
"جيتك�س" حقق في 2022 
رقم �أعمال يعادل 14 مليار 

دج بارتفاع 40 %
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�إحباط محاوالت �إدخال كميات �ضخمة من �لمخدر�ت عبر �لحدود مع �لمغرب

�الإرهابي���ة للجماع���ات  دع���م  عنا�ض���ر   9 توقي���ف 

تفا�ضيل "جديدة" حول �لزياد�ت 
في �لمعا�ضات ومنحة �لتقاعد

زياد�ت ت�ضل �إلى 4 �أالف دينار لكل من له تقاعد من 20 �ألف �إلى 50 �ألف دينار
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بلعابد يدعو �الأولياء 
�إلى �ضبط ت�ضرفات 

�لتالميذ د�خل 
�لموؤ�ض�ضة �لتربوية

شدد على أهمية تعميم جمعيات أولياء التالميذ 
في المؤسسات التعليمية

04

عن طريق ممارسة االبتزاز بالتعامل مع الموقع اإللكتروني المعادي “ألجيري بارت”
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�لك�ضف عن حيثيات جديدة حول �ل�ضبكة �الإجر�مية �لتحري�ضية �لتي خططت ل�ضرب موؤ�ض�ضات  �لدولة

يومية إخبارية وطنية

05

هني: رفع �الإنتاج �لفالحي 
وتح�ضين ظروف معي�ضة 

�ل�ضكان بالمناطق �لريفية

�لواليات �ل�ضمالية �ضت�ضهد 
�إ�ضطر�ب جوي جديد بد�ية 

من �لجمعة

قائمة �أولية ب� 45 وكالة 
�ضياحية موؤهلة لتنظيم مو�ضم 

�لحج �لمقبل

مجمع النسيج والجلود يعرض حصيلة 
نشاطه لسنة 2022 

نوه بالمكانة التي أصبح يحتلها القطاع  
ضمن المنظومة االقتصادية للبالد

سيكون محمل بهواء بارد وأمطار
 جد معتبرة

الديوان الوطني للحج والعمرة

الرئيس تبون يلتقي مسؤولي الجماعات المحلية

لق���اء �لحكوم���ة م���ع �لوالة �لي���وم تحت �ض���عار "�لتنمي���ة �لمحلية.. تقيي���م و�آفاق"
03

 زغد�ر ي�ضدد على �أهمية مو�كبة 
�لتطور و�لتحوالت �لتي ي�ضهدها فرع 

�لن�ضيج و�لجلود
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 توقيف 242 مهاجر غير �ضرعي من جن�ضيات مختلفة عبر �لتر�ب �لوطني  
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الـموافق لـ 26 جمادى الثانية 1444 هـ

الوطنـي  العـام للصنـدوق  املديـر  كشـف 
للتقاعـد جعفر عبديل، عـن تفاصيل الزيادات 
يف املعاشـات ومنحـة التقاعـد التـي أقرهـا 
رئيـس الجمهورية عبـد املجيد تبـون،  قائال 
انـه سـتمس الزيـادات معاشـات املتقاعدين 
الذيـن يتقاضـون ما بـن 20 ألـف دينار إىل 
50 ألـف دج، حيـث سـترتاوح قيمـة الزيادة 
مـا بـن 2000 إىل 4000 دينـار جزائـري، 
التنفيـذ بدايـة مـن شـهر  وسـتدخل حيـز 
مـارس املقبل وبأثـر رجعي، حسـب ما أكده 

. يل عبد
الوطنـي  للصنـدوق  العـام  املديـر  وافـاد 
تفاصيـل  عـن  عبـديل،  جعفـر  للتقاعـد 
التقاعـد  ومنحـة  املعاشـات  يف  الزيـادات 
التـي أقرهـا رئيـس الجمهوريـة عبـد املجيد 
تبـون، مشـرا أن االجـراء يخـص املتقاعدين 
الذيـن لديهـم معـاش ضعيـف، وهـو اجراء 
اسـتثنائي وال عالقـة له مع تثمن املعاشـات 
ان  مؤكـدا  سـنة،  كل  مـن  مـاي  شـهر  كل 
اجـراء الزيـادات هو اجراء اسـتثنائي وتثمن 
املعاشـات شـيئ آخـر وهـو اجـراء عـادي 

مؤسـس ومنظـم.
 وقـال عبديل إن الفئات التي ستسـتفيد  من 
زيـادات يف معاشـات التقاعـد يفـوق عددهم 
مليونـن و900 ألـف بأثـر مايل يفـوق 147 

مليـار دينـار، وبالنسـبة للصنـدوق الوطني 
منـه  املسـتفيدين  عـدد  سـيفوق  للتقاعـد 
ألـف  و600  مليونـن  عددهـم  يفـوق  قـد 
املتقاعديـن  منـح  "كل  مضيفـا  بالتقريـب، 
سـرتفع إىل 15 ألـف دينـار جزائري، مشـرا 
فاملنحـة  واملعـاش،  املنحـة  بـن  الفـرق  إىل 
حسـب املسـؤول يسـتفيد منها املتقاعد الذي 
لـم تتجـاوز سـنوات عملـه 15 سـنة، وهذه 
الفئـة لـم يكـن لديهـا حـد أدنـى للمنـح، 
موضحـا أن املتقاعـد الـذي كان يحصل عىل 

دج   4000 أو  دج   3000 بــ  تقـدر  منحـة 
سـرتفع منحتـه إىل 15 ألـف دج بدايـة مـن 

. نفي جا
املتقاعديـن،  ملعاشـات  األدنـى  الحـد  أمـا 
فأكـد عبـديل أنهـا سـرتتفع هي االخـرى إىل 
الـذي  املتقاعـد  أن  موضحـا  دج،  ألـف   20
يسـتفيد مـن 16 ألـف سـيتقاىض 20 ألـف 
عمليـة  أن  بدايـة مـن جانفـي، مؤكـدا  دج 
تصفيـات ملفـات املتقاعدين يف مـدة أقل من 

15 يـوم، وأقصاهـا شـهر.

يف إطـار مناقشـة وإثـراء مـروع القانون 
لجنـة  عقـدت  باإلعـالم،  املتعلـق  العضـوي 
الثقافـة واالتصـال والسـياحة برئاسـة أحمد 
اسـتمعت  اجتماعـا،  اللجنـة،  رئيـس  مـواز، 
وعـي  جـدة  بـن  عمـار  مـن  كل  إىل  فيـه 
مـوىس الصحفيـن بسـلطة الضبط السـمعي 

البـري.
وبعـد كلمـة ترحيبيـة، ويف مسـتهل حديثه، 
القانـون  مـروع  أن  اللجنـة  رئيـس  أكـد 
حريـة  يعـزز  باإلعـالم  املتعلـق  العضـوي 
مقتضيـات  مـع  يتطابـق  بشـكل  الصحافـة 
إعـالم  يف  املواطـن  حـق  ويكـرس  الدسـتور 

موضوعـي.
وأضـاف بـأن النـص قـد جـاء مـن أجـل 
والتريعيـة  القانونيـة  النصـوص  مطابقـة 
مـع  واالتصـال  االعـالم  لقطـاع  املؤطـرة 
كـرس  الـذي   2020 دسـتور  مقتضيـات 
اإلعالمـي  للعمـل  دسـتورية  ضوابـط 

. لصحفـي وا

الكلمـة،  تناولـه  لـدى  مـوىس،  عـي  وعـر 
انشـغاالت  كل  عـن  للـرد  اسـتعداده  عـن 
أعضـاء اللجنـة حول مـروع القانـون محل 
النقـاش فيمـا نوه عمـار بن جدة مـن جهته، 
بمـروع القانون الـذي وصفه باملهـم والذي 

طاملـا انتظرتـه األرسة اإلعالميـة.
 وبعدمـا أكـد بـن جـدة رضورة مطابقـة 
قانـون اإلعـالم واملبـادئ املنصـوص عليها يف 
القانونـن  تفعيـل  لعـدم  تأسـف  الدسـتور، 
الواقـع حتـى  أرض  14-04 و05/12 عـىل 
يتسـنى مناقشـة النقائص واملقارنـة بينهما.

املتحـدث  ذات  أشـاد  أخـرى،  جهـة  ومـن 
يف  الخاصـة  القنـوات  لعبتـه  الـذي  بالـدور 
تقديـم صـورة إيجابيـة عـن الجزائـر، كمـا 
انتقـد الفـراغ الـذي شـكله التأجيـل املتكرر 
لتنصيـب مجلـس أخالقيـات املهنـة الـذي لم 
يصمـد ألكثـر مـن سـنتن.  ورحـب أعضـاء 
اللجنـة خـالل املناقشـة، بجملـة النصـوص 
ضبـط  بهـدف  اللجنـة  عـىل  أحيلـت  التـي 

خـاص  بوجـه  وثمنـوا  اإلعالمـي،  النشـاط 
اسـتبعاد أصحاب املال الفاسـد من االستثمار 

يف قطـاع اإلعـالم،  
مـن  العديـد  طـرح  املناقشـة،  وسـجلت 
االستفسـارات تتعلـق بالعقوبـات الـوادرة يف 
النـص وبالحدود بن سـلطة الضبـط ووزارة 
تريـح  منـح  إسـناد  وبسـبب  االتصـال، 
للـوزارة كجهـة وصية بـدل سـلطة الضبط.

والحلـول  العوائـق  األعضـاء  ناقـش  كمـا 
التـي تكفـل ضمـان أكـر السـتقاللية اإلعالم 
مـن خالل هـذا املـروع، ومـدى املسـؤولية 
االجتماعيـة لوسـائل اإلعـالم اتجـاه الوطـن.  
وطلـب بعـض املتدخلـن رشوحـا حـول ما 
اعتـره تناقضـا بـن املـادة 27 مـن القانون 
فيمـا  الدسـتور  مـن   54 واملـادة  العضـوي 
يتعلـق بالحـق يف حمايـة الصحفـي والـر 
املهنـي، فيما قـدم أحد أعضاء اللجنـة اقرتاحا 
بتوقيـع اتفاقيـة مع السـلطة املقابلـة لتحّديد 

االلتزامـات والحقـوق.

اسـتقبل رئيـس لجنـة الشـؤون الخارجية 
والتعـاون والجاليـة،  سـليم مـراح،  بمقـر 
املركزيـة  اللجنـة  أمانـة  عضـو  املجلـس، 
للحـزب الشـيوعي الكوبي والنائـب باملجلس 
الوطني للسـلطة الشـعبية  يودي مرسـيدس 
روديريغـاز هيالناديز، وذلك بحضور  سـفر 

جمهوريـة كوبـا لـدى الجزائـر.
وخـالل اللقـاء اسـتعرض الطرفـان أهمية 
التعـاون الرملانـي يف تعزيز الروابـط القائمة 
بـن البلديـن واألهميـة التـي يكتسـيها هـذا 
التعـاون يف تعزيـز الروابـط القائمـة بينهما 
وتواصـل  حـوار  إقامـة  عـىل  والحـرص 
للشـعبن  املشـرتكة  املصلحـة  يخـدم  دائـم 

الصديقـن.
وأشـاد مراح بالعالقـات التاريخية املتجذرة 
والعالقـات السياسـية املمتـازة التـي تربـط 
لعبتـه كوبـا  الـذي  الـدور  البلديـن، مثمنـا 
يف مسـاندة الشـعب الجزائـري إبـان حـرب 
االرادة  السـياق،  نفـس  يف  وأكـد،  التحريـر، 
والدفـع  العالقـات  توطيـد  يف  السياسـية 

قيادتـي  تطلعـات  مسـتوى  اىل  بالتعـاون 
البلديـن خاصـة بعـد الزيـارة التي قـام بها 

الجزائـر. إىل  الكوبـي مؤخـرا  الرئيـس 
وأمـا عـىل صعيـد العالقـات الدوليـة، أكـد 
رئيـس اللجنـة توافـق وجهـات النظـر بـن 
الجزائـر وكوبا حـول جل املسـائل املطروحة 
عـىل السـاحة الدوليـة عـىل غـرار القضيتن 
حـرص  وكـذا  والصحراويـة،  الفلسـطينية 
عـادل  حـل  إيجـاد  رضورة  عـىل  البلديـن 
وشـامل لهاتـن القضيتـن وأهميـة تسـوية 

النزاعـات القائمـة دون تدخـل أجنبـي.
مرسـيدس  يـودي  عـرت  جهتهـا،  ومـن 
عـن ارتياحهـا للمجهـودات املبذولـة لرتقيـة 
مجـال  يف  خاصـة  البلديـن  بـن  التعـاون 
الصحـة الذي يعـد نموذجيـا، حيث أشـارت 
إىل أن هـذه الزيـارة قـد تزامنـت مـع إحيـاء 
الذكـرى السـتن للتعاون الطبي بـن البلدين 
والـذي أسـس لـه الرئيـس فيـدال كاسـرتو، 
حيـث تعـد الجزائـر أول دولـة تقيـم هـذا 
النـوع مـن التعـاون مـع كوبـا، كمـا دعـت 

أيضـا اىل تنويعـه ليشـمل مجـاالت أخـرى.

الوطني

نبيل.ت

فريال/ت

فريال/ت

زيادات تصل إلى 4 أالف دينار لكل من له تقاعد من 20 ألف إلى 50 ألف دينار

لجنة الثقافة تناقش النص مع ممثلين عن سلطة الضبط السمعي البصري

رئيس لجنة الشؤون الخارجية يستقبل عضو أمانة اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الكوبي

تفا�ضيل "جديدة" حول �لزياد�ت في �لمعا�ضات ومنحة �لتقاعد

م�ضروع قانون �الإعالم يعزز حرية �ل�ضحافة ب�ضكل 
يتطابق مع مقت�ضيات �لد�ضتور

�لتاأكيد على تو�فق وجهات �لنظر بين �لجز�ئر وكوبا حول 
�لم�ضائل �لمطروحة على �ل�ضاحة �لدولية

الرملانيـة  الجمعيـة  وافقـت 
جلسـتها  خـالل  اآلسـيوية 
العامـة رقـم 13 التـي ُعقـدت 
مؤخـرا يف جمهوريـة تركيا عىل 
صفـة  العربـي  الرملـان  منـح 

مراقـب.
للرملـان  بيـان  وأوضـح 
االخـر  هـذا  ان  العربـي، 
املشـاركة  بإمكانـه  سـيصبح 
يف الجلسـات العامـة للجمعيـة 
وذلـك بهـدف تعزيـز العالقات 
قنـوات  وفتـح  الجانبـن  بـن 
الدائـم  والتعـاون  للتنسـيق 
حـول القضايـا محـل االهتمام 
املشـرتك وبمـا يخـدم مصالـح 
واآلسـيوي. العربـي  الشـعبن 
أن  ذاتـه،  البيـان  واضـاف 
هـذه الخطـوة جاءت اسـتجابة 
للطلـب الـذي تقـدم بـه رئيس 
الرملـان العربي، عـادل بن عبد 
الجمعية  إىل  العسـومي  الرحمن 

يف  وذلـك  اآلسـيوية  الرملانيـة 
تطويـر  عـىل  حرصـه  إطـار 
وتعزيـز العالقـات الرملانية بن 
واآلسـيوي.،  العربـي  العاملـن 
حيـث أكـد العسـومي، أن منح 
الرملـان العربـي صفـة مراقب 
الرملانيـة  الجمعيـة  لـدى 
طبيعـة  مـع  يتفـق  اآلسـيوية 
واملتميـزة  الوثيقـة  العالقـات 
التي تجمـع بن الـدول العربية 

اآلسـيوية. والـدول 
الرملـان  رئيـس  وأضـاف 
بـن  التعـاون  أن  العربـي، 
والجمعيـة  العربـي  الرملـان 
الرملانيـة اآلسـيوية مـن شـأنه 
أن يسـاهم يف تبـادل الخـرات 
فيمـا بينهما، فضال عـن تفعيل 
الرملانيـة  الدبلوماسـية  دور 
العربيـة مـن أجـل تأمـن دعم 
للقضايـا  أكـر  ودويل  إقليمـي 

العربيـة.

�لبرلمان �لعربي يح�ضل على �ضفة 
مر�قب لدى �لجمعية �لبرلمانية �الآ�ضيوية

فريال/ت

سيصبح بإمكانه المشاركة في الجلسات 
العامة للجمعية

فريال/ت

فريال/ت

الطاقـة  وزيـر  اسـتقبل 
واملناجـم، محمـد عرقـاب، بمقر 
دائرته الوزارية، شـوايش عائشـة 
سـالم  اللـه،  عبـد  عمـاري  و 
قـدور وبن عـزوزي عابـد، نواب 
املجلـس الشـعبي الوطنـي عـن 
الدائـرة االنتخابيـة لوالية غليزان. 
ضمـن  اللقـاء  هـذا  ينـدرج 
الدوريـة  اللقـاءات  سلسـلة 
مـع  الوزيـر  يعقدهـا  التـي 
ممثـي الشـعب قصـد االسـتماع 
لالنشـغاالت املطروحة يف مجاالت 
واملناجـم، وخـالل هـذا  الطاقـة 
بحضـور  جـرى  الـذي  اللقـاء، 
اسـتمع  الـوزارة،  مـن  إطـارات 
الوزيـر اىل جملة من االنشـغاالت 
املطروحـة، والسـيما بخصـوص 
الربـط الطاقـوي ) كهرباء وغاز( 
للمناطـق الغـر موصولـة، وكذا 
الكهربائيـة  الشـبكة  توسـيع 
ملـف  بمحـوالت،  وتدعيمهـا 
التنموية  املشـاريع  التشغيل وكذا 
بالوالية والسـيما املنجميـة منها .  
هـذا  خـالل  الوزيـر،  قـدم  و 
اللقـاء، توضيحـات عـن مجمـل 
عـن  معربـا  النـواب،  انشـغاالت 
جميـع  االعتبـار  بعـن  أخـذه 

االقرتاحات ودراسـتها ومعالجتها 
وأخـذ التدابـر الالزمـة لتلبيتها.

ومـن جهـة اخـرى، اسـتقبل 
الطاقـة  لـوزارة  العـام  األمـن 
واملناجـم، عبـد الكريـم عويـي، 
بمقـر الـوزارة، السـكرتر الدائم 
الخارجيـة  الشـؤون  لـوزارة 
املالطيـة،  والتجـارة  واالوروبيـة 

كوتاجـار. كريسـتوفر 
واسـتعرض الجانبـان عالقات 
مجـال  يف  الثنائـي  التعـاون 
االسـتثمار  وفـرص  الطاقـة 
وتبـادل الخـرات بـن البلديـن، 
وال سـيما تسـويق الغـاز )الغاز 
وكذلـك  املسـال(،  الطبيعـي 
املتجـددة،  والطاقـات  الكهربـاء 
بهـذه  العـام،  األمـن  وقـدم 
املناسـبة، ملحـة عامة عـن اإلطار 
التنظيمـي الجديـد الـذي يحكـم 
أنشـطة املحروقات، والـذي يوفر 
العديـد مـن التسـهيالت واملزايـا 
للمسـتثمرين، ومن هـذا املنظور، 
تنظيـم  عـىل  الطرفـان  اتفـق 
اجتماعـات بـن خـراء البلديـن 
وتحديـد  املناقشـات  ملواصلـة 

األخـرى. التعـاون  مجـاالت 

اسـتقبل ابراهيـم بوغـايل رئيـس املجلـس الشـعبي 
األردنيـة  اململكـة  سـفر  املجلـس،  بمقـر  الوطنـي 
الهاشـمية لـدى الجزائـر شـاكر عطـا اللـه العمـوش.
وتنـاول هـذا اللقـاء واقـع العالقـات األخويـة التـي 
تجمـع البلديـن الشـقيقن ومـا عرفتـه مـن دينامكيـة 
إيجابيـة، السـيما بعـد لقـاء رئيـس الجمهوريـة عبـد 
املجيـد تبـون مع عاهـل اململكـة جاللـة امللك عبـد الله 
الثانـي بن الحسـن عند زيارته الجزائر شـهر ديسـمر 

. يض ملا ا
واسـتعرض بوغايل يف هذا السـياق إمكانيـات تطوير 
الرملانـي  الصعيـد  عـىل  سـيما  وال  الثنائـي  التعـاون 
الـذي أكـد رضورة إنعاشـه وبعثـه لرقى اىل مسـتوى 

العالقـات السياسـية.
وتابـع رئيس املجلـس يف هذا الخصوص، مسـتعرضا 
أوجـه التعـاون يف باقـي األصعـدة وأعـرب عـن أمله يف 
أن يمتـد إىل قطاعات أخـرى كالتعليم العايل والسـياحة 

القطاعات. مـن  وغرها 
مـن جهته، أعرب السـفر عـن ارتياحـه للعمل املنجز 
يف مجـال بنـاء الـراكات والتعـاون بن البلديـن، وأكد 
عزمـه عـىل املسـاهمة يف تنويـع مجاالتهـا واسـتغالل 
كل اإلمكانـات املتاحـة لذلـك، ويف ختـام حديثـه، نقـل 
السـفر لرئيـس املجلـس الشـعبي الوطنـي دعـوة من 
نظـره رئيـس مجلس النـواب لزيـارة اململكـة األردنية 

. شمية لها ا

عرقاب ي�ضتقبل نو�ب �لمجل�س 
�ل�ضعبي �لوطني عن �لد�ئرة 

�النتخابية لوالية غليز�ن

بوغالي ي�ضتقبل �ضفير �لمملكة �الأردنية �لها�ضمية

قصد االستماع لالنشغاالت المطروحة
 في مجاالت الطاقة والمناجم

تناول هذا اللقاء واقع العالقات األخوية التي تجمع البلدين الشقيقين
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 ، مالطـا  و  الجزائـر  أعربـت 
عـن ارتياحهمـا لنوعيـة العالقـات 
اجتمـاع  خـالل  ذلـك  و  الثنائيـة، 
السياسـية  للمشـاورات  دوري 

. لطيـة ملا ا - ئرية لجزا ا
وأوضـح بيـان لـوزارة الشـؤون 
الوطنيـة  الجاليـة  و  الخارجيـة 
بالخـارج، ان عمـار بالنـي, االمـن 
العـام لـوزارة الشـؤون الخارجيـة 
بالخـارج,  الوطنيـة  الجاليـة  و 
كريسـتوفر  بمعيـة  تـرأس  قـد 
كوتاجـار, السـكرتر الدائـم لوزارة 
الشـؤون الخارجيـة و االوروبيـة و 
التجـارة املالطية, االجتمـاع الدوري 
الجزائرية- السياسـية  للمشـاورات 

لطية. ملا ا
ان  املصـدر,  ذات  أضـاف  و 
خـالل  "اسـتعرضا  الجانبـن 
العالقـات  وضعيـة  اللقـاء,  هـذا 
الوسـائل  كـذا  و  عمومـا,  الثنائيـة 
الكفيلـة بتطويرهـا اكثـر يف سـياق 
االصالحات السياسـية و االقتصادية 
التي بارشتهـا الجزائـر و عىل ضوء 
املعطيـات الجديـدة التـي فرضهـا 
السـياق الجيوسـيايس و االقتصادي 

العاملـي".
وزارة  بيـان  نـص  يف  جـاء  و 
كال  ان  الخارجيـة,  الشـؤون 
الوزيريـن قـد عرا عـن "ارتياحهما 

لنوعيـة العالقات الثنائيـة, مؤكدين 
عـىل االلتـزام املشـرتك للجزائـر و 
مالطـا, من اجـل تفعيـل رشاكتهما 

التجاريـة". و  االقتصاديـة 
كمـا اتفقـا يف ذات الصـدد, عـىل 
عقـد الـدورة ال6 للجنـة املختلطـة 
سـنة  خـالل  الجزائرية-املالطيـة 
2023, و ذلـك "مـن اجـل تعميـق 
املبـادرات  و  القطاعـي  التعـاون 
لـكال  االقتصاديـن  الفاعلـن  بـن 
البلديـن, و االسـتفادة قـدر االمكان 
االطـار  يوفرهـا  التـي  املزايـا  مـن 
يف  لالسـتثمار  الجديـد  القانونـي 

الجزائـر".
ان  الوثيقـة  ذات  يف  جـاء  و 
و  الدوليـة  السياسـية  "املسـائل 
االقليميـة ذات االهتمام املشـرتك, قد 
تـم تناولها خـالل هذه املشـاورات, 
سـيما فيما يخص مسـالة الصحراء 
يف  السـائدة  الوضعيـة  و  الغربيـة 
ليبيـا و السـاحل و الرق االوسـط 
و يف االرايض الفلسـطينية املحتلـة".

ذات  يف  الجانبـان  اتفـق  كمـا 
السـياق, عـىل "تعزيز التشـاور بن 
الجزائـر و مالطـا بغيـة دعم جهود 
البحـث  اطـار  يف  الـدويل  املجتمـع 
عن تسـوية سـلمية لهذه النزاعات, 

املتحدة". االمـم  للوائـح  طبقـا 

تنظـم وزارة الداخليـة والجماعـات املحلية 
والتهيئـة العمرانية ، وتحت الرعاية السـامية 
لرئيـس الجمهوريـة عبـد املجيد تبـون، لقاء 
الحكومـة مـع الـوالة تحـت شـعار "التنمية 
املحليـة.. تقييـم وآفـاق"، بقر األمـم نادي 
الصنوبـر- الجزائـر، يف لقاء يعـد الخامس .  
و يلتقـي الرئيس تبـون ، اليـوم الخميس ، 
مـع الـوالة يف خامس لقـاء معهم منـذ توليه 
سـدة الحكـم بالبالد، حيـث ينتظـر ان يقيم 
الرئيـس تبـون اداء والة الجمهوريـة ومـدى 
لهـم،  وجهـت  التـي  بالتعليمـات  التزامهـم 
خاصـة فيما تعلق بتحسـن حيـاة املواطنن، 
تطويـر  وكـذا  انشـغاالتهم  اىل  واالسـتماع 

مناطـق الظـل والعـودة بهـا اىل الواجهة.
الحكومـة  اجتمـاع  يناقـش  أن  ويرتقـب، 
الـوالة يف لقـاء اليوم ترقية االقتصـاد الوطني 

املحلية. والتنميـة 
وكان رئيـس الجمهوريـة، قـد اكـد يف لقاء 
مواصلتـه  عـىل  سـابقا،  والـوالة  الحكومـة 
املسـتوى  مـن  بالرفـع  الكفيلـة  اإلجـراءات 
صلـب  يف  يبقـى  الـذي  للمواطـن  املعيـي 
اهتمامـات الدولـة، التـي تعمـل كذلـك عـىل 
توفـر املنـاخ املالئم للمسـؤولن واملسـرين 
وحمايتهـم مـن "الدسـائس واملكائـد" التي 

قـد يتعرضـون لهـا خـالل أداء مهامهـم.
إعـادة  عـىل  تبـون  الرئيـس  حـرص  و 
عـىل  املسـؤولن  نفـوس  يف  الثقـة  بعـث 
كافـة املسـتويات وكذا مسـري املؤسسـات 
االبتعـاد  إىل  دعاهـم  الذيـن  العموميـة، 
التحـي بالجـرأة يف اتخـاذ  عـن الخـوف و 
القـرارات, مؤكدا عىل أن "الـدول ال يمكن أن 

أبنائهـا". دون  األمـام  نحـو  تتقـدم 
ومـن هـذا املنطلـق, جـاء قـرار الرئيـس 
تبـون بإعادة جعـل كافة الصالحيـات يف يد 
الـوايل الـذي أضحـى "املسـؤول الوحيد عىل 
مسـتوى واليتـه", وهـي الخطوة التـي تأتي 
كمـؤرش ثقـة نحـو هـؤالء املسـؤولن الذين 

كامل سـلطتهم. اسـرتجعوا 
ويف هـذا اإلطـار، جـدد رئيـس الجمهورية 
تأكيـده, مـرة أخـرى, عـىل عـدم االعتـداد 
بالرسـائل املجهولـة التـي يبقـى مصرهـا 
أحـد  كانـت  التـي  وهـي  املهمـالت,  سـلة 
املسـؤولن  ببعـض  دفعـت  التـي  األسـباب 
إىل التخـوف مـن اتخـاذ القـرارات واإلحجام 
عـن التوقيـع, ليشـدد يف هـذا الصـدد عـىل 
أن "الدولـة توفـر الحمايـة لـكل أبنائهـا", 
محـذرا مـن بعـض األطـراف التـي "تعمل 
عـىل زرع الخـوف يف قلـوب املسـؤولن ألنها 

ال تريـد االسـتقرار للبـالد".

أكـد أحمـد دخينيسـة أسـتاذ القانـون، أّن 
إصـالح  ورشـات  أهـّم  مـن  تعـّد  البلديـات 
رئيـس  حـرص  التـي  العموميـة  الحكامـة 
الجمهوريـة، عبـد املجيـد تبون، عـىل تقويتها 
عـر مكونـات أساسـية بالنسـبة للجماعـات 

املحليـة.
ويف تريـح خّص بـه القنـاة اإلذاعية األوىل، 
بمناسـبة اليـوم الوطنـي للبلديـة املصـادف 
لــ18 جانفـي مـن كل سـنة، أبرز دخنيسـة 
رضورة "اإلاسـتجابة لطلبـات املواطـن الذي 
هو محـور كل هذه السياسـات، الهـدف منها 
لـذا حـرص  املواطـن"،  اإلدارة مـن  تقريـب 
التجنيـد  ضمـان  عـىل  الجمهوريـة  رئيـس 

املسـعى. القانونـي واملـايل إلنجاح 
مـن جهتـه اكـد لدكتـور احطاطـاش عمر  
القانونيـة  وامـن  العلـوم  محامـي واسـتاذ 
الوطنيـة  النخبـة والكفـاءات  والئـي ملنتـدى 
الجزائرية بسـطيف اليوم الوطنـي للبلدية عن 
مـروع القانـون الجديد للجماعـات املحلية.. 
ان القانـون الحـايل يقلـص مـن صالحيـات 
رئيس املجلس الشـعبي البلـدي  فالصالحيات 
رقـم  للبلديـة  الحـايل  القانـون  يف  املوجـودة 
10-11 ال تعكـس حجـم املسـؤوليات امللقاة 
عـىل عاتـق رئيـس املجلـس الشـعبي البلدي 

بوعـوده  الوفـاء  مـن  تمكنـه  وال  واملجلـس 
وتنفيـذ برنامجـه

الجماعـات  قانـون  ان  مـروع  قـال  كـم 
املحليـة يحمـل آليـات جديـدة للحيلولة دون 
املشـاكل واألسـباب التي تؤدي اىل اإلنسدادات 
املجالـس  مـن  العديـد  منهـا  تعانـي  التـي 
الشـعبية البلديـة محـاوال ايجاد حلـول لهذه 
املعظلـة التـي تكبـح التنمية املحليـة. ويعمل 
عـىل إيجـاد حلـول لسـلوك تغيـب املنتخبن 
املحليـن مـن خـالل آليـات قانونيـة القصاء 
املنتخـب املحي الـذي يتملص من مسـؤولياته 
و التزاماتـه وهي سـلوكيات أسـاءت إىل نظرة 

املواطـن للمنتخبـن املحليـن .
القانـون  مـروع  ان  املقابـل  يف  وشـدد 
يوسـع صالحيـات املجلـس الشـعبي البلـدي 
ورئيـس املجلـس ويمنحهم صالحيـات كبرة 
يف التسـير، حيـث ان الكثر مـن الصالحيات 
التي كانت لرؤسـاء الدوائر واالدارة سـتصبح 
يف يـد رؤسـاء املجالـس الشـعبية البلديـة مع 
نشـاط  عـن  والوصائيـة  الرقابـة  تخفيـف 
رئيـس املجلـس الشـعبي البلـدي واملجالـس 

الشـعبية البلديـة .
القانـون  مـروع  ان   احطاطـاش  وقـال 
توسـيع  بـن  املوازنـة  يراعـي  الجديـد 

صالحيـات رئيـس املجلـس الشـعبي البلـدي 
واملجلـس مـن جهـة و االبقـاء عـىل الرقابة و 
الوصائيـة تفاديا للسـلطة التحكميـة لرئيس 
املجلـس الشـعبي البلدي وذلك بعدم السـماح 
او املصادقـة عـىل املشـاريع واالمـور املخالفة 
مشـرا  باملجتمـع،  تـر  التـي  او  للقوانـن 
اىل محاولـة إيجـاد حلـول ملشـكلة ميزانيـة 
البلديـات وتقليـص الفـوارق بـن البلديـات 
ذات مداخيـل معتـرة والبلديـات الفقـرة من 
خالل توسـيع الجباية املحليـة ودور املنتخبن 
يف تثمـن ممتلـكات ومـوارد البلديـة و ايجاد 
آليـات تعاون بـن البلديـات بخلـق صناديق 

تعـاون للبلديـات الضعيفـة يف املـوارد..
واضـاف ذات املصـدر انه سـيعمل القانون 
الجديـد عـىل تفعيـل دور املجالـس الشـعبية 
يكـرس  و  التنميـة  يف  للمسـاهمة  الوالئيـة 
وارشاك  التشـاركية  الديمقراطيـة  القانـون 
املواطـن واملجتمـع املدنـي يف تسـير الشـأن 
املحـي والتنميـة املحليـة قائـال ننتظـر مـن 
انطالقـة حقيقيـة  اعطـاء  الجديـد  القانـون 
رؤسـاء  عـرف  اذا  املحليـة  للتنميـة  جديـة 
اسـتغالل  للبلديـة  الشـعبية  املجالـس 

املمنوحـة.. الصالحيـات 

الكريـم  عبـد  برومـا،  الجزائـر  سـفر  أكـد 
طواهريـة، أن الزيـارة املقبلـة لرئيسـة مجلـس 
أكثـر  الجزائـر ستسـاهم  يف  االيطـايل  الـوزراء 
اسـرتاتيجية  رشاكـة  بنـاء  مسـار  تعزيـز  يف 
أهميـة تعزيـز محـور  حقيقيـة، مجـددا عـىل 
الصعيديـن  عـىل  الجزائر-رومـا  التعـاون 
السـيايس واالقتصـادي, طبقـا لتوجيهات رئيس 

تبـون. املجيـد  عبـد  الجمهوريـة، 
وأوضح املتحدث ذاته، بحسـب مـا نقلته وكالة 
االنبـاء الجزريـة، أنـه يف اطار زيـارة الصداقة و 
العمل لرئيسـة مجلـس وزراء ايطاليـا, جورجيا 
ميلونـي, املرتقبة يومـي 22 و23 جانفي, أجرى 
السـفر الجزائـري محادثـات عـىل التـوايل مـع 
وزيـر الداخليـة, ماتيـو بيانتيـدويس و محافظ 
رومـا, برونـو فراتـايس, حيث تطـرق معهما اىل 

واقـع التعـاون الثنائـي, ال سـيما امللفـات التي 
يمكن مناقشـتها خـالل هاتـه الزيارة.

وخـالل هاذيـن اللقاءيـن, حـرص طواهريـة 
رئيـس  توجيهـات  عـىل  مجـددا  التأكيـد  عـىل 
الجمهوريـة، عبد املجيـد تبون, من أجـل تعزيز 
محـور التعـاون الجزائر-روما, عـىل الصعيدين 
زيـارة  بـأن  معتـرا  واالقتصـادي,  السـيايس 
العمـل والصداقـة مليلونـي يف الجزائر ستسـاهم 
أكثـر يف تعزيز مسـار بنـاء رشاكة اسـرتاتيجية 

حقيقيـة التـي يريدهـا رئيسـا الدولتن.
ومـن جهـة اخـرى، وخـالل لقائـه مـع وزير 
ملفـات  مختلـف  طواهريـة  تنـاول  الداخليـة, 
الراكـة  اىل  الطاقـة  مـن  الثنائـي,  التعـاون 
التـي  األمنيـة  امللفـات  اىل جانـب  االقتصاديـة, 
أعرب بشـأنها عـن ارتياحه للتعـاون املتميز بن 

مصالـح األمن للبلديـن حول املسـائل ذات صلة 
باإلرهـاب والجريمـة املنظمة العابـرة لألوطان، 
العالقـات  بجـودة  املناسـبة  بهـذه  منوهـا 

السياسـية بـن البلديـن.
ولـدى تطرقـه، إىل قضية الهجرة غـر الرعية 
، أكـد أن الجزائـر تسـعى بجميـع اإلمكانيـات 
لحمايـة الحـدود والسـاحل ومحاربـة املصـادر 
التـي تغذي هذه الظاهرة، مشـرا اىل أن املصالح 
القنصليـة بالسـفارة تجـري بانتظام جلسـات 
املهاجريـن  هويـة  لتحديـد  الالزمـة  االسـتماع 
كونهـم جزائريـن  املشـتبه يف  الرعيـن  غـر 

واملوقوفـن يف رسدينيـا وجنـوب إيطاليـا.
القانونـي  كمـا تطـرق املسـؤوالن إىل اإلطـار 
االتفـاق  متابعـة  لجنـة  السـيما  الثنائـي، 
الجزائري-اإليطـايل بشـأن حركـة األشـخاص، 

فضال عـن مـروع اتفـاق التعـاون األمني قيد 
االسـتكمال والـذي من املرجـح أن يتـم التوقيع 
عليـه خـالل زيارة ميلونـي، معربا عـن ارتياحه 
الكبـر للتقـدم املحـرز بشـأن نـص االتفـاق، 
مؤكـدا اسـتعداده لتعميق املناقشـات مع نظره 
الجزائـري خالل هـذه الزيـارة أو يف إطار زيارة 

عمـل رسـمية أخـرى إىل الجزائـر.
وتطـرق السـفر خـالل لقائـه مـع محافـظ 
روما للمسـائل السياسـية واالقتصادية الثنائية، 
السـيما املتعلقـة بالجاليـة الجزائريـة املقيمة يف 
إيطاليـا، مشـرا إىل إنشـاء "اتحـاد الجزائرين 
الباحثـن  وبـدور  إيطاليـا"،  يف  املقيمـن 

إيطاليـا. يف  املقيمـن  الجزائريـن 

الوطني
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الرئيس تبون يلتقي مسؤولي الجماعات المحلية

دخنيسة يؤكد ان إصالح البلديات من أهم ورشات” الحكامة العمومية”

شدد على أهمية تعزيز محور التعاون الجزائر-روما

لقاء �لحكومة مع �لوالة �ليوم تحت �ضعار 
"�لتنمية �لمحلية.. تقييم و�آفاق"

�لقانون �لجديد للجماعات �لمحلية ..و�ضع حل نهائي 
لم�ضكلة ميز�نية �لبلديات وتقلي�س �لفو�رق

طو�هرية: زيارة رئي�ضة مجل�س �لوزر�ء �اليطالي �ضت�ضاهم 
�أكثر في تعزيز م�ضار بناء �ضر�كة ��ضتر�تيجية حقيقية

الجزائـر  سـفارة  تنظـم 
بإيطاليـا, يف 25 يناير الجاري, 
واالسـتثمار  لألعمـال  منتـدى 
بالتعـاون مع  نابـويل,  بمدينـة 
ملدينـة  الصناعـي  االتحـاد  
نابـويل )UIN( و بالراكـة مع 
والصناعيـن  املقاولـن  نـادي 
 )CEIMI( املتيجـة  ملنطقـة 
وذلـك يف إطـار تعزيـز عالقات 
التعـاون والراكـة االقتصادية 
الجزائـر وإيطاليـا خارج  بـن 

املحروقـات.  قطـاع 
املنتـدى  هـذا  وسـيجمع 
املؤسسـاتين  املمثلـن  بـن 
االقتصاديـن   واملتعاملـن 
الناشـطن  وإيطاليـا  للجزائـر 
يف قطاعـات إنتـاج قطـع غيـار 
الغذائية  والصناعات  السـيارات 
والسياحة  النسـيجية  والصناعة 

والرقمنـة. واالتصـاالت 
الحـدث  هـذا  ينـدرج  و 
تعـاون  ديناميكيـة  إطـار  يف 
إيجابيـة بن الجزائـر وإيطاليا, 
بتكثيـف  مؤخـرا  اتسـمت 
الزيـارات رفيعـة املسـتوى بن 
ورغبتهـا  البلديـن  مسـؤويل 

قدمـا  بهـا  بالدفـع  املشـرتكة 
جميـع  يف  املسـتويات  ألعـىل 
املياديـن ذات االهتمام املشـرتك.

هـذا  تنظيـم  يأتـي  كمـا 
مقاربـة  إطـار  يف  املنتـدى 
تهـدف إىل التعـاون والراكـة 
مـن  الثنائيـة,  االقتصاديـة 
خـالل الرتويـج لإلطـار الجديد 
الجزائـر وخلـق  يف  لالسـتثمار 
بـن  تبـادل وتعـاون  عالقـات 
الجمعيـات املهنيـة والسـلطات 
عـن  ناهيـك  للبلديـن,  املحليـة 
تعبئـة وإرشاك رجـال األعمـال 
مـن الجاليـة الجزائريـة املقيمة 
التنميـة  مسـار  يف   بإيطاليـا 

الوطنيـة.
أزيـد  املنتـدى  سـيعرف  و 
مـن مائـة مشـارك )متعاملون 
مسـؤولون  اقتصاديـون, 
حيـث  خـراء(  و  محليـون 
 20 أكثـر  بدراسـة  سيسـمح 
ورشاكات  اسـتثماريا  مروعـا 
خـالل  مـن  قطاعـات  عـدة  يف 
املقابـالت الثنائيـة املرمجة عىل 

املنتـدى. هامـش 

تنظيم منتدى جز�ئري-�يطالي لالأعمال 
و�ال�ضتثمار بمدينة نابولي في 25 جانفي

اسكندر ا
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�لجز�ئر ومالطا يعربان عن �رتياحهما 
لنوعية �لعالقات �لثنائية

مؤكدين على االلتزام المشترك من اجل 
تفعيل شراكتهما االقتصادية و التجارية
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أكـد وزيـر الرتبيـة الوطنيـة، عبـد الحكيم 
بلعابـد, عـىل أهميـة تعميـم جمعيـات أولياء 
التالميـذ عـىل مسـتوى املؤسسـات الرتبويـة 
داخـل  التالميـذ  مرافقـة  تعزيـز  بهـدف 

وخارجهـا. املؤسسـة 
للصحافـة  تريـح  يف  بلعابـد  وأوضـح 
عقـب اسـتقباله ملمثلن عـن جمعيـات أولياء 
اللقـاء “يأتـي  ان  الـوزارة،  التالميـذ، بمقـر 
تنفيـذا لتوصيـات الوزيـر األول، السـيد أيمن 
بـن عبـد الرحمـان، الرامية اىل وجـوب تعميم 
جمعيـات أوليـاء التالميـذ عىل مسـتوى كافة 

الرتبويـة”. املؤسسـات 
“ضبـط  يف  األوليـاء  دور  الوزيـر  وأبـرز 
ترفـات التالميـذ داخـل املؤسسـة الرتبوية 

وخارجهـا”, مشـرا إىل “وجـود رغبـة لـدى 
مسـؤويل جمعيـات أوليـاء التالميـذ للتعـاون 
كافـة  عـر  الجمعيـات  هـذه  تعميـم  قصـد 

الرتبويـة”. املؤسسـات 

مـا تطـرق الوزيـر إىل االجـراءات املتخـذة 
فيما يخـص امتحان تقييم املكتسـبات ملرحلة 
“االجـراءات  ان  مـرزا  االبتدائـي،  التعليـم 
تصـب يف مصلحـة التالميـذ وسـتعطي دفعا 

لهـم يف حياتهـم الدراسـية”.
مـن جهتـه، ثمـن رئيـس االتحـاد الوطني 
ألوليـاء التالميـذ، حميد سـعدي، قـرار تعميم 
جمعيـات أوليـات التالميـذ عـىل مسـتوى كل 

الرتبوية. املؤسسـات 
الفيدراليـة  رئيسـة  اعتـرت  بدورهـا، 
خيـار،  جميلـة  التالميـذ،  ألوليـاء  الوطنيـة 
القـرار بمثابـة “وسـيلة لحـل املشـاكل التي 

الرتبـوي”. الوسـط  يف  التلميـذ  تواجـه 

بـوزارة  والتكويـن  التعليـم  مديـر  أعلـن 
مولـود  املهنيـن،  والتعليـم  التكويـن 
بولعوينـات، أّن منظومـة التكويـن والتعليـم 
سـنوياً،  خريـج  ألـف   300 تنتـج  املهنيـن 
املؤسسـات  مسـاهمة  أهميـة  عـىل  مرّكـزاً 
التكويـن،  عمليـات  عمـوم  يف  االقتصاديـة 
االبتـكار وفتـح  مشـرا اىل تنظيـم صالـون 
تخصصـات تكوينيـة هامـة يف شـهر فيفري 
السـفن  بصناعـة  االهتمـام  مـرزا  القـادم، 
ومنظومـة الصيـد، واالنفتاح عـىل املقاوالتية، 
مـن خـالل انشـاء دار للمرافقة عـر الواليات 
ملسـاعدة الخّريجـن عـىل إنشـاء مؤسسـات.
  ويف تريحـات خاصـة برنامـج "ضيف 
الصبـاح"، أشـار بولعوينات إىل اسـتعدادات 
حثيثة إلقامـة صالون االبتـكار أواخر فيفري 
القـادم، وقـال إّن الحدث سـيغطي اخرتاعات 

جميع ناشـطي مؤسسـات التكوين، وبرسـم 
األوىل:  ضيـف  أفـاد   ،2023 فيفـري  دورة 
"يجري التحضـر لفتح تخصصـات هامة يف 
تحليـة املياه عر املـدن املطلة عىل السـواحل، 
كمـا أّن التفكر جـاٍر يف تطويـر التخصصات 

املتصلـة باألمـن الغذائي".

ونـوه بولعوينـات إىل إبرام مصالـح وزارة 
التكويـن والتعليـم املهنين، اتفاقيـة للتكوين 
مختلـف  يف  الجزائـر  فيـات  مؤسسـة  مـع 
مجاالت صناعة السـيارات، فضـالً عن توقيع 
اتفاقيـة ثانيـة مـع مؤسسـة رونـو الجزائر، 
إضافـة إىل مذّكـرة تفاهم مع مؤسسـة بيجو 
سـرتوان، ناهيـك عـن اتفاقيـة مـع جـي تي 

زاد األملانيـة لإلسـهام يف التكويـن.
يـزال  االهتمـام ال  أّن  تأكيـده  ويف مقابـل 
مسـتمراً بالحـرف اليدويـة، سـّجل املتحدث 
ذاتـه وجود أكثـر من 1200 مؤسسـة تكوين 
الخامـس  املسـتوى  إىل  األول  املسـتوى  مـن 
عـر الوطـن ويف كافـة املجـاالت، والعمل عىل 
تحسـن مسـتويات العمال واألسـاتذة، إلنتاج 

يـد عاملـة مؤهلة.

والشـؤون  الصحـة  لجنـة  اسـتمعت 
املهنـي  والتكويـن  والعمـل  االجتماعيـة 
برئاسـة رياض خـالف، رئيـس اللجنـةآلراء 
املنظمـات  ممثـي  مـن  عـدد  ومقرتحـات 
النقابيـة، يف إطـار دراسـة وإثـراء مروعي 
القانونـن املتعلقن بممارسـة الحـق النقابي 
وبالوقايـة مـن النزاعـات الجماعيـة يف العمل 

اإلرضاب.   حـق  وممارسـة  وتسـويتها 
وحسـب بيـان للمجلـس الشـعبي الوطني 
اللقـاء بحضـور كل مـن  فقـد جـرى هـذا 
الوطنـي  الشـعبي  املجلـس  رئيـس  نائـب 
السـيد نارص بطيـش ورئيـس لجنـة الرتبية 
والتعليـم العـايل والبحـث العلمي والشـؤون 
الدينيـة السـيد صالـح جغلول. وقـدم ممثلو 
املنظمـات النقابيـة خالل هـذا اللقـاء آراءهم 
مـن  تضمنـاه  ومـا  النصـن  هذيـن  حـول 
أحـكام، كمـا قدموا تصـورات تتعلـق بكيفية 

تفعيـل وحماية العمـل النقابي طبقـا ملا ورد 
يف أحـكام الدسـتور ويتمـاىش مـع تعليمات 
رئيـس الجمهوريـة عبد املجيد تبـون . وعرف 
اللقـاء حضـور نقابـات مـع قطـاع الرتبيـة 
الوطنيـة عـىل غـرار االتحـاد الوطنـي لعمال 
الرتبية والتكوين"االنباف" ونقابة السـناباب، 
وكـذا نقابات االطبـاء ممثلة النقابـة الوطنية 
للممارسـن يف الصحـة العمومـي اضافات اىل 
نقابـات اخـرى. وكانـت قـد اصـدرت هـذه 
النقابـات املنخرطـة يف  كنفدراليـة النقابـات 
 11 يف  الجتمـاع  عقدهـا  عقـب  الجزائريـة 
جانفـي الجـاري، باملقـر املركـزي لالتحـاد 
الوطنـي لعمـال الرتبيـة والتكوين، لدراسـة 
السـلطات  الوطنيـة،  السـاحة  مسـتجدات 
يف  باملشـاركة  لهـا  الرتخيـص  إىل  العموميـة 
كيفيـة  قانونـي  مـروع  حـول  النقاشـات 
ممارسـة الحق النقابـي والوقاية من النزاعات 

الجماعية وحـق اإلرضاب، تطبيقا ملبدأ الحوار 
بسـبب  إثرائهمـا  ألجـل  وذلـك  االجتماعـي، 
بعـض التحفظـات املرفوعـة من قبلهـا. كما 
أثـارت الكونفدرالية قضيـة الغموض املكتنف 
لبعـض املـواد املقرتحـة، وكثرة اإلحـاالت عىل 
التنظيـم وإعطـاء صالحيات واسـعة لإلدارة 
عـىل حسـاب ممثـي املوظفـن، فضـال عـن 
اإلقـرار ببعـض الحقـوق، مع وضـع رشوط 
إجرائيـة تعجيزيـة، عـىل حد تعبرهـا. وجدد 
النقابـات يف اطـار الكونفدرالية عىل أن حماية 
القـدرة الرائيـة لهـا أولوية بـارزة، ال يمكن 
تحقيقهـا دون إنشـاء مرصـد وطنـي للقدرة 
الرائيـة، مجـددة مطالبـة الحكومـة برفـع 
قيمـة النقطـة االسـتداللية، ألجـل أن تكـون 
الزيـادات الجديـدة التي أقرهـا الرئيس تبون 
يف األجـور، أكثـر أهمية بالنسـبة ملسـتخدمي 

العمومية. الوظيفـة 

لطلبـة  الوطنيـة  التنسـيقية  دعـت 
وخريجي كليـة الحقوق قيد التأسـيس كل 
مـن وزارتي العـدل ووزارة التعليـم العايل 
والبحـث العلمي للتدخل مـن اجل مراجعة 
تكاليـف التسـجيل  لاللتحـاق بالتكويـن 
املهنيـة  الكفـاءة  للحصـول عـىل شـهادة 
واملقـدرة ب4ماليـن سـنتيم،   للمحامـاة  
وأكـدت إنهـا ليسـت يف متنـاول الجميـع 
بطالـن.  الناجحـن  غالبيـة  ان  بالنظـر 
جـاء هـذا بعـد ان انهـت كليـات الحقوق 
الكفـاءة  مسـابقة  يف  الناجحـن  علـم  اىل 

التسـجيالت  بانطـالق  للمحامـاة  املهنيـة 
وهـذا بداية مـن 15 جانفـي الجاتري عىل 
ان تسـتمر العمليـة اىل غاية هـذا الخميس 
مـن  كل  لالقصـاء  يتعـرض  ان  عـىل 
تخلـف عـن التسـجيل يف هـذه املـدة ويتم 
اسـتخالفه طبقا ملبدا االسـتخالف حسـب 
الرتتيـب  يف قائمـة الناجحـن . واشـرتطت 
للتسـجيل  املعنيـن  يتقـدم  ان  الكليـات 
مرفوقـن بالوثائق التالية "شـهادة امليالد، 
نسـخة مـن شـهادة الليسـانس وصورتن 
شمسـيتن اضافـة اىل وصل تسـديد مبلع 

40 الـف دج ، وفـق ما تم تأكيـد من ادارت 
الكليـات عىل غـرار كلية الحقـوق والعلوم 
السياسـية بجامعـة البليـدة 2 لوني عىل. 
وحسـب اعضـاء التنسـيقية الوطنية لطلبة 
وخريجـي كليـة الحقـوق قيد التأسـيس، 
فـان فـرض قيمـة 4 ماليـن سـنيم امـر 
صعـب عـىل الناجحن مـن خريجـي كلية 
الحقـوق بالنظـر ان اغلبهـم بطالن، وغر 
قادريـن عـىل تامـن هـذا املبلـغ، داعـن 
وزارة التعليـم العايل والبحـث العلمي وكذا 
وزارة العـدل بمـا فيهـا نقابـة املحامـن 

التدخـل من اجـل تخفيض قيمة التسـجيل 
ووضعهـا يف متناول الخريجـن. يف املقابل 
رفـع املرتشـحن املقصيـن مـن مسـابقة 
شـهادة الكفـاءة املهنيـة املهنيـة للمحاماة 
داعيـة  النتائـج  نزاهـة  عـدم  اسـتنكروا 
وزارة العـدل التدخـل مـع مناشـدة رئيس 
الجمهوريـة التدخل بصفتـه القايض االول 
دفاعـا  الوطنيـة  الهيئـات  وكل  البـالد  يف 
عـن حقهـم املهضوم واملسـلوب. وحسـب 
نتائـج  عـن  االعـالن  تـم  فانـه  الشـكوى 
كتابيـة ونهائيـة بطريقـة عشـوائية دون 

ذكـر املعدل او حتـى الرتتيب الشـيئ الذي 
اثـار حفيظـة املقصيـن الـذي اسـتغرقوا 
للتحضـر   كاملـة  سـنة  مـدة  حسـبهم 
يف  تحقيـق  الجـراء  الرئيـس  داعـن 
محـارض املـداوالت الكتابية والشـفهية عن 
الخروقـات الحاصلة بشـان اعـالن النتائج 
واالعـالن عـن معـداالت االمتحـان الكتابي 
والشـفهي ليتسـنى لـكل مـرح التاكيـد 
للقانـون  النهائيـة تطبيقـا  النتيجـة  مـن 
املنظـم ليسـر مسـابقة شـهادة الكفـاءة 

املهنيـة للمحامـاة.

قضية مراجعة منحة التعويض
 عن المناوبة اإلدارية

شدد على أهمية تعميم جمعيات أولياء التالميذ في المؤسسات التعليمية

فيما سيتم تنظيم صالون االبتكار

في إطار دراسة نصي الحق النقابي والوقاية من النزاعات الجماعية في العمل

مقدرة  بـ4 ماليين سنتيم
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جمـع  مشـرتك  لقـاء  فتـح  
بـن وزير الصحـة  عبـد الحق 
مـع   لقائـه  وخـالل  سـايحي 
لألسـالك  الوطنيـة  النقابـة 
العموميـة،  للصحـة  املشـرتكة 
ملـف  إعـادة النظـر يف منحـة 
خطـر العدوى بحكـم االحتكاك 
الطبـي   السـلك  مـع  املبـارش 
االستشـفائية،  املؤسسـات  يف 
مراجعـة منحـة التعويـض عن 
املناوبـة اإلداريـة مرحبـا بـكل 
اإلقرتاحـات  املقّدمة مـن قبلهم، 
التزامـه    ، عزمـه و  كمـا جـّدد 
إليجـاد الحلـول املناسـبة التـي 

الصحـة. مهنيـي  كل  تـريض 
لـوزارة  بيـان  وحسـب 
الصحـة، فانـه يف إطار سلسـة 
اللقـاءات الدوريـة مـع الركاء 
بمبـدأ  عمـال  و  االجتماعيـن، 
لتحسـن  التشـاور  و  الحـوار 
مهنييـه،  و  القطـاع  وضعيـة 
الصحـة، عبـد  اسـتقبل وزيـر 
أول  عشـية  سـايحي،  الحـق 
امـس بمقـر الـوزارة، أعضـاء 
لألسـالك  الوطنيـة  النقابـة 
العموميـة  للصحـة  املشـرتكة 
برئاسـة السـيّد كسـار عيـاش، 
اإلدارة  مـن  إطـارات  بحضـور 
الوزيـر  واسـتهل  املركزيـة. 
أن  عـىل  بالتأكيـد  اللقـاء  هـذا 
طابعـا  يحمـل  اإلجتمـاع  هـذا 
فتـح  منـه  الهـدف  تشـاوريا، 
املجـال للنقاش و الحـوار  وكذا 
إيجـاد حلـول لجملـة املشـاكل 
مـع األخذ بعـن اإلعتبـار جميع 
اإلقرتاحـات لتوفر الجـو املالئم 
الصحـة  املسـتخدمي  لـكل 
بمختلـف اسـالكهم ، بمـا فيهم 
يف  للعمـل  املشـرتكة  األسـالك 
تأديـة   خـالل  تامـة  أريحيـة 
واجبهـم املهني. و شـّدد الوزير 
أعضـاء  مـع  حديثـه   خـالل 
لألسـالك  الوطنيـة  النقابـة 
العموميـة،  للصحـة  املشـرتكة 
عـىل أهمية فتـح فضـاء للحوار  
قصـد إيجـاد اآلليـات الكفيلـة 
الصحـة، مـن  بتطويـر قطـاع 
خـالل توفـر الظـروف الالزمة 
للوصـول  القطـاع  ملسـتخدمي 
إىل األهـداف املسـّطرة مـن قبل 

و  تطويـر  هـي  و  الوصايـة 
ويف   . الصحـة  قطـاع  عرنـة 
الوزيـر  أبـرز  السـيّاق،  ذات 
النقـاط املشـرتكة بـن الوصاية 
و الـركاء االجتماعيـن وهـي 
خدمـة املريـض، حيـث رّحـب 
اإلقرتاحـات   بـكل  االوزيـر 
املقّدمـة مـن قبلهـم، كمـا جّدد 
الحـق سـايحي،  األسـتاذ عبـد 
إليجـاد  التزامـه    و  عزمـه 
الحلـول املناسـبة التـي تـريض 
ومـن  الصحـة.  مهنيـي  كل 
جهتهـم، عرض أعضـاء النقابة 
املشـرتكة  لألسـالك  الوطنيـة 
للصحـة العموميـة جملـة مـن 
املطالـب التي تهمهـم باعتبارها 
النشـأة،  حديثـة  فتيـة،  نقابـة 
اهمهـا:   النظـام التعويـي ، 
إعـادة النظـر يف منحـة خطـر 
االحتـكاك  بحكـم  العـدوى 
الطبـي   السـلك  مـع  املبـارش 
االستشـفائية،  املؤسسـات  يف 
التعويـض  منحـة  مراجعـة 
إعـادة  اإلداريـة،  املناوبـة  عـن 
اإلداريـن  للتقنيـن  االعتبـار 
اآليل  اإلعـالم  يف  كاملهندسـن 
وغرهـم، نظـرا للـدور الكبر و 
الهـام الـذي تلعبـه هـذه الفئة 
االسـرتاتيجية  ظـل  يف  خاصـة 
التـي تعتمد  للـوزارة  الجديـدة 
عـىل الرقمنـة كركيزة أساسـية 

القطـاع. وعرنـة  لتطويـر 
وخـالل حديثـه، نّوه كسـار 
عيـاش بالجهـود املبذولـة مـن 
طـرف السـيّد الوزيـر خاصـة 
مـن خـالل إعـادة فتـح أبـواب 
إسـتعداد  أكـد  كمـا  الحـوار، 
جميـع  يف  للمسـاهمة  نقابتـه 
للنهـوض  الكفيلـة  الجهـود 
بالقطـاع يف جـو مناسـب يقوم 

التشـاور . و  الحـوار  عـىل 
وقـد إسـتمع السـيّد الوزيـر 
لإلنشـغاالت املطروحـة من قبل 
أعضـاء النقابـة بـكل إهتمـام، 
وجـّدد دعمـه ملطالبهـم  مـرزا 
يلعبـه  الـذي  الـدور  ايضـا  
السـلك التقنـي لعرنـة قطاع 
الصحة مـع تمكينه مـن مزاولة 

عملـه يف أحسـن الظـروف .
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عــىل  مؤرخــون  أكــد 
برمــوز  االقتــداء  أهميــة 
ــك  ــورة التحريرية والتمس الث
بالذاكــرة للمســاهمة يف بنــاء 

الجزائــر الجديــدة.
ويف مداخلــة لــه خــالل 
بمقــر  نظــم  منتــدى  
إحيــاء  املجاهــد,  جريــدة 
للذكــرى ال68 الستشــهاد 
مــراد,  ديــدوش  البطــل 
قــال املــؤرخ محمــد لحســن 
ــي  ــوز الت ــدي أن "الرم زغي
ــوم  ــا الي ــاء ذكراه ــم إحي يت
ــرة  ــم الذاك ــن صمي ــي م ه
بــكل أبعادهــا", معتــرا أنــه 
ــر  ــي الجزائ ــرة نبن "بالذاك
ال  والتحصــن  الجديــدة 
يكــون إال  بهــا واألجيــال 
إال  تكــون  لــن  الصاعــدة 

كأســالفها".
ــارض اىل  ــرق املح ــا تط كم
ــدوش  ــهيد دي ــخصية الش ش
مــراد وخصالــه كأصغــر 
قيــادي ضمــن مجموعــة 
مجموعــة  وكــذا  الـــ22 
ليكــون  التاريخيــة  الـــ6 
ــي  ــوه الت ــرز الوج ــن أب م
كونــت جيــل الثــورة, ســواء 
بالعاصمــة أو عــىل مســتوى 
القســنطيني.  الشــمال 
واضــاف أن البطــل ديــدوش 
مــراد "تفطــن مبكــرا اىل 
ــل  ــروع يف العم رضورة ال

العســكري امليدانــي, خاصــة 
بعــد مجــازر 8 مــاي 1945, 
فــكان مــن نشــطاء املنظمــة 
ــه  ــب عمل ــة, إىل جان الخاص
بوضيــاف  محمــد  رفقــة 
الجاليــة  هيكلــة  عــىل 
الجزائريــة بفرنســا قبــل 
انــدالع الثــورة التحريريــة". 
ــب  ــرق نائ ــه, تط ــن جهت م
مشــعل  جمعيــة  رئيــس 
ــور,  ــعيد صاغ ــهيد, الس الش
إىل دور الذاكــرة يف حمايــة 
الهويــة الوطنيــة, مؤكــدا 
أصبحــت  "الذاكــرة  أن 
اهتمامــات  مــن  اليــوم 
ــواء  ــية, س ــادة السياس القي
عــىل مســتوى الدراســات 
املــدارس  يف  أو  والبحــوث 

الهيئــات". ومختلــف 
املتدخلــون  واســتند 
ــن  ــن ومجاهدي ــن مؤرخ م
وقيــادات يف منظمــات ذات 
بعــد تاريخــي إىل مقولــة 
ديــدوش  الرمــز  الشــهيد 
استشــهدنا  "إذا  مــراد 
ذاكرتنــا",  عــن  دافعــوا 
رضورة  عــىل  ليؤكــدوا 
بــن  التواصــل  "تحقيــق 
وشــباب  الثــورة  جيــل 
ــاوالت  ــيما يف مح ــوم, س الي
ــاس  ــات واملس ــس الهوي طم
بالبنيــان القاعــدي للشــعوب 

ورموزهــا".

أكـد وزيـر الفالحـة والتنميـة الريفية،عبد 
أصبـح  التـي  املكانـة  ان  هنـي،  الحفيـظ 
الريفيـة  والتنميـة  الفالحـة  قطـاع  يحتلهـا 
ضمـن املنظومـة االقتصاديـة للبـالد، جـاءت 
التنمويـة  للسياسـة  منطقيـة  كنتيجـة 
الدولـة والتـي قوامهـا رفـع  التـي تقودهـا 
وتحسـن  الثـروة  وخلـق  الفالحـي  اإلنتـاج 
ظـروف معيشـة السـكان باملناطـق الريفيـة 
واسـتحداث مناصـب الشـغل والحفـاظ عىل 
املـوارد الطبيعية واسـتغاللها بصفـة عقالنية 

ومسـتديمة.
ويف اطـار دراسـة تسـوية امليزانيـة لسـنة 
امليزانيـة  و  املاليـة  لجنـة  واصلـت   ،2020
جلسـات االسـتماع برئاسـة لخـر سـاملي، 
رئيـس اللجنة،  حيث اسـتمعت لوزير الفالحة 
و التنميـة الريفيـة  عبـد الحفيظ هنـي وذلك 
بحضـور وزيـرة العالقات مع الرملان  بسـمة 
عـزوار   اىل جانـب رئيس املجموعـة الرملانية 
للتجمـع الوطني الديمقراطـي  أمحمد طويل.

ويف مسـتهل الجلسـة اوضح رئيـس اللجنة 
ان االسـرتاتيجية املتبعـة مـن طـرف الدولـة 
تعمـل عـىل تأهيـل الفـالح وتذليـل العقبات 
مختلـف  تثمـن  مـع  املسـتثمرين  أمـام 
وتوسـيع  والفالحيـة  الزراعيـة  املسـاحات 

مختلـف الشـعب قصـد اعطـاء دفـع ونقلـة 
وأشـار   ببالدنـا.  الفالحـي  للقطـاع  نوعيـة 
للميزانيـة  اإلجمـايل  االسـتمالك  أن  الوزيـر 
التـي تـم تخصيصهـا للقطـاع، فـاق املبلـغ 
املخصـص لسـنة 2020 وذلـك نظـرا لوجود 
رصيـد متبقي تم اسـتعماله يف تنفيـذ الرامج 
التـي كانـت يف طـور اإلنجـاز. أمـا بالنسـبة 
لالعتمـادات الدفع املبلـغ فإن املبلـغ اإلجمايل 
املخصـص للقطاع قدر بــ 8.286 مليار دج، 
وتـم اسـتهالك منـه 4.809 مليـار دج. وأما 
الخاصـة  التخصيـص  لصناديـق  بالنسـبة 
قدر مبلـغ التخصيـص املايل املمنـوح لصالح 
 29 بــ  الريفيـة  والتنميـة  الفالحـة  وزارة 
مليـار دج لصالـح الصندوق الوطنـي للتنمية 

مليـار   43.5 اسـتهالك  تـم  وقـد  الفالحيـة 
دينـار جزائـري يف عـام 2020، منهـا: 40.4 
الصنـدوق  بعنـوان  جزائـري  دينـار  مليـار 
الوطني للتنميـة الفالحيـة و 3.1 مليار دينار 
جزائـري بعنوان الصنـدوق الوطنـي للتنمية 
االسـتهالك  أن  الوزيـر  وأضـاف  الريفيـة 
التخصيـص  صناديـق  بعنـوان  االجمـايل 
الخاصـة قـد فـاق املبلـغ املخصـص لسـنة 
2020 وذلـك نظـرا لوجـود أرصـدة إيجابية 
عىل مسـتوى هـذه الحسـابات تم اسـتعمالها 
السـنة.  خـالل  املنجـزة  الرامـج  لتمويـل 
ومـن جهتهـم ثمـن النـواب قـرارات رئيـس 
الجمهوريـة لسـنة 2022 مـن خـالل الدعـم 
بالعتـاد الفالحي و األسـمدة كما حـث النواب 
عىل اعـادة مراجعة القانون األسـايس للفالحة 
مـع اقـرتاح لجـان مرافقـة للفـالح و املنتوج 
الفالحـي كمـا طالبـوا  بتعزيـز االسـتثمار و 
اسـتغالل الثروة املائية  للمسـاحات املسـقية 
عـر االرايض الغابيـة و  املنشـآت الفالحيـة و 
العمـل عىل تعزيـز و دعم االنتـاج املحي ملادة 
الحليـب و االنتـاج املحـي للخـر و الفواكه. 
كمـا طالب النـواب بتوسـيع نطـاق  توظيف 
البياطـرة وأيضـا تسـوية وضعيـة موظفـي 

الديـوان الوطنـي للخيـول.

نبيل.ت

لألمـن  العامـة  املديريـة  كشـفت 
الوطنـي، عـن حيثيـات جديـدة حـول 
التـي  التحريضيـة  اإلجراميـة  الشـبكة 
زعزعـة  إىل  تهـدف  ملؤامـرة  خططـت 
مؤسسـات  ورضب  الوطـن  اسـتقرار 
الدولـة عـن طريـق ممارسـة االبتـزاز 
اإللكرتونـي  املوقـع  مـع  بالتعامـل 

بـارت". "ألجـري  املعـادي 
يف  الجزائـري،  التلفزيـون  وبـث 
الجـزء الثانـي مـن الوثائقـي املعنـون 
الكشـف  تـم  العمـالء"،  مواجهـة  "يف 
عـن نتائـج التحقيقـات املعمقـة التـي 
قامـت بهـا مصالـح األمـن املختصـة, 
والتـي كشـفت عـن ممارسـة عنـارص 

وتغلغلهـم  لالبتـزاز  الشـبكة  هـذه 
االقتصاديـة  املؤسسـات  بعـض  يف 
الكبـرة وتعاونهـم مـع رجـال أعمـال 
متواجديـن حاليـا يف السـجن وتلقيهـم 
أمـواال باهضة, كانـت مصـدر التمويل 
"ألجـري  املعـادي  للموقـع  الرئيـي 

بـارت".
اعرتافـات  بـث  الصـدد،  بهـذا  وتـم 
يعتـر  الـذي  لونـاس  سـمر  املدعـو 
مـن العقـول املدبـرة وأحـد املسـرين 
واملدونـن يف "ألجـري بـارت" تحـت 
االسـم املسـتعار "أمـر يونـس", حيث 
اعـرتف بعالقتـه الوطيـدة مـع املدعـو 
عبدو سـمار منـذ سـنة 2015, وقيامه 

خـاص  الكرتونـي  بريـد  باسـتحداث 
عـىل صفحـة فايسـبوك من أجـل تلقي 
املعلومـات. وقـال أن الصفحـة حاليـا 
الثانيـة  الزوجـة  طـرف  مـن  مسـرة 
وهـي  نـوارة  وردة  سـمار,  لعبـدو 
مزدوجـة الجنسـية جزائرية-فرنسـية, 
عـر  صوتيـة  رسـائل  يف  تحدثـت 
أشـخاص   7 عالقـات  عـن  الواتسـاب 
مـن بينهم رشـيد نـكاز وغانـي مهدي 
مـع القنـاة " canal 22". كمـا تحدث 
سـمر لونـاس الـذي اعـرتف أنـه كان 
يعمـل أيضـا كمرتجـم لإلرهابـي أمـر 
بوخـرص، عـن مصـادر تمويـل هـذه 
الشـبكة اإلجراميـة، حيث بينـت مكاملة 

لـه  األمـن  هاتفيـة رصدتهـا مصالـح 
مـع عبـدو سـمار، تأكيـد هـذا األخـر 
محيـي  املسـجون  األعمـال  رجـل  أن 
الدين طحكوت، كان يـزوده باملعلومات 
ويسـاعده ماليـا وقال أنـه "كان املمول 
الرئيـي ملوقـع ألجري بـارت ولواله ملا 
اسـتمر املوقع", إىل جانـب رجل األعمال 
عيسـيو  أيـوب  العدالـة  مـن  الهـارب 
الـذي يواصـل تمويل املوقع. وأسـقطت 
التحقيقـات القنـاع عـن متهـم رئيي 
آخـر وهـو املدعـو عـادل عبـد الرحمن 
خالف, املسـر السـابق لركة مختصة 
يف العملـة االلكرتونية وأمـن املعلومات, 
حيـث تبن أنـه واحـد مـن أذرع عبدو 

سـمار وكان يعمـل عـىل تجنيـد خونة 
داخـل مؤسسـات اقتصاديـة حساسـة 
تطورهـا  مسـار  عرقلـة  بهـدف 
إىل  الوطنـي,  باالقتصـاد  واملسـاس 
جانب االسـتفادة مـن عائـدات العمالة 

االقتصاديـة. والجوسسـة  واالبتـزاز 
وتـم رصـد مكاملـة هاتفيـة لـه مـع 
عبـدو سـمار أبلغـه فيهـا عـن تنقالت 
رئيس رشكـة سـوناطراك توفيق حكار 
خـارج الوطـن وكـذا صفقـات الركة 
مـع رشكائهـا األجانـب, وذلك اسـتنادا 
إىل مصـادر عـىل اطـالع بتفاصيل هذه 

. ت لصفقا ا
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دعوات الى االقتداء برموز الثورة التحريرية

عن طريق ممارسة االبتزاز بالتعامل مع الموقع اإللكتروني المعادي “ألجيري بارت”
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رئيـس  بوغـايل،  إبراهيـم  مـن  بتكليـف   
رئيـس  عـن  الوطنـي،  الشـعبي  املجلـس 
وحمايـة  البحـري  والصيـد  الفالحـة  لجنـة 
كـودة  أوريبـي  عـي،  سـبقاق  بـن  البيئـة، 
حبيـب  واملكـي  العيـد  لخضـاري  سـمر، 
حـول  إعالمـي  يـوم  أشـغال  يف  للمشـاركة 
النظـام الجبائـي املتعلـق بالنشـاط الفالحي 
الـذي تحتضنه قاعـة املحارضات ملسـجد ابن 

باديـس بمدينـة وهـران. وتتضمـن أشـغال 
هـذا اليـوم اإلعالمـي تقديـم عـرض مفصل 
ملضمـون النظـام الجبائـي الجديـد املتعلـق 
املـوايش  الفالحـي وتربيـة  النشـاط  بقطـاع 
وعـرض املزايـا واملحفزات املقرتحـة فيه وكذا 
التسـهيالت الجبائيـة املختلفـة التـي يمكـن 
االسـتماع خـالل  منهـا، وسـيتم  االسـتفادة 
األشـغال إىل االنشـغاالت املطروحة من طرف 

الفاعلـن يف هـذا املجـال وسـيتم الـرد عليها 
مـن قبـل الخـراء.  ويشـار إىل أن هـذا اليوم 
اإلعالمـي نظمتـه املديريـة العامـة للرائب 
لفائـدة الفالحـن ومربـي املـوايش بمختلـف 
شـعبهم لواليات الغـرب الجزائري )الشـلف، 
تيسمسـيلت، مسـتغانم، غليزان، تيارت، عن 
الدفـىل، وهـران، عـن تيموشـنت، تلمسـان، 

معسـكر، سـعيدة، وسـيدي بلعبـاس(.

كشـف الديـوان الوطنـي للحـج والعمـرة 
، عـن قائمـة أوليـة تضـم 45 وكالة سـياحة 
وأسـفار مؤهلـة للمشـاركة يف تنظيم شـعرة 

الحـج ملوسـم 1444ه/2023 م.
و أوضـح الديـوان يف بيـان لـه أنـه "بعـد 
وكاالت  وترتيـب  االنتقـاء  لجنـة  اجتمـاع 
للمشـاركة  املرشـحة  واألسـفار  السـياحة 
ودراسـة  املقبـل  الحـج  موسـم  تنظيـم  يف 
ملفاتهـا، تـم إقـرار قائمـة أوليـة تضـم 45 
وكالـة سـتوزع عـر مطـارات االقـالع بـكل 
مـن الجزائـر العاصمة، وهـران، قسـنطينة، 
ورقلـة وعنابة". و أشـار ذات املصـدر إىل أنه 
يمكـن لوكاالت السـياحة واألسـفار املرشـحة 
لتنظيـم العمليـة تقديـم طعن كتابـي يف أجل 

أقصـاه 72 سـاعة ابتـداء مـن تاريـخ نـر 
بتنظيـم  املؤهلـة  للـوكاالت  األوليـة  القائمـة 
موسـم الحـج املقبـل. وكان قد كشـف وزير 
الشـؤون الدينيـة واألوقاف يوسـف بلمهدي، 
الجزائريـن  الحجـاج  حصـة  ارتفـاع  عـن 
و300  ألـف   41 إىل   2023 الحـج  ملوسـم 
حـاج، مشـرا اىل العمـل عـىل التفـاوض مع 
السـعودية بخصـوص االسـعار، ياتـي هـذا 
السـعودية  السـلطات  فيـه  اعلنـت  وقـت  يف 
عـن تخفيـض االسـعار. وقـال الوزيـر عـىل 
هامش نـدوة علمية حـول يناير تحت شـعار 
ينايـر يجمعنـا يف جزائـر واحـدة موحـدة" 
بـدار القـرآن أحمد سـحنون بالعاصمـة، إنه 
وألول مـرة يف تاريـخ الجزائـر ارتفعت حصة 

الجزائـر من الحـج إىل 41 ألـف و 300 حاج 
هـذا املوسـم، حيث سـيكون بإمـكان رشيحة 
واسـعة مـن الجزائريـن أداء فريضـة الحج 
دون حاجـز السـن، بعدمـا ألغت السـعودية 
رشط السـن – 65 سـنة- الذي فرض املوسـم 
املـايض يف إطـار مكافحـة جائحـة كورونـا.

وبخصـوص تكلفـة الحـج لهـذا املوسـم، 
أوضـح بلمهـدي، أن لجنـة التفـاوض املمثلة 
لكل القطاعـات املعنية بعملية الحج سـتنتقل 
إىل اململكـة السـعودية من أجـل التفاوض عن 
األسـعار واإلقامـة وغرهـا، مشـرا إىل وجود 
متسـع أكـر لالختيـار هـذه املرة مـن خالل 
توفـر 6 رشكات لتقديم خدمـات الحج يمكن 

للجزائـر االختيـار بينها.

الديوان الوطني للحج والعمرة

وفد عن لجنة �لفالحة في وهر�ن للم�ضاركة في يوم �إعالمي 
حول �لنظام �لجبائي �لمتعلق بالن�ضاط �لفالحي

قائمة �أولية ب 45 وكالة �ضياحية موؤهلة لتنظيم مو�ضم �لحج �لمقبل
فريال/ت

فريال/ت

نوه للمكانة التي أصبح يحتلها القطاع  ضمن المنظومة االقتصادية للبالد

كامليا.س

اســتقبل وزيــر الشــؤون 
واألوقــاف,  الدينيــة 
ــس,  ــدي, ام ــف بلمه يوس
عمــان  ســلطنة  ســفر 
الســيد  الجزائــر,  لــدى 
ــن  ــارص ب ــن ن ــيف ب س

البداعــي. راشــد 
وحســبما أفــاد بــه بيــان 

للــوزارة، أن الطرفــن بحثا 
خــالل اللقــاء الــذي جــرى 
ــرص  ــوزارة " ف ــر ال بمق
ــاون  ــات التع ــر عالق تطوي
بــن البلديــن الشــقيقن يف 
املجــاالت املتعلقــة بالشــأن 

ــي". الدين

بلمهدي ي�ضتقبل �ضفير �ضلطنة 
عمان لدى �لجز�ئر

هني: رفع �الإنتاج �لفالحي وتح�ضين ظروف معي�ضة �ل�ضكان 
بالمناطق �لريفية

الوطني

موؤرخون يوؤكدون �همية  
�لتم�ضك بالذ�كرة جزء من 

بناء �لجز�ئر �لجديدة

فريال/ت
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الـموافق لـ 26 جمادى الثانية 1444 هـ

في إطار التحضير للمشاركة الجزائرية
 في المعرض التجاري

كامليا.س

يف إطـار التحضر للمشـاركة 
الجزائريـة يف املعـرض التجاري 
الجزائريـة  باملنتجـات  الخـاص 
مـن  )موريتانيـا(،  بنواقشـط 
الجـاري،  جانفـي   24 اىل   19
تنظـم وزارة التجـارة و ترقيـة 
مـن  العديـد  الصـادرات 
التجاريـة، االقتصادية  األنشـطة 
منتـدى  وكذلـك  واالسـتثمارية، 
"الجزائـري- االعمـال  رجـال 

املوريتانـي"، عـىل هامـش هذه 
بلقـاءات  متبوعـا  التظاهـرة، 

.  B to B ثنائيـة 
الصناعـة  وزارة  ودعـت 
املتعاملـن  الصيدالنيـة 
الصيدالنيـن للمشـاركة يف هـذا 
الحـدث وذلـك بالتقـدم يف أقرب 
الوكالـة  مـن  املمكنـة  اآلجـال 
الخارجيـة  للتجـارة  الوطنيـة 
املؤسسـة  مـن  او   ALGEX
الوطنيـة للمعـارض والتصديـر 
بإجـراءات  SAFEXللقيـام 

. لتسـجيل ا

أعلنت املؤسسـة الوطنيـة للنقل 
للمسـافرين عـن تغيـر  البحـري 
مرسـيليا  الجزائـر  رحلـة  موعـد 
الخميـس،  مقـررة،  كانـت  التـي 
السـاعة  إىل   16:00 السـاعة  عـىل 

.12:00
وأوضحت املؤسسـة يف منشـور 
لهـا عـىل صفحتهـا الرسـمية عر 

فيسـبوك " تعلم املؤسسـة الوطنية 
الكـرام  زبائنهـا  البحـري  للنقـل 
املتوجهن يف رحلـة 2023.01.19 
من الجزائر إىل مرسـيليا أن توقيت 
الرحلة الـذي كان مرمجا السـاعة 
الرابعـة بعـد الـزوال16.00 سـا، 
قد تـم تقديمه إىل السـاعة 12.00 

. سا

املديـرة  الرئيسـة  كشـفت 
فطـوم  ملجمـع صيـدال  العامـة 
سـتكون   2023 أن  إىل  أقاسـم، 
مختلـف  لتجسـيد  سـنة 
الـراكات إلنتـاج مـواد جديـدة 
مصنـع  مسـتوى  عـىل  خاصـة 
إنتـاج  عـن  كاشـفة  قسـنطينة، 
صنـف جديـد قريبـا تحت اسـم 
مشـرة   ،”Biosimolaire  ”
إنتـاج  يف  االنطـالق  سـيتم  أنـه 
قسـنطينة  بمصنـع  األنسـولن 
خـالل الثالثـي األول مـن سـنة 

.2 0 2 3
وقالـت فطـوم أقاسـم خـالل 
لجنـة  أمـام  لعـرض  تقديمهـا 
باملجلـس  االقتصاديـة  الشـؤون 
سـيتم  أنـه  الوطنـي،  الشـعبي 

للتكافـئ  مركـز  أول  تدشـن 
 2023 أن  مؤكـدة  الحيـوي، 
سـتكون سـنة لتحقيـق مختلف 
املشـاريع، موضحـة  أن صيـدال 
مـن  دوائـي  سـمك   200 تُنتـج 
التزام  األنـواع، مؤكـدة  مختلـف 
امُلجمـع بسياسـة الدولـة لتوفر 

الصحيـة. الخدمـة 
إنتـاج  “مصنـع  وأضافـت: 
املديـة سـيدخل  لواليـة  األدويـة 
حيـز الخدمـة يف أقـل من شـهر 
التوقـف،  مـن  سـنة   15 بعـد 
املـواد  إنتـاج  مـن  وسـننتقل 
النهائـي،  املنتـوج  إىل  األوليـة 
الحقيقـي  للتصديـر  وسـنتوجه 
بنسـب تـرتاوح مـا بـن 5 و 10 

باملائـة”.

اسكندر ا

نبيل.ت

 يف إطـار املرافقـة والدعم املسـتمرين لجهود 
الجمعـوي  النشـاط  املدنـي وخاصـة  املجتمـع 
الصناعـة  وزيـر  اسـتقبل  املـرىض،  لصالـح 
الصيدالنيـة، عـي عون هـذا، وفدا مـن الجمعية 
أحمـد  برئاسـة  الجزائريـن  للصـم  الوطنيـة 

زخـرف. 
مـن  العديـد  طـرح  اللقـاء  خـالل  تـم  و 
ذوو  األشـخاص  يواجههـا  التـي  االنشـغاالت 
االعاقـة السـمعية وكـذا االقرتاحـات واملبـادرات 
الصيدالنيـة  الصناعـة  وزارة  تسـتطيع  التـي 
مؤسسـات  مختلـف  مـع  بالتنسـيق  اتخاذهـا 
املهنـي  االندمـاج  تعزيـز  أجـل  مـن  الدولـة 
لألشـخاص الصـم وضعـاف السـمع يف مختلف 

الوصايـة. تحـت  الصيدالنيـة  املؤسسـات 
توعويـة  نشـاطات  تنظيـم  سـيتم  وكمـا 
وجمـع  التطوعيـة  الخريـة  األعمـال  لتشـجيع 
الترعـات املالية ملختلـف الجمعيـات التي تدعم 
هـذه الفئـات مـن أجـل االسـتفادة الكاملـة من 

املجتمـع. يف  ومسـاهمتهم  إمكاناتهـم 

ومـن جهـة اخـرى، اسـتقبل وزيـر الصناعة 
الصيدالنيـة عـي عـون،  فراسـوا غوييت سـفر 

الجمهوريـة الفرنسـية بالجزائـر .
يف  تنـدرج  التـي   ، املحادثـات  سـمحت  و 
الفرنسـية،  الجزائريـة  الراكـة  تعزيـز  إطـار 
بدراسـة مـدى تقـدم التعـاون الثنائـي و كـذا 
آفـاق تعزيـزه يف مجـال الصناعـة الصيدالنيـة 
، اسـتعدادا النعقـاد اجتمـاع مجموعـة العمـل 
 task force االقتصاديـة الجزائريـة الفرنسـية 
بالجزائـر  جانفـي   25 بتاريـخ  عقـده  املقـرر 
وكـذا تحضـرا للـدورة املقبلـة للجنة املشـرتكة 
االقتصـادي  للتعـاون  الفرنسـية  الجزائريـة 

باريـس.  يف  املقبـل  مـارس  يف   COMEFA
وشـكل اللقـاء فرصة لـكال الطرفـن للتعبر 
و  الثنائيـة  الراكـة  لدعـم  اسـتعدادهما  عـن 
تشـجيعها ،ال سـيما مـن خـالل إعـادة تفعيـل 
و  صيـدال  بـن  املشـرتك  املـروع  وتعزيـز 
سـانويف، مـن خـالل توسـيع و تنويـع نطـاق 
املـواد الصيدالنيـة املنتجـة و املجـالت العالجية 

املختصـة، و يف هـذا االطـار، أكد الوزيـر مجدًدا 
رغبـة الجزائـر يف رؤيـة مجمـع سـانويف يحرتم 
التزاماته ويـرع يف اآلجاالملتفـق عليها يف عملية 

تصنيـع األنسـولن بنمـط إنتـاج كامـل 
إعـادة  رضورة  حـول  الحديـث  دار  كمـا  و 
توجيـه االسـتثمارات الفرنسـية نحـو مشـاريع 
نقـل  مـع  عاليـة  مضافـة  قيمـة  ذات  إنتـاج 
التكنولوجيـا وتوقعـات التصديـر نحو األسـواق 

األفريقيـة.
 وأخـرا، اتفـق الطرفان عىل تنشـيط التعاون 
خـالل  مـن  الفرنـي  الجزائـري  املؤسـي 
اسـتئناف املناقشـات لتوقيـع مذكرتـي تفاهم. 
األوىل بـن وزارة الصناعـة الصيدالنية الجزائرية 
ووزارة الصحـة الفرنسـية. والثانية بـن الوكالة 
الوطنيـة للمـواد الصيدالنيـة )ممكـن( والوكالة 
الوطنيـة لسـالمة األدويـة واملنتجـات الصحيـة 
بـن  التعـاون  ودعـم  لتشـجيع   )ANSM(
املؤسسـات الصيدالنيـة املختلفـة يف كال البلدين.

طاسـيي  لركـة  العـام  املديـر  كشـف، 
للطـران، عبـد الصمـد أوريحان،  عـن إطالق 
خدمـة تسـجيل ورشاء التذاكـر عـن بعـد من 
خـالل نظـام الدفـع االلكرتونـي الجديـد من 
الخـارج IATA-PAIMENT لـكل الرحـالت 
الدوليـة والـذي تـم تطويره من طـرف اتحاد 

.IATA النقـل الجـوي الـدول
الخارجيـة  الشـؤون  لجنـة  وعقـدت 
مـراح  سـليم  برئاسـة  والجاليـة  والتعـاون 
واملواصـالت  النقـل  لجنـة  مـع  باالشـرتاك 
السـلكية والالسـلكية برئاسـة مونـي عـي، 
لركـة  العـام  املديـر  إىل  اسـتماع،  جلسـة 
طاسـيي للطـران، عبـد الصمـد أوريحـان، 
وذلـك بحضـور بهجة العمـايل رئيسـة لجنة 
النقـل والصناعـة واالتصاالت والطاقـة والعلم 

افريقيـا. عمـوم  برملـان  والتكنولوجيـا 
وأكـد مـراح يف تدخلـه أن هـذا االجتمـاع 
يهـدف لالطـالع عىل أهـم الرامج واملشـاريع 
التـي سـطرتها رشكـة طاسـيي  املسـتقبلية 
وكـذا التدابـر املتعلقـة بالتكفـل بانشـغاالت 
املواطنـن السـيما الجاليـة املقيمـة بالخارج، 
ودعـا باملناسـبة إىل رضورة دعـم األسـطول 
الوطنـي للطـران املدنـي وتطويـر رحـاالت 
الركـة  قـرار  ثمـن  كمـا  املحليـة  الطـران 
املتضمـن إطـالق خدمة الدفـع االلكرتوني عن 

طريـق النظـام الجديـد "إيتـا بـاي ".
مـن جهته، لفـت موني إىل أهميـة املبادرة 
أنهـا  موضحـا  اللجنتـان  بهـا  قامـت  التـي 
ترمـي إىل إضفـاء زخم إضـايف لعمـل النواب 
وإظهـار تكاملـه وحرصـه عىل خدمـة املصلة 
بقضايـا  أفضـل  بشـكل  والتكفـل  العامـة 
املواطنـن كون قطـاع النقل الجـوي يدخل يف 

معا. اختصاصهمـا 
وباملناسـبة اسـتفر مونـي عـن برنامج 

الركة املخصـص لنقل املواطنـن يف مختلف 
تحضـرات  جانـب  إىل  واألعيـاد،  املناسـبات 
موسـم االصطياف الذي يشـهد طلبـا متزايدا 
عـىل التذاكر، كما اسـتفر أيضـا عن مروع 

اعتمـاد تذاكـر السـفر الرقمية.
رضورة  يونـي  أكـد  السـياق  نفـس  ويف 
ترقيـة النقـل الجـوي بمـا يتمـاىش واملعاير 
الدوليـة الحديثـة مـن بـن الرهانـات التـي 
رفعهـا رئيـس الجمهورية ألنها تشـكل رشطا 

أساسـيا إلنعـاش االقتصـاد الوطنـي.
وعقـب ذلـك أحـال املديـر العـام الكلمـة 
ألحـد مرافقيه لتقديـم نبذة عـن الركة. جاء 
فيهـا أن الطاسـيي للطـران تأسسـت سـنة 
1998 وقـد أصبحـت رشكـة فرعيـة بنسـبة 
100 % ملجمع سـوناطراك منذ سـنة 2005، 
حيـث تملـك أسـطوال مـن 15 طائـرة بطاقة 

اسـتيعاب تقدر1529مقعـدا 
والركـة متخصصـة يف النقـل التعاقـدي 
غـر املنتظـم حيث تقـوم باسـتغالل شـبكة 
لصالـح   ٪  80 بنسـبة  مخصصـة  خطـوط 
رشكـة سـوناطراك والـركات التابعـة لهـا، 
الطلـب  كمـا تقـدم خدمـات جويـة حسـب 
)مؤسسـات عامـة -نـوادي رياضيـة وغرها، 
باإلضافـة إىل النقـل الجـوي املنتظـم الداخي 
غـر  السـياحي  الجـوي  النقـل  والخارجـي، 
املنتظـم الداخـي الدويل، وكـذا النقـل الجوي 
واملؤسسـات  اإلدارات  لفائـدة  منتظـم  غـر 

العموميـة.  
النفطـي  النقـل  شـبكة  بخصـوص  وأمـا 
برتوليـة  مواقـع   07 تغطـي  الركـة  فـإن 
أساسـية و3 رحـالت نفطيـة مكوكيـة، وأمـا 
فيمـا يتعلق بشـبكة النقـل الداخـي املنتظم، 
فتقـوم الركـة باسـتغالل 24 خطـا يربـط 
بــ 15 مدينـة، وأمـا بالنسـبة لشـبكة النقل 

الـدويل املنتظـم، فتوفـر الركـة 05 خطوط 
مـن الجزائـر، قسـنطينة وهـران تخـص 03 

وجهـات نحـو فرنسـا.
و يخـص الجانـب التجـاري، فقـد كشـف 
املتحـدث أن الركـة تتوقـع تحسـنا يف رقـم 
أعمالهـا بعـد أن سـجلت عجزا جـراء جائحة 
كورونـا. وأما فيمـا يتعلق بعرنـة الخدمات 
املوجهـة للزبائـن، كشـف املتحـدث أن رشكة 
طـران الطاسـيي انتهجـت سياسـة الرقمنة 
ملواكبـة تحديـات تطـور األنظمـة املعلوماتية 
املسـتخدمة يف قطـاع النقـل الجـوي لفائـدة 
كل  توفـر  طريـق  عـن  وذلـك  املسـافرين 
الوسـائل واملنشـآت الرقميـة كنظـام الحجـز 
االلكرتونـي عـر موقـع الركة، نظـام الدفع 
االلكرتوني عـر الرتاب الوطني لـكل الرحالت 
   CIB بطاقـة  باسـتعمال  والدوليـة  الداخليـة 
البطاقـة الذهبيـة وبطاقـة، نظـام التسـجيل 
االلكرتونـي وسـحب بطاقـة الركـوب عن بعد 

داخـل الـرتاب الوطنـي وخارجه.
اللجنـة،  أعضـاء  ثمـن  املناقشـة  وخـالل 
كمـا   ،IATA-PAIMENT خدمـة  إطـالق 
طرحـوا عـدة استفسـارات، تمحورت أساسـا 
حـول قـدرة الركـة يف املسـاهمة يف تطويـر 
النقـل الجـوي كما ونوعـا، السـيما من خالل 
فتـح خطـوط جويـة خارجية أخـرى خاصة 
اتجـاه الـدول التـي تعـرف اسـتقرار جالية 

جزائريـة معتـرة فيهـا.
 وباإلضافـة إىل ذلـك، حـث أعضـاء اللجنة 
عـىل دعـم الخطـوط الداخليـة وخاصـة نحو 
اقتصاديـة  حركيـة  تعـرف  التـي  الواليـات 
كبـرة، وكـذا نحـو واليـات الجنوب مـن أجل 
الصحراويـة، كمـا دعـا  السـياحية  تشـجيع 
ثمـن  يف  النظـر  إعـادة  إىل  اللجنـة  أعضـاء 

التذاكـر.

استقبل وفدا من الجمعية الوطنية للصم الجزائريين 

للمدير العام  شركة طاسيلي للطيران:

عبر الباخرة الجزائرية “قوراية” يوم السبت 28 جانفي الجاري

المؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين

الرئيسة المديرة العامة لمجمع 
صيدال فطوم أقاسم:

فريال/ت

فريال/ت

نبيل.تنبيل.ت

الوطني

عون يتباحث مع �ضفير فرن�ضا �ضبل تعزيز �لتعاون �لم�ضترك 

�إطالق خدمة �ضر�ء �لتذ�كر عن بعد من خالل نظام 
�لدفع �اللكتروني �لجديد من �لخارج

"�ألجك�س" تعلن عن رحلة بحرية تجارية بين �لجز�ئر
 ودول غرب �إفريقيا

وز�رة �ل�ضناعة �ل�ضيدالنية ت�ضدر 
تعليمة موجهة للموؤ�ض�ضات �ل�ضيدالنية 

تغيير توقيت �نطالق �لرحلة 
�لبحرية �لجز�ئر- مر�ضيليا

2023 �ضتكون �ضنة �النتاج  
و�لت�ضدير �لحقيقي بن�ضب ت�ضل

 �لى 10 بالمائة

اعلنـت الوكالـة الوطنيـة لرتقيـة التجـارة 
رحلـة  برمجـة  عـن  "ألجكـس"  الخارجيـة 
بحريـة تجاريـة بـن الجزائـر ودول غـرب 
عـر  السـنغال(،  و  )موريتانيـا  إفريقيـا 

قورايـة".  ّ" الجزائريـة  الباخـرة 
وأنهـت الوكالـة الوطنيـة لرتقيـة التجـارة 
كافـة  علـم  إىل  لهـا   بيـان  يف  الخارجيـة 
املتعاملـن االقتصاديـن الناشـطن يف مجال 
رحلـة  برمجـة  عـن  التصديـر،  أو  اإلنتـاج 
بحريـة تجاريـة بـن الجزائـر ودول غـرب 
عـر   ، السـنغال"  و  "موريتانيـا  إفريقيـا 
الباخـرة الجزائريـة ) قورايـة ( يـوم السـبت 

.2023 جانفـي   28
االقتصاديـن  املتعاملـن  دعـت   كمـا 
إىل  الدولتـن،  هـذه  إىل  بالتصديـر  املهتمـن 
التقـرب مـن الركـة الوطنية للنقـل البحري 
CNAN MED ،مـن أجـل القيـام باإلجراءات 
بضائعهـم  شـحن  و  لتسـجيل  الروريـة 
يف أقـرب اآلجـال و ملـئ اإلسـتمارة املعنيـة 
الوطنيـة  الوكالـة  انهـت  املقابـل  يف  باالمـر. 
اىل  "ألجكـس"  الخارجيـة  التجـارة  لرتقيـة 
تنظيـم  عـن  االقتصاديـن  املتعاملـن  علـم 
معـرض  فعاليـات  مـن  االربعـن  الطبعـة 
رومـا " FIERAVICOLA " املزمـع تنظيمه 

و  بإيطاليـا،   2023 مـاي   05 اىل   03 مـن 
الـذي يعتـر حـدث هـام للمهتمـن بمجـال 
فرصـة  سـيمثل  كمـا   ، الفواكـه  و  الخـر 
للمتعاملـن االقتصاديـن لعقـد لقـاءات عمل 
أجـل  مـن  الدوليـن  املشـاركن  مـع   B2B
الرتويج للمنتجـات الجزائريـة وتعزيز فرص 
التصديـر . وعليه دعت "ألجكـس" املتعاملن 
يف  الراغبـن  الجزائريـن  االقتصاديـن 
املشـاركة يف هذا املعـرض اىل ملء االسـتمارة 
وملزيـد مـن املعلومـات، يرجـى زيـارة املوقع 

./https://www.fieravicola.com:
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الـموافق لـ 26 جمادى الثانية 1444 هـ

- زغد�ر ي�ضدد على �أهمية مو�كبة �لتطور و�لتحوالت �لتي ي�ضهدها فرع �لن�ضيج و�لجلود
أكـد، وزيـر الصناعة،أحمـد  زغـدار،  عىل 
التـي  والتحـوالت  التطـور  مواكبـة  أهميـة 
والجلـود، تحسـن  النسـيج  فـرع  يشـهدها 
الجـودة  حيـث  مـن  املنتوجـات  تنافسـية 
والسـعر وكـذا اإلنتاجية من خـالل مضاعفة 
وتـرة اإلنتـاج، االسـتغالل األمثـل للقـدرات 

اإلنتـاج. تكاليـف  يف  والتحكـم  اإلنتاجيـة 
عقـد وزيـر الصناعـة، أحمد زغـدار، بمقر 
املجمـع  مسـؤويل  مـع  اجتماعـا  الـوزارة، 
“جيتيكـس”  والجلـود  للنسـيج  العمومـي 
والفـروع التابعـة لـه خصـص لتقييـم أداء 

 .2022 يف  املجمـع 
أبـرز  جيتكـس  عـىل  القائمـون  وعـرض 
املـؤرشات املاليـة واالقتصاديـة للمجمع، الذي 
يضـم يف حافظته 6 فـروع تجمع حـوايل 40 
مؤسسـتن  يف  ومسـاهمات  انتاجيـة  وحـدة 
النسـيج  انتـاج  يف  كلهـا  تنشـط  أخريـن 
والجلـود وتصميـم وانتـاج املالبـس واألحذية 

وتوظـف حـوايل 8.300 عامـل.
كمـا تم عـرض أهـم األنشـطة واملشـاريع 
التـي يتـم تجسـيدها، عـىل غـرار مـروع 
تحويـل النفايـات الصلبـة للجلود إىل أسـمدة 
فالحيـة الـذي سـيدخل اإلنتـاج قريبـا، وكذا 
العراقيـل واملشـاكل التي واجههـا خالل هذه 

املاضية. السـنة 
وحقـق هـذا املجمـع يف 2022 رقـم أعمال 
يعـادل 14 مليـار دج بارتفـاع %40 مقارنة 

بسـنة 2021 مـع آفاق بـأن يصل هـذا الرقم 
إىل 20 مليـار دج يف 2023.

وتـم إبـراز املشـاكل والعراقيل التـي تؤثر 
سـلبا عـىل نتائـج املجمـع ومنهـا املديونيـة، 
انقطـاع  نتيجـة  املتكـرر  التقنـي  التوقـف 
التمويـن باملـواد األوليـة املرتبطـة باألسـواق 
الخارجيـة وكـذا نقص اليـد العاملـة املؤهلة 
يف مجـال التصميـم يف ظـل املنافسـة الكبرة 
هـذا  يشـهدها  التـي  املسـتوردة  للمنتجـات 
انعكاسـات جائحـة  اليهـا  املجـال، تضـاف 
كورونـا.  ويف تعقيبـه عـىل نتائـج املجمـع، 
أشـار الوزيـر بدايـة اىل أهميـة هـذا املجمـع 
نظرا لقدرة فرع النسـيج عـىل توفر مناصب 
السـلطات  مسـاعي  إىل  باإلضافـة  الشـغل 
العليـا إلعـادة بعـث صناعة النسـيج والجلود 
لتسـتعيد مكانتها يف السـوق املحلية والدولية 
وتقليـل االرتبـاط باالسـتراد يف هـذا املجـال 

تدريجيـا. وبعد أن ثمـن املجهـودات املبذولة 
يف السـنوات األخـرة للنهـوض باملجمـع.

ورّكـز، يف هـذا الخصـوص، عـىل رضورة 
مواكبـة التطـور الحاصل يف مجـال التصميم 
آالت  عرنـة  املسـتهلكن،  أذواق  إلرضـاء 
وتبنـي  التوزيـع  شـبكات  توسـيع  اإلنتـاج، 
اسـرتاتيجية تسـويق فعالـة لرفـع الحصـة 

للمجمـع. السـوقية 
بالتوجيهـات  الوزيـر  ذكـر  األخـر،  ويف 
العامـة للمجمعـات الصناعيـة املتعلقة بعقود 
النجاعـة، تحسـن نموذج الحوكمة، التنسـيق 
مـع املخابـر ومراكـز البحث، تثمـن األصول 
غر املسـتغلة، إعادة بعث املؤسسـات املتوقفة 
عـن النشـاط وإعـادة هيكلة املؤسسـات التي 
تعانـي مـن صعوبـات كبـرة، وضـع نظـام 

معلوماتـي وتريـع عمليـة الرقمنة.

يف  النفـط  أسـعار  ارتفعـت 
إىل  الثالثـاء،  تعامـالت  ختـام 
آمـال  وسـط  دوالراً   86 قرابـة 
باملزيـد، يف ظـّل مراهنـات عـىل 
 "19 "كوفيـد  قيـود  تخفيـف 
يف الصـن، الطلـب عـىل الوقـود 
عـىل الرغـم مـن تسـجيلها نمواً 
إالّ  ضعيفـاً،  سـنوياً  اقتصاديـاً 

أنّـه أعـىل مـن املتوقـع.
العقـود  تسـوية  ارتفعـت 
بنحـو  "برنـت"  لخـام  اآلجلـة 
 1.7 نسـبته  مـا  دوالر،   1.46
دوالراً   85.92 ليسـّجل  باملئـة، 
العقـود  زادت  كمـا  للرميـل، 
اآلجلـة لخـام غـرب "تكسـاس 
الوسـيط" بنحـو 32 سـنتاً، أي 
0.4 باملئـة، لتبلغ عند التسـوية 

دوالراً.  80.18

ونمـا الناتـج املحـي اإلجمايل 
للصـن بــ 3 باملئـة يف 2022، 
وهو مـا يقـل كثراً عـن الهدف 
باملئـة   5.5 البالـغ  الرسـمي 
تقريباً، ليسـّجل ثاني أسـوأ أداء 
أنّهـا  إال   ،1976 لـه منـذ عـام 
نسـبة النمـو التـي تحققـت، ما 
تـزال أعـىل مـن التوقعـات بعد 
تخـي بكن عـن سياسـة صفر 

كوفيـد يف ديسـمر املـايض.
أن  اليـوم  بيانـات  وكشـفت 
إنتـاج مصايف النفـط الصينية يف 
2022 انخفـض 3.4 باملئـة عىل 
أسـاس سـنوي يف أول انخفاض 
أّن  رغـم   ،2001 منـذ  سـنوي 
إنتـاج النفط اليومي يف ديسـمر 
صعـد إىل ثاني أعىل مسـتوى يف 

.2022

أعطـى الرئيـس املديـر العام لسـوناطراك 
املشـاريع  السـتكمال  واضحـة  توجيهـات 
الهيكليـة للمجمع لتنفيذ رؤيته االسـرتاتيجية 
ملختلـف  الرقمـي  التحـول  برامـج  لتطويـر 
أنشـطة سـوناطراك و الرفـع مـن مسـتوى 
السـوق  تحديـات  ملواجهـة  للمجمـع  األداء 

الدوليـة للنفـط والغـاز.
وجـاء هـذا خالل تنظيـم الركـة الوطنية 
اللقاء السـنوي  للمحروقـات "سـوناطراك"، 
لإلطـارات املسـرة للركـة والـذي اختر له 
"النمو-التنافسـية- موضـوع  السـنة  هـذه 

التحديـث: رهانـات مرتابطـة"، حسـبما أفاد 
به بيـان لسـوناطراك.

وارشف عـىل افتتاح هذا اللقـاء، الذي جرى 
بمقـر املديريـة العامـة لسـوناطراك، وزيـر 

الطاقـة واملناجـم محمـد عرقـاب والرئيـس 
املديـر العـام للمجمـع توفيق حكار، حسـب 
نفـس املصـدر الـذي لفت بـأن اللقـاء يعتر 
لتقييـم  سـوناطراك  تتبنـاه  سـنويا  تقليـدا 
مخططاتهـا  وبرنامـج  السـنوية  إنجازاتهـا 

. لتنموية ا
وخـالل هـذا االجتمـاع السـنوي، سـجلت 
عـرض  حـول  تمحـورت  مداخـالت  عـدة 
الحصيلـة املؤقتـة لإلنجـازات التـي حققهـا 
2022 وكـذا  املاليـة  السـنة  املجمـع خـالل 
املـدى  املتوسـط  التنميـة  مخطـط  عـرض 
لسـنوات 2023 إىل 2027، مـع عـرض أويل 

.2023 لسـنة  التقديريـة  للميزانيـة 
وتناولـت املداخـالت أيضـا عروضـا حول 
للمجمـع،  والتطويريـة  التنمويـة  املشـاريع 

منهـا تعبئة االحتياطيـات النفطيـة والغازية 
االسـتهالك  وترشـيد  الطاقـوي  واالنتقـال 

الذاتـي وكذلـك االنتقـال البيئـي.
أهـم  لعـرض  فرصـة  اللقـاء  كان  كمـا 
رهانـات سـوناطراك املسـتقبلية مـن أجـل 
منهـا  للمجمـع،  الهيكلـة  املشـاريع  إنجـاح 
مروع تطويـر املوارد البريـة الذي يهدف 
إىل إحـداث تحـول نوعـي يف تسـير املـوارد 
البريـة ، وكـذا مـروع النظـام املعلوماتي 
املتكامـل الـذي أطلقـه املجمع والـذي يعرف 
مراحل جـد متقدمة والذي يعـول عليه إلدارة 
متكاملـة لتدفـق املعلومـات واملعطيـات عر 
جميع قطاعـات سلسـلة القيم لسـوناطراك.

 أكــد املديــر العــام، املجمــع الصناعــي 
العمومــي "مناجــم الجزائريــة" ، محمــد 
صخــر حرامــي، أن املجمــع  اعتمــد 
اســرتاتيجية تهــدف إىل تجســيد برامــج 
االستكشــاف البالــغ عددهــا 26 مروعــا 
عــىل  بالتعــرف  ستســمح  والتــي 
ــك  ــي كذل ــا ترم ــة، كم ــدرات املنجمي الق
ــر  ــة ع ــات املنجمي ــد االحتياط إىل تجدي
ــع  ــط املواق ــاف يف محي ــة االستكش عملي
املســتغلة حاليــا وذلــك لضمــان ديمومــة 
املؤسســات والحفــاظ عــىل مناصــب 

ــل. العم
ــة  ــة الشــؤون االقتصادي وعقــدت لجن
والتجــارة  والصناعــة  والتنميــة 
والتخطيــط برئاســة بلخــر كمــال 
رئيــس اللجنــة، اجتماعــا اســتمعت فيــه 
إىل محمــد صخــر حرامــي املديــر العــام 
ــم  ــي "مناج ــي العموم ــع الصناع للمجم
الجزائريــة" )منــال(، وقــد حــر اللقــاء 

كل مــن نائبــي رئيــس املجلــس الشــعبي 
الوطنــي  وحيــد آل ســيد الشــيخ ونــارص 
بطيــش. وأوضــح  بلخــر كمــال رئيس 
اللجنــة، يف كلمــة ألقاهــا باملناســبة، 
ــر  ــي تزخ ــة الت ــات املنجمي أن االحتياط
بهــا الجزائــر تعتــر ورقــة رابحــة 
ــة مــن أجــل كســب  تعــول عليهــا الدول
االقتصــاد والخــروج  رهــان تنويــع 
ــات  ــىل املحروق ــاد ع ــرة االعتم ــن دائ م
ــول إىل 7  ــة للوص ــح الدول ــث تطم حي
ــارج  ــادرات خ ــم ص ــر دوالر كرق مالي
ــا  ــر موضح ــع  املدي ــات.  وتاب املحروق
ــا  ــمح أيض ــرتاتيجية  ستس ــذه االس أن ه
بتثمــن املــوارد املنجميــة للحصــول 
ــات  ــل يف الصناع ــة تدخ ــواد أولي ــىل م ع
التحويليــة املبــارشة لتغطيــة حاجــة 
الســوق املحليــة وتصديــر الفائــض 
ــاهم يف  ــا سيس ــة مم ــواق العاملي إىل األس
تخفيــض فاتــورة االســتراد والحصــول 

ــة. ويف  ــة الصعب ــل بالعمل ــىل مداخي ع
الســياق نفســه، أوضــح  حرامــي أن 
كذلــك  تشــمل  االســرتاتيجية  هــذه 
ــة  ــاريع الهيكلي ــي للمش ــيد الفع التجس
الكــرى واملتمثلــة يف مــروع الفوســفات 
املدمــج، اســتغالل منجــم الحديــد لغــار 
ــاص  ــك والرص ــروع الزن ــالت، م جبي
ــب  ــزة، إىل جان ــاال حم ــزور وث ــواد أمي ب
ــات  ــر مؤسس ــط تطوي ــتكمال مخط اس
لــكل  الفعليــة  باالنطالقــة  املجمــع 
ــن  ــاء م ــد االنته ــن بع ــع التثم مصان
إنجازهــا والتــي ستســمح بتغطيــة 
االحتياجــات الوطنيــة املســتوردة والتــي 
تدخــل يف الصناعــات التحويليــة، وأخــرا 
تثمــن االســتغالل الحــر يف الذهــب 
ــام  ــتالم خ ــد الس ــاز مناض ــر انج ع
ــه مــن املؤسســات  الذهــب املحصــل علي
ــواب  ــار الن ــم أث ــن جهته ــرة. وم املصغ
جملــة مــن التســاؤالت والتــي تمحــورت 

حــول رضورة القيــام بإحصــاء ملختلــف 
ــا  ــر به ــي تزخ ــة الت ــروات املنجمي الث
بالدنــا وتســاءلوا عــن مــدى توفــر 
ــي  ــام بعمليت ــل القي ــن أج ــات م االمكان
التنقيــب واالستكشــاف، باإلضافــة إىل 
معرفــة مــا إذا كانــت الثــروات املنجميــة 
ــادة  ــا كم ــيتم تصديره ــتخرجة س املس
ــا  ــر. وكم ــتحول يف الجزائ ــة أم س أولي
ــود  ــد عق ــدم تجدي ــكل ع ــوا مش طرح
اســتغالل املناجــم، باإلضافــة طــرح 
ــم  ــل املناج ــاه داخ ــرب املي ــكلة ت مش
ــة  ــل عملي ــي تعرق ــا والت ــدم ضخه وع
االســتغالل. طالــب أعضــاء اللجنــة مــن 
جهــة أخــرى بتوضيــح اســرتاتيجية 
ــق بتنظيــم املحاجــر،  الدولــة فيمــا يتعل
ــاد  ــة االعتم ــن صيغ ــاءلوا ع ــا تس كم
ــدال مــن اللجــوء  ــة ب عــىل رشكات املناول
إىل التوظيــف املبــارش الــذي يســمح 
ــا  ــدة. كم ــغل جدي ــب ش ــق مناص بخل

طالبــوا بإعطــاء توضيحــات ورشوحــات 
ــار  ــم غ ــتغالل منج ــة اس ــول وضعي ح
جبيــالت، منجــم بوخــرة، مصنــع 
ــة واد  ــم بلدي ــة منج ــفات بعناب الفوس
جيجــل.   املناجــم  وضعيــة  الفضــة، 
ــوء إىل  ــرورة اللج ــواب ب ــب الن وطال
ــث  ــد البح ــع معاه ــات م ــد اتفاقي عق
ــن  ــتفادة م ــل االس ــن أج ــات م والجامع
النظريــات الحديثــة يف مجــال اســتخدام 
الوســائل والتقنيــات الحديثــة لرفــع 
عــن  متســائلن  اإلنتــاج،  مســتوى 
ــة  اإلجــراءات املتخــذة مــن طــرف الدول
ــىل  ــاظ ع ــر للحف ــتغالل املحاج ــد اس عن
صحــة املواطنــن بعــد تفــي األمــراض 
الناجمــة عــن عمليــة االســتغالل يف 
ــالت  ــر الفض ــذا مص ــق وك ــك املناط تل
ــا  ــوث بدوره ــي تل ــاك والت ــة هن املرتاكم

ــة. البيئ

�لنفط يقفز �إلى ما يقارب
 86 دوالرً� 

وسط آمال بالمزيد

هناء ج

فريال/ت

هناء ج

لمواجهة تحديات السوق الدولية للنفط والغاز

المدير العام للمجمع الصناعي العمومي “مناجم الجزائرية” :

حكار ي�ضدى تعليمات لتطوير بر�مج �لتحول �لرقمي 
لمختلف �أن�ضطة �ضوناطر�ك

�ضيا�ضة �لمجمع ترمي لتجديد �الحتياطات �لمنجمية عبر عملية �ال�ضتك�ضاف

فريال/ت

مجمع النسيج والجلود يعرض حصيلة نشاطه لسنة 2022 

الجزائـر  سـفارة  تنظـم 
والـوكاالت  بروكسـل 
اإلقليميـة البلجيكيـة للتجـارة 
مـع  بالتعـاون  الخارجيـة 
العربيـة- التجـارة  غرفـة 
للوكسـمبورجية،  لبلجيكية-ا ا
حـول  اقتصـادي  منتـدى 
 26 يف  الجزائريـة  السـوق 
إطـار  يف  بروكسـل  جانفـي 
االقتصاديـة. الدبلوماسـية 
وينشـط هـذا املنتـدى الذي 
االفتتاحيـة  كلمتـه  سـيلقي 
سـفر الجزائر بروكسـل، عي 
مقرانـي، ممثلـون عـن وزارة 
املتجـددة  والطاقـات  البيئـة 
لرتقيـة  الجزائريـة  والوكالـة 
الطاقـة  ووزارة  االسـتثمار 
واملناجم ومجمعي سـوناطراك 

وسـونلغاز.
الحـدث  و سـيتمحور هـذا 
حـول  أساسـا  االقتصـادي 
لألعمـال  الجديـدة  البيئـة 
منـذ  سـيما  الجزائـر،  يف 
املصادقـة عىل القانـون الجديد 
.2022 أوت  يف  لالسـتثمار 

إبـراز  إىل  يهـدف  كمـا 
بالجزائـر  املتاحـة  الفـرص 
الطاقـات  تطويـر  مجـال  يف 
والهيدروجـن  املتجـددة 
النفايـات  وتدويـر  األخـر 
بحـث  جانـب  إىل  وتثمينهـا، 
قطـاع  وقـدرات  إمكانيـات 
النقـل متعدد األنمـاط وتطوير 

. ت عـا لصنا ا
بالنسـبة للطـرف البلجيكي 
سـفر  مشـاركة  ستسـاهم 
بلجيـكا بالجزائر، آالن لوروا يف 
التي ستتمحور  املداخالت  إثراء 
حول آليـات التمويل البلجيكية 
املقرتحـة من قبل "فينكسـبو" 
يف  البلجيكيـة  للمؤسسـات 
الخاصـة  مقاربتهـم  إطـار 
الجزائريـن وكـذا  بركائهـم 
حـول مشـاطرة التجـارب مع 
مختلـف املؤسسـات البلجيكية 

الناشـطة بالجزائـر.
كمـا يرتقـب أيضـا تنظيـم 
بمناسـبة  أعمـال  لقـاءات 

املنتـدى. هـذا  انعقـاد 

"جيتك�س" حقق في 2022 رقم �أعمال يعادل 14 مليار دج 
بارتفاع 40 %

تنظيم منتدى �قت�ضادي حول 
�ل�ضوق �لجز�ئرية ببروك�ضل 

في 26 جانفي

االقتصادي

نبيل.ت
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فـارس  الصاعـد  الجزائـري  النجـم  دخـل 
شـعيبي، حسـابات نـادي ليـون الفرني، يف 
خـر سـيثر ال محالة قلـق محبـي الخر إن 

تجسـد عـىل أرض الواقـع.
فارس شـعيبي، صاحب الــ20، يعتر أكر 
مفاجـأة داخـل ناديـه تولـوز، بعدمـا تحول 
املوسـم  فيـه  بـدأ  أسـايس يف وقـت  لعنـر 
الجـاري كالعب مجهـول يف الفريـق الرديف.

املتابـع   "LES VIOLETS" موقـع  وأفـاد 
ليوميـات نـادي تولـوز، بـأن رئيـس ليـون، 
جـون ميشـيل أوالس، معجب كثـرا بمؤهالت 
العب الوسـط الجوكـر، وينـوي التحرك لراء 

عقـده خـالل املركاتـو الشـتوي الجاري.
ويتخـوف الجزائريـون من تعامـل أي العب 
مـزدوج الجنسـية مـع أوالس، والـذي سـبق 
الصحـراء  محاربـي  حرمـان  وراء  كان  وأن 

مـن خدمـات نبيـل فقـر، وأسـهم يف تعطيل 
طيلـة  بـ"األفنـاك"  عـوار  حسـام  التحـاق 

األشـهر املاضيـة.
أوضـح  ذكـره،  السـالف  الفرنـي  املوقـع 
أيضـا أن ليـون ليس النـادي الوحيـد الراغب 
يف ضم شـعيبي، باعتبار أن إشـبيلية اإلسباني 
هـو اآلخر متحمـس لضم الالعـب، خاصة وأن 

النـادي األندلـي عجـز يف الفـرتة املاضية عن 
االسـتفادة من حسـام عوار، الناشـط يف نفس 

مركزه.
وبـرز فـارس شـعيبي يف مباريـات الدوري 
الفرنـي هـذا املوسـم، بإسـهامه يف 7 أهداف 
محـط  جعلـه  ممـا   ،"4 وصنـع   3 "سـجل 
تراقبـه  التـي  األنديـة  مـن  العديـد  أنظـار 
وتسـعى لضمـه يف املسـتقبل، نظـرا لصغـر 
سـنه، وضعـف سـعره يف سـوق االنتقـاالت، 
والـذي ال يتجـاوز الــ4 ماليـن يـورو، وفقا 

ماركـت". ملوقـع "ترانسـفر 
بمنتخـب  شـعيبي  يلتحـق  أن  ويفـرتض 
الجزائـر، بدايـة مـن شـهر مـارس القـادم، 
وفقا ملـا أكده املـدرب جمال بلمـايض، يف آخر 

له. إعالمـي  ظهـور 

الـدوري  مـن  املاضيـة  األسـابيع  قدمـت 
الجزائـر،  ملنتخـب  مهمـا  خيـارا  الفرنـي، 

ونـاس. آدم  املصـاب،  نجمـه  لتعويـض 
ونـاس تعـرض إلصابـة خطرة خـالل مباراة 
األسـبوع الــ19 مـن الـدوري الفرنـي بـن 
ناديـه ليـل وسرتاسـبورج، وسـيبقى بعيدا عن 
أجـواء املباريـات الرسـمية، ملـدة لـن تقـل عن 
شـهرين كاملـن، وفقـا ملـا أعلنـه مـن خـالل 
حسـابه الرسـمي بموقـع التواصـل االجتماعـي 

"إنسـتغرام".
وبعـد إصابـة "جوكـر" محاربـي الصحـراء، 
جمـال  الجزائـر،  منتخـب  يف  مدربـه  وجـد 
بلمـايض، حـال جديـدا يف نفـس املركـز، يتمثل 
يف الجنـاح الطائر لنـادي أنجيه، يوسـف املاليل، 
والـذي شـارك بصفة أساسـية يف 5 مـن أصل 6 

مباريـات أخـرة لفريقه. ويقـدم صاحب الـ25 
عامـا عروضا جيدة، مما سـيجعله يف حسـابات 
بلمـايض ال محالـة، خاصـة أنـه مـن خريجـي 
ال  والتـي  الجزائريـة،  بـارادو  نـادي  مدرسـة 
طاملـا اعتمـد "وزيـر السـعادة" عـىل العبيهـا 
منـذ وصولـه ملنصبـه عـام 2018، وفقـا ملوقع 

"فينيـك فوتبـول" الجزائـري. ويتميـز املـاليل 
بنفـس خصائـص ونـاس، مـن حيـث الرعـة 
والقـدرة عـىل املراوغة، ولديـه نفس السـلبيات، 
املتمثلـة يف نقـص الفعاليـة أمام املرمـى. وعجز 
املـاليل هذا املوسـم يف املباريات الــ6 التي لعبها 
مـا بـن الـدوري الفرنـي وكأس فرنسـا، عن 
التسـجيل أو صناعـة األهـداف، ولكنـه دائمـا 
ما بـرز بصناعتـه الخطر عـىل مرمـى املنافس، 
وهو ما سيسـاعده عـىل العودة ملنتخـب الجزائر 
األول. وسـبق للمـاليل التواجـد مـع الخر عام 
2020، لكنـه عجـز عـن فـرض نفسـه بسـبب 
وخـارج  داخـل  أنجيـه  مـع  مشـاكله  كثـرة 
املالعب، عندمـا الحقته فضيحة تحرش جنسـية 

ضـد شـابة فرنسـية يف باريس.

جابري ه

موطن �لخطر.. هل ينجح عدو �لجز�ئريين في خطف جوكر 
بلما�ضي �لجديد؟

بلما�ضي يجد بديال ل�"جوكر �لجز�ئر" في �لدوري �لفرن�ضي

تشـهد شـبكات التواصـل االجتماعـي حملة 
تعاطف واسـعة مـع األسـطورة رابـح ماجر 
بعـد املعاملـة السـيئة التـي طالتـه مـن قبل 

فئـة مـن جماهـر الجزائر.
وكان القائد االسـبق لـ"محاربي الصحراء" 
تعرض لصافـرات االسـتهجان أثنـاء تواجده 
أجـل  مانديـال مـن  نلسـون  بملعـب ملعـب 
منتخـب  بهـا  فـاز  التـي  املواجهـة  متابعـة 
الجزائـر أمـام نظـره األثيوبـي بهـدف دون 
رد، ضمـن منافسـات الجولة الثانيـة من دور 
املجموعات مـن بطولة أمم أفريقيـا للمحلين.

وخلفت هـذه الحادثة ردود أفعـال قوية من 
قبـل عـدد كبـر مـن رواد شـبكات التواصل 
االجتماعـي، الذيـن اسـتنكروا هـذا التجـاوز 
تجـاه أحـد أفضـل الالعبـن يف تاريـخ كـرة 
القـدم الجزائرية. وقـال أحـد املغردين يف هذا 
الصـدد: "الجزائـري رابـح ماجـر اإلنسـان، 
األسـطورة،  ماجـر  رابـح  الـدويل  والالعـب 
يسـتحق منـا كل االحـرتام والتقديـر ، وليس 

التنمـر والتصفـر كمـا حـدث اليوم".
 وتابـع مغـرد ثـان قائـال: "أعلـن تضامني 
أنـا  ماجـر..  رابـح  األسـطورة  مـع  التـام 
مصـدوم مـن ردة فعـل الجماهـر املتواجـدة 
نفـس  يف  ثالـث  مغـرد  وأضـاف  بامللعـب". 
لـم  "العـار سـيالحق جميـع مـن  السـياق: 
يحـرتم أسـاطر كـرة القـدم يف بلـده.. بعيدا 
أحـد  هـو  االحـرتام  عـدم  لقـدم،  كـرة  عـن 

املجتمـع". أمـراض 
وختـم مغـرد رابـع يف حديثـه عـن سـلوك 
رابـح  األسـطورة  تجـاه  الجزائـر  جماهـر 
ماجـر: "العـار سـيالحق جميـع مـن أهـان 
أحـد أفضـل سـفراء كـرة القـدم الجزائرية.. 
أنـا حزيـن ومحبـط مـن هـذا التـرف غر 

الالئـق الـذي قامـت بـه الجماهـر".

ماذا قدم األسطورة رابح ماجر يف 
مسريته الكروية؟

يف  كبـرة  إنجـازات  ماجـر  رابـح  حقـق 

مسـرته الكروية سـواء مـع منتخـب الجزائر 
أو مـع مختلـف األنديـة التـي حمـل قميصها 
يف أوروبا بشـكل خـاص. وقاد "األسـطورة" 
منتخـب "محاربـي الصحـراء" للفـوز بـأول 
لقـب قـاري لـه بمناسـبة نهائيـات كأس أمم 
أفريقيا التـي احتضنتها الجزائـر عام 1990.

الجزائـر  منتخـب  مـع  األخـر  وتواجـد 
مناسـبتن،  يف  العالـم  كأس  نهائيـات  يف 
1982 و1986،  عامـي  تحديـدا يف نسـختي 
وخطـف األضـواء خـالل املبـاراة التـي فـاز 
بهـا "الخـر" عـىل أملانيـا الغربيـة بنتيجة 
1-2 خـالل نسـخة املكسـيك 1986. وتألـق 
رابـح ماجـر بشـكل كبـر مـع نـادي بورتو 
دوري  بلقـب  معـه  تـوج  حيـث  الرتغـايل، 
أبطـال أوروبـا، كمـا فاز بعـدة ألقـاب فردية 
منهـا الكـرة الذهبيـة األفريقية لعـام 1987، 
بجانـب أفضل هـداف يف دوري أبطـال أوروبا 
عـام 1988، وأيضـا جائـزة أفضـل ريـايض 

.1982 لعـام  جزائـري 

سليماني وزرقان يتضامنان مع ماجر 
بعد حادثة مباراة الجزائر وإثيوبي

زرقـان  آدم  الجزائريـان  الدوليـان  وجـه 
للنجـم  دعـم  رسـالة  سـليماني  وإسـالم 
الجزائـري السـابق رابح ماجر، بعـد تعرضه 
"الخـر"  مبـاراة  يف  اسـتهجان  لصافـرات 
ضـد إثيوبيا يف بطولـة أمم أفريقيـا للمحلين.

وشـهدت املبـاراة التـي أقيمـت عـىل ملعب 

منافسـات  ضمـن  مانديـال"  "نيلسـون 
الجولـة الثانيـة مـن بطولـة أفريقيـا لالعبن 
املحليـن 2022، حضـور العديد من أسـاطر 
القـارة السـمراء يتقدمهـم نجـم كـرة القدم 
الجزائريـة، رابـح ماجر. وسـارع بعض رواد 
مواقـع التواصـل االجتماعـي مـن جهتهم إىل 
التضامـن مع ماجـر، وذلك بعـد صافرات من 
مجموعـة جماهـر كانـت حـارضة يف ملعـب 

نيلسـون مانديـال الـذي احتضن املبـاراة.
ونـرت صفحات جزائرية عىل "فيسـبوك"، 
وكذلـك صحافيـون ومتابعـون رسـائل تُندد 
بمـا تعـرض لـه رابح ماجـر يف امللعـب، الذي 
بينـت كامـرا االسـتاد تأثـره الكبر مـن تلك 
الصافـرات، رغـم كل مـا قدمه ملنتخـب بالده 
الجزائـر كالعـب، وكذلـك فرتتـه الناجحـة يف 

أوروبـا خاصـة مـع بورتـو الرتغايل.
ويرى بعـض املتابعـن أن ما قامـت به تلك 
املجموعـة مـن الجماهـر يجـب أال يؤثـر عىل 
اللوحـات الرائعـة التـي صنعهـا املشـجعون 
الجزائريـون يف هـذه البطولـة، ويف مختلـف 

األربعة. املالعـب 
يذكـر أن املنتخـب الجزائـري حقـق الفـوز 
يف هـذه املبـاراة )0-1( ليضمـن بذلـك تأهله 
الثانـي مـن بطولـة  للـدور  بشـكل رسـمي 
أفريقيـا لالعبـن املحليـن، يف انتظـار الورقة 
منتخبـي  بـن  انحـرت  التـي  الثانيـة 
موزمبيـق وإثيوبيا، مـع إقصاء منتخـب ليبيا 

مـن املنافسـة.

جـدد النجم السـابق للمنتخب 
التونـي، كريـم حقـي، دعمـه 
صـوب  سـباقها  يف  للجزائـر 
الفـوز بـرف تنظيـم نهائيات 
 ،2025 أفريقيـا  أمـم  كأس 
"كاف"  قـرر  بعدمـا  وهـذا 
التنظيـم  أسـابيع سـحب  قبـل 
مـن غينيـا، لعـدم قدرتهـا عىل 
قبـل  التحتيـة  بنيتهـا  تجهيـز 

القـاري. املوعـد  هـذا 
ورّد كريـم حقـي عـىل سـؤال 
طـرح خـالل تواجـده، الثالثاء، 
مانديـال"  "نيلسـون  ملعـب  يف 
الـذي يحتضـن بطولـة أفريقيا 
لالعبـن املحلين "شـان"، حيث 
قـال: "ال يُخفـى عـىل أحـد أن 
الجزائـر لديهـا الحـق يف تنظيم 
نهائيـات كأس أفريقيا 2025".
لباير  السـابق  املدافـع  وتابـع 
"الجزائـر  األملانـي:  ليفركـوزن 
أمـم  نهائيـات  تحتضـن  لـم 
أفريقيـا منذ عـام 1990، وهذه 
فـرتة طويلة بالنسـبة لبلـد لديه 
القـدم،  كـرة  كبـرة يف  تقاليـد 
وأخـرج العديـد مـن الالعبـن، 
منافسـات  يف  ومنتخـب شـارك 
عامليـة، إضافـة إىل فـوزه بلقب 

."2019 أفريقيـا  أمـم 
التونسـية  الكرة  وأردف نجـم 

التحتيـة  "البنيـة  السـابق: 
كذلك تسـمح بـأن نـرى بطولة 
أفريقيـا القادمـة يف هـذا البلـد، 
سـواء مالعب مواصـالت وكذلك 
مثـل  جميلـة  ومـدن  فنـادق، 
قسـنطينة، وهـران وعنابة، أظن 

أن الظـروف مناسـبة لذلـك".
وأشـاد حقي بمـدرب املنتخب 
الجزائـري األول جمال بلمايض، 
للقمة  فقـال: "بلمـايض وصـل 
مـع  مـر  يف  أفريقيـا  بـكأس 
سلسـلة مـن املباريـات املتتالية 
طريقـة  وكذلـك  هزيمـة،  دون 
جيـدة  كانـت  التـي  اللعـب 
جـداً، ال شـك أن الفـرتة األخرة 
كانـت صعبـة يف الكامـرون ثم 
الوصـول ملونديـال  اإلخفـاق يف 
2022 وهـذا مجـرد حـادث".

"كل  حديثـه:  حقـي  واختتـم 
صعـب  بوقـت  يمـّر  مـدرب 
واألكيـد أن الجمهـور الجزائري 
ليـس سـهالً ويفـرض ضغطـاً 
كبـراً، لكـن األكيـد أن بلمايض 
املنتخـب  ويعيـد  سـيتدارك 
مـع  خاصـة  عهـده،  لسـابق 
امتالكـه العبـن مميزيـن مثـل 
إسـماعيل بـن نـارص وريـاض 
محـرز وعـدة العبـن مميزين".

ريـاض  الجزائـري  فاجـأ 
محرز، جناح مانشسـرت سـيتي، 
مدربه اإلسـباني بيـب جوارديوال 

مثـر. بتريـح 
أفضل  أحـد  ويعـد جوارديـوال 
املدربـن يف تاريـخ كـرة القـدم، 
نظـرا للتاريخ الكبـر الذي حققه 
وبايـرن  برشـلونة  أنديـة  مـع 
سـيتي،  ومانشسـرت  ميونـخ 
األلقـاب  مـن  العديـد  بتحقيـق 
األلقـاب، فإن  الكـرى. وبخالف 
جوارديـوال أظهـر براعة شـديدة 
واألسـاليب  الخطـط  ابتـكار  يف 
التدريبيـة املختلفـة التي تسـاعد 
القـدم  بكـرة  النهـوض  عـىل 

الحديثـة.
وأسـهمت تلك الخطط والطرق 
الحديثـة، يف تطـور العديـد مـن 
الالعبـن تحـت قيادتـه وتحديدا 
ومنهـم  سـيتي  مانشسـرت  يف 

ريـاض محـرز.
تريحـات  يف  قـال  محـرز، 
"مانشسـرت  صحيفـة  أبرزتهـا 
الريطانيـة:  نيـوز"  إيفنينـج 
يبتكـر  مـا  دائمـا  "جوارديـوال 

الحلـول ويظهـر كل يـوم بفكـر 
وأضـاف:  ومختلـف".  جديـد 
ذلـك  عـىل  اعتـاد  "جوارديـوال 
قبـل  إنجلـرتا  إىل  وصولـه  منـذ 
أسـأله،  مـا  دائمـا  سـنوات،   7
مـاذا سـنفعل اليـوم؟". واختتم 
قائـال: "جوارديوال يمتلـك طاقة 
كبـرة يف كل يوم، تجعـل الفريق 
العمـل".  مواصلـة  عـىل  قـادرا 
تدريـب  تـوىل  جوارديـوال  وكان 
مانشسرت سـيتي يف 2016، ومنذ 
ذلـك الحن قاد الفريق السـماوي 
لتحقيـق 11 لقبـا أبرزها الدوري 
مـرات.   4 املمتـاز  اإلنجليـزي 
ويعمـل محـرز مـع جوارديـوال 
منـذ انتقاله للفريق السـماوي يف 
صيـف 2018، قادما من ليسـرت 
سـيتي مقابـل 60 مليـون جنيه 

إسـرتليني.
عامـا(   31( محـرز  وشـارك 
مـع مـان سـيتي يف 212 مباراة 
بكافة املسـابقات، أحـرز خاللها 
تمريـرة   48 وقـدم  هدفـا   71

حاسـمة.
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"�حترمو� �الأ�ضطورة".. حملة تعاطف تخفف �ألم ر�بح ماجر
 من و�قعة �ل�ضافر�ت

رياضـــة

جابري هجابري ه

جابري هجابري ه



09 الخميس 19 جانفي 2023م 
الـموافق لـ 26 جمادى الثانية 1444 هـ

نجـح الهـداف الجزائـري أيمـن محيـوص يف 
قيـادة منتخـب "محاربي الصحـراء" للتأهل إىل 
الـدور الثانـي لبطولـة أمـم أفريقيـا للمحلين، 
بعـد أن سـجل هـدف الفـوز الوحيـد يف شـباك 
إثيوبيـا، ليضيـف إىل رصيـده الهـدف الثاني يف 

النسـخة. هذه 
ويعـد أيمـن محيـوص من بـن أبـرز املواهب 
ال  حيـث  الهجـوم،  قلـب  مركـز  يف  الجزائريـة 
تتجـاوز سـنه 25 عامـا، لكنه اسـتطاع يف وقت 
وجيـز أن يفـرض نفسـه مع أحـد أكـر األندية 
املحليـة، وأمـى حديـث الجميع بعـد تألقه مع 

املحي. املنتخـب 

نقطة مشّعة من الدوري الهاوي
انطلـق أيمـن محيـوص يف مشـواره الهـاوي 
بشـوارع مدينـة جيجـل السـاحلية السـاحرة، 
وحمـل ألوان نـادي مولوديـة الطاهـر، قبل أن 
يرحـل صوب نـادي شـباب قسـنطينة العريق، 
وفضـل  شـبابه.  فـرتة  خـالل  بألوانـه  فلعـب 
محيوص أن يعـود خطوة إىل الخلـف لكي يقفز 
قفـزة طويلـة نحـو األمام، حيـث اختـار اللعب 
يف نـادي شـباب باتنـة بـدوري الهـواة، وهو ما 
فتـح لـه أبـواب الشـهرة والتألـق، وأثـار انتباه 
نـادي اتحـاد العاصمة الـذي ضمـه يف 2018.

أول هدف ضد القوة الجوية العراقي
وانتظـر محيـوص لغايـة املشـاركة يف مباراة 
 ،2018-2019 نسـخة  لألنديـة  العـرب  كأس 

يف مبـاراة مـع نـادي القـوة الجويـة العراقيـة، 
حيـث افتتـح رصيـد أهدافـه مـع نـادي اتحاد 
العاصمـة، وواصل تألقـه لغاية بلوغـه املنتخب 

. لوطني ا

دويل جزائري وهداف للمستقبل
اسـتدعاء  أول  يف  الشـاب  املهاجـم  وتلقـى 
لصفـوف املنتخـب الجزائـري مـع فئـة أقل من 
23 عامـاً سـنة 2018، وسـجل معـه 5 أهداف 
الفريـق  قبـل أن يتلقـى اسـتدعاء للعـب مـع 
املحـي، وبقـي عـىل دكـة البـدالء لغايـة عـام 
2023، عندمـا قـرر املديـر الفني، مجيـد بوقرة 
منحـه الفرصـة للمشـاركة أساسـياً ضـد ليبيا.

إصابة كادت تنهي مشواره
عـاش النجـم الجزائـري فـرتات صعبـة عـام 
2021، حـن تعـرض إلصابة خطـرة تمثلت يف 
قطـع يف الربـاط الصليبي، أبعدته لفـرتة طويلة 
جـدا عـن امليادين بعـد أن أنهت موسـمه مبكرا، 

حسـبما كشـفه للقنـاة الرسـمية لناديـه، لكنه 
عـاد أقـوى مـن أي وقت مـى، وفرض نفسـه 

يف بدايـة البطولـة األفريقية.

ركالت جزاء عىل طريقة جورجينيو
ركالت  تنفيـذ  بطريقـة  محيـوص  واشـتهر 
الجـزاء بطريقـة فريـدة مـن نوعهـا، إذ اختـار 
اإليطـايل،  النجـم  طريقـة  عـىل  تسـديدها 
عـدة  الطريقـة  بنفـس  وسـجل  جورجينيـو، 
ركالت كانـت آخرهـا يف شـباك املنتخـب الليبي، 

األفريقيـة. املنافسـة  افتتـاح  خـالل 

هل سيكون هداف الشان؟
األول يف  الهـداف  ليكـون  وانطلـق محيـوص 
منافسـة كأس أمـم أفريقيـا للمحليـن، حيـث 
تألـق وسـجل هدفه الثانـي تحت أنظـار مدرب 
املنتخـب األول، جمـال بلمـايض، وهـذا مـا من 
لزمـالء  االنضمـام  بـاب  لـه  يفتـح  أن  شـأنه 

ريـاض محـرز تحسـبا للتحديـات املقبلـة.

اختـر العـب املنتخب الوطنـي  املحي ، 
عبـد الرحمان مزيـان، كأفضـل العب يف 

إثيوبيا. مواجهـة 
عـر  العاصمـة  اتحـاد  فريـق  العـب 
خـالل  الجائـزة  بهـذه  سـعادته  عـن 
التـي  النـدوة الصحفيـة  تريحاتـه يف 
اللقـاء. وقـال مزيـان :" هـذه   أعقبـت 
الجائـزة أتـت بفضـل زمالئـي وكذلـك 

الفنـي". الطاقـم  تعليمـات  بفضـل 
وأضـاف يف تريـح لوسـائل االعـالم: 
هـذا  يف  بالفـوز  مـرورون  "نحـن 
ربـع  الـدور  اىل  يؤهلنـا  الـذي  اللقـاء، 
النهائـي، وهـو الهـدف الرئيـي الـذي 

سـطرناه. عـىل الصعيـد الشـخيص أنـا 
اللقـاء،  رجـل  باختيـاري  سـعيد  جـد 
وهـو مـا يطمئنني حـول املـردود الذي 
أقدمـه، لكـن ذلـك لـم يـأت إال بتضافر  
ملـا  لوالهـم  الذيـن  مجهـودات زمالئـي 

اليـوم". تألقـت 
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ترتيـب الهدافـن يف بطولـة إفريقيـا لالعبـن 
املحليـن 2022 )املؤجلـة اىل 2023( املتواصلة 
فعالياتهـا بالجزائـر )13 ينايـر اىل 4 فرايـر(، 

عقـب مقابـالت يـوم الثالثاء:
"ديبـو"  اوريليـو  لورينـدو   : هدفـان   --

)الجزائـر( محيـوص  ايمـن   ، )أنغـوال( 
-- هـدف واحـد: بابـي ديالـو )السـنغال(، 
اندرياتسـيفرانا   ، كولوانـا  رازافيندرانايفـو 
توكـي اوليفي )مدغشـقر(، اوغوسـتان اغيابون 
سـينايوكو،  )أنغـوال(،  جيلبرتـو  )غانـا(، 
)مـايل(،  كوليبـايل  وعصمـان  ديابـي،  يـورو 
اليكسـندر  )الكامـرون(  مبيكيـي  جـروم 
ريبـرو ، فيليسـيانو جـون ، باشـاوو هـا كينغ 

. )ليبيـا(  صالتـو  انيـس   ، )موزمبيـق( 
لوبيـز  فرانسيسـكو  مرمـاه:   ضـد  سـجل 

ليبيـا(. امـام  )موزمبيـق  موشـانغا 

بطولة �إفريقيا 
للمحليين 2022: 

ترتيب �لهد�فين

واصـل منتخب الجزائـر انطالقتـه الناجحة 
يف بطولـة أمـم أفريقيـا للمحليـن بالفوز عىل 

إثيوبيـا 0-1 مسـاء الثالثاء.
أمـم  كأس  بطولـة  الجزائـر  وتحتضـن 
أفريقيـا للمحليـن 2022، خـالل الفـرتة بن 
13 ينايـر/ كانـون الثانـي الحـايل، وحتى 4 

فرايـر املقبـل.
حقـق  مانديـال"،  "نيلسـون  ملعـب  ويف 
منتخـب الجزائر انتصـاره الثاني عـىل التوايل 
يف البطولـة تحـت أنظـار جماهـره بالفـوز 
عـىل إثيوبيـا بهـدف نظيف، ضمن منافسـات 

الجولـة الثانيـة للمجموعـة األوىل.
ويديـن منتخـب الجزائـر بالفضـل يف الفوز 
إىل العبـه أيمـن محيـوس الـذي سـجل هدف 
املبـاراة الوحيـد بالدقيقة 52 من عمـر اللقاء.

وبهـذا الفـوز، يحسـم املنتخـب الجزائـري 
صعـوده لربـع نهائـي كأس األمـم األفريقيـة 

للمحليـن للمـرة الثانيـة يف تاريخـه.
وكان أيمـن محيـوس قـاد أيضـا منتخـب 
الجزائر للفـوز عىل ليبيا يف املبـاراة االفتتاحية 
بهـدف دون رد، لرفـع "الخـر" رصيدهـم 

إىل 6 نقـاط يف صـدارة املجموعـة.
ويتصـدر منتخـب الجزائر ترتيـب املجموعة 
األوىل أمـام موزمبيـق صاحـب املركـز الثاني 
إثيوبيـا  بأربـع نقـاط، فيمـا تجمـد رصيـد 

عنـد نقطـة واحـدة يف املركـز الثالـث، بينمـا 
ظّلـت ليبيـا يف املرتبـة األخـرة بال نقـاط بعد 

املباراتن. خسـارة 
وتقـام منافسـات الجولـة األخرة مـن دور 
لتحديـد  املقبـل  السـبت  يـوم  املجموعـات 
صاحـب بطاقـة التأهـل الثانية، حيـث يلتقي 
ويلعـب  موزمبيـق  مـع  الجزائـر  منتخـب 

منتخـب إثيوبيـا ضـد ليبيـا، 
لـه  سـبق  الجزائـري  املنتخـب  أن  يذكـر 
املشـاركة يف نسـخة واحـدة مـن بطولـة أمم 
عامـا   12 قبـل  وكانـت  للمحليـن،  أفريقيـا 
وتحديـدا يف نسـخة 2011 بالسـودان، لكنـه 
ودع البطولـة باإلقصـاء مـن تونـس يف نصف 
الرابـع  املركـز  يحصـد  أن  قبـل  النهائـي، 
تحديـد  لقـاء  يف  السـودان  أمـام  بالخسـارة 

الثالـث. املركـز  صاحـب 
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قال مـدرب املنتخـب املحي ، سـهرة الثالثاء 
،مجيـد بوقـرة إنـه أحـب االلتـزام التكتيكـي 

لـدى العبيـه خـالل مبـاراة إيثيوبيا.
وخـالل النـدوة التـي نشـطها عقـب انتهاء 
املبـاراة قـال رصح املاجيـك قائـال :" اللعـب 
يف  نقـص  ثمـة  كان  و  قليـال  متثاقـال  كان 

الفريقـن". لـكال  الحيويـة 
مـا  لكـن   "  : بالقـول  املتحـدث  وأضـاف 
أحببتـه هـو التـزام الالعبـن تكتيكيـا ، لقـد 

الشـوط  عـىل  وغلـب   ، التوجيهـات  احرتمـوا 
الثانـي الهجمـات املرتـدة ، هناك دوما أشـياء 
عاليـة  كانـت  املعنويـات  ولكـن  لتحسـينها 

للالعبـن". برافـو 
يف  وتطلعاتـه  حماسـته  أبـدى  املاجيـك 
املبـاراة القادمـة قائـال : "لـم ينتهـي األمـر ، 
لقـد تأهلنـا ، لكننـا لسـنا األوائـل بعـد ، لهذا 
يجـب التعويض واالسـتعداد  من اجـل املباراة 

القادمـة".

بوقرة : �لالعبون كانو� ملتزمين تكتيكيا

�أيمن محيو�س.. ن�ضخة جورجينيو في ركالت �لجز�ء وهد�ف 
�لجز�ئر �لجديد

بهدف معتاد.. �لجز�ئر �أول �لمتاأهلين لربع نهائي �أمم �أفريقيا للمحليين

رياضـــة
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يـوم  النيجـر  منتخـب  التحـق 
الثالثـاء بوهـران تحسـبا لدخوله 
يف منافسـات بطولـة إفريقيا لكرة 
املحليـن "شـان  لالعبـن  القـدم 
2022" التي تسـتضيفها الجزائر 

مـن 13 ينايـر إىل 4 فرايـر.
باسـتقبال  الضيـوف  وخـص 
حار عىل مسـتوى القاعـة الرفية 
للمطـار الـدويل "أحمـد بـن بلة" 
املحليـة  السـلطات  طـرف  مـن 
املحليـة  اللجنـة  مـن  وأعضـاء 
قطـب  عـن  ''الشـان''  لتنظيـم 

وهـران.
كمـا حـرت باملناسـبة فرقـة 
األجواء حماسـا  زادت  فولكلوريـة 
بضيـوف  الرتحيـب  خـالل  مـن 
الجزائـر بطريقتهـا الخاصة وهو 
مـا أعجـب كثـرا العبـي النيجـر 
الرقـص  يف  يـرتددوا  لـم  الذيـن 
عـىل إيقـاع ''الزرنة''. وغـادر وفد 
النيجـر مطـار وهـران،  منتخـب 
توقـف  بعـد  بـه  التحقـوا  الـذي 
بالجزائـر العاصمـة التـي حطـوا 

تونـس حيـث  مـن  قادمـن  بهـا 
مقـر  إىل  مغلقـا،  تربصـا  أقامـوا 
يف  الـروع  انتظـار  يف  إقامتهـم 
التحضـر ملباراتهـم األوىل ضمـن 
الكونغو  الخامسـة ضـد  املجموعة 
يـوم الجمعـة بملعب ميلـود هديف.
مـن  النيجـر  فريـق  وأعفـي 
املؤلفـة  األوىل ملجموعتـه،  الجولـة 
من ثالثـة منتخبـات، التـي لعبت 
الكامـرون  فـوز  وعرفـت  أمـس 

نظيـف. بهـدف  الكونغـو  عـىل 
يذكـر أن منتخبـا واحـدا فقـط 
إىل  املجموعـة  هـذه  عـن  يتأهـل 

النهائـي. ربـع  الـدور 

قنـدويس  أحمـد  قـال،  حيـث 
عقـب مواجهـة إثيوبيـا يف املنطقة 
املختلطة:"كنـا نرغب يف التسـجيل 
مـن البدايـة لكـي ال نـرتك الشـك 
يراودنـا، وملـا عجزنـا عـن ذلـك 
شـعرنا بنـوع من الضغـط. يجب 
التنويـه  بتعليمـات املـدرب ما بن 
اثبتنـا فعاليتنـا  الشـوطن، ألننـا 
أمـر  وهـذا  الثانيـة،  املرحلـة  يف 
جيـد بالنسـبة لنـا ألننـا حققنـا 
مـا كنـا نريـد". أما املهاجـم  أمن 
محيـوص فقـال:” (: "اللقـاء كان 
صعبـا، امـام فريـق اثيوبـي جيد 
ولعـب للحفـاظ عـىل حظوظه اىل 
آخـر لحظة. هـذا السـيناريو كان 

منتظـرا بمـا أننـا البلـد املنظـم و 
علينـا  الفـوز  يريـد  منافـس  كل 
اللـه فبعدمـا عانينـا يف  الحمـد   .
املرحلـة االوىل، تمكنـا من الوصول 
الشـوط  يف  برعـة  الشـباك  اىل 
الثانـي. أنـا جـد مـرور كونـي 
سـجلت هـدف الفـوز. لكنـي لـم 
اسـتعد مسـتواي كامـال وهـو ما 
يمنعنـي مـن إكمال جميـع اطوار 
املبـاراة، ألننـي ال أزال اعانـي من 
اىل  تدعـو  ال  لكنهـا  اآلالم  بعـض 
القلـق . وأعمـل من اجل التحسـن 
مـن لقـاء آلخر يف هـذه الـدورة".

أول  الليبـي  املنتخـب  بـات 
إفريقيا لالعبن  لبطولـة  املغادرين 
مفاجئـة  هزيمـة  بعـد  املحليـن 
أمـام نظـره املوزمبيقـي، مسـاء 
الجولـة  إطـار  يف  الثالثـاء،  يـوم 
األوىل.  املجموعـة  عـن  الثانيـة 
وتمتـع الجمهور الحـارض بملعب 
نيلسـون مانديـال بمواجهـة مثرة 
السـوداء"  "األفاعـي  حسـمتها 
هدفـن.  مقابـل  أهـداف  بثالثـة 
الليبـي،  املنتخـب  تقـدم  ورغـم 
الجمهـور  بتشـجيعات  املدعـم 

الجزائري، يف الشـوط األول بهدف 
مقابـل صفر، حقـق املوزمبيقيون 
النصـف  يف  مثـرة  "ريمونتـادا" 
هـذه  املواجهـة.  مـن  الثانـي 
النتيجـة السـلبية الثانيـة تقـيص 
"فرسـان املتوسـط"، رسـميا، من 
أوىل ضـد  املنافسـة بعـد هزيمـة 
"الخـر"، فيما يتواجـد املنتخب 
املوزمبيقي يف أحسـن رواق لحسم 
إحـدى بطاقـات التأهـل عـن هذه 
املجموعـة بعدمـا رفـع رصيده إىل 

الرابعـة. النقطـة 

الجزائري األسـبق،  الـدويل  أثنى 
كريـم زيانـي، عـىل آداء املحليـن 
ثمـن  كمـا  اثيوبيـا،  مواجهـة  يف 
تأهلهـم للـدور الثاني من الشـان.
فـوز  عقـب  زيانـي،  ورصح 
اثيوبـي:  أمـام  املحـي  منتخبنـا 
“زيانـي الحمـد للـه أننـا تأهلنـا 

الثانـي”. للـدور  بسـالم 
كما أضـاف: “منتخبنـا الوطني 

مواجهـة  يف  جيـدة  مبـاراة  قـدم 
الجـدي  بالتموقـع  اثيوبيـا، 
لالعبـن والفـرص العديـدة التـي 

.” صنعوهـا
وتابـع كريـم زيانـي: “منتخبنا 
مـن  أفضـل  آداء  قـدم  الوطنـي 
مباراتـه االوىل، وأتمنـى ان نواصل 

التقـدم بقـوة”.

منتخب �لنيجر يحل بوهر�ن

ثمن نجوم �لمنتخب �لوطني 
لالعبين �لمحليين �لفوز و�لتاأهل 

�لُمحققان �ضهرة يوم �لثالثاء

 ليبيا �أول �لمغادرين في 
"�ضان" 2022

زياني: “�لحمد هلل على �لتاأهل 
و�أتمنى مو��ضلة �لمنتخب 
�لمحلي تقدمهم بقوة”

مزيان رجل مبار�ة �إثيوبيا
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شان 2022: 

نجوم المنتخب المحلي ُيثمنون التأهل

جابري ه

جابري ه
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الـموافق لـ 26 جمادى الثانية 1444 هـ

خنشـلة  لواليـة  العـام  األمـن  أرشف 
ورؤسـاء  سـامية  إطـارات  وبحضورعـدة 
بلديـات حاليـن وسـابقين عـىل االفتتـاح 
عـىل  للبلديـة  الوطنـي  لليـوم  الرسـمي 
البلـدي  الشـعبي  املجلـس  مقـر  مسـتوى 
ووايل  ملمثـل  كانـت  أيـن  خنشـلة،  لبلديـة 
لالطـالع  سـانحة  فرصـة  خنشـلة  واليـة 
عـن كثـف عىل املعـرض املقـام والـذي من 
خاللـه اطلـع عـىل أرشـيف البلديـة منـذ 
نشـأته اىل يومنـا هـذا، التـي مـن خاللهـا 
اشـاد ذات املسـؤول بمجهـودات الدولـة يف 
عرنـة املرفـق العمومي ومصالـح البلدية 
مـن أجـل تقديـم خدماتهـا تجـاه املواطن 
عـىل  االرشاف  تـم  كمـا  وجـه،  أحسـن  يف 

تنصيـب املجلـس الشـعبي البلـدي املصغر 
املتكـون مـن التالميـذ النجباء مـن مختلف 
مداولـة  وحضـور  التعليميـة  املؤسسـات 
تمثيليـة مـن طرفهـم .ويف ذات السـياق  تم 
تكريم رؤسـاء املجالـس البلدية السـابقون 
شـيخ بلدية عاصمـة الوالية خنشـلة فوزي 
عرعـار والـذي قـام بمبـادرة استحسـنها 
سـكان املدينـة عـىل تكريـم عمـال النظافة 
والذيـن كشـفوا ان مـن خالل هـذا التكريم 
مهندسـن  للـكل  ،هوتكريمـا  املتواضـع 
النظافـة والذيـن  قدموا ومايزالـوا يقدمون 
عمـل ميداني مـن اجـل الجزائـر والجزائر 
فقـط التظاهرة ومن خـالل اليـوم الوطني 
للنهـوض  للبلديـات هـي فرصـة سـانحة 

بالتنمية املحليـة يف كل املجاالت ،خاصة وان 
القوانـن الصـادرة مؤخـرا جعلـت من تلك 
البلديـات تبحث عن مصـادر تجعلها تواكب 
التطـورات الحاصلـة والتـى مـن خاللهـا 
عـىل  الحصـول  كيفيـة  اىل  الوصـول  يتـم 
مداخيـل قـد تسـاعدها اىل الرقـي ،كما اكد 
الحـارضون اىل انـه مـن اجل الوصـول اىل 
الغايـة املرجـوة ال بد مـن ازالـة العديد من 
املفاهيـم الغامضـة والتى ماتـزال يف حاجة 
اىل املزيـد مـن اإليضاحـات والتبسـيط عىل 
غرار التشـاركية الديمقراطية واالسـتقاللية 
اإلداريـة واملاليـة والرقابة الالحقـة ويف ذات 

السـياق كشـف شـيخ بلديـة خنشـلة .

هامـدة  جثـث  الصياديـن  عـىل  العثـور 
عـىل  تـم  واردة  قنبلـة  انفجـار  وفرضيـة 
مسـتوى املنطقـة الجنوبيـة بصحـراء والية 
خنشـلة وتحديـدا باملـكان املسـمى لوضيـة 
الصياديـن  جثـث  عـىل  العثـور  ببودخـان 
األربعـة بعد عمليـة تمشـيط وتفتيش دامت 
أربعـة أيـام كاملـة مـن االختفاء منذ مسـاء 
تمـت  العثـور  عمليـة  املنرمـة  الخميـس 
بعـد عمليـة تمشـيط مشـرتكة مابـن أهايل 
األسـالك  ومختلـف  والجيـش  املفقوديـن 
الحـدود  وعـىل  الصحـراء  بعمـق  االمنيـة 
املشـرتكة مـا بـن واليـات خنشـلة بسـكرة 
وتبسـة مصـادر يوميـة اخبار الصبـاح من 

عـن املـكان كشـفت ان الصياديـن االربعة 
الذيـن كانـوا عىل متن سـيارة رباعيـة الدفع 
ان فرضيـة الوفـاة تعـود عـىل أثـر انفجـار 
الجماعـات  صنـع  مـن  تقليديـة  قنبلـة  
االرهاببـة عليهـم ممـا ادي اىل وفاتهم يف عن 
املـكان يف انتظـار التحقيقـات االمنيـة التى 
سـوف تبارشهـا مصالـح األمـن املختصـة 
اقليميـا للوصـول إىل معرفـة الوفـاة وكنـا 
ارشنـا يف عـدد سـابق فـإن مصالـح األمـن 
بـارشت  قـد  بخنشـلة  اقليميـا  املختصـة 
تحقيقاتهـا األمنيـة مبـارشة بعـد االختفـاء 
الغامـض لعـدد مـن الصياديـن منـذ ليلـة 
الجمعـة املنـرم كانـوا عـىل متـن سـيارة 

رباعيـة الدفـع بصحـراء خنشـلة ينحدرون 
من مدينة خنشـلة منهم شـخص مـن بلدية 
اوالد ارشـاش بعـد الشـكوى املقدمـة مـن 
قبـل اولياء هـؤالء ،والذيـن قدموا بـالغ فيما 
ادخـل  والـذي  الغامـض  االختفـاء  يخـص 
طـوارئ  حالـة  يف  األمنيـة  املصالـح  كافـة 
االختفـاء منذ ليلـة الجمعةاملنـرم وانقطاع 
االتصال ادخل الشـكوك لـدى ارس املفقودين 
باملنطقـة  الشاسـعة  املسـاحة  وان  خاصـة 
مابـن  املشـرتكة  والحـدود  الصحراويـة 
واليات خنشـلة بسـكرة وادي سـوف إضافة 
اىل صيـاد صديـق ،عنصل لطفـي املدعووليد 

،عنصـل عـدالن.

بانشـغاالت  بالتكفـل  خنشـلة  وايل  تعهـد 
املواطنـن والحـرص عـىل توزيـع السـكنات 
يف وقتهـا املحـدد تطبيقـا لتعليمـات رئيـس 
الجمهوريـة السـيد عبـد املجيـد تبـون مـن 
عـىل  تجسـيدها  وبغيـة  التعليمـات  خـالل 
خنشـلة  واليـة  وإىل  تعهـد  الواقـع  ارض 
السـيد يوسـف محيـوت بالتكفل بإنشـغاالت 
بالشـق  يتعلـق  فيمـا  خاصـة  املواطنـن 
الجتماعـي ولـم يقتـر الحال هنا بـل تعدي 
اىل اعطـاء اوامـر صارمة السـتقبال املواطنن 
وحـل مشـاكلهم خاصـة يف عديـد املعضـالت 
التـى تواجـه املواطـن الخنشـي وإىل خنشـلة 
مـن  خاصـة  األعمـال  جـدول  خـالل  ومـن 
ناحيـة الشـق االجتماعـي فما يخـص العملية 
التضامنيـة لشـهر رمضان والسـكن بمختلف 
الصيـغ إضافـة اىل برنامـج املناطـق النائيـةا 
ولربـط بالغـاز والكهربـاء  فيمـا يخص ملف 
توزيـع السـكن بمختلـف الصيـغ أكـد ذات 

املسـؤول عـىل رضورة تكثيـف عمـل لجـان 
الدائـرة الخاصـة بالسـكن خاصـة بالنسـبة 
للبلديـات التي انتهت بها املشـاريع السـكنية 
وأصبحـت جاهـزة للتوزيـع واالرساع يف اعداد 
قوائم للمسـتفيدين قبـل نهايـة الثالثي األول 
لسـنة 2023.، مـع الزامهـم بـرورة اجراء 
تحقيقـات معمقـة للملفات املودعة وبالتسـبة 

بسـبب  املسـتلمة  وغـر  املوزعـة  للسـكنات 
عدم اتمام أشـغال الربـط بالكهربـاء والغاز، 
شـدد يوسـف محيوت عـىل مصالح مؤسسـة 
االجـراءات  اتمـام  يف  بـاالرساع  سـونلغاز 
الخاصـة بانطالق اشـغال الربط، حيث أشـار 
إىل أن هـذا التأخر غر مقبـول تماما وألح عىل 
رضورة اتخـاذ االجراءات الالزمـة التمام هذه 
األشـغال يف انتظـار ايجـاد تسـوية بالنسـبة 
التـي  املكتملـة  وغـر  املنجـزة  للسـكنات 
تـرف عليهـا مديريـة السـكن وبخصـوص 
البنـاء الريفـي ألح السـيد الوايل عـىل رضورة 
اتمـام توزيـع كل الحصص املتبقيـة يف أقرب 
قائمـة  السـكن  مديريـة  وموافـاة  اآلجـال 
املسـتفيدين مرفقـة بملفاتهم. ذات املسـؤول 
عرجـا مطـوال عـىل برنامـج املناطـق النائيـة 
أين اعطـاء تعلميـات صارمـة بالتكفـل بهذا 
امللـف ورضورة اسـتكمال 33 عمليـة املتبقية 
والتـي وصلت أغلبهـا إىل مراحـل متقدمة من 

من أجل ضمان أمن وسالمة المواطن

فتحي. م

مهناوي. ف

مهناوي. ف

المحلي

تم تنصيب المجلس البلدي المصغر المتكون من التالميذ النجباء

بعد عملية تمشيط وتفتيش دامت أربعة أيام

 تطبيقا لتعليمات رئيس الجمهورية 

معار�س و�أبو�ب مفتوحة بمنا�ضبة �ليوم �لوطني للبلديات بخن�ضلة 

تد�عيات �الإختفاء �لغام�س ل�ضيادين بعمق �ضحر�ء خن�ضلة 

و�لي خن�ضلة: توزيع �ل�ضكنات �ضيتم في �آجاله �لمحددة

حسب بيان لفرقة قمع اإلجرام 
بالمصلحة الوالئية للشرطة القضائية

�الإطاحة بجمعية �أ�ضر�ر و��ضترجاع 
مركبة م�ضروقة بالبليدة 

مد�همات م�ضتركة بين �الأمن و�لدرك 
عبر نطاق و��ضع �ضملت �أوكار �لجريمة

أوقفـت فرقـة قمـع اإلجـرام 
للرطـة  الوالئيـة  باملصلحـة 
القضائيـة شـخصان ينشـطان 
تقـوم  أرشار  جمعيـة  ضمـن 
بارتـكاب أفعـال الرقـة عـر 
أحيـاء مدينة البليدة، اسـتهدفوا 
مركبـة ألحـد املواطنـن كما تم 
ترقيـم مزيفـة  حجـز لوحـات 
الخاصـة  اللواحـق  وبعـض 
باملركبة. وحسـب بيـان ملصالح 
األمـن تلقـت "أخبـار الصباح" 
نسـخة عنـه، ويف إطـار مهامها 
الجريمـة  بمحاربـة  املتعلقـة 
عـىل  وبنـاءا  أنواعهـا  بشـتى 
الضحيـة،  بهـا  تقـدم  شـكوى 

تـم  للرقـة  بتعرضـه  تفيـد 
وإتخـاذ  املعلومـات  اسـتغالل 
واألمنيـة  القانونيـة  اإلجـراءات 
، أيـن مكنـت العمليـة يف ظرف 
وجيـز مـن توقيـف شـخصن 
محـل  املركبـة  وإسـرتجاع 
 ، وثائقهـا  بجميـع  الرقـة 
العمليـة مكنـت أيضا مـن. بعد 
يف  اإلجـراءات  ملـف  إسـتكمال 
حق املشـتبه فيهمـا ، عن قضية 
أرشارمـن  جمعيـة  تكويـن 
أجـل اإلعـداد لجنحـة الرقـة 
أمـام  بموجبـه  بالتعدد،أحيـال 
املختصـة. القضائيـة  الجهـات 

يف اطـار حمايـة امـن وسـالمة 
إشـكال  كل  ومحاربـة  املواطـن 
الجريمـة إضافـة إىل كبـح جمـاح 
الخارجـن عـىل القانـون وخاصة 
السـكان  حيـاة  عكـروا  الذيـن 
هنـا وهنـاك ،ويف اطـار الرنامـج 
مـن  كل  بـن  واملشـرتك  املسـطر 
مصالـح األمـن والـدرك الوطنـي 
تـم تنظيـم خرجـات ومداهمـات 
ناجحـة يف امليـدان والهـدف منهـا 
الوصـول إىل الغاية املرجوة العملية 
تـم التخطيـط لهـا مسـبقا ،والتي 
الخنشـي  املواطـن  استحسـنها 
كثـرا خاصـة وان رغبتـه تحققت 
خـالل  مـن  نتائجهـا  وأثمـرت 
ناجحـة  كانـت  التـي  املداهمـات 

ومسـت اغلب األحيـاء خاصة التي 
األشـخاص  تـردد  منهـا  تعـرف 
املشبوهن وذوى السـوابق العدلية 
االعتـداءات  يف  اإلجـرام  ومعتـدي 
عـىل املواطنـن وارتـكاب مختلف 
الرقـات انتهت عمليـات املداهمة 
العديـد  طالـت  التـى  والتفتيـش 
األحيـاء والشـوارع سـخرت  مـن 
، هـذه  املاديـة  الوسـائل  لهـا كل 
املداهمـات انتهـت يف ظـل االرتياح 
الـذي سـجل يف أواسـط املواطنن 
شـملتها  التـي  األحيـاء  وسـكان 
ذات العمليـة مـن خـالل امتنانهم 
يف  املشـرتكة  األمنيـة  للعنـارص 
الوقـت الـذي طالـب فيه السـكان 

بتكـرار مثـل هـذه العماليـات.

فتيحة لبال 

ق. م
االنجـاز السـيد يوسـف محيـوت كشـف مـن خـالل االجتمـاع بالتكفل 
الجيـد بحـل مشـاكل املواطـن واسـتقباله أين عطـى تعليمـات لكل من 
السـادة رؤسـاء الدوائـر وكـذا مـدراء الجهـاز التنفيذي بـروة تنظيم 
القوانـن  املواطنـن والتكفـل بانشـغاالتهم يف اطـار  عمليـة اسـتقبال 
والتنظيمـات املعمـول بهـا وذلك بعد تفعيل السـجل الخاص بالشـكاوي 
ووضعـه تحـت تـرف املواطنـن بداية مـن هذا الشـهر مع تحسـيس 

املواطنـن بوجـود هـذا السـجل السـتغالله.
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مكتب االستاد سيوسيو علي
محضر قضـائـــــــــــــــي
لدى اختصاص مجلس قضاء تيبازة

شارع األخوة ابراهيمي الدويـــــــرة
الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

اعالن مستخرج من قائمة شـروط البيع
وفقا للمادة 748 من ق . ا . م .ا.

نـحـن األستـاذ سيوسيو علي محضر قضائي لدى محكمة القليعــة دائرة إختصـــــــــــاص مجلس قضاء تيـــــبــازة
الكائن مـكـتـبـه شارع االخوة براهيمي بلدية الدويرة واليـة الجزائـر .

لفائدة / السيد عميـري اسماعيل ، العنوان : تجزئة محمد بن محمد فيال رقم 28 الدويرة الجزائر ، طالـب التنفيـذ
صـد / ورثـة عميـري منـور و هـم : 01( عميـري عبد الحكيـم ، 02( عميري فاطمـة الزهـراء ،03( عميري نعيمـة ،04( عميري سـعاد ، 05( عميري عبـد الـرزاق ، 06( عميري عبد 

الرحيـم ، 07( عميـري عمـر ، 08( عميـري أمال ، 09 ( عميـري ليلة ،
العنوان : تجزئة محمد بن محمد فيال رقم 28 الدويرة الجزائر . منـفـذ عليهـم

بناء على الحكم الصادر عن محكمة القليعـة القسم العقاري بتاريخ 2021/12/05 جدول رقم 21/04368 فهرس رقم :
21/06323 الممهور بالصيغة التنفيذية .

بناء على محضر ايداع دفتر الشروط المودع بتاريخ 2023/01/11 تحت رقم 2023/0001
- بناءا على محاضـــر تبليغ األطـــــــــراف بجلسـة االعتراضات بتاريـخ 2023/01/17 و 2023/01/18 ،

للعقار الكائن ب : بإقليم بلدية الدويــــرة تجزئة محمد بن محمد فيال رقم 28 الجزائر ذو مساحة 390 م2 يتمثل في قطعة
أرض مشـيد عليهـا بنايـة ذات ط + 3 مسـاحتها 216 م2 ( حـدوده كاآلتـي : مـن الشـمال طريق عمومي و ملكيــة خاصة تحمـل مجموعة ملكية 06 قسـم 27 لبلديـة الدويرة – من 
الجنـوب ملكيـة خاصـة تحمـل مجموعـة ملكيـة 04 قسـم 27 لبلدية الدويـرة من الشـرق : ملكية خاصـة تحمل مجموعـة ملكيـة 06 قسـم 27 لبلدية الدويـرة ، من الغـرب : ملكية 
خاصـة تحمـل مجموعـة ملكيـة 01 قسـم 27 لبلديـة الدويـرة ، و المملـوك بموجـب عقـد بيع عقـار محـرر بتاريـخ 2006/10/29 لـدى الشـركة المدنيـة المهنية للتوثيـق النور 
لالسـتاذين محمد بوثلجة و بلقاسـم سـي علي الشـريف موثقان باوالد فایت و امام االسـتاذ سـي علي الشـريف و المشـهر بتاريخ 2006/11/28 مجلد 138 رقم 36. و الشـهادة 

التوثيقيـة المحـررة بمكتب االسـتاذ يوسـفي مختار موثــق بالدويـرة بتاريخ 2016/07/13 و المشـهرة بتاريـخ 2016/09/26 مجلـد 112 رقم 46 .
حيث حدد السعر اإلفتتاحي للعقار بالنسبة بالقيمة التقديرية بمبلغ :

93.395.000.00دج ) ثالثة و تسعـون مليون و ثالثمئة و خمسة و تسعون ألف دينار جزائــري (. 
حـددت جلسـة االعتراضـات يـوم 2023/01/30 علـى السـاعة العاشـرة ) 10:00 ( صباحـا بمكتـب رئيـس محكمــة القليعـة و لكل من يهمه األمــر اإلطـالع على قائمة شـروط 
البيـع إلبـداء المالحظـات و االتعراضـات المحتملـة و تقديـم اإلعتراضـات بموجـب عريضة الى رئيس المحكمة قبــل جلـــسة اإلعتراضـات بثالثـة )03( أيام على األقل و إال سـقط 

حقه فـي التمسـك بها .
يجوز لكل شخص االطالع على قائمة شروط البيـع بمكتب األستـاذ سيوسيو علي أو بأمانـة ضبط محكمـة القليعـة

أخبار الصباح العدد 380 -  2023/01/19 

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
الديوان العمومي لمكتب األستاذ/ بلرقاع عبد الكريم

محضر قضائي لدى محكمة بوفاريك اختصاص مجلـس قضـاء البليدة
الكائن مكتـبه بشارع عديم اللقب عبد الرحمان رقم 73 بوفاريك

إعـالن عن بيع عقار بالمزاد العلني

نحـن األسـتاذ/ بلرقـاع عبـد الكريـم مـح قضائي لـدى إختصاص مجلـس قضاء البليـدة ، الكائـن مقره شـارع عديم اللقب عبـد الرحمـان رقـم 73 بوفاريك والية 
البليـدة                                                                        الموقـع ادنـاه

بطلب من السيدة// هالل حورية المولودة في 1962/10/19 بالصومعة
القائمـة فـي حـق اختهـا المحجـور عليها: هالل سـمية بموجـب الحكم المشـهور بالصيغـة التنفيذية الصادر عن قســم : شـؤون األسـرة الحامل لرقـم الفهرس : 

18/07259 و المحـرر بتاريخ 2018/12/30
الساكنة ب/ مركز عمروصة الصومعة والية البليدة

- بموجـب رخصـة بالتصـرف فـي أمـوال قاصـر صادر عـن رئيس محكمـة بوفاريـك المـؤرخ فـي : 2022/01/17 تحـت رقـم21/05179 و المتضمـن نأذن 
للسـيدة هـالل حوريـة إذن بالتصـرف فـي منـاب اختها المحجـور عليهـا هالل سـمية موجب الحكـم الصادر عـن محكمة بوفاريك قسـم شـؤون األسـرة الحامل 
لرقـم الفهـرس : 18/07259 و المحـرر بتاريـخ 2018/12/30 فـي بيـع العقـار الكائـن بمركـز بهلـي الصومعـة واليـة البليدة المقـدر مسـاحتها ب 430م2 

مجموعـة ملكيـة رقـم 06 رقــم 48 مـن مخطـط مسـح األراضي ، علـى ان يـودع نصيـب المحجوز عليهـا  في حسـاب بريدي خـاص بها
و بموجـب األمـر بتحديـد جلســة البيـع بالمزاد العلنـي الصادر عن رئيـس محكمة بوفاريـك المؤرخ فـي : 2022/12/29 تحـت رقم 22/05439 سيشـرع في 
بيـع العقـار المعيـن أدنـاه عـن طريق المـزاد العلني يـوم الخميس 16 فيفـري 2023 على السـاعة الواحـدة )13.00سـا( بمقر محكمـة بوفاريك قاعة الجلسـات 

03 رقم 
العقــار : عبـارة عـن قطعـة ارض محصورة ، مــساحها 430,00 م2 تقع بالمكان المسـمى بهلـي ، بإقليم بلديـة الصومعة ، واليـة البليدة تحمـل مجموعة ملكية 

رقـم 06 قسـم 48 مـن مخطط مسـح األراضي حسـب الدفتر العقـاري رقـم 947 حجم 11
تسـتقبل المزايـدة بالسـعر اإلفتتاحـي 2.150.000,00 دج مليونيـن و مائـة و خمسـون ألـف دينــار جزائري حسـب الخبرة المعدة مـن طرف الخبيـر العقاري 

ولـد حمـودة مولود
شروط البيع التي يتحملها الراسي عليه المزاد:

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

- يمكن للراغبين في المزايدة اإلتصال بمكتب المحضر القضائي او امانة ضبط محكمة بوفاريك ألجل استالم نسخة من
قائمة شروط البيع



11 الخميس 19 جانفي 2023م 
الـموافق لـ 26 جمادى الثانية 1444 هـ

الجزائريـة  مؤسسـة  أطلقـت 
للميـاه، تطبيقا للهواتـف الذكية 
مـوب"،  "مياهـي  اندرويـد، 
بريـدي  تطبيـق  خطـى  عـىل 
الجزائـر،  لريـد  التابـع  مـوب 
التطبيـق  هـذا  يسـمح  حيـث 
واملسـتحقات  الفواتـر  بتسـديد 
البطاقـة  بواسـطة  الكرتونيـا 
البنكيـة،  اوالبطاقـة  الذهبيـة 
مجـرد  بـأن  بالذكـر  والجديـر 
مسـحة كودبار سـتمكن الزبائن 
حتـى  فواترهـم  تسـديد  مـن 
ناهيـك  الوطـن،  ولوكانوخـارج 
الشـكاوي  تقديـم  خدمـة  عـن 
بتـرب  املتعلقـة  والتبليغـات 
امليـاه مع خاصية الصـورة اآلنية 

للتـرب  الجغـرايف  والتحديـد 
كشـفت  وقـد  تامـة،  بدقـة 
املكلفـة باإلعـالم عـىل مسـتوى 
وحـدة بـرج بوعريريج، السـيدة 
التبليـغ عـن  س.بـودرواز بـأن 
التربات، سـيمكن املؤسسـة يف 
تنظيـم عمليـات التدخل االصالح 
مـن  الحـد  لهـا  يتسـنى  حتـى 
ضيـاع امليـاه الصالحـة للـرب 
والتـي تعرف شـحا بواليـة برج 
الذي  الجفـاف  بوعريريـج نظر 
للواليـة  الرئيـي  بالسـد  لحـق 
عـن زادة ببلديـة عـن تاغروت، 
وكذا شـح ونـدرة األمطـار التي 
تـم تسـجيلها منذ دخـول فصل 

الخريـف.

الدفـىل  عـن  بواليـة  أمـس  تـم 
إيـداع 3 أشـخاص الحبـس املؤقـت 
تورطهـم يف محاولـة هجـرة  بعـد 
غـر رشعية لــ3 تالميذ باملتوسـط 
مـن مدينـة الروينـة االمـر يتعلـق 
مـن  ينحـدران  وتلميـذ  بتلميذتـان 
اعمارهـم  تـرتاوح  الروينـة  بلديـة 
بـن 13 و14 سـنة كانوقـد رسقـوا 
مبلـغ مايل ومجوهرات مـن اوليائهم 
دائـرة  امـن  للحرڨـة ” مصالـح   ”
الروينـة كانت قـد تلقـت بتاريخ 9 
جانفي بـالغ باختفاء قـر واموال 

لتبـارش التحريـات التالميـذ كانوقد 
بعـد  عنابـة  نحومدينـة  توجهـوا 
توجيهـات مـن اشـخاص كانوا عىل 
عالقـة بهـم عـر الفايسـبوك حيث 
تمكنـت مصالح األمن مـن توقيفهم 
رفقـة شـخص بمدينـة عنابـة بعد 
الوسـائل  واسـتعمال  التحريـات 
التقنيةإضافـة إىل شـخصان اخران 
مـن مدينـة قسـنطينة لهمـا عالقة 
مبلـغ  اسـرتجاع  فيمـا  بالقضيـة، 
213 مليـون سـنتيم اضافة اىل حي 

ومجوهـرات.

كشـف املديـر العـام لبنـك الركـة السـيد 
أمـس،  يـوم  الصبـاح  كريـم سـعيد ألخبـار 
عـىل هامـش إمضـاءه التفاقيـة تعـاون مـع 
مجمـع انتـاج وصناعـة االدوات الكهرومنزلية 
العامـة  االدارة  مسـتوى  عـىل  "كونـدور" 
للمجمـع بـرج بوعريريج، بأن بنـك الركة قد 
وضـع خطة عمـل وعىل اسـتعداد تـام لتقديم 
عـروض اقتناء سـيارات سـياحية ونفعية عر 
نظـام الصرفة االسـالمية، مبـارشة مع دخول 
واسـتراد السـيارات النفعيـة لفائـدة املهنين 
واملؤسسـات، يف حن أن السـيارات السـياحية 

سـيتطلب األمـر بها وقتـا، بحيـث أن القوانن 
الجزائريـة تلـزم عـىل البنوك تمويـل املركبات 
السـياحية املركبـة بالجزائـر حكـرا، وبالتايل 
فن السـيارات السـياحية الجاهزة واملستوردة 
ال يمكـن تمويلهـا عـن طريـق البنـوك، كمـا 
أشـار كريـم سـعيد عـىل أن بنـك الركـة يعد 
رائـدا يف تمويـل اقتنـاء املركبـات بعـدد قدر 
بــ40 ألف مركبة تـم تمويل اقتناؤهـا لفائدة 
زبائنـه، وربمـا هوالرقـم األعـىل يف املجال عىل 

الوطني. املسـتوى 

بأمـن  القضائيـة  الرطـة  فرقـة  تمكنـت 
دائـرة العلمـة بسـطيف من وضع حد لنشـاط 
شـخصن يحرتفـان عمليـات الرقـة تمكنـا 
من االسـتيالء عىل مبلـغ مايل فـاق الـــ 900 
مليـون سـنتيم. العمليـة جـاءت عقـب فتـح 
تحقيـق يف قضيـة رسقـة حيث سـلب املشـتبه 
الــ900  فـاق  مبلـغ  الضحايـا  أحـد  فيهمـا 
مليـون سـنتيم، التحريـات التي تـم مبارشتها 
مكنـت من تحديـد هوية الضالعـن يف القضية 
وتوقيفهمـا يف وقـت جد وجيز، وبعد التنسـيق 
مـع النيابـة املحليـة تـم تفتيـش مسـكنيهما 
حيـث تم عـىل إثرها اسـرتجاع مبلغ مـايل قدر 
بــ 554 مليون سـنتيم، مركبة سياحية، قطع 
غيـار ولواحـق مركبـات باإلضافـة إىل أغراض 
أخـرى تعـد كلها مـن عائـدات هـذه الرقة، 

ذات العملية سـمحت باسـرتجاع مركبة نفعية 
وآلة نجـارة. الضبطيـة القضائيـة بأمن دائرة 
العلمـة عمـدت إىل إنجـاز ملـف جزائـي ضد 

أحيـال  الرقـة  قضيـة  عـن  فيهمـا  املشـتبه 
بموجبـه أمـام النيابة املحلية للبـت يف القضية.

أرشف وايل واليـة بـرج بوعريريـج رفقـة 
إدارة  مجلـس  ورئيـس  املحليـة  السـلطات 
اإللكرتونيـة  للصناعـات  كونـدور  مجمـع 
أمـس  أول  يـوم  بـن حمـادي،  املالـك  عبـد 
عىل تدشـن وحـدة جديـدة لتصنيـع أجهزة 
التلفزيـون ذات العالمة هايسـنس والبطاقات 
االم االلكرتونيـة، بتقنيـة جديـدة تدعى نظام 
SMT حيـث أن النظـام املتـداول يف الجزائـر 

سـابقا اقتـر عـىل أنظمـة الد، وال يس دي 
والسـمارت مؤخـرا فقـط، حيـث ان النظـام 
تقنيـات  عـىل  يحـوز  تـي،  ام  اس  الجديـد 
متطـورة أهمهـا الصـورة الفائقـة الجـودة 
إىل  باإلضافـة  بالواقعيـة  تتصـف  والتـي 
ميـزات أخـرى عـىل غـرار اسـتغالل شـبكة 
الوايفـاي وغرهـا من الخيـارات التي تقدمها 
التكنولوجيـة الحديثة ملسـتعمي هـذا النظام 

وايل  أعـرب  وقـد  التلفزيـون،  أجهـزة  مـن 
الواليـة يف كلمـة ألقاهـا عـىل إطـارات وعمال 
عـن  املحليـة،  السـلطات  بحضـور  املجمـع 
التـي تحققهـا مؤسسـة  باألرقـام  سـعادته 
خدمـة  خانـة  يف  تصـب  والتـي  كونـدور 
ونوعيـة  كميـة  ورفـع  الوطنـي،  اإلقتصـاد 

املحروقـات. التصديـر خـارج قطـاع 

دائـرة  ألمـن  الرطـة  مصالـح  تمكنـت 
تفكيـك  مـن  وهـران،  واليـة  بأمـن  أرزيـو 
أشـخاص   04 مـن  تتكـون  أرشار  جمعيـة 
أعمارهـم  تـرتاوح  قارصيـن،  بينهـم  مـن 
الرقـة  يف  تختـص   ، 17و22سـنة  مابـن 
املوصوفـة بالتعـدد والتسـلق والكـر ، مـع 
التوقيـف  عمليـة   . املروقـات  اسـرتجاع 
جـاءت بعـد شـكوى تقدمـت بهـا الضحيـة 
مفادهـا تعرضـه للرقـة من قبـل مجموعة 
أشـخاص واالسـتيالء عىل أغراضـه من داخل 
مسـكنه مسـتغلن غيابـه عنه ، لتبـارش ذات 

املصالـح تحرياتهـا وتحقيقاتهـا األمنية التي 
أسـفرت عن تحديـد هوية املشـتبه فيهم، بعد 
اسـتفاء كافة االجـراءات القانونيـة مع وكيل 
الجمهوريـة لـدى محكمـة أرزيو، تـم وضع 
خطـة محكمة التنفيذ أسـفرت عـن توقيفهم 
واحـدا تلواآلخـر، مـع اسـرتجاع املروقـات 
متمثلـة يف جهـاز إعـالم آيل، جهاز اسـتقبال 
االنرتنت، 03 سـاعات يدوية ، حـذاء ريايض، 
عصفـور للزينة من فصيلة ميسـتوموزمبيق( 
، ليتـم تحريـر إجـراء قضائي ضدهـم أحيوا 
بموجبـه أمام العدالة. يف ذات السـياق تمكنت 

مصالـح الرطـة لألمـن الحـري سـيدي 
البشـر بأمـن دائـرة بـر الجـر مـن تفكيك 
بتوافـر  الرقـة  يف  تختـص  أرشار  جمعيـة 
التعـدد مـع اسـتحضار مركبـة ، اسـتعمال 
 ، املحظـورة  البيضـاء  باألسـلحة  والتهديـد 
الـرب والجـرح العمدي باألسـلحة البيضاء 
املحظـورة ، أسـفرت العملية عـن توقيف 03 
أشـخاص تـرتاوح أعمارهـم مابن 24سـنة 
و38سـنة ، مـن بينهـم مسـبوق قضائيـا ، 
ليتـم تحرير ضدهـم إجـراء قضائـي أحيلوا 

العدالة . أمـام  بموجبـه 

توقيف خمسـة أشـخاص يف ثالثة عمليات متفرقة 
تـرتاوح أعمارهـم مابـن 17 و39 سـنة مـن بينهم 
قارصيـن تورطوا يف قضايـا الرقة يف حالـة تلبس، 
الرقـة بالعنـف مـع التخريـب العمدي مللـك الغر 

والتعـدد، املشـتبه فيهـم أنجـزت إجـراءات قضائية 
ضدهـم وقدمـوا أمام السـيد وكيـل الجمهورية لدى 
محكمـة سـعيدة حيـث صـدر يف حـق املشـتبه فيه 
األول ثالثـة 03 سـنوات حبـس نافـذة مـع اإليـداع 

وغرامـة ماليـة 200 ألـف دج ، كمـا صـدر يف حـق 
املشـتبه فيـه الثاني ثالثة 03 سـنوات حبـس نافذة 
مع اإليـداع وغرامـة مالية 200 ألـف دج ، كما صدر 
يف حق املشـتبه فيـه الثالث 03 سـنوات حبس نافذة 

وغرامـة ماليـة 200 ألـف دج مـع فيمـا تـم وضـع 
املشـتبه فيهمـا القـارصان البالغـان مـن العمر 17 
سـنة باملركـز املتخصـص يف إعـادة تربيـة األحداث 

بسـعيدة. ذكور 

ح. بن عثمان

فارس. ل

بن. عثمان

ع. ع

ب. إسمهان

أطلقته مؤسسة الجزائرية للمياه 
تسهيال للعملية  

استهدف 3 ثالث تالميذ متوسطة

�ل�ضروع في ت�ضديد �لفو�تير 
و�لم�ضتحقات �إلكترونيا عبر 

تطبيق "مياهي موب"

�الإطاحة ب�ضبكة �إجر�مية تقوم بالهجرة 
غير �ل�ضرعية بالق�ضر بعين �لدفلى

المدير العام لبنك البركة كريم سعيد لـ”أخبار الصباح”:

سطيف

برج بوعريريج

مع استرجاع المسروقات 

تتراوح أعمارهم ما بين 17 و39 سنة

بنك �لبركة ي�ضتعد لتقديم عرو�س �قتناء �لمركبات 
و�ل�ضيار�ت بال�ضيغة �الإ�ضالمية

�أمن �لعلمة يوقف �ضخ�ضان �ضرقا 900 مليون �ضنتيم

تد�ضين وحدة جديدة لت�ضنيع �أجهزة �لتلفزيون 
بتقنية SMT بمجمع كوندور

تفكيك جمعية �أ�ضر�ر تخت�س في �ل�ضرقة �لمو�ضوفة 
بالتعدد بوهر�ن

توقيف خم�ضة �أ�ضخا�س تورطو� في ق�ضايا �ل�ضرقة ب�ضعيدة 

�نقالب حافلة لنقل �لم�ضافرين 
بالطريق �ل�ضيار �ضرق غرب

المحلي

يودي بحياة 3 أشخاص وإصابة 11 آخرين 

لقـي 3 أشـخاص مرعهم 
وأصيـب 11 آخريـن بجـروح 
متفاوتـة الخطـورة يف حـادث 
انحـراف حافلة  مـرور جـراء 
لنقل املسـافرين عىل مسـتوى 
غـرب  السـيار رشق  الطريـق 
اتجـاه الجزائر بلديـة جباحية 
يف  بلحنـاش  املسـمى  املـكان 
البويـرة. وتدخلـت اسـعافات 
الحمايـة املدنيـة بالبويرة عىل 
السـاعة 03سـا15د ممثلـة يف 

وحدة القطـاع جباحية مدعمة 
بـكل من وحـدة القطـاع عمر 
القادريـة،  الثانويـة  والوحـدة 
الرئيسـية،  والوحدة  االخرية 
الجرحـى ونقلهم  اسـعاف  تم 
االخريـة  مستشـفى  اىل 
وتحويـل الوفيـات اىل مصلحة 
حفـظ الجثـث لذات املؤسسـة 
. وأشـار بيـان لـذات املالح إىل 
أن الحافلة تشـغل خط سـوق 

الجزائر. ق. مأهـراس 

بن. عثمان

ق. م 
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الجيوفيزيــاء  وكالــة  قالــت 
ــه  ــت قوت ــزاال بلغ ــية إن زل اإلندونيس
شــمال  منطقــة  هــز  درجــات   7
ســوالويي اإلندونيســية  وأضافــت 
الوكالــة أنــه ال يوجــد احتمــال لحدوث 
أمــواج مــد عاتيــة )تســونامي(. ومــع 
ذلــك، نبّــه مركــز التحذيــر مــن أمواج 
ــط الهــادي مــن أن ثمــة  املــد يف املحي
ــاق  ــونامي يف نط ــدوث تس ــرا لح خط
ــزال.  ــز الزل ــن مرك ــرت م 300 كيلوم
وقالــت الوكالــة اإلندونيســية إن مركــز 
الزلــزال كان عــىل عمــق 64 كيلومــرتا، 
ــوب  ــرتا جن ــد 141 كيلوم ــىل بع وع
ــدة ميلونجــوان. وأوضحــت  رشقــي بل

الوكالــة أن الســكان شــعروا بالزلــزال 
ــكان  ــد س ــال أح ــوك. وق ــزر املل يف ج
ــرتز- إن  ــة روي ــادو لوكال ــة مان مدين
الســكان شــعروا بالزلــزال بقــوة 
شــديدة لعــدة ثــوان، وشــوهد النــاس 
وهــم يركضــون خــارج املبانــي، لكــن 
لــم تاُلحــظ حتــى اآلن أرضارا واضحــة 
وعــاد بعــض األشــخاص إىل منازلهــم.
وتقــع إندونيســيا عــىل مــا تســمى 
ــادي"،  ــط اله ــار يف املحي ــة الن "حلق
ــر  ــن أكث ــدة م ــا واح ــك يجعله وذل
ــم،  ــا يف العال ــاطا زلزالي ــق نش املناط

ــررة. ــزالزل متك ــرض ل ــث تتع حي

زلز�ل بقوة 7 درجات يهز قبالة �ضوالوي�ضي 
باإندوني�ضيا

التأكيد على الموقف األوروبي بضرورة الحفاظ على الوضع القانوني والتاريخي القائم في المسجد

ابرم اتفاقا مع السلطات البلجيكية يعترف من خالله الكشف عن تفاصيل 
مشاركته في فضيحة الفساد

دولي

دول  مــن  وقناصــل  ممثلــون  زار 
ــجد  ــرى املس ــي ودول أخ ــاد األوروب االتح
األقــى ، للتأكيــد عــىل املوقــف األوروبــي 
بــرورة الحفــاظ عــىل الوضــع القانونــي 
والتاريخــي القائــم يف املســجد، وذلــك 
ــالل  ــوات االحت ــن ق ــات ب ــل مواجه يف ظ

ــس. ــة نابل ــطينين بمدين وفلس
الحــرم  زار  -الــذي  الوفــد  والتقــى 
القــديس برئاســة ممثــل االتحــاد األوروبــي 
بورغســدورف-  ســفن  فلســطن  يف 
ــالمية. ــاف اإلس ــرة األوق ــؤولن يف دائ مس

ــه  ويهــدف الوفــد األوروبــي مــن زيارت
ــة احــرتام الوصايــة  ــد عــىل أهمي إىل التأكي
اإلســالمية  األوقــاف  عــىل  الهاشــمية 
ــادي  ــدس، ورضورة تف ــات يف الق واملقدس
أي أفعــال مــن شــأنها تصعيــد املوقــف يف 

ــطينية. ــائر األرايض الفلس ــدس وس الق
ــب  ــق نائ ــان ح ــال فرح ــه، ق ــن جهت م
املتحــدث باســم األمــن العــام لألمــم 
ــد  ــف ض ــة تق ــة الدولي ــدة إن املنظم املتح
أي جهــود لتغيــر الوضــع الراهــن يف 

ــدس. ــة بالق ــن املقدس األماك
جــاء ذلــك ردا عــىل ســؤال بشــأن منــع 
رشطــة االحتــالل الســفر األردنــي يف تــل 
أبيــب غســان املجــايل مــن دخــول املســجد 

األقــى.
قــوات  اعتقلــت  ذلــك،  غضــون  يف 
االحتــالل 7 فلســطينين يف أنحــاء مختلفــة 
ــال  ــة  وق ــة املاضي ــة الليل ــة الغربي بالضف
جيــش االحتــالل -يف بيــان- إن قواتــه 
خــالل  وذخــرة  أســلحة  ضبطــت 
ــت  ــكرية داهم ــوات عس ــات، وإن ق املداهم

ــت  ــة وعبث ــق متفرق ــدة يف مناط ــازل ع من
إىل  املعتقلــن  واقتــادت  بمقتنياتهــا 
بتهمــة  معهــم  للتحقيــق  معســكرات 
مقاومــة االحتــالل. وكانــت مواجهــات بــن 
ــطينين  ــي وفلس ــان الصهيون ــوات الكي ق
ــالل  ــس خ ــة نابل ــت يف مدين ــد اندلع ق
اقتحــام قــوات االحتــالل املنطقــة الرقيــة 
للمدينــة لتأمــن اقتحــام املســتوطنن 
مــا يعــرف بمقــام يوســف. وأفــادت 
ــار  ــوا الن ــن أطلق ــأن مقاوم ــادر ب مص
ــم  ــرب مخي ــالل ق ــوات االحت ــاه ق باتج
اعتقلــت  فيمــا  املدينــة،  رشق  بالطــة 
ــس  ــت دع ــابا وحاول ــالل ش ــوات االحت ق
ــت وزارة  ــة. وقال ــة الضاحي ــر بمنطق آخ
الصحــة الفلســطينية إن ضابطــا استشــهد 
برصــاص قــوات االحتــالل  شــمال الخليل، 
ممــا يرفــع إجمــايل عــدد الشــهداء إىل 15 

ــام. ــة الع ــذ بداي من
ــكل  ــود بش ــتوطنون اليه ــم املس ويقتح

متكــرر مدينــة نابلــس ألداء صلــوات يف مــا 
يعــرف بـ"مقــام يوســف" تحــت حراســة 
جيــش  االحتــالل، مــن أجــل أداء طقــوس 
النبــي  بأنــه قــر  دينيــة العتقادهــم 

ــالم. ــه الس ــف علي يوس
ــك،  ــة ذل ــطينيون صح ــي الفلس وينف
ــدى 200  ــر ال يتع ــر الق ــون إن عم ويقول
ــكن  ــلم س ــل مس ــود لرج ــه يع ــام، وإن ع
املنطقــة قديمــا يدعــى يوســف دويــكات.

أعلـن بيـر أنطونيـو بانزيريي 
عضـو الرملـان األوروبي السـابق 
أنـه ابـرم اتفاقـا مـع السـلطات 
خاللـه  مـن  يعـرتف  البلجيكيـة 
الكشـف عن تفاصيل مشاركته يف 
فضيحة الفسـاد التي هزت اركان 
كان  والتـي  االوروبـي،  الرملـان 
ورائهـا نظـام املخـزن املغربـي، 
املعلومـات  بمشـاركة  متعهـداً 
أن  يمكـن  التـي  "الكاشـفة" 

التحقيـق. مجريـات  يف  تسـاعد 
وأعلـن مكتـب املدعـي الفدرايل 
وقـع  بانزيـري  أن  البلجيكيـي 
مـا يسـمى بــ "اتفـاق  التوبـة" 
لتعميـق تعاونـه مـع السـلطاتي 
واصفـا إيـاه بأنه "تطـور مهم".
إىل  )الصفقـة(  هـذه  وتشـر 
التائـب  بموجبـه  يقـوم  تعهـد 
باإلدالء ببيانات جوهرية وكاشـفة 
يتعلـق  فيمـا  وكاملـة  وصادقـة 
بتـورط أطـراف  ثالثة حسـب ما 
جاء يف بيـان ملكتب املدعـي العام.
يلتـزم  االتفـاق  وبموجـب 

تفاصيـل  بمشـاركة  بانزيـري 
مثـل طريقة عمـل حلقة الفسـاد  
الـدول  مـع  املاليـة  واالتفاقيـات 
األخـرى وهوية أصحـاب املصلحة 
وغـر  املعروفـن  واألشـخاص  
املعروفـن" الذين "يعـرتف بأنهم 

رشـوة".              قدمـوا 
وكان الرملانـي االيطايل املتورط 
املغربيـة  الرشـاوي  فضيحـة  يف 
األوروبـي،  الرملـان  يف   ألعضـاء 
قـد رصح للمحققـن البلجيكيـن 
أن  يسـتجوبونه  كانـوا  الذيـن 
هنـاك  اتفاقـا مـع املغربـي بعـد 
انتهـاء فـرتة عضويتـه يف الرملان 
لتغيـر   2019 عـام  األوروبـي 
قـرارات الرملـان االوروبـي مقابل 
وعـد بالحصـول عىل مبلـغ بقيمة 

. يـورو   50.000
واتسـعت قائمـة املشـتبه بهـم 
لتشـمل النائبـن اإليطـايل أندريـا 
مـارك  والبلجيكـي  كوزولينـو  
الرملـان  بـدء  مـع  تارابيـالي 
األوروبـي اجراءات رفـع الحصانة 

عـىل  إلحالتهمـا  تمهيـدا  عنهمـا  
التحقيق.  ودخلت رئيسـة الرملان 
ميتسـوالي  روبرتـا  األوروبـي 
السـتعادة  السـاعة  ضـد  سـباقا 
يف  فقـط  ليـس  مفقـودة  ثقـة  
األوروبـي  العـام  الـرأي  أوسـاط 
ولكن عـىل السـاحة الدوليـة التي  
أصبحـت تنظـر إىل نـواب الهيئـة 
الرملانيـة بعـن التوجـس والريبة 
مـن احتمـال تورطهـم  يف األذيـة 
صـورة  لّطخـت  التـي  املغربيـة 
وألجـل  األوروبيـن.   الرملانيـن 
ذلـك، ُعقدت أول جلسـة االثنن يف 
قـر لويـز وايـي مقـر الرملان 
العـام  حلـول  مـع  األوروبـي 
الجديـد عىل وقـع هـذه الفضيحة 
وكيفيـة رأب الصدع الـذي  خلفته 
حاولـت خاللهـا رئيـس الرملـان 
املالطيـة روبرتـا ميتسـوال إيجاد 
آليـة فّعالة لطـي صفحـة النواب 
املرتشـن التـي شـوهت الصـورة 
الجماعيـة لرملـان كان رمـز قـوة 

األوروبية.   الـدول  ووحـدة 

وفد �أوروبي يزور �لم�ضجد �الأق�ضى و�الحتالل يعتقل 7 فل�ضطينيين

�لمتورط �لرئي�ضي في ف�ضيحة �لمغرب بالبرلمان 
�الأوروبي.... �ضاأك�ضف تفا�ضيل �أكبر

الرطــة  أكــدت 
 18 مقتــل   ، األوكرانيــة، 
وزيــر  بينهــم  شــخصا 
األوكرانــي  الداخليــة 
موناسترســكي  دينيــس 
يفغينــي  األول  ونائبــه 
إينــن و3 أطفــال وإصابــة 
 12 بينهــم  شــخًصا   26
طفــالً، وذلــك إثــر تحطــم 
بالقــرب مــن  مروحيــة 
األوكرانيــة  العاصمــة 

. كييــف
الرطــة  وذكــرت 
ــا  ــة عــىل صفحته األوكراني
الخاصــة أنــه تحطمــت 
ــوزارة  ــة ل ــة تابع مروحي
يف  األوكرانيــة  طــوارئ 
ونتيجــة  بروفــاري. 

لتحطمهــا قتــل عــىل متنها 
وزيــر الداخليــة األوكرانــي 
موناسترســكي  دينيــس 
يفغينــي  األول  ونائبــه 

إينــن".
كمــا أبلــغ رئيــس اإلدارة 
يف  اإلقليميــة  العســكرية 
ــا،  ــي كوليب ــف، أليك كيي
ــة يف  ــم مروحي ــن تحط ع
بروفــاري بالقــرب مــن 
روضــة أطفــال ومبــان 
إجــالء  وتــم  ســكنية 
ــن  ــذ م ــن والتالمي العامل

روضــة األطفــال.
ــأن  ــة ب ــادت الرط وأف
عــن  أســفر  الحــادث 
شــخًصا   14 مــرع 

. وطفلــن

مقتل وزير �لد�خلية �الأوكر�ني 
ونائبه �إثر تحطم مروحية

  ق د

  ق د

  ق د

تسبب في فرار السكان من المنازل

  ق د
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األستـــاذ بوحالـة جمــال محضـر قضائـي 01 ساحة
مصطفى عنتري باب الوادي الجزائـر

/023.17.06.21.
إعالن السادس عشر عن بيـع عقار بالمزاد العلني المادة 750-749 ق.ا.م.ا .

لفائدة /ورثـة المرحـوم جعدون حميدو وهــم أبناؤه من الزوجة األولى جعدون رضا ، جعدون خلیل
الساكنيـن بـ / 06 مقسم شباط ميرامار الرايس حميدو ، الجزائر

السيد / جعدون عمار . الساكن بـ / 06 اإلخوة محرز بلقودار الحمامات الجزائر
الزوجة الثانية السيدة / شارف نعيمة أرملة جعدون ، الساكنة بـ /50 شارع طيطري عين البنيان الجزائر .

بصفتهم مالكين في الشيوع.
وبطلب كل من :

السيد / جعدون خليل
الساكن بـ / 06 مقسم شباط ميرامار الرايس حميدو ، الجزائر .

والسيدة /شارف نعيمة أرملة جعدون .
الساكنة بـ / 50 شارع طيطري عين البنيان الجزائر

ضد كل من /
السيد جعدون نذير ، السيدة جعدون نادية ، السيدة جعدون غنية .

الساكنين بـ / 08 شارع المدارس الحمامات الجزائر .
- بنـاء علـى الحكـم الصـادر عن محكمـة باب الـوادي ، القسـم العقاري بتاريـخ 2018/12/04 جـدول رقـم 18/01970 فهـرس رقـم 18/03459 ، الممهور 

بالصيغـة التنفيذيـة بتاريـخ 2019/04/15 تحـت رقم 19/500
- بناء على القرار الصادر عن مجلس قضاء الجزائر الغرفة العقارية بتاريخ 2019/03/31 قضية رقم 19/00446 رقم الفهرس 19/01997

- بناء على قائمـة شروط البيع المودعة بأمانة ضبط محكمة باب الوادي والمؤشـر عليها من طرف رئيس المحكمة بالنيابة بتاريــخ 2020/10/06 .
- بنـاء علـى أمـر علـى عريضـة مـن أجـل تحديد جلسـة البيـع بالمـزاد العلني الصـادر عـن رئيـس محكمـة بـاب الــوادي بتاريــخ 2021/01/19 تحت رقم 

.  21/00259
نعلــن عـن بيـع بمحكمـة باب الـوادي قاعة الجلسـات رقـم 02 بتاريــخ 2023/02/08 على الساعــة 11:30 سـا صباحا شـقة سـكنية تقع بالطابـق األرضي 
لبنايـة ذات ملكيـة مشـتركة بشـــــارع المـدارس 08 ببلدية الحمامات واليــة الجزائر مسـاحتها 95 م2 واألجزاء المشـتركة تقـــدر بـ 1000/455 تحتــوي 

حسـب الخبـرة المعتمـدة والمنجزة من
قبــل الخبيـر خنـوش بلحـول والمودعة بأمانة ضبـط محكمة باب الـوادي بتاريــــــخ 2018/04/30 تحت رقــم 110 علـى قاعة جلوس ، غرفتیـن ، مطبخ ، 

مرحـاض ، بيـت الحمام ، بهـو ، بيت المهمـالت وفناء .
السعر اإلفتتاحي: 14.000.000.00 دج .

علـى الراسـي عليـه المـزاد دفع 5/1 الثمن + حقــوق التسـجيل واالشـهار والحقــوق التناسـبية ويدفـع الباقي في أجــل اقصـاه )08( ايام إلطالع علـى قائمة 
شـروط البيـع بأمانة ضبـط المحكمـة أو بمكتبه .
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مكتب األستاذ سحقي محمد أورابح محضر قضائي
 بدائرة اختصاص مجلس قضاء الجزائر
شارع علي عمار عمارة 01 الحراش ـ

 الهاتف:88 03 72 023  الفاكس 85 03 72 023  

إعالن عن بيع بالمزاد العلني لعقار
مملوك على الشيوع

يعلن المحضر القضائي الموقع أدناه 
وبناء على طلب السيد: مغراني عبد المالك

عـن بيـع عقـار مملوك على الشـيوع بالمـزاد العلنـي يـوم 09/02/2023علـى السـاعة الواحـدة مسـاءا )13.00( بمحكمة بئر مـراد رايس 
تنفيـذا للحكـم الصـادر عـن محكمـة بئر مـراد رايـس القسـم العقـاري بتاريـخ: 15/12/2016 تحـت رقـم: 05711/16 – فهـرس رقم: 

09182/16، الممهـور بالصيغـة التنفيذيـة المؤرخـة فـي 01/06/2017 تحت رقـم 1390/2017.
تعيين العقار موضوع البيع:

عقـار يتمثـل في قطعـة ارض كائنة ببلدية المرادية شـارع بلقاسـم تاخربوشـات رقم 05 قسـم 21 مجموعـة ملكية 88 ذات مسـاحة إجمالية 
قدرهـا 314 م2 وعليهـا منزل سـكني مـن نوع فيـال تتكون من طابق سـفلي وطابـق ارضي.

الطابق السفلي: به قبو، وغرفتين.
الطابق األرضي: به شقة تتكون من غرفتين، غرفة اإلقامة، مطبخ، حمام، مرحاض، رواق وغرفة الغسيل وساحة. 

السعر االفتتاحي: حدد بمبلغ: 80.714.849,87 دج. بعد إنقاص العشـر.
شـروط البيـع: إضافـة لمـا ورد في قائمة شـروط البيـع فانه على المشـارك فـي المزايدة تقديـم خمس المبلغ )%20( بواسـطة صك مؤشـر 

عليـه باسـم رئيـس أمناء الضبـط لـدى محكمة بئر مـراد رايس  
وعليـه فعلـى الجمهـور الراغـب في الشـراء وكـذا كل من يهمـه األمـر أن يتصل بديـوان المحضـر القضائـي الكائن بالعنـوان المذكـور أعاله 

لالطـالع وسـحب قائمة شـروط البيع.

المحضر القضائي



13 الخميس 19 جانفي 2023م 
الـموافق لـ 26 جمادى الثانية 1444 هـ

السـنة  بـرأس  االحتفـال  حظـي 
يف  الرميلـة  ببلديـة   2973 األمازيغيـة 
خنشـلة باهتمـام كبر، وذالك ملـا يحمله 
من رمزية  تاريخية جسـدتها املناسبة  يف  
مختلف الطقـوس والعـادات االجتماعية  
تأخـذ  وجعلتهـا  الشـاوية،  األمازيغيـة 
هـذه  وتُعـد  مميـزاً،  احتفاليـا  طابعـاً 
املناسـبة فرصة إلحياء الروابـط العائلية 
لتلقـي  مناسـبة  وكذالـك  واملجتمعيـة، 
التهانـي وتبـادل األطباق بـن العائالت. 
فيهـا يعـّر الناس عـن مشـاعرهم بهذه 
وتنظـم  احتفـاالت،  بإقامـة  املناسـبة، 
السـهرات والندوات والقـاءات ومعارض 

حـول املناسـبة.
الرميلـة   املهنـي  التكويـن  مؤسسـة 
كانـت حـارضة هـذا العـام ، وسـاهمت 
إدخـال  يف  املناسـبة  هـذه  خـالل  مـن 

الفرحـة عىل قلـوب مختلـف الحارضين 
عـن  وممثلـن  مدعويـن،  و  مرتبصـن 
مختلـف املؤسسـات الرتبويـة والثقافية 
ثريـا  برنامجـا  فأعـدت  باملنطقـة، 
التظاهـرات  مـن  للعديـد  بتنظيمهـا 
الثقافيـة والفنيـة التـي أحياهـا بعـض 
فنانـو املنطقـة، وبمشـاركة بعـض من 
الجمعيـات الثقافيـة، وبرنامـج عكـس 
عـادات وتقاليد األرسة يف بلديـة الرميلة، 
و قد شـملت التظاهرة املقامة باملناسـبة 
أنشـطة متنوعـة، و توجـت بتكريمـات 
للمشـاركن.  وكانـت السـيدة "سـعيدة 
بوضيفـة" قـد أعـدت يف هـذا السـياق، 
نشـاطا مميـزا، و جناحـا ثريـا تضمـن 
يف  املتمثلـة  الشـاوية  األطبـاق  مختلـف 
والعيـش،  والشخشـوخة،  الكسـكي، 
 ، أخـرى  أطبـاق  جانـب  اىل  الرفيـس 

مرتبصـات  مـن  العديـد  شـأن  شـأنها 
عرضنـا  الالئـي   التكوينيـة  املؤسسـة 
الكثـر من أصنـاف الحلويـات التقليدية 
و العريـة عـىل حـد سـواء، وأقامـت، 
السـيدة "نـورة بن ضيف اللـه" معرضا 
ملختلـف الصناعـات التقليديـة والتحف 
الفنيـة ذات الطابع العـري، إىل جانب 
الكثر مـن األوانـي التقليديـة الطينية و 
الفخاريـة، أمـا املالبـس فقـد عرضت يف 
جنـاح  سـهرت عـىل إعـداده مرتبصات  
فـرع الطـرز التقليـدي لـذات املؤسسـة 
مختلـف  عرضنـا  والالئـي  التكوينيـة 
منجزتهـن  خـالل دورتهـن التكوينيـة 
التـي ما تـزال مسـتمرة إىل غاية النصف 
الثانـي مـن شـهر افريـل املقبـل، وكان 
من بـن ما عـرض يف جناحهـن  اللباس 
باسـم  املعـروف  التقليـدي  الشـاوي 

امللحفـة وهـو اللبـاس التقليـدي للمرأة 
يسـمى  الـذي  و  األمازيغيـة  الشـاوية 
باللهجـة املحليـة "هيملحفـث"، الذي ما 
يـزال مشـتهر إىل غايـة اليـوم، وترتديه 
الشـاوية  املناسـبات  اغلـب  يف  النسـوة 
"رميلـة  املرتبصـة  وأنجزتـه  صممتـه 
جابـري" ، بكل مـا يحمل مـن تفاصيل 

الثقافـة الشـاوية . 
هـذا ولـم تختـزل مجريـات االحتفال 
بحلـول السـنة األمازيغيـة 2973 عنـد 
تعـدت  بـل  فحسـب،   األنشـطة  تلـك 
أغانـي   يف  تمثلـت  فنيـة   ومضـات  إىل 
شـاوية قدمهـا كل مـن الفنانـن" كريم 
عطاللـه والشـاب بـدرو"، اللـذان أمتعا 
الحارضيـن  بجمـال كلماتهمـا وعـذب 
صوتهمـا، كمـا كان لفرقة نجـوم الرق  
رائعـة،  فنيـة  معزوفـات  الفلكلوريـة 

أداهـا كل مـن األخويـن" ألغـم" اللذان  
اثبتـا جدارتهـا مـرة أخـرى يف التعامل 
أالتهمـا املوسـيقية ويف مناسـبة  تهـدف 
املنطقـة،  وتقاليـد  عـادات  ترسـيخ  إىل 
فضـال عن كونهـا كانت فرصة للشـباب 
لخلـق فضـاء لبعـث روح التواصـل مع 
املؤسسـة التكوينيـة مـن أجـل االطـالع 
يف  املرمجـة  التخصصـات  مختلـف 
الـدورة القـادم و سـبل التسـجيل فيها.

العـام  هـذا  احتفاليـة  أن  يذكـر 
جـاءت ألجـل تأكيـد االنتمـاء، كمـا أنها 
اسـتحضار لعـادات وتقاليـد متوارثة يف 
بلديـة الرميلة و كل املناطـق األمازيغية، 
و كمـا أنهـا حفاظ عىل البعـد الحضاري 

للجزائـر، وتراثهـا املوغـل يف التاريـخ.

ســيتم بمناســبة تنظيــم الطبعــة 
الفيلــم  أيــام  مــن  الســابعة 
األوروبــي بالجزائــر مــن 19 اىل 
26 جانفــي بالجزائــر العاصمــة 
وبجايــة و وهــران, عــرض عريــن 
ــج  ــا, تعال ــا و وثائقي ــا خيالي فيلم
ظاهــرة  موضــوع  معظمهــا,  يف 

ــرة الهج
و يعــرف هــذا الحــدث املخصص 
ــم  ــي، واملنظ ــابع األوروب ــن الس للف
تحــت شــعار "هجــرة و تنقــل 

ــرض  ــم"، ع ــر العال ــخاص ع األش
املوضــوع  هــذا  حــول  افــالم 
العاملــي، مــن بلــدان أوروبية ســيما 
مــن إيطاليــا و بولنــدا و الســويد و 

ــا. ــن فرنس ــذا م ــكا و ك بلجي
ــام،  ــذه األي ــاح ه ــبة افتت وبمناس
الجزائــر  ســينماتيك  ســتحتضن 
االفــالم  تســتقبل جميــع  التــي 
ــايل  ــم اإليط ــرض الفيل ــاركة، ع املش
لــك"،  اقســم  "واللــه  القصــر 
ملارســيلو مارليتــو و الفيلــم الخيايل 

الطويــل "ماطــاراس"، للمخــرج 
ــاج. ــن ح ــيد ب ــري رش الجزائ

ــفر و  ــد س ــدد اك ــذا الص يف ه
ــي  ــاد األوروب ــة االتح ــس بعث رئي
يف  إيكــرت،  تومــاس  بالجزائــر، 
عــىل  نشــطها  صحفيــة  نــدوة 
مســتوى ســينماتيك الجزائــر، بــان 
ــور  ــمح للجمه ــام ستس ــذه االي ه
الســينما  باكتشــاف  الجزائــري 
ــة عــر 20 فيلمــا تتضمــن  األوروبي
"افــكارا حــول التجارب الشــخصية 

ــم". ــر العال ــن ع ملهاجري
و مــن بــن االفــالم الخياليــة 
"اوروبــا"  هنــاك  املرمجــة، 
ــويد و  ــرون" الس ــاو "املهاج ايطالي
"الرجــل الــذي بــاع جلــده" املانيــا 
عــالوة عــىل ثالثــة افــالم وثائقيــة.

ــور،  ــىل الجمه ــيعرض ع ــا س كم
ــرات  ــج التغ ــرة تعال ــالم قص أف
املناخيــة الكبــرة و تتناول اشــكالية 
الالجئــن املناخين و نزوح الســكان 
بســبب هــذه التغــرات. و باملــوازاة 

مــع هــذه العــروض، ســيتم تنظيــم 
تكوينيــة،  ودروس  و  ورشــات 
ينشــطها الســينمائي البلجيكــي، 
جيــل نيســنا، و املخــرج الجزائــري، 

ــاج. ــن ح ــيد ب رش
األيــام  ان  اىل  اإلشــارة  تجــدر 
ــم األوروبــي، تنظمها  الســابعة للفيل
ــر  ــة االتحــاد األوروبــي بالجزائ بعث
ــون  ــة و الفن بمشــاركة وزارة الثقاف
و املركــز الوطنــي للســينماتوغرافيا.

والفنــون  الثقافــة  وزيــرة  أكــدت 
ــة  ــويل عناي ــا تُ ــي أنه ــة ُمولوج ُصوري
خاصــة بــرورة االلتــزام بأقــى 
ــن  ــل م ــة يف العم ــن االحرتافي ــة م درج
أجــل اختيــار موفــق و بنّــاء لــكل 
ــة  ــا وزارة الثقاف ــي تدعمه ــاريع الت املش
والفنــون، مشــّددًة عــىل إلزاميــة االرتقــاء 
باملحتــوى واملضامــن الفنيــة التــي 

ــالدن ــرى لب ــم الك ــدم القي تخ
إحتضــن قــر الثقافــة "مفــدي 
زكريــاء" وبــإرشاف مــن الســيدة وزيرة 
ــة  ــورة "ُصوري ــون الدكت ــة والفن الثقاف
ــج  ــالق "برنام ــات إط ــي"، فعالي ُمولوج
الدعــم العمومــي للســينما والفنــون 
ــرض  ــا ع ــهد أيًض ــذي ش واآلداب"، ال
حوصلــة النشــاط الســينمائي لســنة 
وإســرتاتيجية  تصــّور  وكــذا   ،2022
القطــاع يف مجال الســينما لســنة 2023، 
ــوزارة  ــن ال ــارات م ــور إط ــذا بحض وه

ــون.  ــة والفن ــل الثقاف وأه
ويف كلمــة ألقتهــا بهــذه املناســبة، 
أوضحــت وزيــرة الثقافــة والفنــون 
الدكتــورة "ُصوريــة ُمولوجــي"، أن هــذه 
ــه  الخطــوات تأتــي لتجــدد عهــًدا قطعت
ــا  ــذ عزمه ــات من ــد والغاي ــل املقاص بنب
ــاع  ــوض بقط ــا للنه ــي قدًم ــىل امل ع
الســينما واإلبــداع الفني وفــق التوجيهات 
الرشــيدة للقيــادة السياســية يف هــذا 
الشــأن، وعــىل رأســها رئيــس الجمهورية 
الســيد "عبــد املجيــد تبــون" الــذي أوىل 
ــن  ــاع، م ــذا القط ــة به ــه الخاص عنايت
ــة  ــاء بالحركي ــه يف االرتق ــالل إلتزامات خ
الجزائريــن  تطلعــات  إىل  الثقافيــة 
وآمالهــم، وهــذا مــع االعــرتاف بــرورة 

ــًة إىل  ــود، ُمعّرج ــن الجه ــد م ــذل املزي ب
ــرة  ــواًطا معت ــت أش ــوزارة قطع أن ال
ــيس  ــة والتأس ــو املعالج ــعيها نح يف س
لتقاليــد عمــل تمكنهــا مــن بلــوغ 
ــن  ــة م ــع جمل ــوة، ووض ــداف املرج األه
ــي  ــي ُحظ ــات الت ــورات واملخرج التص
ــىل أرض  ــاز ع ــق واالنج ــا بالتطبي أكثره
ــرة يف  ــيدة الوزي ــت الس ــدان. وأضاف املي
ذات الســياق، أنهــا تُــويل عنايــة خاصــة 
درجــة  بأقــى  االلتــزام  بــرورة 
ــل  ــن أج ــل م ــة يف العم ــن االحرتافي م
ــاريع  ــكل املش ــاء ل ــق و بنّ ــار موف اختي
ــون،  ــة والفن ــا وزارة الثقاف ــي تدعمه الت
مشــّددًة عــىل إلزاميــة االرتقــاء باملحتوى 
ــم  ــدم القي ــي تخ ــة الت ــن الفني واملضام
أصالتنــا  وتحمــي  لبالدنــا  الكــرى 
ــا نســهم بشــكل الئــق  وهويتنــا وتجعلن
يف الثقافــة اإلنســانية، مــع اإللتــزام 
يف  االحرتافيــة  مــن  درجــة  بأقــى 
العمــل مــن أجــل اختيــار موفــق وبنـّـاء 
لــكل املشــاريع التــي تدعمهــا وزارة 
ــية،  ــت األمس ــون.  وعرف ــة والفن الثقاف
ــينمائي  ــاط الس ــة النش ــرض حوصل ع
ــرف  ــذي ع ــنة 2022، وال ــوزارة يف س لل

قفــزًة نوعيــًة خاصــًة بعــد التعــايف 
ــذا  ــا، وك ــة كورون ــات جائح ــن تبع م
ــاع  ــرتاتيجية القط ــّور وإس ــرض تص ع
ــن  ــنة 2023 م ــينما لس ــال الس يف مج
خــالل آليــات الدعــم واملرافقــة، إضافــًة 
ــار  ــينما يف إط ــص للس ــم امُلخص إىل الدع
برنامــج الســتينية، وصــوالً إىل تنصيــب 
بعــض اللجــان التــي تضــم نخبــة 
ــب  ــة حس ــة الوازن ــماء الثقافي ــن األس م
ــث  ــة، حي ــواع الفني ــات واألن التخصص
ســتعمل عــىل مرافقــة الــوزارة يف إنجــاز 
املقدمــة  الفنيــة  املشــاريع  مختلــف 
للدراســة واالختيــار، وهــي "لجنــة دعــم 
الســينما" برئاســة املخــرج واملنتــج 
"عمــار تريبــش"، "لجنــة دعــم الفنــون 
واآلداب" برئاســة الكاتــب واإلعالمــي 
ــاهدة  ــة "مش ــودي" ولجن ــعيد حم "س
ــينمائي  ــد الس ــة الناق ــالم" برئاس األف
ــا  ــي"، علًم ــل صاحب ــي "فيص واألكاديم
إطــالق  أيًضــا  باملناســبة  تــم  أنــه 
الفيديــو الرتويجــي لقــر الســينما 
بمنطقــة تينركــوك بواليــة تيميمــون 
الــذي أصبــح يقــع تحــت وصايــة وزارة 

ــون ــة والفن الثقاف

ــوي  ــرح الجه ــرتح امل يق
مجوبــي"  الديــن  "عــز 
برنامجــه  ضمــن  بعنابــة 
الثقــايف لشــهر ينايــر الجــاري 
عروضــا مرحيــة بالهــواء 
الطلــق )مــرح الشــارع( 
لتنشــيط األجــواء الثقافيــة 
بهــذه املدينــة تزامنــا مــع 
التظاهــرة الرياضيــة الكرويــة 
 "2022 "شــان  القاريــة 
 )2023 ينايــر  إىل  )املؤجلــة 
مدينــة  تســتضيف  والتــي 
ــا ــن فعالياته ــا م ــة جانب عناب
ــزي,  ــيد ري ــح الس و أوض
لوكالــة األنبــاء الجزائريــة  بأن 
ــوف  ــي وضي ــور العناب الجمه
ــارج  ــل وخ ــن داخ ــة م املدين
عــىل  ســيكونون  الوطــن 
ــل  ــة املقب ــوم الجمع ــد ي موع
ــث  ــارع حي ــرح الش ــع م م
بالعرضــن  سيســتمتعون 
املرمجــن و همــا عــىل التــوايل 
ــم  ــن تصمي ــاء" م ــق امل "ري
و  بلمهــدي  الديــن  صــالح 
نوميديــا  جمعيــة  إنتــاج 
الثقافيــة بــرج بوعريريــج 
و "ريــح يف الشــباك" مــن 
تصميــم ياســن تونــي. كمــا 
يتضمــن برنامــج عــروض 
ــيط  ــة لتنش ــة املرمج املرحي
ــهر  ــة ش ــة طيل ــواء بعناب األج
ينايــر الجــاري -وفــق ذات 
ــة  املســؤول- عروضــا مرحي
لألطفــال و هــي عــىل التــوايل 

ــة  ــاكس" لجمعي ــودة مش "ع
و  بعنابــة  الذهبــي  الركــح 
"الشــمس النائمــة" لتعاونيــة 
بعــن  للثقافــة  التحــدي 
ــة أم البواقــي(,  البيضــاء )والي
إضافــة إىل عــرض خــاص 
ــة  ــة األمازيغي ــال باللغ باألطف
ــب". ــزة و الذي ــوان "املع بعن

و تعــود لركــح املــرح 
خــالل  بعنابــة  الجهــوي 
مرحيــة  الفــرتة  هــده 
"التائهــون" ألحمــد رزاق و 
إنتــاج ذات املــرح بثالثــة 
خــالل  مرمجــة  عــروض 
ــع  ــاري م ــر الج ــهر يناي ش
ــا  ــة "كازانوف ــرض مرحي ع
جبــارة  عــي  للمخــرج   "
ــل  ــب عم ــة إىل جان ــن بجاي م
ــازب"  ــوان "الع ــي بعن مرح
ــرح  ــن امل ــي م ــوالي مليان مل
الجهــوى بوهــران, حســب 

املصــدر. ذات 
ــروض  ــع ع ــوازاة م و بامل
ــب  ــم نص ــارع, ت ــرح الش م
ــى  ــوق مبن ــة ف ــة عمالق شاش
بعنابــة  الجهــوي  املــرح 
ــة  ــالت الطبع ــاهدة مقاب ملش
ــم  ــة أم ــن بطول ــابعة م الس
إفريقيــا لالعبــن املحليــن 
التــي   "2022 "شــان 
ــن 13  ــر م ــا الجزائ تحتضنه
ــل. ــري املقب ــر إىل 4 فيف يناي
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تيليسكوب   الصباح

الصباح

صورة

نـرت املمثلـة واملخرجـة الجزائريـة فاطمـة 
بلحـاج، زوجـة الفنان صالـح أوقروت، رسـالة 
مواسـاة لـه، عر حسـابها الرسـمي عـىل موقع 

. فيسبوك
وقالـت زوجـة صالح أوقـروت:  ربمـا يصعب 
عليـك الوقـت الـذي أنت فيـه اآلن، لكـن ال باس 

سـيمي.  فهو 
حامـدا  بيديـَك  لـه  “سـتلوح  وأضافـت: 
فالضوائـق تجلـب معهـا مفاتيـح الفـرج، وما 
مـن عـر إاّل ويريـن معـه والحمـد اللـه عىل 

كل حـال .
يذكـر أن الفنـان القدير صالح أوقـروت، نُقل 
يف مـاي 2021، عـىل متـن طائـرة خاصـة إىل 

فرنسـا لتلقـي العالج.
جـراء  الصحيـة  صويلـح  حالـة  وتدهـورت 
أماكـن  يف  رساطنيـة  اورام   3 مـن  معاناتـه 

جسـده. مـن  متفرقـة 
مرضـه  طبيعـة  عـن  اإلعـالن  تـىل  أيضـا، 
تضامن شـعبي ورسـمي، رّسع مـن عملية نقله 

للعـالج يف الخـارج.

شـّدد وزيـر املجاهديـن وذوي الحقـوق خالل 
اجتمـاع مع إطـارات مديرية التنظيـم والبطاقية 
واملعلوماتيـة واألرشـيف للـوزارة، عـىل رضورة 
مواصلـة املجهـودات املبذولـة يف مجـال عرنة 
القطـاع تنفيـذا لتوجيهـات رئيـس الجمهوريـة 
رقمنـة  مجـال  يف  الدولـة  وتوّجهـات  وتماشـيا 
اإلدارة وتقريبهـا مـن املواطن وتحسـن الخدمة 
العموميـة لكل املرتفقـن من مجاهديـن وأرامل 
الشـهداء وذوي الحقوق، إىل جانب حماية الرتاث 
التكنولوجيـات  باسـتغالل  والثقـايف  التاريخـي 
توسـيع  عـىل  وحـّث  الحديثـة.  والوسـائط 
ويف  اإلداري  التسـير  يف  املعلوماتيـة  الحظـرة 
خدمة التاريـخ الوطنـي، باسـتغالل التطبيقات 
عـىل غـرار التطبيق الخـاص باالنشـغاالت الذي 
يعـرف ولوجـا واهتمامـا مـن طـرف املرتفقن 
وكـذا املنصـة الرقمية للذكـرى السـتن "جزائر 

." ملجيد ا

للتجـار  الوطنيـة  الجمعيـة  أكـدت 
واملسـتثمرين والحرفيـن أن شـهر رمضـان 
املـواد  يف  نـدرة  أي  يعـرف  لـن  املقبـل، 
االسـتهالك  والواسـعة  عامـة  االسـتهالكية 
خاصة، مشـرة إىل أنـه تم اتخـاذ كل التدابر 
لالسـتجابة للطلـب الذي يعـرف تزايدا خالل 
الشـهر الفضيـل، حيـث تـم توفـر مليـون 
و500 ألـف طن من الخـر والفواكه و120 
البيضـاء  بنوعيهـا  اللحـوم  مـن  ألـف طـن 
والحمـراء. قـال حـاج الطاهر بولنـوار خالل 
بمقرهـا  الجمعيـة  عقدتهـا  نـدوة صحفيـة 
حـول "التحضـرات لشـهر رمضـان" بـأن 
االسـتهالكية  واملـواد  الغذائيـة  املـواد  كل 
الواسـعة االسـتهالك سـتكون متوفـرة خالل 
شـهر رمضان، مشـرا إىل أن الفالحـن أكدوا 
بـأن الكميـات املتوفـرة لديهـم مـن الخـر 
والفواكـه كافيـة لتغطية الطلب الـذي يقدره 
املختصـون بمليـون و500 ألـف طـن خالل 

الشـهر. هذا 
بنوعيهـا  اللحـوم  بـأن  بولنـوار  وأضـاف 
مـا  متوفـرة،  سـتكون  والبيضـاء  الحمـراء 
يـؤرش، حسـبه، السـتقرار أسـعارها، خاصة 
الحكومـة  اتخذتهـا  التـي  اإلجـراءات  بعـد 
السـتراد كميـة من اللحـوم الحمـراء لتغطية 
الطلـب املتزايـد عـىل هذه املـادة، التـي يقدر 
الطلـب عليها ما بـن 800 ألـف ومليون طن 
سـنويا، وهو يتضاعف بنسـبة %100 خالل 
شـهر رمضـان، حيـث يسـتهلك الجزائرين 
120 ألـف طـن مـن اللحـوم. وذكـر بولنوار 
بـأن وزارة الفالحـة حـددت 114 نقطـة بيع 
للحـوم املسـتوردة بمبلـغ يتوقـع أن يحـدد 
بــ1200 دينـار للكيلوغـرام، مشـرا إىل أن 
مخـزون الحبـوب والبقوليات يكفـي لتغطية 
الطلـب الوطني خالل شـهر رمضـان ولعدة 

أخرى. أشـهر 

كشـفت مديرية توزيـع الكهربـاء والغاز 
لوالية معسـكر، أن مصالحها سـجلت 346 
الغازيـة وتطويـق  القنـوات  اعتـداء عـىل 
املنشـآت الغازيـة، ومـا ال يقل عـن 3 آالف 
حالـة تعدي عـىل املنشـآت الكهربائية ذات 
الضغـط املتوسـط واملنخفض، تسـببت يف 
خسـائر ماديـة معتـرة للركـة، وأثـرت 
املواطنـن  تمويـن  ديمومـة  عـىل  سـلبا 
بالكهربـاء والغـاز ونوعية الخدمـة املقدمة 

. ئن للزبا

ظهـر لويـس ميغيـل بوينـو الناطق الرسـمي 
وشـمال  األوسـط  للـرق  األوروبـي  لالتحـاد 
إفريقيـا بملعـب نيلسـون مانديـال يف الجزائـر. 

مرتديًـا قميـص الزّليـج الجزائـري.
والتقطـت صـورة املسـؤول األوروبـي، الـذي 
للجزائـر،  يف مدّرجـات ملعـب  يجـري زيـارة 
االتحـاد  سـفر  برفقـة  بالعاصمـة،  مانديـال 
املنتخـب  مقابلـة  يتابعـان  وكانـا  األوروبـي. 
الوطنـي أمـام إثيوبيـا، ضمـن منافسـات كأس 

للمحليّـن. إفريقيـا  أمـم 
عـىل  امللّونـة  الهندسـية  األشـكال  وتُحاكـي 
القميـص، الـذي صّممته رشكة أديـداس األملانية 
كبذلـة تدريبـات لالعبـي املنتخـب الجزائـري، 
زليـج قر املشـور األثري الشـهر يف تلمسـان.

توفيـت الراهبة الفرنسـية األخـت أندريه، التي 
كانـت أكـر شـخص ال يزال عـىل قيـد الحياة يف 

العالـم، وذلك عـن عمر ناهـز 118 عاما.
وكانـت لوسـيل رانـدون التـي حملـت اسـم 
األخـت أندريـه عندما انضمـت إىل جماعة خرية 
كاثوليكيـة عـام 1944، قـد تعافـت من فروس 

كورونـا العـام املايض.
يذكـر أن الراهبـة الفرنسـية مـن مواليـد 11 
فيفـري 1904، وكانـت أكـر األحيـاء سـنا يف 
العالم.وذلـك، وفقـا لقائمـة تصنيـف املعمرين 
العامليـة التابعـة ملجموعـة أبحـاث الشـيخوخة.

وقال املسـؤول اإلعالمي يف الـدار دافيد تافيال إن 
الراهبـة رحلت فجـر الثالثـاء 17 جانفي 2023 

نومها. خـالل 
وأضـاف: “ثمة حـزن كبر، لكنهـا كانت تريد 
املـوت. كانـت ترغـب بلقـاء شـقيقها الحبيـب 

مجددا”.
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انـه  الجويـة  االراد  مصالـح  اعلنـت 
للوطـن  الشـمالية  الواليـات  ستشـهد 
إضطـراب جـوي مـن نـوع آخـر بدايـة 
من يـوم الجمعـة، ويتمثل يف تـرب هواء 
سـيبري نحـو املناطـق الرقيـة محّمـل 
بأمطـار جـد غزيـرة وتسـاقط للثلـوج .
بـن  هواريـة  لسـان  عـىل  هـذا  جـاء 
رقطـة املكلفة باإلعـالم بالديـوان الوطني 
لألرصـاد الجويـة، التي نقلـت  أن األجواء 
التـي تعيشـها الواليـات الشـمالية للوطن 
تعتـر شـتوية بامتيـاز وكانـت متوقعـة 
ومنتظـرة منـذ أسـابيع حسـب النمـاذج 
الرقميـة للرصـد الجـوي. وذلـك بسـبب 
تـرب هـواء قطبـي بـارد عـىل املناطـق 
الشـمالية للوطـن. حيـث تمثل يف تسـاقط 
أمطـار معتـرة وأحيانـا راعـدة مرفوقـة 
بحبـات الـرد. باإلضافة كذلك إىل تسـاقط 
الداخليـة  املرتفعـات  كافـة  للثلـوج عـىل 
التـي يرتاوح علوهـا مابـن 700 إىل 800 

وهـو إضطـراب جـوي نشـيط.
وأشـارت بن رقطـة، إىل أن األجـواء عىل 
املناطـق الغربية ستتحسـن خالل صبيحة 
الواليـات  عـىل  بينمـا  الخميـس.  اليـوم 
الوسـطى والرقيـة فستتحسـن األجـواء 
مسـاء الخميـس. غـر أن هـذا اإلسـتقرار 
سـيبقى مؤقتـا إىل غاية دخـول إضطراب 
جـوي من نوع آخـر يوم الجمعة، مشـرة  
أن مصالـح األرصـاد الجويـة تتوقع عودة 
اإلضطرابـات الجويـة وهـذه املـرة دخول 
إضطـراب مـن نـوع آخـر بداية مـن يوم 
الجمعـة مـن نـوع آخـر مؤكدة أنـه ليس 
هـواء قطبـي بـل هـواء سـيبري. يخص 
يف البدايـة املناطـق الرقيـة ثـم ينتقل إىل 
الواليـات الوسـطى يوم السـبت. سـيكون 
محمـل بهـواء بـارد وأمطـار جـد معترة 

ومتواصلة. غزيـرة  تكـون 

تدخلـت فـرق النجـدة للحمايـة املدنية 
سـطيف صبيحـة أمـس 2023 لحادثـن 

. قن متفر
وحسـب بيـان  للحمايـة املدنيـة فـان 
األول حـادث منـزيل سـجل عـىل السـاعة 
الخامسـة والنصـف تمكنـت خاللـه فرق 
إنقـاذ  مـن  سـطيف  الرئيسـية  الوحـدة 
سـبعة أفـراد من عائلـة واحـدة )الوالدين 
أطفـال  وخمسـة  40سـنة  و  سـنة   52
و15  5سـنوات  بـن  أعمارهـم  تـرتاوح 
لغـازات  استنشـاقهم  إثـر  عـىل  سـنة( 
اإلحـرتاق السـامة املتربـة مـن القنـوات 
املتواجـدة  بشـقتهم  باملدفـأة  الخاصـة 
الرمـان  عـن  حـي  مسـكن   308 بحـي 

سـطيف. رشق  صابـر  اوالد  بلديـة 
وامـا الثانـي حـادث عمـل سـجل عـىل 
السـاعة التاسـعة تكفلت بنجـدة ضحاياه 
فـرق املركـز املتقـدم عبـد املجيـد دربال 
سـطيف، تمثـل يف حـادث سـقوط ثالثـة 
عمـال مـن علـو حـوايل 10 أمتـار خلـف 
تبلـغ  بليغـة،  متعـددة  إصابـات  لهـم 
أعمارهـم 33، 41 و42 سـنة، كان ذلـك 
أثنـاء قيامهـم بأشـغال عىل واجهـة منزل 
فـردي قيـد اإلنجـاز بتعاونيـة البيان حي 
قـاوة شـمال مدينة سـطيف. تم إسـعاف 
وإجـالء كل املصابـن لـكي الحادثـن إىل 
الجامعي سطيف. استعجاالت املستشـفى 

الفجر 06:28 

الظهر 12:58 

العصر 15:38 

المغرب 18:01

العشاء 19:24

akhbarelsabahonline@gmail.com :الخميس 19 جانفي 2023م الموافق لـ 26 جمادى الثانية 1444 هـ            العدد: 380               الثمن 15 دج            البريد اإللكتروني 

مواقيت الصالة للجزائر 
العاصمة وضواحيها

توقعات أحوال الطقس لنهار الغد

الجزائر 
13-07

قسنطينة 
07-02

ورقلة 
16-02

بشار 
15-00

ال تنسوا متابعة صفحتنا على الفايسبوك:

fb.com/akhbarelasbah

www.akhbarelsabahonline.dz :الموقع اإللكتروني

سحب من هذا العدد 
2000 نسخة

وهران 
16-09

تمكنـت مصالـح أمـن واليـة الجزائر, 
ممثلـة يف فرقـة قمـع اإلجـرام بمقاطعة 
مـن  باألبيـار,   03 القضائيـة  الرطـة 
وضـع حـد لشـبكة إجراميـة مختصة يف 

املتاجـرة باملخـدرات.
لـذات  بيـان  بـه   أفـاد  مـا  وحسـب 
املصالـح، فان قضيـة الحال التـي كانت 
تحـت اإلرشاف الدائـم للنيابـة املختصـة 
ذات  عنـارص  تمكنـت خاللهـا  إقليميـا, 
تفتيـش  أذونـات  تنفيـذ  بعـد  الفرقـة 
وتمديد اختصـاص, من توقيف “سـبعة 
مـا  أعمارهـم  تـرتاوح  أشـخاص   )07(
بـن )28 و42( سـنة, سـتة )06( منهم 

ينحـدرون مـن واليـة الجزائـر”.
ضبـط  عـن  العمليـة  أسـفرت  وقـد 
املخـدرات  مـن  كلـغ   )03(“ وحجـز 
 )01( الهنـدي,  القنـب  نـوع  مـن 
سـيارة سـياحية و )01( دراجـة ناريـة 
تسـتعمالن لنقـل هاتـه السـموم, )07( 
محظـور  سـالح   )01( نقالـة,  هواتـف 

كهربائـي(”. )صاعـق 
وأشـار البيـان إىل أنـه “بعد اسـتكمال 
جميـع اإلجراءات القانونية, سـيتم تقديم 
املختصـة  النيابـة  أمـام  فيهـم  املشـتبه 
شـبكة  تكويـن  قضيـة  عـن  إقليميـا 
إجراميـة مختصة يف املتاجـرة باملخدرات 
)القنـب الهنـدي( وعرضهـا عـىل الغـر 
للبيـع والنقل مـع التخزين باسـتحضار 
مركبـة, متبـوع بحيـازة سـالح أبيـض 
محظـور مـن الصنف السـادس )صاعق 
كهربائـي( بـدون رخصـة مـع العود".

إحباط محاوالت إدخال كميات ضخمة من المخدرات عبر الحدود مع المغرب

تسجيل وفاة 9 أشخاص وانقاذ 13 شخصا

أوقفـت مفـارز مشـرتكة للجيـش الوطنـي 
الشـعبي، يف إطـار عمليات مكافحـة اإلرهاب، 
)09( عنـارص دعـم للجماعـات اإلرهابيـة يف 

عمليـات منفصلـة عـر الـرتاب الوطني.
وأفـاد بيـان لـوزارة الدفاع الوطنـي، أنه يف 
سـياق الجهـود املتواصلة املبذولـة يف مكافحة 
اإلرهـاب ومحاربـة الجريمـة املنظمـة بـكل 
أشـكالها، نفـذت وحـدات ومفـارز للجيـش 
الوطني الشـعبي، خـالل الفرتة من 11 إىل 17 
جانفـي 2023، عديد العمليات التي أسـفرت 
عـن نتائـج نوعيـة تعكـس مـدى االحرتافيـة 
العالية واليقظـة واالسـتعداد الدائمن لقواتنا 
املسـلحة يف كامـل الـرتاب الوطنـي. ويف إطار 
محاربـة الجريمـة املنظمة ومواصلـة للجهود 
الحثيثـة الهادفـة إىل التصـدي آلفـة االتجـار 
باملخـدرات ببالدنـا، أوقفـت مفارز مشـرتكة 
مـع  بالتنسـيق  الشـعبي،  الوطنـي  للجيـش 
مختلـف مصالـح األمـن خـالل عمليـات عر 
النواحـي العسـكرية، )63( تاجـر مخـدرات 
وأحبطـت محـاوالت إدخـال كميـات ضخمة 
املغـرب،  مـع  الحـدود  عـر  املخـدرات  مـن 
تُقـدر بــ )07( قناطـر و)52,2( كيلوغرام 
مـن الكيـف املعالج، فيمـا ضبطـت )1,35( 
كيلوغـرام مـن مـادة الكوكايـن و)72949( 

مهلوس. قـرص 
مـن  بـكل  انـه   ، ذاتـه  البيـان  وأضـاف 
تمنراسـت وبـرج باجـي مختـار وإن ڤـزام 

وتنـدوف، أوقفـت مفـارز للجيـش الوطنـي 
الشـعبي، )180( شـخصا وضبطت مسدسن 
كالشـنيكوف  نـوع  مـن  رشاشـن   )02(
و)48( مركبة و)54( مولـدا كهربائيا و)71( 
مطرقـة ضغـط و)07( أجهـزة كشـف عـن 
املعـادن، و)17,2( طـن من خليـط الحجارة 
والذهـب الخـام، باإلضافـة إىل كميـات مـن 
وتجهيـزات  تفجـر  ومعـدات  املتفجـرات 
التنقيـب غـر  أخـرى تسـتعمل يف عمليـات 
املـروع عـن الذهـب، يف حـن تـم توقيـف 
)13( شـخص وضبـط )12( بندقيـة صيـد 
و)03( مسدسـات آليـة وكميـات مـن املـواد 
الغذائيـة املوجهـة للتهريـب واملضاربـة تُقدر 
بــ)159,7( طـن وكـذا )1475( وحـدة من 

مختلـف املروبـات، وهـذا خـالل عمليـات 
متفرقـة عـر الـرتاب الوطنـي. 

وكمـا أحبط حـراس الحدود بالتنسـيق مع 
مصالـح الـدرك الوطنـي محـاوالت تهريـب 
كميات كبـرة من الوقود تُقـدر بـ )38860( 
لـرت بكل من بـرج باجـي مختار وتمنراسـت 

أهراس والطارف وتبسـة. وسـوق 
وإضـاف البيـان ذاتـه ، مـن جهـة أخرى، 
السـواحل محـاوالت هجـرة  أحبـط حـراس 
غر رشعية بسـواحلنا الوطنيـة وأنقذوا )79( 
شـخصا كانـوا عـىل متـن قـوارب تقليديـة 
الصنـع، فيما تـم توقيـف )242( مهاجر غر 
رشعـي مـن جنسـيات مختلفـة عـر الـرتاب 

. لوطني ا

تلقـى وزيـر اإلتصـال محمـد بوسـليماني 
نبأ وفـاة الصحفـي عبد القـادر دريـوة الذي 
وافتـه املنيـة أمـس االول عـن عمـر ناهز 69 

. سنة
الذيـن  األوائـل  الصحفيـن  مـن  الفقيـد 
حيـث  الجمهوريـة،  جريـدة  مجـد  صنعـوا 
شـغل بهـا منصـب رئيـس تحريـر إىل غايـة  
سـنة 2004. كمـا شـغل أيضا عـدة مناصب 
مع عناويـن مختلفـة لجرائد وطنيـة وخاصة 
أهمهـا منصـب مديـر النـر بجريـدة صوت 
الغـرب الصـادرة بوهـران. ثم منصـب رئيس 

التحرير بجريـدة الوطني سـنة 2008،التحق 
مؤخـرا بجريـدة الشـباب الجزائري. وشـغل 
وافتـه  أن  إىل  التحريـر،  مديـر  بهـا منصـب 

املنيـة بعـد رصاع مـع مـرض عضـال.
الوزيـر  تقـدم  األليمـة،  املناسـبة  وبهـذه 
بأخلـص عبـارات التعـازي وأصـدق مشـاعر 
ولـألرسة  خاصـة  الفقيـد  لعائلـة  املواسـاة 
اإلعالميـة كافة. راجيـا من املوىل العـي القدير 
أن يتغمـد الفقيـد بواسـع رحمتـه وغفرانـه 
ويلهـم أهلـه وذويه جميـل الصر والسـلوان.

كشـفت حصيلـة تدخـل وحـدات الحماية  
املدنيـة  خـالل 24 سـاعة األخـرة   2706 
تدخـل يف مناطـق مختلفة من الوطـن وهذا 
عـىل إثـر تلقـي مكاملـات االستغــاثة مـن 
طـرف املواطنـن، هـذه التدخـالت شـملت 
مختلـف مجـاالت أنشـطة الحمايــة املدنية 
سـواء املتعلقـة بحـوادث املـرور، الحوادث 
املنزلية اإلجـالء الصحي، إخمـــاد الحرائق 

و األجهـزة األمنيـة.
و يف سـياق حوادث املـرور، قامت وحدات 
الحمايـة املدنية بـ 115 تدخـل عىل إثر عدة 
حـوادث سـجلت عـر عـدة واليـات، خلفت 
هـذه األخـرة وفـاة 9اشـخاص و  إصابـة 
ومتفاوتـة  مختلفـة  بجـروح  أخـر   112
الخطـورة،  تـم  التكفـل بالضحايـا يف عن 
املـكان وتحويلهم اىل املصالح االستشـفائية.
املدنيـة  الحمايـة  وحـدات  تدخلـت  كمـا 
13 شـخصت  إنقـاذ وإسـعاف  مـن أجـل 
إختنـاق جـراء إستنشـاقهم  بدايـة  لديهـم 

غـاز أحـادي أكسـيد الكربـون CO املنبعث 
مـن أجهـزة التدفئـة و سـخانات امليـاه و 
الحمـام داخـل منازلهـم، عـر عـدة واليات 
يف  بالضحايـا  التكفـل  تـم   ، الوطـن   مـن 
عـن املـكان ونقلهـم يف حالـة مقبولـة اىل 

. االستشـفائية  املؤسسـات 
مـع تسـجيل وفاة 2 شـخصن مـن عائلة 
الكربـون  احـادي  بغـاز  اختناقـا  واحـدة 
املنبعـث مـن سـخان مـاء يتعلـق بـاألب و 
االبـن ، الحادث وقـع هذا اليـوم 18 جانفي 
2023 باملسـكن العائـي بحـي 17 أكتوبـر  
بلديـة عن الصفـراء  والية نعامـة  ، تم نقل 

الضحايـا  اىل املستشـفى املحـي .
فيمـا يخـص تدخـالت مصالـح الحمايـة 
املدنيـة عىل اثـر هبوب ريـاح قويـة خاصة 
يف كل مـن واليـات عـن الدفـىل ، مسـتغانم  
، تيسمسـيلت و املديـة أيـن تـم االسـتنجاد 
بمصالـح الحمايـة املدنية : والية مسـتغانم 
انهيـار سـقف مطبـخ مـن الرتنيت بـدوار 

العدايديـة بلديـة بوقـرات أدى اىل اصابـة 
امـرأة بجـروح يف الكتف ، تم نقـل الضحية 
اىل املستشـفى املحـي ، اىل جانـب سـقوط 
جـدار ملسـكن بحي حمـو ببلدية مسـتغانم 
الرجـل  يف  بجـروح  طفـل  اصابـة  اىل  أدى 
تـم إسـعافه يف عـن املـكان و تحويلـه اىل 
انهيـار  املديـة  واليـة   ، املحـي  املستشـفى 
جـدار لفناء منزل بحي سـيفل بلديـة املدية 
أدى اىل اصابـة امرأة بجـروح يف الرجل ، تم 
اسـعاف الضحيـة يف عـن املـكان ونقلهـا 
اىل املستشـفى واليـة عـن الدفـىل  سـقوط 
خيـط كهرباي لتيـار الضغط العـايل متبوع 
بحريـق باملـكان املسـمى الضايـا بلدية عن 
الدفىل بدون تسـجيل ضحايا ، وكذا سـقوط 
شـجرة عـىل سـيارة بشـارع عوامـر بلدية 
العباديـة بـدون تسـجيل ضحايـا ، واليـة 
تيسمسـيلت سـقوط شـجرة عـىل سـيارة 
بحي 320 مسـكن بلدية تسيمسـيلت بدون 

تسـجيل خسـائر برية .
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سطيف

لقـي 3 أشـخاص مرعهـم وأصيب 
10 آخرين بجـروح متفاوتـة الخطورة 
يف حـادث مرور جـراء انحـراف حافلة 
لنقل املسـافرين عـىل مسـتوى الطريق 
الجزائـر  إتجـاه  غـرب  رشق  السـيار 
بلدية جباحيـة املكان املسـمى بلحناش 

يف البويـرة.
وتدخلـت اسـعافات  الحمايـة املدنية 
عـىل السـاعة  3سـا15د  مـن صبـاح 
وانقـالب   انحـراف  أجـل  ، مـن  امـس 
بالطريـق  املسـافرين  لنقـل  حافلـة 
الجزائـر  إتجـاه  غـرب  رشق  السـيار 
بلديـة جباحية املكان املسـمى بلحناش،  
خلـف الحادث  03وفيـات و 10 جرحى 
تـم إسـعافهم و نقلهـم اىل مستشـفى 
االخريـة فيمـا تم تحويـل الوفيات اىل 
مصلحـة حفـظ الجثث لذات املؤسسـة، 
والحافلـة تشـغل خـط الجزائر سـوق 
اهـراس والعمليـة تمـت بحضـور وايل 
الواليـة و مديـر الحماية املدنيـة للوالية.

3 وفيات و 10جرحى في حادث  
�نقالب حافلة لنقل �لم�ضافرين
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