 
القطـب الجزائـي املتخصـص يف قضايـا 
بسـيدي  االقتصاديـة  و  املاليـة  الفسـاد 
امحمـد الـذي قـى بإدانتـه بعقوبـة 3 
سـنوات حبسـا نافـذا ومليـون دج غرامة 
ماليـة نافذة مـع تربئته من جنحة اسـاءة 
ان يدفـع  إلزامـه  ،و  الوظيفـة  اسـتغال 
التضامـن  ووزارة  العموميـة  للخزينـة 
مليونـي دج بالتضامـن ،و االمر بمصادرة 
املنقولـة  و  العقاريـة  ممتلكاتـه  جميـع 

البنكيـة . واالرصـدة 

ــد  ــدة تفي ــات مؤك ــر معلوم ــى إث ع
بقيــام أشــخاص برويــج مــواد خليــط 
بالتشوتشــنة   يعــرف  مــا  مخــدرة 
ــة،  ــاء باملدين ــد األحي ــتوى أح ــى مس ع
الرطــة  مصالــح  قامــت  حيــث 
بــودواو  دائــرة  بأمــن  القضائيــة 
ببومــرداس بإتخــاذ كافــة اإلجــراءات و 
الرتيبــات األمنيــة تحــت إرشاف  وكيــل 

الجمهوريــة املختــص إقليميــا ليتــم 
ــكان. ــة امل مداهم

وافــاد بيــان للمصالــح ذاتهــا، حيــث 
تــراوح  بشــخصن  اإلطاحــة  تــم 
أعمارهمــا مــا بــن 25 ســنة و 27 
ــادة  ــن م ــات م ــز كمي ــع حج ــنة م س
ــط  ــواد خلي ــط م ــذا خلي ــن و ك الهروي
ــا  ــع كم ــأة للبي ــزأة و مهي ــذرة مج مخ

تــم حجــز ســاح أبيــض محظــور كان 
بحوزتهــم، و مبلــغ مــايل مــن عائــدات 
الرويــج إضافــة إىل حجــز حقنــات 
فارغــة تســتعمل للتخذيــر لتبــارش 
ــق  ــراءات التحقي ــة إج ــح الرط مصال
مــع إنجــاز ملفــات قضائيــة ضــد 
ــم  ــم تقديمه ــى أن يت ــم ع ــتبه فيه املش

ــة. ــام النياب أم
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