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واكت�ضبنا نظام معلوماتي �ضامل

اأرحاب: رهان ر�ضمي لتفعيل ربع 
مليون حامل م�ضروع �ضنة 2023 
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استحداث صندوق استثمار المخاطر 
يتّم تمويله من طرف 6 بنوك عمومية

االستنجاد بكاسحات وعتاد متنوع إلزالتها
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 الو�ضعية الجوية الحالية �ضت�ضتمر اإلى غاية نهاية هذا الأ�ضبوع 

 الجوية الجزائرية.. ا�ضطرابات في هذه الرحالت ب�ضبب الثلوج 

 رغم التقلبات الجوية اإل اأنه لم تكن هناك انقطاعات في الكهرباء  
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الحقوقيين  منتيدى  أعلين 
الجزائريين، عين فتيح ابوابيه اميام 
املنتخبين املحلن من اجل االسيتماع 
تأجييل  اىل  مشيرا   ، النشيغاالتهم 
النيدوة املقيررة عقدها حالييا حول " 
دور الديمقراطيية التنشياركية كالية 
اىل  املحليية  املجاليس  انسيداد  لحيل 

اشيعار اخير.
أنيه يف  وأوضيح بييان للمنتيدى، 
وسياسية  اإليجابيي  التفاعيل  إطيار 
منتيدى  ينتهجهيا  التيي  الحيوار 
باعتبياره  الجزائريين،  الحقوقيين 
رشيك يف تناول الشيأن العيام للبالد، 
وإيجياد السيبل القانونيية للخيروج 
املحليية  التنميية  ملشياكل  بحليول 
بالدرجية  باملواطنين  تير  التيي 
بانسيداد  تعليق  ميا  خاصية  األوىل، 
وهيو  املنتخبية،  املحليية  املجاليس 

كعنيوان  اخرتنياه  اليذي  املوضيوع 
للنيدوة الوطنية املوسيومة بيي "دور 
الديمقراطيية التشياركية كآليية لحل 
انسيداد املجاليس املحليية املنتخبة"، 
املرتقيب عقيده قريبيا، فانيه تقيرر 

اخير. اشيعار  اىل  تاجيليه 
واوضيح البييان ذاتيه، إن املنتدى 
يعلين عين تأجييل النيدوة إىل أجيل 
غير مسيمى، ويبقيى مقير املنتيدى 
زرهونيي  مختيار  بحيي  الكائين 
لطيرح  املنتخبين  أميام  مفتوحياً 
بصفية  ومناقشيتها  انشيغاالتهم، 
قانونيية، ألن االنسيداد اليذي وصيل 
أمير  للبلدييات  الهائيل  العيدد  إلييه 
خطير للغاية، وجيب تداركيه ورفع 
ييد السيلطة املركزيية عين املجالس 
املواطنيون. انتخبهيا  التيي  املحليية 

اسيتقبل إبراهييم بوغيايل رئييس 
املجليس الشيعبي الوطنيي ، اميس، 
بمقير املجليس األمين العيام التحاد 
مجاليس اليدول األعضياء يف منظمية 
التعياون اإلسيالمي، محميد قرييي 

. س نيا
الشيعبي  للمجليس  بييان  وأورد 
فرصية  اللقياء  وكان  أنيه  الوطنيي، 
الجاريية  الرتتيبيات  السيتعراض 
لليدورة 17 ملؤتمير اتحياد مجاليس 
اليدول األعضياء يف منظمية التعياون 
اإلسيالمي، حيث عرب رئييس املجلس 
الجزائيري  الربمليان  اسيتعداد  عين 
الحتضيان هيذه اليدورة يف ظيروف 
مشياركة  أن  موضحيا  جييدة، 
حضورهيا  أكيدت  التيي  املجاليس 
تبعث عيى االطمئنان بيأن مخرجات 

املؤتمير سيتكون يف مسيتوى اآلميال 
التيي يتطليع إليهيا الجميع، السييما 
يف هيذه السيياقات العامليية املختلفة 
والتيي تفرض عيى العالم اإلسيالمي 
مين التحدييات والرهانيات ميا يحتم 
للشيعوب  خدمية  مواجهتهيا  عليهيا 

اإلسيالمية.
مين جهتيه، شيكر األمين العيام 
لالتحياد رئييس املجلس عين الجهود 
املبذولية إلنجياح هيذه اليدورة وعرب 
عين ارتياحيه للتحضيرات الجارية، 
كميا عيرب عين تفاؤليه بيأن تكيون 
إضافية  لالتحياد  الجزائير  رئاسية 
نوعيية، سيتكون، بتعياون الجمييع، 
الربملانيي  العميل  لتفعييل  فرصية 
املشيرتك خدمية ملصاليح  اإلسيالمي 

اإلسيالمية. الشيعوب 

التحياد  العيام  األمين  أعيرب   
مجاليس اليدول األعضياء يف منظمية 
التعياون اإلسيالمي، محميد قرييى 
نيياس عين ادانتيه الشيديدة لعملية 
أميام  الرشييف  املصحيف  إحيراق 
اسيتوكهولم  ىف  الرتكيية  السيفارة 

السيويد. عاصمية 
هيذا  أن  العيام،  األمين  وأعتيرب 
الفعل االسيتفزازي ملشياعر املسلمن 
يمثل أقىص أنيواع الكراهية لإلسيالم 

واملسيلمن، مشيدد عيى أن القائمن 
بهيذا العميل الفاحش يجيب أن يلقوا 
السيويدية  السيلطات  وان  عقابهيم 
ليم  أن  الكاملية  املسيؤولية  تتحميل 
لهيؤالء  الرادعية  اإلجيراءات  تتخيذ 

املجرمين.
وأوضيح األمن العيام، أن القرءان 
الكرييم الذي هو أقدس مقدسياتنا ال 

يمكين قبول املسياس به.

اسيتنكر الربمليان العربي بشيدة قيام أحيد املتطرفن 
بإحيراق نسيخة مين املصحيف الرشييف أمام سيفارة 
الجمهوريية الرتكية يف العاصمة السيويدية سيتوكهولم، 
مشيددا عيى رفضيه التام ملثيل هيذه األفعيال الهمجية 
املشيينة، والتيي تعد خروجيا عى كل القوانين واملواثيق 
اإللتيزام باحيرتام  التيي تنيص عيى رضورة  الدوليية 

مقدسيات الشيعوب وعقائدهيم وأديانهم. 
وطاليب الربمليان العربيي، املجتميع اليدويل بتحميل 
مسيئولياته وتجرييم هيذه األفعيال املرفوضية جملية 

القييم واملبيادئ  وتفصييال، والتيي تتنياىف ميع كافية 
وتؤجيج  املسيلمن  وتسيتفز  واألخالقيية،  اإلنسيانية 
مشياعر الكراهيية والعنيف، و تسيتهدف زعزعية األمن 
واالسيتقرار، كميا طاليب بنبيذ كافية أشيكال الكراهية 
والتطيرف، ونيرش قييم الحيوار والتسيامح والتعاييش 
السيلمي بين الشيعوب ومنيع أي شيكل مين أشيكال 

اإلسياءة لكافية األدييان السيماوية.
وحيذر الربمليان العربيي مين خطيورة تداعييات تلك 
املمارسيات التيي تعد انتهياكا خطرا لحقوق اإلنسيان، 

مشيددا عيى رضورة نبيذ خطياب الكراهيية والعنيف، 
ووجيوب احيرتام الرميوز الدينيية، واالبتعاد عين إثارة 
الكراهيية باإلسياءة لألديان واملقدسيات وعيى رضورة 

نيرش قييم التسيامح والتعايش. 
ودعيا الربمليان العربيي إىل سين قوانين وترشيعيات 
وتوفير  الدينيية  للمقدسيات  اإلسياءة  تجيرم  دوليية 
شيعائرهم  ممارسية  يف  للمسيلمن  الالزمية  الحمايية 
الدينيية عيى قدم املسياواة ميع كافية األدييان األخرى

قامت البعثية االسيتعالمية للجنة اإلسيكان والتجهيز 
برئاسية عومليي عميار، رئيس اللجنية، بإجيراء معاينة 
ثانيية مليرشوع تهيئية الطرييق الوطني رقيم 06 الذي 
يربيط واليية برج باجيي مختار عيى محيور تيمياوين 

برقيان واملمتيد عى مسيافة 550كم. 
وسيجلت البعثية خيالل عملها تأخيرا كبرا يف نسيبة 
تقيدم أشيغال الشيطر األول مين املرشوع عى مسيافة 
140 كيم والتيي رغيم أنهيا انطلقيت شيهر ديسيمرب 
2020، إال أنهيا ليم تتعيد 30 %إىل جانب ذليك، عاينت 
اللجنة محطية انتاج الخرسيانة الزفتية، حيث سيجلت 
وجيود نسيبة قليلية مين املخيزون ال تتعيدى 65 طنا 
فيميا قيدرت الكمية املخصصية للمعالجة بيي 35 طنا .

وتابع أعضياء الوفيد معاينتهم بالوقوف عى أشيغال 
عمليية  وكيذا  املسيلحة  والخرسيانة  الحيواف  تثبييت 
تنظييف حيوض بعميق 300م بالنقطية الكلوميرتيية 

80 كيم ، كميا توقفيت البعثة عنيد العديد مين النقاط 
الكيلومرتيية وواصليت املهمية لوقيت متأخر مين الليل 
إىل غايية بلوغهيا آخر نقطية كلومرتية يف هذا الشيطر.

ومين جهية أخيرى عاينيت البعثية الشيطر املتوقف 
ألسيباب إداريية، عيى مسيافة 40كيم، حييث الحيظ 
النواب أن نسيبة تقدم أشيغاله ال تتعيدى بالواقع 50% 
وقيد عيربوا عين أسيفهم للوضعيية التيي آليت إليهيا 
الطبقية األوىل املنجيزة منيد 2021 والتيي أصبحت غر 
صالحية بسيبب تراكيم الحيىص، ويف هيذا الخصوص، 
شيدد رئييس اللجنية عيى رضورة تحيرك السيلطات 

لتسيوية هيذه الوضعيية العالقة. 
وشيدد عومليي رئييس اللجنية عيى أهميية املتابعية 
املكلفية  اليرشكات  عميل  لورشيات  ميدانييا  الجديية 
بإنجياز هيذا الشيطر، السييما تليك التي بقييت تعمل 
بنفيس الوترة البطيئية دون األخذ باالعتبيار التعليمات 

الوزاريية وال توصييات البعثة السيابقة مميا يفرس هذا 
الكبر. التأخير 

وخيالل املعاينة، اسيتمع النواب النشيغاالت السياكنة 
والبيدو الرحيل ووقفوا عيى ظروف عمل التجيار الذين 
أكدوا أنهيم يصادفون ألول ميرة وفدا برملانييا يزورهم 
للميرة الثانيية عيى التوايل يف وقيت قيايس، وعيربوا عن 

املبادرة. هذه  استحسيانهم 
ويف هيذا اإلطيار، جيدد النيواب للسياكنة حرصهيم 
عيى رفيع االنشيغاالت املعيرب عنهيا للسيلطات املعنية 
موضحين أن مسياعي ومجهيودات اللجنية تنصيب يف 
إطيار املسياهمة يف دفيع عجلية التنميية املحليية بهذه 
الدولية  توليهيا  التيي  املسيتحدثة  املحوريية  الواليية 
الجزائريية اهتماميا بالغيا، كميا هيو مسيطر ضمين 
برناميج رئييس الجمهورية، عبيد املجيد تبون إلرسياء 

معاليم لجزائير الجدييدة.

حيذرت النقابية املسيتقلة لعميال الرتبيية والتكويين 
"السيتاف" مين تناميي العنيف يف الوسيط  امليدريس 
اليذي أخيذ أبعيادا خطيرة و أشيكاال مختلفية باتيت 
املدرسية  وظيفية  وتعييق  الرتبويية  الجماعية  تيؤرق 
يف أداء دورهيا الرتبيوي و التعليميي ، متسيائلة عين 
مصير ُمخرجيات اللجنة التيي نصبتها اليوزارة خالل 
السينة الدراسيية 2015/2016  لدراسية الظاهيرة و 

معالجتهيا .
جاء هذا خالل عقد أعضييياء األمانيية الوطنييييية 
للنقيابية املستقيليية لعمييييال الرتبيييية و التكوين 
-SATEF  - اجتماعيا دورييا  ييوم 18 جانفي 2023  
باملقير الوطنيي للنقابة برئاسية السييد األمين العام ، 
لدراسية الوضعية التنظيميية والهيكليية للنقابة وطنيا 
ووالئييا ، ومناقشية مختلفالقضاييا الرتبويية واملطالب 

االجتماعيية  التيي تهم عميال و موظفي قطياع الرتبية 
بمختليف أسيالكهم و رتبهيم . وبعيد امليداوالت التيي 
تخللتهيا نقاشيات مسيتفيضة حيول مختليف النقاط 

املدرجية يف جيدول االعمال .
باملطييييالب  التمسيك  تيم    االجتمياع  وخيالل 
املرفيييييوعة يف البيان الختيييييامي ليدورة املجلس 
الوطني األخيرة املنعقد يوميي 25 و26 نوفمرب 2022 
و مطالبية السيلطات املعنيية بالتجاوب مع انشيغاالت 
، ميع دعيوة  لهيا  االسيتجابة  املوظفين و  العميال و 
الحكومية إىل سيحب ميرشوع قانيون كيفية ممارسية 
الحيق النقابيي اليذي تبّن مين خيالل القيراءة األولية 
لنصوصيه أنيه يتعيارض ميع قوانين الجمهوريية ال 
سييما الدسيتور ، و يتناقيض ميع ميا أبرمتيه الجزائر 
الحرييات  حمايية  مجيال  يف  دوليية  معاهيدات  مين  

النقابيية ، كميا يتضمين تراجيع واضيح عن املكاسيب 
املرشوعية التيي نيص عليهيا القانيون 90-14.

كميا تيم تحمييل اليوزارة مسيؤولية التأخير الكبير 
يف إصيدار القانون األسيايس الخياص بعميال الرتبية ، 
ميع املطالبية يف املقابيل إلعيادة النظير يف سيلم األجور 
برفيع النقطية االسيتداللية إىل 120 دج ، و تثمن نظام 
املنيح و العيالوات وفق مقاربية تضمن الحيل الجذري 
لتدهيور القدرة الرشائيية بعيدا عن الحليول الظرفية و 
اإلجيراءات الرتقيعية  ، و اعترب املجتمعيون أن الزيادات 
األخيرة  تبقيى غر كافيية يف ظل تنامي أسيعار معظم 

السيلع و الخدميات و ارتفاع نسيبة التضخم .
هيذا ودعت النقابية الوطنية املسيتقلة لي"السيتاف" 
إعيادة  و  الرتبويية  للمنظومية  الشيامل  اإلصيالح  اىل  

النظير يف الرباميج التعليميية و املناهيج الدراسيية .

دعيا رئيس جبهة املسيتقبل، عبد العزييز بلعيد،ببلدية 
"جامعية" بوالية املغير إىل تعزييز دور البلدية لتحقيق 
التنميية املحليية املنشيودة، مشيرا اىل أهميية تعزييز 
دور البلديية ل"تحقييق التنميية املحليية املنشيودة بما 
يسيتجيب لتطلعيات املواطن, بالنظر إىل اليدور الحيوي 

لهيا وبوصفهيا لبنة أساسيية يف مسيار التنمية".
وأوضيح بلعيد خالل لقياء جمعه بمنسيقي ومنتخبي 
تشيكيلته السياسيية بواليات الجنوب الرشقي بمناسيبة 
االحتفيال بالييوم الوطنيي للبلديية، "أن البلديية هيي 
لتجسييد  األوىل  والركييزة  للتنميية  األسيايس  املحيرك 
قويية  اقتصاديية  مؤسسيات  وبنياء  التنميوي  الجهيد 
ومجتميع فعيال", األمير الذي يسيتدعي - حسيب ذات 

يف  للمسياهمة  دورهيا  "تفعييل   - الحزبيي  املسيؤول 
املسيعى التنميوي واالقتصيادي للبيالد".

ومنتخبيي حزبيه  مناضيي  باملناسيبة  بلعييد  ودعيا 
واهتماميات  انشيغاالت  حيول  أكثير  "االلتفياف  إىل 
املواطين ومرافقتيه يف كل ميا يتعلق بالشيؤون املرتبطة 
باحتياجاتيه التنمويية"، مؤكيدا عيى أهميية ''تقرييب 
اإلدارة املحليية مين املواطين وانفتاحهيا عيى مختليف 
العموميية  الخدمية  إطيار ترقيية  املجتميع يف  رشائيح 

وتحقييق النجاعية يف تسيير الشيأن املحيي''.
أيضيا  تدخليه  يف  املسيتقبل,  جبهية  رئييس  وأبيرز 
خيالل هيذا اللقياء, املكاسيب التنمويية واإلقتصاديية 
والديبلوماسيية التيي حققتهيا الجزائر منيذ تويل رئيس 

الجمهوريية, السييد عبيد املجييد تبيون, قييادة البالد, 
مؤكيدا يف ذات الشيأن أن تشيكيلته السياسيية "كانيت 
رئييس  ومسيعى  لربناميج  الداعمين  مين  تيزال  وال 
الجمهوريية لبنياء جزائر جديدة ذات مؤسسيات قوية".
العزييز بلعييد, يف ختيام كلمتيه, عيى  وحيث عبيد 
رضورة التحيي بالحيس و الوعي الوطنيي ملجابهة كافة 
املخططيات العدائيية التيي تسيتهدف الوحيدة الوطنية 

البالد. واسيتقرار  وأمين 
ورشية  بتنشييط  اللقياء  هيذا  أشيغال  وتواصليت 
تكوينيية حيول دور البلديية يف التنميية املحلية, حسيب 

املنظمين.

أن  العلميي,  والبحيث  العيايل  التعلييم  أعلنيت وزارة 
فرييق العميل املكليف بعرصنية الجامعية السييما عى 
لجيان  خيالل  مين  رشع  قيد  البيداغوجيي,  الصعييد 
تفكير, يف عقيد لقاءات ضميت مختلف الفواعيل املعنية 

امللف. بهيذا 
"يف  فأنيه  العيايل   التعلييم  ليوزارة  بييان  وحسيب 
إطيار اإلصالحيات التيي بارشها قطياع التعلييم العايل 
والبحيث العلميي الراميية إىل عرصنة الجامعة, السييما 

عيى الصعييد البيداغوجيي, رشع فرييق العميل املكلف 
للتفكير  لجيان  تشيكيل  مين خيالل  العمليية,  بهيذه 
الجامعيية  األرسة  ميع  لقياءات  عقيد  يف  واالقرتاحيات, 
قصيد ضميان انخراط واسيع لهيذه الفواعل )أسياتذة, 
مسيؤولون, طلبية, رشكاء اجتماعيين, أوليياء التالميذ 
وممثليو الثانوييات(, وذلك ابتيداء من ييوم الثالثاء 17 

جانفيي  إىل غايية الثالثياء 31 مين نفيس الشيهر".
وأضياف نفس املصيدر أنه عى ضيوء هيذه اللقاءات, 

سييتم عرض النتائيج األولية لهيذه العمليية بخصوص 
املشياريع املتعلقية ب"إعادة تنظييم مياديين التكوين, 
اسيتحداث أقطياب جامعيية, تحضر شيهادة مزدوجة, 
 )4( الليسيانس ألربيع  التكويين يف  تمدييد  إىل جانيب 
سينوات". وخليص البييان إىل أن "كل لقياء ميع فواعل 
املؤسسية الجامعيية, سييكلل بوضيع حوصلية تضيم 

جمييع املالحظيات واالقرتاحيات املنبثقية عنه".

الوطني

فريال/ت

فريال/ت

فريال/ت

فريال/ت

دعا لسن قوانين دولية تجرم اإلساءة للمقدسات الدينية وتوفر الحماية للمسلمين

استمرت في عملها حتى وقت متأخر من الليل 

بعد أن أخذ أبعادا خطيرة و أشكاال مختلفة باتت تؤرق الجماعة التربوية

قال أن البلدية هي المحرك األساسي للتنمية 

وزارة التعليم العالي

 البرلمان العربي ي�ضتنكر اإحراق اأحد المتطرفين 
الم�ضحف ال�ضريف في ال�ضويد

بعثة لجنة الإ�ضكان تعاين العمل المنجز في محور 
الطريق برج باجي مختار 

"ال�ضتاف" تدعو الى الك�ضف عن م�ضير اللجنة الوزارية
 المن�ضبة حول العنف المدر�ضي

بلعيد يوؤكد على تعزيز دور البلدية لتحقيق عجلة التنمية 

ال�ضروع في لقاءات مع ال�ضركاء الجتماعيين من اأجل ع�ضرنة الجامعة

ادانيت الجزائير بشيدة حادثية 
حيرق نسيخ مين القيرآن الكرييم 
سيويدين  متطرفين  طيرف  مين 
تحيت أعن ممثيي القيوة العمومية 
ململكية السيويد يف مدينتيي مامليو 
ولينشيوبينغ، حسيب بييان لوزارة 

الخارجيية .
وأعربيت الجزائير عين إدانتهيا 
الشيديدة لهيذا الفعل الشينيع الذي 
من شيأنه إثارة الكراهية واستفزاز 

املشياعر الدينية للمسلمن واإلساءة 
البالغية لقييم الحرية التيي ترتكز 
عليهيا املجتمعيات بميا تحمليه من 
فإنهيا تشيدد  لإلنسيانية،  معانيي 
عيى أن هيذا الفعيل يتعيارض مع 
املبادئ األساسيية لحقوق اإلنسيان 
الجهيود  يقيوض  أن  شيأنه  ومين 
التسيامح  قييم  نيرش  إىل  الراميية 
والعييش  األدييان  بين  والحيوار 

. ملشرتك ا

الجزائر تدين ب�ضدة حرق ن�ضخ من القراآن 
الكريم من طرف متطرفين �ضويدين

فريال/ت

فريال/ت

فريال/ت

فريال/ت

نبيل.ت

منتدى الحقوقيين الجزائريين يعلن 
فتح ابوابه للمنتخبين المحليين

بوغالي ي�ضتقبل الأمين العام لتحاد 
مجال�س الدول الأع�ضاء في منظمة 

التعاون الإ�ضالمي

اتحاد مجال�س الدول الأع�ضاء في منظمة 
التعاون الإ�ضالمي يدين ب�ضدة عملية حرق 

الم�ضحف ال�ضريف في ا�ضتوكهولم 

دور الديمقراطية التشاركية كآلية لحل 
انسداد المجالس المحلية المنتخبة
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هنأ إبراهيم غالي إلعادة انتخابه 
أمينا عاما للبوليساريو 

الشيؤون  وزيير  التقيى 
الوطنيية  والجاليية  الخارجيية 
لعماميرة،  رمطيان  بالخيارج، 
رئييس املجليس الرئيايس الليبي، 
محميد املنفي، حيث نقيل تحيات 
رئييس الجمهوريية عبيد املجييد 
تعزييز  عيى  وحرصيه  تبيون 

ليبييا. يف  االسيتقرار 
للمجليس  بييان  وأوضيح 
لعماميرة  أن  الليبيي  الرئيايس 
تباحث ميع املنفي آفياق التعاون 
والتنسييق املشيرتك بين البلدين 
الجزائير  ومسياعي  الشيقيقن، 

االسيتقرار  لتعزييز  الحثيثية 
والوصيول لالنتخابيات يف أقيرب 

اآلجيال.
تضامين  لعماميرة  وجيدد 
إىل  الدائيم  ووقوفهيا  الجزائير 
جانيب املجليس الرئيايس الليبيي 
لتجسييد  الليبيي  والشيعب 
أولوييات املرحلة الراهنة، مشييدا 
بيدور املجليس الرئيايس يف ليبييا 
الوطنيية  املصالحية  لتحقييق 
كافية  ميع  والتواصيل  الشياملة 

األطيراف.

الخارجيية  وزييرة  اسيتقبلت 
والتعياون الدويل نجيالء املنقوش 
الخارجيية  الشيؤون  ،وزيير 
للمشياركة  لعماميرة  رمطيان 
ليوزراء  التشياوري  االجتمياع  يف 
خارجيية اليدول العربيية املنعقد 
العاصمية طراباس بمشياركة  يف 
بالجامعية  األعضياء  اليدول 

العربيية. 
وافياد بيان ليوزارة الخارجية، 

تبيادل الجانبان املسيتجدات عى 
والدوليية،  اإلقليميية  السياحتن 
باإلضافية إىل التأكييد عيى العمل 
الجزائير"  "إعيالن  بمخرجيات 
الصيادر عين القمية العربية 31 
بشيأن  الجزائير  ترأسيتها  التيي 
االلتيزام بتعزييز العميل العربي 
األمية  قضاييا  لصاليح  املشيرتك 

العربيية.

بعيث رئييس الجمهورية، عبيد املجيد 
تبيون، برسيالة تهنئية إىل إبراهييم غايل، 
عاميا  أمينيا  فييه  الثقية  تجدييد  إثير 
لجبهية تحرير السياقية الحميراء ووادي 
العربيية  للجمهوريية  ورئيسيا  الذهيب، 

الديمقراطيية. الصحراويية 
تبيون: ”  الرئييس  رسيالة  يف  وجياء 
أتقيدم إليكم بأحير التهانيي متمنيا لكم 
دوام النجياح والتوفييق يف أداء مهامكيم 
الصحراويية  للقضيية  خدمية  النبيلية 

العادلية وشيعبها األبيّي”.

وأضياف: “يطييب يل بهذه املناسيبة 
أن أهنئكيم عى نجاح املؤتمير 16 لجبهة 
الشيعب  صميود  وأحييي  البوليسياريو 
الصحيراوي الذي قيال كلمتيه وأكد مرة 
غير  امليرشوع  بحقيه  تمسيكه  أخيرى 
القابيل للتيرصف أو التقيادم يف تقريير 
مصيره وفقيا لألميم املتحيدة واالتحياد 
اإلفريقيي”. كما جدد رئييس الجمهورية 
الثابيت  الجزائير  موقيف  عيى  تأكييده 
الصحراويية  للقضيية  املبدئيي  ودعميه 

دلة. لعا ا

أعلنت وزارة التعليم العايل والبحث العلمي, أن فريق العمل املكلف 
بعرصنة الجامعة السيما عى الصعيد البيداغوجي, قد رشع من خالل 
لجان تفكر, يف عقد لقاءات ضمت مختلف الفواعل املعنية بهذا امللف.

اإلصالحات  إطار  "يف  فأنه  العايل   التعليم  لوزارة  بيان  وحسب 
التي بارشها قطاع التعليم العايل والبحث العلمي الرامية إىل عرصنة 
الجامعة, السيما عى الصعيد البيداغوجي, رشع فريق العمل املكلف 
عقد  واالقرتاحات, يف  للتفكر  لجان  العملية, من خالل تشكيل  بهذه 
لقاءات مع األرسة الجامعية قصد ضمان انخراط واسع لهذه الفواعل 
)أساتذة, مسؤولون, طلبة, رشكاء اجتماعين, أولياء التالميذ وممثلو 

الثانويات(, وذلك ابتداء من يوم الثالثاء 17 جانفي  إىل غاية الثالثاء 
31 من نفس الشهر".

عرض  سيتم  اللقاءات,  هذه  ضوء  عى  أنه  املصدر  نفس  وأضاف 
ب"إعادة  املتعلقة  املشاريع  بخصوص  العملية  لهذه  األولية  النتائج 
شهادة  تحضر  جامعية,  أقطاب  استحداث  التكوين,  ميادين  تنظيم 

مزدوجة, إىل جانب تمديد التكوين يف الليسانس ألربع )4( سنوات".
الجامعية,  املؤسسة  فواعل  مع  لقاء  "كل  أن  إىل  البيان  وخلص 
املنبثقة  واالقرتاحات  املالحظات  جميع  تضم  حوصلة  بوضع  سيكلل 

عنه".

للمتقاعديين  الوطنيية  املنظمية  ثمنيت 
للتقاعيد،  الوطنيي  للصنيدوق  املنتسيبن 
قيرار رئييس الجمهوريية عبيد املجييد تبون 
برفيع اجيور املتقاعديين ، واصفية القرارات 
بإقيراره  الرئييس  أخذهيا  التيي  بالحكيمية 
بين  فيهيا  يفيرق  وليم  الزييادات  لهيذه 
املتقاعديين والتيي نعتربها خطيوة حكيمة و 

جريئية.
الوطنيية  للمنظمية  بييان  وأوضيح 
الوطنيي  املنتسيبن للصنيدوق  للمتقاعديين 
للتقاعيد، " أنيه يف إطار العهيود التي قطعها 
عبيد املجييد تبيون رئييس الجمهوريية عى 
جدييدة  جزائريية  جمهوريية  لبنياء  نفسيه 
الدسيتورية  الرشعيية  سيكة  اىل  بإعادتهيا 
والرشعيية الشيعبية، بإحيداث تغير شيامل 
و حقيقيي يسيمح بتقوييم وطنيي وإعطياء 
للشيعب  ويتييح  لبالدنيا،  إنطالقية جدييدة 
العييش يف جزائير ديمقراطية مزدهيرة وفية 
لقييم نوفميرب 1954 ، جزائير يكيون فيهيا 
ميكان للجمييع، ومن بين هذه العهيود التي 
قطعهيا الرئييس بتجسييد التزاماتيه برفيع 
مميا يضمين  واملتقاعديين  للعميال  األجيور 
لهيم العييش الكرييم، وأميام هيذه املواقيف 
وتفياؤال  ارتياحيا  القيت  التيي  و  الشيجاعة 
كبريين مين طرف االجيراء وأصحياب املنح، 

مميا يعيزز ثقية املواطنين يف رئيسيهم.
وأضياف البيان ذاتيه، إن املنظمية الوطنية 

للمتقاعديين املنتسيبن للصنيدوق الوطنيي 
للتقاعيد تتابيع باهتميام و حرص شيديدين 
الرئييس  التيي أخذهيا  الحكيمية  القيرارات 
بإقيراره لهذه الزييادات ولم يفيرق فيها بن 
املتقاعديين والتيي نعتربها خطيوة حكيمة و 
جريئية ، كميا أن كل ترصيح ليس من شيأنه 
تجسييد إرادة الرئييس يف تكرييس مفهيوم 
الدولية االجتماعيية ، مرفيوض مين أي كان. 
فإننيا ، وبصفية قطعيية ندعم بشيكل كامل 
ورصييح املسياعي الحميدة وجهيود الحثيثة 
التيي يقيوم بهيا سييادته مين أجل إرسياء 
دولية الحيق و القانيون يف الجزائير الجديدة 

إن ميا يتعيرض ليه املتقاعيدون واملتقاعدات 
عيدم  و  اجتماعيي  وظليم  تهمييش  مين 
إسيتفادتهم من تحيين ملعاشياتهم بتعطيل 
مراسييم كانت يف صالحهم وانتقاص لنسيبة 
التثمين السينوية، والتيي أصبحيت تتضاءل 
الحكوميات  زمين  يف  أخيرى  اىل  فيرتة  مين 
املتعاقبية، لكين ويف ظيل تعهيدات الرئييس 
التيي قطعهيا عيى نفسيه، كان لهيا الوقيع 
الكبير يف إعيادة األميل يف نفيوس املتقاعدين 
من أجيل إسيرتجاع حقوقهيم وتمكينهم من 
االسيتفادة مين الزييادات دون تفريق بينهم.

اليدورات  عين  العيدل  وزارة  اعلنيت   
التكوينيية املربمجية لهيذا الشيهر، يف إطيار 
التعياون ميع الوالييات املتحيدة األمريكيية، 
حييث سيشيارك )30( قاضييا مين املكلفن 
بالقضاييا التجاريية و الجزائيية التيي لهيا 
حيول  ورشية  يف  الفكريية  بامللكيية  صلية 
"حقيوق امللكيية الفكريية"، مين 23 إىل 25 
جانفيي 2023، بألكسيندريا، مدينة فرجينيا 

األمريكيية. املتحيدة  بالوالييات 
واوضيح بيان ليوزارة العدل ، أنه نسيتتيح 
لقياء  الجزائريين  للقضياة  الورشية  هيذه 
نظرائهم األمريكين ومشياركتهم املمارسيات 
الجييدة يف معالجية قضاييا امللكيية الفكرية، 
ومناقشية التشييريع املتعلق بحقوق املؤلف، 
مدرييد  بروتوكيول  القرصنية،  قضاييا 
حقوق بيراءة االخيرتاع والعالمات، التسيوية 

وانتهياكات  واملدنيية  الجزائيية  القضائيية 
حقيوق امللكيية الفكريية.

و يف إطيار التعياون ميع مركيز البحيوث 
 )48( سيشيارك  القضائيية،  و  القانونيية 
حيول  بعيد،  عين  بحثيية  نيدوة  يف  قاضييا 
"آلييات إجيراء املصالحية ودورها يف تسيوية 
منازعيات العميل الفرديية" ييوم 24 جانفي 

  .2023
النيدوة إىل مناقشية أحيكام  تهيدف هيذه 
املصالحية  مكاتيب  واختصياص  املصالحية 
تثيور  التيي  املنازعيات  حيل  يف  ودورهيا 
بين العميال وأصحياب العميل مين جهية، 
وتسيليط الضيوء عيى أهيم اإلشيكاالت التي 
تثرهيا محيارض الصلح وعيدم الصليح أمام 
القيايض االجتماعيي وكيفيية معالجتهيا من 
اجيل توحييد اليرؤى واملسياهمة مين خالل 

إجيراء  فعاليية  تقديير ميدى  املناقشيات يف 
رفيع  عيى  وقييد  أويل  كإجيراء  املصالحية 
الدعيوى، وكل ذليك مين اجل ضميان فعالية 
مين  وانتظاميه  القضائيي  العميل  وتوحييد 

جهية أخيرى.
و يف إطيار التعياون ميع مفوضيية األميم 
الجزائير  يف  الالجئين  لشيؤون  املتحيدة 
)HCR(: ، سيشيارك 30 قاضييا يف ورشية 
تكوينيية حيول "حقيوق الالجئين"، يوميي 
العلييا  باملدرسية   ،2023 جانفيي  و24   23
للقضياء، وتهدف هيذه الورشية إىل التعريف 
بمهمية املفوضيية وعملهيا بالجزائير وكيذا 
تعزييز القيدرات يف مجيال القانيون اليدويل 
الوعيي  ونيرش  العميي  وتطبيقيه  لالجئين 
وإحتياجيات  وإلتزاميات  حقيوق  بشيأن 

اللجيوء. وطالبيي  الالجئين 

قيام وزيير التعليم العيايل والبحيث العلمي 
ليبييا,  لدولية  الوطنيية  الوحيدة  لحكومية 
إىل  بزييارة  األحيد,  أميس   القييب,  عميران 
جامعية الجزائر)1( "بن يوسيف بين خدة" 
بالجزائير العاصمية, وذليك يف إطيار زيارته 

للجزائير التيي تيدوم ثالثية أيام.
وعقيب زيارتيه ملختليف مرافيق الجامعية, 
أكيد القييب أن هذه الزييارة تنيدرج يف إطار 
مجيال  يف  البلديين  بين  التعياون  "تعزييز 
وتبيادل  العلميي  والبحيث  العيايل  التعلييم 
الخيربات وذليك مين خيالل تعزييز مسيار 
مؤسسيات  بين  توأمية  اتفاقييات  إبيرام 

القطاعين".
وأضاف قائيال: "تجمعنا عالقيات تاريخية 
ميع الجزائير التيي نسيتلهم مين خربتهيا يف 
عيدة مجياالت, سييما التعليم العيايل والبحث 

لعلمي". ا
باملناسيبة,  القييب  سييقوم   لإلشيارة, 
تابعية  بيداغوجيية  لعيدة هيياكل  بزييارات 

العلميي. والبحيث  العيايل  التعلييم  لقطياع 
واسيتقبل  كميال بيداري، وزيير التعلييم 
اول  ظهير  بعيد  العلميي،  والبحيث  العيايل 
اليدويل  بومديين  هيواري  بمطيار  اميس  
عميران القييب وزيير التعلييم العيايل والبنك 
لدولية  الوطنيية  الوحيدة  العلميي لحكومية 
ليبييا الشيقيقة، مصحوبيا بوفيد وزاري هام 
للجزائير يف زييارة عميل تمتيد  إىل غايية غدا 
هيذه  وتأتيي   2023 جانفيي   24 الثالثياء 
والعالقية  األخيوة  ألوارص  تكريسيا  الزييارة 
البلديين  تجميع  التيي  املتمييزة  التاريخيية 

معيا. الشيقيقن  والشيعبن 
ونقيال عين وزارة التعلييم العايل انيه كانت 
فرصية لزييارة جامعية الجزائر  بن يوسيف 
بين خيدة، وكيذا جامعية هيواري بومديين 
للعليوم والتكنولوجييا ببياب اليزوار ومركز 
تنميية التكنولوجييات املتطيورة، كما سييتم 
خيالل هيذا اللقياء التوقييع عيى الربناميج 
التنفييذي للتعاون الجزائري الليبي وسييزور 

الوفيد اللبنيي كذليك، يف هذه املناسيبة بعض 
املعاليم التاريخيية والدينيية، مثيل املتحيف 
الوطنيي للمجاهيد والجامع الكبير بالجزائر 

. صمة لعا ا

فريال/ت

فريال/ت

نبيل.ت

نبيل.ت

تتابع باهتمام القرارات الحكيمة التي اتخذها الرئيس ..المنظمة الوطنية للمتقاعدين: 

من 22 إلى 26 جانفي 2023

وزير التعليم الليبي لدى زيارة جامعة الجزائر 1

قرارات الرئي�س تبون برفع اأجور المتقاعدين
 خطوة حكيمة وجريئة

وزارة العدل تعلن عن الدورات التكوينية 
المبرمجة لفائدة الق�ضاة 

تعزيز التعاون بين الجزائر وليبيا في مجال التعليم 
العالي والبحث العلمي

بدأت رئيسية مجليس وزراء 
ميلونيي،  جورجييا  ايطالييا، 
صداقية  زييارة  األحيد،  اميس 
وعميل إىل الجزائر، تدوم يومن، 
بميا سيسياهم أكثير يف تعزييز 
محيور التعياون الجزائر-روما، 
وخطيوة اضافية يف مسيار بناء 
حقيقيية  اسيرتاتيجية  رشاكية 

بين الجزائير وإيطالييا.        
ميلونيي  زييارة  تعكيس 
املرتقبية، التيي تعكيس متانية 
بين  "التاريخيية"  العالقيات 

واالرادة  وايطالييا  الجزائير 
التعياون  تطويير  يف  املشيرتكة 
الثنائيي أكثير فأكثير، علمياً أّن 
الزييارة هيي األوىل مليلونيي إىل 
رئاسية  توليهيا  منيذ  الخيارج 
مجليس وزراء ايطاليا يف أكتوبر 
ثاليث  تعتيرب  كميا  امليايض، 
زييارة لرئييس وزراء ايطايل إىل 
الجزائير يف ظرف سينة واحدة، 
اليوزراء  بعيد زيارتيي رئييس 
أفرييل  يف  السيابق،  اإليطيايل، 

.2022 وجويليية 

رئي�ضة وزراء اإيطاليا تبداأ زيارة 
�ضداقة وعمل اإلى الجزائر

اسكندر ا

اسكندر ا

فريال/ت

فريال/ت

التاأكيد على ت�ضامن الجزائر ووقوفها 
الدائم اإلى جانب ليبيا 

المنقو�س ت�ضتقبل لعمامرة للم�ضاركة في 
الجتماع الت�ضاوري لوزراء الخارجية العرب

الرئي�س تبون يجدد تاأكيده 
على دعم الق�ضية ال�ضحراوية

ال�ضروع في لقاءات  مع ال�ضركاء الجتماعيين 
من اأجل ع�ضرنة الجامعة

لعمامرة يلتقي رئيس المجلس
 الرئاسي الليبي

الوطني
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الجزائريية  سيجلت 
السييارة صعوبية  للطيرق 
عيدة  يف  السير  حركية  يف 
السييارة  للطيرق  مقاطيع 
الكثييف  التسياقط  بسيبب 
للثليوج واألمطيار وتشيكل 
بعيدة  والضبياب  الجلييد 

البيالد. مين  والييات 
الجزائريية  وأوضحيت 
للطيرق السييارة، امس أنه  
املسيتمر  للتسياقط  نظيرا 
للثليوج عيى عيدة مقاطيع 
السييما  السييار,  للطرييق 
الطرييق االجتنابيي بجبيل 
يوسيف  وزيغيود  الوحيش 
وتاجنانيت  بقسينطينة, 
بميلية,  العييد  وشيلغوم 
والحيايس  أرنيات  وعين 
بسيطيف, وزنونة ولشيبور 
والياشير  زريقية  وعويين 
بيربج بوعريرييج, ومقاطع 
شيمال- السييار  الطرييق 

جنوب ببن شييكاو باملدية, 
فيإن حالية السير صعبية 
عى مسيتوى هيذه املقاطع.

ويف هيذا اإلطيار, ذكيرت 
أن حركية السير بمنحيدر 
لشيبور  ومقطيع  زنونية 
بوعريرييج  بيرج  بواليية 
بسيبب  مشيلولة"  "شيبه 
داعيية  الجلييد,  تكيون 
السييار  الطريق  مسيتعمي 
اىل توخيي الحيذر, خاصية 

املنحيدرات. عيى 
تواجيد  إىل  نبهيت  كميا 
ضبياب كثيف عى مسيتوى 
الوحيش  جبيل  محيول 
االتجاهين,  يف  بقسينطينة 
تفيف-خمييس  وعين 
الدفيى,  بعين  مليانية 
وقبيل وعنيد مخيرج نفيق 
وقبل  بالبوييرة,  الجباحيية 
وعند مخيرج نفق الشيفة-

الحمدانية بالطريق السييار 
تساقط  مع  شيمال-جنوب, 
الثلوج. كميات معتربة مين 

يف مقابيل ذليك, أشيارت 
حركية  أن  إىل  املؤسسية 
السير عيادت اىل سييولتها 
الطبيعيية بمقطيع الطريق 
االتجاهين(  )يف  السييار 
بيأوالد املهيدي بواليية عن 
الدفيى بعد تدخيل وحدات 
الجزائريية للطرق السييارة 
واللجيوء اىل عملية واسيعة 

لنثير املليح االصطناعيي.
بخصيوص  وأفيادت 
الطرييق  شيبكة  حالية 
املقاطيع  باقيي  يف  السييار 
األحيد,  الييوم  صبيحية 
تعيرف  السير  حركية  أن 
سييولة "عاديية" بالنسيبة 
السييار  الطرييق  ملقاطيع 
بغيرب البيالد, أميا مقاطع 
السييار بالوسيط  الطرييق 
االجتنابيي  الطرييق  وكيذا 
 - )زراليدة   2 الجنوبيي 
السير  فحركية  بيودواو( 
بسيبب  "كثيفية"  فيهيا 

األمطيار. تهاطيل 
الجزائريية  وكانيت 

للطرق السييارة قد سيجلت 
عدة تدخيالت لفيرق أعوان 
الصيانية الشيتوية التابعية 
لهيا عرب عيدد مين الواليات 
التيي عرفت تسياقطا كثيفا 
للثليوج والجلييد و وجيود 

الضبياب.
السيبت  ليلية  فخيالل 
فيرق  تدخليت  األحيد  إىل 
الشيتوية  الصيانية  أعيوان 
الثلج,  بكاسيحات  مجهيزة 
بمركبيات  مصحوبية 
مسيتوى  عيى  الدورييات 
للطرييق  عيدة  محياور 
السييار, السييما بالطرييق 
االجتنابيي بالجبيل الوحش 
بوزيان  بقسينطينة, وعين 
وتاجنانيت  بسيكيكدة, 
وعين  والحيايس  بميلية, 
وعين  بسيطيف,  أرنيات 
بيربج  ولشيبور  تاغيروت 
بوعريرييج, إلزالية الثليوج 
أروقية  عيى  املرتاكمية 
الطرييق, ويف أجيزاء أخرى 
لنثير كمييات معتيربة مين 
الجليد. امللح لتجنب تكيون 

كميا تدخليت الدورييات 
لوقيوع عدة حيوادث مرور 
انحرافيات  بسيبب  وقعيت 
مختليف  مين  ملركبيات 
األنيواع واألحجيام, نتيجية 
عاميل الرؤيية الصعبة التي 
الثلوج,  تسياقطات  أنتجتها 
باإلضافية إىل عيدم االلتزام 
بقواعيد الحيطية والحذر يف 
مثيل هكيذا ظيروف جوية 

قاسيية.
يف  املؤسسية,  وأفيادت 
هيذا السيياق, أن دورياتها 
األحيد  ظهيرة  سيجلت 
انحيراف  حيادث  وقيوع 
مقطيورة  ذات  شياحنة 
عيى مسيتوى االربعطياش 
باتجاه  بوميرداس(  )واليية 

الجزائير.
الجزائريية  ولفتيت 
أن  إىل  السييارة  للطيرق 
لكسيح  الجدييدة  االلييات 
الثليوج و نثير املليح, التي 
الرشكية  ليدى  اقتنتهيا 
اليوزن  إلنتياج  الجزائريية 
الثقييل بالرويبية )التابعية 
العسيكرية(,  للصناعيات 
"ألول  الخدمية  تدخيل 

ميرة".
الرشكية  ذات  وذكيرت 
قاميت  أنهيا  العموميية 
بتفعييل مخططهيا الخاص 
للصيانية الشيتوية وجندت 
وأعيوان  الدورييات  أعيوان 
منيذ  الشيتوية  الصيانية 
خاصية  نرشيية  صيدور 
لدييوان الوطنيي لألرصياد 
تنبييه  يتضمين  الجويية, 
مين املسيتوى الثانيي عين 
سيقوط ثليوج منيذ أميس 
 15 السياعة  عيى  السيبت 
مسياء إىل غايية ييوم األحد 

السياعة. نفيس  عيى 

املتسياقطة  الكثيفية  الثليوج  تسيببت 
أميس بغالبيية  الواليات الشيمالية يف تاجيل 
الدراسية باملؤسسيات الدراسيية، وتوقفهيا 
تماميا، بعيد ان غلقيت الطرقيات ومنعيت  
وصول التالميذ واالسياتذة اىل مؤسسياتهم 
وصيول  مين  تزامنيا  وهيذا  التعليميية، 
اضطيراب جيوي جدييد بدايية مين أميس 
واليذي حميل كمييات كبيرة مين الثليوج، 
االختبيارات  تأجييل  حتيى  ادت  والتيي 

الجامعيية. باملؤسسيات 
وأعلنيت عيدة مؤسسيات تعليميية عين 
عيدم التدريس اميس حيث  اغلقيت ابوابها 
واألسياتذة  التالمييذ  التحياق  عيدم  بعيد 
والطاقية املدريس ، لتؤجل الدراسية اىل أجل 
غير معلين والتيي هيي مرهيون بتحسين 

الجوية. األحيوال 
وقدمت مسيت توقيف الدراسية بالعديد 
مين املؤسسيات الرتبويية ملختليف والييات 
الوطين ، عى غيرار واليات جيجيل ، املدية، 
تييزي وزو ، بجايية، قسينطينة، سيطيف 
اخيرى  والييات  وعيدة  البلييدة،  البوييرة، 

. الثلوج  بسيبب 
هيذا وأصيدرت جامعيات بيانيات حول 
سيوء األحيوال الجويية حييث أكيدت فيها 
عيى  االول  السيدايس  اختبيارات  أميس 
غيرار خليية اإلعيالم لجامعية محميد ملين 
دباغين  بوالية سيطيف التي أكيدت تأجيل 

امتحانيات صبياح أميس.

الدرك الوطني ينرش بيان حول الطرق 
املغلقة بسبب الثلوج

ونيرشت قييادة  اليدرك الوطنيي  بييان 
التقلبيات  بسيبب  املقطوعية  الطيرق  عين 
الجويية األخيرة، والثليوج املرتاكمية  بداية 
بواليية تييزي وزو ، الطرييق الوطنيي رقم 
15 الرابيط بين واليتيي البوييرة و تييزي 
وزو ،بالضبيط عيى مسيتوى منطقية فيج 

تيروردة بلديية إفرحونين، الطرييق
الوالئيي رقيم 253 الرابيط بين واليتيي 
بجايية و تيزي_وزو بالضبط عى مسيتوى 
فيج شيالطة بلديية إفرحونيان،  الطرييق 
30 عيى مسيتوى منطقية  الوطنيي رقيم 
الطرييق  ايبيدرارن  بلديية  نييزي نكيوالن 
33 عيى مسيتوى منطقية  الوطنيي رقيم 

أسيول  بلديية أييت بومهيدي مغليق .
الطرييق  غليق  تيم  البوييرة،  وبواليية 
بلديتيي  بين  الرابيط   15 رقيم  الوطنيي 
)تييزي  إفرحونين  و  )البوييرة(  أغباليو 
منطقية  مسيتوى  عيى  ،بالضبيط  وزو( 
بسيبب   ، أغباليو   بلديية  تيرودة  كيول 
تراكيم الثليوج، الطرييق الوطنيي رقم 30 
الرابيط بين واليتي البوييرة و تييزي وزو 
تييزي  منطقية  مسيتوى  عيى  ،بالضبيط 
الطرييق   ، الصحارييج  بلديية  نكيوالن 
بلديتيي  بين  الرابيط   33 رقيم  الوطنيي 
البوييرة و واسييف)تيزي وزو( ،بالضبيط 
عيى مسيتوى منطقية تيكجيدة  و تيرودة 

. األسينام  بلديية 
الطرييق  جيجيل  بواليية  االمير  ونفيس 
الوالئيي رقيم 135أ الرابيط بين بلدبتيي 
بوسييف أوالد عسيكر و  جيجيل و ترعيي 
بينيان واليية ميلية .مغليق بسيبب تراكيم 
رقيم  الوالئيي  الطرييق  وكيذا  الثليوج 
135ب الرابيط بين بلدبتي بوسييف أوالد 
الوالئيي  والطرييق  الشيحنة   و  عسيكر 
رقيم 142 الرابيط بين بلديتيي الشيحنة 
واليية )جيجييل( و تسيالة ملطاطيي واليية 
137أ  رقيم  الوالئيي  والطرييق  )ميلية( 
الرابيط بين بلديتيي سيلمى بين زييادة و 
137ب  الوالئيي رقيم  تاكسينة  والطرييق 
الرابيط بين بلديتي سيلمى و بين زيادة و 
إيراقين السيوييس و الطرييق الوالئيي رقم 
137 الرابيط بين بلديتيي سيلمى و بين 
زييادة و العوانية، وكذا الرابط بين بلديتي 
إيراقن سيوييس وسيلمى بن زييادة وزيامة 
البليدي  الطرييق  اىل  اضافياة  منصوريية، 
غير مرقيم الرابط بين بلدبتيي اوالد رابح 

)جيجيل( و ترعيي بينيان واليية ميلية ..
وبواليية بجاية تم تسيجيل غليق الطريق 
واليتيي  بين  الرابيط  26أ  رقيم  الوطنيي 
عيى  بالضبيط  تييزي_وزو  و  البوييرة 
مسيتوى فقريية تاخليصت بلدية شيالطة ،  
أميا باقيي الطرقات مفتوحية يف وجه حركة 

املرور.
هذا  وتم تسيخر وسيائل مادية و برشية 
هامية عرب عدييد واليات رشق البيالد إلعادة 
فتيح املحياور الطرقية التي تسيببت الثلوج 
التيي تسياقطت ليلية السيبت إىل األحيد يف 
عرقلية حركية السير بها، حسيب ميا علم 
مين مديرييات األشيغال العموميية بيذات 

الواليات.
فبوالية قسينطينة، تم تجنييد 125 عون 
مديريية  طيرف  مين  آليية   43 و  صيانية 
األشيغال العموميية من أجيل إزالية الثلوج 
التيي سيجلت بهيا  الطيرق  عيرب محياور 

صعبة. سير  حركية 
وقال رئييس مكتب بمصلحية الصيانة و 
االسيتغالل بذات املديرية، إبراهييم لكروم, 
بيأن هيؤالء األعيوان التابعين ل6 أقسيام 
فرعيية تيم تكليفهيم بإعيادة فتيح محاور 
الثليوج  تراكيم  بسيبب  املغلقية  الطيرق 
السييما عيرب املناطيق الريفيية و الجبليية 
بعدييد البلدييات،, مضيفيا بأنيه تيم أيضا 
تخصييص 10 كاسيحات ثليوج و 9 آليية 
شيحن و 6 آليات للحفر و الشيحن الخلفي 
و 6 آلييات تسيوية إضافية إىل 12 شياحنة 
تدخل تابعية لعديد املؤسسيات العمومية و 

القطاع. بيذات  الخاصية 
كاسيحات   10 تسيخر  تيم  وبخنشيلة, 
للثليوج و14 شياحنة و 12 جيرارا فالحييا 
مجهيزا بآلة لنثير امللح إلعادة فتيح محاور 
عدييد الطرقيات الوالئيية والوطنيية التيي 
تسيببت الثليوج يف إعاقة حركة امليرور بها.
وأوضح مديير األشيغال العمومية, جواد 
زهانية, أن مديريية القطياع قاميت بوضع 
كافية اإلمكانيات املاديية تحيت التيرصف 
ملديريية  تابعيا  إطيارا   24 تسيخر  ميع 
األشيغال العمومية و72عامال و31 سيائقا 
و3 سيائقن لآللييات الكيربى إلعيادة فتح 
حركية امليرور عيرب مختلف الطرقيات التي 
عرفيت تشيكل طبقيات مين الثليوج وصل 
الغربيية  باملنطقية  سيم   25 إىل  سيمكها 

. للوالية
وأضاف ذات املسيؤول بيأن ذات املديرية 
مختليف  عيرب  للمناوبية  فرقيا  سيخرت 
القسيمات الفرعيية املتواجيدة عيرب كافية 
دوائير الوالية للعميل طول سياعات النهار 
والتدخيل يف حال تسيجيل صعوبة يف حركة 
الوالئيية  الطرقيات  محياور  عيرب  السير 
والوطنيية املتواجيدة بإقلييم ذات الواليية.

وبسيطيف, تم تسيخر إمكانييات هامة 
فتحهيا  و  الطرقيات  الثليوج مين  إلزاحية 
أميام حركة امليرور ممثلية يف 96 آلية تابعة 
العموميية,  لألشيغال  الوالئيية  للمديريية 

حسيبما عليم مين ذات املديريية .
ويتعليق األمر ب 18 كاسيحة ثلوج و 15 
شياحن خلفيي و 13 جيرار و 48 شياحنة 
و  للواحيدة  طين   2,5 بيوزن  املليح  ليذر 
مسيويتن اثنتين باإلضافية إىل ميا يقارب 

اليذي  املصيدر  ذات  حسيب  عاميل,   650
أضياف بيأن عملية إزالية الثليوج املرتاكمة 
و ذر املليح عيى مسيتوى طرقيات الواليية 
السييما باملنطقية الشيمالية التيي عرفيت 
تسياقطا مكثفيا للثليوج منيذ ليلية أميس 
السيبت عى غيرار بوقاعة و قنيزات و رسج 
الغيول و بنيي عزييز “ال تيزال متواصلة”.
مين جهتهيا, سيخرت مصاليح مديرية 
كاسيحات   7 بقاملية  العموميية  االشيغال 
ثلوج وعتياد متنوع إلزالة الثليوج املرتاكمة 
األخيرة،  السياعات  خيالل  بالطرقيات 
حسيبما علم مين مدير األشيغال العمومية.

تسخري آالت شحن إلزالة  الجليد
أهيم  بيأن  نيوارص  سيالم  وأوضيح 
كاسيحات  جانيب  إيل  املسيخرة  الوسيائل 
الثليوج تمثليت يف 4 آالت شيحن وكمييات 
الجلييد إىل جانيب آالت  املليح إلزالية  مين 
لنقيل  الخفيفية  والشياحنات  التسيوية 
العميال املتدخلين التابعة للبلدييات, مربزا 
بيأن التدخيالت شيملت محياور الطرقيات 
بمناطيق  والبلديية  والوالئيية  الوطنيية 
تاملوكية وعين صنيدل وعين العربي وبن 

النبائيل. وحميام  جيراح 
 كميا تيم تسيجيل عدييد التدخيالت عرب 
محاور الطيرق املغلقة أو التي سيجلت بها 
صعوبية يف حركية السير بوالييات أخيرى 
املسياعدة  ييد  البيالد ميع تقدييم  بيرشق 

املواطنن. لعدييد 

تحذير من اضطراب جوي جديد
الجويية،  األرصياد  مصاليح  وحيذرت 
اميس  من اضطيراب جوي محميل بأمطار 
مين  العدييد  عيى  قويية  وريياح  وثليوج 
املصلحية  أشيارت  كميا  الوطين.  والييات 
مين  كل  تخيص  الثليوج  أن  إىل  ذاتهيا، 
والييات عين الدفيى، البلييدة، بوميرداس، 
بجايية،  جيجيل، سيكيكدة،   وزو،  تييزي 
عنابة، الطيارف. إضافة إىل سيوق اهراس، 
بيرج  سيطيف،  ميلية،  قسينطينة،  قاملية، 
املدية، تيسمسييلت،  البوييرة،  بوعريرييج، 
أم  تبسية،  خنشيلة،   باتنية،   مسييلة، 
البواقيي، عيى املرتفعات التيي يصل علوها 
بين 800 و900 ميرت، ويف القرتة املسيائية 
ينتقيل إىل املرتفعيات التيي ييرتاوح علوها 
بين 600 و700 مرت. وهذا إىل غاية مسياء 

األحد. الييوم 
أميا األمطيار الرعديية فتخيص كل مين 
واليات الطيارف، عنابة، سيكيكدة، جيجل، 
بجايية، تييزي وزو، بوميرداس، العاصمة، 
تيبيازة،  الشيلف، غلييزان، معسيكر. وعن 
بلعبياس،  سييدي  تلمسيان،  تيموشينت، 
سيعيدة، تيارت، تيسمسييلت، عين الدفى، 
املديية، البوييرة، البليدة،  بيرج بوعريريج، 
سيطيف. وميلية، قسينطينة، قاملة، سيوق 
اهراس، تبسية، خنشيلة، باتنية أم البواقي. 
وسيترتاوح كمييات األمطيار املرتقبية ميا 

بين 40 إىل 50 مليم محليا.
كميا افادت مصلحية األرصياد، يف  تنبيه 
ريياح  هبيوب  مين  األول،  املسيتوى  مين 
قويية وأميواج عاليية عيى طيول الرشيط 

كامليا.سالسياحي.
نبيل.ت

االستنجاد بكاسحات وعتاد متنوع إلزالة الثلوج المتراكمة بالطرقات

مع ت�ضاقط الثلوج ..تاأجيل الدرا�ضة بالمدار�س وتعليق 
الختبارات بجامعات عدة

الوطني

الجزائرية للطرق  ت�ضجل �ضعوبة 
في حركة ال�ضير بعدة مقاطع 

للطريق ال�ضيار
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اليدويل  املطيار  مديير   أعين 
السيابق أحميد بين بلية لوهيران, 
بين شينن نجييب الليه تم انيه تم 
تحوييل الرحالت الجويية الداخلية 
مين وباتجياه وهران نحيو املحطة 
رقيم 2 باملطيار بيدال مين الخيمة 
العمالقية التيي كانيت مخصصية 

لهيذه الخطيوط.
تيم  بأنيه  شينن,  بين  وأبيرز 
اعتبيارا مين اميس تحوييل جميع 
الرحيالت الداخليية مين وباتجياه 
وهيران التابعية للخطيوط الجوية 
طاسييي  ورشكية  الجزائريية 
العميرة  رحيالت  وكيذا  للطيران 
 2 رقيم  املحطية  نحيو  والحيج 
باملطيار اليدويل السيابق أحمد بن 
بلية بيدال مين الخيمية العمالقية.
التيي  املنطقية,  أن  وأضياف 
كانيت مخصصة للرحيالت الدولية 
باملحطية رقيم 2 باملطيار اليدويل 
للرحيالت  أصبحيت  السيابق, 
توجييه  تقيرر  فيميا  الداخليية 
للمنطقة  الحيج والعميرة  رحيالت 
التيي كانيت مخصصية للرحيالت 
الجويية  للخطيوط  الدوليية 
الجزائريية, مشيرا إىل أنيه تم غلق 
الخيمية العمالقية نهائيا بيدءا من 

أميس. ليلية  منتصيف 

مين  بيدءا  أيضيا  تيم  كميا 
الرحيالت  السيبت تحوييل  مسياء 
التابعية للخطوط  املتبقية  الدوليية 
الجويية الفرنسيية و"ترانسيافيا" 
التيي  االسيبانية",  و"فولوتييا 
مارسييليا  نحيو  رحيالت  تضمين 
والخطيوط الجويية الرتكية ورشكة 
"تويسيالي" التي تضمين رحالت 
نحيو بلجييكا مين املحطية رقم 2 
باملطيار الدويل السيابق إىل املحطة 
وهيران  ملطيار  الجدييدة  الجويية 
اليدويل أحميد بين بلية, كما أشير 

. ليه إ
الجويية  الخطيوط  وكانيت 
الخمييس  أعلنيت  قيد  الجزائريية 
امليايض يف بييان عين تحوييل كل 
رحالتهيا الداخليية مين وباتجياه 
 2 رقيم  املحطية  نحيو  وهيران, 

السيابق. اليدويل  للمطيار 
للتذكير, تعيد املحطية الجويية 
بتكلفية  أنجيزت  التيي  الجدييدة, 
اجماليية تقدر بيي 36 ملييار دج, 
تحفية هندسيية معماريية بامتياز 
اإلسيالمي  الطابيع  بين  تجميع 
كونهيا  عين  فضيال  والحدييث 
الدوليية  للمقايييس  تسيتجيب 

بهيا. املعميول 

تحويل الرحالت الداخلية نحو 
المحطة رقم 2 للمطار الدولي 

ال�ضابق اأحمد بن بلة

وهران

أفياد وزيير التجيارة وترقية الصيادرات, كمال 
اتفاقييات  التوقييع عيى سيبع  تيم  أنيه  رزييق, 
جزائريية  مؤسسيات  بين  الشيعب  مختليف  يف 
وموريتانيية, يف إطيار منتيدى األعميال املشيرتك 
املنظيم عى هاميش معيرض املنتجيات الجزائرية 

بنواكشيوط.
وأوضح رزييق يف ترصيح اعالمي أنه بمناسيبة 
افتتحيت  اليذي  الجزائريية  املنتجيات  معيرض 
فعالياتيه الخمييس امليايض واملنتيدى االقتصادي 
الجزائري-املوريتانيي املنظيم الييوم السيبت عى 
هاميش هذه التظاهيرة, تم "إبرام سيبع اتفاقيات 
بمبالغ كبيرة جدابمالين اليدوالرات" بن رشكات 

وموريتانية. جزائريية 
وتشيمل هيذه االتفاقييات شيعبا متعيددة عى 
غيرار "االسيمنت والبطارييات والنوافيذ واألبواب 
وامليواد الغذائيية", حسيب رزييق مشيرا إىل أن 
التبيادالت يف السيابق كانيت "تقتيرص عيى املواد 
اليذي  املعيرض,  هيذا  بفضيل  لكين  الغذائيية", 
)عموميية  جزائريية  رشكية   166 فييه  تشيارك 
الوطنيي  االقتصياد  قيوة  إبيراز  "تيم  وخاصية( 

املوريتانيين". لإلخيوة  وحجميه 
وبعدميا أكيد نوعيية املشياركة وتنوع الشيعب 

)ميا بن 20 و 25 نشياط( خيالل التظاهرة, لفت 
الوزيير إىل أن "ميا تم ابراميه اليوم مين اتفاقيات 
يمثيل بدايية, ألن هنياك نقاشيات متواصلية بين 

القطاعات". الجانبين يف كل 
اليذي  املعيرض  هيذا  أن  إىل  الوزيير  وأشيار 
الجمهوريية  رئييس  لتوجيهيات  تنفييذا  يأتيي 
بغيرض الوليوج إىل االسيواق االفريقيية بتنظييم 
معيارض خاصية باإلنتاج الوطنيي, "حقق نجاحا 
واقبياال كبيرا مين طيرف املوريتانيين عيى هذه 
التظاهيرة", معلنيا أن املعرض القيادم للمنتجات 
القيادم  األسيبوع  تنظيميه  سييتم  الجزائريية 

بالسيودان.
من جهية أخرى, ذكير الوزير أن هيذا املعرض 
كان فرصية للتعريف بالتسيهيالت التيي تضمنها 
أن  إىل  أشيار  الجدييد, حييث  االسيتثمار  قانيون 
كانيت  االسيتثمار  لرتقيية  الجزائريية  الوكالية 
حيارضة يف املعيرض وقدميت اليرشوح الالزمية 
الجزائير  يف  األعميال  منياخ  حيول  للمسيتثمرين 
والتحفييزات التيي تتضمنها النصيوص القانونية 

الجدييدة.
ويف كلمية ألقاهيا خيالل افتتاح أشيغال منتدى 
أن  الوزيير  قيال  الجزائري-املوريتانيي,  األعميال 

يعتيرب  االقتصاديية  املواعييد  تنظييم مثيل هيذه 
"فرصية أخيرى من أجيل تقريب وجهيات النظر, 
وإعطياء دفع حقيقيي للرشاكة والتعياون الثنائي, 
ومكسيبا معتربا يرتجيم االرادة الفعلية يف تنشييط 
التجيارة البينيية, وتعزييز جسيور التواصيل من 
النشياطات  هيذه  تخلقيه  اليذي  التبيادل  خيالل 

االقتصاديية".
ونيوه رزييق ب"الدور املحيوري" اليذي يلعبه 
الجزائيري- املشيرتك  األعميال  رجيال  مجليس 
املوريتانيي اليذي يعتيرب "القاطيرة التيي يجيب 
أن تدفيع بالتعياون االقتصيادي البينيي وتسيمح 
بتوضييح الرؤية واضفياء الطابع العميي لتفعيل 
عالقيات التبادل التجياري وتنويع الييات التعاون 

االقتصيادي بين البلديين".
وكان الوزيير قيد أرشف رفقية وزيير التجارة 
والسيياحة  التقليديية  الصناعية  و  والصناعية 
املوريتانيي, ملرابيط ولد بناهيي, بنواكشيوط عى 
افتتياح أشيغال املنتيدى االقتصيادي الجزائيري-
املوريتانيي, املنظم عيى هامش معيرض املنتجات 
غايية  إىل  فعالياتيه  تسيتمر  اليذي  الجزائريية, 

الثالثياء القيادم.

أكيدت املكلفية باإلعيالم عيى مسيتوى مديرية 
االسيتغالل بالدييوان الوطنيي لألرصياد الجوية، 
أن  العاصمية،  بالجزائير  رقطية،  بين  هواريية 
باملناطيق  الحاليية ستسيتمر  الجويية  الوضعيية 
الشيمالية للبيالد إىل غايية نهاية هذا األسيبوع عى 

. ألقل ا
وأوضحيت بين رقطة يف ترصييح نقلتيه وكالة 
االنبياء الجزائريية، أن الوضعيية الجويية الحالية 
"ستسيتمر يف املناطيق الشيمالية للبيالد إىل غايية 
نهايية هيذا األسيبوع عيى األقيل, عيى أن يتيم 
عيى  معتيربة  وثليوج  أمطيار  تسياقط  تسيجيل 
املناطيق الوسيطى والرشقيية للبيالد، ابتيداء مين 

االثنن". غيد 
أغليب  التيي تشيهدها  "الوضعيية  أن  وقاليت 
تسلسيل  عين  عبيارة  هيي  الشيمالية  املناطيق 
اضطرابيات جويية تتمييز بانخفياض يف الضغط 
الجيوي اليذي دفع بمرتفيع الضغط الجيوي الذي 
كان حاجيزا مليرور الهيواء البيارد نحيو بالدنيا", 
مشيرة إىل "تسيجيل خيالل هيذا املنخفيض مين 
إميا  البيارد يكيون  للهيواء  حين آلخير, تيرسب 

قطبيي أو سييبري".

وأضافت بين رقطية أن هذه الوضعيية الجوية 
"تعيرف تسياقط أمطيار معتيربة, تكيون أحيانا 
كان عى شيكل زخيات, أو زخيات رعديية مرفقة 
االضطيراب  هيذا  يتمييز  كميا  لليربد,  بتسياقط 
تبقيى  لكنهيا  تحسين,  بفيرتات  أحيانيا  الجيوي 

." مؤقتة
أنهيا  أوردت  الثليوج،  تسياقط  وبخصيوص 
"ستتسيمر بالتسياقط عى كل املرتفعات الشمالية 
للوطين التيي يفيوق علوهيا 1000 ميرت باملناطق 

الرشقيية و 600 ميرت باملناطيق الوسيطى".
وقاليت األخصائية أن هذه الوضعية، "سيتكون 
مرفقية بانخفاض محسيوس يف درجيات الحرارة 
التيي قيد تقيارب 5 إىل 6 درجات مئويية, ويمكن 
أن تصيل إىل 4 درجيات عيى املناطيق الداخليية 
واملرتفعيات, أميا الدرجيات الدنييا فسيتقارب 6 
درجيات مئويية تحيت الصفير"، ميربزة أن "هذا 
الوضيع الجيوي البيارد سييكون يوميي االثنين 

والثالثاء".
وفيميا يتعليق بكمية األمطار املسيجلة باملناطق 
الشيمالية للوطين خيالل ال24 سياعة األخيرة, 
ذكيرت بين رقطية أنهيا "فاقيت عموميا 50 ملم 

عيى املناطيق الرشقيية للبيالد, فيما تراوح سيمك 
التيي  املناطيق  أغليب  عيى  املتسياقطة  الثليوج 
ييرتاوح ارتفاعهيا بين 800 إىل 900 ميرت برشق 
ووسيط البيالد مين 10 إىل 12 سيم, يف انتظيار 
أن يسيجل تسياقط الثليوج باملناطيق الوسيطى 
باملرتفعيات التيي يبليغ علوهيا 600 ميرت فقط".
أنيه  املتحدثية  كشيفت  الصيدد,  ذات  ويف 
الجويية  الرقميية  النمياذج  خيوارج  "وبحسيب 
الخاصية بالرصيد الجيوي, يتوقيع أنه, خيالل ما 
تبقيى مين األسيبوع الجياري وابتيداء مين نهاية 
الهيواء  تيرسب  تواصيل  الجياري,  ينايير  شيهر 
البيارد وتسلسيل االضطرابيات الجوية عيى أغلب 

للبيالد". الشيمالية  املناطيق 
وقاليت أن مصاليح األرصياد الجويية، تتوقيع 
أيضيا توغل الهيواء البيارد ابتداء من ييوم الثالثاء 
وصيوال  ببشيار  وتحدييدا  الصحيراء  شيمال  إىل 
إىل منطقية الواحيات، ميا يعنيي تسياقط بعيض 
الثلوج عيى مرتفعات منطقة بشيار التيي يرتاوح 
علوهيا ما بين 800 و900 مرت، و تلتحيق الثلوج 
بشيمال الصحيراء ومنطقية الواحيات ابتيداء من 

األربعاء ييوم 

الوطنيي  التحاليف  حيزب  دعيا 
الجمهيوري، إىل بيذل املزييد مين الجهود 
لبليوغ أهيم أهيداف التوافيق الوطنيي، و 
املتمثلة يف "تسيهيل مسيار انفتاح املجتمع 
عيى  العميل  ميع  ومرافقتيه،  الجزائيري 
حفيظ اسيتقراره وتجنيبيه االضطرابيات 
التي تعرفهيا مختليف دول العالم يف زمن 
التحيوالت العميقية التيي يشيهدها، و لن 
يتأتيى هيذا يف اعتقياد الحيزب، إالّ عيرب 
التجسييد امليداني للمكاسيب الديمقراطية 
و االقتصاديية و االجتماعيية التي تضمنها 
أغلبهيا  زال  ال  التيي  و   ،2020 دسيتور 
بعييدا عين الواقيع امللميوس للمواطنين، 
و هيو األمير اليذي يتطليب مرافقية هيذا 
املسيعى املصري و الهام، بيإرادة صادقة 

األطيراف. جميع  ليدى 
وأكيد الحيزب يف بييان ليه، عيى أهمية 
الحفياظ عيى هيبية الدولية مين خيالل 
لبعيض  املغرضية  املعالجيات  تفيادي 
عالقية  لهيا  التيي  الحّساسية  القضاييا 
و  السياسيية  املؤسسيات  أداء  و  بسيمعة 
رضورة  كيذا  و  االقتصاديية،  و  األمنيية 
الدولية  بثقافية  األطيراف  جمييع  تحيي 
ركائيز  باعتبارهميا  املسيؤولية،  روح  و 
و  الدسيتورية  الدولية  لتعزييز  أساسيية 
و  الحيق  دولية  ترسييخ  و  املؤسسياتية، 
القانيون، داعيا السيلطات العلييا يف البالد 
االختيالالت  بعيض  معالجية  رضورة  إىل 
املسيجلة يف أداء الجهياز التنفييذي، مين 
خيالل التأكيد عيى التضامن و االنسيجام 

الحكوميين و أهمية تحيي الجميع بثقافة 
باعتبارهميا  املسيؤولية،  روح  و  الدولية 
ركائز أساسيية لتعزيز مصداقيية النظام 
املؤسسياتي للدولية و تقوية عاميل الثقة 
بين الحاكم و املحكيوم، الييء الذي من 
شيأنه تفادي بعيض التأوييالت املغلوطة 
لترصيحيات هيذا املسيؤول أو ذاك، ميع 
الدعيوة إىل تركييز العميل الحكوميي عى 
القيدرة  بتحسين  الصلية  ذات  امللفيات 
عين  االبتعياد  و  للمواطين،  الرشائيية 
أو  االرتجاليية،  و  الشيعبوية  القيرارات 
افتعيال معارك وهميية قد تخفيي ورائها 

إيديولوجيية. و  سياسيوية  أغيراض 
و  الدائيم  اسيتعداده  الحيزب  وجيدد 
املبيادرات  كل  إلنجياح  الثابيت  سيعيه 
شيمل  جميع  إىل  الراميية  السياسيية، 
الجزائريين و تقويية جبهتهيم الداخلية، 
و  البنّياء  الحيوار  سيبل  انتهياج  عيرب 
املسيؤول، بعييدا عين املسياس بميا هيو 
قائيم مين مؤسسيات بمقتىض الدسيتور 
و مكيرس بياإلرادة الشيعبية الرصيحية، 
يف إطيار املؤسسيات الرشعيية للدولية، و 
كيذا تثمين املكاسيب املحققية و معالجة 
النقائيص املسيجلة. و يف هيذا اإلطيار، و 
تجسييدا للوائيح املؤتمير األخير للحزب، 
يكّليف املجليس الوطنيي قييادة الحيزب 
ملبيارشة االتصياالت و املشياورات الالزمة 
مع اليرشكاء السياسيين، مين أجل طرح 
مبادرة سياسيية تحيت مسيمى "التوافق 
مين أجيل االسيتقرار و اإلصيالح"، ترمي 

إىل تحقييق اخرتاق يف املشيهد السييايس و 
كيرس الجميود املسيجل مين خيالل جمع 
القيوى الخيّرة مين امليواالة و املعارضية 
عيى طاولة حيوار وطنيي، بهيدف توفر 
متطلبيات  و  رشوط  مين  األدنيى  الحيد 
العميل السييايس و اإلعالمي التعيددي، و 
الشيعبية  و  السياسيية  القاعيدة  توسييع 
مختليف  رفيع  و  اإلصالحيات  إلنجياح 

التحدييات التيي تواجههيا بالدنيا.
ودعيا الحيزب السيلطات العمومية إىل 
هيكليية  بإصالحيات  التعجييل  رضورة 
بهيدف  الوطنيي،  االقتصياد  ملنظومية 
تحسين مناخ األعمال و ترقية االسيتثمار 
و تعزييز االنتياج الوطنيي إلحالليه بيدل 
اليواردات، مع ميا يتطلبه األمير من حوار 
اليرشكاء  مختليف  ميع  بنّياء  و  رصييح 
بهدف تفيادي التوتيرات املفتعلة و تعزيز 
مناخ الثقية، و طمأنة الجبهية االجتماعية 
و  املحققية،  مكاسيبها  عيى  الحفياظ  و 
توزيع عيادل للتكلفية االجتماعية للتحول 

االقتصيادي املنشيود.
كميا جيدد الحيزب دعوتيه إىل تثمين 
االسيتقاللية  الفالحيية و دعيم  القيدرات 
قيدرات  تعزييز  عيرب  للبيالد،  الغذائيية 
الفالحين  تشيجيع  و  الزراعيي،  السيقي 
و مربيي امليوايش عيى تحدييث و مكننية 
توزييع  شيبكات  تحسين  و  الزراعية، 
قطياع  دعيم  و  الفالحيية،  املنتوجيات 
صناعية الزراعية الغذائيية، و كيذا قطاع 
الصييد البحيري و تربية املائييات، مؤكدا 

الالمركزيية  مبيدأ  توسييع  أهميية  عيى 
االقتصاديية و اإلداريية و إصيالح اإلدارة 
اإلقليمية، عيرب مراجعة متجيددة لقانوني 
البلديية و الواليية، و كيذا إصيالح املاليية 
املحليية دون املسياس بمبيدأ اإلنصياف و 
التضامين إزاء الجماعيات املحلية للمناطق 

األكثير حرمانيا.
رئييس  بقيرار  الحيزب  وأشياد 
األسياتذة  برتسييم  املتعليق  الجمهوريية 
املتعاقديين، كميا يؤّكد عى أهميية تعميق 
املنظومية  تعرفهيا  التيي  اإلصالحيات 
بالتغييرات  االكتفياء  عيدم  و  الرتبويية، 
السيطحية، ميع املطالبة بتوسييع النقاش 
بإخضاعهيا  و  حولهيا،  االستشيارة  و 
للتقيييم املسيتمر و اليدوري مين طيرف 
و  الرتبويية،  األرسة  أبنياء  مين  املعنيين 
كيذا املختصين يف البيداغوجييا و املناهج 
و عليم النفيس الرتبيوي و عليم االجتماع، 
و غرهيا مين العليوم ذات الصلية برتقية 
تحسين  و  الوطنيية  التعلييم  منظومية 
هيذه  إبعياد  رضورة  ميع  مردودهيا، 
الرصاعيات  و  الخالفيات  عين  األخيرة 
اإليديولوجيية و السياسيوية، و عيدم منح 
الفرصية مجانا لبعض التييارات الرجعية 
و املتزمتية للمتاجيرة مجيددا بهيذا امللف 
الحّسياس، إذ يتعين أن تكيون املدرسية 
تعميل  للمواطنية،  مدرسية  الجزائريية 
عيى تكويين مواطين جزائيري متشيبع 
بمكونيات هويتيه الوطنيية و معتيز بها، 
و متفتيح يف نفيس الوقيت عيى متطلبات 

العوملية و العرصنة و الحداثة، و ال سييما 
أساسيها  التيي  اإلنسيانية  القييم  منهيا 
التسيامح و االنفتياح و قبيول اآلخير، و 
كيذا تعليم اللغيات األجنبية، ميع الحرص 
و  اإليديولوجيي  التعاطيي  تفيادي  عيى 
الشيعبوي أو التيرّسع يف تعمييم تدرييس 
االبتدائيي. التعلييم  يف  االنجليزيية  اللغية 

و عى الصعيد الخارجي ، يشييد الحزب 
تعرفهيا  التيي  الجدييدة  بالديناميكيية 
الدبلوماسيية الجزائرية، و تفاعلها املتزايد 
األمنيية  و  الجيوسياسيية  التحيوالت  ميع 
يف املنطقية، ميع الرتحييب بيكل املبادرات 
التيي مين شيأنها تمكين الجزائير مين 
لعيب دورها الرييادي يف حفظ االسيتقرار 
اليذي  اليدور  هيذا  اإلقليميين،  األمين  و 
أصبيح االعيرتاف بأهميتيه جيّي و مؤّكيد 
ليدى أغليب اليرشكاء الدوليين لبالدنا، و 
اليذي تأكيد مؤخيرا مين خيالل النجياح 
اليذي حققته بالدنيا بمناسيبة احتضانها 
للقمية العربيية األخيرة تحت شيعار "لم 
الشيمل العربيي"، و كذا اتفياق املصالحة 
يؤّكيد  كميا  الفلسيطينية،  الوطنيية 
الحيزب عيى أهمية حفياظ الدبلوماسيية 
الجزائريية عيى نهجها املعروف بالسيعي 
لحيل الخالفيات و النزاعيات الثنائيية أو 
التوافيق  و  بالحيوار  األطيراف  متعيددة 
و تفيادي السيقوط يف فيخ االسيتدراج و 
التصعييد و افتعيال األزمات، ال سييما مع 

دول الجيوار و اإلقلييم.
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كشيفت نسييمة أرحياب مديرة 
اقتصياد  بيوزارة  الحاضنيات 
الناشيئة  واملؤسسيات  املعرفية 
واملؤسسيات املصغيرة، عين رهان 
رسيمي لتفعييل ربع ملييون حامل 
2023، مؤكيدة أّن  ميرشوع سينة 
وزارة اقتصياد املعرفة واملؤسسيات 
املصغيرة  واملؤسسيات  الناشيئة 
املبيارش  االتصيال  عيى  تعميل 
ملسية  وإعطياء  الجامعيات،  ميع 
بالتمويل  االهتميام  اقتصادية، ميع 
ناتيج  وتوفير  والتحفييز  للدعيم 

مهيم. اقتصيادي 
ويف ترصيحيات خاصية بربنامج 
أبرزت نسييمة  "ضيف الصبياح"، 
الحاضنيات بوزارة  أرحاب مدييرة 
واملؤسسيات  املعرفية  اقتصياد 
املصغيرة  واملؤسسيات  الناشيئة 
إمكانيية الوصيول إىل ربيع مليون 
حاميل ميرشوع هيذا العيام، بفعل 
الذاتي  املقياول  قانيون  اسيتحداث 
أّن  موضحيًة  األخير،  ديسيمرب  يف 
إقيرار النصوص التطبيقية سييبّن 
مختلف مسيالك املقاولين الذاتين 
خاصية  منصية  مين  ويمّكنهيم 
تسيتجيب النشيغاالتهم، مركز عى 

صندوق اسيتثمار املخاطير الفريد 
مين نوعيه اليذي يتيّم تمويليه من 
طرف سيتة بنوك عموميية، ويتوىل 
يف  االسيتثمار  املذكيور  الصنيدوق 
املؤسسيات الحاصلية عيى عالمية 
"مؤسسية ناشيئة" أو "مبتكيرة". 
أّن مصاليح  األوىل  وأوردت ضيفية 
طليب  آالف   5 سيّجلت  اليوزارة 
للحصيول عيى العالمية املذكيورة 
يف 2022، مسيّجلة حصيول 1100 
مؤسسية عى تليك العالمية، معلنة 
االبتكار  عن استحداث اسيرتاتيجية 
املفتيوح لدعيم املؤسسيات الكربى 
كميا نظراتهيا الناشيئة، تشيجيعاً 
االنفتياح  عين  فضيالً  لإلضافيات، 
املحتيوى  صناعية  مهنية  عيى 
التيي تطيورت يف سيماء االقتصياد 
أحاليت  آخير،  شيأن  يف  الرقميي. 
أرحياب عى مسياٍع إلنشياء منطقة 
لبنياء  حيرة  إفريقيية  تكنولوجيية 
الناشيئة  املؤسسيات  أعميال  بيئية 
يف القيارة السيمراء، منّوهيًة إىل أّن 
الجزائير صيارت تسيتقطب الكثر 
بإنشياء  املهتمين  املغرتبين  مين 
واملرشوعيات  الناشيئة  املؤسسيات 

املبتكيرة.

كشيفت وزارة الصناعية، عين 
اليرشوع ويف إطار تنظييم وإعادة 
االسيرتاتيجية  الفيروع  بعيث 
السييما  الجزائير،  يف  الصناعيية 
خيالل  الخشيب،  صناعية  فيرع 
أشيغال  بتنظييم  شيهر فيفيري، 
بهيذا  خاصية  عميل  ورشيات 

الفيرع.
ودعيت اليوزارة يف بييان لهيا، 
الخاصية،  الوطنيية  املؤسسيات 
الجمعييات  وكيذا  الكنفدرالييات 
صناعية  يف  الناشيطة  املهنيية 
الخشيب، الراغبية يف املشياركة يف 
أشيغال ورشيات العمل، االتصال 
الربييد  عيرب  الصناعية  بيوزارة 
filiere.bois@( االلكرتونيي 
وموافاتنيا   ،)industrie.gov.dz
بها،اسيم  الخاصية  بالبيانيات 
أو  الكنفدراليية  أو  املؤسسية 

املهنيية؛ الجمعيية 

الهاتيف والعنوان،  املسيّر؛رقم 
وسيتدرس هذه الورشيات - التي 
تهيدف إىل تطويير فرع الخشيب، 
تقلييص فاتورة اسيتراد منتجاته 
 - االدمياج  نسيبة  مين  والرفيع 
بهيذا  خاصية  مواضييع  عيدة 
حيول:  أساسيا  تتمحيور  الفيرع 
الصناعي،  األوليية والعقيار  املادة 
التكويين املهنيي يف هيذا املجيال 

والسيوق.
كميا  ذاتيه،  البييان  وأضياف 
ترمي إىل اقيرتاح الحليول املالئمة 
تطيور  تعييق  التيي  للعراقييل 
هيذه الصناعية، وهيذا بمسياهمة 
الفاعلين مين القطاعين  جمييع 
باإلضافية  والخياص  العموميي 
إىل الهيئيات الرسيمية، املنظميات 
ومخابير البحث ومراكيز التكوين 

املتخصصية يف هيذا املجيال.

الجزائريية  الرشكية  أعلنيت 
"صافكيس"   والتصديير  للمعيارض 
مين  الثالثية  الطبعية  تنظييم  عين 
يف  "رمضيان  التجياري  املعيرض 
 18 إىل  ميارس   21 مين  القيرص" 

املقبلين. أفرييل 
وأوضحيت الرشكية عيى موقعهيا 
االلكرتونيي، فان هيذه التظاهرة التي 
سيتقام بقيرص املعيارض )الصنوبير 
البحيري, بالجزائير العاصمية( عيى 
مسياحة تقدر ب 8000 م2, ستشيهد 
عملييات بيع مبيارش ملختلف املنتجات 

طيوال شيهر رمضيان املبارك.
"هيذا  أن  الرشكية  واعتيربت 
والحيرصي  السينوي  املعيرض 

سييجذب االالف مين اليزوار الراغبن 
الجدييدة  املنتجيات  اكتشياف  يف 
أنيه  السيوق", مؤكيدة "  املتاحية يف 
سييتم عيرض العدييد مين املنتجات 
املحلية وتسيليط الضوء عيى املهارات 

الوطنيية".
املبيارش  البييع  وسيتخص عمليية 
مختليف املنتجيات عيى رأسيها املواد 
الكهرومنزليية,  األجهيزة  الغذائيية, 
املنزليية,  واملسيتلزمات  األوانيي 
املنتجيات  املنسيوجات,  املعجنيات, 
التقليديية والحرفيية, ميواد التنظيف 
التجمييل,  و  النظافية  منتجيات  و 

املصيدر. نفيس  يضييف 
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شيارك الرئييس املديير العيام لسيونلغاز، 
الجمعيية  أشيغال  ضمين  عجيال،  ميراد 
الثانيية للمجليس الوطنيي  العامية العاديية 
 )CNRST( للبحيث العلمي و التكنولوجييات

باعتبياره عضيوا يف هيذه الهيئية. 
العامية  الجمعيية  أشيغال  شيهدت  وقيد 
العلميي  الثانيية للمجليس الوطنيي للبحيث 
بقيرص  تميت  التيي  و  التكنولوجييات،  و 
املؤتميرات عبيد اللطييف رحيال يف الجزائير 
العاصمية، تنظييم ملتقى علمي تحيت عنوان 
"مين أجيل منظومية بحثيية فعالية موجهة 
نحيو االبتيكار وخدمية االقتصياد الوطني". 
لإلشيارة، يعيّد املجليس الوطنيي للبحيث 
العلميي و التكنولوجييات، هيئية استشيارية 
مكّلفية برتقيية البحيث العلميي يف مجياالت 
كميا  الحديثية.  التكنلوجييات  و  االبتيكار 
تعنيى هيذه الهيئية باقيرتاح التدابير التيي 
من شيأنها تنميية القدرات الوطنيية يف مجال 
التكنولوجيي،  التطويير  و  العلميي  البحيث 
سيلطة  تحيت  املنيدرج  املجليس  ويضيم 
رئاسية الجمهوريية، 45 عضيوا مين مختلف 

القطاعيات.
ويف السيياق، أعلين الرئييس املديير العيام 
ملجميع سيونالغاز، ميراد عجيال، عين قييام 
اليرشكاء  ميع  معمقية  بدراسيات  املجميع 
األوربيين مين أجيل تصديير الكهربياء نحو 
أوروبيا، مشيرا اىل إنه تيم اليرشوع يف القيام 
بدراسيات ميع إيطاليا مين أجل إنجياز كابل 

تحيت املياء يربيط الجزائير بإيطالييا.
ويف رده حيول سيؤال يتعليق بخصيوص 
التقلبيات الجويية األخيرة عيى العدييد مين 
مناطيق الوطين، أكيد الرئييس املديير العيام 
ملجمع سيونلغاز أنه رغيم التقلبيات إال أنه لم 
تكن هنياك انقطاعات يف الكهرباء، مشيرا اىل 
أنيه ليو تكن هنياك انقطاعيات فهيي طفيفة 

فقيط وال تؤثير عيى الخدمية العمومية.
وأوضيح الناطق الرسيمي للمجميع، خليل 
هدنية، انيه تحسيبا ألي طيارئ وعيى إثير 
االضطرابيات الجويية االخيرة التيي ميزتهيا 
ريياح قوية و تهاطيل كثيف للثليوج بالعديد 
مين الواليات أكيدت مصالح سيونلغاز قيامها 

بتجنييد كل اإلمكانييات مين أعيوان وفيرق 
التزوييد بالطاقتين  تقنيية لضميان جيودة 
سيواء كان كهربياء أو غاز و ذليك منذ الوهلة 
األوىل مين صيدور النرشية الجويية الخاصة.

وأوضيح املكليف باالعالم واالتصال بإسيم 
لالذاعية  ترصييح  يف  هدنية  خلييل  املجميع 
الوطنيية، " وضعية التوزييع عادية ومتحكم 
واإلميدادات  الوسيائل  كل  بتسيخر  فيهيا 
املعتميدة آنفا، داعيا يف السيياق ذاتيه الزبائن 
إىل االتصيال بمركيز النداء عيى الرقم 3303 
لالسيتعالم واإلبيالغ عن أي عطيب أو خلل أو 

الكهربياء والغاز. انقطياع يف 

الصناعية،  بيوزارة  العيام  املديير  كشيف 
بشير كيرشود، عين تحريير 915 مرشوعياً 
واكتسياب  القطاعيات،  مختليف  يف  عالقياً 
نظام معلوماتي شيامل، كاشيفا  عن تشيكيل 
لجنية وطنيية يرتأسيها األمين العام ليوزارة 
الصناعية، تجميع مختليف املديريين العامن 
عيى املسيتوى الوطنيي ولجيان محليية عيى 
مسيتوى الوالييات يرتأسيها اليوالة، الهيدف 
هيذه  توقيف  سيبب  عيى  التعيرف  منهيا 
املشياريع وإيجياد الحليول إلعيادة بعثهيا".

وليدى نزوليه ضيفاً عيى برناميج "ضيف 
قيال  الثانيية،  اإلذاعيية  للقنياة  الصبياح" 
كيرشود إّن "مصالحيه أعلنيت الحيرب عيى 
جمييع  رقمنية  خيالل  مين  البروقراطيية، 
ليكل  الحسين  السير  أجيل  مين  املصاليح 
اإلجيراءات  "هيذه  أّن  مضيفيا  اإلدارات"، 
تيّم  بعدميا  املسيتثمرين  إىل  األميل  أعيادت 
رفيع العراقييل عين املؤسسيات التيي عرفت 
توقفيات، بسيبب اإلجيراءات اإلداريية، وهيو 
ما سيمح بإعادة بعيث 915 مرشوعياً بفضل 
العميل الدقييق اليذي تّم القييام به مين قبل 

املختصية". املصاليح 
"قانيون  أّن  إىل  الثانيية  ضييف  وأشيار 
بين  الثقية  أعياد  اآلخير  هيو  االسيتثمار 
املسيتثمرين مين  املسيتثمر واإلدارة، وحيّرر 
القييود اإلداريية، ووضيع قاعيدة للصناعية 
"االقتصياد  أّن  موضحيا  الثيروة"،  وخليق 
الوطنيي يف تحسين مسيتمر بفضيل تقليص 
فاتيورة االسيتراد، تطبيقيا لتعليميات رئيس 
الجمهوريية عبيد املجييد تبيون، اليذي أرص 
دوالر". ملييارات  بعيرشة  تخفيضهيا  عيى 

مين جانيب آخير، أّكيد كيرشود أّن "خاليا 
املجمعيات  داخيل  االسيرتاتيجية  اليقظية 
الصناعيية واملؤسسيات أصبحت تلعيب دوراً 
كبيراً، خاصية وأنها تسياعد املسيؤولن عى 
اتخياذ القرارات الجيدة يف األوقات املناسيبة"، 
مشيرا إىل أّن "خالييا اليقظية هدفهيا األول 
مسياعدة املسيرين عيى التنبيؤ بتطيور بيئة 
مؤسسياتهم والتحوييالت التيي قيد تنجم يف 
املديين املتوسيط والطوييل، إىل جانيب توقع 
الحليول واتخياذ القيرارات الجييدة يف الوقت 

املناسيب".

يف املقابيل، أوعيز: "الجزائير كباقيي دول 
معلوماتيياً  نظامياً  تمليك  أصبحيت  العاليم 
يسيمح لهيا باسيتغالل املعطييات املتداولية 
املنصيات"، وتابيع:  عيى مسيتوى مختليف 
"وزارة الصناعية وضعيت نظامياً معلوماتياً 
يعطيي رؤيية ونظيرة شياملة حيول القطاع 
مين أجيل وضعهيا تحيت خدمية االقتصياد 

العموميية". والسياسيات  الوطنيي 
املتحيدث عين  يف سيياق متصيل، كشيف 
"تكويين أكثير مين 220 إطياراً مختصياً يف 
األساسيية  مهمتهيم  االسيرتاتيجية  اليقظية 
اسيتقطاب أهيم املعلوميات ووضعهيا تحيت 
مختليف  ميع  بالتنسييق  اإلدارة  تيرصف 
املجمعيات". وانتهيى ضيف الصبياح إىل لقاء 
وزيير الصناعية أحميد زغيدار السيبت ميع 
املديريين الوالئيين للصناعية، حييث أوضيح 
أنيه "كان فرصية لتقديم الخطيوط العريضة 
ملخطيط عميل املديرييات الوالئية خالل سينة 
للقطياع  العيام  املخطيط  إطيار  يف   ،2023
بغيرض زييادة مسياهمة القطياع يف النميو 

االقتصيادي".

اعلين عرييوة حسيني رئييس قسيم مناولية 
امليواد األوليية بمركيب الحدييد والصليب ببالرة 
الجزائريية  الرشكية  مركيب  اسيتقبال  عين 
بواليية  بامليليية  الصليب  و  للحدييد  -القطريية 
جيجيل مسياء اول امس  السيبت أوىل شيحنات 
الحدييد الخيام عيرب القطيار انطالقا مين ميناء 
جين جين بمعيدل 3 آالف طين يومييا، حيث أن 
دخيول هيذا الخيط حييز االسيتغالل سيسيمح 
بتخفييف الضغيط عيى الطرييق الرابيط بين 
جيجيل وامليلية، ناهيك عين آثياره اإليجابية عى 

البيئية يف املنطقية.
بيأن  حسيني  عرييوة  باملناسيبة  أوضيح  و 
"إدراج خيط السيكة الحديديية يف نقيل امليادة 
نحيو  جين  جين  مينياء  مين  للحدييد  األوليية 
املركيب مين شيأنه السيماح للمركب باسيتقبال 

هيذه امليادة وتشيغيل مختليف الوحيدات بيكل 
أريحيية"، مضيفيا انيه بفضيل االعتمياد عيى 
القطيار يف نقيل امليادة األوليية املسيتوردة مين 
الخيارج سييقلص من االعتمياد عى الشياحنات 
ميا يضفيي إنسييابية يف حركية امليرور سيواء 
داخيل املركيب أو عيرب الطرييق الوطنيي رقيم 
43، مشيرا اىل ان حجيم نقيل امليادة األولية من 
املينياء عرب هيذا الخيط الجديد للسيكة الحديدية 
''سييتضاعف تدريجييا إىل غايية بليوغ 12 ألف 
طين يومييا لتلبية طليب املركيب املقيدر ب 10 

500 طين يومييا. آالف و 
مديير  شيعالل  جميال  رصح  جهتيه،  مين 
بالسيكك  للنقيل  الوطنيية  بالرشكية  االتصيال 
الحديديية أن نقل الحديد الخام ) امليادة األولية( 
عيى خيط السيكة الحديديية جياء بعيد تجارب 

تقنيية تميت يف السيابق عيى هيذا الخيط الذي 
يمتيد عى مسيافة 50 كليم، مضيفا أنيه تم عقد 
عدة اجتماعيات تقنيية ضمت األطيراف املعنية، 
جين  جين  مينياء  ومسيؤويل  إطيارات  السييما 
و إطيارات بالرشكية الوطنيية للنقيل بالسيكك 
القطريية   - الجزائريية  والرشكية  الحديديية 
للصليب والوكالية الوطنيية للدراسيات ومتابعة 
إنجياز االسيتثمارات يف السيكك الحديديية قبيل 
إعطياء إشيارة االنطالقية الرسيمية لهيذا الخط، 
مشيرا أنه سييتم يف مرحلية أوىل برمجة قطارين 
يومييا ب 60 مقطيورة بطاقة شيحن تقدر بي 3 
آالف طين يومييا كمرحلة أوىل حتيى الوصول إىل 
مليونيي )2( طين سينويا و ذليك حسيب تطور 
ظروف اسيتغالل خط السيكة الحديديية الرابط 

ما بين مينياء جين جين واملركب.

عجال يشارك في أشغال الجمعية العامة العادية الثانية للمجلس الوطني
 للبحث العلمي والتكنولوجيات 

تكوين أكثر من 220 إطاًر مختصًا في اليقظة االستراتيجية

التابع للشركة الجزائرية-القطرية للحديد والصلب

استحداث صندوق استثمار المخاطر يتّم 
تمويله من طرف 6 بنوك عمومية

ترمي إلى اقتراح الحلول المالئمة للعراقيل التي 
تعيق تطورها
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االقتصادي

�ضونلغاز ي�ضرع بدرا�ضات معمقة مع ال�ضركاء الأوربيين
 من اأجل ت�ضدير الكهرباء نحو اأوروبا

ك�ضرود ..حّررنا 915 م�ضروع واكت�ضبنا نظام معلوماتي �ضامل

مركب بالرة: "ا�ضتقبال اأولى �ضحنات خام الحديد عبر القطار"

اأرحاب: رهان ر�ضمي لتفعيل ربع 
مليون حامل م�ضروع �ضنة 2023 

وتعاون مهم مع الجامعات

وزارة ال�ضناعة تعلن ال�ضروع في 
ور�ضات عمل خا�ضة ب�ضناعة الخ�ضب

�ضافك�س.. الطبعة الثالثة من "رم�ضان 
في الق�ضر" بداية من 21 مار�س

 رغم التقلبات الجوية اإل اأنه لم تكن هناك انقطاعات في الكهرباء
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ليوس  صحيفية  نقليت 
أنجليوس تايميز عين مصدر 
القانيون  إنفياذ  سيلطات  يف 
الرشطية  قيوات  إن  قوليه 
إثر وقيوع إطالق  اسيتدعيت 
نار أسيفر عين سيقوط قتى 
بواليية  بيارك  مونتيري  يف 
أميس  مسياء  كاليفورنييا 

السيبت.
الصحيفية  وأوضحيت 
بعيد  وقيع  نيار  إطيالق  أن 
السادسية  مسياء،  العيارشة 
بتوقييت  األحيد  صبياح 
موقيع  قيرب  غرينتيش، 
القميري  بالعيام  لالحتفيال 
الصينيي الجدييد يف مونتري 

بيارك.
أكيدت  الحيق،  وقيت  ويف 
الرشطية األمركية سيقوط 9 
قتى يف حيادث إطيالق النار.

"أسوشييتد  وكالة  ونقليت 
رشطية  عين  بيرس" 
كاليفورنييا أن منفيذ الهجوم 
رجيل، دون أن تيديل بمزييد 

التفاصييل. مين 
أن  الرشطية  وأضافيت 
عنارصهيا  مين  العيرشات 
أن  بعيد  امليكان  إىل  هرعيوا 
وصلهيا بيالغ بشيأن إطيالق 
نار فييه الذي وقع يف منشيأة 

تجاريية.
"ليوس  صحيفية  ونقليت 
عين  تايميز"  أنجليوس 
صاحيب مطعيم ال يبعد كثرا 
عين ميكان إطيالق النيار أن 
إىل  لجيأوا  أشيخاص  ثالثية 
بيرورة  وأبلغيوه  مطعميه 
البياب. وقيال هيؤالء  إغيالق 
مسيلحا  مهاجميا  هنياك  إن 
النيار ومعه  ببندقيية يطليق 
مخيازن رصاص، مميا يعني 
تعبئية  إعيادة  بوسيعه  أنيه 

بالرصياص. البندقيية 
وشيارك عيرشات اآلالف يف 
القميري  بالعيام  االحتفياالت 
األرنيب"،  "عيام   الجدييد، 
اليذي أقييم يف وقيت سيابق 

أميس.

قيال وزيير التعديين الهولنيدي هانيس فيلربييف، ، إن 
بيالده ترييد إغيالق حقيل غرونينغين اليذي يضيم أكيرب 

احتياطيي غياز طبيعيي يف أوروبيا.
وحسيب صحيفة "فاينانشييال تايمز"، أضاف فيلربيف 
أن حكومتيه تعتيزم إغيالق الحقيل الواقيع شيمايل هولندا 
عيى الحيدود مع أملانييا يف األول مين أكتوبر املقبل، بسيبب 
مخاطير اليزالزل. ولكنيه أمليح يف الوقيت نفسيه إىل إمكان 
تأجييل اإلغالق حتى أكتوبير 2024 يف حال اسيتمرار أزمة 

نقيص اميدادا الغياز بأروبيا  إىل ميا بعيد فصيل الشيتاء. 
اسيتبعد الوزيير الهولنيدي زيادة حجيم اإلنتياج يف الحقل 
واليذي يبقى يف مسيتويات ضئيلية، قائالً: "لين ننتج املزيد 
ألسيباب تتعليق بالسيالمة". وأردف "رفيع اإلنتياج يعنيي 
زييادة مخاطير حيدوث زالزل، وهذا أمير ال أرييد أن أكون 
مسيؤوال عنيه". وترفيض هولندا دعيوات لضيخ مزيد من 
الغياز مين حقيل غرونينغين، عيى الرغيم مين أن أوروبا 

تواجيه أزمية طاقة يف الشيتاء.

قتلى بحادثة اإطالق نار 
في ولية كاليفورنيا

الحكومة الهولندية ت�ضتعد لإغالق اأكبر حقل غاز في اأوروبا

القبض على عشرة أشخاص يتزعمهم مغربي متورطين في الجريمة

منحتها “مدة محدودة”

دولي

أحبطيت قيوة مشيرتكة مين الحيرس 
محاولية  االسيبانية  والرشطية  املدنيي 
تهرييب أكثير مين 22 طنا مين املخدرات 
مين املغيرب نحيو فرنسيا مموهية عيى 
شيكل طماطيم ملفوفية عاليية الجيودة, 
كميا تيم القبيض عيى عيرشة أشيخاص 
يتزعمهيم مغربيي متورطين يف الجريمة, 
وفق ميا أفاد بيه موقع الحرس االسيباني 

و الصحافية املغربيية.
املدنيي  للحيرس  بييان  أوضيح  و 
بالتنسييق  تمكين,  األخير  أن  اإلسيباني 
ميع السيلطات الفرنسيية خيالل العملية 
األمنية التي أطلق عليها اسيم  "شياحنات 
كاليفيا", مين ضبيط أكثير مين 22 طنا 
مين الحشييش, مشيرا اىل أن التحقيقات 
شيبكة  توقييف  عين  أسيفرت  املواليية 
اجراميية تضيم 10 أشيخاص تنشيط يف 
تهرييب املخدرات نحو فرنسيا, ثيم تقوم 

بتوزيعهيا يف جمييع أرجياء أوروبيا.
املصيدر  افياد  العمليية,  تفاصييل  ويف 
ذاتيه بيأن العملية جياءت عقب الكشيف 
عن وجيود منظمة إجراميية مقرها مدينة 
قرطبية بإسيبانيا وتعميل يف مقاطعيات 
مختلفة, والتي تنشيط بشيكل أسيايس يف 
تهرييب املخيدرات بن إسيبانيا وفرنسيا.

مين  العدييد  نقيل  املنظمية  وحاوليت 
الصنادييق التيي كانيت تحتيوي عيى ما 
يبيدو أنيه طماطيم داخيل شياحنة, لكن 
عنيد توقييف األخيرة تبين أنهيا كانيت 
تحميل 2600 كيلوغيرام مين الحشييش 
موزعية يف عيدة صنادييق مين الطماطم 
املزيفية, حييث تيم القبيض عى السيائق 
ذو الجنسيية املغربيية, حسيب الصحافة 

املغربيية.
أن  وبميا  التدخيل,  هيذا  ضيوء  وعيى 
املحققن اشيتبهوا يف إمكانيية إخفاء كمية 
أكيرب من املخدرات يف مسيتودعات مختلفة 
ملغيا,  مدينية  يف  الصناعيية  املنطقية  يف 
رشعيوا يف تفتيشيها, وتحدييد ميكان ميا 
يقرب مين 19.700 كيلوغيرام من راتنج 

الهندي. القنيب 
وكانت املخيدرات مخبيأة يف 18 منصة 
نقالية كبيرة تحتيوي عيى كيرات مين 

الحشييش مموهية عيى شيكل طماطيم, 
كميا تيم القبيض عيى شيخصن حياوال 
االختبياء تحيت شياحنة, فضال عين عدة 
أشيخاص كشيفت التحقيقيات ارتباطهم 

. ملنظمة با
تضييف  العمليية,  خيالل  تيم  كميا 
ميايل  مبليغ  حجيز  ذاتهيا,  املصيادر 
وثيالث  كهربائيي,  صعيق  ومسيدس 
اىل  اضافية  شياحنات,  وأربيع  سييارات 
مجموعة مين الهواتف املحمولية الحديثة.
و أشيار املسيؤول عين الحيرس املدني 
نيدوة  يف  كاريتيرو,  خيوان  قرطبية,  يف 
صحفيية, اىل أن الشيبكة عملت من خالل 
مميا جعلهيا "شيبكة  رشكات وسييطة, 
معقيدة", مضيفا "أنهيم أجيادوا العمل, 
كما ليو كانيوا يزرعون الطماطيم فعال".
ميرارا  االسيبانية  السيلطات  وتعلين 
و تكيررا عين احبياط عملييات لتهرييب 
كمييات كبيرة من الحشييش القيادم من 
املغيرب, اكيرب بلد منتيج للقنيب الهندي.
امليايض,  ففيي بدايية شيهر ديسيمرب 
أعلنيت السيلطات االسيبانية عين تفكيك 
اليدويل  لالتجيار  إجراميية  منظمية 
باملخيدرات كانيت تنشيط بين املغرب و 
حييث  اخيرى,  اوروبيية  ودول  اسيبانيا 
تيم بإسيبانيا مصيادرة أكثر مين 9600 
 1450 و  الحشييش  مين  كيلوغيرام 

املاريخوانيا. مين  كيلوغيرام 
وخالل نفيس الفرتة, أعلنت السيلطات 

بتفكييك شيبكة  قاميت  أنهيا  اإلسيبانية 
كبيرة لتهريب املخيدرات و اعتقال ثالثن 
شيخصا, بمين فيهيم مغاربية, متهمين 
إنسيانية  قافلية  يف  الحشييش  بإخفياء 
مزيفية ألوكرانييا مين أجيل إرسيالها إىل 
عيدة دول أوروبيية خالل عملية أسيفرت 
عين مصيادرة ما يقيرب مين 800.000 
ييورو, فضال عين سيتة أسيلحة نارية و 

2500 نبتية القنيب.
أعلنيت  الفيارط,  ديسيمرب    27 يف  و 
الرشطية اإلسيبانية ضبيط 4.4 طين من 
الحشييش عيى قيارب قبالية سيواحلها 
أمرييكا  إىل  متجهيا  كان  الجنوبيية 

الالتينيية.
الدوليية  الهيئية  أن  بالذكير  جديير 
ملراقبية املخيدرات قد أفادت شيهر مارس 
أكيرب منتيج  املغيرب يعتيرب  أن  الفيارط 
البليد  ييزال  وال  العاليم,  يف  للحشييش 
املصيدر الرئيييس لراتنيج القنيب اليذي 

األوروبيي. االتحياد  يدخيل 
حيول  العامليي  التقريير  أكيد  كميا 
نيرشه  اليذي   2022 لعيام  املخيدرات 
مكتيب األميم املتحيدة املعنيي باملخدرات 
يونييو  يف   )UNODC( والجريمية 
الفيارط, أن املغيرب يحتل صيدارة الدول 
الرئيسيية ملنشيأ ومغادرة القنب الهندي, 
ميا يجعل هيذا البليد أكرب منتيج ومصدر 

لهيذا النيوع مين املخيدرات

طالبييت حكوميية بوركينييا فاسييو 
الفرنسييية  القييوات  رسييمي  بشييكل 
بمغييادرة  أراضيهييا  عييى  املوجييودة 

البييالد "يف غضييون شييهر".
وكانييت سييلطات بوركينييا فاسييو 
قييد نييددت األسييبوع املييايض باالتفيياق 
ينظييم  والييذي   2018 عييام  املوقييع 
وجييود القييوات املسييلحة الفرنسييية 
عييى أراضيهييا وينييص االتفيياق عييى 
منييح القييوات الفرنسييية شييهرا واحييدا 

ملغييادرة أرايض بوركينييا فاسييو.
ويأتييي الطلييب يف وقييت شييهدت فيييه 
البييالد مظاهييرات منييذ عييدة أشييهر 
بشييكل منتظييم للمطالبيية برحيييل جنييود 
رشق  شييمال  متمركزييين  فرنسييين 

العاصميية واغادوغييو.
ويتهييم املتظاهييرون فرنسييا بعييدم 
القيييام بمييا يكفييي ملسيياعدة بوركينييا 
فاسييو يف مواجهيية الهجمييات اإلرهابييية، 

وأحيانًييا بالتواطييؤ مييع املعتدييين.
وتوتييرت العالقييات بيين بوركينييا 
فاسييو ومسييتعِمرتها السييابقة يف أعقيياب 
انقالبيين عسييكرين العييام املييايض 
نتجييا جزئيييا عيين فشييل السييلطات يف 
حماييية املدنييين ميين نشيياط الجماعييات 
املسييلحة التييي تنشييط يف شييمايل البييالد 

القاحييل.
ويييرى مراقبييون أن بعييض التوتيير 
نابييع ميين تصييورات بييأن الوجييود 
العسييكري الفرنيييس يف بوركينييا فاسييو 
لييم يييؤد إىل تحسيين األميين، علمييا بييأن 
حشييودا غاضبيية سييبق أن اسييتهدفت 
مقييرات السييفارة الفرنسييية واملركييز 
الثقييايف الفرنيييس، إضافيية إىل قاعييدة 

عسييكرية فرنسييية يف البييالد.
وأوقفييت السييلطات بييث "راديييو 
فرنسييا الييدويل" يف ديسييمرب املييايض 
بسييبب تقارييير قالييت إنهييا كاذبيية 

وأعطييت صوتييا ملتشييددين 
ولييدى فرنسييا نحييو 400 جنييدي ميين 
القييوات الخاصيية يف بوركينييا فاسييو، 
واملعليين أنهييم هنيياك ملسيياعدة القييوات 
املحلييية يف محاربيية "مسييلحن " انترشوا 
عييرب منطقيية السيياحل األفريقييي ميين 

مييايل خييالل العقييد املييايض.

الأمن ال�ضباني يحبط محاولة تهريب اأكثر 
من 22 طنا من الح�ضي�س القادم من المغرب

بوركينا فا�ضو تطالب القوات الفرن�ضية بالمغادرة

 اثييارت زيييارة برملانييين 
املغييرب  اىل  بلجيكييين 
الصحراوييية  واألرايض 
-مدفوعيية  املحتليية 
التكاليييف ميين املغييرب- 
ضجيية كبييرة يف بلجيييكا 
يف خضييم فضيحيية الفسيياد 
األوروبييي  بالربملييان 
نظييام  فيهييا  املتييورط 

املخييزن.
يف هييذا الصييدد عنونييت 
ليييرب",  "ال  صحيفيية 
املشييبوهة  "الزيييارة 
مدفوعيية التكاليييف ميين 
املغييرب الربعيية برملانييين 
ميين الحركيية اإلصالحييية اىل 

الغربييية". الصحييراء 
واضيياف نفييس املصييدر 
ان هييذه الزيييارة "تطييرح 
حيييث  االسييئلة"  عديييد 
جييرى بعضهييا بالعيييون 
الغربييية  بالصحييراء 
تعتربهييا  التييي  املحتليية 
األمييم املتحييدة إقليمييا غيير 

مسييتقل".
وقييد اثييار هييذا الخييرب 
ضجيية كبييرة يف االوسيياط 

يف  البلجيكييية  السياسييية 
بعديييد  يتميييز  سييياق 
فضائييح الفسيياد متييورط 

فيهييا املغييرب.
يف هييذا الصييدد انتقييد 
رئيييس الحييزب الديمقراطي 
دي  فرونسييوا  املسييتقل 
سييميت هييذه الوضعييية 
وأشييار لتقاعييس وزيييرة 
الخارجييية  الشييؤون 
البلجيكييية، حاجيية لحبيب، 
التييي هييي أيضييا عضييوة يف 

االصالحييي. الحييزب 
دي  فرونسييو  وكتييب 
سييميت يف تغريييدة لييه عييى 
تويييرت"اذا فييان برملانييين 
قامييوا بزيييارة مدفوعيية 
التكاليييف ميين املغييرب اىل 
الصحييراء الغربييية اإلقليييم 
الييذي لييم تعييرتف بلجيييكا 
بضمييه ميين قبييل املغييرب, 
وزيييرة  توافييق  فهييل 
الشييؤون الخارجييية عييى 
هييذه الزيييارة التييي تضييع 
حييرج  يف  دبلوماسيييتنا 

كبيير"

�ضجة كبيرة بعد زيارة 
برلمانيين  بلجيكيين الى 

الرا�ضي ال�ضحراوية المحتلة
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في خضم فضيحة الفساد بالبرلمان 
األوروبي المتورط فيها نظام المخزن
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موقيع  األحيد،  اميس  كشيف 
الدويل  أن  املتخصيص  "كيورة" 
بلعميري  جميال  الجزائيري 
يتجه لخيوض تجربية بالدوري 

القيدم. املغربيي لكيرة 
فيان  ذاتيه،  املصيدر  ووفيق 
كافية  أنهيى  اليوداد  نيادي 
تفاصييل التعاقيد ميع بطل أمم 

2019 ميع "الخر". إفريقييا 
مين  أنيه   ،" كيورة   " وختيم 
إىل  بلعميري  أن يصيل  املرجيح 
اليدار البيضياء مطلع األسيبوع 
انضماميه  إلعيالن  املقبيل، 
للفرييق، بعيد االتفاق عيى بنود 
العقيد، لينضم ملواطنه الحسين 

بين عييادة.

كشيف ماتييا كروتيي تورتي، 
ميدرب لوجانيو السيويرسي، عن 
الخطية الجدييدة التيي وضعهيا 
الجزائري  لالسيتفادة مين العبيه 
محميد األمين عميورة مسيتقبال.

وعياش عميورة أوقاتيا صعبية 
خيالل النصيف األول من املوسيم 
الحيايل، حييث لعيب 12 مبياراة 
كأسيايس،  فقيط  منهيا  واحيدة 
لكين ذليك ليم يمنعيه مين زيارة 

مناسيبات.  3 يف  الشيباك 
وتحيدث كروتي تورتيي لقناة 
"rsi sport" السيويرسية قائيال: 
أن  يفيرتض  وضعيتيه  "عميورة 
بعيد  وذليك   ،2023 يف  تتغير 
سيياليس  هاييي  ميارن  رحييل 
تجياه شييكاغو فايير األمريكي".
وزاد: "اآلن وبعيد رحييل واحيد 
مين أفضيل املهاجمين يف الدوري 
لعيب  دقائيق  فيإن  السيويرسي، 
أكثير سيتكون متاحية لعميورة، 
بإثبيات  مطالبيا  سييكون  لكنيه 

أحقيتيه يف اللعيب".
وختيم: "علينيا اآلن تسيير فرتة 
املركاتيو الشيتوي، ومتابعية من 

سييبقى ومين سيرحل، والقييام 
واألفضيل  األنسيب  بالخييارات 

للنيادي".
ويرتقيب أن يلعيب محمد األمن 
عميورة بشيكل أكثير انتظاميا يف 
املقبلية، بيرشط تخلصيه  الفيرتة 
من شيبح اإلصابات اليذي يالحقه 
االحيرتايف  مشيواره  بدايية  منيذ 

.2021 صييف 
وأشيار الطاقيم الفنيي للوجانو 
إىل أن عميورة سييلعب يف مركيزه 
مميا  حربية،  كيرأس  األصيي 
عيى  الضغيط  فرصية  سييمنحه 
جميال  بيالده،  منتخيب  ميدرب 
بلميايض، اليذي يرفيض االعتماد 

أساسيية. بصفية  علييه 
الجزائير  نجيم  عميورة  وكان 
األول خيالل فيرتة التوقيف الدويل 
عندميا   ،2022 جيوان  شيهر  يف 
لعيب مباراتين سيجل خاللهميا 
بعيدم  بعدهيا  ليتفاجيأ  هدفين، 
حصوليه عيى الثقية مين طيرف 
جميال بلميايض الذي فضيل عليه 
املخرمين أندي ديلور وإسيالم 

سيليماني.

جمال بلعمري يقترب 
من الدوري المغربي

خطة �ضوي�ضرية لإحراج بلما�ضي 
با�ضتخدام الأمين عمورة

كيف تحول ريا�س محرز اإلى نقطة ال�ضوء في مان�ض�ضتر �ضيتي؟

أعلن اليدويل الجزائري يوسيف باليي أنه 
لن يسيتمر طويال بين صفوف أجاكسييو 

الفرنييس، خالل الفيرتة املقبلة.
اإلعالميي  عيى  ضيفيا  بالييي  وحيل 
الشيهر ألكسيندر روييز، ورد بقيوة عيى 
ويصفهيا  لعبيه  طريقية  ينتقيد  مين  كل 
عين  كاشيفا  مؤخيرا،  باالسيتعراضية 

املسيتقبل. يف  طموحاتيه 
وتحيدث باليي بشيأن مسيتقبله االحرتايف 
بقوله: "سيأعمل عيى إنقاذ أجاكسييو من 
الهبيوط إىل الدرجية األدنيى، وبعيد نهايية 
املوسيم سيأقوم بتغيير األجيواء، أرغب يف 
االنتقيال إىل اليدوري اإلسيباني"، وأضاف 
فريقيي  هيو  مدرييد  "رييال  ضاحيكا 

املفضيل".
وتطيرق الالعيب الباليغ مين العمير 30 
عاميا، لعالقتيه مع جميال بلميايض مدرب 
منتخيب الجزائير بقوليه: "أنا أحبيه كثرا 
سيواء كمدرب أو عى املسيتوى الشيخيص، 
ونفيس األمير ينطبيق عيى ريياض محرز 
)العب مانشسيرت سييتي( اليذي يتصل بي 

دائما".
وواصيل :"محيرز أكيد يل أننيي أمتليك 

اليدوري  يف  للعيب  املناسيب  املسيتوى 
املمتياز". اإلنجلييزي 

ورشح باليي سيبب عدم تحقيقه ملشيوار 
أوروبيي يتالئم ميع قدراته بقوليه: "عندما 
كنيت يف سين اليي16، تلقييت عرضيا من 
كيون الفرنييس، ولكننيي ليم أحصيل عى 
تأشيرة السيفر، لقيد ندميت كثيرا عيى 
إهيدار هيذه الفرصية". ورد عيى منتقديه 
بخصيوص طريقية لعبيه قائيال بطريقية 
مين  ألعيب  بأننيي  "أعيرتف  مسيتفزة: 

أجيل الجمهيور، وهيذا األمير لين يتغير 
مسيتقبال". وتطيرق بالييي ألجميل هدف 
سيجله يف مشيواره الكيروي بقوليه: "بكل 
تأكييد هديف يف مرميى املغرب خيالل كأس 

العيرب 2021، إنيه األروع لحيد اآلن".
وختيم العب أجاكسييو ترصيحاته بقوله: 
"نحين نلعب من أجيل إسيعاد أنصارنا يف 
الجزائير، أعدهيم بالتنافس عيى األلقاب يف 
املسيتقبل، والعودة إىل الواجهية بكل قوة".

يحليم الجزائيري األصيل حسيام عيوار 
العيب خط وسيط لييون بارتيداء قميص 
اليدوري  لقيب  حاميل  مييالن،  نيادي 

اإليطيايل.
مين  الباليغ  الالعيب  عقيد  وسيينتهي 
جيوان  يف  لييون  ميع  عاًميا   24 العمير 
خطوتيه  إىل  بالفعيل  ويتطليع  املقبيل، 
التاليية خيارج اليدوري الفرنييس، وذلك 

مجانيي. بشيكل 
مركاتيو"  "كالتشييو  ملوقيع  ووفًقيا 
اإليطيايل، فإن حسيام عيوار أبليغ دائرته 
املقربية أنيه يحليم بارتداء قمييص ميالن 

بدايية مين املوسيم املقبل.
الصغير،  منيذ  مييالن  يعشيق  عيوار 
بحسيب دائرتيه املقربية، كميا أن اللعيب 
يزاميل  سييجعله  "الروسيونري"  يف 
اآلخير إسيماعيل بين نيارص  الجزائيري 

اللومبياردي. الفرييق  وسيط  العيب 
لكين هناك عائيق وحييد لتحقييق حلم 
مركاتيو"،  "كالتشييو  بحسيب  عيوار، 
يتمثيل يف عيدم حسيم مييالن ملسيتقبل 
صانيع ألعابيه اإلسيباني، إبراهييم دياز.

ديياز يلعيب يف صفيوف مييالن منيذ 3 
مواسيم معيارا مين رييال مدرييد، دون 
وجيود أي أحقيية ليرشاء الالعيب بشيكل 
التقاريير  بعيض  بيأن  علميا  نهائيي، 

الصحفيية تتحيدث عن نية النيادي امللكي 
اسيتعادة الالعيب يف املوسيم املقبيل.

مييالن  حسيم  عيدم  فيإن  ثيم،  ومين 
النيادي  إدارة  يجعيل  ديياز،  ملسيتقبل 
التقيدم  يف  اآلن  حتيى  تتأخير  اإليطيايل 
بعيرض رسيمي لعيوار، حيث تعتقيد أنه 
لييس هنياك مسياحة كافيية يف الفرييق 
للجميع بن نجيم لييون وإبراهييم دياز.

ويعد عيوار هدفا لعيدة أنديية أوروبية، 
لييون،  عين  رحيليه  قيرب  ميع  خاصية 
أبرزهيا روميا، وكذلك رييال بيتيس، الذي 

كان قريبيا مين ضميه يف الصييف املايض 
ليوال الخالفيات املاليية ميع إدارة النيادي 

. لفرنيس ا
يذكير أن عيوار خياض حتيى اآلن هيذا 
املوسيم سيبع مبارييات فقيط يف الدوري 
اكتفيى  لكنيه  لييون،  ميع  الفرنييس 
بتسيجيل هيدف وحييد لفريقيه. تجيدر 
اإلشيارة إىل أن حسيام عيوار بيات قريبا 
للغايية مين تغيير جنسييته الرياضيية 
بشيكل نهائيي، بحييث تصبيح جزائرية 

بيدال مين الفرنسيية

مانشسيرت  العيب  محيرز  ريياض  الجزائيري  نجيح 
سييتي اإلنجلييزي، يف قليب موسيمه ميع بطيل إنجلرتا 

بشيكل رائيع، خيالل الفيرتة األخيرة.
ورغيم تصيدر رياض محيرز ترتيب هدايف مانشسيرت 
بيي24  البطيوالت  بمختليف  امليايض  املوسيم  سييتي 
هدفيا، لكين املوسيم الحايل ليم يحمل نفيس النجاحات 

بالنسيبة ليه خاصية يف االنطالقة.
لكين منيذ عيودة النشياط يف الكيرة اإلنجليزيية بعد 
كأس العاليم 2022، نجيح محيرز يف اسيتغالل فيرتة 
الراحية التيي حصيل عليهيا لعيدم مشياركة منتخيب 

الجزائير باملوندييال، وعياد بشيكل مبهير.
وكانيت آخر هيذه املسيتويات املميزة، تسيجيل محرز 
هدفين وصناعة مثلهميا ليقلب تأخر السيتيسينز 0-2 
أميام توتنهيام هوتسيبر لفيوز كبير 2-4، بعيد أن 

سيجل يف تشييليس 3 أهيداف خيالل مباراتن.
نييوز"  إيفنينيج  "مانشسيرت  صحيفية  ونيرشت 
الربيطانيية املختصية يف أخبيار فرق مدينة مانشسيرت، 
تقرييرا عين محرز بعنيوان "كيف أصبح محيرز نقطة 

الضيوء يف مانشسيرت سييتي؟".
تسيجيل  يف  محيرز  نجياح  إىل  الصحيفية  وأشيارت 
5 أهيداف يف آخير 5 مبارييات ميع الفرييق، باإلضافية 

إلظهيار إمكانياتيه يف املراوغية، والتي تجعليه قادرا عى 
تجياوز أي مدافيع.

ومين جانبه منيح اإلسيباني بييب جواردييوال مدرب 
السيماوي، الثقية ملحيرز حييث أرشكيه يف 3 مبارييات 
كاملية مليدة 90 دقيقية، رغيم أنيه قبيل كأس العالم لم 
يلعيب نفيس امليدة يف لقاء واحيد إال يف الفيوز 0-4 عى 
بورنميوث بالجولية الثانية لليدوري اإلنجلييزي املمتاز.
ولكين بسيبب الرتاجيع يف األداء مطلع املوسيم الحايل، 
تحيول اليدويل الجزائري من عنرص أسيايس يف تشيكيلة 

بييب، لالعيب بدييل أو ال يعتمد عليه بشيكل دائم.
وتحيدث التقريير عن تأثر فيرتة الراحية التي حصل 
عليهيا زميالء الجزائيري بسيبب كأس العاليم يف تطور 
أداء الالعيب ونجاحيه منيذ مواجهية لييدز يونايتيد، يف 

حجيز مكانيه الدائم يف التشيكيلة.
وأكميل التقرير "يمكنيك أن ترى الثقة التي اكتسيبها 
محيرز مين خيالل الهيدف الثاليث مليان سييتي ضيد 
توتنهيام، وكييف قيام مين خالل مجهيود فيردي رائع 
باالنطيالق من وسيط دفاعيات املنافيس وأنهيى الكرة 

رائع". بشيكل 
وتوقيع التقريير أن يواصيل اليدويل الجزائيري تألقه 
خيالل مبياراة ميان سييتي أميام ولفرهامبتيون، الذي 

املمتياز، هيذا  اإلنجلييزي  اليدوري  يعانيي يف جيدول 
األسيبوع.

ورغيم وجيود أكثير من اسيم مهيم يف مركيز الجناح 
ورحييم  خيسيوس  جابريييل  الثنائيي  رحييل  بعيد 
سيرتلينج إىل قطبيي لنيدن أرسينال وتشييليس توالييا 
يف الصييف امليايض، ال ييزال مانشسيرت سييتي يمتليك 
مجموعية مين األسيماء الهجوميية البيارزة مثيل فييل 
فوديين وجولييان ألفارييز وبرنياردو سييلفا وجياك 

جريلييش.
لكين التقريير أوجز بيأن "محرز لو نجيح يف الحفاظ 
عى مسيتوياته املبهيرة يف الفرتة األخرة، فيإن مكانه يف 
التشيكيلة األساسيية للسيماوي لين يتأثر مطلقياً بتلك 

األسماء".

بعيون أسطورة ليفربول.. محرز "املظلوم" أفضل 
العب يف العالم

ليفربيول  دفياع  أسيطورة  كاراجير  جيميي  أطليق 
ترصيحيات مثيرة تتعليق بوضعيية الجزائيري رياض 

محيرز نجيم مانشسيرت سييتي.
محيرز صنيع الحيدث ييوم الخمييس امليايض خالل 
مواجهة مانشسيرت سييتي وضيفه توتنهيام املؤجلة من 

الجولة السيابعة لليدوري اإلنجلييزي املمتاز.
وكان محيرز هيو رجيل املبياراة األول بصناعته هدفا 
لتأخيره  السييتي  قليب  ليسيهم يف  وتسيجيله هدفين 

بثنائيية إىل فيوز 4-2.
وتعليقيا عيى ميا يقدميه محيرز، خاصية مين وقت 
اسيتئناف املنافسيات الكرويية عقب نهاية فيرتة توقف 
كأس العاليم 2022، قيال كاراجر يف ترصيحيات نقلها 
موقيع "fennecfootball" الجزائيري: "رياض محرز 

هيو أفضل العيب يف العاليم حاليا".
أنيه  املشيكلة  لكين  برصاحية،  "أقولهيا  وأضياف: 
مظليوم إعالمييا، هيو مين النوع اليذي يحيب أن يلعب 
مبارييات متتاليية، لكن فلسيفة مدربه بييب جوارديوال 
غير عادلية ليه". وأتيم: "عدم مشياركة محرز بشيكل 
متتيايل أمير يمنعيه مين التعبر عن نفسيه تماميا مثل 

كان الحيال رفقية فريقه السيابق ليسيرت سييتي".
ومنيذ اسيتئناف املوسيم الكيروي بعيد فيرتة توقف 
كأس العاليم 2022، يقيدم محيرز مسيتويات مذهلية، 

حييث سيجل 6 أهيداف يف جمييع املسيابقات.
وبشيكل عيام خيالل املوسيم الحيايل، سيجل محيرز 
10 أهيداف وصنيع 3 خيالل 24 مبياراة خاضهيا ميع 

مانشسيرت سييتي يف كل املسيابقات.
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محرز وبلما�ضي والم�ضتقبل.. يو�ضف باليلي يوجه 6 ر�ضائل قوية

ح�ضام عوار يحلم بقمي�س ميالن.. وعائق وحيد اأمامه
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نصح بوقرة: على منتخب الجزائر قتل المباريات

إىل  الجزائير  منتخيب  تأهيل 
لبطولية  النهائيي  ربيع  اليدور 
كأس أميم أفريقييا للمحليين يف 
صيدارة مجموعتيه، بعيد الفوز 

عيى موزمبييق.
حقيق منتخيب الجزائير فوزا 
بهيدف  موزمبييق  عيى  ثمينيا 
الثالثية  الجولية  يف  رد  دون 
واألخيرة مين دور املجموعيات 
أفريقييا  أميم  كأس  لبطولية 

. للمحليين
سيجل حسين دهيري هدف 
الدقيقية  يف  الوحييد  املبياراة 
التيي  املبياراة  مين  السيابعة 
"نيلسيون  بملعيب  أقيميت 

الجزائير. يف  ماندييال" 

منتخيب  يرفيع  الفيوز  بهيذا 
الجزائير رصييده إىل 9 نقاط يف 
األوىل، محققا  املجموعية  صدارة 
يف  بالفيوز  الكاملية  العالمية 

الي3. الجيوالت 
فياز  الجزائير  منتخيب  وكان 
وإثيوبييا  ليبييا  مين  كال  عيى 
بهيدف دون رد أيضيا، ليتأهيل 
إىل ربيع النهائي بشيباك نظيفة.

ومن املقيرر أن يلتقي املنتخب 
النهائيي  ربيع  يف  الجزائيري 
ميع وصييف املجموعية الثانية، 
التيي تضيم السينغال وأوغنيدا 
وكوت  الديمقراطيية  والكونغيو 

ديفيوار.

أّكيد ميدرب املنتخيب املحيي لكيرة 
القيدم مجييد بوقرة عقب الفيوز أمام 
املنتخيب املوزمبيقيي بيأن "األهيم تم 

انجيازه خالل املبياراة".
واضياف املدافيع السيابق للخير 
يف  اشيباله  لعبيه  اليذي  اللقياء  بيأن 
برباقيي  ماندييال  نيلسيون  ملعيب 
يف اطيار كاس الشيان شيهد تقدميا 

ونتيجية. أداء  املحيي  للمنتخيب 
الداء  املوجهية  االنتقيادات  وعين 
تشيكيلته قيال بوقيرة، إنيه يتقبلهيا 

لكين "يجيب عيدم مقارنية املنتخيب 
االول او فرييق اخير باملنتخب املحي" 
داعييا إىل "الحدييث عين االيجابييات 

" يضا أ
ميدرب  بيأن  بوقيرة  كشيف  كميا 
جميال  الوطنيي  الفرييق  منتخيب 
بمركيز  الالعبين  دعيم  بلميايض، 
سييدي ميوىس، وطليب منهيم خالل 
حصيد  ومواصلية  العميل  زياراتيه 

لنتائيج. ا

الجزائير،  الكونغيو  بعثية  غيادرت 
ييوم السيبت، بعيد إقصياء منتخبهيا 
لبطولية  األول  اليدور  مين  أميس 

املحليين. لالعبين  إفريقييا 
قيد  الكونغيويل  املنتخيب  وكان 
النيجير بيدون أهيداف  تعيادل ميع 

سيهرة أميس عيى ملعب ميليود هديف 
بوهيران، حيث ليم تكن هيذه النتيجة 
كافيية مين أجيل البقياء يف املنافسية 
بعيد الخسيارة األوىل ضيد الكامرون 

.1-0

بالعالمة الكاملة.. منتخب الجزائر بطل 
مجموعته في اأمم اأفريقيا للمحليين

مجيد بوقرة: حققنا الأهم
 في المباراة

منتخب الكونغو يغادر الجزائر

حقيق املنتخيب الجزائيري التأهيل إىل الدور 
الثانيي مين منافسيات بطولة أفريقييا لالعبن 
املحليين الجاريية وقائعهيا يف الجزائير لغاية 
4 فربايير املقبيل، وذليك بعيد فوزه، السيبت، 
منتخيب  عيى  ماندييال،  نيلسيون  ملعيب  يف 

وحيد. بهيدف  موزمبييق 
مين  الكثير  اإلنجياز  هيذا  بعيد  وييربز 
بوقيرة،  مجييد  امليدرب  لكتيبية  اإليجابييات 
وذليك قبل اسيتكمال رحلية البطولية يف الدور 
ربيع النهائيي، وتحقيق هيدف التتوييج الذي 
كان قيد حيدده االتحاد الجزائري لكيرة القدم.

البقاء يف نيلسون مانديال
املنتخيب  كسيبها  التيي  اإليجابييات  أُوىل 
الجزائيري مين خيالل تأهليه متصيدراً بيي3 
انتصيارات، بقياؤه يف مواجهية منافسييه عى 
أرض ملعيب نيلسيون ماندييال، يف العاصمية، 
لكيون تأهليه ثانيياً كان قيد يعنيي توجهيه 
إىل رشقيي الجزائير، وبالضبيط إىل ملعيب 19 
ماييو، يف مدينية عنابة ملواجهة أحيد متصدري 
املجموعية الثانيية، وهيذا يف ظيل تأقليم رفقاء 
عبيد الرحمن مزيان ميع امللعب اليذي يلعبون 

حالياً. فييه 

الكرات الثابتة
بامليردود  تتعليق  األخيرى  الثانيية  النقطية 
الفنيي لالعبيي املنتخيب الجزائيري، إذ أكيدوا 
قوتيه يف الكيرات الثابتية خالل هيذه البطولة، 
لكيون األهيداف الثالثية التيي سيجلوها أمام 

بتليك  إثيوبييا وموزمبييق جياءت  ثيم  ليبييا 
مهمياً  سيالحاً  يُعتيرب  ميا  وهيو  الطريقية، 
لعنيارص الخير يف األدوار املقبلية، رغيم أن 
العقيم  عين  تطيرح  كثيرة  تسياؤالت  هنياك 
الهجوميي اليذي يُعانيي منيه رفقياء املهاجم 

كرييم عريبيي.

الصالبة الدفاعية
امليردود املتواضيع يف الخيط األماميي لالعبي 
رائيع  ميردود  يُقابليه  الجزائيري،  املنتخيب 
الحيارس  إذ حافيظ  الدفاعيية،  الناحيية  مين 
يف  شيباكه  نظافية  عيى  قنيدوز،  أليكسييس 
اللقياءات الثالثية املاضيية يف دور املجموعات، 

وهيو ميا يَُعيّد مكسيباً للثقية قبيل املبارييات 
املقبلية. األدوار  يف  تنتظرهيم  التيي  الصعبية 

عنارص جاهزة
سيمحت مبياراة موزمبييق للميدرب مجييد 
هيذه  يف  األسيماء  بعيض  بتجرييب  بوقيرة، 
أول  التأهيل يف  اليدورة، وذليك بعيد ضميان 
لقاءيين، ميا يعني الوقيوف عى ميردود أغلب 
املوعيد  أن تكيون يف  القيادرة عيى  العنيارص 
خيالل املبارييات القادمية، عيى غيرار الظهر 
األيمين سيعدي رضواني، اليذي قدم ميردوداً 
رائعياً يف أول لقياء ليه كأسيايس، وتيوج كذلك 

بجائيزة رجيل املبياراة.

املنتخيب  العيب  جحنييط،  أكيرم  طاليب 
الجزائيري املحيي، بيرورة االسيتمرار عيى 
هذه اليروح من أجيل الذهاب بعييداً يف بطولة 
كأس أميم أفريقييا لالعبين املحلين "شيان"، 
والتتوييج بلقيب املنافسية التيي تسيتضيفها 

الجزائير حتيى 4 فربايير املقبيل.
وتحدث أكيرم جحنييط بعد مبياراة منتخب 
املوزامبييق التي حسيمها "الخر"، السيبت، 
يف ملعيب نيلسيون ماندييال، بهيدف نظييف، 
حيث قيال يف منطقة الصحافيين يف إجابة عن 
سيؤال صحفي:"الحميد لليه عيى هيذا الفوز، 
نحين يف خدمية منتخب الجزائر وسينعمل قدر 

اإليجابية". النتائيج  لتحقيق  املسيتطاع 
وتابيع العيب اتحياد العاصمة قائيالً: "يجب 
أن نُكميل بهيذا األداء والريتيم لكيي نسيتمر 
يف هيذه النتائيج اإليجابيية ونذهيب بعييداً يف 
املنافسية، وملا ال التتويج باللقيب، خصوصاً أن 
الفيوز الثاليث عيى التيوايل يُعترب حافيزاً كبراً 
لنيا، وهذا رغيم أن مبياراة منتخيب املوزامبيق 
دخلناهيا بفريق آخير مقارنة بيأول مباراتن، 

لكين بقيت نفيس اليروح وطريقية اللعب".
جحنييط  أكيرم  الجزائيري  الالعيب  وختيم 
حديثيه بالقيول: "نملك يف تشيكيلتنا 28 العباً، 
الجمييع لديه رغبية الذهاب بعيداً يف املنافسية، 

كميا أن اليكل ينتظير فرصته من أجيل خدمة 
املنتخيب الجزائيري، وتحقييق الهيدف اليذي 

حددنياه إن شياء الله".

السيابق  الجزائير  وجيه أسيطورة منتخيب 
مجييد  امليدرب  إىل  نصيحية  صايفيي  رفييق 
"محاربيي  ملنتخيب  الفنيي  املديير  بوقيرة 
الصحيراء" الردييف، بعدما وصيل الخر إىل 
ربيع نهائيي بطولية كأس أفريقييا للمحلين، 
عقيب تصدر املجموعية األوىل، برصيد 9 نقاط.
وقيال رفييق صايفيي يف االسيتديو التحليي 
لشيبكة "بيي إن سيبورتس" القطريية، عقب 
فوز منتخيب الجزائير عى منتخيب موزامبيق 
بهيدف نظييف، السيبت: "هنياك تحّسين يف 
يف  خاصية  أخيرى  إىل  مبياراة  مين  الفرييق 
الشيوط األول، عيرب التمركيز الجييد واللعيب 

عيى الهجميات الرسيعية".
وتابع "هنياك مرونية تكتيكيية )يقصد عند 

بوقيرة(، وليو لعيب منتخيب الجزائير برسعة 
والكيرات  موزامبييق،  أميام  الفيارق  لصنيع 
ال  فرصياً  هنياك  لكين  حيالً،  كانيت  الثابتية 
تضييع، ويجيب عيى الالعبين قتيل املباريات 

مين خيالل تسيجيل املزييد مين األهيداف".
وأوضيح "يف بعيض األحيان تتقبيل األهداف 
يف املبارييات، ومنتخيب الجزائير سييلعب ضد 
فيرق أقيوى، ومين املمكين أن تظهير املعاناة، 
رغيم أن بوقيرة حر العبيه يف الشيق الدفاعي 
بشيكل جيد، وليم يتقبلوا أي هيدف خالل أول 

مباريات".  3
واختتيم رفييق صايفيي حديثه "مين املمكن 
أن يكيون املنتخيب الجزائري أميام فريق قوي 
أفضل، ومين املمكين أن يكون العكيس أيضاً، 
ومجييد قيدم مبياراة جييدة ضيد موزامبيق، 
لكين كّل مبياراة لديهيا خصوصيتهيا، وعلينيا 
العمل عيى قتل املبارييات القادمية باألهداف، 

وتحسين الشيق الهجوميي لدينا".
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أرشف أمير عيز الديين رئييس املجليس 
الشيعبي البليدي لسييدي ميوىس بالعاصمة 
بميرشوع  املكلفية  املقاولية  تنصييب  عيى 
توسيعة مقير بلديية سييدي ميوىس نظيرا 
أثنياء  املوظفين  تواجيه  التيي  للصعوبيات 
آداءهم ملهامهيم اليومية بمقير البلدية الحايل 
اليذي بات يشيهد حالية متقدمة مين اإلهرتاء 
والقيدم خاصة عى مسيتوى مصاليح الحالة 

. نية ملد ا
وقيد أكيد رئييس البلدية يف ترصييح له أن 
املقير الجديد سييتم إنجيازه بمعايير تقنية 
الخدمية  تحسين  بغيية  حديثية  وعرصيية 
العموميية املقدمة للمواطنين وضمان التكفل 
وأن  خاصية  اإلجتماعيية  لشيؤونهم  األمثيل 
التوجيه املسيتقبي لجميع املؤسسيات املحلية 
لتوسيع  بالنظير  الرقمنية  نظيام  سييعتمد 
النسييج العمرانيي للبلدية، مضيفيا أنه أمام 
املصاليح  عيى  للمواطنين  الكبير  اإلقبيال 
للضغيط  ونظيرا  يوميي  وبشيكل  اإلداريية 

واإلزدحيام وتراكم امللفيات، خصوصا يف ظل 
توسيع النشياطات التي تشيهدها البلدية فقد 
قيرر املجليس العمل جاهيدا من أجيل توفر 
خدمات عمومية يف املسيتوى املطليوب ببلدية 

موىس. سييدي 
زار  قيد  البلديية  رئييس  فيإن  ولإلشيارة 

الشيعبي  املجليس  نائيب  برفقية  امليرشوع 
السييد  والتعمير  بالتهيئية  املكليف  البليدي 
سيفيان حميوش ، ورئيس مصلحة األشيغال 
الجدييدة، التجهييز والربمجية للبلديية عبيد 

القيادر بين قسيمية.

املتخصيص  الوطنيي  املعهيد  يقيرتح 
التقليديية،  للحيرف  املهنيي  التكويين  يف 
الفندقية والسيياحة 10 تخصصيات منها 7 
تخصصات تأهيليية لفائدة تكوين الشيباب 
املسيتفيدين من جهياز منحية البطالة،وهذا 
تحسيبا لدورة فيفيري املقبل حسيب ما علم 
مين مديير املعهيد، السييد بولعييد حمييد. 
أدرج املعهيد 7 تخصصيات ضمين التكوين 
التأهيي، قصر املدة، لفائدة تكوين الشيباب 
املسيتفيدين مين جهياز منحية البطالة، من 
ضمن 4 شيعب مهنية بمجميوع 120 مقعد 
بيداغوجيي موزعة عيى تخصصيات خدمة 
، الفخيار، خييار :القولبية، مركيب الزجاج، 
دهيان البناييات، تركييب االسيقف الوحات 
BA13 باإلضافية اىل مشيطب  األلومينييوم 
وملميع الخشيب . وهيذا قصيد تمكينهم من 
فيرص وليوج عاليم الشيغل بعيد اكتسياب 
مهيارات وكفياءات مهنيية يف ميدة تيرتاوح 
بن 3 و6 اشيهر يف تخصصيات يراهن عليها 
السييد  حسيب  املحليية  التنميية  خدمية  يف 
بلعييد حميد. وحميل ايضا دلييل العروض، 
 4 الرشاكية،  مجليس  علييه  صيادق  اليذي 
تخصصيات ضمين التكوين املتوج بشيهادة 
بمجميوع  سيامي،  تقنيي  مسيتوى  مين 

الشيباب  لفائيدة  بيداغوجييا،  مقعيدا   95
الحاصيل عيى مسيتوى الثالثية ثانيوي عى 
غيرار تخصص تصمييم األزيياء يف التكوين 
االتصاالت، تسيير  الحضوري، وتخصصات 
املخزونيات واللوجسيتيك والتأمينات يف نمط 
التكويين عين طرييق التمهن، حييث يعول 
كثيرا عى هيذا النمط من التكويين باعتباره 
يمنيح الفرصية للمتهمن من مالمسية املهنة 
يف يوميه االول مين التكويين ويرفيع اكثير 
مين نوعيية التكويين والتأهييل. وسيطرت 
واإلدمياج  والتقيييم  التوجييه  مصلحية 
املهنيي برنامجيا اعالميا وتحسيسييا مكثفا 
خيالل  مين  التكويين  طالبيي  السيتقطاب 
التعرييف بالتخصصيات واإلمكانيات املادية 
والبرشية املسيخرة لتكوين نوعيي باإلضافة 
إىل االمتييازات التي يتحصيل عليها املرتبص 
أثنياء التكويين، ميع إشيهار امللصقيات يف 
العموميية،  واالدارات  املؤسسيات  مقيرات 
ودور الشيباب واألماكين العامة التي تشيهد 
توافيد الشيباب. ويف اطيار ترقيية العمليية 
التكوينيية ابيرم املعهيد 3 اتفاقييات خاصة 
للتعياون ميع مؤسسيات فندقية عيى غرار 
فندقي رونيسيونس وابيس، واملدرسية العليا 
العمليية  ترقيية  بهيدف  بوهيران  للفندقية 

املكونين  تكويين  خيالل  مين  التكوينيية، 
واملتكونين، وتعزيز الرتبصيات التطبيقية يف 
الوسيط املهنيي، تنصييب املتمهنين وتبادل 
الخيربات . وهيذا يف اطيار تطبييق سياسية 
التيي  الخارجيي  املحييط  عيى  االنفتياح 
ينتهجهيا قطاع التكويين والتعلييم املهنين 
، كميا اطليق املعهيد عمليية تكويين معلمي 
التمهن لفائيدة اليرشكاء االقتصادين ضمن 
برناميج تكوينيي يحتيوي دروسيا نظريية 
 60 10 مقايييس بحجيم سياعي قيدرة  يف 
سيا، ستسياهم العمليية يف ترقيية التمهين 
ومنح التأطيييييير الجييد واملرافقة الفعالة 
تيم  حييث  املهنيي.  الوسيط  يف  للمتمهنين 
تكويين قرابية 10 افيواج وتبقيى العمليية 
ميع  االمكانيات  توفير  ظيل  يف  متواصلية 
خليق فيروع منتدبية بمؤسسيات تكوينيية 
الحتضيان التكويين. يذكير أن املعهيد يوفر 
حالييا تكوينا لفائيدة 753 مرتبص ومتمهن 
يف 17 تخصصيا موزعة عى 8 شيعب مهنية 
عيرب مختليف أنمياط واجهيزة التكوين، مع 
تتوييج 302 متكونا بشيهادة تقني سيامي 
يف عيدة تخصصيات خيالل السينة الفارطة 

. فقط

يسيجل متحيف هيبيون باملدينية األثرية 
لوفيود  يومييا  توافيدا  لعنابية  الرومانيية 
إفريقيية مين ضييوف بطولية الشيان بهذه 
واملواقيع  التاريخيية  املعاليم  عيى  الواليية 
عيى  وذليك  الرومانيية  للمدينية  األثريية 
هاميش فعالييات بطولية أمم إفريقييا لكرة 
القيدم لالعبن املحلين, حسيبما عليم مدير 
ذات املتحيف, عميار نيوارة. وأوضيح ذات 
املسيؤول يف هيذا اإلطار, بأن وفيودا إفريقية 
كيوت  مين  ليكل  الرياضية  وزراء  يقودهيا 
ديفيوار وأوغنيدا والكونغوالديمقراطيية إىل 
جانيب 6 وفيود دبلوماسيية ليدول إفريقية 
املتحيف  البطولية, زاروا  مشياركة يف هيذه 
واطلعيوا عيى محتوياته مين آثيار رومانية 
ضييوف  وأبيدى  عريقية.  وفسيسيفاء 
الشيان بعنابية اهتماميا خاصيا باالمتيداد 
التاريخيي لبونية ومين خاللهيا الجزائير يف 
الحضيارات القديمية والحضيارة الرومانية 
عيى وجيه الخصيوص, كميا أبيرزه السييد 
املتحيف  زوار  بيأن  أضياف  اليذي  نيوارة, 
أثنيوا باملناسيبة عيى االهتميام اليذي توليه 
األثريية  للمحمييات  الجزائريية  السيلطات 

القرقيون  قنياع  غيرار  عيى  والفسيفسياء 
اليذي تيم اسيرتجاعه وتيذكار هيبيون. كما 
القدييس  كنيسية  اإلفريقيية  الوفيود  زارت 
أوغسيتن وتلقيت رشوحيات حيول تارييخ 
هيدا اليرصح الدينيي والثقيايف اليذي شييد 
مين قبيل رجيل الدين والسيالم الفيلسيوف 
أوغسيتن سينة 391 مييالدي وأعييد بنائه 
يف القرن التاسيع عرش بمواصفات الكنيسية 

القديمية, حسيبما تميت اإلشيارة إلييه. من 
التيي  الفنيادق  خصصيت  أخيرى,  جهية 
الوفيود اإلفريقيية املشياركة يف  تسيتضيف 
تظاهرة الشيان بعنابية فضياءات للتعريف 
ملنطقتيي  السيياحية  للمعاليم  والرتوييج 
معيارض  إقامية  ميع  ورساييدي  عنابية 
وتشيهد  والحيرف.  التقليديية  للصناعيات 
معيرض  إىل  باإلضافية  الفضياءات  هيذه 
الصناعيات التقليديية املقام بسياحة الثورة 
الذيين  املدينية,  لضييوف  الفتيا"  "إقبياال 
أبيدوا اهتماميا بالبعيد اإلفريقيي للحيرف 
والصناعيات التقليديية الجزائريية واقتنيوا 
باملناسيبة قطيع حيي ومسيتلزمات تجميل 
طبيعيية, كميا لوحظ. كميا اغتنميت بعض 
الوفيود املقيمية بعنابية يف إطيار تظاهيرة 
الشيان مين بينهم الوفيد األوغنيدي الفرصة 
لزييارة املرافيق الرياضية املتواجيدة بعنابة 
عيى غيرار مركيز تأهييل النخبية الرياضية 
جانيب  إىل  البلديية  واملسيابح  برساييدي 
ملعبيي 19 ماي 1956 والعقيد شيابو, كما 

تميت اإلشيارة إلييه.

في إطار مكافحة الجرائم المنظمة

متكونة من 16 شخصا حجز بحوزتهم 
على 14 سالحا أبيضا محظورا

فتيحة لبال 

عابد. م

ق. م

المحلي

نظرا لتراكم الملفات والصعوبات التي تواجه الموظفين 

7 منها موجهة لفائدة المستفيدين من جهاز منحة البطالة

توافد يومي لألفريقيين على متحف هيبون

تن�ضيب المقاولة المكلفة بم�ضروع تو�ضعة مقر بلدية
 �ضيدي مو�ضى بالعا�ضمة

اقتراح 10 تخ�ض�ضات في الحرف التقليدية 
والفندقة وال�ضياحة لطالبي بتلم�ضان

�ضيوف "ال�ضان" في زيارة للمدينة الأثرية الرومانية بعنابة 

تحت شعار “نحن نستهلك ماننتجه”

اعتماد نقطة بيع مبا�ضرة ل�ضركة 
Giplait بالمقاطعة الدارية لباب 

الوادي بالعا�ضمة

الإطاحة بمروجي الموؤثرات العقلية 
بالبليدة و�ضبط 2053 قر�س مهلو�س 

الإطاحة بع�ضابة اإجرامية كانت تزرع 
الرعب باأحياء �ضيدي اأمحمد بالعا�ضمة 

الرسيمي  اإلفتتياح  تيم 
لسيوبر ماركيت األول حرصييا 
ومنتجيات  الحلييب  ملشيتقات 
بلديية  مسيتوى  عيى  األلبيان 
بياب اليوادي بحضيور رئيسية 
لباب  االداريية  املقاطعة  دييوان 
اليوادي، املديير العيام لرشكية 
األمنيية  السيلطات   ،Giplait
منسيق اتحاد التجار والحرفين 
العاصمية ممثيل اتحياد التجار 
السيلطات  باملعيارض  املكليف 

بييع  نقطية  تعميل  املحليية 
ابتيكار  عيى   Giplait رشكية 
مين  جدييد  جييل  وإطيالق 
املتاجير، حييث سييكون البييع 
لجمييع  املسيتهلك  إىل  مبيارشة 
األلبيان تحت شيعار  منتجيات 
ماننتجيه"،  نسيتهلك  "نحين 
فهيي تتمييز بتسيويق منتجات 
عالية الجيودة بأسيعار ال تقبل 

املنافسية.

قميع  فرقية  عنيارص  تمكين 
الوالئيية  باملصلحية  اإلجيرام 
للرشطية القضائيية لواليية البليدة 
وضبيط  شيخصن  توقييف  مين 
كمية مين املؤثيرات العقلية مقدرة 
بحوزتهميا،  قيرص   2053 بيي 
نقالية  هواتيف  لحجيز  ضيف 
كان يسيتعملها أفيراد الشيبكة يف 

املهلوسيات. لبييع  تنقالتهيم 
وحسيب بييان ليذات املصاليح 
تلقيت "أخبيار الصبياح" نسيخة 
عنيه تيم اسيرتجاع مبلغ ميايل من 
العملة الوطنيية يقدر بي204700 
هيذه  تروييج  عائيدات  مين  دج 
إتخياذ  وبعيد  هيذا  السيموم، 
الالزمية  القانونيية  اإلجيراءات 
تيم  اليرشوط،  جمييع  وإسيتيفاء 
تقدييم املشيتبه فيهما أمام السييد 
املختيص،  الجمهوريية  وكييل 
التسيليم  الحييازة،  قضيية  عين 
واإلسيتالم ، عيرض ووضيع للبيع 
غير  بطريقية  عقليية  مؤثيرات 
إطيار  يف  البييع  قصيد  مرشوعية 

منظمية. إجراميية  جماعية 

..ضف لشبكة تنشط يف 
إجهاض الحوامل مع اسرتجاع 

كميات كبرية من املعدات

تمكنيت  أيضيا  جهتهيا  ومين 
فرقية الرشطية القضائيية لألمين 
واليية  بأمين  الرابيع  الحيري 
مكثفية  تحرييات  بعيد  البلييدة 
إجراميية  بشيبكة  اإلطاحية  مين 
منظمية كانيت تنشيط يف إجهاض 
غير  بطريقية  الحواميل  النسياء 
أشيخاص  عيدة  تيورط  رشعيية 
تيم توقيفهيم بعيد تسيطر خطة 
محكمية ويقيدر عددهيم بسيبعة 
أشيخاص مشيتبه فيهيم 6 نسياء 
ورجيل، العمليية مكنيت كذلك من 
ضبيط واسيرتجاع كميية معتيربة 
من املعيدات الطبية وشيبه الطبية 
عملييات  يف  لالسيتعمال  املجهيزة 
مين  مجموعية  وكيذا  اإلجهياض 
األدويية والحقين ليذات الغيرض.
نسيخة  تلقينيا  بييان  وحسيب 
عنيه تيم أيضيا ضبيط عيدد مين 
الفارغية  الطبيية  الوصفيات 
الشيبكة  كانيت  واملختومية 
تسيتخدمها يف اقتنياء األدوية التي 
ال تيرصف إال بوصفية طبيية. بعد 
اسيتكمال اإلجيراءات القضائية تم 
تقدييم املشيتبه فيهم أمام السييد 
وكييل الجمهوريية ليدى محكمية 

البلييدة.

واليية  أمين  مصاليح  تمكنيت 
الجزائير ممثلية يف فرقية الرشطة 
املقاطعية  بأمين  القضائيية 
مين  أمحميد  سييدي  اإلداريية 
فيهيم  مشيتبها   16 توقييف 
متفّرقية  قضاييا  يف  متورطيون 
متعّلقة بييمحاولة القتيل العمدي 
والرتصيد،  اإلرصار  سيبق  ميع 
عصابية  يف  واإلنخيراط  إنشياء 
الجسيدي  اإلعتيداء  ميع  أحيياء 
حياتهيم  وتعرييض  الغير  ميع 
بالسيكينة  اإلخيالل  للخطير، 
وسيط  يف  الرعيب  وزرع  العامية 
الحيازة  محييط سيكني شيعبي، 
واملاتجرة يف املخيدرات واملخدرات 
الصلبية. قضايا الحيال تّمت تحت 
إرشاف النيابية املختصية إقليميا، 

ينحيدرون  قضائييا،  ومسيبوقن 
مين واليية الجزائر كميا تم ضبط 
وحجيز 14 سيالح أبيض محظور 
مين مختليف األحجيام واألصناف 
باإلضافية إىل قارورة غاز مسييلة 
للدميوع 300 غرام مين املخدرات 
القنيب الهنيدي،100 غيرام مين 
كوكايين   " الصلبية  املخيدرات 
مبليغ ميايل بالعملية الوطنية قدر 
بييي140 مليون سينتيم جزائري، 
مبليغ ميايل بالعملية األجنبية قدر 
بيي410 جنييه. 11 هاتيف نقال، 
بعيد  إلكرتونيين  ميزانين   )02(
القانونيية،  اإلجيراءات  اسيتكمال 
تيّم تقدييم املشيتبه فيهيم أميام 
املختصية  النيابيية  الجهيات 

إقليمييا.

ق. م

فتيحة لبال 

فتيحة لبال 
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يف إطيار مكافحية الجريمة 
ومواصلية  أشيكالها  بكافية 
املسيطر  العملياتي  للمخطيط 
الرشطية  مصاليح  قبيل  مين 
غير  االتجيار  ملكافحية 
العقليية  باملؤثيرات  الرشعيي 
تمكنيت أمين دائرة سيكيكدة 
مين توقييف ثالثة أشيخاص 
مابين  أعمارهيم  تيرتاوح 
23 و39 سينة ، عين قضيية 
"الحييازة واملتاجيرة يف ميواد 
خصائيص  ذات  صيدالنيية 
مؤثير عقيي مسيتوردة عين 
وممارسية  التهرييب  طرييق 
مهنية الصحية دون رخصية 
الخطيورة  مين  درجية  عيى 
العموميية  الصحية  تهيدد 
اىل  القضية  ".تعيود حيثييات 
عمليية البحث والتحيري التي 
الرشطية  عنيارص  بارشهيا 
دائيرة  بأمين  القضائيية 
رصدهيم  بعيد   ، سيكيكدة 
لنشياط أفراد شيبكة إجرامية 
العقليية  املؤثيرات  يف تروييج 
إسيتغاللهم  تبين  حييث 
لطاولية لبييع األحذيية وكيذا 
الحيي  بيذات  محيل تجياري 
مدينية  بوسيط  الكائين 
للتضلييل  كغطياء  سيكيكدة 
اإلجرامية  ممارسياتهم  حيول 
العقليية  املؤثيرات  يف تروييج 
املعلوميات  لتليك  .إسيتغالال 
تيم تشيكيل أفيواج عملياتيية 
تشيخيص  قصيد  خاصية 
وتوقييف ووضع حد لنشياط 
اإلجراميية  الشيبكة  هيذه 

خطية  وضيع  تيم  حييث   ،
بالتنسييق  محكمية  ميدانيية 
الدائيم ميع النيابية املختصية 
ليدى محكمية سيكيكدة ليتم 
وتطويقيه  امليكان  مداهمية 
ومحيارصة أفراد الشيبكة مع 
أفرادهيا  توقييف ثالثية مين 
ميع حجز كميية من أمشياط 
بحيوزة  كانيت  الربيغابالين 
وبالتمشييط  فيهيم  املشيتبه 
والتفتييش  للميكان  الواسيع 
التجياري  للمحيل  الدقييق 
وكيذا الطاولية وعليب األحذية 
التيي يسيتغلونها تيم العثور 
عيى كميية معتيربة تقيدر بي 
1536 كبسيولة مين مختليف 
األنيواع ليتم حجزهيا وتحويل 
املشيتبه فيهيم إىل مقير أمين 
الدائيرة إلسيتكمال التحقييق 
ليبليغ مجميوع ما تيم حجزه 
خيالل هاتيه العمليية 1724 
اسيتكمال  بعيد  كبسيولة. 
حيق  يف  أنجيزت  التحقيقيات 
املشيتبه فيهيم الثالثية ملفات 
قضائية موضوعهيا " الحيازة 
واملتاجيرة يف ميواد صيدالنيية 
ذات خصائيص مؤثير عقيي 
طرييق  عين  مسيتوردة 
مهنية  وممارسية  التهرييب 
عيى  رخصية  دون  الصحية 
درجية مين الخطيورة تهيدد 
ليتيم   " العموميية  الصحية 
النيابة املختصة  تقديمم أميام 
ليدى محكمة سيكيكدة ، ليتم 

الحبيس. إيداعهيم 

تسيبب حادث ميرور خطر 
وقيع بالطرييق الوطنيي رقيم 
بين  الرابيط  شيطره  يف   40
بلديتيي حماديية ورشييقة يف 
تيرتاوح  اشيخاص   03 وفياة 
03 سينوات  اعمارهيم مابين 
اثنيان  سينةواصابة  و60 
،بعيد اصطدام  اخران بجروح 
سييارتن سيياحيتن من نوع 
وقيد  (هيذا  والدى  )سيانبول 
الحمايية  مصاليح  تدخليت 

االول  الضحيية  لنقيل  املدنيية 
امليكان  عين  يف  تيويف  اليذي 
الجثيث  حفيظ  مصلحية  اىل 
بمستشيفى محميد بوضيياف 
بمهديية ،فيميا تم نقيل البقية 
االسيتعجالت  مصلحية  اىل 
اخيران  اثنيان  تيويف  حييث 
باملستشيفى ،هيذا وقيد فتحت 
الوطنيي  اليدرك  مصاليح 
تحقييق يف مالبسيات الحادث .

 بيادرت رشطية سييدي بلعبياس بتقديم يد 
املسياعدة لألشيخاص العالقين عى مسيتوى 
الضايية  بلديية  بأعيايل  خاصية  الطرقيات 
جنيوب الواليية، وذليك بالتنسييق ميع أفيراد 
الجييش الوطنيي الشيعبي واليدرك الوطنيي  
كميا صاحيب ذلك القييام بحمالت تحسيسيية 
بهيذه  العموميي  الطرييق  لفائيدة مسيتعمي 
املناطيق التيي تعرف تسياقط كمييات معتربة 
إىل  دعوتهيم  خاللهيا  مين  تيم  الثليوج  مين 
أثنياء فيرتة  السيياقة  تقلييل الرسعية خيالل 
تيرك  عيى  الحيرص  ميع  الجويية  التقلبيات 
مسيافة كافيية بين السييارات وذليك يف حالة 
اإلضطيرار للقييادة يف هيذه الظيروف الجوية 
الصعبة ميع اإللتيزام بقواعد امليرور املتبعة يف 
مثيل هكيذا ظروف ميع التأكيد مين أن األنوار 
األماميية والخلفية للسييارة تعمل بشيكل جيد 

باإلضافية إىل نظافة الزجاج األماميي والخلفي 
للسييارة مع رضورة تفادي إسيتخدام الهاتف 

أثنياء السيياقة تفاديا لتشيتت إنتباه السيائق. 

إهتيزت يف الييوم األخريين واليية تلمسيان 
عيى وقيع 3 وفييات نتيجية إختنياق بغياز 
أحيادي الكربيون يف حادثنين متفرقين بكل 
بييان  وحسيب  ومنصيورة  الغيزوات  مين 
صحفيي الصادر عين مديرية الحمايية املدنية 
الرسيمية  الصفحية  .وكيذا  تلمسيان  لواليية 
للمجليس الشيعبي البليدي بالغيزوات أنه تم 
تسيجيل مسياء يوم الجمعة امليايض يف حدود 
لضحيتين  وفياة  ،حالتيي  الثامنية  السياعة 
)02( مين جنيس انثيى اختناقا بغياز أحادي 
الكربيون بحي 320 مسيكن ببلديية الغزوات 
ويتعليق االمير بكل مين املرحومية - حموو- 
77 سينة واملرحومية - حميوع - 81 سينة، 

حييث تم تحويلهيم اىل مصلحة حفيظ الجثث 
بمستشيفى الغيزوات ، عيى إثير ذليك تنقيل 
رئييس دائيرة الغيزوات رفقة رئييس املجلس 
الوطنيي  االمين  ، مصاليح  البليدي  الشيعبي 
ورئييس الوحيدة الثانوية للحمايية املدنية اىل 
عين امليكان للوقوف عيى مالبسيات الحادث 
تدخيل  وممييت  مماثيل  حيادث  ،ويف  األلييم 
للوحيدة  التابعية  املدنيية  الحمايية  عنيارص 
الرئيسيية عيى مسيتوى شيقة بعميارة حيي 
400سيكن ببوهناق،بلديية ودائيرة منصورة، 
اىل  متوفيية   ضحيية  تحوييل  أجيل  مين 
مستشيفى تلمسيان ، الضحية من جنس ذكر 
يبليغ من العمير 53سينة ،تعيرض لإلختناق 

بغياز أكسييد الكربيون جيراء  استنشياقه له 
واملنبعيث مين سيخان املياء ،ويف حيادث آخر 
أيين تدخيل عنيارص الحمايية املدنيية التابعة 
للمركيز املتقيدم بياب وهيران عيى مسيتوى 
منيزل ببلديية عن فيزة، بتلمسيان مين أجل 
اىل  واحيدة  عائلية  مين  ضحيتين  تحوييل 
الضحيتين   ، فيزة  بعين  الصحيي  القطياع 
مين جنيس ذكير وأنثيى يبلغيان مين العمر 
46و50سينة ال يزاالن تحيت الرعاية الصحية 
،لإلختنياق بغياز أكسييد الكربون جياء جراء 
استنشياقهم ليه املنبعيث مين موقيد الطهيي 

كانيا بصيدد التدفيأة به.

تمكن عنيارص فرقة قمع اإلجيرام باملصلحة 
واليية  بأمين  القضائيية  للرشطية  الوالئيية 
املسييلة مين توقيف شيخص متيورط يف عدة 
قضاييا ومطلوب ليدى العدالية بموجب )08( 
أوامير قضائية. وقائيع القضية بيدأت عى إثر 
ورود معلوميات للفرقية مفادها قيام شيخص 
بأحيد أحياء قطياع االختصياص ببلدية برهوم 
بتزويير وثائق ومحررات رسيمية ميع انتحال 
اسيم الغير، كميا أنيه محيل بحيث بموجيب 
)08( أوامير قضائيية، ليتم إعيداد خطة عمل 
محكمية بالتنسييق مع عنارص الفرقية املتنقلة 
للرشطية القضائيية بأمين دائرة مقيرة مكنت 
فرييق التحقييق مين اإلطاحية بيه وتوقيفيه، 
وبتفتييش مسيكنه عثير عيى وثائيق إداريية 

ميزورة وأجهيزة إعيالم آيل تسيتعمل يف عملية 
التزويير، سيالح أبييض )سييف مين الحجم 
الكبير(، مبلغ ميايل قدره 124 أليف دج، ليتم 
إنجياز 10 ملفيات قضائيية ضد املشيتبه فيه 
بخصيوص تورطيه يف قضاييا تتعليق بجناية 
محيررات  يف  امليزور  واسيتعمال  التزويير 
الحصيول بغير حيق عيى وثائيق  رسيمية، 
تصدرهيا اإلدارة العموميية واإلدالء بإقيرارات 
كاذبية وانتحيال اسيم كاذب وانتحيال اسيم 
الغير يف ظيروف كان مين الجائيز أن تيؤدي 
إىل قييد حكيم يف صحيفية السيوابق القضائية 
للغير، حييازة سيالح أبييض محظيور مين 
الصنيف السيادس دون ميربر رشعيي، جناية 
جنايية  املمنوعية،  والذخيرة  سيالح  حميل 

الرسقية املوصوفية ميع حميل سيالح نياري 
ومحاولية القتيل العميدي ميع سيبق اإلرصار 
بالقتيل واليرب  التهدييد  والرتصيد، جنيح 
والجيرح العميدي بالسيالح االبيض، إسيتراد 
وتصديير املخيدرات بطريقية غير مرشوعية، 
الحييازة والبييع والتخزيين والتنظييم والنقل 
مرشوعية  غير  بطريقية  املخيدرات  وتوزييع 
يف إطيار جماعية إجراميية، تكويين جمعيية 
أرشار والتزويير واسيتعمال امليزور والنصيب 
والتعيدي عيى ملكيية عقاريية والبنياء بدون 
رخصية. بعد اسيتكمال إجيراءات التحقيق تم 
تقديم املشيتبه فييه أميام الجهيات القضائية 
إييداع  أمير  ضيده  صيدر  حييث  املختصية، 

باملسييلة. الرتبية  إعيادة  بمؤسسية 

املاسية  الجرائيم  مكافحية  إطيار  يف 
بصحية املسيتهلك تمكين عنيارص فرقية 
رشطة العميران وحماية البيئية باملصلحة 
واليية  بأمين  العموميي  لألمين  الوالئيية 
اللحيوم  املسييلة مين حجيز كميية مين 
البيضياء غر صالحة لالسيتهالك البرشي 

كليغ.   765 بيي  اإلجميايل  وزنهيا  قيدر 
املحجيوزة كانيت منقولية  الكميية  هيذه 
مين طيرف أحيد األشيخاص عيى متين 
شياحنة يف ظيروف صحيية غر مناسيبة، 
وبالتنسييق ميع املصاليح املختصية تبن 
أن هيذه اللحوم غير صالحة لالسيتهالك 

الكميية  وإتيالف  حجيز  ليتيم  البيرشي، 
املذكيورة، ميع إنجياز مليف قضائي ضد 
املخاليف بخصيوص عدم احيرتام رشوط 
النظافية والنظافية الصحيية يف نقل مواد 
موجهية  بيضياء(  )لحيوم  اسيتهالكية 

البيرشي. لالسيتهالك 

نورالدين. ق

بكاي. ع

ع. بديار

ط. بنع. بديار

مواصلة للمخطط األمني العملياتي 

وقع بالطريق الوطني رقم 40

الإطاحة ب�ضبكة اإجرامية وحجز 
اأكثر من 1700 كب�ضولة من نوع 

ليريكا ب�ضكيكدة

3 قتلى وجريحين في حادث 
مرور بالحمادية في تيارت

تم تقديم المساعدة لكل األشخاص العالقين

خالل اليومين األخيرين بوالية تلمسان

حسب فرقة قمع اإلجرام بالمصلحة الوالئية للشرطة القضائية 

أمن والية المسيلة

�ضرطة بلعبا�س تزيح الثلوج وتدعو م�ضتعملي
 الطريق اإلى توخي الحيطة والحذر

 3 وفيات ب�ضبب غاز اأحادي الكربون بالغزوات ومن�ضورة 
واإ�ضابة 2 اآخرين باإختناق بعين فزة

القب�س على �ضخ�س متورط في عدة ق�ضايا 
ومحل اأوامر ق�ضائية بالم�ضيلة 

حجز 765 كلغ من اللحوم البي�ضاء غير �ضالحة
 لال�ضتهالك الب�ضري

م�ضالح الدرك الوطني تحجز 
1.700غرام من المخدرات 

و2433 كب�ضولة بخن�ضلة

المحلي

في ظل استمرار كبح جماح مروجي المخدرات 

اليدرك  مصاليح  تمكنيت 
الوطنيي بخنشيلة مين خيالل 
مين  املدققية  املعلوميات 
مين  يبليغ  شيخص  توقييف 
العثيور  تيم  25سينة  العمير 
بحوزتيه عيى مخيدرات بوزن 
اىل  اضافية  1.700غيرام، 
املهلوسات  2433 كبسيولة من 

سييارة  داخيل  مخبيأة  كانيت 
رفقية  املعنيي  تحوييل  ليتيم 
املصلحية  إىل  املحجيوزات 
التحقيق،  إجيراءات  السيتكمال 
أيين تيم سيماعه عيى محر 
اميام  تقديميه  يتيم  ان  عيى 
الجمهوريية  وكييل  السييد 

اقليمييا. املختيص 
مهناوي. ف

ب. هاني 
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يحظيى قطياع الصحية  بالوالية 
باهتمام كبير من طرف السيلطات 
تدعييم  اىل  تسيعى  التيي  املحليية 
املؤسسيات االستشيفائية والجوارية 
القطياع  واقيع  الطبيي  بالتأطير 
بلسيان  املسييلة  لواليية  الصحيي 

املديير محميد زيين الديين
يواجيه القطياع الصحيي لواليية 
املسييلة انتقيادات عدييدة مين قبل 
سيكان الواليية بحييث يتم تسيويق 
صيورة غير مرضيية عين هيياكل 
الصحية بالجزائير عامة وباملسييلة 
خاصية فكييف سييكون   القطياع 

الصحيي مسيتقبال .

ما هو واقع القطاع الصحي 
لوالية املسيلة ؟

الصحيي  القطياع  مديير  أشيار 
لواليية املسييلة زيين الديين عقبيي 
 12 يشيمل  الصحيي  القطياع  أن 
مؤسسية صحيية منها 6مؤسسيات 
الجواريية  للصحية  استشيفائية 
عييى  سييدي  عيى  موزعية 
عن  ، ة مقر ، مسييلة ، ة د سعا بو ،

. رسور  امللح،بين 
و مؤسسيات صحيية متخصصة 
عميرات  سيليمان  كمستشيفى 
األميراض  ومستشيفى  لليوالدة 
اضافية    ، منصيور  بيوالد  العقليية 
الشيبه  للتكويين  العيايل  املعهيد 
طبيي اليذي يسيتقطب  الطلبة من 
مختليف  لدراسية  الوالييات  كافية 
التخصصيات التيي يتيحهيا املعهد.

ما هي املشاريع املستقبلية 
املربمجة لقطاع الصحة بوالية 

املسيلة؟
افياد املديير زيين الديين عقبيي 
املسيتقبلية  الصحيية  الخريطيه  ان 
املسييلة  لواليية  اضافية  سيتكون 
واملتمثلة  بمشياريع يف طور اإلنجاز 
مستشيفى  إنجياز  ميرشوع  منهيا 
إنجياز  ميرشوع  و  240رسيير 
عييى  سييدي  بدائيرة  مستشيفى 

ميرشوع  اىل  اضافية  240رسيير 
مجميع االم والطفيل ببوسيعادة به 
بحميام  ومستشيفى   ، 120رسيير 
بنسيبة  اإلنجياز  سياري  الضلعية 

8 0 %
كميا رصح مدير القطياع الصحي 
دراسية  هنياك  ان  املسييلة  لواليية 
مصيادق عليها مين طرف اليوزارة 
وهيي مستشيفى 60رسيير بمجدل
مديير  نيوه  السيياق  نفيس  ويف 
القطياع زين الدين عقبي انه سييتم 
تحوييل معهيد باسيتور اىل مركيز 
والئيي  مخيرب  و  السيكري  مليرىض 
فيميا  هيذا  العميل  لطيب  ومكتيب 

. املربمجية  االنجيازات  يخيص 

يشهد مستشفى سليمان 
عمريات للوالدة نقصا يف االطباء 

املختصني بأمراض النساء و 
التوليد فما هي اهم االجراءات 

التي سيقوم بها القطاع الصحي 
لسد هذا العجز؟

تخصصيات  لدينيا  ان   صحييح 
نعانيي فيهيا مين عجيز مين حيث 
عيدد األطبياء املختصين ، ابرزهيا 
يف مصاليح طيب النسياء والتولييد 
هيذا   . القليب  اميراض  جراحية   ،
سيليمان  مستشيفى  يشيهده  ميا 
عميرات بحييث  يعاني مين نقص 
األطبياء املختصن بأمراض النسياء 
و التولييد لكين بالرغيم مين هذا لم 
نتوقيف ،بحييث نجيد  بمستشيفى 
سيليمان عمرات األطبياء املختصن 
 ، ضيافيات  مقيران،  دكتيور  هيم  
 08 دشوشية . و تيم االتفياق ميع 
رأسيهم  عيى  اخصائيين  اطبياء 
الربوفيسيور بين غانم رئيس قسيم 
النسياء و التولييد بمصطفى باشيا 
4 اييام مناوبية  لدييه بيكل شيهر 
عميرات  سيليمان  بمستشيفى 
لليوالدة ، كميان هنياك وعيود مين 
بإرسيال  الوزيير   السييد  طيرف 
بعثية اجنبية مين أطبياء مختصن 
بأميراض النسياء و التولييد ويتيم 

ذليك بالنظير أوال لعيدد املناصيب 
املفتوحيه عيرب الوالييات وثانيا عى 

الرتتييب. حسيب 

يعتـرب مرض الرسطـان مرض 
الكـربى  الـدول  فنجـد  فتـاك،  
مختصـة  عيـادات  تخصـص 
 ، الرسطـان   مـرىض  لعـالج 
مـرىض  دمـج   يتـم  ملـاذا 
الرسطـان سـكان والية املسـيلة 
وهـل  ؟  الزهـراوي  بمستشـفى 
سـيتم تخصيص عيادة مختصة 
مسـتقبال؟ الرسطـان  ملـرىض 

لدينيا  ان  علييك  يخفيى  ال  اوال 
لألميراض  مخصصين  وحدتين 
الرسطانيية ، كميا لدينيا 08 اطبياء 
مختصين  اطبياء  و04  مختصين 
بالعيالج الكيميائي  ببوسيعادة كل 
هيذا للتكفيل بميرىض الرسطيان  . 
كميا نشيكر جمعيية اليرب املتعاونة 
مع القطياع الصحيي ودعمه ملرىض 
الرسطيان بكافة الوسيائل واالدوية 
اآلالم  لتخفييف  جاهيدا  نسيعى   ،
بالنسيبة  اميا   ، الرسطيان  مليرىض 
للعيالج االشيعاعي فيكيون بواليية 

سيطيف .
تخصييص  اطيار  يف  ثانييا 
مليرىض  مختيص  مستشيفى 
صالحيتنيا  مين  لييس  الرسطيان 
بحييث تتم هاتيه الدراسية عى اعى 
هيرم يف السيلطة ، ويجيب معرفية 
لييس  الزهيراوي  مستشيفى  ان 
باالميراض   مختيص   مستشيفى 
الرسطانية فحسيب بل مليم بجميع  

. ت صيا الختصا ا

بالنسبة للحمالت التحسيسية 
هل يعمل القطاع الصحي لوالية 

املسيلة عليها  ؟
الصحيي  القطياع  مديير  قيال 
الربناميج  انيه يعميل عيى حسيب 
فيميا  سينويا   املسيطر  اليوزاري  
يخيص الحمالت التحسيسيية ، ومن 
اهيم هاتيه الحمالت التيي يعمل بها 
املسييلة  لواليية  الصحيي  القطياع 
الحملة التحسيسيية الكيربى للوقاية 
من حيوادث امليرور، املنظمية تحت 
شيعار " السيياقة بحذر ، وقاية من 
الخطير "  ذليك  تنفييذا لتعليميات 
تحيت  و   ، الواليية  وايل  السييد 
إرشاف  مديير الصحية و السيكان ، 
بحييث   يتم احيياء فعالييات  اليوم 
التحسيييس بمشياركة و  بالتنسيق 
بن املؤسسيتن املؤسسية  العمومية 
اإلستشيفائية املسييلة " مستشيفى 
الزهيراوي" و املؤسسية العموميية 
للصحية الجواريية املسييلة   إلنجاح  

هاتيه الحملية التحسيسيية.
الصحيي  القطياع  يعميل  كميا 
تحسيييس   ييوم  بتنظييم  بالقييام 
ليداء  املبكير  الفحيص  إلجيراء 

. بالعييادات  السيكري 
الحميالت  هاميش  وعيى 
الصحة  يعميل قطياع  التحسيسيية 
تكوينيية  دورة  تقدييم  عيى  
حيول  البلديية  مجليس  لرؤسياء 
االميراض املتنقلية عن طرييق املياه 
،الحيوانيات وذليك يف اطيار العميل  
عيى الوقايية انها  خر مين العالج .

تسـتمر معانـاة اطفـال الشـلل 
الدماغي فهل سـيحظون بقسـم  
املستشـفى  يف  لهـم  خـاص 

؟ الزهـراوي 
رصح مديير زيين الديين عقبيي 
انيه يأميل لفتيح  القسيم الطفيال 
بمستشيفى  الدماغيي  الشيلل 
الزهيراوي قريبيا و ذليك بعيد نقل 
قسيم االنعياش مين الطابيق الرابع 
انتهياء  منتظيرا  االريض  للطابيق 
بعيد  االريض.  الطابيق  ترميميات 
انتهائيه مبيارشة سييتم  تخصيص 
الدماغيي  الشيلل  الطفيال  قسيم 
بأطبياء  القطياع  دعيم  وسييتم 
الفيزيائيي  الطيب  يف  اخصائيين 

. الحركيي  والتأهييل 

عيـادات  وجـود  مـن  بالرغـم 
قريبـة يف مختلف مناطـق  والية 
املسـيلة اال اننـا  نـرى ان اغلـب 
سـكان واليـة املسـيلة يذهبـون 
فيمـا  الزهـراوي  ملستشـفى 

السـبب ؟ يكمـن 
مين  الصحية  تقرييب  اطيار  يف 
املواطين قمنيا بفتيح عدة عييادات 
منها عييادة 300، عييادة باملطارفة 
، عييادة يف  الشيالل بحييث هاتيه 
العييادات تخيدم املواطن 24سياعة 
و نيوه مديير القطياع الصحي زين 
حيق  للمرييض  ان  عقبيي  الديين 
االختييار املستشيفى او العيادة التي 
يذهيب لهيا ، لكين اعتربه سيببا من 
املتواجيد  الضغيط  وجيود  اسيباب 
وميع  االسيتعجاالت  بقسيم  دائميا 
ذلك قيال يف ذات السيياق انه يحرتم 

رغبية املواطين و مرحبيا بيه .
الصحيي  القطياع  مديير  وختيم 
ديين عقبيي  املسييلة زيين  لواليية 
الحيوار بكلماته : االميل دائما معلق 
وميا  وتعياىل  سيبحانه  الليه  عيى 
نحن اال سيبب لتسيير هيذا القطاع 

الصحيي .

مدير الصحة لوالية المسيلة “محمد زين الدين عقبي” في حوار “الخبار الصباح “

قطاع ال�ضحة بالولية يتدعم بعدة م�ضاريع 

المحلي

زغالش صابرين
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 �ضينماتيك الجزائر رائدة في اإفريقيا والعالم العربي و ف�ضاء يلتقي فيه كبار ال�ضينمائيين الجزائريين
بالجزائير  افتتيح 
معيرض  العاصمية، 
الفوتوغرافيية  للصيور 
للمصيورة الفنيية، فاطمة 
أحميد،  حياج  الزهيراء 
لالحتفياء  خصصتيه 
و  املعمياري  باليرتاث 
لقصبية  اليوميية  الحيياة 
التاريخي  املوقيع  الجزائر، 
منظمية  صنفتيه  اليذي 
للرتبيية  املتحيدة  األميم 
والثقافية/ والعليوم 
عاملييا  تراثيا  يونسيكو/، 

. نية نسيا لإل
و يضم املعرض املوسوم 
ب "فاطمية الزهيراء تربز 
مزغنية"  بنيو  وتصيور- 
بتنظيميه  بيادرت  واليذي 
أحميد  عسيلة  مؤسسية 
الفنيية  بقاعتهميا  رابيح, 
بالجزائير العاصمة, صورا 
بانورامية  ملناظير  حديثية 
و  داخليية  وفضياءات 
بعيض املراحيل مين حياة 

العريقية. املدينية  هيذه 
املصيورة  تقيرتح  كميا 
عدييد  الفوتوغرافيية 
التقطتهيا  التيي  األعميال 
و  أزقية  يف  عدسيتها 
شيوارع املدينية القديمية, 
حييث تشيهد بعضها عى 
دارت  مأسياوية  أحيداث 
معركية  خيالل  رحاهيا 
الثيورة  أثنياء  الجزائير, 

. لتحريريية ا
يف ذات الصيدد, التقطت 
صيور  الفنانية  عدسية 
بعيض الشيوارع و األزقة 
يختيص  التيي  الشيهرة 
بحرفية  منهيا  واحيد  كل 
املختلفة  ومعاملهيا  معينية 
عيى غرار مسيجد سييدي 
عبيد الليه وعدييد محالت 
التيي  املجياورة  القصابية 

و  الييوم  أبوابهيا  أغلقيت 
تم تحوييل نشياطها, كما 
بعيض  صورهيا  أبيرزت 
تتنياول  التيي  األماكين 
البحيري  الصييد  مشياهد 
بالبحر,  القصبية  وعالقية 
الجاميع  مسيجد  سييما 
مينياء  كيذا  و  الجدييد, 
الصيد و نيادي الرياضات 
املائيية أو حيي الصيادين 

الريياس. بقيرص 
الفنانية  أبيرزت  كميا 
أيضيا  الفوتوغرافيية 
القصبية  منيازل  رشفيات 
تتمييز  التيي  العلييا 
بإطالالتهيا السياحرة عى 
الجزائير,  وجيون  مدينية 
كميا أبدعيت صيورا مين 
تظهير  الكبير  الحجيم 
أاحيياء كاملة مين القصبة 
وامتداداتهيا  السيفى 

. لبحريية ا
و تعيد الفنانية فاطمية 
أحميد,  حياج  الزهيراء 
مصيورة عصاميية بيدأت 
مشيوارها الفنيي يف سينة 
2012 حييث عرضت أوىل 
قاميت  أن  بعيد  أعمالهيا 
بتكويين يف فين التصويير 
سينة  يف  و  الفوتوغيرايف, 
الفنانية  نظميت   2022
ب  املوسيوم  معرضهيا 
"السيقيفة" دائميا حيول 
قصبية الجزائير ليتبيع يف 
ذات السينة بمعرض ثاني 

املوضيوع. ذات  حيول 
أن  اىل  االشيارة  تجيدر 
معيرض "فاطمية الزهراء 
بنيو  وتصيور-  تيربز 
أميام  مفتيوح  مزغنية", 
 25 غايية  اىل  الجمهيور 

املقبيل. فربايير 

أو  الجزائيري  السيينما  يعيد متحيف 
سيينماتيك الجزائير أحيد أهيم مراكيز 
والعاليم  إفريقييا  يف  األفيالم   أرشييف 
تتجياوز  التيي  بمجموعتيه  العربيي 
60.000 نسيخة مين األفيالم املحفوظة 
والوثائق السيينمائية, الشياهدة عى أهم 

الجزائير. يف  التاريخيية  األحيداث 
 23 يف  الجزائير  سيينماتيك  تأسسيت 
جانفيي 1965, غيداة اسيتقالل الجزائر 
التيي تحتفيل البيالد بذكراهيا السيتن 
هذا العيام, وقد فتحيت أبوابها وعرضت 
سيينما  لنيادي  مقير  يف  أفالمهيا  أوىل 
قديم وسيط الجزائير العاصمة بشيارع 

مهيدي. بين  العربيي 
تعتيرب سيينماتيك الجزائير رائيدة يف 
إفريقييا والعاليم العربيي, وقيد كانيت 
فضياء يلتقيي فييه كبيار السيينمائين 
الجزائرين واألجانب ومدرسية سينمائية 
سياهمت يف تكوين عشاق سيينما وهواة 
صياروا محرتفين يف عالم الفن السيابع.
هيذا الفضياء تعاقبيت علييه أسيماء 
كبرة يف عالم السيينما عى غرار يوسيف 
شياهن ونيكيوال راي وجوزييف ليويس 
ولوتشيينو فيسكونتي وكوسيتا غافراس 
وجيان ليوك غيودار حييث عرضيت بيه 
أعمالهيم وتبادلت فيه اآلراء والنقاشيات 

الجمهور. ميع 
ومهنييي  السيينما  عشياق  وبفضيل 
الفين السيابع عى غيرار أحمد حسين, 
السيينمائي واملناضيل اليذي أصبح أول 
مديير لها, تأسسيت سيينماتيك الجزائر 
وبيدأت يف الحصيول عى إعارات لنسيخ 
عدييدة مين األفيالم الروائيية الطويلية 

للجمهور. قدميت  التيي 
لقيد كان متحيف السيينما الجزائيري 
وممثلين  ملخرجين  شيعبية  وجهية 
شيخصيات  وكيذا  دولييا  مشيهورين 
مناهضين  ومناضلين  تاريخيية 
يف  اسيتقبل  فقيد  وهكيذا  لالسيتعمار, 
السيبعينيات والثمانينيات وتحت إرشاف 
بوجمعة كاراش أسيماء كبيرة من أمثال 
وإيتيوري سيكوال  بونتيكورفيو  جيلليو 

شيويندورفر. فولكير  وكيذا 
وإبيان عنف االرهياب يف التسيعينيات 

"قلعية  بمثابية  السيينماتيك  أصبحيت 
املقاومية, حييث  الثقافيية  القيالع  مين 
ضاعفيت نشياطاتها يف سيبيل مواجهية 
التطيرف", كما يشيهد بذليك العديد من 

واملالحظين. السيينمائين 
وباعتبياره مين أكثير األماكين جذبيا 
لليزوار يف مدينية الجزائر فقيد صار هذا 
الفضياء بمثابية همزة وصل بين مهنيي 
لهيم  كانيت  الذيين  السيينما وعشياقها 
فرصة مشياهدة أهم األفالم السيينمائية 

يف ذليك الوقيت ومالقياة صانعيها.
لقيد رافقت أيضيا سيينماتيك الجزائر 
اإلنتاجيات السيينمائية األوىل التي عرفها 
الفين السيابع يف الجزائر وكيذا األحداث 
الثقافيية الكيربى للجزائر املسيتقلة كما 

سياهمت يف بيروز العديد مين املواهب.

حفظ وترميم املجموعات
الجزائيري  "املركيز  إىل  بتحولهيا 
للسيينما" بهيدف توسيعة شيبكتها إىل 
11 صالية ذات ذاكرة فيلمية ويف سيياق 
أيضيا تحقييق مهمتهيا يف نيرش الثقافة 
عيرب السيينما, فيإن سيينماتيك الجزائر 
وترمييم  وحفيظ  جميع  عيى  تعميل 
تثمين  وكيذا  الفيلميية  مجموعاتهيا 
أهميية  ذي  سيينمائي  تيراث  وترقيية 

تاريخيية.
وتتنيوع هيذه املجموعيات بين أفالم 
روائيية طويلية وقصيرة وكيذا وثائقية 
وملصقيات  ودورييات  صيور  وأيضيا 
بالسيينما,  وأشيياء أخيرى لهيا عالقية 

كميا أن لديهيا مكتبية متاحية للطيالب 
الوصيول  بإمكانهيم  الذيين  والباحثين 
السيينما  حيول  ومراجيع  وثائيق  إىل 

الجزائريية.
عيادل  السيينماتيك,  مديير  ويقيول 
وتحفيظ  "تجميع  أنهيا  مخالفيية, 
واإلنتاجيات  األفيالم  كل  عيى  وتحافيظ 
بتارييخ  املتعلقية  تليك  وخصوصيا 
الجزائير والسينوات األوىل لالسيتقالل", 
مضيفيا أنه "وبهيدف الحفياظ عى هذا 
اليرتاث السيينمائي فقد تمت االسيتعانة 
ميرشوع  إطيار  يف  وخيرباء  بمختصين 

والرقمنية". بالرتمييم  خياص 
"املركيز  بيأن  مخالفيية  ويوضيح 
الجزائيري للسيينما" "مين املتوقيع أن 
ييرشع قريبيا يف عمليية ترمييم ورقمنة 
بالذاكيرة  تتعليق  قيمية  لهيا  ألعميال 

والهويية".
كما اسيتفاد موظفو املركيز يف 2016 
بيإدارة  يتعليق  معميق  تكويين  مين 
ورقمنية  والرتمييم  الفيلميي  األرشييف 
نسيخ أفالم يف صيغية 35 مليم, وهذا يف 
إطيار برناميج دعيم لليرتاث الجزائيري 
االتحياد  بعثية  ميع  بالتعياون  أقييم 

بالجزائير. األوروبيي 
يسير "املركيز الجزائيري للسيينما" 
قاعيات سيينما يف العدييد مين الوالييات 
وبجايية  وعنابية  وهيران  غيرار  عيى 
وسييدي بلعباس وتييزي وزو باإلضافة 

العاصمية الجزائير  سيينماتيك  إىل 

يشيارك فيليم "الحيياة ما بعيد " للمخرج 
الجزائيري أنييس جعياد يف مسيابقة األفالم 
الروائيية الطويلية للطبعية ال 12 ملهرجيان 
التيي  بميرص  االفريقيية  للسيينما  األقيرص 
سيتنظم خيالل الفيرتة مين 4 إىل 10 فرباير 
أيقونية  تكرييم  سيتعرف  التيي  و  املقبيل, 
السيينما الراحلية شيافية بيوذراع , حسيبما 

أفياد بيه منظميو هيذه التظاهرة.
و يشيارك فيليم " الحياة ما بعيد " يف هذه 
الفئية إىل جانيب 11 فيلميا آخر عيى غرار " 
بعييدا عن الوطن" )ميرص( , " تحية إبنة إىل 
والدهيا " )ميايل(، "فتاة مخطوفية" )جنوب 
إفريقييا( ، "تأميل النجيوم " )السينغال( ، 
و"التاكيس .. سيينما وأنا " )بوركينا فاسيو( 
، "شييموني " )كينييا(، " املواطين كوامي" 

)روانيدا ( و" الجيرتة " )تونس(.
و تيدور أحيداث هيذا الفيليم السيينمائي 
يومييات  حيول  دقيقية   107 ميدار  عيى 
هاجير و ابنهيا الليذان يحياوالن إعيادة بناء 
حيياة أخيرى بعد مأسياة اغتيال اليزوج من 
طيرف جماعية إرهابيية لتجد هاجر نفسيها 
زاد  صعبية  معيشيية  ظيروف  مواجهية  يف 
وضعهيا االجتماعي مين تفاقها سييما وأنها 
كانيت تقييم بقريية نائيية , وينيدرج الفيلم 
يف إطيار الواقعيية االجتماعيية الجديدة ومن 
إنتياج "ألجرييا برودوكشين" بالتعاون مع 
املركز الوطني للسيينما والسيمعي البرصي.

ويعتيرب أنييس جعياد كاتيب سييناريو و 
مخيرج قيام بإنجياز أول أعماليه " الكيوة" 
الثانيي  القصير  فيلميه  ليتبعيه   2012 يف 

"املعيرب" يف 2014 ثيم "رحلية كلثيوم" يف 
مهرجانيات  عيدة  يف  بهيا  مشياركا   2016
دوليية يف كل مين تونيس األردن و فرنسيا و 
كيذا عيدة تظاهيرات ثقافية جيرى تنظيمها 

الجزائير. يف 
وكان هيذا العميل, قيد تيوج بعيدة جوائز 
جائيزة  غيرار  عيى  الخيارج  و  بالجزائير 
ألحسين  الذهبيي"  "الخلخيال  الجمهيور 
عيرض سيينمائي يف املهرجيان الوطني ألدب 
وسيينما امليرأة سيبتمرب امليايض , كما حصد 
يف اليدورة ال33 ألييام قرطياج السيينمائية 
بتونيس جائيزة "التانيت الذهبيي ألول عمل 
-جائيزة  الطاهير رشيعة- وجائيزة الجامعة 
اإلفريقيية للنقيد التيي تمنحهيا الفيدراليية 
اإلفريقيية للنقيد السيينمائي ضمين الجوائز 

املوازيية للمهرجان , إىل جانيب تقدير خاص 
بأمييان  للفيليم  ال41  اليدويل  املهرجيان  يف 

)فرنسيا( .
و برميج القائميون عيى املهرجيان املنظم 
تحت شيعار "سيينما خليود زميان"، تكريم 
نخبة مين االسيماء الفنية الراحلية عى غرار 
الفنانية الجزائريية شيافية بيوذراع , الفنان 
امليرصي صيالح منصيور , الفنان السينغايل 
هشيام  التونييس  والفنيان  سيمبن  عثميان 

. رستم
املهرجيان  سييعرف  ثانيية  جهية  مين 
 31 مشياركة   2011 سينة  تأسيس  اليذي 
دولية وتنافيس 55 فيلميا يف مختلف أقسيام 
الفعالييات  مين  وعيدد  الرسيمية  املنافسية 

النيدوات. و  السيينمائية 

مريم ق
مريم ق

مريم ق

الثقافي

 60 ألف نسخة من األفالم المحفوظة الشاهدة على أهم األحداث التاريخية في الجزائر

الطبعة ستعرف تكريم أيقونة السينما الراحلة شافية بوذراع 

متحف ال�ضينما الجزائري... تراث �ضينمائي 
ا�ضتثنائي يمتد لن�ضف قرن 

فيلم "الحياة ما بعد" ي�ضارك في مهرجان الأق�ضر لل�ضينما الفريقية بم�ضر

فاطمة الزهراء حاج اأحمد تعر�س اأعمالها 
الفوتوغرافية حول ق�ضبة الجزائر

خصصته لالحتفاء بالتراث المعماري والحياة 
اليومية لقصبة الجزائر
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تداوليت مختليف صفحيات مواقيع التواصيل 
يف  لتالمييذ  صيور  “فايسيبوك”،  االجتماعيي 
ابتدائيية هاميل العربيي بقرية كرجانة شيمال 
سيطيف وهم يتناولون “الكرسة”. كما أشيارت 
صفحية “كرجانية” إىل أن عاميالت االبتدائيية 
حيروا الخبيز للتالمييذ بعيد تأخير وصوليه 

بسيبب الثليوج التيي أغلقيت كل املسيالك”.
عيى  والتالمييذ  العاميالت  صيور  وانتيرشت 
نطياق واسيع يف الصفحيات. األمير اليذي الق 
استحسيان رواد مواقيع التواصيل االجتماعيي. 
حييث طالبيوا بمزيد مين هيذه املبيادرات التي 
مين شيأنها أن تنقيص مين معانياة التالميذ يف 

مثيل هيذه الظيروف الطبيعيية القاسيية.
وجاء يف منشيور الصحية ذاتهيا، “البارحة يف 
تغطيتنيا للخيرب. استشيهدنا ببيت من مشيهور 
يعيدم  ال  الخير  يفعيل  مين  العيرب،  إشيعار 
اللواتيي  للحرايير  القبعية  “نرفيع  جوازييه”. 
ميألّن بفعلهن العفيوي املتصل بتنشيئة أصيلة، 
واملتفيق ميع فطرتهيّن الّطيّبية أسيماع وعيون 

الجزائير”.

أعلين املجليس األعى لّلغية العربيّية عن إطالق 
لّلغية  األعيى  املجليس  لجائيزة  األوىل  الّطبعية 
العربيّية ليآلداب، املخّصصية ألفضيل األعميال 
األدبيّية، باللغية العربيّية، حييث يفتيح املجلس 
أبيواب الرتشيح لهيذه الجائيزة الجدييدة بداية 

مين الفاتيح فيفيري املقبل.
وقيال بييان للمجليس األعيى للغية العربيية 
إنيه تيم تحدييد تارييخ الفاتيح مين نوفميرب 
املقبيل، كآخر أجيل السيتقبال األعميال الراغبة 
يف الرتشيح، عيى أن يتيم اإلعالن عين النّاجحن، 
بمناسيبة االحتفال باليوم العامليّي لّلغة العربيّة.
كّل  تنظيمهيا  يتيم  التيي  الجائيزة  وتشيمل 
عامين، أربيع فئيات هي فئية أفضل دراسية يف 
تعمييم اسيتعمال اللغية العربيّية، فئية أفضيل 
عميل أدبيي موّجيه للّطفيل؛ فئية أفضيل عمل 

أدبيّي إبداعيي؛ فئية القصييدة الّشيعريّة.

راتيب  محميد  السيوري  الداعيية  طميأن 
النابلييس، محبييه عين صحتيه بعيد إشياعة 
خيرب وفاتيه وتحيدث عين زيارتيه للجزائير 
ودهشيته مين اإلقبيال الكبير عيى دروسيه.   
وقيال الداعيية راتيب النابلييس، يف فيدييو 
نرشه عيى صفحتيه الرسيمية، يف أول ظهور 
“أنيا بخير  إشياعة خيرب وفاتيه:  بعيد  ليه 
عيى  متابعييه  شياكرا  جييدة”،  وبصحية 

علييه”. وسيؤالهم  محبتهيم 

قيال  للجزائير  األخيرة  زيارتيه  وعين 
النابلييس” ميا وجدت بليدا يهتيم بالدعوة إىل 

كالجزائير” الليه 
وتابيع قائيال: “أمضييت 15 يوميا قدميت 
دروسيا يف 5 والييات وكانيت درجية اإلقبيال 

عاليية بصيورة مدهشية ال تصيدق”.
وأرجيع النابلييس إقبيال الجزائريين عيى 
دروسيه لحبهيم الشيديد لطليب العليم الذي 

ليم يجيده عنيد شيعوب أخرى.

عرفت جامعة خنشيلة، تسيجيل أكرب مرتشيح 
ملسيابقة الدكتيوراه لهيذه السينة، واليذي يبلغ 

مين العمير 77 عاما.
وليم يتيوان األسيتاذ والربملانيي املتقاعيد، يف 
العميل ألجيل نيل أكيرب الشيهادات، ليتيوج بها 

الحافل. اليدرايس  مشيواره 
واليذي  العماميرة،  سيعد  الحياج  وشيارك 
ينحيدر مين والية اليوادي، بهيذه املسيابقة، يف 

التارييخ. قسيم 
الخاصية  اإلعيالم  لخليية  الحياج  وتحيدث 
بالجامعية قائيال: “لقيد ترشفيت يف هيذا اليوم 
بالقيدوم لواليية خنشيلة. أنيا إبين شيهيد من 
واليية اليوادي، أسيتاذ متقاعد ونائيب بالربملان 

متقاعيد وكاتيب ومؤليف”.
يرغيب  أنيه  إىل  املتقاعيد،  األسيتاذ  وأشيار 

بالحصيول عيى نتائيج علميية، حييث حصيل 
عيى شيهادتي الليسيانس واملاسيرت يف التاريخ 

املعيارص حديثيا.

املحليية  والجماعيات  الداخليية  وزارة  دعيت 
والتهيئية العمرانيية، إىل أخيذ الحيطية والحيذر 
يف ظيل ارتفياع ضحاييا الغياز، حييث جياء يف 
منشيور لهيا عيى صفحتها عيى "فايسيبوك"، 
أن "كل واحيد فينيا يلعيب دورا إليقاف سلسيلة 
ضحاييا القاتيل الصامت"، مشيّددة عى رضورة 
امليياه  وسيخانات  التدفئية  تجهييزات  تفقيد 
والحيرص عيى تهويية الغيرف ونيرش الوعيي.

دعيا املشياركون يف ختام أشيغال ييوم درايس، 
وتطويير  الحبيوب  "سيقي  بعنيوان  موسيوم 
املحيارضات  قاعية  احتضنتيه  اليذي  اإلنتياج"، 
باملجليس الشيعبي الوالئيي لتلمسيان، مؤخيرا، 
إىل العميل عيى توسييع املسياحات املسيقية من 
الحبيوب يف واليية تلمسيان، يف حيدود10 آالف 
هكتيار، ميع العميل عيى ربط هيذه املسياحات 

وتطويرهيا تنموييا.
الرتخييص  أولويية  بمنيح  املشياركون  أوىص 
لحفير اآلبيار، والربيط الكهربائي لالسيتثمارات 
الفالحيية املتخصصة يف زراعة وسيقي الحبوب، 
املائيية  امليوارد  اسيتغالل  يف  االقتصياد  وكيذا 
الباطنيية، مين خيالل اسيتعمال امليياه املعالجة 
سيواحل  واسيتغالل  السيقي،  يف  واملسيتعملة 
الواليية إلنشياء محطات مصغيرة لتحليية املياه، 
إىل جانيب التوجيه نحيو تنظييم عملية السيقي، 
من خيالل إنشياء تعاونييات فالحية تشياركية، 
ميع التأكيد عيى امليرور الفوري لتوصيية مهمة 
جيدا، وهيي اسيتعمال الرقمنية والتكنولوجيات 
الحديثية ملراقبة املسياحات املزروعة واملسياحات 
املسيقية، فضيال عين تسيجيل مشياريع لتنقية 
مجياري وأروقة الودييان، كقنوات ناقلية للمياه 
من أجل اقتصاد وحسين اسيتعمال هيذه الثروة 
مبيارشة  رضورة  إىل  إضافية  الحيويية،  املائيية 
تجيارب فالحيية يف األرايض الشاسيعة باملنطقة 
والتقنيي  امليادي  والدعيم  للواليية،  الجنوبيية 
واإلداري للفالحين املهنيين املمارسين لنشياط 

الحبوب. زراعية وسيقي 
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أعلنيت الخطوط الجويية الجزائرية، 
عن تسيجيل اضطرابيات يف الرحالت. 
وهذا بسيبب سيوء األحيوال الجوية يف 
كل مين مطياري قسينطينة وباتنية، 
عيى غيرار تسياقط الثليوج وتشيكل 

. لجليد ا
يف  الجزائريية  الجويية  وأوضحيت 
بييان لهيا  أن هنياك “اضطرابيات يف 
برناميج الرحيالت الداخليية مين وإىل 
كميا  وباتنية”.  قسينطينة  مطيارات 
بييان  يف  الجزائريية  الجويية  افيادت 
لهيا، أن عيودة الرحيالت إىل حالتهيا 
الطبيعيية، مرهيون بتحسين األوضاع 

الجويية.

كشيف طران طاسييي، أنه بسيبب 
املرتتبية  السييئة،  الجويية  الظيروف 
عين اضطيراب جيوي نشييط. يمس 
كافية املناطيق الشيمالية للوطين، قد 

يتأثير جيدول الرحيالت املنتظمية .
"بسيبب  طاسييي  بييان  يف  وجياء 
املرتتبية  السييئة،  الجويية  الظيروف 
عين اضطيراب جيوي نشييط يميس 
كافية املناطيق الشيمالية للوطين. قد 
يتأثير جيدول الرحيالت املنتظمية  ".

املدنيية  الحمايية  مصاليح  أعلنيت 
الجزائريية، عين إنقياذ عائلية وفتياة 
بغياز  اختناقياً  امليوت  خطير  مين 
أحيادي أكسييد الكربيون بيكل مين 

وسيكيكدة. بوميرداس  واليتيي 
وحسيب ذات املصالح فقيد تم انقاذ 
عائلية تتكيون مين 05 افيراد "االب ، 
االم و 03  أطفيال"  تعرضيو لتسيمم 
بغاز احادي اكسييد الكربيون املنبعث 
مين سيخان املياء بحيي ثالية كيويف 
بوميرداس  واليية  النارصيية  بلديية 
مسياء  اسيعافاتها  تدخليت  حييث   ،
الضحاييا  إسيعاف  تيم   ، اميس  اول 
املرتاوحية أعمارهيم  بن 08 سينوات 
اىل مستشيفى  نقلهيم  و  45 سينة  و 

املركيز الصحيي بالنارصيية
هيذا فيميا تيم إنقياذ فتياة تبلغ من 
لتسيمم  تعرضيت  سينة   15 العمير 
بغاز احادي اكسييد الكربيون املنبعث 
مين الطابونية داخيل الحميام بحيي 
الزفيزاف بلديية و والية سيكيكدة  يف 
حيدود السياعة الثامنة،  تم اسيعافها 

و نقلهيا إىل مستشيفى سيكيكدة

الفجر 06:27 

الظهر 12:59 

العصر 15:41 

المغرب 18:04

العشاء 19:26
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عالجيت مصاليح أمين واليية الجزائير 
ممثلية يف فرقية الرشطية القضائية بأمن 
اإلداريية حسين داي قضيية  املقاطعية 

سيياحية. مركبة  رسقية 
فيان  العاصمية  المين  بييان  وحسيب 
قضايا الحيال التي تميت اإلرشاف الدائم 
إقليمييا،  املختصية  للنيابية  واملسيتمر 
مكنيت عنيارص ذات الفرقية من مشيتبه 
مين  ينحيدر  قضائييا،  مسيبوق   ، فييه 
العاصمية وبعيد التنسييق بين املصالح 
املعنيي يف ثيالث قضاييا  تبين ضليوع 
وانيه محيل أمريين بالقبيض صادريين 

املختصية. القضائيية  الجهيات  عين 
والتحرييات املكثفية لعنيارص الفرقية 
تتبيع  يف  امليدانيية  والخيربة  املحققية 
الشيبكات املختصية يف رسقية املركبيات 
تبن أن احد األشيخاص يف كل مرة ينتهج 
التواصيل  خيالل  مين  األسيلوب  نفيس 
ميع احيد بائعي السييارات اليذي يوهمه 
بأنيه يرغيب يف رشاء سييارته، ثيم يطلب 
منيه التوجيه إىل ورشية لتصلييح طيالء 
السييارات وهيذا ملعاينية حالة السييارة 
لغرض اليرشاء وأثنياء املراقبة يسيتغفل 
يشيغل  ثيم  الورشية  وصاحيب  البائيع 
السييارة ويليوذ بالفيرار، ليتيم بعدهيا 
تحدييد هويية املشيتبه فيه وتنفييذا إلذن 
بالتفتييش تيم إيقياف الفاعيل والتعرف 
علييه مين قبيل الضحيية والشياهد ميع 

اسيرتجاع السييارة محيل الرسقية .
اإلجيراءات  جمييع  اسيتيفاء  وبعيد 
القانونيية، تيم تقديم املشيتبه فيهم أمام 

إقليمييا . النيابية املختصية 

بصفته والي والية عين الدفلى

تسبب في تسمم عدد من التالميذ عقب تناولهم نوًعا من األدوية

إسعاف 39 شخصا لديهم بداية إختناق بالغاز

حكميت الغرفة الجزائية السادسية لدى 
مجليس قضياء العاصمة، بي10 سينوات 
املوقيوف  املتهيم  نافيذا. يف حيق  حبسيا 
القيادر قيايض” وزيير األشيغال  “عبيد 
العموميية األسيبق بصفتيه وايل والية عن 

الدفيى يف قضيية الحال.
القضائيية  الهيئية  ذات  قضيت  كميا 
بخفيض العقوبية لزوجتيه املتهمية غير 
املوقوفية املسيماة “ب.ر” مين 3 سينوات 
حبسيا نافيذا وجعلهيا موقوفية النفاذ، يف 
حين أيّيد املجليس يف منطوقيه الحكم يف 
حيق باقيي املتهمين ويتعلق االمير بابن 
الوزير محيل املتابعة املتهيم غر املوقوف 
حبسيا  بعامين  امليدان  ق.م”   ” املدعيو 
نافيذا، وكيذا صهرييه غير املوقوفن كل 
مين املدعيو ” ب.ش” واملسيماة ” ه.ر”.

وتيم متابعية املتهمين يف قضيية الحال 
تهيم ثقيلة تتعليق بجنح تبيييض األموال 
الترصييح  و  امليرشوع  غير  اإلثيراء  و 
عائيدات  واخفياء  للممتليكات  اليكاذب 

متحصلية عن جرائيم الفسياد ،و مخالفة 
الترشيع و التنظييم الخاصن بالرصف و 
حركية رؤوس االميوال مين وإىل الخارج. 

مين  املكسييكية  السيلطات  حيذرت 
مخاطير تحيٍد رائيج عيرب منصية "تيك 
توك"، تسيبب يف تسيمم عدد من التالميذ 
عقيب تناولهيم نوًعا من األدويية، يف وقت 
اشيارات فييه هيئية السيالمة العامية يف 
عنيارص  أن  إىل  املكسييكية،  العاصمية 
اإلسيعاف عالجيوا 5 قارصيين تعرضيوا 
للتسيمم داخل إحدى مدارس مكسييكو.

يتمثيل  فانيه  السيلطات  ذات  وحسيب 
هيدف  تحيت  ينضيوي  اليذي  التحيدي 
"َمين ينام آخيًرا يفيوز"، يف محاولة بقاء 

تناولهيم  بعيد  مسيتيقظن  األشيخاص 
يُسيتخدم  اليذي  "كلونازيبيام"،  عقيار 
عيادة ملعالجة نوبيات اليرصع أو نوبات 
الهليع أو القلق املفرط، ويشيكل النعاس 
أحيد اآلثيار الجانبيية لليدواء، وفيق ميا 

ذكيرت وكالية "فرانيس بيرس".
وأبلغيت سيلطات واليية نويفيو لييون 
الشيمالية عين 3 حياالت مماثلة ُسيجلت 
فيهيا. وليم يصيب أي تلمييذ بأعيراض 

. ة خطر
وقاليت وزييرة الصحة يف نويفيو ليون 

أمليا روسيا "لألسيف، غالبياً ما تتسيبب 
شيبكات  عيرب  تنتيرش  التيي  التحدييات 
التواصيل االجتماعيي يف تعرييض صحة 
اآلخريين للخطير"، وفقيا لفرانس برس.
وانتيرشت عيرب "تييك تيوك" مقاطيع 
فيدييو عيدة تظهير أشيخاصا يصورون 
العقيار  يتناوليون  وهيم  أنفسيهم 
وينتظرون نتائج ذلك، إال أن مسيتخدمن 
آخريين نيرشوا مقاطيع فيدييو حيذروا 
فيهيا مين خطيورة التحيدي الذي سيبق 

أن انتيرش يف تشييي.

املدنيية  الحمايية  وحيدات  سيجلت 
مين  مختلفية  مناطيق  يف  2408تدخيل 
الوطين خيالل 24 سياعة االخيرة،  وهيذا 
عيى إثير تلقيي مكامليات االستغيياثة من 
طيرف املواطنين، هيذه التدخالت شيملت 
مختليف مجاالت أنشيطة الحماييية املدنية 
سيواء املتعلقية بحيوادث امليرور، الحوادث 
املنزلية اإلجالء الصحي، إخمييياد الحرائق 

و األجهيزة األمنيية.
وحسيب بييان ملصاليح الحمايية املدنية، 
قاميت  امليرور،  حيوادث  سيياق  يف  فانيه 
وحيدات الحمايية املدنيية بيي 136 تدخل 
عيرب  سيجلت  حيوادث  عيدة  إثير  عيى 
عيدة والييات، خلفيت هيذه األخيرة وفياة 
شيخصن و  إصابية 143 اخير بجيروح 
مختلفية ومتفاوتية الخطورة،  تيم  التكفل 

بالضحاييا يف عين امليكان وتحويلهيم اىل 
االستشيفائية. املصاليح 

   كميا تدخليت وحيدات مين أجيل إنقاذ 
بدايية  لديهيم  شيخصا   39 وإسيعاف 
إختنياق جيراء إستنشياقهم غياز أحيادي 
أكسييد الكربيون CO املنبعيث مين أجهزة 
التدفئية و سيخانات امليياه و الحمام داخل 
منازلهيم، عيرب عيدة والييات مين الوطين  
امليكان  بالضحاييا يف عين  التكفيل  تيم   ،
املؤسسيات  اىل  مقبولية  ونقلهيم يف حالية 

. االستشيفائية 
و  فيميا يخيص حالية الطرقيات عى اثر 
الفيرتة   نفيس  خيالل  املتسياقطة  الثليوج 
 ، البوييرة  خاصية عيى مسيتوى والييات 
تييزي وزو  ، جيجيل و ميلية ، اكيدت ذات 
 30 رقيم  الوطنيي  الطرييق  ان  املصاليح 

الرابيط بين تيكجيدة و تييزي وزو صعب 
املسيلك  بقمية أسيول والطرييق الوطنيي 
رقيم 30 الرابط بن مشيدالة واليية البويرة 
و واليية  تييزي وزو صعيب املسيلك  بقمة 
تييزي نكيوالن  والطريق الوطنيي رقم 15 
الرابيط بن والييات البوييرة و والية  تيزي 
وزو صعيب املسيلك  بقمة تيروردة  بلدية 

لو غبا
الطرييق  وزو   تييزي  لواليية  بالنسيبة 
الوطنيي  رقيم 15 الرابيط بين البويرة و 
تييزي وزو  مغليق بقمية تيروردة  ببلدية 
ايفرحونين  والطرييق الوطنيي  رقيم 33 
الرابيط بين بلديتي بنيي ينيي و تيكجدة  
تراكيم  بسيبب  مغليق  ابودراعين  ببلديية 
الثليوج  ، كميا ان الطرييق الوطنيي  رقيم 
33 الرابيط بين بلديتيي تيكجيدة و تيزي 

اىل  اضافية   ، اسيول    بقمية  مغليق  وزو 
بين  الرابيط   09 رقيم  الوالئيي  الطرييق 
بلديتيي ايلولية و امالو مغلق عى مسيتوى 
مرتفيع شيالطة  والطرييق الوالئيي رقيم 
و  ايفرحونين  بلديتيي  بين  الرابيط   253
اقبيو  مغليق عى مسيتوى مرتفع شيالطة 
، الطرييق الوالئيي رقيم 251 الرابيط بن 
عيى  مغليق  ايفيري   و  بوزقين  بلديتيي 
مسيتوى مرتفيع رشيعة  ، الطيرق الوطني 
رقيم 77 مغليق بامليكان املسيمى تمناتوت 
رقيم  الوطنيي  والطيرق  جيجيل   واليية 
77 الرابيط بين والييات ميلية – سيطيف 
بامليكان  امليرور  – جيجيل مغليق لحيرك 
املسيمى مشيتة اوالد عامير بلديية تسيدان 
حيدادة واليية ميلة بسيبب تراكيم الثلوج .

يف اطيار الربناميج املسيطر مين طيرف 
املكتيب البليدي  للجمعيية الخريية كافيل 
و  الخريية  للحميالت  مواصلية  و  اليتييم 
التضامنيية املوجهية لفائيدة فئية االراميل 
90 كيم  عابيد  بين  بير  ببلديية  وااليتيام 
رشق املديية، السييما يف املوسيم الشيتوي ، 
وبمسياهمة مين املحسينن والتنسييق مع 
جمعيية كافيل اليتييم لبلدية قيرواو بوالية 
البلييدة ، قيام أعضياء الجمعيية الخريية 

كافيل اليتييم لبلديية بر بين عابد عشيية 
أميس بمبيارشة حملة شيتاء دافيئ لصالح 
اراميل وايتيام البلدية جياب خاللها اعضاء 
الجمعيية مختليف امليدارش والقيرى حيث 
احتيوت  قفية   45 توزييع  باملناسيبة  تيم 
االساسيية  الغذائيية  امليواد  عيى مختليف 
مين زيت وسيكر وقهيوة طماطيم مصربة 
و بقولييات و عجائين اىل جانيب توزييع 
ازيد مين 50 غطياء شيتوي ومجموعة من 

االلبسية الجدييدة واملسيتعملة عيى ارامل 
وايتيام  بر بين عابيد كما قاميت الجمعية 
تجهييز  يف  باملسياهمة  قليلية  اييام  قبيل 

يتيمة  عيروس 
العمليية التضامنيية الخرية هذه حسيب 
عضيو الجمعيية ميراد بودوميي سيبقتها 
العدييد مين الحميالت التطوعيية والخرية 
الربناميج  اطيار  يف  الفئية  هيذه  لفائيدة 
السينوي املسيطر مين طيرف الجمعيية .

هيذا ويعكيف اعضياء الجمعية مين االن 
حسيب ذات املتحدث عيى التحضر للعملية 
التضامنيية الكيربى التيي تتزامين وشيهر 
رمضيان املبيارك كميا يدعيوا اىل االلتفاف 
املحرومية ودعمهيا يف  الفئية  حيول هيذه 
اطيار التضامن ورسيم البسيمة عى وجوه 
االيتيام السييما وان الجمعيية تنشيط منذ 

ازييد مين 10 سينوات دون مقير .

10 �ضنوات �ضجنا نافذا لوزير الأ�ضغال العمومية
 الأ�ضبق عبد القادر قا�ضي

تحدٍّ عبر "تيك توك" ُيهّدد حياة الّتالميذ!

الحماية المدنية ت�ضجل 2400 تدخل في 24 �ضاعة

جمعية كافل اليتيم الخيرية ببئر بن عابد بالمدية توزيع 45 قفة 
واأزيد من 50 غطاء �ضتوي لفائدة الأيتام والأرامل 
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الرحالت الجوية ب�ضبب 

الظروف الجوية

اإنقاذ عائلة ببومردا�س 
وفتاة في �ضكيكدة

نبيل.ت

فريال/ت

نبيل.ت

نبيل.ت

نبيل.تم. م

نبيل.ت

ك.س

عودة الرحالت إلى حالتها العاصمة
الطبيعية مرهون بتحسن 

األوضاع الجوية

طيران طاسيلي:

غاز أحادي أكسيد الكربون


