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املجلـس  مـن  وفـد  بـارش 
ببعثـة  الوطنـي  الشـعبي 
سـوق  واليـة  إىل  اسـتعالمية 
النائـب جـدو  بقيـادة  أهـراس، 
الوقـوف  بهـدف  وذلـك  رابـح، 
نـدرة  وخلفيـات  أسـباب  عـى 
الحليـب الطـازج يف هـذه الوالية 
انتـاج  يف  رائـدة  تعتـر  التـي 
هـذه املـادة الحيويـة.  اسـتقبل 
وصولـه،  عنـد  الوفـد،  أعضـاء 
مـن قبـل وايل الواليـة الـذي كان 
برفقـة رئيـس املجلس الشـعبي 
الفالحة  لجنـة  الوالئـي ورئيـس 
اىل  باإلضافـة  املجلـس،  بـذات 
مديـر املصالح الفالحيـة ومديرة 

بالواليـة.  التجـارة 
الوفـد  قـام  ذلـك،  وبعـد 
ميدانية شـملت  بتنظيم زيـارات 
بعـض اإلدارات واملؤسسـات ذات 

الصلة، سـمحت لـه باالطالع عى 
املتعلقـة  واملعلومـات  املعطيـات 

بشـعبة الحليـب بالواليـة. 
وتوجـه الوفـد، بعد ذلـك،  إىل 
بعـض مراكـز تجميـع الحليـب 
وامللبنـات وزار حضائـر بعـض 
مربـي األبقار، وذلـك قصد جمع 
املعلومـات واإلطالع عـى الوثائق 
األسـباب  ملعرفـة  الرضوريـة 
الكامنـة وراء تراجـع انتاج مادة 
الحليب الطـازج يف هـذه الوالية.

الوفـد سـيواصل  أن  يذكـر  و 
الزيـارات  مـن  مزيـد  تنظيـم 
السـيما اىل مناطق تربيـة األبقار 
بالواليـة كمـا سـرمج  الحلـوب 
الواليـة  منتجـي  مـع  لقـاءات 
مـن هـذه املـادة لتوسـيع عمـل 
البعثـة بـإرشاك كافـة الفاعلـن 

ملتدخلـن وا

اليـوم   األمـة  مجلـس  يعقـد 
الخميـس جلسـة علنية تخصص 
لطـرح 11 سـؤاال شـفويا عى 4 

الحكومة. مـن  أعضـاء 
وأفـاد مجلس االمة ان األسـئلة 
هـذه  يف  املرمجـة  الشـفوية 

الجلسـة تخص قطاعات، الطاقة 
واملواصـالت  الريـد  واملناجـم، 
األشـغال  والالسـلكية،  السـلكية 
واملنشـآت  والـري  العموميـة 

والصحـة. القاعديـة 

وتمدد عطلة الرجل العامل المتوفى
 عنه زوجته ب15يوما

أشـاد املمثـل الخـاص لألمـن العـام لألمم 
املتحـدة يف ليبيـا, عبـد اللـه باثيـي, بالجهود 
التـي تبذلها الجزائـر من أجل تسـوية النزاع 
دعـم  اىل  الـدويل  املجتمـع  داعيـا  ليبيـا,  يف 
املسـار الـذي يسـمح بتحقيـق االسـتقرار يف 

البلد. هـذا 
و يف ترصيـح للصحافـة عقب اسـتقباله من 
طـرف وزيـر الشـؤون الخارجيـة والجاليـة 
الوطنيـة بالخـارج, رمطـان لعمامـرة, أكـد 
السـيد باثيي بالقول "لطاملـا التزمت الجزائر 
مـن أجل وضـع حد لالزمـة يف ليبيـا, و اليوم 
جئـت ملعرفـة اراءهـا و اقرتاحاتها بخصوص 
الطريقـة التـي تمكننـا مـن تكثيـف الجهود 
مـع االمم املتحـدة و فاعلن دوليـن آخرين".

كمـا اعـرب املبعـوث االممـي عـن شـكره 
"للحكومة و الشـعب الجزائـري نظر الجهود 
املبذولـة بتفـان مـن أجـل وضع حـد لالزمة 
الليبيـة"، و أشـار ذات املسـؤول اىل ان االزمة 
يف ليبيـا لـم تعرف اي تطور ملحوظ, مشـددا 

عـى رضورة التزام كل االطـراف املعنية, بدءا 
بليبيـا لوضع حـد لهـذه االزمة".

اىل  الدوليـن  الفاعلـن  باثيـي  دعـا   كمـا 
"التكلـم بصـوت واحد" و "دعم املسـار الذي 

يفـي اىل اسـتقرار ليبيـا" حتـى يتمكن هذا 
البلـد املغاربـي من "الحصول عى مؤسسـات 

رشعية مـن خـالل مسـار ديمقراطي".

إلكرتونيـا  الجزائـري موقعـا  الرملـان  أطلـق 
 /https://17puic.dz عنوانـه  رسـميا 
خصـص لتغطيـة أشـغال الـدورة 17 ملؤتمـر 
منظمـة  يف  األعضـاء  الـدول  مجالـس  اتحـاد 
التعاون اإلسـالمي التي سـتنطلق أشـغالها عى 

الخميـس. اليـوم  اللجـان  مسـتوى 
وأوضـح بيـان للمجلـس الشـعبي الوطنـي، 
أن املوقـع يحتـوي عـى معلومـات حـول هـذا 
العالـم  دول  يجمـع  الـذي  الرملانـي  االتحـاد 
اإلسـالمي واألهـداف املتوخـاة من إنشـائه كما 

يحتـوي عـى معلومات عـن الرملـان الجزائري 
بغرفتيـه إىل جانـب كل مـا يتعلق بهـذه الدورة 
مـن أخبـار وصـور وفيديوهات تنـر يف حينها 
إلتاحـة تغطيـة محينة ومسـتمرة لهـذا الحدث 

م. لها ا
وأضـاف البيـان ذاتـه، انـه انطـالق أشـغال 
الـدول  مجالـس  اتحـاد  ملؤتمـر   17 الـدورة 
عـى  اإلسـالمي  التعـاون  منظمـة  يف  األعضـاء 

الخميـس غـدا  اللجـان  مسـتوى 
 أعلـن الرملـان الجزائـري أن أشـغال الـدورة 

األعضـاء  الـدول  مجالـس  اتحـاد  ملؤتمـر   17
مسـتوى  عـى  اإلسـالمي  التعـاون  منظمـة  يف 
اللجـان سـتنطلق غـدا الخميس باملركـز الدويل 

للمؤتمـرات "عبـد اللطيـف رحـال".
 جدول نشـاطات هـذا اليوم يتمثـل يف، انعقاد 
االجتمـاع الثامـن واألربعـن للجنـة التنفيذيـة، 
انعقـاد االجتماع الحـادي عر للجنة فلسـطن 
للجنـة  الثانـي  االجتمـاع  انعقـاد  الدائمـة، 
املجتمعـات واألقليـة املسـلمة، انعقـاد االجتماع 

التشـاوري للمجموعـة العربيـة.

القانونـي  املجـال  يف  مختصـون  عـدة  أبـرز 
واالقتصـادي وطنين و أجانب، أهميـة الدور الذي 
يلعبـه املكلفـون بالشـؤون اإلداريـة والقانونية يف 
خصوصـا  االقتصاديـة  املؤسسـات  أداء  تحسـن 

فيمـا يتعلـق باتخـاذ القـرار.
الجزائريـة، يف مداخلتـه  االنبـاء  ونقلـت وكالـة 
ملنتـدى  الثانيـة  الطبعـة  فعاليـات  افتتـاح  لـدى 
باملركـز  املنظمـة  االفريقيـة،  القانونيـة  الشـؤون 
الـدويل للمؤتمرات "عبـد اللطيف رحـال"، أوضح 
نقيـب منظمـة محامـي الجزائر العاصمـة، محمد 
بغـدادي، أن "املكلـف بالشـؤون القانونيـة أصبح 
نقطـة عبور لرجـل األعمـال، حيث أصبـح يتدخل 
تنفيـذ  عـى  يحـرص  و  االسـرتاتيجيات  كل  يف 

العقـود بأكمل وجـه و يتكفل باهتمامـات املتعامل 
االقتصـادي"، مضيفـا أن" مكانـة القانـون بارزة 
يف تطـور االقتصـاد وتلعـب دور فعـال يف تطـور 

األعمال".
القانونيـة  الشـؤون  مديـر  أشـار  ومـن جهتـه 
ملجمـع سـوناطراك، نارصالديـن عـي عمـار، إىل 
وظيفتـه  يف  القانونيـة  بالشـؤون  املكلـف  "دور 
ممكـن  أداء  أفضـل  ضمـان  ويف  التريعيـة 
"املكلـف  أن  الشـأن  هـذا  يف  قائـال  للـركات"، 
بالشـؤون القانونيـة يعـد محـرك التخـاذ القـرار 

الركـة". مسـتوى  عـى 
كمـا أكـد ابوبكر ديون، مستشـار عام بمؤسسـة 
أجنبيـة، أن "الوظيفة القانونيـة متواجدة يف جميع 

"تواجـد  مـرزا  الـركات"،  أنشـطة  مسـتويات 
املحامـي  دور  أصبـح  حيـث  للقانـون،  مسـتمر 
محوريـا يف تنفيذ املعامـالت االقتصادية والتجارية 
وكـذا تسـير األعمـال والحفـاظ عـى اسـتمرارية 
الركـة". وشـدد، يف هـذا الشـأن، عـى رضورة 
"تقريـب الوظيفـة القانونية مـن املديريـة العامة 
للركـة من أجل دعـم أنجع للنشـاطات"، وخالل 
جلسـة خصصـت لقطاع الطاقـات املتجـددة، دعا 
عـدة مشـاركون "لتكييـف النصـوص التريعية 
مـع تطور القطـاع"، ويف هـذا الصدد، ألـح محمد 
حمـرة كروحـة، محامـي، عـى أهميـة التريع يف 
"ارسـاء نهج متـوازن للعقـود يف مجـال الطاقات 

املتجددة".

وجـه  وزير املجاهديـن و ذوي الحقوق، العيد 
ربيقـة، تعليمـات إنشـاء فـرق بحـث خاصـة 
بالبحـث يف تاريـخ الصحـراء الجزائريـة، وكذا 
مسـاهمة  حـول  تاريخـي  مللتقـى  التحضـر 
الثـورة  يف  السادسـة  التاريخيـة  الواليـة 

التحريريـة".
جاء هـذا خالل  ندوة تاريخية حول مسـاهمة 
منطقـة "الطاسـيي ناجر" يف املقاومـة والثورة 
التحريريـة، وخـالل اللقاء الـذي نظمته جمعية 
جريـدة  مـع  بالتنسـيق  الشـهيد"  "مشـعل 
املجاهـد، تكريمـا لـكل مـن الشـيخ أمـود بـن 
مختـار والشـهيد ابراهيـم بـن بكـدة واملجاهد 
الفقيـد ابراهيـم غومـة، أكـد املـؤرخ والباحث 
التاريخـي، محمد لحسـن زغيدي، أن طاسـيي 
ناجـر " أبانـت و كغرهـا مـن مناطـق الوطن 
عـن مقاومة مسـتميتة ضد املسـتعمر الفرنيس 
الذي وجد نفسـه يف مواجهة رشسـة مع سـكان 
أهـل املنطقـة )التـوارق( املتمسـكن بأرضهـم 

والرافضـن لالسـتعمار بكل أشـكاله".
وأشـار باملناسـبة إىل أن "الزعيمـن أمـود بن 
املختـار والشـيخ ابراهيـم بـن بكدة، قـادا أكر 
فرنسـا  مخططـات  أجهضـت  التـي  املعـارك 
لفصـل الصحـراء عـن شـمال الجزائـر، والتي 
تواصلـت إىل غاية احتالل فرنسـا لجانت سـنة 

."1920
املجاهديـن  مـن جانبـه، قـال ممثـل وزيـر 
وذوي الحقـوق، مدير مسـاعد باملركـز الوطني 
للدراسـات والبحـث يف الحركـة الوطنية و ثورة 
أول نوفمـر 1954، حسـن عبـد السـتار، أن 
"السـلطات، و عرفانـا منها بأهميـة املقاومات 
إطـالق  تعتـزم  الجزائـر،  تاريـخ  الشـعبية يف 
املركـز  املركـز ليصبـح  تسـمية جديـدة عـى 
املقاومـة  يف  والبحـث  للدراسـات  الوطنـي 
الشـعبية والحركـة الوطنية وثـورة أول نوفمر 
1954، إنصافـا لحـق شـهداء تلـك الحقبـة".

 اسـتقبلت رئيسـة السـلطة العليـا 
الفسـاد  مـن  الوقايـة  و  للشـفافية 
ومكافحتـه، مرساتـي سـليمة، بمقر 
الـدرك  ضبـاط  العليـا  السـلطة 
الوطنـي مـن متكوني املاسـرت املهني 
بــ املدرسـة العليـا للـدرك الوطنـي 
"مكافحـة  تخصـص  لزرالـدة 
املاليـة". و  االقتصاديـة  الجريمـة 

العليـا  للسـلطة  بيـان  وأوضـح 
للشـفافية والوقايـة مـن الفسـاد، أن 
الزيـارة تأتـي يف إطار تجسـيد بنود 
االتفاقيـة املرمة بـن السـلطة العليا 

الفسـاد  مـن  والوقايـة  للشـفافية 
ومكافحتـه و قيـادة الـدرك الوطني 
السـيما يف شـقه املتعلـق بالتكوين و 

تبـادل الزيـارات امليدانيـة. 
وأضـاف البيـان ذاتـه، أن ضبـاط 
مـن  لهـم  ُقدمـت  الوطنـي  الـدرك 
طرف إطـارات السـلطة العليا عرض 
شـامل حـول الصالحيـات الجديـدة 
للسـلطة عى ضـوء القانـون 22-08 
الـذي يحـدد تنظيـم السـلطة العليا 
للشـفافية و الوقايـة مـن الفسـاد و 
مكافحتـه و تشـكيلتها وصالحياتها.

وكمـا تـم التنويـه بالجهـود التـي 
تنفيـذ  إطـار  يف  الجزائـر  تبذلهـا 
ملكافحـة  املتحـدة  األمـم  اتفاقيـة 
اسـتعراض  آليـات  كـذا  و  الفسـاد 
تنفيذها باإلضافة إىل ترقية الشـفافية 
والنزاهة لـدى املوظـف العمومي من 
خـالل تطويـر آليـة نظـام الترصيح 
مجـال  يف  والتحسـيس  باملمتلـكات 
الوقايـة مـن الفسـاد بهـدف ترقيـة 
وتوحيد املسـاعي املشـرتكة ملؤسسات 
الفسـاد  مـن  الوقايـة  يف  الدولـة 

ومكافحتـه.

الوطني

داعيا المجتمع الدولي الى دعم المسار الذي يسمح بتحقيق االستقرار

الطبعة الثانية لمنتدى الشؤون القانونية االفريقية

التحضير لملتقى تاريخي حول مساهمة الوالية التاريخية السادسة في الثورة التحريرية”

عبد اهلل باثيلي ي�سيد بجهود الجزائر لت�سوية النزاع في ليبيا

البرلمان الجزائري يطلق موقع ر�سمي للدورة ال� 17 لتحاد 
مجال�س الدول الأع�ساء في منظمة التعاون الإ�سلمي

التاأكيد على الدور الذي يلعبه المكلفون بال�سوؤون الإدارية 
والقانونية في تح�سين اأداء الموؤ�س�سات القت�سادية

ربيقة .. تعليمات لن�ساء فرق بحث خا�سة بالبحث
 في تاريخ ال�سحراء الجزائرية

أعلن النائب باملجلس الشـعبي 
الوطنـي بلقـايض خديجـة عـى 
تقديـم مقـرتح مـروع قانـون، 
العاملـة  املـرأة  عطلـة  بتمديـد  
املتوىف عنهـا زوجها بمقـدار مدة 

130يوما. العـدة 
خديجـة  بلقـايض  وأشـارت 
"انه بعد دراسـة متأنيـة وعميقة 
مـع الكثـر مـن أعمـدة الريعة 
و كـذا املختصـن يف القانـون من 
استشـارة  وكـذا  الخـرة،  ذوي 
كالقضـاة  عالقـة  لـه  مـن  كل 
واألخصائـن  واملحامـن، 
النفسـانين.... حيـث نضـج عى 

نـار قليلة)أربعـة أشـهر إعداد(، 
القانـون  يف  البحـث  تـم  كمـا 
مـن  جمـع  أن  حيـث  املقـارن 
الـدول العربيـة تعمل بـه ، أو بما 

يقاربـه.
مـروع  مقـرتح  يتضمـن  و 
القانـون،  تمديد  عطلـة مدفوعة 
املتـوىف  العامـل  للـزوج  األجـر 
تمـدد  كالتـايل"  زوجـه  عنـه 
املتـوىف  العاملـة  املـرأة  عطلـة 
عنهـا زوجهـا بمقدار مـدة العدة 
130يومـا، وتمـدد عطلـة الرجل 
زوجتـه  عنـه  املتـوىف  العامـل 

". ب15يومـا 

مقترح م�سروع بالبرلمان بتمديد 
عطلة المراأة العاملة المتوفى عنها 

زوجها ب� 130 يوما

نبيل.ت
كامليا.س

فريال/ت

فريال/ت

كامليا.س

فريال/ت

فريال/ت

فريال/ت

بعثة ثانية للوقوف على اأ�سباب ندرة 
الحليب ت�سل ولية �سوق اأهرا�س

مجل�س الأمة يعقد جل�سة عامة لطرح 
11 �سوؤال �سفويا غدا الخمي�س

 م�سراتي ت�ستقبل �سباط الدرك الوطني 
من متكوني الما�ستر المهني

تفقد بعض مراكز تجميع الحليب والملبنات 
وحضائر بعض مربي األبقار

تخص اربعة وزراء من حكومة ايمن
 بن عبد الرحمان 

تخصص “مكافحة الجريمة االقتصادية والمالية”
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أحمـد،  مـواز  برئاسـة  والسـياحة،  واصلـت 
رئيـس اللجنـة، سلسـلة اسـتماعاتها للصحافين، 
واألكاديميـن  اإلعالميـة،  املؤسسـات  ومديـري 
املشـتغلن يف الحقـل اإلعالمـي ، حـول مروعـي 
القانونـن املتعلقن بالصحافـة املكتوبة والصحافة 
االلكرتونيـة وبالنشـاط السـمعي البـرصي ، حيث 
اسـتقبلت أمس، األربعـاء ، كل مـن النذير بوقابس 
للتلفزيـون،  الوطنيـة  للمؤسسـة  العـام  املديـر   ،
محمـد بغـايل ، املديـر العـام لإلذاعـة الجزائرية و 
سـمر قايد املديـر العام لوكالـة األنبـاء الجزائرية 
، وذلـك بحضـور نائـب رئيـس املجلس الشـعبي 

بطيش. انـارص  الوطنـي 
وأكـد مـواز أحمـد، باملناسـبة حـرص أعضـاء 
اللجنـة عـى االسـتماع لجميـع الفاعلـن والخراء 
والعاملـن يف قطـاع اإلعـالم، مـن اجـل دراسـة 
القانونـن  ملروعـي  موضوعـي  وإثـراء  معمقـة 
قصـد إعـداد نصـوص قانونية تنسـجم مـع روح 
الدسـتور، وتجسـد تعهـدات رئيـس الجمهوريـة 

تبون. املجيـد  عبـد 
اللقـاء  خـالل  املـدراء  أكـد  جهتهـم  ومـن 
أعضـاء  انشـغاالت  كل  عـى  للـرد  اسـتعدادهم 
اللجنـة حـول مروعـي القانونـن محـل النقاش 
والـذي طاملا انتظرتهمـا األرسة اإلعالميـة للخروج 
إعالميـة جديـدة  لبيئـة  يؤسـس  قانونـي  بنـص 
تسـتجيب لتطلعـات أصحـاب املهنة، كمـا وجهوا 
دعـوة ألعضـاء اللجنـة لرمجـة بعثة اسـتعالمية 

للوقـوف عـن قـرب عـى ظـروف عملهـا.
خـالل  اللجنـة  أعضـاء  رحـب  جانبهـم  ومـن 
املناقشـة، بجملـة النصـوص التـي أحيلـت عـى 
اللجنـة بهـدف ضبـط النشـاط اإلعالمـي، وثمنوا 
بوجـه خاص اسـتبعاد أصحـاب املال الفاسـد من 

االسـتثمار يف قطـاع اإلعـالم.
وقد تمحورت انشـغاالتهم أساسـا حول تحسـن 
املختلفـة،  الخدمـات اإلعالميـة بأشـكالها  نوعيـة 
وإحداث وسـائل إعـالم جديدة، ومحتـوى إعالمي 
املجتمـع  حاجيـات  يواكـب  منافـس  عـرصي 
النظـام  بالحفـاظ عـى  االلتـزام  مـع  املتطـورة، 
العـام بـكل عنارصه سـواء األمن العـام أو الصحة 
املجتمـع  وأخـالق  واآلداب  السـكينة  أو  العامـة 

الجزائـري.
وكمـا طرح أعضـاء اللجنـة، انشـغالن يتعلقان 
بمدى اسـتعداد القنوات واملؤسسـات اإلعالمية عى 
بـث برامج بنسـبة 60 باملائـة منتجـة يف الجزائر، 
ومـدى اسـتعدادها لالسـتثمار يف مجـال اإلعـالم، 
كمـا طالبـوا بـرضورة إعـادة تنظيم اإلشـهار من 
خالل وضـع حد لبعض املمارسـات السـلبية التي 

تؤثـر سـلبا عى مردوديـة العمـل اإلعالمي.
بعـض  املتدخلـن،  قـدم  صلـة  ذي  سـياق  ويف 
االقرتاحـات تمثلـت عموما يف توسـيع نوعية برامج 
املحطـات الجهويـة وتنويعهـا، وتنظيـم جلسـات 
تشـاورية مع الوزيـر األول بحضور املـدراء لبحث 
حلـول للمشـاكل والعراقيـل التـي يعانـي منهـا 

قطاع االعـالم إلنقاذ املؤسسـات اإلعالمية العمومية 
والتـي تعكـس صـورة الجزائـر الجديـدة التـي 

لبنائها. السـعي  يجـري 

الجزائر تدين محاولة 
الم�سا�س بالمقد�سات الإ�سلمية

تتصل بالعالقات األخوية والتواصل 
الدائم بين قائدي البلدين

العالقات بين الجزائر واالتحاد األوروبي:

الجمهوريـة،  رئيـس   ، أسـتقبل 
عبـد املجيد تبـون،  عبد اللـه باتيي، 
املمثـل الخـاص لألمـن العـام لألمم 

بليبيا. املتحـدة، 
وأوضح بيان لرئاسـة الجمهورية 

، أنـه حـرض اللقـاء وزيـر الشـؤون 
الوطنيـة  والجاليـة  الخارجيـة 
بالخـارج،  رمطـان لعمامـرة، و عبد 
العزيـز خلـف مديـر ديوان رئاسـة 

الجمهوريـة.

عبـد  الجمهوريـة،  رئيـس  وجـه 
املجيـد تبون، رسـالة خطيـة لرئيس 
املتحـدة  العربيـة  اإلمـارات  دولـة 
الشـقيقة، الشـيخ محمـد بـن زايـد 
بالعالقـات  تتصـل  نهيـان،  آل 
بـن  الدائـم  والتواصـل  األخويـة 
قائـدي البلدين، حسـب بيـان لوزارة 
الجاليـة  و  الخارجيـة  الشـؤون 

بالخـارج. الوطنيـة 
اليـوم  البيـان: "وجـه  يف  و جـاء 
املجيـد  عبـد  الجمهوريـة,  رئيـس 
تبـون, رسـالة خطيـة ألخيـه رئيس 
املتحـدة  العربيـة  اإلمـارات  دولـة 
الشـقيقة, الشـيخ محمـد بـن زايـد 

آل نهيـان, تتصل بالعالقـات األخوية 
والتواصـل الدائم بن قائـدي البلدين 
وتكريسـا إلرادتهمـا املشـرتكة للرقي 
الجزائرية-اإلماراتيـة  بالعالقـات 
ومواصلـة الجهود للدفـاع عن قضايا 

العربيـة". األمـة 
قـام  "وقـد   : البيـان  أضـاف  و 
صالـح  السـفر  الرسـالة  بتسـليم 
خاصـا  مبعوثـا  بصفتـه  بوشـة, 
تـم  حيـث  الجمهوريـة,  لرئيـس 
مـن  ظبـي  بأبـو  اليـوم  اسـتقباله 
قبـل رئيـس دولـة اإلمـارات العربية 

الشـقيقة". املتحـدة 

تحادث وزيـر الشـؤون الخارجية 
بالخـارج،  الوطنيـة  الجاليـة  و 
رمطـان لعمامـرة هاتفيا، مـع املمثل 
السـامي لالتحـاد األوروبي للشـؤون 
الخارجيـة و السياسـة األمنيـة، نائب 
رئيـس املفوضية األوروبية، خوسـيب 

بوريـل بمبـادرة مـن هـذا األخر.
وأوضـح  بيان للـوزارة الخارجية، 
حـول  تمحـورت  "املحادثـات  ان 
آفـاق إضفـاء ديناميكيـة جديدة عى 

االتحـاد  و  الجزائـر  بـن  الراكـة 
األوروبـي مـن أجـل إرسـاء عالقـات 
عـى  بالفائـدة  تعـود  و  متوازنـة 

الطرفـن".
املسـؤولن  أن  البيـان  أضـاف  و 
"تطرقـا باملناسـبة إىل املسـائل ذات 
املسـتوى  عـى  املشـرتك  االهتمـام 
يف  األزمـة  أوضـاع  سـيما  اإلقليمـي 
منطقـة السـاحل-الصحراوي وكذا يف 

األوسـط". الـرق 

املجيد  عبد  الجمهورية  رئيس  وّقع 
تعديل  يتضمن  رئاسيا  مرسوما  تبون 
من  املوظفن.  ألجور  االستداللية  الشبكة 
الرواتب  يف  املقّررة  الزيادات  تطبيق  أجل 

عامي 2023 و2024.
جانفي   16 يف  املؤرخ  املرسوم  وينّص 
من  األخر  العدد  يف  والصادر   ،2023
تعديل  عى   ،)3 )العدد  الرسمية  الجريدة 
الشبكة االستداللية ألجور املوظفن ابتداء 
املرسوم،  وحسب   ،  2023 جانفي   1 من 
االستداللية  الشبكة  يف   التعديل  فسيكون 
األوىل يف جانفي  للموظفن عر مرحلتن، 
صدر  كما   ،2024 جانفي  يف  ثم   2023
الشبكة  يعدل  رئايس  مرسوم  أيضا 

االستداللية ملرتبات املوظفن املتعاقدين.
الجديد  الرئايس  املرسوم  وسيعدل هذا 

املوظفن  ملرتبات  االستداللية  لشبكة 
املتعاقدين عر مرحلتن، يف جانفي 2023 
ثم يف جانفي 2024، وبهذا بزيادة يف عدد 
النقاط االستداللية"75 نقطة سنة 2023 

و 75 نقطة سنة 2024."
ملجلس  اجتماع  يف  تبون  الرئيس  وأقّر 
زيادات  املايض،  ديسمر  شهر  الوزراء 
هذه  وتطبّق  املوظفن.  أجور  يف  جديدة 
2023 و2024. وترتاوح  الزيادات عامي 
دينار،  و8500  دينار   4500 بن  قيمتها 

يف كل سنة، حسب الُرتب.
نحو  الجديدة  الزيادات  وستمّس 
الوظيف  عمال  من  ألف  و800  مليونن 
العمل  وزير  أكده  ما  حسب  العمومي، 
يوسف  االجتماعي  والضمان  والتشغيل 

رشفة.

اعربـت الجزائر عن إدانتها الشـديدة 
ملحاولة املسـاس باملقدسـات االسـالمية 
لتمزيـق  الخطـرة  الحادثـة  إثـر  عـى 
نسـخة مـن املصحـف الريـف بمدينة 

الهـاي بمملكـة هولندا.
واوضحـت وزارة الخارجيـة يف بيـان 
اسـتنكارها  جـددت  الجزائـر  أن  لهـا، 
أمـام تكـرار هـذه األفعال االسـتفزازية 
السـلم  عـى  الوخيمـة  التداعيـات  ذات 
املجتمعـي، ودعـت الجزائـر حكومـات 
االجـراءات  اتخـاذ  إىل  املعنيـة  الـدول 
القانونيـة والعمليـة ملنع وردع املسـاس 
باملقدسـات الدينيـة ومحاربـة خطـاب 
الكراهيـة والتطـرف والعمل عـى إعالء 

والعيـش معا. التسـامح  قيـم 

العربيـة  الشـعوب  الريـف  األزهـر  دعـا 
واإلسـالمية بمقاطعـة جميـع املنتجـات الهولندية 
والسـويدية بكافـة أنواعهـا، واتخـاذ موقـٍف قويٍّ 
ـٍد نرصًة لكتاب اللـه ولقرآننـا الكريم؛ كتاب  وموحَّ

املسـلمن املقـدَّس.
مناسـبًا  ا  ووردًّ لـه،  بيـان  يف  االزهـر  وأوضـح 
إىل  إسـاءتهما  يف  الدَّولتـن  هاتـن  لحكومتـي 
مليـار ونصف مليـار مسـلم، والتمـادي يف حماية 
الجرائـم الدنيئـة والربريـة تحت الفتة ال إنسـانية 

وال أخالقيـة يسـمونها "حريـة التعبـر"، وجديرة 
الفـوىض، وسـوء  ديكتاتوريـة  يسـموها  أن  بهـم 
األدب، والتسـلط عى شـعوٍب راقيٍة مرتبطـٍة بالله 

وهدايـة السـماء.
الشـعوب  التـزام  رضورة  عـى  األزهـر  د  وشـدِّ
وتعريـف  املقاطعـة،  بهـذه  واإلسـالمية  العربيـة 
أطفالهـم وشـبابهم ونسـائهم بهـا، وأن يعلموا أن 
أي عـزوف أو تقصـر يف هـذا األمـر هـو تخـاذٌل 
رصيـٌح عـن نـرصِة الديـن الـذي ارتضـاه اللـه 

لهـم، وأنَّ هـؤالء املنحرفـن لـن يدركـوا قيمة هذا 
الديـن -الـذي ال يعرفـون عنه شـيئًا، ويسـتفزون 
املسـلمن بالتطاول عليـه- إال حن يكونـون وجًها 
ة واملـال واالقتصاد التي  لوجـٍه أمـام رضورات املادَّ
ال يفهمـون لغًة غـر لغتها، وال يقدسـون أمًرا غر 

الوفـرة واإلنتاج واالسـتهالك. قوانـن 
ـَن  مِّ َظاِهـًرا  }يَْعَلُمـوَن  العظيـم  اللـه  وصـدق 
نْيَـا َوُهـْم َعـِن اآلِخـَرِة ُهـْم َغاِفلُـوَن{  اْلَحيَـاِة الدُّ

..]7 ]الـروم: 

األمريكيـة  للمجلـة  تصنيـف  أحـدث  كشـف 
إن   ،MILITARY WATCH الدفـاع  لشـؤون 
الجيش الوطني الشـعبي سـليل جيـش التحرير، 
والحريـة،   االسـتقالل  أجـل  مـن  ناضـل  الـذي 
أكـر جيـش يف املغـرب العربـي، و األول إفريقيا، 

وواحـداً مـن بـن أكـر 20 جيشـاً يف العالـم،
االسـرتاتيجية  الشـؤون  يف  الخبـر  وأبـرز 
واألمنيـة، محنـد برقـوق، يف فيديـو وثائـي عـر 

الـواب "نبـض الجزائر" حيـث يُجمل لنـا معظم 
تدفـع  التـي  واملسـتقبلية  الحاليـة  التهديـدات 
عـى  الرتكيـز  إىل  الشـعبي  الوطنـي  بالجيـش 
إمكاناتـه  وعرصنـة  واملسـتمر  العـايل  التكويـن 
ليصـل إىل أقـى درجـات االحرتافيـة والجاهزية 
العملياتيـة، مثلمـا ظهـر جليـاً يف االسـتعراض 
العسـكري الضخـم الذي نُّظم بمناسـبة سـتينية 

االسـتقالل.

الدفـاع  الوطنـي  الشـعبي  الجيـش  وعقيـدو 
املؤامـرات  كل  وإفشـال  الوطنيـة  السـيادة  عـن 
منـذ  بالدنـا  ضـد  تحـاك  التـي  والدسـائس 
االسـتقالل، والتي كان تالحم الشـعب مع جيشـه 
سـببا يف دحرها، مـع العلم أّن اسـتهداف الجزائر 
كان دون ريـب لنرصتهـا قضايـا العالـم العادلة، 
الصحراويـة. والقضيـة  الفلسـطينية  كالقضيـة 

والجاليـة  الخارجيـة  الشـؤون  وزيـر  اسـتقبل 
املمثـل  لعمامـرة،  رمطـان  بالخـارج،  الوطنيـة 
املتحـدة ورئيـس  العـام لألمـم  الخـاص لألمـن 
بعثـة األمـم املتحـدة للدعـم يف ليبيـا، السـيد عبد 
اللـه باتيـي، الـذي يقوم بزيـارة عمـل إىل الجزائر 

تـدوم يومـن.
وأوضـح بيـان لـوزارة الخارجيـة، أنـه تركـزت 
املباحثـات بـن الطرفن حول مسـتجدات األوضاع 
يف دولـة ليبيـا والجهـود املبذولـة لتوفـر الروط 
االنتخابيـة  االسـتحقاقات  لتنظيـم  الرضوريـة 
لتكريـس  الوحيـد  السـبيل  باعتبارهـا  املنتظـرة 
إرادة الشـعب الليبـي يف اختيـار حكامـه وتوحيـد 
مؤسسـاته الوطنيـة، حيث جـدد الوزيـر لعمامرة 
األمـم  ملسـاعي  الجزائـر  دعـم  املناسـبة  بهـذه 
املتحـدة يف هذا االتجـاه، مؤكدا اسـتعدادها لوضع 

خرتهـا تحـت تـرصف األشـقاء الليبيـن خاصـة 
فيمـا يتعلـق بتجسـيد املصالحة الوطنيـة وتنظيم 

االنتخابـات.
ومـن جانبـه، نـوَّه باتيـي باملسـاهمة اإليجابيـة 
للجزائـر يف دعـم مسـار الحـل السـيايس يف ليبيـا 
وتضامنهـا الدائـم مع هـذا البلد الشـقيق والجار، 
مؤكدا عـى االهتمام الخـاص الذي يوليه للتنسـيق 
مـع دول الجـوار بغيـة ترسيـع مسـار التسـوية 

لألزمة. السـلمية 
ومـن جهته، أشـاد املمثـل الخاص لألمـن العام 
لألمـم املتحـدة يف ليبيا، عبـد الله باثيـي، بالجهود 
التـي تبذلهـا الجزائـر من أجل تسـوية النـزاع يف 
ليبيـا، داعيـا املجتمع الـدويل اىل دعم املسـار الذي 
يسـمح بتحقيـق االسـتقرار يف هـذا البلد.، مشـرا 
"لطاملـا التزمـت الجزائـر مـن أجـل وضـع حـد 

لالزمـة يف ليبيـا, و اليـوم جئـت ملعرفـة اراءهـا و 
تمكننـا  التـي  الطريقـة  بخصـوص  اقرتاحاتهـا 
مـن تكثيـف الجهود مـع األمـم املتحـدة و فاعلن 

آخرين". دوليـن 
كما أعـرب املبعوث األممي عن شـكره "للحكومة 
و الشـعب الجزائـري نظر الجهـود املبذولة بتفان 
مـن أجـل وضع حـد لألزمـة الليبيـة"، مشـرا اىل 
أن األزمـة يف ليبيـا لـم تعـرف أي تطـور ملحوظ, 
مشـددا عـى رضورة التـزام كل األطـراف املعنية, 

بـدءا بليبيـا لوضع حـد لهـذه األزمة".
كمـا دعـا باثيـي الفاعلـن الدوليـن اىل "التكلم 
بصـوت واحـد" و "دعـم املسـار الـذي يفي اىل 
اسـتقرار ليبيا" حتـى يتمكن هـذا البلـد املغاربي 
مـن "الحصـول عى مؤسسـات رشعية مـن خالل 

ديمقراطي". مسـار 

فريال/ت

فريال/ت

فريال/ت

تركزت المباحثات بين الطرفين حول مستجدات األوضاع في دولة ليبيا

بعد حادثة تمزيق المصحف الشريف

حول مشروعي القانونين المتعلقين بالصحافة المكتوبة والصحافة االلكترونية

وأكبر جيش في المغرب العربي.. وثائقي الواب “نبض الجزائر” حول القوة الرادعة

لعمامرة ي�ستقبل رئي�س بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا

ة  الأزهر يدعو لمقاطعة المنتجات الهولنديَّ
ة ن�سرًة للم�سحف ال�سريف وال�سويديَّ

لجنة الثقافة والت�سال ت�ستمع لم�سوؤولي التلفزيون
 العمومي والإذاعة ووكالة الأنباء الجزائرية

الجي�س الوطني ال�سعبي..  الأول اإفريقيا وواحدًا
 من بين اأكبر 20 جي�سًا في العالم

الجمهوريـة،  رئيـس  اسـتقبل 
عبـد املجيـد تبـون، امـس، توفيق 
بـن فـوزان الربيعـة، وزيـر الحج 

والعمـرة السـعودي.
وأفـاد بيان لرئاسـة الجمهورية 

، أنـه حـرض اللقـاء عبـد العزيـز 
رئاسـة  ديـوان  مديـر  خلـف 
الشـؤون  ووزيـر  الجمهوريـة، 
يوسـف  واألوقـاف  الدينيـة 

. ي بلمهـد

الرئي�س تبون ي�ستقبل توفيق
 بن فوزان الربيعة

الرئي�س تبون ي�ستقبل الممثل الخا�س 
للأمين العام للأمم المتحدة بليبيا

الرئي�س تبون يوجه ر�سالة خطية لرئي�س 
دولة الإمارات العربية المتحدة 

لعمامرة يتحادث مع خو�سيب بوريل

توقيع مر�سوم رئا�سي لتعديل ال�سبكة 
ال�ستدللية لأجور الموظفين

فريال/ت

فريال/ت

فريال/ت

فريال/ت

كامليا.س

نبيل.ت

فريال/ت

الوطني
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جامعـة   إدارة   قامـت  
الشـهيد الشـيخ العربي التبيس 
إرشاف  تحـت  تبسـة  بواليـة 
عبـد  قواسـمية  الروفسـور 
الكريـم بتنصيـب خليـة اإلعالم 
حيـث   ، للجامعـة  واالتصـال 
تـم تعيـن الروفسـور رضوان 
بلخـري رئيسـا لخليـة اإلعالم 
ملـا  تنفيـذا  وهـذا  واالتصـال، 
جـاء يف التعليمـة الوزاريـة رقم 
برتقيـة  املتعلقـة   30/2023
واإلعالمـي  التقنـي  الجانـب 
التواصـل  ووسـائط  ملواقـع 

االجتمـاع.
ويف كلمته بمناسـبة التنصيب 
رضـوان  الروفسـور  رصح 
كل  ببـذل  بالتزامـه  بلخـري 
مجهوداته وتكريس كل عالقاته 
الجامعـة  خدمـة  أجـل  مـن 
اإلعالمـي  أدائهـا  وترقيـة 
إسـرتاتيجية  عـى  والعمـل 
اتصاليـة بعيـدة املـدى تواكـب 
التطـورات الحاصلة يف االتصال 
عالقـة  وتدعـم  املؤسسـاتي، 
الجامعـة مـع محيطهـا وتفعل 
التعليـم  يف  الريـادي  دورهـا 

لتكويـن. وا
اإلعـالم  خليـة  وتضطلـع 
بالعديـد  للجامعـة  واالتصـال 
تتمثـل  األساسـية  املهـام  مـن 
يف  التغطيـة اإلعالميـة ملختلـف 
الجامعـة  مديريـة  نشـاطات 
والكليـات واملعاهد وكل املصالح 
اإلعـالم  خليـة  مـع  والتواصـل 
الصحـف  وممثـي  بالواليـة 
املوجـودة  اإلعالميـة  والقنـوات 
النـدوات  وعقـد  تبسـة  بواليـة 
الصحفيـة بصفة دوريـة وتزيد 
الصحفين باملعلومات الرسـمية 
عن الجامعـة والتدخل يف حاالت 

أخبـار مغلوطة حـول الجامعة 
مـن خـالل حـق الـرد فضـال 
عـن تنظيـم ملتقيـات ونـدوات 
باأليـام  االحتفـال  بمناسـبة 
الخاصـة  والعامليـة  الوطنيـة 
التعبـر والصحافة وكذا  بحرية 
اإلرشاف عـى إعـداد مطويـات 
الجامعـة وكـذا  تعريفيـة عـن 
مصـورة  ريبورتاجـات  إعـداد 
املواضيـع  مختلـف  حـول 
الجامعـة  بنشـاطات  املرتبطـة 

والعلميـة. البيداغوجيـة 
كمـا تهدف العمليـة اىل إدارة 
الرسـمية  الصفحـات  وترقيـة 
مواقـع  عـر  تبسـة  لجامعـة 
التواصـل االجتماعـي، و  ترقية 
للجامعـة،  اإلعالميـة  املرئيـة 
وتطويـر األداء اإلعالمي ملختلف 
مكونات املؤسسـة من مديريات 
مـن  بحـث  ومخابـر  وكليـات 
أجـل تحسـن صـورة الجامعة 
وتثمـن النتائـج املحققـة عـى 
العلمي  البيداغوجـي،  املسـتوى 

واإلداري.
بـأن  اإلشـارة  تجـدر  كمـا 
رضـوان  الروفسـور  تعيـن 
خليـة  رأس  عـى  بلخـري 
القـى  واالتصـال  اإلعـالم 
األرسة  لـدى  كبـرا  استحسـانا 
ملجهوداتـه  نظـرا  الجامعيـة 
الكبـرة كأسـتاذ متخصـص يف 
االتصال املؤسسـاتي، إضافة إىل 
التواصل  نشـاطه عى منصـات 
االجتماعـي إذ تعتـر صفحاتـه 
الشـخصية منرا إعالميا متميزا 
عـى  خاللهـا  مـن  يحـرص 
توفـر املعلومـات البيداغوجيـة 
والعلميـة، وآخر املسـتجدات يف 
قطـاع التعليـم العـايل والبحث 

العلمـي.

تاسـفت 9 تنظيمـات طالبيـة  ملـا 
آلـت إليـه األوضاع يف جامعة املسـيلة 
املديـر  تعيـن  بعـد  خصوصـا   ،
الجديـد الذي كان عـى رأس الجامعة 
يف تبسـة، يف ظـل عـدم فتـح ابـواب 
الحـوار، داعيـة وزير التعليـم العايل 

وبالبحـث التدخـل العاجـل .
وحسـب بيان مشـرتك للتنظيمات 
التعليـم  وزيـر  اىل  رفـع  الطالبيـة 
كمـال  العلمـي  والبحـث  العـايل 
تتطـور  األوضـاع  فـان   بـداري، 
مشـاريع  و  االخـرتاع  البينيـة  مـن 
املقاوالتيـة  و  الناشـئة  املؤسسـات 
والزالـت تخطـو النـي حثيثـة نحـو 
املسـتويات  مختلـف  عـى  التطـور 
اإلدارة  جهـود  بفضـل  األصعـدة  و 
املتمثلة يف الشـخص كمـال" "بداري 
و كل إطـارات الجامعـة ، كما أن هذا 
األخـر غـر وجـه الجامعة كليـا بما 
أحدثـه من حركية حقيقية و نشـاطا 
منقطـع التنظـر يف مجـال الرقمنة و 
عرصنـة الجامعـة و كذا تشـجيعه و 
تبنيـه للكفـاءات الفاعلـة و الطاقات 
و  االخرتاعـات  مجـال  يف  الشـبانية 
إنشـاء مشـاريع املؤسسـات كل ذلك 
التـي  الحكيمـة  سياسـته  بسـبب 
الـرصح  لهـذا  تسـيره  يف  انتهجهـا 

أصبحـت  حتـى  الكبـر  العلمـي 
سـمعتها  لهـا  املسـيلة  جامعـة 
الوطـن  جامعـات  بـن  ومكانتهـا 
مسـابقات  يف  متفوقـون  طالبهـا  و 
الجامعـات  معظـم  يف  الدكتـوراه 
األخـرى و لهـا مـن األسـاتذة األكفاء 
والذيـن يحظـون بسـمعة طيبـة يف 
إىل  إضافـة  التخصصـات  مختلـف 
الكليـات  يف  الكفـؤ  اإلداري  الطاقـم 
واملعاهـد، قبـل التحذيـر مـن تراجع 

املؤسسـة. بهـذه  االوضـاع 
التـي رفعـت  الشـكوى  وجـاء يف 
اىل وزيـر التعليـم العـايل "انـه و يف 
إىل  فيـه  نتطلـع  كنـا  الـذي  الوقـت 
األفضـل لجامعة املسـيلة رشع املدير 
الجديـد إبعـاد سياسـة الحـوار مـع 

الـركاء يف جميـع مجـاالت"
و أمـام هـذا ظهـر جليا مـن هذا 
انـه  البيـان-  –يضيـف  املسـؤول 
رضب بـكل يشء عـرض الحائط غر 
آبـه بما سـيحدث للجامعة ، مناشـدا 
بشـدة تدخـل الوزيـر للحد مـن هذه 
واجمعـت  االرتجاليـة  الترصفـات 
التنظيمـات النقابيـة " نرفض رفضا 
قاطعا لسياسـة التهميـش و اإلقصاء 

للريـك االجتماعـي ".

9 تنظيمات طلبية ترا�سل وزير التعليم 
العالي للتدخل بجامعة الم�سيلة

اشتكت من غياب الحوار

 يقـوم اليـوم  كمـال بـداري، وزيـر التعليم 
العـايل والبحـث العلمـي رفقـة وزيـر اقتصاد 
واملؤسسـات  الناشـئة  واملؤسسـات  املعرفـة 
املدينـة  إىل  وتفقـد  عمـل  بزيـارة  املصغـرة، 
والعلميـة  تلمسـان،  لواليـة  الجامعيـة 
والخدماتيـة، ايـن سـيعان عـدد مـن املنشـات 

. البيداغوجيـة 
وحسـب بيان لوزارة التعليم العـايل والبحث 
العلمـي فانـه يقـف وزيـر التعليم العـايل عى  
والتطويـر  االبتـكار  مركـز  انجـاز  مـروع 
التكنولوجـي )CIT( ، ومـروع انجـاز قطـب 
تكنولوجـي بسـعة 4000 مقعـد بيداغوجـي، 
موزعة بالتسـاوي بـن كلية الطب واملدرسـتن 
انجـاز  وكذلـك مـروع  بتلمسـان  العاليتـن 
1000 مقعـد بيداغوجـي تابع لكلية الهندسـة.
االفريقـي،  املعهـد  باملناسـبة  يـزور  كمـا   
ويطالع عـى التكوينـات املؤهلة التـي يضمنها 
والطاقـات  الـري،  مجـاالت  يف   ، املعهـد  هـذا 
سـيزور  كمـا  املناخـي  والتغـر  املتجـددة، 

الوزيـر مركـز للطلبـة، يحتـوي عـى فضاءات 
وحاضنـات  الناشـئة  للمؤسسـات  مخصصـة 
األعمـال واملشـاريع االبتكاريـة، قبـل أن يلتقي 

بطلبـة النـوادي العلميـة .
الطلبـة  لقـاء  بعقـد  الزيـارة  تختتـم  و   

واملكونـن بجامعة أبي بكر بلقايد"، لالسـتماع 
إىل انشـغاالتهم واهتماماتهـم، وتعبئتهـم حول 
مـدى تحقيـق هدف شـهادة جامعية مؤسسـة 

ناشـنة". وكـذا "شـهادة جامعية بـراءة.

بالبليـدة  دحلـب  سـعد  جامعـة  اسـتقبلت 
حـوايل 20 طلبـا للحصـول عـى وسـام بـراءة 
عـى  املقبلـن  الطلبـة  طـرف  مـن  االخـرتاع 
مشـاريعهم  أفـكار  حمايـة  بهـدف  التخـرج 

والجديـدة. اإلبداعيـة 
نبيـل  األعمـال،  حاضنـة  مديـر  وأوضـح 
رشيـط عى هامـش يـوم درايس تكوينـي حول 
أن  االخـرتاع”،  وبـراءة  الناشـئة  ùاملؤسسـات 
املكتـب التابـع للمعهد الوطني للملكيـة الفكرية 
الـذي فتـح مؤخـرا بهـذه الجامعة اسـتقبل إىل 
غايـة اليوم نحـو 20 طلبا للحصول عى وسـام 
بـراءة االخـرتاع الخـاص باملشـاريع اإلبداعيـة 

للطلبـة املقبلـن عـى التخرج.
إطـار  يف  أنـه  املتحـدث،  ذات  وأضـاف 
التسـهيالت التي أقرتها الـوزارة الوصية لفائدة 
الطلبـة الجامعيـن املتعلقـة بالقـرار الـوزاري 

املؤسسـات  بإنشـاء  الخـاص   75/12 رقـم 
الناشـئة لخلـق جيل مـن الطلبـة رواد األعمال، 
تـم فتـح مكتـب جديـد تابـع للمعهـد الوطني 
للملكيـة الفكريـة والـذي اسـتقبل 20 طلبا من 
طـرف الطلبـة املقبلـن عـى التخـرج الحاملن 
املجـاالت  مختلـف  تخـص  إبداعيـة  ألفـكار 
الخدماتيـة والصناعية التي من شـأنها تسـهيل 
الحيـاة اليوميـة للفـرد مـن خـالل اسـتحداث 
خدمـات ابتكاريـة أو تقنيات صناعيـة جديدة.
ويف هـذا الصدد، أشـار رشيـط إىل أن االنتقاء 
األويل للمشـاريع التـي سيسـتفيد أصحابها من 
تكوين للحصول عى شـهادة املؤسسـة الناشـئة 
وقـع عـى 800 مـروع ابتـكاري جديـد مـن 
بـن 1400 مـروع نهايـة السـنة واملرتقب أن 
يخضعـوا لإلنتقـاء األخـر الـذي تـرف عليه 
اللجنـة العلميـة التـي تـم تنصيبها منـذ حوايل 

شـهر عى مسـتوى حاضنـة األعمال.
ومـن املرتقـب أن يسـتفيد الطلبـة أصحـاب 
مـن  للتجسـيد،  القابلـة  املبتكـرة  املشـاريع 
التكويـن املـوازي للبحـث العلمـي واألكاديمـي 
شـهادة  عـى  بحصولهـم  سـيتوج  الـذي 
املؤسسـات الناشـئة ممـا سـيتيح لهـم إمكانية 
االسـتفادة من تمويـن صندوق االسـتثمار الذي 
اسـتحدثته وزارة اقتصـاد املعرفة واملؤسسـات 
الناشـئة. ويف إطـار نـر الفكـري املقاوالتـي 
عـى  وتشـجيعهم  الجامعيـن  الطلبـة  وسـط 
املسـاهمة يف خلـق مناصـب عمـل مـن خـالل 
إنشـاء مؤسسـاتهم الخاصـة بـدل البحـث عن 
وظيفـة عقـب تخرجهـم، تـم اسـتحداث فروع 
لحاضنـة االعمال عى مسـتوى مختلـف الكليات 
التابعـة لجامعـة “سـعد دحلـب”، وفقـا لذات 

املسـؤول.

شـدد عبـد الكريـم مجـدوب  ممثـل عـن 
مديريـة الرتبيـة  بوالية سـطيف  عـى اهمية 
القضـاء عـى التنمـر وسـط التالميذ مشـرا 
انـه  مؤكـدا  ومعنـوي،  مـادي  أنـواع  انـه  
للقضـاء عـى هـذه الظاهـرة يجـب  تعزيـز 
ثقـة الطفـل يف نفسـه  تربية الطفـل بطريقة 
سـليمة بعيـدة عـن العنـف بنوعيـه اللفظّي 

والجسـدّي.
املقابـل مجـدوب عـى رضورة   وشـدد يف 
سـهر األرسة عى محاربة كّل األفكار املغلوطة 
الطفـل ومنعـه  بالطفـل ومراقبـة  املحيطـة 
مـن القيـام بالّسـلوكات العدوانيّة سـواء مع 
إخوتـه أو أقرانـه مـع محاولـة بنـاء عالقـة 
وإيجـاد  األمـر،  وويلّ  الطفـل  بـن  صداقـة 

حلـول لتلـك العزلـة التـي قـد يلجـأ إليها.
اسـرتاتيجيّات  بخصـوص   اكـد  كمـا 

مدرسـيّة عـى اهميـة تعزيـز ثقـة التلميذ يف 
نفسـه مـن طـرف معّلميـه قائـال "إذا الحظ 
أن  عليـه  ـر،  التنمُّ لظاهـرة  أثـار  أّي  املعّلـم 
يحـاول معرفة األسـباب، وأن يُشـّجع التلميذ 

عـى البـوح والحديـث عّمـا حـدث."
ودعـا يف املقابـل ممثل مديريـة الرتبية عى  
الحـرص عى توعيـة التالميذ وحثّهـم عى نبذ 
العنـف بنوعيـه اللفظّي والجسـدّي، ومحاربة 
كّل األفـكار السـيئة املحيطة بالتلميـذ قائال" 
إذا الحـظ املعّلـم لجوء أحـد تالميـذه للعزلة، 
عليـه التقـّرب منـه ومحاولـة إيجـاد حلـول 

العزلة." لتلـك 
وأكـد يف ذات السـياق عـى محاولـة إيجاد 
ر من قبل املدرسـة،  حلـول للقضاء عـى التنمُّ
ومحاولـة بـّث روح التسـامح والصداقـة بن 
التالميـذ وعـرض التلميـذ املتعـّرض للتنّمـر 

فيحـاول  األمـر،  لـزم  إذا  النفـيّس  لإلرشـاد 
التلميـذ  ثقـة  بنـاء  إعـادة  النفـيّس  امُلرشـد 
يف نفسـه، ويعمـل عـى عـدم لجـوء التلميـذ 

ر للعنـف أو للعـدوان للـرّد عـى هـذا التنمُّ
ـر  واضـاف ان القضـاء عـى ظاهـرة التنمُّ
يسـتوجب بنـاء عالقـة تشـاركيّة بـن األهل 
واملدرسـة، نظـًرا لوجود عالقة تكامـل بينهما 
ومثّقـف وصّحـي،  واٍع  ببنـاء جيـل  تتمثّـل 
نعمـل  أن  جميًعـا،  علينـا،  "يجـب  قائـال 
ر املـدريّس،  جاهديـن عـى منـع حـاالت التنمُّ
ملـا لـه مـن آثـار سـلبيّة كبـرة قد تصـل إىل 
هدم شـخصيّة التلميـذ املتعـّرض للتنّمر،  إّن 
القضـاء عـى هـذه الظاهـرة، أو الحـّد منها، 
واألرسة  األوليـاء  لجهـود  تكاتـف  يتطّلـب 
الرتبويّـة والّسـعي امُلشـرتك مـن أجـل بنـاء 

مسـتقبل أفضـل ألبنائنـا."

مرسـومان  عـن  الحكومـة  افرجـت 
تنفيذيـان مؤرخـان يف 14 جمادى الثانية 
سـنة  جانفـي   7 املوافـق   1444 عـام 
2023، يتضمنـان إنهـاء مهـام مديريـن 

للرتبيـة يف بعـض الواليـات.
ووفـق مـا جـاء يف الجريـدة الرسـمية 

فانـه بموجب مرسـوم تنفيذي مـؤّرخ يف 
14 جمـادى الثانية عـام 1444 املوافق 7 
جانفـي سـنة 2023 تنهى مهام السـادة 
مديريـن  بصفتهـم  أسـماؤهم،  اآلتيـة 
للرتبيـة يف الواليـات اآلتية : - عبـد القادر 
رباح يف واليـة األغواط، إلعـادة إدماجه يف 

رتبتـه األصلية - علقمة بـوراس، يف والية 
باتنـة - نـور الديـن خالـدي بالجزائـر 
كمـال   - الجزائـر(  )واليـة  وسـط   -
بوسـطيل، يف واليـة قاملة - رابـح قديم يف 

ميلة. واليـة 
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رفقة وزير اقتصاد المعرفة بتلمسان

فيما استقبلت جامعة البليدة 20 طلبا للحصول على وسام براءة اإلختراع

قال إنه ستوجب بناء عالقة تشاركّية بين األهل والمدرسة

على رأسهم نور الدين خالدي مدير التربية وسط

بداري يعاين مدى نجاح م�سروع �سهادة جامعية 
موؤ�س�سة نا�سئة و�سهادة جامعية براءة

�سريط: 800 م�سروع ابتكاري جديد بالجامعات

ر المدر�سّي والعدوانية و�سط التلميذ مجذوب يفتح ملف التنمُّ

الحكومة تفرج عن مر�سوم تنفيذي حول 
اإنهاء مهام 6 مدراء تربية

الوطني

تطبيقا للتعليمة الوزارية المتعلقة بترقية 
الجانب التقني واإلعالمي بالجامعات

تعيين البروفي�سور ر�سوان بلخيري 
على راأ�س اأول خلية للإعلم والت�سال 

تن�سب بجامعة العربي التب�سي
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للجيش  مشرتكة  مفارز  أوقفت 
دعم  عنرص   )11( الشعبي  الوطني 
عمليات  يف  اإلرهابية  للجماعات 
وذلك  الوطني،  الرتاب  عر  منفصلة 
اإلرهاب،  مكافحة  عمليات  إطار  يف 

حسب بيان لوزارة الدفاع الوطني.
انه يف سياق  ذاته،  البيان  واوضح 
الجهود املتواصلة املبذولة يف مكافحة 
املنظمة  الجريمة  ومحاربة  اإلرهاب 
بكل أشكالها، نفذت وحدات ومفارز 
للجيش الوطني الشعبي، خالل الفرتة 
2023، عديد  24 جانفي  18 إىل  من 
نتائج  عن  أسفرت  التي  العمليات 
نوعية تعكس مدى االحرتافية العالية 
لقواتنا  الدائمن  واالستعداد  واليقظة 

املسلحة يف كامل الرتاب الوطني :
الجريمة  محاربة  إطار  يف  و 
الحثيثة  للجهود  ومواصلة  املنظمة 
االتجار  آلفة  التصدي  إىل  الهادفة 
مفارز  أوقفت  ببالدنا،  باملخدرات 
الشعبي،  الوطني  للجيش  مشرتكة 
مصالح  مختلف  مع  بالتنسيق 
النواحي  عر  عمليات  خالل  األمن 
مخدرات  تاجر   )48( العسكرية، 
كميات  إدخال  محاوالت  وأحبطت 
الحدود  عر  املخدرات  من  كبرة 
قناطر   )08( بـ  تُقدر  املغرب،  مع 
املعالج،  الكيف  و)33( كيلوغرام من 
مادة  من  غرام   )350( فيما ضبطت 
قرص  و)716914(  الكوكاين 

مهلوس.
من  بكل  ذاته،  البيان  وأضاف 
وإن  مختار  باجي  وبرج  تمنراست 
ڤزام وجانت وتندوف، أوقفت مفارز 
 )184( الشعبي،  الوطني  للجيش 
مركبة   )20( وضبطت  شخصا 
و)78(  كهربائيا  مولدا  و)150( 
أجهزة كشف  و)05(  مطرقة ضغط 
عن املعادن، و)10( أطنان من خليط 
الحجارة والذهب الخام، باإلضافة إىل 
كميات من املتفجرات ومعدات تفجر 
وتجهيزات أخرى تستعمل يف عمليات 
يف  الذهب،  عن  املروع  غر  التنقيب 
حن تم توقيف )15( شخص وضبط 
ضخمة  وكميات  صيد  بنادق   )06(
للتهريب  املوجهة  الغذائية  املواد  من 
طن  بـ)166,35(  تُقدر  واملضاربة 
مادة  من  قنطار   )18,15( وكذا 
التبغ و)17377( وحدة من مختلف 
عمليات  خالل  وهذا  املروبات، 

متفرقة عر الرتاب الوطني.
جهة  من  ذاته،  البيان  واضاف 
الحدود  حراس  أحبط  أخرى، 
الوطني  الدرك  بالتنسيق مع مصالح 
من  كبرة  كميات  تهريب  محاوالت 
بكل  لرت   )35156( بـ  تُقدر  الوقود 
وتبسة  والطارف  أهراس  سوق  من 
توقيف  تم  فيما  وجانت،  تمنراست 
من  رشعي  غر  مهاجر   )235(
جنسيات مختلفة عر الرتاب الوطني

واالعالم  االحصائيات  مدير  شدد 
فاروق  العقيد  املدنية،  بالحماية 
"القاتل  تراجيديا  أّن  عاشور 
العشوائي  للرتكيب  إفراز  الصامت" 
وجوب  إىل  نّوه  لذا  التدفئة،  ألجهزة 
مؤهلن  معتمدين  تقنين  تويل 
ضمان  حتمية  عى  ملحا   للعملية، 
من  كثر  مرجعاً  املنازل،  يف  التهوية 
ثقافة  غياب  إىل  الغاز  اختناقات 
أجهزة  توفر  وعدم  اآلمن،  االستعمال 
شهادة  عى  املستعملة  التدفئة 

املطابقة.
واإلعالم  االحصائيات  مدير  واكد  
فاروق  العقيد  املدنية،  بالحماية 
عاشور، عى وجوب تقيّد الجزائرين 
بثالث دعامات إلنهاء مآيس اختناقات 
خاصة  ترصيحات  يف  مرزا  الغاز، 
برنامج "ضيف الصباح"، أنّه يمكن 
عر  االختناقات  أخطار  يف  التحكم 

وذاك  اآلمن،  البيت  دعائم  ترسيخ 
الوقائية،  الثقافة  تكريس  يستدعي 
مرة  ألف  الحرص  رضورة  إىل  منبّهاً 
التهوية وحضور  اليوم عى وجود  يف 
اهتمام  عن  فضالً  األزرق،  املؤرش 
ومطابقة  اإلنذار،  بأجهزة  املواطنن 
من  أكثر  للمقاييس،  التدفئة  أجهزة 

الرتكيز عى األسعار.
يف  تتدخل  عوامل  "عّدة  وتابع: 
وإعادة  نزع  مثل  الغاز،  اختناقات 
لغر  واستخدامها  املدفئات  تركيب 
وتجفيف  الخبز  كتسخن  أغراضها 
تركيب  محذور  عن  فضالً  املالبس، 
مستوى  عى  املياه  تسخن  أجهزة 
عى  الحرص  يتعن  لذا  الحمامات، 
املدفئات"،  ألنابيب  اآلمن  التوصيل 
ورّكز عاشور عى مراعاة إعادة تهيئة 
األمن  رشوط  مع  يتناسب  ملا  املنازل 

ودراسة األخطار.

اإحباط محاولت اإدخال كميات كبيرة 
من المخدرات عبر الحدود مع المغرب

عا�سور ي�سلط ال�سوء على 3 دعامات 
�سرورية لإنهاء ماآ�سي اختناقات الغاز

الحصيلة العملياتية للجيش الوطني الشعبي، 
خالل الفترة الممتدة من 18 إلى 24 جانفي 2023

قال انتراجيديا “القاتل الصامت” إفراز 
للتركيب العشوائي ألجهزة التدفئة

كشـف، املديـر العـام لوكالـة عـدل فيصل 
زيتونـي، عـن تسـليم كل السـكنات التـي هي 
يف طـور اإلنجـاز قبـل نهايـة السـنة الجارية، 
مشـرا اىل أن عددهـا يصـل عددهـا إىل 100 

سـكنية. وحدة  ألـف 
وأوضـح املديـر ذاتـه،  خـالل اسـتضافته 
برنامج “الـروق مورنينغ“، أن سـنة 2023 
لتوزيـع  سـنة  آخـر  كبـرة  بنسـبة  سـتكون 
سـكنات عـدل وطـي هـذا امللـف، إالَ يف حـال 
وجـود عراقيـل يف نوعيـة األرض التـي يمكـن 
أن تؤخـر العملية، مشـرا اىل إن كل السـكنات 
التـي يف هـي يف طـور اإلنجاز سـيتم تسـليمها 
الوكالـة  سـتقوم  حيـث  السـنة،  نهايـة  قبـل 
بتوزيـع  100 ألف وحدة سـكنية سـنة 2023 
بمـا فيهـا أصحـاب الطعـون الدين تـم قبول 

. تهم ملفا
كمـا اضـاف املتحـدث ذاتـه،  أن 15 ألـف 
مكتتـب لـم يسـتلموا مفاتيحهـم منـذ شـهر 
نوفمـر املـايض، مشـرا إىل أن الوكالـة منحت 
مهلـة 15 يومـا للمكتتبـن املتأخريـن والتـي 

انتهـت الثالثـاء 24 جانفـي.
ويف السـياق ذاتـه، وتنفيـذا لتوجيهات وزير 
السـكن و العمـران و املدينـة محمـد طـارق 
بلعريبـي ، و الراميـة اىل التنسـيق و متابعـة 
املشـاريع ، تـرأس بمقـر صنـدوق الضمان و 
الكفالـة املتبادلـة يف الرتقيـة العقاريـة املديـر 
السـكن و  الوطنيـة لتحسـن  للوكالـة  العـام 
، إجتماعـا  ، فيصـل زيتونـي  تطويـره عـدل 
تقيميـا حـرضه كل مـن املديـر العام املسـاعد 
العـام  املديـر   ، املشـاريع  بمتابعـة  املكلـف 
العـام  املديـر   ، املاليـة  و  لـإلدارة  املسـاعد 
املديـر   ، التسـويق  و  لإلكتتـاب  املسـاعد 
املركـزي لتسـير العمليـات ، مدير الدراسـات 
و الهندسـة املعماريـة ، املديريـن الجهويـن ، 
عنابـة ، سـطيف ، قسـنطينة ، ورقلـة ، تيارت 
، الجزائـر رشق الجزائـر غـرب وهـران ، وكذا 
املديـر التجـاري ، مدير اإلدارة العامـة ، مديرة 
العقـود و املديـر املركـزي لصيانـة الحضـرة 
السـكنية بالتسـير العقـاري و مديـرة اإلعالم 

و اإلحصائيـات   .
وجاء هـذا اإلجتمـاع بهـدف تقييـم النتائج 

عـى  الفارطـة   2022 سـنة  خـالل  املحققـة 
مسـتوى كل مديريـة جهوية ، هذا فقد إسـتمع 
إىل عـرض  عـدل  وكالـة  األول عـن  املسـؤول 
مفصـل قدمه كل مديـر جهوي عـى حدى عن 
عمليـات التوزيع و تقدم األشـغال و التسـوية 
و  املحـالت  بيـع  وعمليـات  للعقـود  اإلداريـة 
تقـدم األشـغال بالسـكنات الجاهـزة بالدائرة 

الجهويـة التـي يـرف عليها .
التـي  التوزيـع  عمليـات  بخصـوص  و 
شـهدتها سـنة 2022 ثمن املدير العـام جهود 
كل عمـال و موظفـي وكالـة عدل عـر مختلف 
واليـات الوطن ، ودعـا اىل مواصلـة العمل أكثر 
وبـذل املزيد من الجهـود و العمـل بوترة أكثر 
يف سـنة 2023 و هـذا بهدف تحقيـق األهداف 
الـوزارة  أمـام  الوكالـة  بهـا  إلتزمـت  التـي 

الوصيـة .
ويف ذات السـياق امـر املدير العـام املديرين 
العقـاري  التسـير  مصالـح  و  الجهويـن 
التنسـيق اكثـر ، و التكفل باإلختـالالت مع رفع 
التحفظـات باألحيـاء السـكنية و تكثيـف فرق 
التدخـل من أجـل معالجتها يف الحـن ، ويف هذا 
الشـأن دعـا السـيد زيتونـي اىل التنسـيق مـع 
مختلـف الجهـات مصالـح سـيال و الجزائرية 
للميـاه و املـدن الجديـدة و مصالـح الهندسـة 
املعماريـة للبنـاء و مؤسسـات اإلنجـاز بهدف 

التكفـل األمثـل بهـذه اإلختـالالت مبارشة .

وأمـا بخصـوص تقـدم األشـغال بمختلـف 
أن  العـام  املديـر  أكـد  فقـد   عـدل  مشـاريع 
هـذا اللقـاء جـاء بهـدف التحفيز وضـخ دماء 
جديـدة للرفـع مـن وتـرة اإلنجـاز بمختلـف 
مشـاريع صيغـة  البيـع باإليجـار يف مختلـف 
واليـة الوطـن ، كمـا دعـا اىل بـذل املزيـد مـن 
الجهـود و معالجة اإلدارية و املالية ملؤسسـات 
اإلنجـاز و الحـرص عـى املتابعـة و التشـديد 
عـى إحـرتام الجـودة و النوعيـة يف األشـغال 
، كمـا دعـا إىل عـدم التسـامح مع املؤسسـات 
القائمـة  املتحايلـة ووضعهـا يف  و  املتقاعسـة 
السـوداء  مـع املبـارشة يف تنصيب مؤسسـات 
مقاوالتيـة لتفـادي التأخـر مـع الحـرص عى 
أنـه  مشـرا   ،  8×3 التنـاوب  بنظـام  العمـل 
سـتكون له زيـارات فجائية ملختلف املشـاريع 

خـالل األيـام القادمـة .              
الخاصـة  املشـاريع  يخـص  فيمـا  أمـا 
بأصحـاب الطعون وامللفـات املقبولـة فقد دعا 
السـيد املدير العـام ترسيع مختلـف االجراءات 

لإلنطـالق يف تجسـيد املشـاريع .
الوكالـة  أن  عـى  العـام  املديـر  واضـاف 
الوطنيـة لتحسـن السـكن و تطويـره عدل أن 
النـزول اىل امليذان و حلحلـت مختلف العراقيل 
هـي الطريقـة األنجـع التـي سـاهمت بشـكل 

كبـر يف تسـليم السـكنات ملسـتحقيها  .

واألرسة  الوطنـي  التضامـن  وزيـرة  أكـدت 
بالعاصمـة  كريكـو،  كوثـر  املـرأة،  وقضايـا 
القطريـة, الدوحـةـ أن السياسـة العامـة للجزائر 
يف مجـال حمايـة وترقيـة حقوق األشـخاص ذوي 
اإلعاقـة، ترتكـز عـى برامـج وتراتيـب متنوعة من 

االجتماعـي واملهنـي . إدماجهـم  أجـل ضمـان 
أشـغال  فانـه خـالل  للـوزارة  بيـان  وحسـب 
الـدورة ال42 ملجلـس الوزراء الشـؤون االجتماعية 
العـرب, أبرزت كريكـو, يف كلمة لها أن ”السياسـة 
مجـال  يف  الجزائـر  قبـل  مـن  املنتهجـة  العامـة 
حمايـة وترقيـة حقـوق األشـخاص ذوي اإلعاقـة, 
فيهـا  تشـرتك  ومكيفـة  شـاملة  سياسـة  هـي 
العموميـة  والهيئـات  الحكوميـة  القطاعـات  كل 
والخاصـة وكـذا املجتمـع املدنـي من أجـل ضمان 

واملهنـي”. االجتماعـي  إدماجهـم 
وباملناسـبة, أكـدت أن الهدف من هـذه الرتاتيب 
هـو “السـعي إىل إرشاك األشـخاص ذوي اإلعاقـة 
يف صياغـة مالمـح السياسـة املعتمـدة لفائدتهـم, 
االتكاليـة  ذهنيـة  مـن  االنتقـال  مـن  وتمكينهـم 
يف  واإلبـداع  واملشـاركة  االسـتقاللية  منطـق  إىل 
مـن  واالجتماعيـة,  االقتصاديـة  التنميـة  مجـال 
خـالل انخراطهـم يف مختلـف اللجـان التقنية عى 
املسـتوى املحـي وعـى مسـتوى اإلدارات املركزية 

ملختلـف الدوائـر الوزاريـة”.
لتحقيـق  الفئـة  هـذه  “دعـم  أن  وأضافـت 

االسـتقاللية املاليـة, وتفجر إبداعاتهـم وقدراتهم, 
يف  الحقيقيـة  مشـاركتهم  تحقيـق  إىل  يرمـي 
التنميـة االقتصاديـة للبـالد, وتعتـر التزاما وطنيا 
للسـلطات العموميـة, كرسـه الدسـتور الجزائري 
املعدل سـنة 2020 والقانون رقـم 09-02 املؤرخ 
يف 8 مايو سـنة 2002, املتعلق بحماية األشـخاص 

املعوقـن وترقيتهـم”.
ويف ذات الصـدد, أكـدت الوزيـرة أن الحكومـة, 
مـن خـالل مخطـط عملهـا املنبثـق مـن برنامـج 
رئيـس الجمهوريـة, عبـد املجيـد تبـون, يف بنـده 
املتعلـق بدعـم تعزيـز آليـات التضامـن الوطنـي, 
وتحسـن  لرتقيـة  األساسـية  األولويـة  “أعطـت 
“تطويـر  خـالل  مـن  الفئـة,  بهـذه  التكفـل” 
آليـات عملية وشـفافة تضمـن االسـتهداف األمثل 
الرامـج  مختلـف  مـن  الحقيقيـن  للمسـتفيدين 
والرتاتيـب لحمايـة و ترقيـة حقـوق األشـخاص 

الخاصـة”. االحتياجـات  ذوي 
خصوصـا  يتعلـق  األمـر  أن  إىل  وأشـارت 
”بمجـاالت الرعايـة الصحيـة والوقائيـة والرتبيـة 
وكـذا  املهنـي,  واإلدمـاج  والتكويـن  والتعليـم 
“الجزائـر  أن  مـرزة  االجتماعيـة”,  الخدمـات 
التنميـة  أجنـدة  أهـداف  تجسـيد  يف  حريصـة 
املسـتدامة 2030 التـي تنـص عى أنـه ال يجوز أن 
تكـون اإلعاقة سـببا أو مـررا لعدم االسـتفادة من 
اإلنسـان”. بحقـوق  التمتـع  أو  التنميـة  برامـج 

الرتبيـة  مجـال  يف  و  أنـه  الوزيـرة  وذكـرت 
التضامـن  وزارة  بـن  التنسـيق  “يتـم  والتعليـم 
الرتبيـة  املـرأة ووزارة  الوطنـي واألرسة وقضايـا 
الوطنيـة مـن أجل وضـع اآلليات الكفيلـة بضمان 
تمـدرس األطفـال واملراهقـن مـن ذوي اإلعاقة يف 
أحسـن الظروف, وذلك بإدماجهم كليا يف املدرسـة 
العاديـة أو إدماجهـم جزئيا من خالل فتح أقسـام 
لقطـاع  التابعـة  الرتبويـة  املؤسسـات  خاصـة يف 

الرتبيـة الوطنيـة”.
وأضافـت أنـه “بخصـوص تمـدرس التالميـذ 
ذوي اإلعاقـة, يتـم إدماجهـم يف الوسـط املـدريس 
العادي السـيما الذين يتمتعون بالقـدرات الفكرية 
محـدودة  قـدرات  لهـم  الذيـن  أمـا  والجسـدية, 
املفتوحـة  الخاصـة  األقسـام  إىل  توجيههـم  يتـم 
بمؤسسـات الرتبيـة الوطنيـة وبتأطـر متخصص 
مـن سـلك أسـاتذة التعليـم املتخصـص و معلمن 

التعليـم املتخصـص”.
كمـا أوضحت  كريكـو أنه “ونظـرا لخصوصية 
التكفـل  عمليـة  يف  الوطنـي  التضامـن  قطـاع 
باألطفـال ذوي اإلعاقـة, فإنـه يعمـل عـى ضمان 
األطفـال يف  لهـؤالء  والرتبويـة  النفسـية  املرافقـة 
إطـار الرامـج البيداغوجيـة املسـطرة مـن قبـل 
مسـتوى  عـى  التخصصـات  املتعـددة  الفـرق 
مؤسسـات الرتبيـة والتعليم املتخصصـة وبإرشاك 

أولياءهـم”.
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المدير العام لوكالة عدل فيصل زيتوني:

قالت إن السياسة العامة للجزائر تعمل على اإلدماج  االجتماعي 
والمهني لألشخاص ذوي اإلعاقة

ت�سليم كل ال�سكنات التي هي في طور الإنجاز 
قبل نهاية ال�سنة الجارية

كريكو ت�سلط ال�سوء على الآليات الكفيلة ب�سمان تمدر�س 
الأطفال والمراهقين بقطر

الوطني

الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية:

أعلنـت الركـة الوطنيـة للنقل 
بالسـكك الحديديـة، عـن انطالق 
خـط  عـى  التقنيـة،  التجـارب 
السـكة الحديديـة الجديـد الرابط 
بـن “فرنـدة – عـن كرمـس – 
حيـز  سـيدخل  الـذي  سـعيدة” 

قريبـا. الخدمـة 
الوطنيـة  الركـة  ووجهـت  
للنقل بالسـكك الحديديـة، يف بيان 
لهـا نـداء اىل املواطنـن امُلحاذيـن 
لهـذا الخـط توخي الحـذر وإتباع 

تعليمـات السـالمة السـككية.
"السـانتياف”"  وحثّـت 
مـن  يقرتبـوا  بـأاّل  املواطنـن 
خطـوط السـكة الحديديـة، عـدم 
عبـور خطـوط السـكة الحديديـة 
إال عـر املمـرات العلويـة، اجتناب 
محيـط  مـن  بالقـرب  الرعـي 
تـرك  وعـدم  الحديديـة،  السـكك 
األوالد بالقـرب من خطوط السـكة 
احـرتام  إىل  باإلضافـة  الحديديـة، 

املـرور. إشـارات 

انطلق التجارب التقنية على خط 
ال�سكة الحديدية تيارت و�سعيدة
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عبر تمويل مشروعين لربط المنازل
 الريفية بالكهرباء

لجنة الشؤون االقتصادية تستمع للمدير العام 
للتنافسية الصناعية

بالتنسيق مع الحماية المدنية حول الحمالت 
التحسيسية المتعّلقة بمخاطر استعماالت الغاز

الشـؤون  لجنـة  واصلـت 
والصناعـة  والتنميـة  االقتصاديـة 
والتجـارة والتخطيط، برئاسـة كمال 
سلسـلة  اللجنـة،  رئيـس  بلخـرض، 
اسـتماعاتها للمـدراء العامن بقطاع 
الصناعـة، حيـث اسـتقبلت  املديـر 
العـام للتنافسـية الصناعية، السـيد 

عبـد العزيـز قنـد.
و تطـرق قنـد للهيـكل التنظيمي 
للمديريـة، وأوضـح بـأن الهدف من 
إنجـاح  يف  املسـاهمة  هـو  إنشـائها 
الصناعيـة،  التنميـة  اسـرتاتيجية 
حمايـة االقتصاد الوطنـي ودمجه يف 

الفضـاءات الدوليـة.
وبخصـوص أهدافها املسـتقبلية ، 
أشـار قنـد إىل أن املديريـة تعمل عى 
التريعي  اإلطـار  تكييـف وتحيـن 
سـمعة  اسـتعادة  والتنظيمـي، 
الداعمة وتعزيز قدراتها،  املؤسسـات 
نـر الوعـي باالبتـكار وبنـاء نظام 
وطنـي يف هـذا املجال، وكذا تحسـن 
االتصـال املؤسسـاتي بشـأن القدرة 

التنافسـية الصناعيـة.
طـرح  الكلمـة،  تناولهـم  ولـدى 

أعضاء اللجنـة جملة من التسـاؤالت 
حـول  تمحـورت  واالستفسـارات 
اإلجـراءات املعتمـدة لفـرض الجودة 
التحفيـزات  الوطنيـة،  السـوق  يف 
بهـدف  للمؤسسـات  املقدمـة 
تشـجيعها عـى التوجه نحـو اعتماد 

الجـودة. معايـر 
حـول  النـواب  بعـض  وتسـاءل 
الهيئـات  يف  القطـاع  تمثيـل  مـدى 
العالقـة،  ذات  الدوليـة  واملنظمـات 
األمـن  أنظمـة  مراقبـة  وكيفيـات 
ومـدى  املؤسسـات،  يف  الصناعـي 
ملنظمـة  لإلنضمـام  االسـتعداد 
تنافسـية  تعـرف  التـي  الريكـس 

كبـرة.
وأكد بعـض النـواب رضورة بناء 
املعايـر  مـع  للتكيـف  اسـرتاتيجية 
وتشـجيع  للمنتوجـات  العامليـة 
تنتـج  التـي  املبتكـرة  املؤسسـات 
قيمـة مضافـة، كما دعـوا إىل اإلرساع 
التنظيميـة  النصـوص  إصـدار  يف 
الخاصـة بالقوانن الناظمـة للقطاع 
وتطويـر عمليـة اإلشـهار والرتويـج 

املديريـة. ملهـام 

العـام  املديـر  الرئيـس  أرشف 
لسـونلغاز، مراد عجال عى أشـغال 
الـراكات  دراسـة  لجنـة  اجتمـاع 
ملجّمـع  الوطنـي  االدمـاج  وملـف 
سـونلغاز، و الذي تناول بالدراسـة 
مـع  سـونلغاز  رشاكات  موضـوع 
و  الداخـل  يف  األطـراف  مختلـف 
اإلدمـاج  ملـف  كـذا  و  الخـارج 

الوطنـي.
وقـد حـرض االجتمـاع الـذي تم 
عـى مسـتوى املديرية العامـة، عدد 
من اإلطـارات املسـّرة يف سـونلغاز 

املعنية. الّلجنـة  وأعضـاء 
يف املقابـل تـرأس مـراد عجـال، 
لسـونلغاز،  العـام  املديـر  الرئيـس 
أشـغال اجتمـاع الّلجنـة التنفيذيـة 
املوّسـعة ملجّمع سـونلغاز، والتي تم 
خاللها دراسـة عـدد مـن املواضيع 
املتعّلقـة بنشـاط مجّمـع سـونلغاز 
املعـدات  احتياجـات  ظ،  منهـا 
مسـتوى  عـى  األمـن  ووسـائل 
العتاد  رشكات سـونلغاز ومخـزون 
التجاريـة  املعامـالت  وإجـراءات 

فتـح  مخّطـط  وكـذا  الصلـة  ذات 
10 مخـازن عـى مسـتوى واليـات 

الجنـوب.
وقـد حـرض االجتمـاع الـذي تم 
عـى مسـتوى املديرية العامـة، عدد 
من اإلطـارات املسـّرة يف سـونلغاز 
مسـؤويل  مـن  عـدد  جانـب  إىل 
الـركات الفرعية التابعـة للمجّمع.
يف سـياق اخـر اسـتقبل الرئيس 
املديـر العام لسـونلغاز، مراد عجال 
املدير العـام للحمايـة املدنية العقيد 
إطـار  يف  وذلـك  بوغـالف،  بوعـالم 
لقـاء تحضـري تـم عـى مسـتوى 
املديريـة العامـة لسـونلغاز، تحدث 
تحضـر  عـن  الطرفـان  خاللـه 
برمجتـه  سـيتم  موّسـع  اجتمـاع 
والـذي  القادمـة،  األيـام  خـالل 
التعـاون  تعزيـز  سـبل  سـيناقش 
بـن القطاعـن يف مختلـف املجاالت 
التحسيسـية  الحمـالت  خاصـة 
اسـتعماالت  بمخاطـر  املتعّلقـة 
االجتمـاع  سـيتناول  كمـا  الغـاز، 
املرتقـب التحضر لصائفـة 2023.

�سرورة بناء ا�ستراتيجية للتكيف
 مع المعايير العالمية للمنتوجات

عجال يناق�س �سراكات �سونلغاز مع مختلف 
الأطراف في الداخل و الخارج

ترف املعـرض التجاري للمنتجـات الجزائرية 
ممثـل  البشـر   التيجانـي  بزيـارة  بنواكشـوط 
الخليفـة التيجانـي، الذي بارك للجزائـر حكومة و 

شـعباً هـذا النجـاح ايل عرفتـه هـذه الطبعة.
غبطتـه  عـن  البشـر  التيجانـي  أعـرب   و   
بالحضـور القوي للجزائـر بموريتانيا و مسـتوى 
التقـدم الـذي وصلـت اليـه الصناعـات الجزائرية 
، كمـا قـدم تشـكراته لقائـدي البلديـن عـى هـذا 
التعـاون الذي مـن شـأنه تعزيز أصـول األخوة و 

تقريـب الـرؤى .
الثالثـاء  أمـس  اول   مسـاء  اختتمـت  وقـد 
فعاليـات معرض املنتجـات الجزائرية بنواكشـوط 
)موريتانيـا( الـذي عـرف "إقباال كبـرا" عى مدى 

أيام. سـتة 
وتميـز اليـوم األخـر مـن معـرض املنتجـات 
الجزائريـة بنواكشـط بتنظيـم "حفـل مميـز اثر 
النجـاح الـذي توج بـه املعـرض" املنظـم بمدينة 
نواكشـوط من 19 اىل 24 جانفي الجاري, حسـبما 

علـم لـدى وزارة التجـارة وترقية الصـادرات.
وشـهد حفـل االختتـام حضـور كل من سـفر 
الهيئـات  عـن  وممثلـن  بموريتانيـا,  الجزائـر 
الرسـمية املوريتانية, وممثلن عـن مجلس األعمال 
الجزائري-املوريتانـي ومتعاملـن اقتصاديـن من 

البلديـن وكـذا ممثـي املجتمـع املدني.

التظاهـرة  خـالل  مـن  املنظمـون  وسـعى 
بمختلـف  الجزائريـة  باملنتجـات  التعريـف  إىل 
وإعطـاء  لهـا,  والرتويـج  االقتصاديـة  قطاعاتهـا 
إلقامـة  املشـاركة  الجزائريـة  للـركات  فرصـة 

مثمـرة. رشاكات  وربـط 
يذكـر أنه تم خـالل هـذا املعـرض التوقيع عى 
سـبع اتفاقيات يف مختلف الشـعب بن مؤسسـات 
جزائريـة وموريتانيـة, يف إطـار منتـدى األعمـال 

املشـرتك املنظـم عـى هامـش معـرض املنتجـات 
بنواكشـوط. الجزائرية 

وتشـمل هـذه االتفاقيـات شـعبا متعـددة عى 
غـرار "االسـمنت والبطاريـات والنوافـذ واألبـواب 
واملـواد الغذائيـة", حسـبما ذكـره وزيـر التجارة 
وترقيـة الصادرات, كمـال رزيق الـذي أرشف عى 

افتتـاح هـذه الفعالية.

أكـد األمـن العـام لالتحـاد الوطنـي للفالحن 
الجزائريـن, عبـد اللطيـف ديلمي, التـزام االتحاد 
بتجسـيد توجيهـات رئيـس الجمهوريـة، السـيد 
عبـد املجيد تبـون، خـالل اجتماع مجلـس الوزراء 
املنعقـد بخصـوص رفـع مردوديـة إنتـاج القمح, 
معربـا عـن تطلعه لتوفـر املزيـد مـن االمكانيات 

الالزمـة للفالحـن مـن أجل بلـوغ هـذا الهدف.
وأوضح ديلمـي، يف ترصيح لـوأج, أن توجيهات 
رئيـس الجمهوريـة بمضاعفـة املجهـودات لزيادة 
إنتـاج املحاصيـل الزراعيـة، مـع رفع نسـبة إنتاج 
القمـح إىل 30 قنطار/هكتـار، "جـاءت يف وقتهـا، 
حيـث سـتدفع املنتجـن لالعتماد عى أنفسـهم من 
أجـل تحقيق االكتفـاء الذاتي وتفـادي الضغوطات 
التـي يفرزها نقص هـذه املادة األولية األساسـية".
و أضـاف بـأن زيـادة انتـاج القمـح بالجزائر 

تتطلـب تسـخر املزيـد مـن الجهـود مـن جميـع 
األطـراف لتوفرهـا محليـا نظـرا للظـرف العاملي 

املتميـز بارتفاع األسـعار وشـح املـوارد.
وأوضـح ان تسـاقط األمطـار يف هـذه الفـرتة 
بالتحديـد سيسـاعد عـى تحقيق هذا املسـعى, بما 
أن أغلـب األرايض املوجهة لهـذه الزراعة "مطرية", 
ممـا سـيحفز أكثـر عـى تحقيـق االكتفـاء الذاتي 

الفالحـي و خاصـة فيمـا يخـص الحبوب.
و يتطلب تجسـيد هذه التوجيهات، وفق السـيد 
ديلمـي, مرافقـة الفالحن من خالل توفـر البذور 
السـيما للمسـاحات التـي سـيتم إعـادة زراعتهـا 
بسـبب ترضرهـا نتيجـة تأخـر هطـول األمطـار 
خالل األشـهر املاضيـة, وكذا مرافقتهـم من خالل 
املعاهـد التقنيـة الفالحيـة ومراكـز البحـث, مـع 
مسـاعدة الفالح عـى التوصل إىل إنتـاج ذي نوعية 

وفـق األسـاليب الحديثة.
كمـا دعـا يف نفس السـياق اىل العمـل عى توفر 
مياه السـقي خالل شـهري مـارس وأبريل يف حال 
لـم يسـتمر التسـاقط, وتوفـر األسـمدة بالكميـة 
لعمليـات  التحضـر  مـع  الالزمتـن,  والنوعيـة 

التخزيـن يف حـال كان االنتـاج وفرا.
وكان رئيـس الجمهوريـة، عبـد املجيـد تبـون، 
قـد وجـه الحكومة, خـالل ترؤس اجتمـاع مجلس 
الـوزراء أمـس الثالثـاء, "بمضاعفـة املجهـودات 
لزيـادة إنتـاج املحاصيـل الزراعية خاصـة القمح 
ورفـع نسـبة إنتاجـه يف الهكتـار الواحـد إىل 30 
قنطـار, بهدف تحقيـق اكتفاء ذاتي يف هـذه املادة 
االسـرتاتيجية، يف أقـرب وقـت، عى اعتبـار أن كل 

الظـروف مهيـأة لبلـوغ الهـدف هذا املوسـم".

قـدم، املديـر العام لتطويـر ومتابعـة القطاع 
العمومـي والتجـاري، حسـن بـن ضيـف، أهم 
األرقـام واملؤرشات التـي أظهرت تعـايف القطاع، 
الصناعـي  العمومـي  القطـاع  أن  اىل  مشـرا 
خاصـة  الراكـة،  عـى  مفتـوح  والتجـاري 

االسـتثمار. قانـون  بصـدور 
االقتصاديـة  الشـؤون  لجنـة  واسـتمعت 
والتخطيـط،  والتجـارة  والصناعـة  والتنميـة 
إىل  اللجنـة،  رئيـس  بلخـرض،  كمـال  برئاسـة 
عـرض قدمـه املديـر العـام لتطويـر ومتابعـة 
القطـاع العمومـي والتجاري حسـن بن ضيف.
ويف مسـتهل الجلسـة، أوضح رئيس اللجنة أن 
هـذا اللقاء هـو مواصلة لتنفيـذ برنامـج اللجنة 
والخاص باالسـتماع إىل مـدراء القطاع الصناعي 
العمومـي بغيـة معرفـة وضعيته واسـرتاتيجية 
النهـوض بـه، خاصـة وأن الدولـة تـويل اهتمام 

كبر لإلقـالع االقتصـادي للبالد.
ومتابعـة  لتطويـر  العـام  املديـر  وأوضـح 
القطـاع العمومـي حسـن بـن ضيـف عرضـا 
شـامال عـرف مـن خاللـه بالقطـاع العمومـي 

التجـاري والصناعـي، والـذي يتكـون من عرة 
)الركـة  قابضـة   ورشكات  مجمعـات   )10(
 AGRODIV الغذائيـة   للصناعـة  القابضـة 
للتخصصـات  الجزائريـة  القابضـة  الركـة   ،
الكيمائيـة ACS، الركـة القابضـة للصناعـات 
 ELEC EL اإللكرتونيـة الكهربائية واالتصـاالت
DJAZAIR ،الركـة القابضة لصناعة النسـيج 
والجلـود، الركـة القابضـة للصناعـات املحلية  
للميكانيـك الجزائـري  املجمـع   ،DIVINDUS
AGM ، املجمـع الجزائـري إلسـمنت الجزائـر ، 
مجمع صناعـة عربات النقل بالسـكك الحديدية، 
الركـة القابضـة مـدار لصناعة التبـغ، ومجمع 

الصناعـات املعدنيـة والصلـب. 
ويف سـياق متصـل أوضـح بن ضيـف أن هذه 
املجمعـات تتفـرع عنهـا 173 مؤسسـة أغلبهـا 
ذات أسـهم، كمـا تطـرق إىل التدابـر املتخذة من 
قبـل السـلطات للنهـوض بالقطـاع الصناعـي، 
سـيما منها إصـالح القطـاع العمومـي التجاري 
االقتصاديـة  املؤسسـات  وحوكمـة  والصناعـي، 
العموميـة وإعادة تقييمـه، وهذا برفـع العراقيل 

عـى املؤسسـات املتعثـرة، والعمـل عـى إعـادة 
باإلضافـة  املتوقفـة،  املؤسسـات  نشـاط  بعـث 
إىل إعـادة بعـث نشـاط املؤسسـات التـي تمـت 

مصادرتهـا. 
 وخـالل املناقشـة، دعـا النـواب إىل رضورة 
التجـاري  العمومـي  القطـاع  عـى  املحافظـة 
والصناعـي ورضورة التضامـن بـن الـركات 
العموميـة يف إطـار الراكـة والتكامـل، قصـد 
دعـم اإلنتـاج الوطنـي والنهوض بالقطـاع العام 
وخلـق  االقتصاديـة  التنميـة  يف  يسـاهم  الـذي 

املنافسـة.
بـرضورة  اللجنـة  أعضـاء  طالـب  وكمـا 
االسـتعانة بالخـرات والكفـاءات الجزائرية التي 
حققـت نجاحـات بالخارج وإعـادة تقييم بعض 
املؤسسـات التـي تعاني مـن مشـاكل، إىل جانب 
تدعيـم وتشـجيع املؤسسـات الناجحـة، وفتـح 
الراكـة مـع القطاع الخـاص، كما رفـع النواب 
عدد من اإلنشـغاالت الخاصة ببعض املؤسسـات 
الصناعيـة التي تعانـي من ضائقـة مالية ومنها 

املتوقفـة عن النشـاط.

شـارك الوزيـر الصناعة الصيدالنيـة عي عون يف 
أشـغال اللقـاءات الدولية التاسـعة للصيدلة، املنظم  
الصيدلـة  لعمـادة  الوطنـي  املجلـس  طـرف  مـن 
،وذلـك بحضـور وزير الصحـة عبد الحق سـايحي 
و كل مـن رئيـس الوكالة الوطنية لألمـن الصحي و 
رئيس املجلـس الوطني االقتصـادي و االجتماعي و 
البيـئ  و اطـارات من وزارتـان باإلضافـة اىل نواب 

و أسـاتذة و خـراء وطنيـن و أجانب.
وخـالل كلمة لـه باملناسـبة، أكد الوزير مسـعى 

 الجزائـر إىل تغطيـة السـوق الوطنيـة لألدويـة من 
اإلنتـاج املحـي بمـا يقـارب %80 بحلـول 2024 
مـع إعطـاء األولوية لألدويـة ضد األمـراض املزمنة 

السـيما داء السـكري وطب األورام 
وكمـا أوضـح وزيـر أن اإلنتـاج الوطنـي مـن 
مـن   50% مـن  اكثـر  حاليًـا  يغطـي  األدويـة 
مرشـح  رقـم  وهـو  الوطنيـة  السـوق  احتياجـات 
لالرتفـاع يف ضـل  التحفيزات  املمنوحـة للمتعاملن 
االقتصاديـن ودخـول وحـدة إنتـاج جديـدة حيـز 

الخدمـة.
وكمـا عـر الوزير عـن أملـه يف تغطية جـزء من 
االحتياجـات مـن األدويـة املتعلقة بمرض السـكري 
وطـب الرسطـان مـن اإلنتـاج املحـي خـالل هـذه 
السـنة، موضحـا أنه تطويـر صناعة االدويـة محليا 
خصوصـا تلـك املتعلقـة باألمـراض املزمنـة أمىس 
أمـرا رضوري لوضعهـا تحـت ترصف املؤسسـات 

واملرىض االستشـفائية 

فريال/ت

نبيل.ت

نبيل.ت

فريال/ت

فريال/ت

فريال/ت فريال/ت

اختتام فعاليات معرض المنتجات الجزائرية بنواكشط

لزيادة إنتاج الحبوب في الهكتار الواحد إلى 30 قنطار

المدير العام لتطوير القطاع العمومي الصناعي والتجاري

وزير الصناعة الصيدالنية علي عون:

التيجاني ي�سيد بالتقدم الذي و�سلت اإليه ال�سناعات الجزائرية

اتحاد الفلحين يوؤكد التزامه بتج�سيد توجيهات رئي�س الجمهورية

التاأكيد على  دور قانون ال�ستثمار الجديدفي النهو�س بالقت�ساد الوطني

تغطية جزء من الحتياجات من الأدوية المتعلقة
 بمر�س ال�سكري وطب ال�سرطان

بحـر  سـوناطراك  واصلـت 
برنامـج  تنفيـذ  املـايض  األسـبوع 
اإلسـتثمار اإلجتماعـي عـى مسـتوى 
واليات عـن الدفـى وتيـارت يف إطار 
للمسـاهمة  اإلجتماعية  اسـرتاتيجيتها 
عـر  املعزولـة  املناطـق  تنميـة  يف 
املنـازل  لربـط  مروعـن  تمويـل 

بالكهربـاء. الريفيـة 
لهـا،  بيـان  املؤسسـة يف  وأفـادت 
تـم  الدفـى  عـن  واليـة  مقـر  ففـي 
يـوم 16 جانفـي 2023 اإلمضـاء مع 
املجلـس الشـعبي لبلديـة واد الجمعة 
عـى إتفاقيـة تمويـل مـروع ربـط 
بالكهربـاء الريفيـة لفائـدة 75 عائلة 

بقريـة أوالد جعادنيـة.

وأضـاف ان اإلتفاقيـة الثانيـة تم 
إمضاءهـا يوم 19 جانفـي 2023 مع 
بلديـة نعيمـة بواليـة تيـارت تهـدف 
إىل تزويـد 22 عائلـة بأطقـم فرديـة 
مـن الطاقـة الشمسـية عى مسـتوى 

النائية. الحرايقـة  منطقـة 
خدمـة  يف  سـوناطراك  ومؤسسـة 
التنميـة واملجتمـع ألزيـد مـن نصف 
برنامجهـا  تنفيـذ  إىل  تسـعى  قـرن، 
لإلسـتثمار اإلجتماعي بكل مسـؤولية 
من أجل املسـاهمة يف تحقيـق التنمية 
املحليـة للمناطـق املعزولـة باملـوازاة 
مـع جهـود الدولـة باعتبارهـا رشكة 
مواطنة لهـا التزاماتهـا الوطنية ولها 

املتميزة. بصمتهـا 

�سوناطراك توؤكد اأن وليتي عين 
الدفلى و تيارت �سمن برنامج 

ال�ستثمار الجتماعي 

االقتصادي
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طواف تروبيكال أميسا بونغو:

"ليكيـب"  صحيفـة  كشـفت 
الفرنسـية، عن اسـتهداف نادي 
باريـس سـان جرمـان، العبـا 
الجزائـري  خصائـص  بنفـس 
املركاتو  رياض محـرز، خـالل 

الشـتوي الجـاري.
ريـاض محـرز، كان قد ارتبط 
فرنسـا،  ببطـل  كبـر  بشـكل 
خـالل العامن املاضيـن، حيث 
خـالل  يتـداول  كان  اسـمه  إن 
كل فـرتة انتقـاالت، خاصـة أنه 
يظهـر بشـكل الفت كلمـا واجه 
"بـي إس جـي" يف دوري أبطال 

أوروبا.
املـدرب  أن  أكـدت  "ليكيـب" 
واملديـر  جالييـه  كريسـتوف 
كامبـوس،  لويـس  الريـايض، 
وضعـا أولوية قصوى بالنسـبة 
لفريـق عاصمة الجـن واملالئكة، 
أال وهـي اسـتقدام العب ينشـط 
يف مركـز الجنـاح األيمن، ويلعب 
بقدمـه اليـرسى، ولديـه القدرة 
العمـق  صـوب  التوغـل  عـى 

بشـكل مبـارش.
ذكرها،  السـالف  الخصائـص 
توحـي للوهلـة األوىل بأن الالعب 
ريـاض  هـو  باألمـر  املعنـي 
"ليكيـب"،  أن  ولـو  محـرز، 
لـم تمنـح أي اسـم عـى وجـه 
باإلشـارة  مكتفيـة  التحديـد، 
يف  الباريسـية  اإلدارة  بحـث  إىل 

السـوق عن جنـاح أيمـن يلعب 
اليـرسى. بالقـدم 

ويتزامـن بحـث باريـس عـن 
تزامنـا  جديـد،  جنـاح  العـب 
بتجديد  املتعلقـة  الشـكوك  مـع 
عقـد األرجنتينـي ليونيـل مييس 
وهـو  الفرنـيس،  النـادي  مـع 
الـذي يتفـاوض رسـميا، وفقـا 
لـ"ليكيـب"، مـع نـادي الهالل 
السـعودي، لالنضمـام لصفوفه 

مجانـا بنهايـة املوسـم.
وتمثـل باريس مكانـة خاصة 
يف قلـب ريـاض محـرز، حيـث 
أنها مسـقط رأسـه، ممـا يجعل 
مـن فرضيـة اللعـب فيهـا مـع 
مبابـي  كيليـان  مثـل  نجـوم 
ونيمـار، رهانـا يثـر اهتمامه ال 

. لة محا
كبـر  مهمـة  تكـون  ولـن 
الـدوري الفرنيس سـهلة لخطف 
مانشـرس  مـن  محـرز  ريـاض 
سـيتي، خاصة وأنه جـدد عقده 
حتـى  اإلنجليـزي  النـادي  مـع 

.2025 صيـف 
أن  املسـتبعد  مـن  ويبقـى 
يسـمح املدرب بيـب جوارديوال، 
لريـاض محـرز بالرحيـل عـن 
ملعـب االتحـاد، خاصـة خـالل 
يتوهـج  التـي  الحاليـة  الفـرتة 
رفقـة  كبـر  بشـكل  فيهـا 

لسـيتزنز" "ا

آدم ونـاس  الجزائـري  تعـرض 
نجـم نـادي ليـل، إلصابـة جديدة 
سـتبعده عـن املالعـب لفـرتة قـد 
ملـا  وفقـا  الشـهرين،  تتجـاوز 
إعالميـة  تقريـر  عنـه  كشـفت 

فرنسـية.
وكان مهاجـم منتخـب الجزائـر 
فشـل يف اسـتكمال املباراة األخرة 
لنادي الشـمال الفرنـيس أمام تروا 
ضمـن الجولـة 19 مـن الـدوري 
الفرنـيس، بعـد تعرضـه إلصابـة 

عـى مسـتوى عضلـة الفخذ.
"ترانسـفر  ملوقـع  ووفقـا 
ماركـت"، فـإن األخـر سيسـجل 
عودتـه للمالعـب يف شـهر مارس 
املقبـل، وتحديـدا قبـل أيـام قليلة 
عـى مواجهتـي منتخـب الجزائـر 
تصفيـات  ضمـن  النيجـر  ضـد 

أفريقيـا. أمـم  كأس 
آدم  أن  كشـف  املصـدر  ذات 
إصابـة  لــ24  تعـرض  ونـاس 
االحرتافيـة  مسـرته  بدايـة  منـذ 
عـام 2016 بمعـدل 4 إصابات يف 

الواحـد. املوسـم 
الرياضيـة"  "العـن  وترصـد 
عـر التقرير التايل 3 أسـباب وراء 
اإلصابـات املتكـررة التـي حولـت 

ونـاس إىل العـب زجاجـي.

الكرة اإليطالية
اإلصابـات  سلسـلة  تزامنـت 
التـي تعـرض لهـا نجـم الخـرض 
اإليطـايل  للـدوري  انتقالـه  مـع 
مـن بوابـة نـادي نابـويل، قبل أن 
سـبيل  عـى  مغامرتـن  يخـوض 
كاليـاري  مـع  تباعـا  اإلعـارة 

وكروتونـي.
وتجـدر اإلشـارة إىل أن األنديـة 
اإليطاليـة تركز عـى العمل البدني 
املوسـم،  بدايـة  فـرتة  يف  خاصـة 
وهـو األمـر الذي أثـر سـلبيا عى 
جاهزيتـه وأسـهم بشـكل كبر يف 
تكـرار إصاباتـه العضليـة طـوال 

األخرة. السـنوات 
وخـالل فـرتة الــ5 أعـوام التي 
آدم  خـاض  إيطاليـا،  يف  قضاهـا 
وناس 64 مباراة يف "الكالتشـيو"، 
أسـهم خاللها يف 11 هدفـا ما بن 

وتسـجيل. صناعة 

أسلوب اللعب
تعتمـد طريقـة لعـب آدم وناس 
عـى االنطالقـات الرسيعـة بجانب 
تغير النسـق بشكل مسـتمر، مما 
يفـرس كثـرة اإلصابـات العضليـة 

التي تعـرض لهـا األخر.
ورغـم صغـر سـنه، إال أن نجـم 
عـى  الحفـاظ  يف  فشـل  الجزائـر 
أفضـل مسـتوياته البدنيـة جـراء 
كثـرة اإلصابـات الناجمـة بشـكل 
رئييس عـن طريقة لعبـه الفردية.

التقطعات الكبرية يف مسريته
شـهدت املسـرة الكرويـة لنجم 
تقطعـات  الصحـراء  محاربـي 
تغيـره  كثـرة  بسـبب  عديـدة 
لألنديـة وتدربه تحـت إرشاف عدة 
مدربـن، تختلـف طريقـة عملهم 
اإلعـداد  مسـتوى  عـى  خاصـة 

البدنـي.
لصالـح  ونـاس  آدم  ولعـب 
الــ6  السـنوات  خـالل  أنديـة   6
األخـرة، وهـي نابـويل وكروتوني 
بجانـب  إيطاليـا،  يف  وكاليـاري 
بـوردو ونيـس وليـل من فرنسـا.

بم�سقط راأ�سه.. هل يكون ريا�س 
محرز مفاجاأة الميركاتو ال�ستوي؟

3 اأ�سباب حولت اآدم ونا�س
 اإلى لعب زجاجي

مـن  املجموعـات  دور  عـى  السـتار  أسـدل 
النسـخة السـابعة لبطولـة كأس أمـم أفريقيـا 
للمحليـن، التي تُقـام يف الجزائر خـالل الفرتة 

. لية لحا ا
ورقـة  حصـد  يف  منتخبـات   8 ونجحـت 
وهـي  املسـابقة،  نهائـي  لربـع  الرتشـح 
الجزائـر وموزمبيق والسـنغال وكـوت ديفوار 
والكامـرون. ومدغشـقر  وغانـا  وموريتانيـا 

ويف دور الثمانيـة، سـيخوض ممثـل العـرب 
األول الجزائـر مواجهـة صعبـة أمـام نظـره 
اآلخـر  املمثـل  سـيواجه  حـن  يف  اإليفـواري، 

السـنغايل. نظـره  موريتانيـا 
وترصـد "العـن الرياضيـة" عـر التقريـر 
التـايل أبـرز 4 اكتشـافات يف دور املجموعـات 

مـن مسـابقة أمـم أفريقيـا للمحليـن.

أيمن محيوس
نجـم اتحـاد العاصمـة قـدم أوراق اعتمـاده 
الالفـت  تألقـه  بعـد  الـدويل،  الصعيـد  عـى 
مـع منتخـب الجزائـر يف ثانـي أقـوى بطولـة 

األفريقيـة. للمنتخبـات 
وسـجل صاحب الـ25 عاما هدفن حاسـمن 
خـالل مباراتـي ليبيا وإثيوبيا، ليسـهم بشـكل 
كبـر يف تأهل منتخـب الجزائر لـدور الـ8 من 

املسابقة.
ويتواجـد محيـوس محـل متابعـة مـن قبل 
جمـال بلمايض، مـدرب منتخـب الجزائر، الذي 
يبحـث عـن حلـول جديـدة يف مركـز املهاجم، 
تحسـبا للمنافسـات املقبلـة، وبصفـة خاصـة 

بطولـة كأس أمـم أفريقيا.

ديبو
نجـم منتخـب أنجوال يتصـدر ترتيـب هدايف 
الجزائـري  مـع  مناصفـة  بهدفـن،  البطولـة 

أيمـن محيـوس والليبـي أنيس السـلتو، فضال 
تسـري  مدغشـقر  منتخـب  مهاجمـي  عـن 
راندرياتسـيفرانا وكولوينـا رازافيندرانايفـو.
وتألـق مهاجـم نـادي سـاجرادا إسبرانسـا 
خـالل منافسـات الشـان، ممـا جعلـه يدخـل 
ترتصـد  جزائريـة  أنديـة  عـدة  اهتمامـات 

الفرصـة مـن أجـل التعاقـد معـه.
"شـفرة غر رسية".. كيف تستنسـخ ليونيل 

الذرة؟ )صور( مييس باسـتخدام 
وتجدر اإلشـارة إىل أن الالعـب صاحب الـ23 
عامـا خطـف األضـواء أيضـا خالل منافسـات 
النسـخة املاضيـة من الـدوري األنجـويل، حيث 

سـجل 9 أهداف مـن 23 مبـاراة خاضها.

موىس نداي
برز املوهبـة صاحب الـ18 عامـا مع منتخب 
السـنغال وبـرز بقدرتـه عـى القيام بـاألدوار 

الدفاعيـة والهجوميـة يف خط وسـط امليدان.
ويعتـر نـداي أحـد أبـرز األسـماء الواعـدة 
التـي أصبحـت يف  السـنغالية  القـدم  يف كـرة 

السـنوات األخـرة مرجعـا يف القـارة األفريقية 
يف مجـال صناعـة املواهـب الواعـدة.

نـادي جـاراف  نـداي مـع  ويلعـب مـوىس 
السـنغايل الـذي انتقل إليـه عـام 2021 قادما 

مـن سـتاد دي مبـور.

سانكارا كاراموكو
ديفـوار  كـوت  منتخـب  مهاجـم  خطـف 
أفريقيـا  أمـم  كأس  بطولـة  خـالل  األضـواء 
ودخل حسـابات عـدة أنديـة ترتصـد الفرصة 
املناسـبة مـن أجـل التعاقد مـع أبـرز املواهب 
خـالل  هدفـا  كاراموكـو  وسـجل  األفريقيـة. 
املواجهـة أمـام أوغنـدا ضمـن الجولـة الثالثة 
للبطولـة  الثانيـة  املجموعـة  منافسـات  مـن 
القاريـة. وينشـط صاحـب الــ19 عامـا مـع 
نـادي أسـيك ميمـوزا اإليفـواري الـذي تخرج 
مـن مدرسـة شـبانه عـدة نجـوم عامليـة، عى 
غـرار الشـقيقن يايـا وكولـو توريـه، بجانب 
بونافنتـور  الشـقيقن  وأيضـا  جرفينيـو 

وسـاملون كالـو.

كشـف ماتيـا كروتيش تورتي، مـدرب لوجانو 
السـويرسي، عـن معالجـة الجزائـري محمـد 
األمـن عمـورة، ألكـر مشـكلة تواجهـه منـذ 

بدايـة مسـرته يف أوروبـا.
كثـرة  األمـن عمـورة، وبعيـدا عـن  محمـد 
دور  يف  دائمـا  نفسـه  يجـد  كان  اإلصابـات، 
الالعـب البديـل، بسـبب عـدم إجادته لـألدوار 
الدفاعيـة وعـدم التزامه الخططـى، الذي جعله 
دائمـا مجـرد "جوكر" سـواء مع ناديـه أو مع 

منتخـب بـالده الجزائـر.
وتحـدث كروتـيش تورتـي للموقـع الرسـمي 
لنـادي لوجانو قائـال بخصوص عمـورة: "لقد 
أظهـر خـالل فـرتة التحضـرات األخـرة أنـه 
أصبـح أكثـر إلتزامـا مـن الناحيـة التكتيكية، 
حيث أنـه يعود لتدعيـم الخط الخلفـي مبارشة 

عنـد فقـدان الفريـق للكرة".
وأضـاف: "عـيّ أن أكـون صادقـا.. عمـورة 

أمـر  وهـذا  الدفاعـي،  بالعمـل  يقـوم  أصبـح 
رضوري، وهـو مـا يحسـب لـه ويؤكـد التزامه 
تطويـر  أجـل  مـن  لـه  املوجهـة  بالتعليمـات 

مسـتواه".

مؤهـالت  لديـه  الجزائـري  "املهاجـم  وأتـم: 
يف  أكـر  بشـكل  يلعـب  أن  ويفـرتض  جيـدة، 
املسـتقبل، وأعـرتف بأنـه أقنعني بشـكل كبر 

خـالل الفـرتة األخـرة".
بـأن  لتؤكـد  الترصيحـات،  هـذه  وجـاءت 
صاحـب الــ22 عامـا عالـج مكمـن النقص يف 
طريقـة لعبـه، حيـث كان مـن الـروط التـي 
وضعهـا لـه جمـال بلمـايض، مـدرب منتخـب 
الجزائـر، لالعتمـاد عليه بشـكل أكثـر انتظاما 
مـع الخـرض، خاصـة وأنـه غالبـا ما يدفـع به 

كالعـب جنـاح ال كـرأس حربـة.
وكانـت العديـد مـن األصـوات قـد تعالت يف 
الوسـط الكروي الجزائـري، مطالبـة باالعتماد 
عى عمـورة إلنعاش هجوم محاربـي الصحراء، 
يف ظل تراجع مسـتوى إسالم سـليماني، وعجز 
للتشـكيلة  إيجـاد طريقـه  ديلـور عـن  أنـدي 

األساسـية مـع املنتخب.

فاز الفرنيس جاسـن تيسـون بسـباق املرحلة 
الثانيـة لطـواف الدراجـات "تروبيكال أميسـا 
بونغـو" الـذي جـرى الثالثـاء مـا بـن أويـم 
مسـجال  كلـم,   108 مسـافة  عـى  وميتزيـك 
توقيتـا قـدره 2سـا 28د و 21 ج.م , بينما حل 
الجزائـري حمـزة عمـاري يف املركـز التاسـع , 

التوقيت. بنفـس 
الثانيـة,  املرحلـة  تتويـج  منصـة  واكمـل 
الفرنـيس إميليان جيانيار  والدنماركي الكسـنر 
والثالثـة,  الثانيـة  املرتبـة  يف  تواليـا   , سـالبي 

بنفـس توقيـت الفائـز.
وأحسـن ثانـي جزائـري يف هذا السـباق, بعد 
عمـاري , هو  عزالدين لعقـاب ) الـ30(,  بزمن 
قـدره 2سـا 28د و21 ج.م , وحمـزة منصوري 

الـذي حـل يف املرتبة ال34 .
امـس  جـرت  التـي  االوىل  املرحلـة  وخـالل 
االثنـن, مـا بـن بيطـام واويـم )122 كلـم(,  
جـاء عماري يف الصـف ال12  )3سـا 00 و29 
املرتبـة  لعقـاب يف  الديـن  ج.م( متبوعـا بعـز 

الرحمـان  عبـد  د21 ج.م(,   02 3سـا   ( ال42 
45  وحمـزة  02 و  منصـوري ال44 )3 سـا, 

منصـوري )الــ63(.
وتجـرى املرحلـة الثالثـة لطـواف الدراجـات 
"تروبيـكال أميسـا بونغـو" غـدا االربعـاء مـا 
بـن ليبامبـا ومويال . ويشـارك يف الـدورة, 15 
فريقـا مـن مختلف البلـدان االفريقية, يف سـبع 

مراحل عـى مسـافة اجمالية تقـدر ب 7. 933 
الفـرق"   العـام " حسـب  الرتتيـب  كلـم . ويف 
تتصـدر التشـكيلة الفرنسـية " توتـال ديركت 
إينرجـي"  الطـواف  , بعـد مرحلتـن بتوقيـت 
املنتخـب  يحتـل  بينمـا  ثـا ,  05د و35  9سـا 
الجزائـري  املركـز11 , بتوقيـت 9سـا 05 د و 

ج.م  35
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أكد تلقيه ردود فعل إيجابية بشأن بداية الحدث

شان2022-/ )ربع النهائي( الجزائر-كوت ديفوار:

شان 2022

املوريتانـي  املنتخـب  اقتنـص 
املجموعـة  عـن  التأهـل  بطاقـة 
الرابعـة لبطولـة إفريقيا لالعبني 
املحليـني بعـد فـوزه الثمني عىل 
نظريه املـايل بهـدف دون مقابل 
يف ختـام الـدور األول، عىل ملعب 
ميلود هـديف بوهران، مسـاء يوم 

الثالثاء.
رصيدهـم  املرابطـون  ورفـع 
إىل النقطـة الرابعـة يف الصدارة، 
متقدمني عـىل أنغـوال )نقطتني( 

وحيدة(. )نقطـة  ومـايل 
تاريخيا  التأهـل  ويعتـر هـذا 
الـذي  املوريتانـي  للمنتخـب 
يتجـاوز هـذا الـدور ألول مـرة 
يف  سـواء  مشـاركاته  خـالل 

"الـكان". أو  "الشـان" 
وسـيتنقل املنتخـب املوريتاني 
ملواجهـة  الجزائـر  رشق  إىل 
نظريه السـنغايل عـىل ملعب 19 
مـاي 56 يف عنابـة يف إطـار ربع 

نهائـي البطولـة.

أداًء  النيجـر  منتخـب  حقـق 
بإختطـاف  لـه  سـمح  جيـًدا 
عـن  الوحيـدة  التأهـل  بطاقـة 
ربـع  الـدور  ليبلـغ  املجموعـة 
األمـم  بطولـة  مـن  النهائـي 
املحليـني  لالعبـني  األفريقيـة 
عـىل  فـوزه  بفضـل  )شـان( 
 )1-0( الكامـريون  منتخـب 
مسـاء يـوم الثالثاء عـىل ملعب 
دور  ختـام  يف  هـديف  ميلـود 

. ت ملجموعـا ا
غـري  "األسـود  منتخـب 
املروضـة" الـذي كان يحتاج إىل 
تعـادل القتطـاع تذكرته إىل ربع 
النهائي أراد العبوه أن يحسـموا 
مصـري املبـاراة برسعـة فبادروا 
بالهجـوم و اسـتفادوا من ركلة 
حـرة خطـرية يف الدقيقـة 8 كاد 
أفضـل العب كامريونـي مبيكييل 

أن يحولهـا إىل هـدف.
لـم  الـذي  النيجـر،  أن  غـري 
يكـن لديـه خيـار سـوى الفوز 
ملواصلـة املغامـرة رد برسعة إذ 
مـن  عيمارانـا سـيني  اسـتفاد 
فرصـة جيدة للتسـجيل غري أنه 
لـم يوفـق أمـام حـارس مرمى 

.)10( الفريـق 
الدفاعـي  التنظيـم  بفضـل  و 
الجيد صعـب العبـو النيجر من 
الكامريونيني  املهاجمـني  مهمـة 
مرتـدة  بهجمـات  القيـام  مـع 
أن  كادت  اسـراتيجية  رسيعـة. 
تؤتـي ثمارهـا يف الدقية 30 بعد 
فرصـة جميلـة مـن هاينيكون. 
هجـوم منتخب "مينـا" كاد بعد 

دقيقتـني أن يسـتفيد من خروج 
سـيئ من الحـارس الكامريوني 
إىل  الفريقـان  يعـود  أن  قبـل 
غـرف املالبـس جنبـا اىل جنب.

عـاد  الثانـي  الشـوط  يف  و 
تصميمـاً  أكثـر  النيجرييـون 
خاصـة وأنهـم لـم يكـن لديهم 
مـا يخرسونـه. حيـث اسـتغلوا 
أفضـل فرصـة لهـم يف املبـاراة 
مـن  حـرة  ركلـة  طريـق  عـن 
التسـجيل  ليفتتحـوا  مـراً،   20
خـالل  مـن   69 الدقيقـة  يف 

بادامـايس. أويسـيني 
دوال  هارونـا  أشـبال  بـدا  و 
حيـث  بتقدمهـم  متمسـكني 
صـاروا أكثر إسـتماتة يف  الدفاع 
محـاوالت  كافـة  إلجهـاض 

الخصـم. الفريـق 
أن  الطريقـة  هـذه  كادت  و 
التأهل  تكلفهم خسـارة بطاقـة 
يف اللحظـات األخرية مـن املباراة 
لـوال عـدم توفيـق الكامريونـي 
زيـارة  يف  كيماجـو  جونيـور 
الشـباك, وسـط سـعادة العبي 
حقـق  الـذي  النيجـر  املنتخـب 
منـذ  الشـان  يف  األول  فـوزه 

.2011
الـذي  النيجـر،  سـيواجه  و 
احتـل املركـز األول يف املجموعة 
الخامسـة منتخـب غانـا يف ربع 
الثانـي لـه يف تاريـخ  النهائـي 
هـذه املنافسـة اإلفريقيـة يـوم 
السـبت املقبل عىل ملعـب ميلود 

هـديف بوهـران.

"المرابطون" يفوزون على مالي 
ويتاأهلون الى الدور ربع النهائي

منتخب ال "مينا" ي�صنع المفاجاأة 
ويتاأهل للدور ربع النهائي

للمحليـني،  الوطنـي  املنتخـب  يواصـل 
تحضرياتـه ملباراتـه املقبلـة، يف مواجهـة كـوت 

الشـان. نهائـي  ربـع  لحسـاب  ديفـوار، 
ونـر املوقـع الرسـمي لالتحـاد الجزائـري 
لكـرة القـدم، مقطـع فيديـو، أبرز مـن خالله 
العزيمـة التي أبدتهـا العنـارص الوطنية يف آخر 

تدريبية. حصـة 
التدريبـات  برنامـج  الفـاف،  كشـفت  كمـا 
الخـاص بنهار اليوم األربعاء، والذي سـيتضمن 
حصـة فيديـو، حصـة تقوية العضـالت، حصة 

تدريبيـة، وأخـرى عالجية.
املحـيل،  املنتخـب  العبـو  سـيديل  كمـا 
بترصيحاتهـم للصحافة أمسـية اليـوم األربعاء، 
كـوت  أمـام  املقبلـة  بمباراتهـم  تعلـق  فيمـا 

ديفـوار.

 املدافع عبد الالوي يستأنف 
التدريب مع املجموعة

اسـتأنف مدافـع املنتخـب الوطنـي لالعبـني 
املحليـني، أيـوب عبـد الـالوي الـذي تعـرض 
التدريـب مـع  القـدم،  إلصابـة عـىل مسـتوى 
التـي  التدريبيـة  املجموعـة بمناسـبة الحصـة 
جـرت يـوم الثالثـاء باملركـز الفنـي لسـيدي 
مـوىس )الجزائـر العاصمـة(، قبـل ثالثـة أيام 
مـن املقابلـة املرتقبـة أمام كـوت ديفـوار يوم 
الجمعـة بملعـب "نيلسـون مانديـال" براقـي 
بطولـة  النهائـي  ربـع  إطـار  يف  )00ر17(، 
تحتضنهـا  التـي  للمحليـني2022-  إفريقيـا 

فرايـر(. ينايـر4-   13( الجزائـر 

االتحاديـة  لـدى  باإلعـالم  املكلـف  رصح  و 
الجزائريـة لكـرة القـدم )فـاف( صالـح بـاي 
عبـود أن "قائـد املنتخـب الوطنـي أيـوب عبـد 
الـالوي اسـتأنف التدريب مـع املجموعـة بينما 
خضـع الالعبان شـعيب دبيح و حسـني دهريي 
لعمـل خـاص تحـت إرشاف املحـر البدني".

و كان القائـد عبـد الالوي قد تعـرض إلصابة 
عـىل مسـتوى الكاحـل خـالل املبـاراة الثانيـة 
أمـام إثيوبيـا )0-1( بينما أصيـب زميله دبيح 
يف املبـاراة االفتتاحية أمام ليبيـا )0-1(. املدافع 
املحـوري حسـني دهـريي تعـرض إلصابـة يف 
اللقـاء االخـري أمـام املوزمبيـق )0-1( بعـد أن 

سـجل هـدف الفـوز للخر.
و أضـاف املكلـف باإلعالم قائـال : "التحضري 
ملقابلـة كـوت ديفوار يجـري يف ظـروف جيدة 

خاصة مـن الجانـب الذهني. الالعبـون واعون 
امللقـاة عـىل عاتقهـم و يعرفـون  باملسـؤولية 
جيـدا أن التعثـر غـري مسـموح  يف هـذا اللقاء. 
الطاقـم الفني عايـن منتخب كـوت ديفوار أول 
أمـس االحد خـالل لقائـه االخـري أمـام أوغندا 

)1-3( ليبـدأ بعدهـا التحضـري التكتيكي".
املقابلـة  يحـرون  "الالعبـون  أضـاف:  و 
تحـت ضغـط إيجابـي و الطاقم الفني يحسـن 
تسـيري مثـل هـذه املباريـات املهمة مـن خالل 
الحديـث مـع الالعبـني. تجربة بعـض الالعبني 
مع أنديتهـم و مشـاركتهم يف مختلف البطوالت 

القاريـة ستسـاعد كثـريا املجموعة".
اسـتفاد  التدريبيـة  الحصـة  انتهـاء  بعـد  و 

التدليـك. و  للعـالج  الالعبـون مـن حصـة 

اعتر رئيـس االتحـاد اإلفريقي لكـرة القدم 
أن  بوهـران،  الثالثـاء  موتسـيبي  باتريـس 
النسـخة السـابعة مـن بطولـة أمـم إفريقيـا 
لكرة القـدم لالعبـني املحليني )شـان 2022( 
املقامـة بالجزائـر هـي "األفضـل مـن جميع 

الطبعـات السـابقة عـىل اإلطـالق".
إىل  وصولـه  لـدى  الـكاف  رئيـس  ذكـر  و 
عاصمـة الغرب الجزائـري لحضـور اللقاءين 
األخريـن يف دور املجموعات أن "هذه النسـخة 
تعـد إىل حـد بعيـد أفضل نسـخة للشـان منذ 
إطـالق هـذه املسـابقة. لقـد تلقيـت بالفعـل 

ردود فعـل إيجابيـة بشـأن بدايـة الحدث".
هـذه  بدايـة  منـذ  جيـدا  كان  يشء  "كل 
املسـابقة. التنظيـم جيد، واملنشـآت الرياضية 

عاليـة الجودة، ممـا يجعلني فخـوراً. الجزائر 
لديهـا ماض كـروي مجيد و عـىل الجزائريني 
أيضـاً أن يفخـروا ببلدهـم، مثلهم مثـل الدول 

األفريقيـة" يضيـف ذات املتحـدث.
الجنـوب  الريـايض  املسـؤول  تنقـل  قـد  و 
إفريقـي إىل عاصمـة الغـرب ألول مـرة منـذ 
انطـالق بطولـة الشـان و ذلـك بعـد أن قـام 
بجولة يف املالعـب األخرى املسـتضيفة للحدث 
براقـي  مانديـال  نيلسـون  مالعـب  وهـي 
بعنابـة  مـاي   19 و  العاصمـة(  )الجزائـر 

بقسـنطينة. حمـالوي  والشـهيد 
و اسـتضاف ملعـب ميلـود هـديف بوهـران 
و  الرابعـة  املجموعتـني  مـن  مباراتـني  آخـر 
الخامسـة عىل التـوايل، بـني موريتانيـا ومايل 

.)1-0( الكامـريون  و  والنيجـر   )1-0(

وايل وهران يُهدي موتسيبي “برنوس” 
جزائري

أهـدى وايل واليـة وهـران، سـعيد سـعيود، 
“برنـوس” جزائري أصيـل، إىل رئيس االتحاد 

اإلفريقـي لكـرة القـدم باتريس موتسـيبي.
وقـام وايل وهران، بتوديع موتسـيبي بمطار 
وهران الـدويل، حيث ألبسـه “برنوس” كهدية 

له تُعر عـن الراث الجزائـري األصيل.
االتحاديـة  رئيـس  سـعيود  ودّع  كمـا 
إيتـو،  صامويـل  القـدم  لكـرة  الكامريونيـة 
الـذي كان يف وهـران ملتابعـة مبـاراة منتخب 

النيجـر. ضـد  الده 

نتائـج الـدور األول للمجموعـات الخمـس، 
)شـان2022-(  لألمـم  إفريقيـا  لبطولـة 
لالعبـني املحليـني لكـرة القـدم )13 يناير4- 
الثالثـاء،  يـوم  اختتـم  والـذي  فرايـر(، 
بمباريـات الجولـة الثالثة واألخـرية للمجموعة 
الرابعـة والخامسـة، باإلضافـة إىل املنتخبـات 

املجموعـات: عـم  املتأهلـة 
املجموعة األوىل:

الجزائر - ليبيا       1-0
إثيوبيا - موزمبيق   0-0
موزمبيق - ليبيا     3-2
الجزائر - إثيوبيا    1-0
ليبيا - إثيوبيا         3-1
موزمبيق - الجزائر 0-1

املتأهالن: -1 الجزائر .  -2 موزمبيق
املجموع الثانية:

الكونغو الديمقراطية - أوغندا 0-0
كوت ديفوار - السنغال 0-1

الكونغو الديمقراطية - كوت ديفوار 0-0
السنغال - أوغندا 0-1

السنغال - الكونغو الديمقراطية 3-0
أوغندا - كوت ديفوار 1-3

املتأهالن: -1 السنغال . -2 كوت ديفوار
املجموعة الثالثة:

مدغشقر - غانا 2-1
السودان )معفى(

غانا - السودان 3-1
مدغشقر )معفى(

السودان - مدغشقر 0-3
غانا )معفى(

املتأهالن: -1 مدغشقر . -2 غانا
املجموعة الرابعة:

مايل - أنغوال 3-3
موريتانيا )معفاة(

أنغوال - موريتانيا 0-0
مايل )معفى(

مايل - موريتانيا 0-1
أنغوال )معفى(

املتأهل: -1 موريتانيا
املجموعة الخامسة:

الكامريون - الكونغو 1-0
النيجر )معفى(

الكونغو - الن
يجر 0-0

الكامريون )معفى(
النيجر - الكامريون   1-0

الكونغو )معفى(
املتأهل: -1 النيجر.

جابري ه

جابري ه

جابري ه

جابري ه

المنتخب المحلي يرفع التحدي من اأجل التاأهل للن�صف النهائي

موت�صيبي: �صان 2022 هي الأف�صل في تاريخ الم�صابقة

 نتائج مباريات الدور الأول والمتاأهلين عن المجموعات الخم�س

إنجاز تاريخي للمنتخب الموريتاني

شان 2022 )النيجر-الكاميرون 1-0(: 

مباريـات  الثالثـاء،  انتهـت، 
الـدور األول للنسـخة السـابعة 
من بطولـة أمم أفريقيـا لالعبني 
تحتضنهـا  التـي  املحليـني 
الجزائـر خـالل الفـرة املمتـدة 
13 ينايرالجـاري، وحتـى  بـني 
4 فرايـر املقبـل، بمشـاركة 18 
منتخبـاً للمـرة األوىل يف تاريـخ 

املنافسـة. هـذه 

حصيلة تهديفية متوسطة 
واملجموعة األوىل األفضل

"شـان"  منافسـات  شـهدت 
متوسـطة،  تهديفيـة  حصيلـة 
السابقة،  مقارنة بالنسخ السـت 
هدفـاً،   40 تسـجيل  عرفـت  إذ 
كخامـس أفضل معـدل تهديف 
 2016 نسـخ  مـن  كل  بعـد 
بـ)59  بـ)62 هدفـا(، و2014 
هدفـا(، و2011 بــ)46 هدفا(، 
عـىل  هدفـاً(  بــ)46  و2020 
التـوايل، وأفضـل مـن نسـختي 
2018 بــ)39 هدفـاً(، و2009 
بــ)20 هدفـا(، وذلـك بعدمـا 
 21 النسـخة  هـذه  يف  لعبـت 
مبـاراة لحـد اآلن، يف الوقت الذي 
كان مقـرراً إجـراء 24 مواجهة، 
إثـر انسـحاب املنتخـب املغربي 

مـن الـدورة قبـل بدايتهـا.
املجموعـة  منتخبـات  وكانـت 
األوىل األكثـر تسـجيالً لألهداف، 
بعدمـا سـجلت 12 هدفـاً مـن 
أكثـر  مباريـات،   6 مجمـوع 
التـي  الثالثـة  املجموعـة  مـن 
سـجلت منتخباتهـا 10 أهداف، 
أهـداف،  بــ9  الثانيـة  ثـم 
وقبـل املجموعـة الرابعـة بــ7 
أهـداف، فيما سـجلت منتخبات 
سـوى  الخامسـة  املجموعـة 
هدفـني بعدما لعبـت 3 مباريات 

فقـط.

إنجاز جزائري غائب منذ 
2011

يف  الجزائـري  املنتخـب  نجـح 
الفـوز بمبارياتـه الثالثـة بدور 
منتخبـات  عـىل  املجموعـات، 
وموزمبيـق،  وإثيوبيـا  ليبيـا 
نقـاط،   9 إىل  رصيـده  لريفـع 
املـدرب  بذلـك كتيبـة  وتتمكـن 
مجيـد بوقـرة مـن تحقيـق رقم 
الثانيـة  النسـخة  منـذ  غـاب 
التـي احتضنهـا السـودان عـام 
2011، حني فـاز منتخبا جنوب 
أفريقيا والكامـريون باملواجهات 

املجموعـات. بـدور  الثالثـة 

5 تعادالت سلبية ومباراة 
نارية بني مايل وأنغوال

حـر التعـادل السـلبي بـني 
دور  يف  املشـاركة  املنتخبـات 
 5 "شـان"  بطولـة  مجموعـات 
األكثـر  التعـادل  وهـو  مـرات، 
املقابـل،  يف  اآلن.  لحـد  تكـراراً 
وأنغـوال  مـايل  مبـاراة  كانـت 
ضمـن منافسـات الجولـة األوىل 
األكثـر  الرابعـة  للمجموعـة 
بعدمـا  أهـداف،  بــ6  تهديفـاً 
انتهـت بالتعـادل اإليجابي )-3

3(، ثم مبـاراة ليبيـا وموزمبيق 
بــ5 أهـداف، والتـي فـاز بهـا 
األخري بنتيجـة )2-3( يف الجولة 

األوىل. للمجموعـة  الثانيـة 

هجوم ليبيا ومدغشقر 
األقوى باملرحلة األوىل

يُعتـر املنتخـب الليبـي، الذي 
حـّل باملركز الثالـث يف املجموعة 
كأقـوى  املسـابقة،  وودّع  األوىل 
هجـوم يف الـدور األول إىل جانب 
متصـدر  مدغشـقر،  منتخـب 
املجموعـة الثالثـة، وذلـك بعدما 
سـجل هجومهمـا 5 أهـداف يف 

املرحلة. هـذه 
يف وقـت كان هجـوم منتخبـي 
جمهوريـة الكونغـو، والكونغـو 
يف  األضعـف  الديمقراطيـة 
بعدمـا  وذلـك  األوىل،  املرحلـة 
فشـل العبو املنتخبني يف تسجيل 
املباراتـني  خـالل  هـدف  أي 
السـابقتني باملجموعتـني الثانية 

التـوايل. عـىل  والخامسـة 

دفاع الجزائر وموريتانيا 
األقوى.. والسودان األضعف

الجزائـري  الحـارس  حافـظ 
ألكسـيس قنـدوز، عـىل نظافـة 
الثـالث  املباريـات  يف  شـباكه 
املاضية، ليكـون دفاع "محاربي 
جانـب  إىل  األقـوى  الصحـراء" 
والنيجـر،  موريتانيـا  منتخبـي 
اللذيـن لـم تتلـق شـباكهما أي 
هـدف يف املواجهتني السـابقتني 
والخامسـة  الرابعة  باملجموعتني 

التـوايل. عىل 
وكان دفاع املنتخب السـوداني 
األضعـف بمرحلـة املجموعـات، 
وذلـك بعدمـا اسـتقبلت شـباك 
عريـن  أبـو  عـيل  الحارسـني 
أهـداف   6 مصطفـى  ومحمـد 
يف مواجهتـي غانـا ومدغشـقر، 
فيمـا اسـتقبل مرمـى املنتخـب 
الليبـي 5 أهـداف خـالل نفـس 

املرحلـة.

اأرقام واإح�صائيات مثيرة لدور 
مجموعات "�صان الجزائر"

دّعـم نجـم املنتخـب الوطنـي سـابقا رابح 
ماجـر ملف احتضـان الجزائر لـكأس إفريقيا 

الخاصة. بطريقتـه   2025
وقـال رابـح ماجـر عـر صفحته الرسـمية 
عىل “انسـتغرام” : “سـأبقى أنا املنارص األول 
للخـر و كـرة القـدم الجزائري، كمـا أتمنى 

األفضـل خالل الشـان”.
مثلمـا  لعاداتـي  وفيـا  “سـأبقى  وأضـاف 

كنـت عليـه منـذ أول يـوم”.
كمـا أردف نجـم بورتـو سـابقا “موعدنـا 
تكـون  أن  أتمنـى   ،  2025 إفريقيـا  كأس  يف 

الجزائـر“. يف  املنافسـة 
يذكـر. أن الفـاف قامـت بالـرد لـه بطريقة 
يـا  “احراماتنـا  علقـت  عندمـا  حضاريـة 

أسـطورة”

”لم يتغّي يشء.. سأبقى أحب بلدي 
وأشكر الجميع عىل مساندتي”

يف  الوطنـي  املنتخـب  أسـطورة  قـّدم 
الكبـري  شـكره  ماجـر  رابـح  الثمانينـات 

للمسـؤولني و الجمهـور الجزائـري عىل الدعم 
الكبـري بعـد املرحلـة العصيبـة التي مـّر بها.

وقـال رابـح ماجـر عـر صفحته الرسـمية 
صافـرات  عـىل  رده  يف   ” “انسـتغرام  عـىل 
االسـتهجان سـابقا “لـم يتغرّي يشء. سـأبقى 
مصطفـى ابـن حسـني داي الذي يحـب بلده 

أكثـر مـن أي يشء آخـر”.
وأضـاف ماجـر “تأثـرت كثـريا بالتكريـم 
لألنصـار  ممتـن  أنـا  بـه.  حضيـت  الـذي 

الـذي دعمونـي، كمـا أشـكر الفـاف و اللجنة 
كل  يف  املنارصيـن  كل  أشـكر  و  الـوزارة،  و 

الوطـن”. خـارج  و  الواليـات، 
الوطنـي  املنتخـب  مـدرب  ختـم  كمـا 
إيجابـي،  بأمـر  سـابقا “برصاحـة، شـعرت 
ملـا وصلنـي عـدد كبـري مـن الرسـائل عـىل 
رّدت  الفـاف  أن  يذكـر.  التواصـل”.  وسـائل 
بطريقتهـا الخاصة عندنـا عّلقـت “احرامتنا 

أسـطورة”. يـا 

أولـت وسـائل اإلعالم املحليـة و الدوليـة اهتماما 
مميـزا بفعاليـات الطبعـة السـابعة مـن بطولـة 
إفريقيـا لالعبـني املحليني لكـرة القـدم ,املتواصلة 
فعالياتهـا بالجزائـر )13 ينايـر4- فراير 2023( 
عـر املالعب األربعـة املختارة الحتضـان الحدث, و 
التـي عرفت منذ انطالق املنافسـة إقبـاال جماهرييا 

منقطـع النظري زاد املنافسـة تشـويقا و إثارة.
وكانـت كل األمـور تشـري إىل أن موعـد الجزائـر 
سـيكون مميـزا واألحسـن يف تاريخ هذه املنافسـة 
اإلفريقيـة  الكونفدراليـة  أن  باعتبـار  اإلفريقيـة, 
ألـف طلـب  للعبـة كانـت قـد اسـتقبلت حـوايل 
اعتمـاد لتغطيـة دورة 2022, وهـو رقـم قيايس, 
تـم  التـي  االعتمـاد  طلبـات  عـدد  حتـى  يفـوق 
تقديمهـا مـن اجـل تغطيـة الطبعـة السـابقة من 
كأس إفريقيـا لألمـم االخـرية2022- التـي جـرت 

بالكامـريون.
و الن الحـدث كان مميـزا والتنظيـم كان محكما, 
الحـدث  بتغطيـة  املكلفـون  الصحافيـون  اجمـع 
واملنتمـون إىل مختلـف وسـائل اإلعـالم املكتوبة و 
املسـموعة عـىل إبـداء إعجابهـم بمسـتوى تنظيـم 
الـدورة و بجـودة املنشـآت التـي سـخرتها الدولة 
الحـدث  نجـاح  ضمـان  اجـل  مـن  الجزائريـة 
الكـروي وأهـم مـن هـذا, حرصهـا عـىل ضمـان 
راحـة ضيـوف الجزائـر من خـالل االهتمـام بكل 
الجوانـب األخـرى املتعلقة باألمن و النقـل و اإليواء 
و التأطـري و غريها مـن املجاالت األخـرى املرتبطة 

ب 'شـان' الجزائـر.
ويف هذا السـياق, أعرب املراسـل الخـاص إلذاعة 
إعجابـه  عـن  مارتينـز  ماركـو  الدوليـة,  فرنسـا 
بـدورة الجزائـر قائال: " لحـد اآلن تابعت مجريات 
الـدورة بالجزائـر العاصمة ووهـران و انطباعاتي 
جيـدة جـدا )...( لجنـة التنظيـم تبـذل قصـارى 
جهدهـا من اجل تسـهيل مهـام الجميـع بما فيهم 
اإلعالميني )...( املنافسـة تسـري بشـكل جيد وليس 
لدينـا أي تحفـظ, بـل عـىل العكـس ال يسـعنا إال 
تقديـم الشـكر للسـلطات الجزائريـة عـىل حسـن 

اسـتقبالها لـكل الوفود ".
و أضـاف اإلعالمـي الـذي سـبق له تغطيـة عدة 
منافسـات  أو  لألمـم  إفريقيـا  كاس  مـن  دورات 
احمـل  دومـا  كنـت  "بإفريقيـا   : أخـرى  قاريـة 
هاجـس صعوبـة التنقـل بـني املالعـب أو صعوبة 
العمـل مـن املالعـب التـي تكـون غالبـا مفتقـرة 

الالزمـة. للخدمـات 
و  الخدمـات  بجـودة  تفاجـأت  بالجزائـر  لكـن 

املالعـب  األقـل  عـىل  املنشـآت,  بجاهزيـة جميـع 
األربعـة املختارة السـتضافة املقابالت", مسـتطردا 
اإلمكانيـات  و  الظـروف  كل  الجزائـر سـخرت   "
تؤهلهـا  قـدرات  عـن  أبانـت  و  الطبعـة  إلنجـاح 

املنافسـات". اكـر  الحتضـان 
و أضـاف مراسـل إذاعـة فرنسـا الدوليـة: "يف 
السـابق, كانـت بطولـة إفريقيـا لالعبـني املحليني 
بمثابـة فضـاء تنافـي الختبـار قـدرات الالعـب 
اإلفريقـي, لكـن الجزائـر أعطتهـا بعـدا تنافسـيا 

. ا د جا
الـدول التـي نظمتهـا يف السـابق تعاملـت مـع 
البطولـة عـىل أنها منافسـة صغرية, لكـن الجزائر 
قـررت أن تسـخر كل اإلمكانيـات وتجعـل منهـا 
منافسـة ترقى إىل موهبـة الالعـب اإلفريقي املحيل 
وأهـم مـن هـذا, الجزائـر قدمـت رسـالة واضحة 
بشـأن قدراتهـا املتميـزة و أحقيتهـا بتنظيم كاس 
إفريقيـا لألمـم", مضيفـا " األمر يتعلق بمنافسـة 
تنشـط مـن قبـل 17 منتخبـا موزعـني عـىل أربع 
اللجنـة املنظمـة نجحـت لحـد بعيـد يف  مـدن و 
قـدرة  عـن  تنـم  التـي  اإلمكانيـات,  كل  توفـري 
هـذا البلـد عـىل احتضـان كاس إفريقيـا لألمـم يف 

املسـتقبل القريـب".
ولم يكـن انطبـاع صحفيـة جمهوريـة الكونغو 
تعمـل  التـي  دياكوبامـا  غـراس  الديمقراطيـة, 
.يس.دي",  "مبـوت  اإلعالمـي  املوقـع  لحسـاب 
مختلف عـن صحفي إذاعـة فرنسـا الدولية, حيث 
حرصت عـىل إبراز مسـتوى التنظيم الـذي وصفه 
ب"املمتـاز", والـذي يؤكد - حسـبها - مرة أخرى 
قـدرة الجزائر عـىل احتضان أقوى و اكـر املواعيد 

الرياضيـة ".
كما أبدت "باملناسـبة سـعادتها الكبـرية بحفاوة 
النقـل و األمـن,  االسـتقبال و ظـروف اإليـواء و 
وفـرت  التـي  الكبـرية  التسـهيالت  إىل  باإلضافـة 
للصحفيـني ومختلف وفـود املنتخبات املشـاركة".
الليبيـة,  'اف.ام'  الشـباب  اذاعـة  أمـا صحفـي 
عايـن فيصـل فقـال أن الجزائـر, "بعـد نجاحهـا 
)وهـران  املتوسـطية  األلعـاب  تنظيـم  يف  امللفـت 
2022(, هـا هـي تتألـق مـرة أخـرى, مـن خالل 
توفريهـا ملالعـب و منشـآت عامليـة اكتسـبت مـن 
إطـار  يف  مسـتحقة  أخـرى  نقـاط  ذلـك  خـالل 
 2025 إفريقيـا لألمـم  مسـعاها الحتضـان كأس 
)...( فاملالعـب التـي شـهدناها تسـتجيب للمعايري 
الدوليـة )...( وصـدى طبعـة الجزائـر وصـل إىل 
ابعـد الحـدود )...( رصاحـة ابهرنـا بالتنظيـم و 

املنشـآت واهـم من هـذا كله حفـاوة االسـتقبال".
أو  مبالغـة  :"بـدون  املتحـدث  ذات  أضـاف  و 
مجاملـة, يمكننـي أن اقـر أن كل التسـهيالت قـد 
وفـرت للصحافيـني )...( فكل اإلمكانيـات متوفرة 
بمركز الصحافـة )...( احرص عـىل تهنئة الجزائر 

عـىل هـذا التنظيـم الرائع ".
مـن  ميليـان  بريـس  أكـد  ويف سـياق متصـل, 
شـان-الجزائر  تنظيـم   " أن  االيفواريـة  اإلذاعـة 
هـو ممتـاز بـكل املقاييـس", مـرزا " االرتيـاح 
الكبـري الذي سـجله لـدى مختلف وفـود املنتخبات 
اإلفريقيـة التي تقـرب منها )...( لقـد حصلت عىل 
بطاقـة اعتمـادي يف ظـرف بضعـة ثوانـي وهـذا 
األمـر لـم نتعود عليـه يف املنافسـات التـي تنظمها 
الـكاف )...( اليـوم ال يسـعني إال اإلشـادة بتنظيم 

الجزائـر الـذي فـاق كل التوقعـات ".
و قـال أيضـا "هنـا بعنابـة أو باملـدن األخـرى 
املعنيـة بالـدورة, أنـا متيقـن أن النـاس ودوديـن 
جـدا )...( الجمهـور احـدث االسـتثناء بحضـوره 
القـوي رغـم بـرودة الطقـس واألمطـار الغزيـرة 
)...( فعـال إنـه جمهور مميز يحرص عـىل التواجد 
حتـى يف املقابـالت التـي ال يكـون فيهـا املنتخـب 
الجزائـري طرفـا فيهـا )...( انـه بحـق جمهـور 
دورة  فعالـة يف جعـل  ريـايض سـاهم مسـاهمة 

الجزائـر اسـتثنائية ".
ويف نفـس االتجـاه, اختـرص الصحفـي ايليونـو 
الكامـريون,  وتلفزيـون  إذاعـة  مـن  ايوكيتـاه 
انطباعـه بكلمـة واحدة " أنـا منبهر" بـكل األمور 
الجميلـة التي نعيشـها بوهـران )...( فعال الجزائر 
يف القمـة )..( لقـد حظينا باسـتقبال حـار و تمت 
معاملتنـا بشـكل راقـي )...( مهما وصفـت األمر, 
ال يمكنننـي أن اعـر عن مـدى إعجابـي و امتناني 

لحسـن الضيافـة و طيبـة الشـعب الجزائري".
وختـم يقـول: "امللعب جميـل والتأطـري رائع و 
النقـل متوفـر والخدمات ممتازة. رصاحـة الجزائر 

أعطت ملنافسـة 'الشـان' بعـدا عامليا ".
و من خـالل كل االنطباعات الـواردة من مختلف 
املـدن باإلضافـة إىل االرتيـاح الكبـري الذي سـجله 
بخصـوص  اإلفريقيـة  الكونفدراليـة  مسـؤولو 
الظـروف الجيـدة التي تقـام فيها بطولـة إفريقيا 
للمحليـني, و األجـواء املميزة التي يتفنـن الجمهور 
الجزائـري يف صنعهـا عـر مختلـف املالعـب, يعد 
طمـوح الجزائـر السـتضافة مواعيد كرويـة هامة 

يف املسـتقبل القريـب أكثـر مـن مروع.

جابري ه

جابري ه محمد ل

ماجر: موعدنا في كان 2025.. اأتمنى ان تكون في الجزائر

الجزائر تتجه بثبات نحو تاأكيد نجاحها في تحدي
 تنظيم اأح�صن طبعة في تاريخ البطولة

شان 2022
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تحسـييس  يـوم  تنظيـم  تـم 
الفالحيـة  املسـتثمرات  باحــدى 
كيفيـة  حـول  غردايـة  بواليـة 
الضـــارة  األعشــاب  مكافحـة 
للحبـوب  الزراعيــة  باملحاصيـل 
املحــــوري وكــذا  الرش  تحت 
املبيـدات  إسـتعمال  كيفيـة 

االعشـاب،  لهـذه  املضـادة 
دائـرة  رئــيس  إرشاف  تحـت 
املنصــورة بالتنسيـق مع مديرية 
إطـار  يف  الفالحيــة  املصالـــح 
تطوير قطــــاع الفالحة سيمــا 
املحاصيــل  جـودة  حيـث  مـن 

الزراعــية.

المحلي

فتـح املجلـس الشـعبي البلـدي لبلديـة 
املـايل  االعتمـاد  تيبـازة  بواليـة  رششـال 
املسـجل ضمـن اإلعانـة الوالئيـة وضبـط 
ملحـق الصفقـات املـدرج للسـنة الجارية 
التـي  التنمويـة  املشـاريع  بعـث  بغيـة 
مـع  املجلـس،  أعضـاء  عليهـا  صـادق 
مناقشـة امليزانيـة االضافية لعـام 2022، 
بمراجعـة تمويـن اإلعانـة املاليـة الخاصة 
بربـط عـّدة أحيـاء سـكنية بشـبكة الغاز 
الطبيعـي عـن طريـق صنـدوق الضمـان 
ضـف  املحليـة  للجماعـات  والتضامـن 
للميزانيـة الوالئيةحيث تـم  تعديل املداولة 
رقـم 167 املؤرخـة شـهر أكتوبـر الفارط 
واملتضمنـة فتـح اعتمـاد مـايل لتسـجيل 
إعانـة ماليـة والئيـة يف قسـم التجهيـز يف 
اطـار املخطط البلـدي للتنميـة إلنجاز 03 

أقسـام توسـعة مدرسـية.
هذا وكشـف عبـدي خالد رئيـس البلدية 
عـن القائمـة اإلسـمية للمسـتفيدين مـن 
منحـة اإلعانـة الخاصـة بشـهر رمضـان 
القـادم، والتـي تدخـل ضمـن املبـادرات 
التضامنيـة والخريـة مـن أجـل التكفـل 
الشـهر  هـذا  خـالل  باملعوزيـن  األمثـل 
الفضيـل، كمـا تمـت املصادقة عـى ملحق 
ضبـط الكميات النهائيـة للصفقة الخاصة 
بمـروع انجـاز شـبكة التطهـر لـدوار 
بـركان -رششـال-، ففيمـا يخـص مكتب 

الرطـة العامة فقد وضع سـاحة الواجهة 
البحرية واملسـاحة املقابلة للريـد يف املزاد 
اسـتغالل  رخصـة  إلغـاء  مـع  العلنـي، 
حظـرة توقـف السـيارات الخاصـة بحي 
تيزيريـن، ضـف لحـذف غرامـة التأخـر 
عـن الدفـع يف حـق املسـتأجرين املرتتبـة 
عليهم ديـون، مضيفا بخصـوص مصلحة 
األمانـة العامـة، فقـد تـم تجديـد عضوية 
العتـاد  املكلفـة باحصـاء وجـرد  اللجنـة 
غـر القابل لالسـتعمال يف حظـرة البلدية 
مـن أجل بيعـه يف املـزاد العلنـي. وأضاف 
العاديـة  الجلسـة  خـالل  املسـؤول  ذات 
للمجلـس الشـعبي البلـدي التـي انعقدت 
بقاعة املـداوالت بمقـر البلدية فقـد عدلت 

مصلحـة املالية واملحاسـبة واملسـتخدمن 
شـهر  يف  املؤرخـة   198 رقـم:  املداولـة 
باملصادقـة  والخاصـة  الفـارط  نوفمـر 
 - بالحمدانيـة  أعمـر  زروال  رسـة  عـى 
رششـال- مـع فتح اعتمـاد مايل لتسـجيل 
إعانـة ماليـة والئيـة يف قسـم التجهيـز يف 
اطـار املخطـط البلـدي للتنميـة لدراسـة 
وانجـاز شـبكة التطهر بـدوار واد أومازر 

بالحمدانيـة.
كل  الجلسـة  حـرض  فقـد  ولإلشـارة، 
مـن األمـن العـام حسـن بحـر وأعضاء 
املصادقـة  تمـت  أيـن  البلـدي،  املجلـس 
باألغلبيـة عـى جـدول املناقشـة والتداول.

الوطنيـة  التكوينيـة  الـدورة  افتتحـت 
الثانيـة حـول تشـبيك املكتبـات الرئيسـية 
الرئيسـية  باملكتبـة  العموميـة  للمطالعـة 
وذلـك  أدرار،  بواليـة  العموميـة  للمطالعـة 
مختلـف  يمثلـون  واليـة   23 بمشـاركة 
املكتبـات العمومية عـى املسـتوى الوطني، 
لـروح  تكريمـاً  الـدورة  هـذه  وجـاءت 
املرحـوم عبد القـادر بومرجان رحمـه الله، 
حيـث تـم اإلعـالن الرسـمي عـن انطـالق 
أشـغال الـدورة الوطنيـة التكوينيـة للفوج 
الخـاص  تطبيق)فنـك(  وإطـالق  الثانـي، 

أدرار. بمكتبـة 
الـدورة  افتتـاح  برنامـج  تضمـن  وقـد 
التكوينيـة الوطنيـة تقديـم عـرض إعالمي 
التـي تقدمهـا  الرقمنـة والخدمـات  حـول 
العموميـة  للمطالعـة  الرئيسـية  املكتبـة 
بـأدرار؛ مع تقديـم عدة مداخالت ألسـاتذة 
وباحثيـن جامعيـن يف هـذا اإلطـار، تحت 
الرعايـة السـامية وزيـرة الثقافـة والفنون 
صبيحـة  أدرار.أرشف  واليـة  وايل  والسـيد 
االدارة  مديـر  فتحـي  ليلـه  السـيد  اليـوم 
املحليـة بالواليـة، ممثـال عـن وايل الواليـة 

مرفوقا ليى بوشـامي ممثلة وزيـرة الثقافة 
والفنـون، وبحضور السـيد محمـد صديقي 
الوالئـي،  الشـعبي  املجلـس  رئيـس  نائـب 
مديـر الثقافة والفنـون لواليـة ادرار، مدير 
العموميـة  للمطالعـة  الرئيسـية  املكتبـة 
بـأدرار، السـادة مديرواالقامـات الجامعية، 
عضـو املرصـد الوطنـي للمجتمـع املدنـي، 
عضواملجلـس األعى للشـباب، ممثلوا األرسة 
الثوريـة، ومشـاركن من مختلـف الواليات، 

أسـاتذة وباحثـن.

أسـدى عمـار عـي بـن سـاعد وايل واليـة 
الجلفـة جملـة مـن التوصيات بعـد االجتماع 
األخـر رئيـس الجمهوريـة الحكومـة بالوالة 
عـى هامش الـدورة التكوينيـة املنظمة بمقر 
الشـعبية  املجالـس  لفائـدة رؤسـاء  الواليـة 
البلديـة واملتضمنـة ملف السـكن. وحسـبما 
ورد عـر الصفحـة الرسـمية للواليـة وهـي 
العمل عـى مواصلـة والتكيف مـن العمليات 
والرامج التنمويـة بجميع البلديـات لتحقيق 
التنميـة ومواصلـة االهتمـام بملـف النظافة 

البناءنـا  التمـدرس  ظـروف  وتحسـن 
التدفئـة  اإلطعـام،  إىل  املـدريس  النقـل  مـن 
التحضـر لشـهر رمضـان املبـارك خاصـة 
ودراسـة  باملعوزيـن  التكفـل  جانـب  مـن 
الرحمـة،  واسـواق  مطاعـم  فتـح  طلبـات 
املواطنـن  إلسـتقبال  ايـام  تخصيـص 
العمـل عـى  والتكفـل األمثـل بانشـغاالتهم 
مابعـة عمليـات التكفـل التدريجـي يف تلبية 
حاجيـات املواطنـن األساسـية، عـى غـرار 
التكفـل بسـكان املناطـق النائيـة.  تشـجيع 

املبـادرة عى املسـتوى املحـي للمسـاهمة يف 
إعـادة بعـث ديناميكيـة اكثـر عى مسـتوى 
جميـع بلديـات الواليـة. الحرص عـى تنفيذ 
القـرارات والتوصيـات املتخـذة مـن طـرف 
السـيد عبـد املجيد تبـون رئيـس الجمهورية 
ووزيـر الداخليـة الجماعـات واملحلية ضمن 
رؤيـة جديـدة أهميـة التكوين املسـطرة من 
طـرف املصالـح املركزيـة لتكويـن رؤسـاء 
مـن  للرفـع  البلديـة،  الشـعبية  املجالـس 

والتسـير . األداء  مسـتوى 

تمكـن عنـارص الفرقـة املتنقلـة للرطة 
القضائيـة بعـن كرشـة يف إطـار محاربـة 
املتعلقـة  خاصـة  الجريمـة،  أشـكال  كل 
باإلتجـار باملؤثـرات العقليـة مـن توقيـف 
دواء  مـن  قـرص   540 وحجـز  شـخصن 
إثـر  عـى  القضيـة  جـاءت  بريغابلـن 
معلومـة  عـى  الفرقـة  عنـارص  تحصـل 
مفادهـا قـدوم اشـخاص عـى متـن مركبة 

سـياحية وبحوزتهـم كميـة مـن املؤثـرات 
العقليـة لغـرض البيع والرتويـج، عى الفور 
وبتكثيـف التحريـات تم التوصـل اىل تحديد 
نـوع املركبة وتوقيفهـا بأحد نقـاط املراقبة 
بعـد وضـع خطـة محكمـة التـي كان عـى 
متنهـا شـخصان يبلغان مـن العمـر 27 و 
47 سـنة ، حيـث بالتفتيش الدقيـق للمركبة 
بإسـتعمال تقنيـات حديثـة تـم العثور عى 

540 كبسـولة مـن دواء بريغابلـن 33 ملغ 
مخبأ باحـكام بمحرك املركبةاملشـتبه فيهما 
تـم تحويلهمـا إىل مقـر الفرقـة ايـن انجـز 
ضدهمـا ملفا جزائيـا عن قضية "املمارسـة 
غر الرعيـة ملهنة الصيدلـة "قدما بموجبه 
امـام نيابـة محكمة عـن مليلـة بتاريخ 24 

.2023 جانفـي 

خالل الملتقى الوطني األول حول “ترقية 
شعبة اإلبل”

والية غرداية

فتيحة لبال  

فتيحة لبال  

ف. ل/ق. م

حسيبة. ب

مع المصادقة على القائمة اإلسمية للمستفيدين من منحة رمضان 

بمشاركة 23 والية يمثلون مختلف المكتبات العمومية

على هامش الدورة التكوينية لرؤساء البلديات 

والية أم البواقي

فتح اعتماد مالي لت�سجيل الإعانة الولئية و�سبط 
ملحق ال�سفقات ببلدية �سر�سال 

دورة تكوينية وطنية حول ت�سبيك المكتبات
 الرئي�سية للمطالعة باأدرار

والي الجلفة يوؤكد درا�سة طلبات فتح مطاعم 
واأ�سواق الرحمة تح�سبا لرم�سان 

توقيف �سخ�سين وحجز 540 قر�س مهلو�س بعين كر�سة

م�ساركون يقترحون اإن�ساء ديوان 
وطني للإبل ومخابر خا�سة 

للتحاليل بتندوف 

يوم تح�سي�سي لفائدة الفلحين حول 
كيفية مكافحة الأع�ساب ال�سارة 

اقـرتح مشـاركون يف امللتقـى 
"ترقيـة  حـول  األول  الوطنـي 
شـعبة اإلبـل بتنـدوف إىل وضع 
للنهـوض  وطنيـة  اسـرتاتيجية 
بهـذه الشـعبة ملـا تكتسـيه من 
اقتصاديـة ومسـاهمتها  أهميـة 
بعـض  يف  االكتفـاء  تحقيـق  يف 
ديـوان  إنشـاء  مـع  منتجاتهـا 
وطنـي لإلبـل ومخابـر خاصـة 
مـن أجـل إجـراء التحاليـل، مع 
العمـل عـى إنتـاج أدويـة لإلبل 

اقتناءهـا.  وترخيـص  محليـا 
مـن  متدخلـون  دعـا  حيـث 
باحثـن وأطبـاء بيطرين أهمية 
وطنيـة  اسـرتاتيجية  وضـع 
الـركاء  جميـع  بمسـاهمة 
اإلبل،  تربيـة  للنهـوض بشـعبة 
الثـروة  هـذه  تكتسـيه  ملـا 
الحيوانيـة من أهميـة اقتصادية 
ومسـاهمتها يف تحقيـق اإلكتفاء 
يف بعـض منتجاتهـا عـى غـرار 
واأللبـان  الحمـراء  اللحـوم 

والجلـود.
وأوضـح عبـد الوهـاب زياني 
رئيـس كونفدراليـة الصناعيـن 
واملنتجـن الجزائريـن أن هيئته 
مـن  املربـن  ملرافقـة  جاهـزة 
خـالل التوجيـه والدعم، مشـرا 
أمـام  مفتـوح  الطريـق  أن 
اإلسـتثمار  يف  الراغـب  الشـباب 
اإلبـل  تربيـة  شـعبة  هـذه  يف 
باملسـاهمة  لهـم  يسـمح  بمـا 
الوطنـي  اإلقتصـاد  إنعـاش  يف 

الشـغل.  مناصـب  وتوفـر 
أن  باملناسـبة  مضيفـا 
مؤخـرا  تبنـت  الكونفدراليـة 
مـن  قدمـت  جديـدة  دراسـة 
طـرف عـرة منتجـن وخراء 
تخـص صناعـة حليـب النـوق 
بنكهـات مختلفـة )فراولة وموز 
وشـكوالطة( وبمكونات تسـاعد 
وتطرقـت  نمواألطفـال.  عـى 
الطبيبـة البيطرية هدى سـمرة 
جعفـري خـالل هـذا اللقـاء إىل 
أهميـة العمل من أجـل التغطية 
لثـروة  املتواصلـة  الصحيـة 
الوطنـي  املسـتوى  عـى  اإلبـل 
العلميـة  الكفـاءات  وتسـخر 
مسـتوى  عـى  البحـث  ملراكـز 
لدعـم  واملعاهـد  الجامعـات 
الشـعبة  وتثمـن مـردود هـذه 
السـالالت  تطويـر  خـالل  مـن 
األمـراض  يف  أكثـر  والتحكـم 
املتواجـدة  الصحيـة  واملشـاكل 
عـى مسـتوى املراعـي وتوفـر 

واللقاحـات.  والـكأل  امليـاه 

إحصاء شامل لإلبل باالعتماد 
عىل الرقمنة

وقدمـت ذات املتدخلـة ملحـة 

تاريخيـة عن أصـل ثـروة اإلبل 
اإلبـل،  أنـواع  ببعـض  معرفـة 
لحومهـا  يف  الغذائيـة  والفوائـد 
يف  داعيـة  ووبرهـا،  وحليبهـا 
ذات الشـأن إىل رضورة تشـجيع 
وتنميـة  تطويـر  يف  املربـن 
تحيـن  خـالل  مـن  مواشـيهم 
القوانـن املتعلقـة بالتعويـض. 
أهميـة  عـى  املشـاركون  وأكـد 
لإلبـل  شـامل  إحصـاء  إجـراء 
مـن  الرقمنـة  عـى  باالعتمـاد 
خـالل وضـع وسـم لـكل والية 
بتحديـد  يسـمح  بمـا  برقمهـا، 
قطعـان اإلبل ومعرفة السـاللة، 
عـى  الحفـاظ  يف  يسـاهم  بمـا 
الثـروة الحيوانيـة. وأبـرز مـن 
واملهتمـون  املربـون  جهتهـم 
رضورة  اإلبـل  شـعبة  بتطويـر 
دعـم هـذه الشـعبة عـى غـرار 
الدعم الذي تسـتفيد منه شـعبة 
األبقـار مـن حيـث دعـم إنتـاج 
والتلقيـح  واألعـالف  الحليـب 
إنشـاء  جانـب  إىل  االصطناعـي 
املربـن  مـن  قريبـة  مـزارع 
ومحطـات رعويـة لرتبيـة اإلبل 
الرعـي  مناطـق  تسـييج  مـع 
واملحافظـة عليهـا بهـدف الحد 

العشـوائي.  الحـرث  مـن 

منح صالحيات أوسع 
للمجلس الوطني املهني

صالحيـات  منـح  اقـرتح 
أوسـع للمجلس الوطنـي املهني 
املشـرتك لشـعبة اإلبل ويتضمن 
برنامـج هـذا امللتقـى )24-26 
بمبـادرة  ينظـم  الـذي  ينايـر( 
الصناعيـن  كونفدراليـة  مـن 
بالتنسـيق  الجزائرين  واملنتجن 
املهنـي  الوطنـي  املجلـس  مـع 
بـدار  اإلبـل  لشـعبة  املشـرتك 
مهـري  الحميـد  عبـد  الثقافـة 
شـعار"اإلبل  تحـت  بتنـدوف 
ثـروة وتـراث" تنظيـم خرجات 
مـن  نحوعـدد  ميدانيـة 
عـر  الفالحيـة  املسـتثمرات 
وتنـدوف  العسـل  أم  بلديتـي 
مـن  املربـن  مـع  ولقـاءات 
أجـل االسـتماع إىل مقرتحاتهـم 
بهـذه  املتعلقـة  وانشـغاالتهم 
الشـعبة التـي تعـرف اهتمامـا 
الحدودية.  الواليـة  كبـرا بهـذه 
األشـغال  تتـوج  أن  ويرتقـب 
بالتوقيـع عـى اتفاقيـات تعاون 
الصناعيـن  كونفدراليـة  بـن 
واملنتجـن الجزائريـن واملجلس 
الوطني املهني املشـرتك لشـعبة 
اإلبـل وكـذا الجمعيـة الوطنيـة 
لألطبـاء البياطـرة الجزائريـن، 

املنظمـن. حسـب 
فتيحة. ل/ ق. م

فتيحة. ل
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الرطـة  عنـارص  تمكـن   
الحـرضي  باألمـن  القضائيـة 
الخامـس بأمـن دائرة بوسـعادة 
ألمـن واليـة املسـيلة مـن حجـز 
كميـة مـن املخـدرات قـدرت بـ 
06 صفائـح بـوزن 618 غـرام 
مـن الكيـف املعالـج، مبلـغ مايل 
56000 د.ج يعتـر مـن  قـدره 
توقيـف  مـع  املتاجـرة  عائـدات 
05 أشـخاص يمتهنـون املتاجرة 
القضية  السـموم. وقائـع  بهـذه 
معلومـات  إثـر  عـى  بـدأت 
مفادهـا  املصلحـة  إىل  وردت 
وجـود مجموعـة من األشـخاص 
يقومون برتويج املخـدرات بأحد 
أحيـاء قطاع اإلختصـاص، وعليه 
تـم إعـداد خطـة عمـل مكنـت 
اإلطاحـة  مـن  التحقيـق  فريـق 
املذكـورة  الكميـة  بهـم وحجـز 
املشـتبه  تقديـم  تـم  سـالفا. 
فيهـم أمـام الجهـات القضائيـة 
يف  ليصـدر  إقليميـا  املختصـة 
حقهـم أمرإيداع بمؤسسـة إعادة 
الرتبيـة والتأهيل ببوسـعادة من 
املخـدرات  ونقـل  حيـازة  أجـل 
)كيـف معالـج( لغـرض اإلتجار 
غر املـروع بها ضمـن جماعة 

منظمـة. إجراميـة 

..ضف لتوقيف سارق 
الهواتف النقالة 

الرطـة  عنـارص  تمكـن 
بأمـن  األول  الحـرضي  باألمـن 
توقيـف  مـن  املسـيلة،  واليـة 
شـخص لتورطه يف فعـل الرسقة 
بالنشـل مسـتهدفا هاتـف نقال، 
قطـاع  أحيـاء  بأحـد  وذلـك 
االختصـاص.  وقـد جـاءت هذه 
دوريـات  إثـر  عـى  العمليـة 
لتأمن  الرطـة  لعنـارص  راجلة 
أيـن  وممتلكاتهـم،  املواطنـن 
شـخص  قيـام  انتباههـم  لفـت 
بنشـل هاتـف نقـال مـن إحدى 
التدخـل عـى  ليتـم  املواطنـات، 
الفـور وتوقيـف املشـتبه فيه مع 
اسـرتجاع الهاتف محـل الرسقة. 
أمـام  املشـتبه فيـه  تـم تقديـم 
املختصـة  القضائيـة  الجهـات 
يف  الرسقـة  أجـل  مـن  إقليميـا 
حالـة تلبـس يف الطريـق العـام، 
إعـادة  بمؤسسـة  إيداعـه  ليتـم 

باملسـيلة. الرتبيـة 

الحمايـة  مصالـح  سـجلت 
املدنيـة لوالية سـطيف خالل هذا 
األسـبوع الـذي تميـز بتسـاقط 
باملناطـق  خاصـة  للثلـوج 
ثمانية  الشمالية وبرودة شـديدة 
لتسـمم  منزليـة  حـوادث   )08(
أفـراد عائـالت بغـازات االحرتاق 
التدفئـة  أجهـزة  مـن  املنبعثـة 
اوالد  ببلديـات  املـاء،  وتسـخن 
الكبرة، سـطيف،  صابـر، عـن 
بنـي ورثيـالن، الرصفـة، بابور، 

تمكنـت  والعلمـة،  آزال  عـن 
فـردا   26 إنقـاذ  مـن  خاللهـا 
)7رجـال،  العائـالت  هـذه  مـن 
أسـباب  و11طفـل(،  8نسـاء 
معظـم هـذه الحـوادث هوسـوء 
ترصيـف غـازات االحـرتاق التي 
تنتجهـا هـذه األجهـزة املنزليـة 
بسـبب انسـدادها أوتركيبها غر 
السـليم أوعدم تركيبها بالنسـبة 

املـاء. لسـخانات 

أكـد، محمـد عبد النـور رابحـي، وايل والية 
التنسـيق  تعزيـز  عـى  العاصمـة،  الجزائـر 
بـن مختلـف القطاعـات يف التسـير املحـي 
تعـرتض  التـي  الصعوبـات  عـى  والوقـوف 
تجسـيد املشـاريع التنموية لفائـدة البلديات، 
والعمـل عـى إيجاد الحلـول الكفيلـة برفعها، 
لتقديـم أحسـن الخدمـات لسـاكنة العاصمة 

الجميع. جهـود  بتظافـر 
تـرأس،  وايل واليـة الجزائـر ،محمـد عبـد 
لعـرض  خصـص  اجتماعـا  رابحـي،  النـور 
ودراسـة وضعية املشـاريع التنموية املسـجلة 
لفائـدة البلديـات التابعـة للمقاطعـة اإلدارية 
يف  املتمثلـة  األربـع  ببلدياتهـا  للحـراش، 
الحـراش، بوروبـة، واد السـمار، بـاش جراح 
بحضـور كل مـن السـيدات والسـادة: األمن 
العام لواليـة الجزائر، رئيس الديـوان، املفتش 
العـام لواليـة الجزائـر، املـدراء التنفيذيـون، 
إطـارات الواليـة واملقاطعة اإلداريـة للحراش 
ايـن  البلديـة،  الشـعبية  املجالـس  ورؤسـاء 
اسـتمع السـيد الـوايل لعرض قـدم من طرف 
اإلداريـة  للمقاطعـة  املنتـدب  الـوايل  السـيد 
للحـراش، تضمـن الوضعية املفصلـة ملختلف 
املشـاريع املسـجلة عـى مسـتوى كل بلديـة.

وخـالل العـرض تـم التطرق إىل املشـاريع 
املتوقفـة عى مسـتوى كل من بلديـة الحراش 
املقـدرة بــ21 مروع مـن أصـل 52 عملية 
مسـجلة، أيـن أبـدى السـيد الـوايل انزعاجـا 
كبـرا بسـبب املشـاريع املتوقفـة منذ سـنتن 
بانطالقهـا،  وأمـر  البلديـة،  مسـتوى  عـى 
أمـا  املنجـزة،  املؤسسـات  كافـة  بتنصيـب 
ببلدية بوروبة، فقد تم تسـجيل 08 مشـاريع 
غـر منطلقة من أصـل 44 مسـجلة، وببلدية 
بـاش جـراح، تـم تسـجيل 07 عمليـات غر 
منطلقـة مـن مجمـوع 53 مروع مسـجل، 
وفيمـا يخـص بلديـة واد السـمار، فقـد تـم 
تسـجيل 36 مـروع غـر منطلق مـن أصل 

52 مسـجل.
محمـد  الـوايل  أسـدى  االجتمـاع  وخـالل 
عبد النـور رابحـي تعليمات صارمـة مفادها 
رضورة حـرص الـوايل املنتدب شـخصيا عى 
املنطلقـة  املتوقفـة، وغـر  املشـاريع  إطـالق 
التقنيـة  اللجـان  تفعيـل عمـل  عـن طريـق 
عـى مسـتوى املقاطعـة اإلداريـة والبلديات، 
اسـرتجاع  عمليـة  يف  النظـر  اىل  باإلضافـة 
االعتمـادات املاليـة املمنوحة للبلديات بسـبب 
التقاعـس وعـدم إطـالق العمليـات املسـجلة 
مـن طرف رؤسـاء املجالس الشـعبية البلدية.
مختلـف  إىل  التطـرق  العـرض  وشـمل 
املشـاريع التنمويـة بمختلـف القطاعـات عى 

قطـاع  أهمهـا،  املقاطعـة،  إقليـم  مسـتوى 
االشـغال العموميـة، تـم عرض مـروع دعم 
وتقويـة الطريـق الوالئي رقـم 118 باملنطقة 
تعزيـز  مـروع  السـمار،  وادي  الصناعيـة 
الـرصف  وقنـوات  الفنيـة،  املنشـآت  ودعـم 
دراسـة  مـروع  اىل  باإلضافـة  الصحـي، 
بلديـة عـى مسـتوى حـي  وإنجـاز مكتبـة 
"كوريفـة الجديدة" بالحـراش، وأعمال إعادة 
التأهيل والتوسـيع ملقـر بلدية وادي السـمار، 
ايـن أسـدى السـيد الـوايل تعليمـات مفادها 
"واد  عـر  طريـق  إنجـاز  إمكانيـة  دراسـة 
املسـمى "البروفـال"،  الشـطر  أوشـايح" يف 
وقطـاع املـوارد املائيـة، فقـد تـم التطرق 
إىل مختلـف املشـاريع الكـرى أهمها أشـغال 
تهيئـة "واد أوشـايح"، إنجـاز مجمـع تفريغ 
بقطـر4000 مـم عى طـول 2.5 كـم، كجزء 
أول، وإنجـاز منشـأة متآلـف عى طـول 5.5 
كـم، كجـزء ثاني مـن املـروع، باإلضافة اىل 

أشـغال تهيئـة وادي الحراش. 
وقطـاع الشـباب والرياضـة والرتفيـه، فقد 
وإنجـاز  دراسـة  مـروع  اىل  التطـرق  تـم 
مـروع  ببوروبـة،  أوملبـي  نصـف  مسـبح 
 3000 اسـتيعاب  بسـعة  املدرجـات  تهيئـة 
مقعد، وإنجاز سـقف اإلطـار الصلب للملعب 
البلـدي بمنطقـة "املـكان الجميـل" ببلديـة 
وادي السـمار، باإلضافـة اىل متابعـة أعمـال 
إنجاز مسـبح نصـف أوملبي، وقاعـة رياضة، 
أربعـة )04( مالعـب جواريـة وسـاحة اللعب 
بـرضورة  الـوايل  السـيد  وأمـر  بالحـراش، 
إيجـاد الحلـول املمكنـة بخصـوص مـروع 

إنجـاز ملعـب بباش جـراح، 
اىل  التطـرق  تـم  فقـد  الرتبيـة،  وقطـاع 
مـروع إنجـاز ثانوية بواد السـمار، مروع 
ببـاش جـراح،  متوسـطة  تجهيـز  و  إنجـاز 
بحـي  مدرسـة  وتجهيـز  إنجـاز  ومـروع 
"1000 مسـكن" عـدل بالحـراش، باإلضافة 
اىل إنجـاز و تجهيـز مدرسـة ابتدائيـة بحـي 
كوريفـة، ومـروع هـدم و إنجـاز كل مـن 
ومطعـم  وظيفـي،  سـكن  مـدريس،  مجمـع 
مـدريس بمدرسـة بوزيـد رشـيد 01 ببلديـة 
محمـد  الـوايل  اسـدى  ايـن  السـمار،  وادي 
الـوايل  اىل  تعليمـات  رابحـي  النـور  عبـد 
املنتـدب مـن اجـل اإلرساع يف إنجاز املدرسـة 
اإلبتدائيـة مـكان مدرسـة "جمعـة لحسـن" 
ببلديـة باش جـراح و تسـقيف آجـال إنجاز 
تنسـيق  رضورة  اىل  باإلضافـة  األشـغال، 
مصالـح املقاطعـة مـع رئيـس البلديـة، مـن 
أجـل اإلنطـالق يف عمليـة تهيئـة 08 أقسـام 
"بوزيـد  بمدرسـتي  لعـب  سـاحة  وإنجـاز 

02"، وتسـقيف آجـال إنجـاز  01 و  رشـيد 
الدخـول  قبـل  اسـتالمهما  قصـد  األشـغال 
االجتماعـي املقبل، باإلضافـة إىل تكليف مدير 
التجهيـزات العموميـة ومديـر الرتبيـة جزائر 
رشق بالتنسـيق مع مكتب الدراسـات بدراسة 
إمكانيـة القيـام بعمليـة الهدم وإعـادة البناء 
بطريقـة جزئيـة لثانويـة "البرونـي" ببلدية 
وادي السـمار لتمكـن التالميـذ مـن مزاولـة 
اإلجـراءات  اتخـاذ  اىل  باإلضافـة  دراسـتهم، 
الثانويـة  إنجـاز  وتـرة  لترسيـع  الالزمـة 
الواقعـة ببلديـة باش جـراح قصد اسـتالمها 

قبـل الدخـول املـدريس املقبـل.
وبخصـوص قطـاع السـكن، فقـد اسـدى 
الـوايل تعليمـات اىل مديـرة السـكن مـن أجل 
تنظيم جلسـات أسـبوعية مع دواويـن الرتقية 
والتسـير العقاريـن ومصالح أمـالك الدولة 
ومسـح األرايض والحفـظ العقـاري، لدراسـة 
وضعيـة إنجـاز ومنح كافـة الصيغ السـكنية 
العاصمـة، بدراسـة وضعيـة  عـى مسـتوى 
التحقيقـات العقاريـة بخصـوص املرشـحن 
لالسـتفادة مـن سـكنات LPA بالتنسـيق مع 
الصنـدوق الوطني للسـكن، وهـذا قصد إعالم 
املواطنـن بوضعيـة ملفاتهـم، باإلضافـة اىل 
اسـتغالل الهيـاكل نصف مبنية عى مسـتوى 

موقـع " 150RHP" ببلديـة بوروبـة.
فيمـا اسـدى الـوايل تعليمـات للمقاطعـة 
املجالـس  رؤسـاء  مـع  بالتنسـيق  اإلداريـة 
الشـعبية البلدية بـرضورة اإلنتهـاء من إعداد 
قوائـم املسـتفيدين مـن املحالت عى مسـتوى 
قبـل   BATIMETAL الجواريـة  األسـواق 
حلـول شـهر رمضـان مـن اجـل االسـتفادة 
منهـا، باإلضافة اىل النظـر يف وضعية املحالت 
ببلديـة  الشـاغرة عـى مسـتوى "كوريفـة" 
بريـد  اسـتغاللها كمكاتـب  الحـراش قصـد 

تقـدم خدمـات للمواطنـن.
وخـالل  باملحيـط:،  العنايـة  وبخصـوص 
االجتماع، دعـا الوايل محمد عبـد النور رابحي 
غـرس  اىل  اإلداريـة  باملقاطعـة  املسـؤولن 
الخـرضاء،  باملسـاحات  والعنايـة  األشـجار 
اإلنارة العمومية، أشـغال الطرقـات والنظافة 
العموميـة وحمايـة املحيـط بالقيـام بحملـة 
نظافـة لتـدارك النقائـص املسـجلة والقيـام 
بحمالت تحسيسـية واسـعة عن طريق إرشاك 
الجمعيـات واملجتمـع املدنـي ولجـان األحياء 
عى مسـتوى املقاطعـة للمواطنـن، باإلضافة 
اىل تنظيـم حملـة تنظيـف مسـتعجلة للموقع 
مليـرتو  حيـاة  كقاعـدة  سـابقا  املخصـص 

ئر. لجزا ا

يف اطـار متابعـة تنفيـذ توصيـات اجتماع 
أمـس  املنعقـد  للواليـة  التنفيـذي  املجلـس 
،وبنـاء عى تعليمـات وايل املسـيلة ،عبد القادر 
عـى  ديـوان،  رئيـس  أمـس  جـالوي، أرشف 
تنصيـب لجنـة املدينـة ببوسـعادة، لتسـهيل 
النشـاطات السـياحة، والتكفل بمتابعة الشـق 
عـى  واملحافظـة  املحيـط  بنظافـة  الخـاص 
املظهـر الجمـاىل للمدينة، وكذا الشـق الخاص 
والثقافة،وهـذا  السـياحة  ملفـي  بمتابعـة 
بحضـور رئيـس دائـرة بوسـعادة ، ومـدراء 
بلديـة  رئيـس  وكـذا   ، التنفيذيـة  الهيئـة 
املجتمـع  وفاعـي  والجمعيـات   ، بوسـعادة 
املدنـي والحركـة الجمعوية. حيث تم تشـكيل 
خاليـا يقظـة ومتابعة لـكل منطقة قد تشـكل 

األقسـام  رؤسـاء  يرتأسـها   ، سـوداء  نقـاط 
تتكفـل  الجمعيـات  وبمشـاركة  الفرعيـة 
ومتابعـة  السـوداء  النقـاط  عـى  بالقضـاء 
يوميـة للوضعية قصـد تفادى إعادة تشـكلها 
، خاصـة منهـا املؤديـة إىل املواقـع السـياحية 
للسـياح  توافـدا  تعـرف  والتـى  والتاريخيـة 
مـن واليات الوطـن وكـذا األجانب ومـن جهة 
أخـرى العمـل عـى ،مواصلـة األشـغال فيمـا 
يخـص ملـف السـياحة عـى مسـتوى مدينة 
بوسـعادة ، حيـث تم تكليـف مدير السـياحة 
بإحصـاء  الفاعلـن  بالتنسـيق مـع مختلـف 
املعالم السـياحية مـع تصنيفها والتي تسـمح 
بتحديـد املسـار السـياحي الفعـى ، مـع مـا 
مـن  املدينـة  مسـتوى  عـى  توفـره  ينبغـي 

وسـائل تعريفيـة وأدوات توجيهيـة إىل هـذه 
املواقـع السـياحية، مع تنفيذ خارطـة الطريق 
املسـطرة من طـرف املصالـح الوالئية،وتفعيل 
الورشـات املكونـة مـن مدير السـياحة، ممثى 
الدائـرة والبلدية، مفتش السـياحة، الجمعيات 
الناشـطة يف السـياحة، املرشـدين السـياحين 
 ، لالسـفار  السـياحية  الـوكاالت  ممثـى   ،
برنامـج  مهمتهـا وضـع  عامـة،  شـخصيات 
مسـتوى  عـى  للسـياحة  خـاص  ترويجـي 
الوسـائل  مختلـف  عـى  يعتمـد  بوسـعادة 
الرتويـج  قصـد  الالزمـة  وآليـات  واألدوات 
بوسـعادة  مدينـة  مسـتوى  عـى  للسـياحة 

وواليـة املسـيلة.

الرئيسـة  الوحـدة  تدخلـت 
 10 السـاعة  عـى  املدنيـة  للحمايـة 
 ( سـكن   100 بحـي  دقائـق  و6 

 04 f طابـق  عـن لـورة (  عمـارة 
بلديـة تيسمسـيلت اثـر نـداء مفاده 
افـراد،   05 مـن  عائلـة  اختنـاق 

تـرتاوح اعمارهم بـن) 1( عام و59 
سـنة، بغاز أحـادي أكسـيد الكربون 
املنبعـث مـن املدفأة وحسـب املكلف 

مديريـة  مسـتوى  عـى  باإلعـالم 
الحمايـة املديـة الواليـة تيسمسـيلت 
للمختنقـن  الصحيـة  الحالـة  أن   ،

مسـتقرة .تـم إسـعافهم ونقلهم اىل 
مصلحة اإلسـتعجاالت بتيسمسـيلت.

المسيلة 

بسبب انسداد المدافئ أوالتركيب
 غير السليم

�سرطة بو�سعادة توقف 5 اأ�سخا�س 
وتحجز كمية من المخدرات

ت�سجيل 8 حوادث منزلية اختناق 
بالغاز المحترق خلل اأ�سبوع ب�سطيف

اكد العمل على إيجاد الحلول الكفيلة برفعها

في اطار متابعة تنفيذ توصيات اجتماع المجلس التنفيذي

تيسمسيلت

والي العا�سمة ي�سدد على الوقوف على ال�سعوبات
 التي تعتر�س تج�سيد الم�ساريع التنموية 

 تن�سيب "لجنة المدينة" لت�سهيل الن�ساطات ال�سياحية بالم�سيلة 

اإنقاذ عائلة من الموت بغاز اأحادي اأك�سيد الكربون

والي ولية برج بوعريريج يعتمد 
طريقة الخرجات القطاعية بدل البلدية

المحلي

أعطى تعليمات صارمة الستكمال المشاريع 

بـرج  واليـة  وايل  ينتهـج 
نويـرص  كمـال  بوعريريـج 
للعمـل  جديـدة  طريقـة 
القيـام  خـالل  مـن  امليدانـي 
بخرجـات موضوعيـة قطاعيـة 
السـائد  فمـن  جغرافيـة،  ال 
الجمهوريـة  والة  أغلـب  عنـد 
معينـة  بخرجـات  هوالقيـام 
نحوبلديـة اودائـرة معينـة يتم 
مشـاريع  تفقـد  خاللهـا  مـن 
مختلفـة يف قطاعـات مختلفـة 
الرتبيـة،  السـكن،  غـرار  عـى 
الري، الطاقـة ..الخ، يف حن أن 
الوافـد الجديـد عـى رأس والية 
الـرج، يقوم بخرجـات ميدانية 
موضوعاتيـة قطاعيـة، بحيـث 
قـد تـم تسـجيل خرجـة خالل 

خصصـت  املنـرصم  االسـبوع 
زار  املائيـة  املـوارد  لقطـاع 
فيهـا بلديـات الـرج، العنارص 
سـجل  حـن  يف  الحماديـة، 
ميدانيـة  خرجـة  أمـس  يـوم 
التجهيزات  لقطـاع  مخصصـة 
العموميـة، عـر عـدة بلديـات 
مختلفـة، يف حـن كان األخـر 
بخرجـة  قـام  وأن  سـبق  قـد 
السـكن،  لقطـاع  مخصصـة 
عايـن مـن خاللهـا السـكنات 
اإلجتماعية الجاهزة والسـكنات 
واملتوقفـة  الجاهـزة  الرتقويـة 
والتـي أعطى تعليمـات صارمة 
مـن أجـل إنهـاء امللـف وطيـه 

نهائيـا. 
 ح. بن عثمان

ع بديار 

فارس. ل

عابد. م

فريال/ت

ع بديار
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حـزب  زعيـم  يُقـدم  لـم 
الدانماركي  املتشـدد"  "الخط 
املتطرف راسـموس  اليمينـي 
بالـودان عـى حـرق نسـخة 
مـن املصحف الريـف تحت 
رعايـة الرطـة فحسـب، بل 
لـه وأطلقـت  إنهـا رضخـت 
رساح أحـد رفاقـه بالرغم من 
اعتدائـه عى مصـور صحفي 
يف مـكان املظاهـرة املسـيئة.

املصـور الصحفـي أورهان 
كاران قـال لوكالـة األناضول 
إن رفيـق املتطـرف بالـودان، 
والـذي شـاهده يف مظاهرات 
فجـأة  منـه  اقـرتب  سـابقة، 
وبـدأ  عدوانيـة"  "بطريقـة 
أن  "قبـل  شـتائم  بتوجيـه 

بمهاجمتـي". يهـدد 
يف  املقيـم  كاران  وتابـع 
العاصمـة سـتوكهولم "رفيق 
باالعتـداء  رشع  بالـودان 
الجسـدي عيَّ، لكـن الرطة 
كانـت شـاهدة عـى الواقعـة 
يف مـكان املظاهـرة واعتقلتـه 
أبعـدت  بأنهـا  وأبلغتنـي 

املنطقـة". عـن  املعتـدي 
وبعـد فـرتة وجيـزة وصل 
املتطـرف بالـودان إىل مـكان 
املظاهـرة، ورفـض الخـروج 
مـن سـيارته مـا لـم تطلـق 
الرطـة رساح زميلـه، وفـق 

الصحفـي. املصـور 
نقـل  يتـم  مـا  وعـادة 
املعتقلن إىل سـيارة الرطة، 
يف  الحقـا  اسـتجوابهم  ليتـم 

للرطـة. مركـز 
"رجـال  كاران  وقـال 
ملطلـب  خضعـوا  الرطـة 

إىل  بالـودان وأعـادوا رفيقـه 
مـكان املظاهـرة، ممـا يعني 
لشـخص  سـمحوا  أنهـم 
إجرامـي  عمـل  يف  متـورط 
يف  بالوجـود  وعدوانـي 

ن". ملـكا ا
كان  املحتجـز  والشـخص 
مبـارش  بـث  بعمـل  مكلفـا 
لحـرق بالـودان نسـخة مـن 
كاران  بحسـب  املصحـف، 
الـذي يعتـزم تقديم شـكوى 
قانونيـة ضد ضبـاط الرطة 
لبالـودان  سـمحوا  الـذي 

بفعلتـه. بالقيـام 
وأفاد املصور بـأن الرطة 
اعتـذرت لـه بعد اإلفـراج عن 
املحتجـز، موضحة أن بالودان 
الـذي ُمنح الحمايـة القانونية 
ملظاهرتـه لـم يكـن ليخـرج 
من سـيارته لوال اإلفـراج عن 

. رفيقه
الجـاري،  جانفـي   21 ويف 
نسـخة  بالـودان  أحـرق 
الريـف  املصحـف  مـن 
يف  الرتكيـة  السـفارة  قـرب 
حمايـة  تحـت  سـتوكهولم، 
مشـددة مـن الرطـة التـي 
شـخص  أي  اقـرتاب  منعـت 
هـذا  ارتكابـه  أثنـاء  منـه 

االسـتفزازي. العمـل 
وعى نطـاق واسـع، أثارت 
هذه اإلسـاءة ضجـة يف العالم 
اإلسـالمي، واعترتهـا تركيـا 
مـن  اسـتفزازيا"  "عمـال 
وألغـت  الكراهيـة"  "جرائـم 
زيارة لوزير الدفاع السـويدي 

بـال جونسـون إىل أنقـرة.

الك�سف عن تواطوؤ ال�سرطة 
ال�سويدية في حرق الم�سحف

دعا الدول التي لم تعترف بها إلى القيام بذلك

مجلس األمن الدولي مطالب بالتدخل العاجل

دولي

مسـاندة  العربـي  الرملـان  أكـد 
القانونـي والدبلومـايس  التحـرك  ودعـم 
العضويـة  عـى  للحصـول  الفلسـطيني 
الكاملـة باألمـم املتحـدة, ونيـل االعرتاف 
التـي  الـدول  داعيـا  فلسـطن,  بدولـة 
بذلـك,  القيـام  إىل  بهـا  تعـرتف  لـم 
تجسـيدا لـإلرادة األممية يف حق الشـعب 

مصـره. لتقريـر  الفلسـطيني 
الجلسـة  أعمـال  جـاء ذلـك يف ختـام 
الثالـث  االنعقـاد  لـدور  الثالثـة  العامـة 
مـن الفصـل التريعـي الثالـث للرملان 
العربـي, برئاسـة رئيـس الرملـان عادل 
يف  االثنـن  عقـدت  التـي  العسـومي, 
مقـر األمانـة العامـة للجامعـة العربيـة, 

بالقاهـرة.
املجتمـع  العربـي  الرملـان  وطالـب 
الـدويل بدعـم الرؤيـة الفلسـطينية التي 
قدمهـا الرئيس محمـود عباس, يف مجلس 
األمن ثـم الجمعية العامـة, واملرتكزة عى 
عقـد مؤتمـر سـالم عربي ودويل أساسـه 
الرباعيـة الدوليـة, وتحـت إرشاف األمـم 
املتحـدة, وعـى أسـاس مبـادرة السـالم 
العربيـة, التـي تشـكل املوقـف العربـي 
يف  واألمـن  السـالم  لتحقيـق  القابـل 
املنطقـة, وضمـان تنفيذها نصـا وروحا 

وتسلسـال.
وأشـاد بقـرار الجمعيـة العامـة إقرار 
طلـب فلسـطن التوجـه ملحكمـة العـدل 
الدوليـة إلصـدار فتـوى قانونيـة حـول 
واسـتمراره  االحتـالل  وجـود  ماهيـة 
للنـداء  دعمـه  عـن  معربـا  قانونيـا, 
شـهاداتها  لتقديـم  للـدول  الفلسـطيني 

الدوليـة. املحكمـة  أمـام  ومرافعاتهـا 
ورحـب بالخطوة التي قامـت بها دولة 
الرازيـل بإقالـة سـفرها لـدى الكيـان 
مـن  بنقلـه  أمـر  وإصـدار  الصهيونـي 

منصبـه, والتأكيـد عـى التزامهـا املبدئي 
بدعـم القضيـة الفلسـطينية, والتزامهـا 
بدعـم ومسـاندة جهود دولة فلسـطن يف 
املحافـل الدوليـة كافة, يف خطـوة داعمة 
للقضية الفلسـطينية, وتعكـس تغيرا يف 
سياسـة الرازيـل تجاه سـلطة االحتالل.

املمنهجـة  القرصنـة  عمليـة  وأدان 
االحتـالل  سـلطة  بهـا  تقـوم  التـي 
ألمـوال الشـعب الفلسـطيني, وهـو مـا 
يعـد مخالفـة لالتفاقيـات املوقعـة بـن 
الـدويل. للقانـون  وانتهـاكا  الجانبـن, 

ودعـا إىل تعزيـز مكانـة ودور حكومة 
بنـاء  مـن  وتمكينهـا  فلسـطن  دولـة 
املؤسسـات والعمل بـكل السـبل لدعمها 
عـن  معربـا  ودوليـا,  وإقليميـا  عربيـا 
شـكره للـدول العربيـة عـى إسـهامها, 
بـكل  األوروبـي  االتحـاد  شـكر  كمـا 
مـن  الفلسـطينية  للخزينـة  يقدمـه  مـا 
الـدول  وكذلـك  ومشـاريع,  مسـاهمات 

واألوروبيـة. والالتينيـة  اآلسـيوية 
ودعـا الـدول العربيـة كافـة إىل الوفاء 
بالتزاماتهـا املاليـة وفـق قـرارات القمم 

العربية والتـي كان آخرها قمـة الجزائر, 
والتـرع  األمـان  شـبكة  يخـص  بمـا 
لصنـدوق القـدس, ويف هذا اإلطـار توجه 
بالتزاماتهـا  لوفائهـا  للجزائـر  بالشـكر 

املاديـة تجـاه دولة فلسـطن.
العربيـة  اإلعـالم  وسـائل  دعـا  كمـا 
االحتـالل,  حقيقـة  كشـف  مواصلـة  إىل 
ومعانـاة الشـعب الفلسـطيني, وفضـح 

بحقـه. املتواصلـة  الجرائـم 
عـى  الحفـاظ  رضورة  عـى  وحـث 
القائـم  والقانونـي  التاريخـي  الوضـع 
اإلسـالمية  ومقدسـاتها  القـدس  يف 
واملسـيحية, وبمـا يضمن احـرتام حقيقة 
بكامـل  املبـارك  األقـى  املسـجد  أن 
مسـاحته البالغـة 144 دونما هـو مكان 
واعتبـار  للمسـلمن,  خالـص  عبـادة 
دائـرة أوقـاف القدس وشـؤون املسـجد 
األقى املبـارك, التابعة لـوزارة األوقاف 
والشـؤون واملقدسات اإلسـالمية األردنية 
بـإدارة  املخولـة  الوحيـدة  الجهـة  هـي 
شـؤون املسـجد األقى املبـارك وتنظيم 

الدخـول إليـه.

أعربـت الحكومـة الصحراويـة عن 
إدانتها الشـديدة للممارسـات القمعية 
التـي تعـرض لهـا الوفـد الحقوقـي 
الصحـراوي املشـارك يف املؤتمـر 16 
لجبهة البوليسـاريو عى يد السـلطات 
األمـن  مجلـس  مطالبـة  املغربيـة، 
الـدويل بتحمـل مسـؤولياته والتدخل 
العاجـل واتخـاذ الخطـوات الالزمـة 
الجسـيمة  لالنتهـاكات  حـد  لوضـع 
املرتكبـة مـن طـرف دولـة االحتالل.

الصحراويـة  الحكومـة  وأدانـت 
يف بيـان صـادر عـن وزارة اإلعـالم، 
الصحراويـة  ااالنبـاء  وكالـة  نقلتـه 
الجسـيمة  واالنتهـاكات  "املمارسـات 
حـق  يف  املغربـي  االحتـالل  لدولـة 
املدنيـن الصحراويـن العـزل، والتي 
تصـادر حقوقهم املروعـة يف التعبر 
املـروع  وتشـبثهم  مواقفهـم  عـن 
بتطبيـق مقتضيـات الرعيـة الدولية 
يف الصحـراء الغربيـة، وخاصـة إنهاء 

االحتـالل".
رسـائل  البيـان  وجـه  أن  وبعـد 
هـذا  أعضـاء  إىل  ومـؤازرة  تضامـن 
الشـعب  باسـم  الحقوقـي،  الوفـد 
الصحـراوي قاطبة، جـددت الحكومة 
الكفـاح  بـأن  التأكيـد  الصحراويـة 

العـادل للشـعب الصحـراوي سـوف 
يسـتمر، يف كل مواقـع تواجـده، بمـا 
يف ذلـك األرايض الصحراويـة املحتلة، 
وبـكل األسـاليب املروعة، انسـجاما 
مـع ميثـاق وقـرارات األمـم املتحدة، 
وتطبيقـا ملقـررات املؤتمـر السـادس 
لتحريـر  الشـعبية  للجبهـة  عـر 
الذهـب،  ووادي  الحمـراء  السـاقية 
حتـى اسـتكمال سـيادة الجمهوريـة 
ترابهـا  كامـل  عـى  الصحراويـة 

الوطنـي.
الجسـيمة  انتهاكاتهـا  سـياق  ويف 
سـلطات  عمـدت  اإلنسـان،  لحقـوق 
التعـرض  إىل  املغربـي  االحتـالل 
ملجموعة مـن النشـطاء واملدافعن عن 
حقـوق اإلنسـان، إثـر عودتهـم مـن 
املشـاركة يف أشـغال املؤتمر السادس 
لتحريـر  الشـعبية  للجبهـة  عـر 
الذهـب،  ووادي  الحمـراء  السـاقية 

مسـاء يـوم األحـد.
اىل  الصحراويـة  الـوزارة  وأشـارت 
بحـق  االسـتفزازية  املضايقـات  ان 
اىل  وصولـه  بمجـرد  بـدأت  الوفـد، 
مطـار الـدار البيضـاء، داخـل الرتاب 
اعضـاء  يتعـرض  أن  قبـل  املغربـي، 
الصحـراوي،  الحقوقـي  الوفـد  مـن 

فـور وصولهـم إىل مطار العيـون، يف 
املحتلة، لسلسـلة  الصحراوية  األرايض 
مـن املمارسـات واالنتهـاكات، بـدأت 
بعزلهـم عن بقيـة الـركاب ومصادرة 
وثائقهـم، ليتـم إدخالهـم تباعا وعنوة 

إىل إحـدى الغـرف داخـل املطـار.
وقـد تـم تعريـض اعضـاء الوفـد 
باملطـار لشـتى أنـواع سـوء املعاملـة 
الحاطـة مـن الكرامـة البريـة، مـن 
تعذيـب ورضب حتى السـقوط أرضا 
وتجريـد  وتحـرش  وتهديـد  وإهانـة 
بحاجياتهـم  وعبـث  املالبـس  مـن 
ومصـادرة البعض منهـا، وخاصة من 
طـرف عنارص معروفـة، تمتهن حرفة 
الجـالد املتغطـرس، مثـل أحمـد كايا 
ويونـس فاضل، املعروف باسـم "ابن 

التوحيمـة"، حسـب ذات البيـان.
وعـى اثر هذه املمارسـات املشـينة، 
طالبت الحكومـة الصحراوية، مجلس 
مسـؤولياته  بتحمـل  الـدويل  األمـن 
والتدخـل العاجـل واتخـاذ الخطوات 
الظلـم  لحالـة  حـد  لوضـع  الالزمـة 
والعـدوان السـافر والحصـار الخانق 
واالنتهـاكات الجسـيمة املرتكبـة مـن 

طـرف دولـة االحتـالل املغربي.

البرلمان العربي يوؤكد دعم التحرك الفل�سطيني 
للح�سول على الع�سوية الكاملة بالأمم المتحدة

اإعتداء مغربي على وفد حقوقي �سحراوي

الخزانـة  وزيـرة  دعـت   
يلـن  جانيـت  األمركيـة 
خطـوات  التخـاذ  الثالثـاء 
عاجلـة ومقاومـة للتغـرات 
تعزيـز  بهـدف  املناخيـة 
إفريقيـا  يف  الغذائـي  األمـن 
لهـا يف  أثنـاء جولـة  وذلـك 

زامبيـا.
ويف ختام زيارة اسـتمرت 
الواقعـة  للدولـة  يومـن 
اإلفريقيـة،  القـارة  بجنـوب 
قالـت يلـن إن تغـر املنـاخ 
الناجـم عـن شـدة وتواتـر 
والفيضانـات  العواصـف 
الـرضر  ألحـق  والجفـاف، 
يف  الزراعيـة  باملحاصيـل 

. إفريقيـا
يف  جولـة  خـالل  وقالـت 
املسـاعدة  يقـدم  مـروع 
إدارة  يف  املزارعـن  لصغـار 
أنمـاط  تغـر  تداعيـات 
الطقـس "ينبغـي أن نتخـذ 
لتكييـف  عاجلـة  إجـراءات 

الزراعيـة  املمارسـات 
املنـاخ  مـع  والتكنولوجيـا 

." ملتغـر ا
عـى  الواقـع  واملـروع 
بعـد 40 كلـم عـن العاصمة 
لوسـاكا، يمولـه "صنـدوق 
املنـاخ األخرض" الـذي تلقى 
مليـار دوالر مـن الحكومـة 

األمركيـة.
املتحدة  الواليات  إن  وقالت 
األولوية ل"املشـاريع  تعطي 
املبتكـرة" بمـا فيهـا تزويد 
أكثـر  ببـذور  املزارعـن 
مقاومـة للجفـاف والحرارة 

والظـروف القاسـية.
أن تواصـل  املقـرر  ومـن 
يلن، التـي زارت السـنغال، 
جولتهـا اإلفريقيـة يف دولـة 
وذلـك  إفريقيـا،  جنـوب 
بعـد أيـام قليـة عـى زيارة 
الخارجيـة  وزيـر  أجراهـا 
الرويس سـرغي الفروف إىل 

بريتوريـا

وزيرة الخزانة الأميركية  تدعو 
لتخاذ خطوات "عاجلة" ل�سمان 

الأمن الغذائي في اإفريقيا

ق د

ق د

ق دق د

أثناء جولة لها في زامبيا

رضخت له وأطلقت سراح أحد رفاقه 
بالرغم من اعتدائه على مصور صحفي 
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اكت�سفت مجموعة متنوعة من 
الأماكن والثقافات وال�سكان

صحفي بلجيكي يروي سفره إلى الجزائر في 
برنامج إذاعي

أوضحـت مديريـة الثقافـة 
والفنـون  لواليـة خنشـلة بأن  
مـن  املختصـن  مـن  فريقـا 
يف  للبحـث  الوطنـي  املركـز 
علـم اآلثارحل  بوالية خنشـلة 
موقـع  حـول  خـرة  إلجـراء 
أثري اكتشـف مؤخـرا ببلدية 

ر با با
و يف ترصيـح لوكالـة األنباء 
محمـد  أوضـح  الجزائريـة  
لتوصيات  تبعـا  أنه  العلوانـي 
صوريـة  القطـاع,  وزيـرة 
مولوجـي، تنقـل فريـق مـن 
املختصـن من املركـز الوطني 
للبحـث يف علـم اآلثـار بمعية 
الثقافة  مختصن من مديريـة 
والفنـون واملتحـف العمومـي 
الشـهداء  اإلخـوة  الوطنـي 
األثريـة  والدائـرة  بولعزيـز 
بواليـة خنشـلة ، اول ، أمـس 
األثـري  املوقـع  إىل  الثالثـاء 
املكتشـف حديثا بمحيط سـد 
بابـار للتحقيق وإجـراء خرة 
الواجـب  اإلجـراءات  بشـأن 

باملوقـع. اتخاذهـا 
املسـؤول  ذات  أضـاف  و 
أن فريـق العمـل الـذي تنقل 

املكتشـف  األثـري  املوقـع  إىل 
حديثـا ببلديـة بابـار سـيعد 
تقريـرا  عملـه  إنهـاء  فـور 
وزارة  إىل  يرفـع  مفصـال 
عـى  يتـم  والفنـون  الثقافـة 
إثـره اتخـاذ قرار باسـتخراج 
التـي  الفسيفسـاء  حفـظ  أو 
عثـر عليهـا باملوقـع و ذلـك 
تحـت  وضعهـا  لحفظهـا 
علـم  يف  مختصـن  تـرصف 
دراسـتها. أجـل  مـن  اآلثـار 
أن  املتحـدث  ذات  ذكـر  و 
للـدرك  اإلقليميـة  الفرقـة 
الوطنـي ببلديـة بابـار أبلغت 
املنـرصم  نوفمـر  نهايـة 
والفنـون  الثقافـة  مديريـة 
بخصـوص  خنشـلة  لواليـة 
وجـود حفـر عشـوائي بموقع 
أثـري اكتشـف عـى ضفـاف 
سـد بابار حيث تمـت معاينة 
تعرضـت  فسيفسـاء  وجـود 
الحفـر  جـراء  للتخريـب 
العشـوائي الـذي طالهـا بعد 
ظهـور أجزاء منها عى سـطح 
األرض إثـر تراجـع منسـوب 

بالسـد. امليـاه 

بلجيكـي  صحفـي  خصـص 
حصـة اذاعيـة حـول الجزائر عند 
العـودة من سـفره الذي قـاده إىل 
عـدة مناطـق مـن الوطـن حيـث 
السـياحة  التي بـدأت تجلب إليها 

عشـاق السـفر و املغامـرة .
و خصـص فرانسـوا مـازور و 
هو منتـج و مقدم برامج سـفر و 
 "Un monde à part" اكتشـاف
"إلهـام:  بعنـوان  اذاعيـة  حصـة 
الجزائـر كوجهـة سـياحية" التي 
قدم فيهـا تجربتـه خـالل اقامته 
املـايض  ديسـمر   11 إىل   8 مـن 
املهرجان  بالجزائـر عـى هامـش 

الـدويل للسـياحة الصحراويـة.
و يف هذه الحصـة االذاعية التي 
بثت يـوم 23 ديسـمر املايض عى 
القنـاة األوىل RTBF ، قال السـيد 
الجزائـر  اقامتـه يف  بـأن  مـازور 
"بلـد  باكتشـاف  لـه  سـمحت 
قـارة األكـر مسـاحة يف افريقيـا 
و مجموعـة متنوعـة مـن األماكن 
هـي  و  السـكان  و  الثقافـات  و 
قصـة مميـزة حقا" مضيفـا " إنه 
بلدالسـياحة بـدأت تجلـب اليهـا 
عشـاق السـفر و املغامـرة حيـث 
ممتعـة.  اوقاتـا  بهـا  سـيقضون 
إىل  "توجهـت  قائـال  واسرتسـل 
الجزائـر العاصمـة و غردايـة ثم 
تيميمـون يف قلب الصحـراء و هي 
واحـة موجـودة هنـاك. أمضيـت 
اسـبوعا مـن الزمـن لكننـي فعال 
اسـتمتعت" مضيفا أن سـفره إىل 

الجزائـر كان "سـاحرا".

الجزائـر  تحـدث ضيـف  كمـا 
عن كـرم و حسـن الضيافـة التي 
الذين، حسـب  تميـز الجزائريـن 
قولـه، يعتـرون السـائح "كزائر 
يمكنـه أن يتنقـل بصفـة عاديـة 

." ما تما
وبخصـوص حديثـه مـع وزير 
السـياحة و الصناعـات التقليدية، 
ب  البلجيكـي  الصحفـي  أشـاد 
تطويـر  يف  الحقيقيـة  "االرادة 
سـياحة اصيلـة للسـواح املحبـن 
اإلرادة  إىل  بالنظـر  للسـفر 
عـى  الحفـاظ  يف  السياسـية 
التاريـخ و املواقـع التـي أدرجـت 
العاملـي  الـرتاث  أغلبيتهـا ضمـن 
لليونسـكو". وبعد وصف سـفره 
الفريـدة،  بالتجربـة  الجزائـر  إىل 
إىل  مواطنيـه  الصحفـي  دعـا 
اكتشـاف الجزائـر و خـوض هذه 

املغامـرة.
للعلـم، يعتـزم فرانسـوا مازور 
ابتـداء مـن فيفـري القـادم نر 
خـالل  التقطهـا  التـي  الصـور 
و  غردايـة  مدينـة  يف  اقامتـه 
العاصمـة  الجزائـر  و  تيميمـون 
عـى مواقـع التواصـل االجتماعي 
 Un" حصتـه   و   RTBF لقنـاة 
أبـدى  كمـا   ."monde à part
رغبتـه يف القيـام بزيـارة أخـرى 
إىل الجزائـر إلنجـاز فيلـم وثائقي 
يف إحـدى املناطـق و مـع سـكان 
محليـن يتميـزون بأسـلوب حياة 

و عمـران خـاص بهـم.

أوبـاك"  "فينـاك  تطبيـق  إطـالق  تـم 
بنظـام الفينـاك android/ios، وهـو أول 
تطبيـق إلكرتونـي للخدمـة املكتبيـة عـر 

الوطـن يف املكتبـات الجزائريـة
وبحسـب وزارة الثقافـة والفنـون فـإن  
التكوينيـة  الـّدورة  ُمخرجـات  أهـم  بـن 
الوطنيـة الثانيـة حـول "تشـبيك املكتبات 
التـي  العموميـة"،  للمطالعـة  الرئيسـية 
للمطالعـة  الرئيسـية  املكتبـة  إحتضنتهـا 
مـن  برعايـٍة  أدرار  بواليـة  العموميـة 
والفنـون  الثقافـة  وزيـرة  السـيدة 
إطـالق  ُمولوجـي"،  "ُصوريـة  الدكتـورة 
تطبيـق "فينـاك أوبـاك" بنظـام الفينـاك 
android/ios، وهـو أول تطبيق إلكرتوني 
للخدمـة املكتبيـة عـر الوطـن يف املكتبات 

الجزائريـة.
واضافـت الـوزارة بـأن هـذا التطبيـق 
أهّمهـا  بعـد  عـن  خدمـات  عـدة  يُوفـر 
البحـث يف الفهـارس، حجز الكتـب،  وفتح 

للمؤلفـن.  حسـابات 
وكانت وزيـرة الثقافـة والفنون صورية 
مولوجـي قد أكـدت  أن  الدولـة الجزائرية 
مـن خـالل وزارة الثقافـة والفنـون، أولت 
أهميـة بالغـة للمطالعـة العموميـة إدراًكا 

وتوسـيع  وتكويـن  تثقيـف  يف  بدورهـا 
أعمـاره،  مختلـف  عـى  الفـرد  مـدارك 
الثقـايف  املشـهد  تنشـيط  يف  ومسـاهمة 

الوطنـي
و أكـدت أن الدولـة الجزائرية من خالل 
أهميـة  أولـت  والفنـون،  الثقافـة  وزارة 
بالغـة للمطالعـة العموميـة إدراًكا بدورها 
مـدارك  وتوسـيع  وتكويـن  تثقيـف  يف 
الفرد عـى مختلـف أعماره، ومسـاهمة يف 
تنشـيط املشـهد الثقـايف الوطنـي، والتـي 
تصـب كلها ضمـن بوتقة التنميـة املتعددة 
األوجـه التـي تعمل القيـادة السياسـية يف 
البـالد وعـى رأسـها رئيـس الجمهوريـة 
السـيد "عبـد املجيـد تبون"عـى تنفيذها، 
وتجى هـذا االهتمـام يف الحرص عـى بناء 
املكتبـات  وخاصـًة  الثقافيـة  املؤسسـات 
العموميـة منهـا ملـا لهـا مـن دور يف هذه 
عـدد  مـن  ذلـك  عـى  أدل  وال  التنميـة، 
العموميـة  للمطالعـة  الرئيسـية  املكتبـات 
مختلـف  عـر  مكتبـة   43 تجـاوز  الـذي 
يف  ملحقاتهـا  ننـىس  أن  دون  الواليـات 
البلديـات وكذا املكتبـات البلديـة املختلفة، 
هـذا الحرص يف دعـم املطالعـة و املكتبات 
لـم يتوقف يف بنـاء الهيـاكل ووضعها حيز 
ومتابعـة  ملتابعتهـا  تعـداه  بـل  الخدمـة 
نشـاطها وترقيتها وتحسـينها بما يتماىش 

واألهـداف املسـطرة لذلـك.

لقـاًء  والفنـون  الثقافـة  وزارة  تنظـم 
والفنيـة  الثّقافيـة  للجمعيـات  تقييميًـا 
وامُلرافقـة  املـادي  الّدعـم  مـن  امُلسـتفيدة 
يف إنجـاز املشـاريع يف إطـار إسـرتاتيجية 
ذات  الجمعيـات  ومرافقـة  لدعـم  الدولـة 
الطابـع الوطنـي واملحي الحاملة ملشـاريع 
الثقافـة  وزارة  تُنظـم  وفنيـة،  ثقافيـة 
والفنـون تَحت إرشاف الدكتـورة "ُصورية 

للجمعيـات  تقييميًـا  لقـاًء  ُمولوجـي"، 
الثّقافيـة والفنيـة امُلسـتفيدة مـن الّدعـم 
املـادي وامُلرافقـة يف إنجاز املشـاريع، وهذا 
مبادراتهـا  ملختلـف  وتقديـًرا  تشـجيًعا 
الهادفـة والقيمـة، التـي صنعـت مشـاهد 
ثقافيـة وفنيـة يف مختلـف مناطـق الوطن
 كمـا سـيعرف اللقـاء توقيـع إتفاقيـة 
إطار بـن وزارة الثقافـة والفنون واملرصد 

الوطنـي للمجتمـع املدنـي، وهـذا تطبيًقا 
الّسـيد  الجمهوريـة  رئيـس  لتعليمـات 
"َعبـد املجيـد تَبـون" الـذي دعـا مختلف 
وإيجـاد  التّعـاون  إىل  الدولـة  مؤسسـات 
صيغـة تحاوريـة مـع املرصد، وذلـك يوم 
التاسـعة  السـاعة  مـن  بدايـًة  الخميـس، 
والنصـف صباًحـا، بقـرص الثقافـة مفدي 

. ء زكريا

كتـاب  كورونـا"  زمـن  يف  "بصائـر 
مـن 80 صفحـة عـن دار املثقـف للنر 
و التوزيـع، لكاتبـة تـزودت مـن روافـد 
العقـل باملعرفـة، وضعـت فيـه مختلف 
مـا  وكل  وقراءاتهـا  خراتهـا  تعابـر 

تعرفـه يف هـذا الجانـب.
يف  رأت  كاتبـة  يحيـــاوي  دليلـة 
إصدارهـا الحديـث املولـد مـرآة حالهـا، 
وحـال النـاس الذين سـوف يسـتفيدون 
مـن صناعتهـا الراقيـة، والتـي اعترتها 
وسـيلة للتواصـل فيمـا بينهم، ورسـالة 
نقلــت  بها إليهـم مشـاعرها وأفكارها، 
ودنت بهـا نحوهم، ال سـيما اوالئك الذين 
يمتلكـون ذكاء لغويـا يمكنهـم مـن فهم 
مـا قدمتـه يف شـكل خواطـر اجتماعية، 
جاءت ضمـن قالـب فنّي واحـد وجميل، 

وفيـه الكثـر من سـحر التشـويق.
ومن خالل إطالع القـارئ عى محتوى 
الكتـاب سـيتجى فهمـه للحارض بشـكل 
أفضـل، ملـا يحملـه مـن معارف شـكلت 
الفرق بـن الحيـاة و املـوت، ويف حقيقة 
واقعة ال محالة سـوف تصدمنـا يف نهاية 
طريق قـد يطـول أو يقرص، وبسـبب أو 
دون سـبب، ، و أبانـت  فيـه عـن الفرق 
بـن الحقيقـة و الـرساب، وبـن الواقـع 

والغيـب الـذي يسـتطيع أن يقفـز عليـه 
اإلنسـان ثم يكمل طريقه حتـى وان كان 
قضيـة  تنتظـم حولهـا حياتـه، اعتقادا، 
ومعاشـا، ومصـرا، وألجـل هـذه الحياة 
سـطرت الكاتبـة يحيـاوي دليـل الحياة 
والنجـاة، وجعلـت منه رحلة قـد تأخذك 
البيئـات،  وأعنـف  الظـروف،  أقـىس  إىل 
وأعتـى املواجهات، إذ أنه يجعلك تتسـلح 
بأفضـل املهـارات، ويمنحـك قـوة دفـع 

إضافيـة لتسـتلم دفـة القيادة.
زمـن  يف  "بصائـر  كتـاب  يف  ورأت   
الـذي  مـا  للسـؤال  إجابـة  كورونـا" 
يمكننـي أن أربحـه يف ظل هـذه الصبغة 
مـن  لحظـة  يف  أنـه  ليجيـب:  اإللهيـة؟ 
لحظـات النـدم يمكـن أن تغـر أي يشء 
قبـل فـوات األوان، و قـد جاءت يف شـكل 
أهميتهـا،  األفـكار  منحـت  نصـوص 
وأخرجـت كل تلـك األفـكار مـن العـدم 
إىل الوجـود لتعرعـن مكنونـات الكاتبـة 
وخبايـا نفسـها ، خاصـة وأنها لـم  تكن 
الخارجيـة  بالبهرجـة  إطالقـا  مهتمـة 
الخارجـي،  وغالفـه  إصدارهـا  لعنـوان 
وجعلتهمـا يتناسـبان مع مضمـون جاء 
أدبـي جديـد ومبتكـر،  نـّص  يف شـكل 
متميز بأصالـة أفكاره، كما أن الهندسـة 

بالعواطـف،  ملمـة  جـاءت  النصيـة 
واألحاسـيس، االنفعـاالت، وربمـا الخيال 
أيضـا، وهـو مـا جعـل أسـلوبها رفيع، 
وقابـل للتأثـر بشـكل كبـر يف املتلقـي، 
وجعلـه يتعايـش مـع الحـدث الـذي قد 
يمنحـه الكثـر مـن املهـارات و بحسـب 
ضـوء  وعـى  واالهتمامـات،  األولويـات 
لـكل  الذاتيـة  االسـتيعابية  القـدرات 
شـخص، كمـا أن املحتـوى قـد يكسـب 
صـورة  تبنـي  التـي  الرؤيـة  القـارئ 
ذهنيـة أو واقعـاً متخياَلً ملا سـيصل إليه،  
الكاتبـة دليلـة يحيـاوي  وبحسـب رأي 
فـإن الفطـرة التي جبـل عليها اإلنسـان 
هـي بمثابـة العـروة الوثقـى أو الحبـل 
الرسي الـذي يربط بينه و بـن الطبيعة، 
يتجـزأ مـن  ال  تعتـر جـزء  وعالقتهمـا 
البنيـة اإلنسـانية التـي أودع اللـه تعـاىل 
فيهـا الكثر مـن اإلمكانـات والقـدرات، 
التـي تحفـز اإلنسـان دائمـاً عـى تعزيز 
دوره ومكانتـه، وبهـذا تكـون ابنة والية 
بـــاتنة قـد وضعـت نـّص أدبـي ُمعرِّ 
عّمـا حدث وعّمـا كان، بنوع من الَشـَغف 
و االحـرتاق الوجدانـي يف أغلـب تجّليـات 

مراحلـه.

مريم ق

مريم ق

مريم قس. شعراوي

م ق

الثقافي

يوفر عدة خدمات عن بعد أهّمها البحث في الفهارس وحجز الكتب 

تشجيًعا وتقديًرا لمختلف مبادراتها الهادفة والقيمة

في رحلة الكاتبة دليلة يحيـاوي نحو أقسـى الظروف وأعنف البيئات وأعتى المواجهات

اإطلق اأول تطبيق اإلكتروني للخدمة المكتبية عبر الوطن

وزارة الثقافة تعقد لقاًء تقييمًيا للجمعيات الّثقافية 
والفنية الُم�ستفيدة من الّدعم المادي

"ب�سائر في زمن كورونا"... ق�سية  تنتظم حولها 
حياة الن�سان  اعتقادا، ومعا�سا، وم�سيرا 

فريق من المخت�سين لإجراء 
خبرة حول الموقع الأثري 

المكت�سف ببلدية بابار

سيعد تقريرا مفصال يرفع إلى وزارة 
الثقافة والفنون
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تيليسكوب   الصباح

الصباح

صورة

وصـل فريـق مـن املختصـن مـن املركـز الوطني 
للبحـث يف علـم اآلثـار إىل والية خنشـلة إلجـراء خرة 

حـول موقع أثـري اكتشـف مؤخـرا ببلديـة بابار.
وحسـب مـا نقلتـه وكالـة األنبـاء الجزائريـة، عن 
مديـر الثقافـة والفنـون، محمـد العلوانـي، أن هـذه 
القطـاع،  وزيـرة  لتوصيـات  تبعـا  تمـت  العمليـة 

مولوجـي. صوريـة 
املركـز  مـن  املختصـن  مـن  فريـق  تنقـل  حيـث 
بمعيـة مختصـن  اآلثـار  علـم  للبحـث يف  الوطنـي 
مـن مديريـة الثقافـة والفنـون واملتحـف العمومـي 
الوطنـي اإلخـوة الشـهداء بولعزيـز والدائـرة األثرية 

خنشـلة. إىل 
ووصـل الفريـق، إىل املوقع األثري املكتشـف حديثا 
بمحيـط سـد بابـار، للتحقيق وإجـراء خرة بشـأن 

باملوقع. اتخاذهـا  الواجب  اإلجـراءات 
وسـيعد فريـق العمـل، فـور إنهـاء عملـه تقريـرا 
مفصـال يرفـع إىل وزارة الثقافـة والفنـون. يتـم عى 
إثـره اتخـاذ قـرار باسـتخراج أو حفظ الفسيفسـاء 
التـي عثـر عليهـا باملوقـع. وذلـك لحفظهـا وضعها 
تحـت تـرصف مختصـن يف علـم اآلثـار مـن أجـل 
للـدرك  اإلقليميـة  الفرقـة  وأبلغـت  هـذا  دراسـتها. 
الوطنـي ببلدية بابـار نهاية نوفمر املنـرصم مديرية 
الثقافـة والفنـون لواليـة خنشـلة. بخصـوص وجود 
حفـر عشـوائي بموقـع أثـري اكتشـف عـى ضفاف 

بابار. سـد 

بحـث وزيـر الشـؤون الدينيـة واألوقـاف يوسـف 
بلمهـدي مـع األمـن العـام التحـاد مجالـس الدول 
محمـد  اإلسـالمي،  التعـاون  منظمـة  يف  األعضـاء 
قريـيش نيـاس، الرتتيبات الخاصـة بأشـغال الدورة 
يف  الجزائـر  تحتضنهـا  التـي  االتحـاد  ملؤتمـر   17
الوزيـر  ذكـر  وباملناسـبة  القادمـة.  القليلـة  األيـام 
املولـد  الجزائـر يف فعاليـات  بتمثيـل  بأنـه تـرف 
بالسـنغال، حيـث كانـت  النبـوي الريـف األخـر 
الفرصـة، حسـبه، لتباحث هنـاك حـول كيفية خدمة 
بيـوت اللـه والقـرآن وخدمـة األمـة اإلسـالمية، فيما 
أكـد األمـن العـام التحـاد مجالـس الـدول األعضاء 
يف منظمـة التعـاون اإلسـالمي، عـى أنـه زيارتـه إىل 
الجزائـر، تهـدف أيضا إىل تبـادل األفـكار التي تدعم 

األمـة اإلسـالمية.

أبـدع جزائريـون يف التعبـر عـن فرحتهـم 
بالثلـج من خـالل الصـور املميـزة، املمتزجة 
املـرح  بـن  الرمزيـة  ودالالتهـا  تعابرهـا 
والتنكيـت وفعـل الخـر والتضامـن، ونقـل 
التميـز والتفـاوت الجمـايل لـكل منطقـة من 
الوطـن، والعـادات والتقاليـد، وغرهـا مـن 
الخصوصيات الطبيعيـة والجغرافية، واملواقع 
والحمويـة  والسـاحلية  الغابيـة  السـياحية 

املكتسـية باللـون األبيـض.
وتفريـغ  للبهجـة  فصـال  الشـتاء  وبـات 
مـا  بعـد  بالطبيعـة  واالحتـكاك  الضغـوط 
كان خـالل السـنوات األخـرة مصـدر خوف 
مـن وبـاء كورونـا، وكآبـة الحجـر الصحي، 

والجفـاف، حيـث سـاد اليـوم بيـاض الثلج 
يف إبداعـات فنيـة ألجمـل الصـور، تعبرا عن 
املتعـة واستبشـارا بموسـم فالحـي ناجـح.

ورغـم الحـوادث املعزولـة هنـا وهنـاك يف 
تراكـم  وتسـبب  النائيـة،  املناطـق  بعـض 
الثلوج يف حـوادث مرور مميتـة أحيانا، وغلق 
للطرقـات، إال أن صـور فـك العزلـة بحضور 
الجيـش الوطنـي الشـعبي، أضحـت مفخرة 
الجيـش  بهـذا  والتباهـي  للتضامـن  ورمـزا 
الذي لطاملـا كان األول يف أماكـن الكوارث ويف 
مسـاعدة سـكان املـدارش والجبـال واملناطق 

العزلة تعانـي  التـي 

يعتمـد الصينيـون العـالج باألعشـاب ملحاربة 
املوجـة الجديـدة مـن وبـاء كورونـا، ويضطر 
الغالبيـة إىل تنـاول األدويـة التقليديـة ملحاربة 

أوجـاع وآالم الفـروس.
الوحيـد  السـبيل  هـي  التقليديـة  فاألدويـة 
خصوصـا مع النقص الكبر يف أدوية املسـكنات 
واملضـادات الحيوية يف غالبيـة صيدليات البالد.
وقـال اختصـايص الطـب الصينـي التقليدي، 
يـو يل: “عانيـت مـن أعـراض الحمـى، وقمـت 
بتخمـر جرعـة مـن شـاي األعشـاب لنفـيس. 

وصلـت  الحـرارة  ارتفـاع  مـن  أعانـي  كنـت 
ألربعـن درجـة مئويـة تعرقـت بشـدة وبعـد 
تناول الشـاي الطبيعـي لم أصـب بالحمى منذ 

الحن”. ذلـك 
وبحسـب خراء األعشـاب، فإن الطب الصيني 
التقليـدي يسـتخدم منـذ آالف السـنن لعـالج 
جميـع أنواع األمـراض. لكنه غر فعـال يف عالج 
املـرض الفعـي. وهنـاك القليـل مـن البيانـات 
التـي تمـت مراجعتهـا من قبـل العلمـاء، لدعم 

مزاعـم فعاليـة هـذا الطب.

شـهد الحفـل الختامـي الخـاص بالطبعة 
األوىل مـن مسـابقة فـن الطهـي الـذي أقيم 
مؤخـرا، تكريـم 27 مرتبصـا مـن مختلـف 
مراكز التكوين املهنـي بالعاصمة، إىل جانب 
تكريـم لجـان التحكيـم، التـي عملـت عـى 
تقييـم أعمال املرتبصـن الذين بلـغ عددهم 
املشـاركون  أبـدع  حيـث  مرتبـص،   500
املتوَّجـون يف عـرض مـا جادت بـه أناملهم؛ 
مـن طبـخ تقليدي وعـرصي، وحلويـات تم 
عرضها باملدرسـة العليا للفندقـة واإلطعام؛ 
بهـدف التعريف بقدرات ومهـارات متكوني 
القطـاع يف شـعبة السـياحة والفندقـة، مع 
إعطاء نظـرة اسـترافية للنهـوض بقطاع 
الجزائـر،  واليـة  مسـتوى  عـى  السـياحة 

وإبـراز الـرتاث التقليـدي العريـق بها.
أشـار املدير الوالئي ملراكـز التكوين املهني 
عبـد الرحمـان طويـل، خـالل مداخلته، إىل 
أهميـة الحفاظ عـى اإلرث الوطنـي العريق، 
مؤكـدا عـى أهميـة إعطـاء هـذه الشـعبة 
ومسـاعدة  بهـا،  والرقـّي  حقهـا،  املهنيـة، 
الشـباب عـى التميـز فيهـا، "ال سـيما أنها 
الصناعيـة  املشـاريع  يف  قـوي  مسـاهم 
مجـال  يف  العمـل  يف  الطامحـن  للشـباب 
الفندقـة واإلطعام "، يضيـف املتحدث. وقد 
تم تكريـم ثالثة مرتبصـن يف كل تخصص، 
يف صناعـة جميع أنواع الخبـز، ومنها الخبز 
التقليـدي، والفطائر، والحلويـات التقليدية، 
وتصميـم وتزين الكعـك، والطبـخ العاملي، 
وتخصـص شـكوالطة، واملربى والسـكاكر، 
واألطباق التقليديـة، واملروبات والكوكتال.

اإلسـالم  اعتناقـه  صينـي  رعيـة  أعلـن  
بحـي  جـوزي  اإلمـام  القرآنيـة  باملدرسـة 
سـعيد عتبـة بوالية ورقلـة ،و تمـت العملية  
يف أجـواء إيمانيـة وسـط إخوانه املسـلمن . 

اإجراء خبرة حول الموقع الأثري 
المكت�سف ببابار في خن�سلة

تبادل الأفكار حول دعم 
الأمة الإ�سلمية

تكريم 27 متناف�سا في 
الطبعة الأولى لفن الطهي

رعية �سيني يعتنق 
الإ�سلم بورقلة

اإبداعات فنية لجزائريين ابتهاجا بالثلوج

الإعتماد على الأع�ساب لعلج ومحاربة 
موجة كورونا الجديدة

 سكان قرية سيوان بين ناري الثلوج والبحث عن قارورة الغاز 
بوالية سكيكدة    

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

رأسمالها: 100000 دج
العنوان:  133 شارع األمري 

خالد بولوغني - الجزائر

رقم السجل التجاري:
 16ب0116188 - 16/00

رقم الحساب البنكي الجاري
CPA

40000 00159 004
 50100 34 

املسري
ميهوبي عبد السالم

مساعد املسري
رايس عي نور الدين

مديرة النرش
بوخروفة حسيبة

اإلدارة واالشهار:
الهاتف: 0550.75.40.08
021.66.17.91               

هيئة التحرير
0676.28.22.13

مكتب املسيلة
 الهاتف: 0660.61.90.80 

دار الصحافة لقوي 
محمد لمين الحي االداري

الربيد االلكرتوني:
akhbarelsabahonline@gmail.com

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

0560.23.97.81
الطبع

SIA الطبع الوسط

اإلشهار: 
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تمكن أعـوان الفرقة املتعـددة املهام 
للجمـارك باسـطيل التابعـة ملصالـح 
مفتشـية األقسـام للجمـارك بالوادي، 
يف سـياق مواصلـة الجهـود امليدانيـة 
للمصالـح الجمركيـة العملياتيـة، من 
مهلوسـة  كبسـولة   20295 حجـز 
مـن نـوع بريغابالـن 300 ملـغ تـم 
ضبطهـا مخبـأة بإحـكام عـى متـن 

. حنة شا
الجمـارك،  واوضـح بيـان ملصالـح 
حيث تـم توقيف املخالفـن وإحالتهم 
املختصـة.،  القضائيـة  الجهـات  عـى 
وتنـدرج العمليـة يف إطـار ممارسـة 
بجهـاز   املنوطـة  الحمائيـة  املهـام 
وتكـرس  الجزائريـة،  الجمـارك 
سـبيل  يف  أعوانـه  وجاهزيـة  يقظـة 
الحفـاظ عى صحـة وسـالمة املواطن 
واملسـاهمة يف إقـرار النظـام واألمـن 

العامـن.

بواليـة  داٍم  مـرور  حـادث  أسـفر 
األربعـاء،  إىل  الثالثـاء  ليلـة  املنيعـة، 
عن سـقوط 14 ضحية بينهـم 3 قتى 

وأحـد عـر جريحـاً.
بحسـب مصالـح الحمايـة املدنيـة، 
الثالثـة  عـى  وضـع  الحـادث  فـإّن 
عـن  ونجـم  دقيقـة،  و40  صباحـاً 
بالطريـق  نفعيـة  سـيارة  انقـالب 
الوطنـي رقـم 01 باتجاه عـن صالح 
جـرى  أنّـه  وأفيـد  املنيعـة،  ببلديـة 
تحويل الضحايا إىل مستشـفى قريب.

الفجر 06:25 

الظهر 13:00 

العصر 15:45 

المغرب 18:08

العشاء 19:30

akhbarelsabahonline@gmail.com البريد اإللكتروني:  15 دج             الثمن                 385 العدد:  1444 هـ             04 رجب  الموافق لـ  2023م  26 جانفي   الخميس 

مواقيت الصالة للجزائر 
العاصمة وضواحيها

توقعات أحوال الطقس لنهار الغد

الجزائر 
12-05

قسنطينة 
08-03

ورقلة 
16-02

بشار 
13-01-

ال تنسوا متابعة صفحتنا على الفايسبوك:

fb.com/akhbarelasbah
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سحب من هذا العدد 
2000 نسخة

وهران 
13-05

تمكنـت فرقتـا حمايـة املمتلـكات الثقافية 
الوطنـي  والـدرك  باتنـة  الوطنـي  للـدرك 
لقـرص بلزمة من اسـرتجاع 19 قطعـة أثرية 
بهـذه  املتاجـرة  عمليـة  وإحبـاط  رومانيـة، 

ر. آلثا ا
اإلقليميـة  املجموعـة  بيـان  إىل  واسـتناداً 
للدرك، تّم تجسـيد هـذه العمليـة التي تدخل 
يف إطـار حمايـة املـوروث الثقايف أثنـاء تنفيذ 
مداهمـة عـى مسـتوى الطريـق الوطني رقم 
77 و بالضبـط بمشـتة مهـراس ببلدية قرص 

. بلزمة
ومّكـن توقيـف مركبـة كانـت قادمـة مـن 
ال  يف  شـخص  يقودهـا  سـالم  أوالد  بلديـة 
3 قطـع  العثـور عـى  العمـر مـن  41 مـن 
نقديـة أثريـة و ذلـك بعـد مراقبـة وثائقهـا 
وإخضاعهـا للتفتيـش األمنـي الدقيـق ليتـم 
اقتيـاد املعنـي ملقـر الفرقـة املحليـة ملواصلة 

الوثيقـة. ذات  التحقيـق وفـق 
منـزل  تفتيـش  بعـد  البيـان  وبحسـب 
املشـتبه فيـه مواصلـة للتحقيـق العثـور عى 
15  قطعـة نقديـة أثريـة أخـرى باإلضافـة 
إىل مهـراس صغـر الحجـم حيـث تبـن بعد 
إجـراء  الخـرة أن هـذه القطـع املسـرتجعة 

تعـود للحقبـة الرومانيـة.
وأّكـد املصدر ذاتـه أّن التحقيـق يف القضية 
مـازال متواصـال مـن طـرف الفرقـة املحلية  
للـدرك الوطنـي بقـرص بلزمة وفرقـة حماية 

املمتلـكات الثقافية للـدرك الوطنـي بباتنة.

خلـف حـادث مـرور وقـع مسـاء 
إقليـم  الثالثـاء عـى مسـتوى  أمـس 
واليـة البليدة وفاة شـخصن و إصابة 

ثالثـة آخريـن بجـروح .
و حسـب مصالـح الـدرك الوطني ، 
فـان الحـادث املـروري املميـت الذي 
وقـع مسـاء اول أمـس عـى مسـتوى 
الطريـق الوطنـي رقـم 4 الرابـط بن 
بلديتي بومدفع )عـن الدفى( و وادي 
جـر )البليدة( خلف وفاة شـخصن و 
إصابـة ثالثـة آخرين نقلوا عـى اثرها 

للمستشـفى لتلقـي العالج.
املـروري  الحـادث  هـذا  وتمثـل 
سـيارتن  بـن  مـا  اصطـدام  يف 
سـياحيتن، اسـتنادا لـذات املصالـح 
التـي دعـت مسـتعمي الطرقـات اىل 
بحـذر  السـياقة  و  الرسعـة  تفـادي 
خاصـة يف ظـل التقلبـات الجوية التي 
تشـهدها العديد مـن واليـات الوطن.

وسـجلت مديريـة الحمايـة املدنيـة 
وقـوع حـادث مـروري مسـاء أمـس 
عـى مسـتوى املمـر السـفي املحاذي 
مللعـب "مصطفـى تشـاكر" نتج عن 
تصـادم تسلسـي بـن مجموعـة من 
إصابـة  عـن  أسـفر  ممـا  املركبـات 
شـخصن بجـروح خطرة نقلـوا عى 
اثرهـا ملستشـفى "فرانـس فانـون" 

الجامعـي.
ووقـع صبـاح اامـس أيضـا حادث 
آخـر عـى مسـتوى حـي "13 ماي" 
مـن  البليـدة  مدينـة  مخـرج  عنـد 
اصابـة  خلـف  الشـمالية  الناحيـة 
شـخصن بجـروح اثر وقـوع تصادم 
مـا بـن مركبتـن ، وفقـا ملـا علم من 

الحمايـة املدنيـة .

كشـفت مصالـح الحمايـة املدنيـة 
الصياديـن  إنقـاذ  عمليـة  عـن 
بالتنـس  مـروان  بسـيدي  العالقـن 

الشـلف. واليـة 
املدنيـة  للحمايـة  بيـان  وحسـب 
فقـد تـم الوصـول اىل الضحيتـن و 
انقاذهمـا مـن عنارصهـا  ممثلن يف 
فرقـة البحـث و اإلنقـاذ يف االماكـن 

GRIMP الوعـرة 
واضـاف البيـان ان العمليـة كانت 
باإلضافـة  صعبـة  جـد  ظـروف  يف 
اىل التضاريـس الوعـرة و األمطـار و 
كـذا درجـات الحـرارة املنخفضة اىل 
انـه و بفضـل االحرتافيـة الكبرة تم 
الوصـول إليهـم و انقاذهـم و هم يف 

جيدة. صحـة 

عقوبات أخرى متفاوتة تراوحت بين 3 الى 10 سنوات حبسا نافذا لباقي المتهمين

سيتراوح ُسمك الثلوج بين 10 و15 سنتيمترًا

وإسعاف 52 شخصا لديهم بداية اختناق بالغاز

التمـس وكيـل الجمهوريـة لـدى محكمة 
القطـب الجزائي االقتصادي واملايل بسـيدي 
أمحمـد بالجزائـر العاصمة، إدانة السـعيد 
الرئيـس  مستشـار  و  شـقيق  بوتفليقـة 
الراحـل عبـد العزيز بوتفليقـة. بعقوبة 18 
سـنة حبـس نافـذ و 3 مليـون دج غرامـة 

نافذة. ماليـة 
كمـا التمـس الوكيـل بإدانة عـي حداد و 
محـي الديـن طحكـوت بعقوبـة 18 سـنة 
حبـس نافـذ و 8 مليـون دج غرامـة ماليـة 
نافـذة. والتمـاس ادانـة كل مـن معـزوز 
القـادر  وعبـد  كونينـاف رضـا،  و  احمـد 
كريـم .و نـوا طـارق بعقوبة 15 سـنة و8 
مليـون دج غرامة مالية نافـذة. مع التماس 
ادانـة بعـري محمد 12 سـنة حبـس نافذ 

و م8 مليـون دج غرامـة مـايل نافـذة.
ونفـس املحكمـة ادانـت كونيناف سـعاد 
نـور املتواجـدة يف حالـة فـرار بعقوبة 18 
سـنة حبـس نافـذ. و 8 مليـون دج غرامـة 
ماليـة نافـذة. مـع والتمـاس تاييـد امـر 
ادانـة  التمـاس  و  ضدهـا  دويل  بالقبـض 
النائـب الرملانـي السـابق. ميسـوم طاهر 

بعقوبـة 3 سـنوات حبس نافـذ و 8 مليون 
دج غرامـة مالية نافـذة. مع التمـاس ادانة 
كل مـن طحكـوت ابراهيـم حميد ورشـيد 
و نـارص و )ج.م.ج( بعقوبـة 10 سـنوات 
حبـس نافـذ. و 3 مليـون دج غرامـة مـايل 
نافـذة ، و التمـاس ادانـة املتهـم خليفاوي 
السـابق  العموميـة  االشـغال  مديـر  عـي. 
بعقوبـة 10 سـنوات حبس نافـذ والتماس 
ادانـة الرئيـس املدير العـام السـابق. لبنك 
الوطنـي الجزائـري عبـود عاشـور بعقوبة 

8 سـنوات حبس نافـذو مليـون دج غرامة 
نافذة. ماليـة 

فيمـا التمس وكيـل الجمهوريـة عقوبات 
 10 3اىل  بـن  ترواحـت  متفاوتـة  اخـرى 
سـنوات حبسـا نافـذا لباقي املتهمـن. من 
بينهم موظفـن و اطـارات الوكالة الوطنية 
للطريـق السـيارة. مـع التمـاس مصادرة 
جميـع ممتلكاتهـم العقاريـة و املنقولة ،و 

االرصـدة و الحسـابات البنكيـة .

لألرصـاد  الوطنـي  الديـوان  توقـع 
الجويـة، اسـتمرار تسـاقط ثلـوج يف 24 
والية، مـع تسـجيله موجة برد ستشـمل 
18 واليـة أخرى إىل غايـة اليوم الخميس. 
ويف نريـة خاصـة تمتـّد صالحيها إىل 
غاية مسـاء هـذا األحد، أصـدرت مصالح 
الديـوان املذكـور، تنبيهـاً مـن املسـتوى 
األول باللـون األصفـر خـاص بتسـاقط 
الثلوج عـى الواليات التاليـة: عن الدفى، 
تيـارت،  األغـواط،  املديـة،  تيسمسـيلت، 

سـيدي  النعامـة،  تلمسـان،  سـعيدة، 
بلعبـاس، البيـض، الجلفـة، أم البواقـي، 

باتنـة، خنشـلة، البليـدة وقسـنطينة.
عـى  الثلـوج  تسـاقط  أّن  وأفيـد 
املرتفعـات التـي يفـوق علوهـا 800 إىل 
900 مـرت، كمـا يـرتاوح ُسـمك الثلـوج 
بـن 10 و15 سـنتيمرتاً، عى أن اسـتمر  
السـاعة  غايـة  إىل  الثلـوج  تسـاقط 
األربعـاء  امـس  مسـاء  مـن  التاسـعة 
بواليات: بومـرداس، تيـزي وزو، بجاية، 

جيجـل، سـطيف، ميلة، بـرج بوعريريج 
والبويـرة.

يف سـياق متصـل، أعلـن الديـوان عـن 
اسـتمرار موجـة الـرد إىل غايـة اليـوم 
خنشـلة،  تبسـة،  بواليـات:  الخميـس 
باتنـة، ام البواقـي، ميلـة، سـطيف، برج 
بوعريريـج، البويرة، تيـزي وزو، الجلفة، 
غردايـة،  األغـواط،  سـعيدة،  تيـارت، 

النعامـة وبشـار. البيـض،  املنيعـة، 

املدنيـة  الحمايـة  وحـدات  سـجلت 
2626 تدخـل يف مناطـق مختلفـة مـن 
الوطـن خـالل 24 سـاعة األخـرة وهذا 
عـى إثر تلقـي مكاملات االستغــاثة من 
طـرف املواطنن، هذه التدخالت شـملت 
الحمايــة  أنشـطة  مجـاالت  مختلـف 
املدنيـة سـواء املتعلقة بحـوادث املرور، 
الصحـي،  اإلجـالء  املنزليـة  الحـوادث 
إخمـــاد الحرائـق و األجهـزة األمنيـة.

واوضح بيـان للحماية املدنيـة انه   يف 
سـياق حـوادث املـرور، قامـت وحدات 
الحمايـة املدنية بــ 107 تدخل عى إثر 
عدة حـوادث سـجلت عر عـدة واليات، 
خلفـت هـذه األخرة وفاة 10 اشـخاص 
و  إصابـة 117 اخريـن بجروح مختلفة 
التكفـل  تـم   الخطـورة،   ومتفاوتـة 
املـكان وتحويلهـم  بالضحايـا يف عـن 
وأثقـل  االستشـفائية  املصالـح  اىل 
حصيلـة سـجلت بوالية املنيعـة بوفاة 5  
أشـخاص و إصابـة 14 اخرين بجروح 

مختلفـة عـى إثـر  حادثي مـرور .
كمـا تدخلـت ذات الوحـدات  من أجل 

لديهـم  شـخصا   52 وإسـعاف  إنقـاذ 
بدايـة إختنـاق جـراء إستنشـاقهم غاز 
أحـادي أكسـيد الكربـون CO املنبعـث 
مـن أجهـزة التدفئـة و سـخانات املياه 
و الحمـام داخـل منازلهـم، عـر عـدة 
التكفـل  تـم   ، الوطـن   مـن  واليـات 
ونقلهـم  املـكان  عـن  يف  بالضحايـا 
املؤسسـات  اىل  مقبولـة  حالـة  يف 

. االستشـفائية 
و تـم تسـجيل 5 وفيـات اختناقا بغاز 
احـادي الكربـون خـالل نفـس الفـرتة 
وفـاة   تلمسـان   واليـة  مسـتوى  عـى 
شـخصن من عائلـة واحـدة يبلغان من 
العمـر 47 سـنة و 40 سـنة مختنقـن 
املنبعـث مـن  الكربـون  احـادي  بغـاز 
سـخان املـاء بقرية جـرادة بلدية صرة 
، واليـة نعامـة  وفاة شـخص من جنس 
ذكـر يبلـغ مـن العمـر 40 سـنة متويف 
املنبعـث مـن  الكربـون  احـادي  بغـاز 
موقـد تقليـدي باملسـكن العائـي بحي 
التسسـر الذاتـي بلدية مريـة  ، والية 
امـرأة  تبلـغ مـن  البواقـي   وفـاة  أم 

العمـر 51 سـنة متوفيـة بغـاز احادي 
الكربـون املنبعث مـن مدفأة  باملسـكن 
العائـي بحـي 350 مسـكن  بلدية عن 
البيضـاء ، واليـة سـطيف   وفاة شـيخ 
يبلـغ مـن العمر 74 سـنة متـويف جراء 
اختناقه بغـاز احادي الكربـون املنبعث 
مـن مدفـأة  باملسـكن العائـي بـدوار 
الجويـدة بلدية عن وملـان   ، تم تحويل 
الضحايـا مـن طـرف عنـارص الحماية 

املدنيـة اىل املؤسسـات االستشـفائية .
للعلـم ، تدخـل أفـراد الحمايـة املدنية  
لواليـة سـعيدة عى اثر  انفجـار قارورة 
قديـم  بمسـكن  بحريـق  متبـوع  غـاز 
بمزرعـة زيريـو بلديـة سـعيدة ، خلف 
اصابة 4 اشـخاص بحـروق من الدرجة 
الثانيـة ، تـم التكفل بهم يف عـن املكان 
املحـي  املستشـفى  اىل  تحويلهـم  ثـم 
الحمايـة  لوحـدات  الرسيـع  التدخـل   ،
املدنيـة سـمح باخمـاد الحريـق ومنـع 

انتشـاره اىل األماكـن املجـاورة .

التما�س 18 �سنة حب�سا نافذا لل�سعيد بوتفليقة وحداد وطحكوت

ت�ساقط الثلوج في 24 ولية وموجة برد ت�سمل 18 ولية 
اأخرى اإلى غاية اليوم

وفاة 15 �سخ�سا ب�سبب اإرهاب الطرقات والقاتل
 ال�سامت في 24 �ساعة

ا�سترجاع 19 قطعة اأثرية 
رومانية بباتنة

وفاة �سخ�سين و اإ�سابة 
ثلثة اآخرين بجروح 

في حادث مرور

اإنقاذ ال�سيادين العالقين 
ب�سيدي مروان بالتن�س

حجز 20295 كب�سولة 
مهلو�سة من نوع بريغابالين 

300 ملغ بورقلة

14 �سحية في حادث مرور 
داٍم بالمنيعة
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