
�ضتخ�ض�ص في الأيام الأخيرة من ال�ضهر الف�ضيل  لبيع لوازم عيد الفطر

بدري�ضي:  فتح 553 �ضوق جواري لتوفير المواد الغذائية طيلة �ضهر رم�ضان

ت�ضويق اأول �ضيارة "فيات" الم�ضتوردة الأ�ضبوع المقبل
فيما �ضتكون النطالقة في ت�ضنيع �ضيارة "فيات" جزائرية 100 بالمائة �ضهر �ضبتمبر

07

تطابق كلي لوجهات 
النظر حول ال�ضحراء 
الغربية بين الجزائر 

واأوغندا

توقيع اتفاقيتين و5 مذكرات تفاهم 

akhbarelsabahonline@gmail.com الربيد اإللكرتوني:  15 دج             الثمن                 417 العدد:  1444 هـ             20 شعبان  لـ  الـموافق  2023م  13 مارس   اإلثنني 

مف���ارز م�ض���تركة للجي����ص توق���ف 25 عن�ض���ر دع���م للجماع���ات الإرهابي���ة

يومية إخبارية وطنية

16

وزارة الت�ضامن..
ا�ضتحداث من�ضة رقمية 
وحديثة  للتكفل الأمثل 

بالفئات  اله�ضة

وزارة العدل تفرج 
عن العمليات التكوينية 

المبرمجة لفائدة الق�ضاة 
والإطارات

 تحديد �ضهر ماي لإطالق 
مخطط وقائي �ضد حرائق 
الغابات واأخطار ال�ضباحة
في إطار مواصلة عصرنة خدماتها

من 12 إلى 18 مارس 2023

التحضير لموسم االصطياف لـ2023
دعوات لتدخل الجهات الوصية لتقنين بيعها

الم�ضادات الحيوية ..القاتل الذي يهدد حياة الجزائريين  بتورط ال�ضيادلة والأطباء

05

03

05

07

03

05

مع حجز 48 سالح ناري و7 قنابل تقليدية الصنع

 البروفي�ضور �ضعراوي:  90 % من الأطباء  يخ�ضعون لطلبات المري�ص في العالج
 نحو وفاة 10 ماليين �ضخ�ص اآفاق 2050 ب�ضبب �ضوء ا�ضتعمال الم�ضادات الحيوية

 ايقاف 301 تاجر مخدرات مع حجز 26.47 قنطار من الكيف المعالج

 الرئي�ص تبون: انعقاد اجتماع م�ضغر لدول حركة عدم النحياز في الجزائر قريبا



اإلثنني 13 مارس 2023م 02
الـموافق لـ 20 شعبان 1444 هـ

البحرينيـة  بالعاصمـة  افتتحـت، 
"املنامـة" أشـغال الجمعيـة العامة 146 
والـدورة 211 للمجلس الحاكـم لالتحاد 
الربملانـي الـدويل والتـي جـرت بحضور 
األول  الوزيـر  رئيـس  نائـب  مـن  كل 
البحرينـي، خالـد بن عبد اللـه آل خليفة، 
بـن  أحمـد  و  الـوزراء،  رئيـس  نائـب 
سـلمان ملسـلم، رئيـس مجلـس النـواب 
البحرينـي، وكذا رئيس االتحـاد الربملاني 
الـدويل دوارتـي باشـيكو، وقـد حـر 
وفـد الربملـان الجزائـري هـذه األشـغال 
ضمـن أكثـر مـن 1000 برملانـي  منهم 
50 رئيـس برملان يمثلـون أزيد من 120 

وطنيا.   برملانـا 
برملانيـو  يناقـش  أن  املنتظـر  ومـن 
العالـم مواضيع عـدة، مدرجـة يف جدول 
أعمـال لجـان وهيئـات االتحـاد الربملاني 
الـدويل ضمـن موضـوع النقـاش العـام 
 " ب  املوسـوم  املوضـوع  يعالـج  الـذي 
تعزيـز التعايـش السـلمي واملجتمعـات 
الشـاملة للجميـع : مكافحـة التعصب".

وسـتعتمد الجمعيـة العامـة قـرارات 
بشـأن البنـد الطـارئ، واملوضـوع الذي 
اتخذتهمـا كل مـن اللجنة الدائمة للسـلم 
الهجمـات  بعنـوان:  الدوليـن  واألمـن 
والجرائـم اإللكرتونيـة املخاطـر الجديدة 
عـى األمـن العاملـي"، واللجنـة الدائمـة 

الجهـود   " بعنـوان  املسـتدامة  للتنميـة 
رصيـد  لتحقيـق  املبذولـة  الربملانيـة 

الغابـات".  كربـون سـلبي يف 
اللجنـة  أن  إىل  اإلشـارة  وتجـدر 
الـدويل،  الربملانـي  لالتحـاد  التنفيذيـة 
مـن  و10   9 يومـي  عقـدت  قـد  كانـت 
وقـد   ،290 اجتماعهـا  الشـهر  هـذا 
ومناقشـة  لدراسـة  األشـغال  خصصـت 
مسـائل تنظيمية وإدارية لكونهـا الهيئة 

املخولـة.  
كما عقـد منتـدى النسـاء الربملانيات، 
دورتـه ال 35 صبـاح اليـوم، وخصصت 
للمسـاهمة يف أشـغال الجمعية العامة ال 

146 مـن منظـور جندري. 
الجزائـري  الربملـان  فـإن  وللتذكـر، 
ممثل يف هذه األشـغال بوفد يرأسـه منذر 
بـودن نائـب رئيـس املجلـس الشـعبي 
الوطنـي ويضـم كل مـن النائبـن فريدة 
وكـذا  بوشـويط  أنـوار  إليمـي ومحمـد 
طالبـي،  عـي  خـريش،  أحمـد  السـادة 
عبـد القـادر سـاهي والسـيد فوزيـة بن 
باديـس أعضـاء مجلس األمـة كما حر 
االفتتاح رئيـس الوفد املشـارك يف املؤتمر 
الثانـي للشـبكة الربملانيـة لحركـة عـدم 
االنحيـاز بطيـش نـارص نائـب رئيـس 

املجلـس الشـعبي الوطنـي .

لحركـة  الثانـي  للمؤتمـر  تحضـراً   
البنـاء الوطنـي عقد امللتقـى املتخصص 
نائـب  والطلبـة تحـت إرشاف  للشـباب 

رئيـس الحركـة األسـتاذ احمـد الـدان.
التكويـن  وزيـر  املؤتمـر  وحـر 
ياسـن  الدكتـور  املهنيـن  والتعليـم 
مرابـي، نائـب رئيـس املجلس الشـعبي 
الوطني األسـتاذ عـالل بوثلجـة، ونواب 
املجلس الشـعبي الوطني عـن العاصمة، 
وأعضـاء مـن املكتـب الوطنـي للحركة.

رئيـس  نائـب  امللتقـى  وافتتـح 
الحركـة، أحمـد الـدان، يف كلمـة حـول 
أدوار الشـباب والفاعليـة إتجـاه الوطن 
ومـا بـات تعيشـه الجزائـر الجديـدة يف 
الحفاظ عى السـيادة، والتأثـر االيجابي 
مـع جميـع رشائـح املجتمـع وترسـيخ 

املجتمعـي.  التماسـك 

وتلتهـا كلمـة لنائـب رئيـس املجلس 
عـالل  األسـتاذ  الوطنـي،  الشـعبي 

. بوثلجـة
واثـرى النقـاش اإلعالمـي مصطفـى 
بونيـف بمداخلـة عـن الشـباب واالعالم 
تـاله  االجتماعـي،  التواصـل  وشـبكات 
أرشف درويـش بمداخلـة عـن خـربات 

وتجـارب الشـباب يف واقـع العمـل.
وكمـا تـم خـالل املؤتمـر املتخصص 
املواضيـع  مناقشـة  والطلبـة  بالشـباب 
التاليـة من خـالل ورشـات تفاعلية بن 
الشـباب، العمـل الطالبي واقـع وافاق.، 
واقـع  يف  الشـباب  وتجـارب  خـربات 
العمـل.، الشـباب والطلبة واملشـاركة يف 
واالعـالم  الشـباب  السياسـية.،  الحيـاة 

االجتماعـي. التواصـل  وشـبكات 

على هامش مشاركتها في هذه التظاهرة 

الملتقى المتخصص للشباب والطلبة

الجمعية 146 لالتحاد البرلماني الدولي

خالل مشاركته في اجتماعات اللجنة الدائمة للسلم واألمن الدوليين باالتحاد البرلماني الدولي

للتحضير للقاء الجهوي لألمين العام لالفالن

 146 الجمعيـة  أشـغال  افتتـاح  قبيـل 
لالتحاد الربملانـي الدويل، تواصـل املجموعات 
التنسـيقية،  اجتماعاتها  الجيوسياسـية عقـد 

للمعـارض. العاملـي  البحريـن  بمركـز 
مـا  يف  املشـرتك  الربملانـي  الوفـد  وشـارك 
بـن غرفتـي الربملـان يف االجتماع التشـاوري 
للمجموعـة اإلسـالمية ، ممثـال برئيـس الوفد  
منـذر بـودن ، نائـب رئيس املجلس الشـعبي 
الوطنـي ، و محمـد أنـوار بوشـويط ، وقـد 
اآلراء  وتبـادل  للتشـاور  االجتمـاع  خصـص 
حـول الطلبات الخاصـة بإدراج بنـود طارئة 

عـى جـدول أعمـال الجمعيـة العامة. 
وتمحـور االجتماع حـول االتفاق عـى تأييد 
االقـرتاح الـذي تقـدم بـه مجلـس الشـورى 
لدولـة قطـر، بشـأن إدراج بنـد طـارئ عـى 
الربملانـي  االتحـاد  جمعيـة  أعمـال  جـدول 
ازدراء  "تجريـم  عنـوان:  تحـت  الـدويل،  
األديـان وانتهـاك دور العبـادة واملقدسـات ، 
ونـر الكراهيـة بـن الشـعوب ، والدعوة إىل 
التعايـش والتسـامح والسـالم  قيـم  تعزيـز 

الدوليـن".  واألمـن 
وتدخـل منذر بـودن نائـب رئيـس املجلس 
إبراهيـم  تحيـات  ونقـل  الوطنـي  الشـعبي 
بوغـايل رئيـس الـدورة 17 التحـاد مجالـس 
الـدول األعضـاء يف منظمة التعاون اإلسـالمي  
وأكـد مسـاندة الربملـان الجزائـري و إبراهيم 
مبـادرات  لـكل  املجلـس  رئيـس  بوغـايل 
املجموعـة اإلسـالمية و مـا يرتتـب عنهـا من 
موحـد  موقـف  تبنـي  إىل  داعيـا  قـرارات، 
بشـأن دعـم البند الطـارئ املقـدم من طرف 
مجلـس الشـورى القطري معتربا أنـه يتناول 
مسـألة توافقيـة تجمع بـن القيم اإلنسـانية 

والتعايـش السـلمي و احـرتام اآلخـر.
وانطلقـت    أشـغال الجمعيـة 146 لالتحاد 
الربملانـي الـدويل، بحضـور 143 برملانـا من 
مختلـف الـدول وأكثـر مـن 1700 مشـارك 
يف  أكـرب تجمـع برملانـي يف العالـم، تحتضنه 
العاصمـة املنامـة  بمركـز البحريـن العاملـي 

للمعـارض، يف الفـرتة مـن 11 إىل 15 مارس 
 .2023

وقـد افتتـح الشـيخ خالـد بـن عبـد الله آل 
البحرينـي،   الـوزراء  رئيـس  نائـب  خليفـة، 
أشـغال  الجمعيـة التـي تنعقـد هـذا العـام 
السـلمي  التعايـش  تعزيـز   " تحـت شـعار 
مكافحـة  للجميـع:  الشـاملة  واملجتمعـات 
التعصـب"، ويتضمن جدول أعمالها دراسـة 
ومناقشـة عـدة مسـائل يف مختلـف املجاالت 
واملسـاواة  والتنميـة  السـلم  غـرار   عـى 
وحقـوق االنسـان وتمكن الشـباب وتكريس 
الديمقراطيـة...  موزعـة بن هيئـات االتحاد، 
املعنيـة  واللجنـة  الحاكـم  املجلـس  منهـا 
بشـؤون فلسـطن، وكـذا منتـدى الربملانين  
الشـباب والفريق االستشـاري رفيع املستوى 
والتطـرف  اإلرهـاب  بمكافحـة  املعنـي 

العنيـف... 
وسـيصدر  عن الجمعية قـرارات وتوصيات 
تتمحور حـول املوضوع الرئيـي، وكذا البند 
الطـارئ الذي سـيختاره املشـاركون من بن 

املواضيـع املقرتحـة ذات األولوية العالية.
وجديـر بالذكـر أن االتحاد الربملانـي الدويل 
هـو منظمـة برملانيـة عامليـة، تم إنشـاؤها يف 

عـام 1889، تضـم 180 برملانـا عضـوا مـن 
القـارات الخمـس، وتهـدف إىل املسـاهمة من 
خـالل العمل والتعـاون الربملانين،  يف تحقيق 
الحكـم  تشـجيع  عـرب   الشـعوب  تطلعـات 
الديمقراطـي  وترقية دور املـرأة وتعزيز قيم 
الحـوار والسـلم  والحريـة، وكـذا  تجسـيد  
أهـداف التنمية املسـتدامة بتعـاون وثيق مع 

املتحدة.  منظمـة األمـم 
هذا ويشـارك يف أشـغال الـدورة الــ 146 
واالجتماعـات  الـدويل  الربملانـي  لالتحـاد 
املصاحبـة،  وفـد برملانـي مشـرتك فيمـا بن 
غرفتـي الربملـان، يتشـكل مـن  منـذر بودن، 
نائب رئيـس املجلس الشـعبي الوطني، أحمد 
خـريش، عضـو مجلـس األمـة، عضـو اللجنة 
التنفيذيـة لالتحـاد الربملانـي الـدويل، فوزية 
بـن باديـس، عضـو مجلـس األمـة، عضـو 
األوسـط  الـرق  بقضايـا  املعنيـة  اللجنـة 
باالتحـاد الربملانـي الدويل، عـي طالبي، عضو 
مجلـس األمـة، عبـد القـادر سـهي، عضـو 
مجلـس األمـة، فريـدة إليمي، نائـب باملجلس 
الشـعبي الوطنـي، محمـد أنـور بوشـويط، 

نائـب باملجلـس الشـعبي الوطنـي.

دعـا الربملـان العربـي إىل حـث الحكومـات 
عـى رسعة التوصـل إىل اتفاقية عاملية شـاملة 
لحماية وتعزيز األمن السـيرباني، اسـتناداً إىل 
قـرار الجمعيـة العامـة لألمم املتحـدة يف 28 
ديسـمرب 2019، ببدء عمليـة صياغة معاهدة 
دوليـة جديـدة ملكافحـة الجرائم السـيربانية 

عـى املسـتوى العاملي.
جـاء ذلـك خـالل كلمـة الربملـان العربي يف 
واألمـن  للسـلم  الدائمـة  اللجنـة  اجتماعـات 
الدوليـن باالتحـاد الربملانـي الـدويل خـالل 
سـوف  قـرار  ملـروع  النهائيـة  الصياغـة 
يصـدر عـن اللجنة تحـت عنـوان "الهجمات 
والجرائـم اإللكرتونيـة: املخاطـر الجديدة عى 
األمـن العاملـي"، وذلـك يف إطـار اجتماعـات 
الجمعيـة العامة الــ 146 لالتحـاد الربملاني 
الـدويل واالجتماعـات املصاحبة لهـا املنعقدة 

بمملكـة البحريـن.
وقـد شـارك يف هـذا االجتمـاع ممثـالً عـن 

الربملـان العربي معايل النائب الشـيخ شـعالن 
الربملـان  رئيـس  نائـب  الكريـم  عبدالجبـار 
العربـي، الـذي أكـد يف الكلمـة التـي ألقاهـا 
الهجمـات  أن  عـى  العربـي  الربملـان  باسـم 
والجرائـم اإللكرتونية أصبحت تشـكل تهديداً 
خطـرا عى األمـن القومي واملجتمعـي للدول، 
ملا تشـكله مـن مخاطـر عـى البنيـة التحتية 
الحيويـة التـي أصبحـت تًـدار يف الكثـر من 
الـدول إلكرتونيـاً، فضالً عـن مخاطرها أيضاً 
عـى أسـواق األوراق املالية وقواعـد البيانات، 
حقيقـي  تهديـد  مـن  ذلـك  يشـكله  ومـا 

لالقتصـاد الرقمـي.
القضيـة  هـذه  أن  "شـعالن"  وأضـاف 
احتلـت أولويـة متقدمة يف اهتمامـات الربملان 
أول   ،2021 الـذي أصـدر يف عـام  العربـي، 
قانـون عربـي اسرتشـادي لحمايـة وتعزيـز 
مـن  العربيـة،  الـدول  يف  السـيرباني  األمـن 
أجل حث وتشـجيع برملانـات الـدول العربية 

عـى صياغـة إطار قانونـي متكامـل يتصدى 
حمايـة  مـن  ويعـزز  السـيربانية،  للجرائـم 
البنـى التحتيـة اإللكرتونية يف الـدول العربية، 
التقليديـة  الجزائيـة  النصـوص  السـيما وأن 
ال تكفـي ملواجهـة هـذه الجرائـم املسـتحدثة 
التـي تعتمـد يف ارتكابهـا عى وسـائل التقنية 
قوانـن  مكافحتهـا  يف  وتتطلـب  املتطـورة، 
خاصـة بهـا تتناسـب مـع طبيعتهـا املعقدة 

املتسـارعة. وتطوراتهـا 
كما شـدد "شـعالن" عـى رضورة أن يكون 
هنـاك تعـاون دويل يف سـبيل إنشـاء قاعـدة 
ثَة باسـتمرار، تتضمن الهجمات  بيانـات ُمحدَّ
الـدول،  لهـا  تتعـرض  التـي  السـيربانية 
ودراسـتها كمـاً ونوعـاً، واقـرتاح التوصيـات 
املالئمة للتعامـل معها، موضحـاً أن مثل هذه 
املعلومـات، يمكـن أن آليـات لإلنـذار املبكـر 
ضد انتشـار الهجمـات والجرائم السـيربانية 

. ملحتملة ا

 نظمـت اللجنـة االنتقالية ملحافظـة غليزان، 
بمقـر  إجتماعـاً  الوطنـي،  التحريـر  لجبهـة 
املحافظـة حـره كل مـن، أعضـاء اللجنـة 
االنتقاليـة ملحافظـة غليـزان ، أعضـاء اللجنة 
الوالئيـة لتحضـر املؤتمـر الحـادي عـر ، 
أمنـاء القسـمات ومندوبـي املؤتمـر الحـادي 

عر
وتم خـالل االجتمـاع التطـرق إىل مخرجات 

االجتماع املنعقـد يوم الثالثـاء املايض ألعضاء 
املكتـب السـيايس للحـزب مع رؤسـاء اللجان 
االنتقاليـة ملحافظـات واليـات الغـرب، والذي 
الجهـوي    للقـاء  التحضـر  أجـل  مـن  عقـد 
األمـن العـام للحزب بعجـي أبـو الفضل مع 
املنتخبـن املحلين ملحافظات الغـرب يوم 18 

املقبـل بواليـة وهران. مارس 
التنظيـم  التأكيـد عـى رضورة  ثـم  حيـث 

الجيـد والجاهزية التامة لكل أمناء القسـمات 
مـن حيـث التحضـر لهـذا اللقـاء الهـام من 
التعبئـة الالزمـة  والتنسـيق املحكـم  فيمـا 
بينهـم وتحسيسـهم بمـدى أهميـة إنجاحـه 
من خـالل اسـداء تعليمـات وتوجيهات قصد 
بجاهزيـة  املوعـد  يف  ليكونـوا  بهـا  االلتـزام 

. مة تا

الوطني

الدعوة اإلى تعزيز قيم التعاي�ص والت�ضامح 
وال�ضالم والأمن الدوليين

البرلمان العربي يدعو اإلى �ضرعة التو�ضل اإلى اتفاقية 
عالمية �ضاملة لحماية وتعزيز الأمن ال�ضيبراني

التاأكيد على �ضرورة الجاهزية التامة لكل اأمناء الق�ضمات

والطاقـة  النقـل  لجنـة  عقـدت 
والعلـم  واالتصـاالت  والصناعـة 
والتكنولوجيـا بالربملـان االفريقي د. 
بهجة العمـايل، رئيسـة اللجنة، أول 
أمـس الجمعـة 10 مـارس 2023، 
اجتماعـا خصصـت أشـغاله لضبط 
الربنامـج السـنوي ألشـغال اللجنة.

 ويف مسـتهل االجتمـاع اوضحت 
املتوخـى  الهـدف  ان  الرئيسـة 
حـول  والتشـارك  التشـاور  هـو 
سـتعتمدها  التـي  العمـل  طريقـة 
مؤكـدة  اشـغالها،  لسـر  اللجنـة 
بـان االسـتماع اىل اراء واقرتاحـات 
وتحسـن  إلثـراء  مهمـة  االعضـاء 
بروتوكـوالت  لتطبيـق  اللجنـة  أداء 
االتحـاد االفريقـي، وتنفيـذ أجنـدة 

.2063
 كمـا ركزت العمـايل يف مداخلتها 
املتعلقـة  القضايـا  دراسـة  عـى 
للنقل  االساسـية  القاعـدة  بتطويـر 
واالتصـاالت وتوقيـع اتفاقية االجواء 
املفتوحـة الخاصة بإفريقيا مشـددة 
عـى أهمية تفعيـل برنامـج االتحاد 
االفريقـي حـول ربـط القـارة مـن 

شـمالها اىل جنوبهـا و من وسـطها 
اىل رشقها و غربها بخطوط السـكك 
الحديديـة، و أكـدت أنهـا سـتعمل 
طريـق  اسـتكمال  عـى  برصامـة 
الوحـدة االفريقيـة و تعزيـز الطرق 
باألليـاف البرصية. أمـا فيما يخص 
مجـال الطاقـة أولـت رئيسـة لجنة 
النقـل اهتمامها بأنابيـب نقل الغاز 
الجزائريـة النيجريـة التي سـتمكن 
من تصديـر الغاز وتحقيـق التنمية 

القارة. يف 
وجديـر بالذكر أن هـذا االجتماع 
مـروع  عـى  باملصادقـة  خلـص 
خطـة عمل سـنة 2024 ومناقشـة 
أهم املسـائل املتعلقـة باختصاصات 
اللجنـة  اسـتمعت  كمـا  اللجنـة، 
البيانـات  حـول  عـرض  اىل 
الـذي  الحديثـة  والتكنولوجيـات 
قدمتـه الخبرة مرجام فان رايسـن 
مـن االتحاد االوروبـي حيث عرضت 
عـن  واسـرتاتيجيات  آليـات  عـدة 
كيفيـة حمايـة البيانات الشـخصية 

الرقميـة. واملعلومـات 

العمالي تتراأ�ص اجتماعا للجنة النقل 
والطاقة وال�ضناعة والت�ضالت والعلم 

والتكنولوجيا بالبرلمان الفريقي

 فريال/ت

 فريال/ت

 فريال/ت فريال/ت

فريال/ت

فريال/ت

وفد البرلمان الجزائري يح�ضر افتتاح 
اأ�ضغال الجمعية العامة 146 والدورة 211 
للمجل�ص الحاكم لالتحاد البرلماني الدولي 

حركة البناء الوطني تبا�ضر 
التح�ضيرات الجارية لموؤتمرها 
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بعـث رئيـس الجمهورية، عبـد املجيد 
تبـون، برسـالة تعزية إىل عائلـة املجاهد 
الراحـل قـزان جيـاليل، املدعـو "الرائـد 
السـبت  املنيـة  وافتـه  الـذي  عفـان" 

بوهـران.
لرئيـس  التعزيـة  رسـالة  يف  وجـاء 
الجمهوريـة: "تلقيـت ببالـغ التأثـر نبأ 
وفـاة املرحـوم املجاهـد قـزان جيـاليل، 
وهو مـن أوائـل الذين التحقـوا بصفوف 
 1955 الوطنـي سـنة  التحريـر  جيـش 
ليتقلـد  التاريخيـة،  الخامسـة  بالواليـة 
بالثقـة  يحظـى  جعلتـه  قياديـة  مهـام 

االسـتقالل  بعـد  ويتـوىل  والتقديـر، 
سـامية". مسـؤوليات 

وأمـام هـذا املصـاب األليـم - يضيف 
إليكـم  "أتقـدم   - الجمهوريـة  رئيـس 
وإىل أهلـه وأقاربـه، ورفاقـه املجاهدين، 
مشـاعر  وأصـدق  التعـازي  بأخلـص 
أن  وجـل  عـز  املـوىل  داعيـا  املواسـاة، 
يتغمـده برحمتـه الواسـعة، وأن يلهمكم 
جميل الصرب والسـلوان، ويسـكن الفقيد 
فسـيح جناتـه .. عظـم اللـه أجركـم. إنا 

إليـه راجعـون". للـه وإنا 

لالتحـاد  السـامي  املمثـل  رشع 
األوروبي للشـؤون الخارجية والسياسـة 
املفوضيـة  رئيـس  ونائـب  األمنيـة 
يف  امـس،  بوريـل،  األوروبيـة، جوزيـب 

يومـن. تـدوم  الجزائـر  إىل  زيـارة 
الخارجيـة  الشـؤون  وزارة  وأفـادت 
والجاليـة الوطنيـة بالخـارج،  يف البيـان 
لالتحـاد  السـامي  املمثـل  "سـيقوم 
األوروبي للشـؤون الخارجية والسياسـة 
املفوضيـة  رئيـس  ونائـب  األمنيـة 
األوروبيـة، جوزيـب بوريـل، بزيـارة إىل 
الجزائر يومـي 12 و13 مارس 2023".

وخالل هـذه الزيارة، التـي تعد األوىل 
مـن نوعهـا  لبوريـل إىل الجزائـر منـذ 
 ،2019 توليـه منصبـه شـهر ديسـمرب 
لالتحـاد  السـامي  املمثـل  "سـيحظى 
األوروبـي باسـتقبال مـن قبـل رئيـس 
الجمهوريـة،  عبد املجيد تبـون، والوزير 
الرحمـان".  عبـد  بـن  أيمـن  األول،   

وتندرج "زيـارة املمثل السـامي لالتحاد 
رئيـس  زيـارة  سـياق  يف  األوروبـي 
ميشـيل،  شـارل  األوروبـي،    املجلـس 
إىل الجزائـر شـهر سـبتمرب 2022، مـن 
اجـل تكريـس إرادة الجزائـر واالتحـاد 
األوروبـي يف تعزيـز التعـاون بينهمـا يف 
جميـع املجاالت". وتشـكل هـذه الزيارة 
السـيايس  الحـوار  ل"مواصلـة  فرصـة 
بـن الطرفـن واعـداد حصيلـة التعاون 
وآفـاق تعميقـه، يف إطـار تنفيـذ متوازن 
ومالئـم التفـاق الراكـة بـن الجزائـر 
واالتحـاد األوروبـي". وخلـص البيان اىل 
أنـه "مـن املقـرر أن تتيـح هـذه الزيارة 
أيضـا فرصـة للريكن لبحـث القضايا 
االهتمـام  ذات  والدوليـة  اإلقليميـة 
املشـرتك، وعى رأسـها الوضـع يف منطقة 
الغربيـة  والصحـراء  وليبيـا  السـاحل 

الفلسـطينية". والقضيـة 

من 12 إلى 18 مارس 2023

لتعزيز أواصر الصداقة والتعاون الثنائي والالمركزي بين البلدين

تشكل الزيارة فرصة ل”مواصلة الحوار 
السياسي بين الطرفين

الوطني

أجـرى رئيـس الجمهوريـة، عبـد املجيـد تبـون، أمـس األحـد، 
محادثـات ثنائيـة مع نظـره األوغنـدي، يوويري موسـيفيني، الذي 

يقـوم بزيـارة دولـة اىل الجزائر.
 وقبلهـا، كان رئيـس الجمهوريـة قـد اسـتقبل بمقـر رئاسـة 

الجزائـر. ضيـف  الجمهوريـة 
وكان الرئيـس األوغنـدي قد توجه صبـاح أمس اىل مقام الشـهيد 
)الجزائـر العاصمـة( حيـث وضع إكليال مـن الزهور ووقـف دقيقة 
صمـت أمـام النصب التـذكاري املخلـد لشـهداء الثـورة التحريرية 
املجيـدة ليـزور بعدهـا املتحـف املركـزي للجيـش، حيـث تلقـى 
للجزائـر  التاريخيـة  املراحـل  رشوحـات مفصلـة حـول مختلـف 

التحريرية. ولثورتهـا 

الرئيس األوغندي يضع إكليال من الزهور أمام النصب 
التذكاري املخلد لشهداء الثورة التحريرية

وقـام رئيـس جمهوريـة أوغنـدا، يوويـري موسـيفيني، بمقـام 
الشـهيد )الجزائـر العاصمـة(، بوضع إكليـل من الزهـور والوقوف 
دقيقـة صمـت أمـام النصـب التـذكاري املخلـد لشـهداء الثـورة 
السـبت  حـل  قـد  األوغنـدي  الرئيـس  وكان  املجيـدة.  التحريريـة 
بالجزائـر يف زيـارة دولة تـدوم اىل غايـة الثالثاء القـادم, بدعوة من 

رئيـس الجمهوريـة, عبـد املجيـد تبـون رئيـس جمهوريـة أوغندا 
يـوري كاغوتـا موسـيفيني يضـع إكليال مـن الزهور ويقـف دقيقة 
صمـت أمـام النصـب التـذكاري املخلـد لشـهداء ثـورة التحريـر 

الشـهيد بمقام  املجيـدة 
وزار رئيـس جمهوريـة أوغندا املتحـف املركزي للجيـش ويتلقى 

رشوحات حـول مختلف املراحـل التاريخيـة للجزائر.

بـن  جـرت  التـي  املحادثـات  عرفـت 
رئيـس الجمهوريـة، عبد املجيـد تبون، و 
نظـره االوغنـدي، يوويـري موسـيفيني، 
الـذي يقـوم بزيـارة دولـة إىل الجزائـر 
بدعـوة مـن الرئيس تبـون، تطابقـا كليا 
لوجهـات النظـر حـول مسـالة الصحراء 

. لغربية ا

و  يـدل هـذا التطابـق الـكي لوجهات 
النظـر بـن البلدين - حسـب مـا جاء يف 
برقيـة لوكالـة االنبـاء الجزائرية- سـيما 
اهميـة  عـى  االفريقيـة،  املسـائل  حـول 
التضامـن و التعـاون بـن بلـدان القارة 

االفريقيـة.
و تتفـق الجزائـر و اوغنـدا عـى دعـم 

حـق الشـعوب يف الحرية و االسـتقالل و 
االسـتعمار. تصفية 

كمـا عـرب الرئيسـان مـن جانـب آخر 
عـن ارادتهما يف دفع العالقـات الجزائرية 
- االوغنديـة يف شـتى املجـاالت، و االرتقاء 
مسـتوى  اىل  االقتصـادي  بتعاونهمـا 

التوافـق السـيايس.

أعلنـت وزارة العـدل عـن العمليـات التكوينية 
إطـار  واإلطـارات، يف  القضـاة  لفائـدة  املربمجـة 
التعـاون مـع سـفارة الواليـات املتحـدة األمريكية 

الجزائر.  مـع 
وأوضـح بيـان لـوزارة العـدل، أنـه سيشـارك 
عمـل  ورشـة  يف   )02( وإطاريـن  قاضيـا   )25(
حـول "تحقيقـات العمـالت املشـفرة" يومـي 15 
و16 مـارس 2023، بالجزائـر، مـن تنظيم مكتب 
املسـاعدة والتدريـب والتنمية للمدعـن العامن يف 
OPDAT الخـارج التابع لـوزارة العـدل األمريكية
التحقيقـات  مكتـب  مـن  متدخلـن  وسينشـطها 
الفيـدرايل ومـن الـركات األمريكيـة املتخصصة 

يف املجـال. 
وأضـاف البيان ذاتـه، أنه سـيتم التطرق خالل 
هـذه الورشـة التـي سـتجمع مختلـف الفاعلـن 
يف املجـال )قضـاة، ممثلـن عـن الـدرك الوطنـي 
وعـن املديريـة العامـة لألمـن الوطنـي وإطارات 
مـن خليـة االسـتعالم املـايل( إىل املخاطـر التـي 
تشـكلها العملة املشـفرة واإلطار القانونـي إلدارة 
هـذه املخاطـر وأسـاليب التحقيـق للحصـول عى 
أدلـة خاصة بتبييـض األمـوال عن طريـق العملة 

 . ملشفرة ا
حـول  ورشـة  يف  قضـاة   )05( وسيشـارك 
"حقـوق امللكيـة الفكرية"، مـن 18 إىل 20 مارس 
2023 بالجزائـر مـن تنظيـم املكتـب األمريكـي 

.USPTO والعالمـات  االخـرتاع  لـرباءات 

وسـتخصص هذه الورشـة إلجـراءات الطعن يف 
بـراءات االخـرتاع والعالمـات وسـتجمع ممثي من 
القطاعـات الوزاريـة واملؤسسـات الفاعلة يف مجال 

امللكيـة الفكرية. 
مشـاركة  إطـار  يف  ذاتـه،  البيـان  وأضـاف 
قطاعنـا يف مشــروع تبـادل املعلومـات يف مجال 
الجنائيـة  العدالـة  اإلرهـاب واسـتجابة  مكافحـة 
وكالـة  عليـه  تشــرف  الـذي   CT-INFLOW
االتحـاد األوروبي لتكويـن مصالح إنفـاذ القانون 

:CEPOL
وسيشـارك )03( قضاة يف ورشـة جهوية حول 
"العالقـة بـن اإلرهـاب واالتجـار بالبشــر"، من 
13 إىل 17 مـارس 2023 بفيينا، النمسـا، وتهدف 
املعـارف  وتبـادل  تحسـن  إىل  الورشـة  هـذه 
والتعـاون بـن القضـاة لفهـم أحـدث التحديـات 
التـي تخـص العالقـة بـن الجماعـات اإلجراميـة 
املنظمـة التـي تمـارس جرائـم اإلتجار بالبشــر 
وتهريـب املهاجريـن والجماعـات اإلرهابيـة التي 
تؤثر عـى املجتمعـات يف أوروبا ومنطقة الشــرق 
إنشـاء  إىل  باالضافـة  إفريقيـا،  األوسـط وشـمال 

املهنين مسـتدامة.   لفائـدة  شـبكات 
الربنامـج  مـع  التعـاون  إطـار  يف  و 
األورومتوسـطي عدالـة 5:، سيشـارك قاض )01( 
يف  األعضـاء  للـدول  مشـرتكة  تدريبيـة  دورة  يف 
االتحـاد األوروبـي ودول الجنـوب الشــريكة مع 
تركيـز خاص عـى جرائـم البيئة، مـن 13 إىل 16 

كبـار  لفائـدة  إيطاليـا،  بفرونـا،   2023 مـارس 
القضائيـن. املسـؤولن 

التعـاون  تعزيـز  إىل  الـدورة  هـذه  وتهـدف 
الـدويل بـن الـدول األعضـاء يف االتحـاد األوروبي 
الجرائـم  مجـال  يف  الشــريكة  الجنـوب  ودول 
العدالـة  مجـال  يف  العاملـن  وتدريـب  البيئيـة 
الجنائيـة عـى سـيناريو عمـي لتحسـن التعاون 
املنطقـة  الـدول يف  القضائـي والتحقيقـات عـرب 

األورومتوسـطية. 
الصينـي،  الجزائـري  التعـاون  إطـار  يف  و 
يوهـان  جامعـة  إىل   )02( قاضيـان  سـيتنقل 
إىل  مـارس   16 مـن  للفـرتة  الشـعبية  بالصـن 
31 أوت 2023 ملواصلـة متابعـة تكويـن مـا بعد 
الـدويل  "القانـون  مجـال  يف  )ماسـرت(،  التـدرج 
والقانـون الصينـي" مع اإلشـارة أن هـذا التكوين 
01 سـبتمرب  إبتـداءا مـن  انطلـق عـرب األنرتنـت 
للفـرتة  بالصـن  حضوريـا  وسيسـتمر   ،2021
املذكـورة أعـاله، بنـاء عـى طلـب الجهـة املنظمة 

ومناقشـتها. التخـرج  مذكـرة  تحضـر  قصـد 
التاليـة:  املقاييـس  التكويـن  هـذا  وسـيتناول 
مقدمـة للقانـون واملجتع الصينـي، القانون الدويل 
الـدويل  القانـون  العقـود،  قانـون  للمعاهـدات، 
الدوليـة،  املنظمـات  قانـون  الفكريـة،  للملكيـة 
القانـون  الـدويل،  والتحكيـم  املدنيـة  اإلجـراءات 
واإلسـتثمارات  املاليـة  وقانـون  للبيئـة،  الـدويل 

الدوليـة ... إلـخ

عى  التوقيع  العاصمة  بالجزائر  أمس  تم    
مذكرة تفاهم بن والية الجزائر ومدنية موسكو، 
عاصمة روسيا الفدرالية، بهدف إقامة نشاطات 

تعاون ورشاكة تمس عدة قطاعات.
وقد أمىض املذكرة عن الجانب الجزائري، وايل 
وعن  رابحي،  النور  عبد  محمد  الجزائر،  والية 
رئيس  موسكو،  حكومة  وزير  الرويس،  الجانب 
الخارجي  واالقتصاد  الدولية  العالقات  قسم 
بحضور  تريومن،  رسقاي  موسكو،  ملدينة 

سفر روسيا بالجزائر، فالريان شوفايف.
وايل  أكد  التوقيع،  عقب  للصحافة  يف ترصيح 
اطار  يف  تندرج  املبادرة  هذه  أن  الجزائر  والية 

الثنائي  والتعاون  الصداقة  أوارص  "تعزيز 
الهدف  أن  مضيفا  البلدين"،  بن  والالمركزي 
منها هو "إقامة نشاطات رشاكة عن طريق تبادل 

الخربات يف العديد من القطاعات واملجاالت".
بهذه  املعنية  القطاعات  أهم  من  أن  وأوضح 
البيئة  حماية  واالبتكار،  "الرقمنة  الراكة، 
وتسير النفايات، النقل الحري، حركة املرور 
"قطاعات  إىل  باإلضافة  البنايات"،  وترميم 

الرتبية والشباب والرياضة والسياحة".
ذات  --يضيف  املذكرة  هذه  لبنود  وتجسيدا 
الزيارة عدة  بمناسبة هذه  املسؤول-- "ستعقد 
لقاءات قطاعية متخصصة بن مسؤويل البلدين 

بحضور رجال أعمال من الطرفن من أجل بحث 
فرص االستثمار يف الجزائر يف مجاالت عديدة".

"بلد  الجزائر  أن   تريومن  أكد  جانبه،  من 
صديق ورشيك هام وعالقاتها مع روسيا متينة 
ونحن نسعى من خالل هذه املذكرة اىل تطويرها 

أكثر".
وأشار إىل أن الوفد الذي يرافقه يف هذه الزيارة 
مختصة،  كربى  رشكات  عن  "ممثلن  يضم 
البنايات  وترميم  الذكية   املدن  تسير  السيما يف 
خرباتها  نقل  عى  السعي  سيتم  والتي  القديمة، 

اىل الجزائر".

تحـادث رئيـس الجمهوريـة، عبد 
الرفيـة  بالقاعـة  تبـون،  املجيـد 
بومديـن  هـواري  ملطـار  الرئاسـية 
الـدويل, مـع رئيس جمهوريـة أوغندا, 
الـذي  موسـيفيني  يوويـري  السـيد 
يقـوم بزيـارة دولـة إىل الجزائر تدوم 

إىل غايـة يـوم الثالثـاء املقبـل.
وجـرت املحادثـات بحضـور كبار 

املسـؤولن مـن كال البلدين.
الرئيـس  كان  ذلـك،  وقبـل 
األوغنـدي قـد حـل بمطـار هـواري 
اسـتقباله  يف  وكان  الـدويل  بومديـن 
برئيـس  مرفوقـا  تبـون,  الرئيـس 
قوجيل،رئيـس  األمة،صالـح  مجلـس 
املجلـس الشـعبي الوطنـي، إبراهيـم 
بـن  أيمـن  األول,   الوزيـر  بوغـايل, 

عبـد الرحمـان, رئيـس أركان الجيش 
أول  الفريـق  الوطنـي,  الشـعبي 
مـن  وأعضـاء  شـنقريحة,  السـعيد 

. لحكومـة ا
و  تبـون  الرئيسـان  اسـتمع  وقـد 
الوطنيـن  النشـيدين  إىل  موسـيفيني 
للبلدين قبل أن يسـتعرضا تشـكيالت 
مـن مختلـف قـوات الجيـش الوطني 
التحيـة  لهمـا  أدت  التـي  الشـعبي 
الرفيـة, يف الوقـت الـذي كانـت فيه 
ترحيبـا  طلقـات  تطلـق  املدفعيـة 

الجزائـر. بضيـف 
وبعدهـا, حيـا الرئيسـان أعضـاء 
وفـدي البلديـن وممثلـن عن السـلك 

الدبلومـايس املعتمـد بالجزائـر.

رئي�ص الجمهورية يتحادث مع نظيره 
الأوغندي بالقاعة ال�ضرفية لمطار 

هواري بومدين الدولي

فريال/ت

اسكندر ا

فريال/ت
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رئي�ص الجمهورية يجري محادثات ثنائية مع نظيره الأوغندي 

الجزائر-اوغندا: تطابق كلي لوجهات النظر 
حول ال�ضحراء الغربية

وزارة العدل تفرج عن العمليات التكوينية المبرمجة
 لفائدة الق�ضاة والإطارات 

التوقيع على مذكرة تفاهم بين ولية الجزائر ومدينة مو�ضكو

الجمهوريـة،  رئيـس  كشـف 
عبـد املجيـد تبـون، عـن انعقـاد 
حركـة  لـدول  مصغـر  اجتمـاع 
عـدم االنحيـاز يف الجزائـر خالل 

هـذا الصيـف.
رئيـس  ترصيـح  وجـاء 
النـدوة  خـالل  الجمهوريـة، 
التـي نشـطها رفقـة  الصحفيـة 
الرئيـس األوغندي، يـوري كاغوتا 
التوقيـع عى  موسـيفيني، عقـب 
تفاهـم  مذكـرات  و5  اتفاقيتـن 

البلديـن. بـن 
وأكـد رئيـس الجمهورية تنقل 
كمبـاال  إىل  أعمـال  رجـل   150
لبحث فـرص الراكـة والتعاون 
االوغانديـن قريبا. مع نظرائهـم 

كمـا أشـار رئيـس الجمهورية 
أجراهـا  التـي  املحادثـات  أن 
سـمحت  االوغنـدي  نظـره  مـع 
باسـتعراض العديد مـن القضايا 
املشـرتك.  االهتمام  وامللفـات ذات 
املواقـف  تنسـيق  سـيما  ال 
يف  العادلـة  القضايـا  لنـرصة 
رأسـها  وعـى  الدوليـة  املحافـل 
الصحراويـة  القضيتـن  دعـم 

. لفلسـطينية وا
الرئيـس  أكـد  جانبـه،  مـن 
االوغنـدي عـى أهمية االسـتفادة 
من التجربـة الجزائريـة وخربتها 
يف مجال البنى التحتية واملنشـآت 

القاعديـة.

الرئي�ص تبون: انعقاد اجتماع م�ضغر لدول حركة 
عدم النحياز في الجزائر هذا ال�ضيف

رئي�ص الجمهورية يقدم تعازيه 
في وفاة المجاهد قزان جياللي 

المدعو "الرائد عفان"

جوزيب بوريل في زيارة اإلى الجزائر 
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دعـا النقابي والربملاني السـابق 
العمـل  وزيـر  مسـعود  عمـراوي 
والتشـغيل والضمـان االجتماعـي، 
اىل  إصـدار قانـون جديـد يسـمح 
اسـتخراج  النقابيـة   للمنظمـات 
سـجل تجـاري  ملمارسـة نشـاط 
مربـح - التجـارة -  لتتحـول مـن 
مهمتهـا  ربحيـة  غـر  مؤسسـة  
الدفـاع عن حقـوق العمـال املهنية 

واالجتماعيـة.
يف  مسـعود  عمـراوي  وقـال 
منشـور له تحت عنـوان "النقابات 
سـجل  باسـتخراج  مطالبـة 
تجـاري"، أنـه بنـاء عـى قانـون 
ممارسـة العمـل النقابـي الجديـد  
الـذي صـادق عليه الربملـان مؤخرا 
فـإن املـادة 119منـه  تنـص عى 
أن  أجرة الشـخص املنتـدب يكون 
النقابيـة،  املنظمـة  عاتـق   عـى 
الوظيفـة  لقانـون  وبالعـودة 
العموميـة رقم 03/06 فـإن املواد 
املتعلقـة باالنتـداب  خاصـة املادة 
االنتـداب  تخـص  فإنهـا    137
الجماعـات   ( العموميـة  لـإلدارة 
اإلدارات  ومختلـف  املحليـة 
املؤسسـات  هـذه  ألن  العموميـة( 
لهـا رقـم وطنـي ، وتسـدد حقوق  
لتأمـن  االجتماعـي  الضمـان 

املوظفـن  ودفـع حقـوق صندوق 
التقاعـد.

فاملـادة   ، املتحـدث  وأضـاف 
املوظـف  إن   عـى  تنـص    137
املنتـدب يتقـاىض راتبـه مـن قبل 
أو  املؤسسـة  أو  العموميـة  اإلدارة 
الهيئـة التـي انتـدب إليهـا قائـال 
" وهنـا ينبغـي  أن نعـرف بـأن 
املنظمـات النقابيـة ال تعد رب عمل 
العموميـة  اإلدارات  لتقـوم  مقـام 
، ومـن  الـروط  الفتقارهـا لـكل 
أجـور  لتسـديد  تمكينهـا  أجـل 
منتدبيهـا للقيـام بمهامهم النقابية  
أعتقـد أنه يسـتوجب إصدار قانون 
جديـد يسـمح للمنظمـات النقابية  
اسـتخراج سـجل تجاري  ملمارسة 
نشـاط مربح - التجارة -  لتتحول 
من مؤسسـة  غـر ربحيـة مهمتها 
الدفـاع عن حقـوق العمـال املهنية 
واالجتماعيـة - كمـا هـو جـار يف 
مؤسسـة  إىل    - العالـم  دول  كل 
نقابـات  لـكل  خالفـا   - تجاريـة 
تسـديد  مـن  لتتمكـن    - العالـم 
أجـور املنتدبن ملمارسـة مهمامهم 
النقابيـة ، علمـا بـأن االشـرتاكات 
رمزيـة ال تغطـي حتى النشـاطات 

الوالئيـة والوطنيـة. واملؤتمـرات 
نبيل.ت

بعد ان كانت الجزائر السباقة في استخدامها

العامـة  املديريـة  ممثـل  أكـد 
مصطفـى  العدالـة،  لعرصنـة 
موجاج، أن الجزائر كانت "سـباقة 
املحادثـة  تقنيـة  اسـتخدام  يف 
واملحاكمـة املرئيـة عن بعـد, وهو 
مـا سـهل اعتمادها خـالل جائحة 
كورونـا, وذلـك بنـاء عى جـاء به 
القانـون -15 03 املتعلق بعرصنة 
العدالـة, والـذي تضمـن التبـادل 
واسـتخدام  للوثائـق  اإللكرتونـي 
تقنيـة املحاكمة املرئيـة عن بعد يف 
املجـال الجزائي وكـذا الرتكيز عى 

وضـع قاعـدة معطيـات".
ملتقـى  يف  املتحـدث  وأضـاف 
وطنـي نظمته جامعـة الجزائر 1" 
بـن يوسـف بـن خـدة، بالعاصمة  
"اسـتخدام  موضـوع  حـول  
تقنيـة املحادثـة املرئيـة عـن بعد 
يف القضـاء الوطنـي والـدويل" أن 
اللجـوء اىل اسـتخدام هـذه التقنية 
محـددة،  لـروط  وفقـا  يتـم 
اسـتثنائية  "عمليـة  باعتبارهـا 
جـاءت لدعـم  التحـول الرقمي يف 
قطـاع العدالـة الـذي تـم الروع 

."2003 منـذ سـنة  فيـه 
كليـة  عميـد  أوضـح  بـدوره, 
أن  لعـالوي,  عيـى  الحقـوق، 
اسـتغالل تقنيـة املحاكمـة املرئية 
يف  "حتميـة  أصبـح  بعـد  عـن 
والقضائيـة  الجزائيـة  اإلجـراءات 
وعرصنـة  التطـور  يفرضهـا 
معـه  تمـاىش  مـا  وهـو  العدالـة، 
املـرع الجزائـري باعتمـاد األطر 
القانونيـة والتنظيميـة الالزمة مع 
ضمـان معايـر املحاكمـة العادلة 

." ضـن للمتقا
ويف السـياق ذاتـه, قـال رئيس 
نبيـل,  يحيـاوي  محمـد  امللتقـى، 

التقنيـة  هـذه  اسـتخدام  إن 
سـيما  مؤخـرا,  أهميتـه  "بـرزت 
وهـو  كورونـا،  جائحـة  ظـل  يف 
الجنائيـة  املحكمـة  سـايرته  مـا 
الدوليـة ومحكمة العـدل واملحكمة 
يف  اإلنسـان,  لحقـوق  األوروبيـة 
طليعـة  يف  الجزائـر  كانـت  حـن 
الـدول التـي عنيـت بتنظيمـه من 
املتعلـق   15-03 القانـون  خـالل 

العدالـة" بعرصنـة 
رئيـس  ثمـن  جهتـه,  مـن 
النقابـة الوطنية للقضـاة، عوداش 
التقـايض  إىل  اللجـوء  العيـدي، 
اإللكرتونـي يف املادة املدنيـة, داعيا 
اىل "وضـع أطـر عامة فيمـا تعلق 
للتقيـد  الجزائيـة  باملحاكمـات 
بمبـادئ املحاكمـة العادلـة، كونها 
تخضـع لـرورة تكريـس مبـدأ 

املحاكمـات". أنسـنة 
وقـد رفـع املشـاركون يف هـذا 
التوصيـات  مـن  جملـة  امللتقـى 
توسـيع  رضورة  يف  تتلخـص 
جميـع  لتشـمل  اسـتعمالها 
بـدورات  والقيـام  القضايـا 
تكوينيـة للموظفن بسـلك القضاء 
والقطاعـات املتصلـة, مـع العمـل 
عـى تسـخر اإلمكانيـات الالزمـة 

التقنيـة. هـذه  لتطبيـق 
وتمحورت أشـغال هـذا امللتقى 
ممثلـن  حضـور  عـرف  الـذي 
ذات  القطاعـات  مختلـف  عـن 
التقنيـة  الصلـة حـول أثـر هـذه 
ومختلـف  الجرائـم  مكافحـة  يف 
الجوانـب املتعلقة بتقنيـة املحادثة 
واملحاكمـة عـن بعد، سـواء يف ظل 
أو  الـدويل  أو  الوطنـي  القانـون 

املقـارن.

اعلنـت وزارة الرتبية الوطنية املسـاهمة 
عن  االحتفـال باليوم الـدويل للرياضيات، 
عـى غـرار مختلـف بلـدان العالـم تحت 
الشـعار الذي تـم اعتماده لسـنة 2023، 
وهـذا  للجميـع"،  "الرياضيـات  وهـو 
عـى مسـتوى جميـع مؤسسـات التعليم 

الواليات. بمختلـف 
وجـاء يف تعليمـة صـادرة عـن وزارة 
الرتبيـة وجهتها اىل مديريـات الرتبية،فانه  
تحتفـل املجموعة الدولية يـوم 14 مارس 
مـن كل سـنة باليـوم الـدويل للرياضيات 
الـذي أقرته منظمـة األمم املتحـدة للرتبية 
والعلم والثقافة )اليونسـكو( سـنة 2019 
إلبـراز دور الرياضيـات يف حياة اإلنسـان 
والتأكيد عـى أهميتها الكـربى يف املجاالت 
واالقتصاديـة  والتكنولوجيـة  العلميـة 
واالجتماعيـة، ويف مواجهـة التحديات التي 
املجـاالت،  تتخلـل مجموعـة كبـرة مـن 
ومنهـا الـذكاء االصطناعـي واالتصـاالت 
وتغـر املناخ وكـذا كل التحديـات املتعلقة 
بالتنمية املسـتدامة. فالرياضيات أسـاس 
ويف  والتكنولوجيـا  العلـوم  يف  تطـور  كل 

تشـكيل مسـتقبل أفضل.
 ويأتـي هـذا  الحـرص عـى االحتفـال 
سـياق  يف  للرياضيـات  العاملـي  باليـوم 
الرتبيـة  وزارة  عمـل  برنامـج  تجسـيد 
عمـل  مخطـط  عـن  املنبثـق  الوطنيـة 
تعليـم  ترقيـة  إىل  الرامـي  الحكومـة، 
الرياضيات يف مختلـف املراحل التعليمية، 
وتشـجيع االلتحـاق بشـعبتي الرياضيات 

الريـايض. والتقنـي 
مؤسسـات  جميـع  الـوزارة   والزمـت 

التعليميـة  للمراحـل  والتعليـم  الرتبيـة 
وزارة  تعليمـات  عـى  وبنـاء  الثـالث، 
الرتبيـة وعـى مـدار  5 ايـام بدايـة مـن 
امـس بتسـطر برنامـج ثـري ومتنـوع 
ذي طابـع علمـي وبيداغوجـي وترفيهـي 
يتناسـب مـع الشـعار، ويهـدف إىل إبراز 
اإلنسـان  حيـاة  يف  الرياضيـات  أهميـة 
ودورهـا يف مختلـف مناحي الحيـاة، عى 
أن يتضمـن عـى سـبيل الذكـر ال الحرص 
اهتمـام  تسـتقطب  متنوعـة  نشـاطات 
التالميـذ بالرياضيـات وإدراكهم ألهميتها 
من خـالل التعريف بمجـاالت تطبيقاتها.
التالميـذ  تكليـف   وتمثـل فيمـا يـي: 
متعلقـة  عـروض  وتقديـم  بإعـداد 
سـيبل  عـى  تتنـاول  بالرياضيـات 
االسـتئناس: تاريـخ الرياضيـات مرجعية 
للرياضيـات  العاملـي  باليـوم  االحتفـال 

عالقـة الرياضيات بباقي العلـوم ودورها 
الهـام يف تطويـر مختلف املجاالت، سـر 
أهـم علمـاء الرياضيات، تنظيـم معارض 
لألسـاتذة  التكنولوجيـة  لإلنجـازات 
والتالميـذ وإبداعاتهـم العلمية وتطبيقات 
محـارضات  تنظيـم  اآليل،  اإلعـالم  يف 
املـادة،  وأسـاتذة  مفتشـون  ينشـطها 
مـن  املجـال  يف  مختصـون  ومؤطـرون 
قطاعات أخـرى، حول مختلـف املواضيع 
تنظيـم  بالرياضيـات  الصلـة  ذات 
منافسـات وألعاب علمية وفكريـة لفائدة 
التالميـذ يف مياديـن الرياضيـات: تكريم 
التالميـذ املتفوقـن يف املنافسـات العلمية 
وأصحـاب األعمـال املتميـزة يف االحتفـال 
بهـذا اليوم الدويل عى مسـتوى املؤسسـة 

التعليميـة.

الطـب  كليـة  مسـتوى  عـى  انطلقـت 
بجامعـة الجزائـر1 "بن يوسـف بـن خدة"، 
للرياضيـات  الجامعـي  األسـبوع  فعاليـات 
بهـدف إبـراز مسـاهمة هـذه املـادة العلميـة 
تحـت  واالجتماعـي،  االقتصـادي  التطـور  يف 
شـعار "الرياضيـات وتفاعالتهـا مـع العالم 
اليـوم  بمناسـبة  واالجتماعـي"  االقتصـادي 
العاملـي للرياضيـات املصـادف ل14 مـارس 

مـن كل سـنة.
وباملناسـبة، قـال مديـر جامعـة الجزائـر 
1, فـارس مختـاري, أن "املسـتقبل سـيكون 
للـذكاء االصطناعـي" وأن الجزائـر "مدعـوة 
للحـاق بقطـار التطـور عـن طريـق إعطـاء 

دعـم وقيمـة لعلـوم الرياضيـات"
ومـدراء  الباحثـن  الشـأن  هـذا  يف  وحـث 
املخابـر اىل "توجيـه الرياضيـات نحـو العالم 

االقتصـادي والـذكاء االصطناعـي مـن أجـل 
الوطنـي"،  االقتصـاد  تطويـر  يف  املسـاهمة 
معتـربا أن إنشـاء الجزائر ملدرسـة وطنية عليا 
للرياضيـات "دليـل عـى وجـود اسـرتاتيجية 
مدروسـة لتكويـن نخبـة متميـزة قـادرة عى 

ولـوج عالـم الـذكاء االصطناعـي".
بـدوره، أكـد مديـر التطويـر التكنولوجي 
واالبتـكار باملديريـة العامـة للبحـث العلمـي 
تسـاليت,  جيـاليل  التكنولوجـي,  والتطويـر 
أن علـوم الرياضيـات "تلعـب دورا كبـرا يف 
مختلـف املجـاالت"، كونهـا --مثلمـا قـال-- 
"أسـاس كل العلوم، سـواء منها الكالسـيكية 
االصطناعـي  الـذكاء  مثـل  الجديـدة،  أو 

واألنرتنـت". والروبوتيـك 
ويف ذات السـياق، دعـا أسـتاذ الرياضيـات 
التطبيقيـة بجامعـة املسـيلة, نـور الديـن بن 

حميـدوش, اىل "تغيـر صـورة الرياضيات يف 
املجتمع عـن طريـق ادخالهـا يف تطوير املهن 
املتصلـة بهـا والتحكـم يف الجوانـب النظريـة 

لتطبيقية". وا
وقد تـم باملناسـبة تكريم خمسـة طلبة من 
الفائزيـن يف مسـابقة تحـدي الرياضيات التي 
نظمتهـا وزارة التعليم العـايل والبحث العلمي 
الوطنيـة  املدرسـة  عـن  طلبـة  فيهـا  وتـوج 
العليـا للرياضيـات بسـيدي عبـد اللـه, معهد 
العليـا  املدرسـة  ببومـرداس,  االلكرتونيـك 
لإلعـالم اآليل بوادي السـمار ومعهد الهندسـة 

ببومرداس. وامليكانيـك  الكهربائيـة 
كمـا تـم التوقيـع عـى اتفاقيـة رشاكة بن 
املدرسـة الوطنية العليـا للرياضيـات ووزارة 
الصناعة لتمكن الطلبة مسـتقبال باالسـتفادة 

مـن دورات تكوينيـة متخصصة.

أعلنـت وزارة التعليـم العـايل والبحـث 
العلمـي عن إمكانيـة إدراج طلبة دكتوراه 
القدامـى "ال. م. د"و علـوم  يف مشـاريع 

. لبحث ا
عـن  صـادرة  ارسـالية  يف  هـذا  جـاء 
املديريـة العامة للتعليـم والتكوين بوزارة 
التعليـم العايل ابرقتها اىل رؤسـاء الندوات 
الجهويـة للجامعات باالتصـال مع مدراء 
مؤسسـات التعليم العايل، حـول موضوع 
مذكـرة توضيحيـة بخصـوص إجـراءات 
قبول وتسـير مشـاريع البحـث التكويني 
الجامعـي، وفق املنشـور رقـم 02 املؤرخ 
2022 املتعلـق بإجـراءات  06 جـوان  يف 

قبول وتسـير مشـاريع البحـث التكويني 
معي. لجا ا

واوضحـت االرسـالية "حـول  تسـير 
الجامعـي  التكوينـي  البحـث  مشـاريع 
وكـذا   ،2023 سـنة  بعنـوان  املودعـة 
كيفيـات تطبيـق معايـر قبول مشـاريع 
البحـث التكوينـي، انـه   بإمكان رؤسـاء 
املعتمـدة  التكوينـي  البحـث  مشـاريع 
يف  املدرجـة  وغـر   2023 بعنـوان سـنة 
عـروض التكويـن يف الدكتـوراه بعنـوان 
السـنة الجامعيـة 2023-2022، إدمـاج 
 " ول.م.د  "علـوم  الدكتـوراه   طلبـة 
املسـجلن بانتظـام يف الدكتوراه وسـيتم 

تجسـيد هـذا اإلجـراء بعـد اإلعـالن عـن 
يف  التكويـن  عـروض  تقييـم  نتائـج 

الدكتـوراه.
مشـاريع  رؤسـاء  يخـص  فيمـا  أمـا 
البحـث التكوينـي املعتمـدة سـنة 2023 
يف  التكويـن  عـروض  يف  واملدرجـة 
الطلبـة  إدمـاج  فبإمكانهـم  الدكتـوراه 
الجدد الناجحـن يف مسـابقات الدكتوراه 
بعنـوان السـنة الجامعيـة 2022 2023 
ضمـن هـذه املشـاريع بعـد اإلعـالن عن 
–تضيـف  الدكتـوراه  مسـابقات  نتائـج 

العـايل-. التعليـم  وزارة  تعليمـة 
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بناء على تعليمات لوزارة التربية

مع انطالق فعاليات األسبوع الجامعي للرياضيات بالجامعات.. مختاري:

وزارة التعليم العالي

برنامج ثري لالحتفال باليوم العالمي للريا�ضيات
 بكامل مدار�ص الوطن

"الم�ضتقبل �ضيكون للذكاء ال�ضطناعي" 
والجزائر مدعوة للحاق بقطار التطور

ترخي�ص بادراج طلبة الدكتوراه "ل. م. د" 
وعلوم في م�ضاريع البحث

الوطني

جامعة الجزائر 1 ت�ضلط ال�ضوء 
على تقنية المحادثة المرئية 
عن بعد في الق�ضاء الوطني

في طلب رفع الى وزير العمل والتشغيل

اإ�ضدار قانون جديد ي�ضمح 
للمنظمات النقابية  ا�ضتخراج 

�ضجل تجاري
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-البروفي�ضور �ضعراوي" 90 %من الأطباء  يخ�ضعون لطلبات المري�ص في العالج"

التحضير لموسم االصطياف لـ2023

 تحديد �ضهر ماي لإطالق مخطط وقائي �ضد حرائق الغابات واأخطار ال�ضباحة
اعلنـت املديريـة العامـة للحمايـة املدنية 
عـن تنظيـم امللتقى الجهـوي الثانـي املتعلق 
ومكافحـة  االصطيـاف  ملوسـم  بالتحضـر 
حرائق الغابات عى مسـتوى والية مسـتغانم، 
حيـث تقـرر  وضع مخطـط إتصـال وقائي، 
يشـمل  الحمـالت التحسيسـية و التوعويـة  
والخاصـة بأخطـار السـباحة، الوقايـة مـن 
حرائـق الغابات عى مسـتوى الوطنـي إبتداء 

من شـهر مـاي القـادم.
العامـة  للمديريـة  بيـان  يف  جـاء  و   
للحمايـة املدنيـة "انـه  فــي إطـار مواصلة  
الغابـات  تحضـر حملـة مكافحـة حرائـق 
االسـتجمام  و  الشـواطئ  و حملـة حراسـة 
لسـنة 2023،  تنظـم منـذ امـس  املديريـة 
الـدرايس  امللتقـى  املدنيـة  للحمايـة  العامـة 
مصالـح  رؤسـاء  لفائـدة  الثانـي  الجهـوي 

الحماية العامة ورؤسـاء الوحدات الرئيسـية 
للحمايـة املدنيـة،  يضـم 29 مديريـة حماية 
مدنية والوحـدة الوطنية للتدريـب والتدخل، 
يمثلـون واليـات الوسـط الغربـي، الجنـوب 
بواليـة  وذلـك  الوطـن،  وجنـوب  الغربـي  
مسـتغانم ، يأتـي هـذا امللتقى الـدرايس  بعد 
امللتقـى الجهـوي األول والـذي أقيـم بواليـة 
     ،  2023 08 مـارس  07 و  خنشـلة يومـي  
سـيتم خـالل هذا امللتقـى، دراسـة الحصيلة 
املسـجلة سـنة 2022 فيمـا يتعلـق بحرائق 
الغابـات ، حراسـة الشـواطئ حيـث سـيتم 
التطـرق إىل مـدى ناجعة اإلجـراءات الوقائية 
التـي اتخذت خـالل نفس السـنة بإيجابيتها 
وكـذا تحديـد والوقوف عـى النقائـص، من 
أجـل أخـذ التدابر الالزمـة السـيما الوقائية، 
التنظيميـة و التدخلية إلنجـاح حملة مكافحة 

الشـواطئ  وحراسـة  الغابـات  حرائـق 
واالسـتجمام لسـنة 2023، علمـا أن حجـم 
النشـاط العمي خـالل تلك الفرتة من السـنة 
عـدة  مجابهـة  يتـم  بحيـث  كثيـف  يكـون 
أخطار)حرائق الغابات ، حراسـة الشـواطئ، 
حـوادث املـرور ، التسـمم العقربـي ..الخ(.
يتـم   ، الجهـوي  امللتقـى  هـذا  وخـالل 
التشـديد عى رضورة اسـتعمال و اسـتغالل 
األمثـل للمنصـات الرقميـة والتكنولوجيـات 
الجديـدة يف االتصـال التـي تـم اسـتحداثها 
سـنة 2022 وهـذا للتكفل الجيـد بالتدخالت 
خـالل موسـم االصطيـاف الحـايل ، بحيـث 
تشـمل املنصـات الرقمية عى عـدة تطبيقات 
و  العملياتيـة  الوسـائل  بتسـير  خاصـة 
كـذا تطبيقـات خاصـة بمتابعـة الحـوادث 
جانـب  إىل  الغابـات  كحرائـق  اإلسـتثنائية 

تطبيقـات ملتابعة حوادث موسـم االصطياف 
و الحـوادث املتعلقـة بالغـرق يف املجمعـات 

. ئية ملا ا
تسـمح  فانـه    البيـان  ذات  و  حسـب   
هـذه املنصـات والتطبيقات بجمـع و توحيد 
و  التدابـر  أخـذ  بهـدف   ، أنيـا  املعلومـات 
اإلجـراءات  الالزمة يف ظـرف وجيز إىل جانب 
ضمان االنتشـار الجيـد للوسـائل البرية و 
املاديـة  املسـخرة يف امليـدان ،  وللتقليـل من 
هاتـه الحصيلـة، اعتمـدت املديريـة العامـة 
للحمايـة املدنيـة عـى الوقاية و التـي أعطت 
مخطـط  وضـع  سـيتم  إذ  جيـدة،  نتائـج 
إتصال وقائي، يشـمل  الحمالت التحسيسـية 
و التوعويـة عى مسـتوى الوطنـي إبتداء من 
شـهر مـاي، والخاصـة بأخطـار السـباحة، 
الوقايـة مـن حرائـق الغابـات و املحاصيـل 

الزراعيـة، وكـذا األخطـار املتعلقة بلسـعات 
املـرور والتـي تعـرف  العقـرب و حـوادث 
ارتفـاع محسـوس خالل هـذه الفـرتة، وهذا 
عن طريـق تنظيم أبـواب مفتوحة ، أسـابيع 
تحسيسـية و قوافـل الوقايـة و التحسـيس 
عى مسـتوى كل مديريـات الوالئيـة للحماية 
للصحافـة  الفعالـة  املشـاركة  مـع  املدنيـة 
املرئية، السـمعية، البرصيـة ومواقع التواصل 
التوصيـات  مختلـف  ببـث  اإلجتماعـي، 
األمنيـة و الومضـات التحسيسـية  ملختلـف 
األخطار، رغـم كل هاته اإلمكانيـات املادية و 
البريـة التـي تـم  وضعها  من أجل سـالمة 
املصطافـن تبقـى ترسـيخ الثقافـة الوقائية 
أو  للحـد  الوحيـدة  الوسـيلة  املواطـن  عنـد 

التقليـل مـن هاتـه األخطار .

حـذرت الربوفيسـور خليـدة شـعراوي طبيبـة 
مختصـة بمصلحـة االمـراض املعدية باملستشـفى 
الجامعـي ابـن باديـس  مـن االسـتعمال املفـرط 
والتـي   كثـرة  مضاعفـات  عنـه  تنجـر  لألدويـة 
تكـون بالدرجـة االوىل عـى صحـة املريـض وعى 
املحيـط يف مسـتوى ثان، داعيـة الجهـات الوصية 
اىل التدخـل مـن اجـل  تقنـن بيع االدويـة خاصة 
املضـادات الحيويـة  عـى غـرار مـا تم تجسـيده 
بالنسـبة لألدويـة املهلوسـة فضـال عـن  تسـطر 
مخطـط بعيـد املدى للوصـول  اىل الحلـول ناجعة 

. نيا ا ميد
وتوجهـت خليدة شـعرواي يف البدايـة للمواطن 
بتجنـب رشاء األدويـة دون وصفـة طبية، مشـرا 
انـه مهمـا كانـت األعـراض يجـب عـى املريـض 
استشـارة الطبيـب  زالتوجـه اىل الطبيـب العـام 
او املختـص خطـوة رضوريـة لتشـخيص املرض 
املنظومـة  وان  خاصـة  العـالج  خطـة  وتحديـد 
الصحيـة يف الجزائـر  وفـرت عرب وحدات الكشـف 
واملؤسسـات الجواريـة إمكانيـة الكشـف املجاني 
للمريـض ، مـن جهـة أخـرى عـى املريـض عدم  

التـداوي التلقائـي دون استشـارة.
الحظنـا  املجتمـع  يف  انـه   " املختصـة  وقالـت 
دون  املنـزل  يف  املتبقيـة  األدويـة  اسـتعمال  ان 
اسـتيفائها رشوط الحفـظ واحـدة من اإلشـكالية 
املطروحـة ، حيـث طريقة اسـتعمال االدوية يف حد 
ذاتهـا يمكن ان تشـكل خطـرا حقيقيـا،  وان مدة 
العـالج وعـدد الجرعـات  ونوعية األدويـة املرافقة 
طـول فـرتة العـالج كلهـا عوامـل يجـب االنتبـاه 
إليهـا، مـربزة ان خطة العـالج ونوعيـة األدوية قد 

تكـون مجديـة ملريض دون سـواه.

تقديم األدوية املختلفة من طرف الصيديل 
دون وصفة طبية  ظاهرة خطرية

وشـددت شـعراوي انـه يجـب عـى املواطن ان 
يعـي جيـدا انـه ليـس بالـرورة  نجـاح عـالج 
بادويـة معينـة يكـون  او جـاره  أخيـه  او  ابنـه 
صالحـا وقادرا  عى عالجه، مشـرة ان االسـتعمال 
الـيء لألدويـة أضحـى معضلة يجب التحسـيس 
بخطورتهـا،" كما يجـب علينا كمنظومـة الصحية 
نظـرا  املتبقيـة  األدويـة  اسـرتجاع  يف  التفكـر 
الخطارهـا الصحيـة والبيئيـة –تقلـو املتحدثـة-، 
التـي اشـارت ان هذه اإلشـكالية تتفاقـم يوما بعد 

يـوم نتيجـة البيـع العشـوائي لألدوية.
مـن  املختلفـة  األدويـة  تقديـم  ان  وواضافـت 
طـرف الصيديل دون وصفة طبيـة  ظاهرة خطرة 
يكـون صارمـا  ان  الصيـديل  عـى  انـه  ، وشـدد 
وأكثـر وعيـا بالتداعيـات  املسـتقبلية، عـى اعتبار 
للمضـادات  والعشـوائي  املفـرط  االسـتعمال  ان 
الحيويـة اكثـر خطـورة عـن غـره مـن األدويـة 
األخـرى والخطـورة تمـس املريـض وتتعـداه إىل 
املحيـط ناهيـك ان املضاعـات تكـون واسـعة عى 

صحـة املريض المكانيـة إصابته بأمـراض أخرى، 
نتيجـة  للبكتريـا  مقاومـة  ظهـور  خـالل  مـن 
اإلفراط يف اسـتعمال املضادات الحيوية، ألن جسـم 
اإلنسـان يحتـوي عـى نوع مـن البكتريـا  املفيدة  
يف الهضـم واملناعة والحماية يجـب الحفاظ عليها.
سـوء  ان  املتحدثـة  السـياق  ذات  يف  وابـرزت 
اسـتعمال املضـادات الحيويـة  يضعـف او يقيض 
عـى عمـل هـذه البكتريـا ويفتـح املجـال لتطور 
الصحـة  ومنظمـة  املقاومـة  البكتريـا  وتنشـيط 
العامليـة دقـت ناقـوس الخطـر منذ سـنة 2014، 
حيـث تـم تصنيـف مقاومـة املضـادات الحيويـة 
من بـن العـر مخاطـر األوىل عامليا عـى الصحة 
العموميـة وتـم تصنيفهـا يف الدرجـة نفسـها مع 

السـيدا والكوفيـد واملجاعـة....

مع سنة 2050 ستكون االلتهابات هي 
السبب األول يف الوفيات عامليا

وكشـفت  الربوفيسـور خليدة شـعراوي طبيبة 
مختصـة بمصلحـة االمـراض املعديـة انـه ومـع 
السـبب  هـي  االلتهابـات  سـتكون   2050 سـنة 
األول يف الوفيـات عامليـا بسـب مقاومـة  البكتريا 
والفروسـات، مـع العلـم ان هذه اإلشـكالية حاليا 
موجـودة يف عديـد الـدول ان كانـت متقدمـة او 
ناميـة الفقـرةن، مؤكـدة ان هنـاك العديـد مـن 
دول وضعـت مخططـات  للحد من هـذه الظاهرة 
ويف الجزائـر  انطلقنـا يف وضـع شـبكات للمراقبة 
امليكروبيولوجيـة ، قائلـة "لعل التناول العشـوائي 
ألدويـة االلتهابـات  اليقـل خطـرا عـن املضـادات 
الحيويـة، خاصة يف فرتة انتشـار الكوفيـد الحظنا  

التـداوي املفـرط بهـذه االدوية.
وأوضحـت املختصـة انـه  انترت اسـماء هذه 
األدويـة عـى مواقـع التواصـل االجتماعـي وبـن 
افـراد املجتمـع بصفـة واسـعة وكان اإلقبـال عى 
اقتنائهـا دون وصفـة  وبكميـات كبـرة، مؤكـدة 
عـى دور الطبيـب العـام يف هـذه الحلقـة ،  هـو 
أول حلقـة  يف سلسـلة العـالج من خـالل الفحص 
الجيـد والتوجيه الصحيح ، داعيـا  األطباء العامن 
تجنـب  تقديـم  املضـادات الحيويـة اعتباطـا يف 
وصفاتهـم الطبيـة  وقالـت "نرجـو اإلبتعـاد عن 
اسـتعمال املضـادات الحيوية بكثـرة اال يف الحاالت 
املسـتعصية والتـي تطلـب ذلـك، كمـا يجـب عى 

الطبيـب ان ال ينصـاع لطلب املريـض ويكون اكثر 
رصاحـة يف وصف املضـادات.

وحسـب الدراسـات العامليـة اكثـر من%90من 
األطبـاء  يخضعـون لطلبـات املريـض يف العالج –
تضيف املتحدثة – واإلشـكالية حسـبها   ال تقترص 
عـى هـذه الحلقـة مواطـن صيـديل وطبيـب بـل 
تتعداهـا إىل مربي الدواجـن والحيوانات والفالحن 
الذين يسـتعملون املضـادات الحيويـة  بطرق غر 

سـليمة واالثـر يمس الجانـب االقتصـادي ايضا.
هـذا ونقلـت املختصـة ان الجزائـر مـن بـن 
تسـتورد  التـي  العالـم   يف  االوىل  الـدول  السـت 
االدويـة وتخصـص ماليـر الدينـارات مـن اجـل 
توفرهـا محليـا وترشـيد اسـتهالك هـذه االدوية 
الدولـة،  ميزانيـة  عـى  االعبـاء  مـن  سـيخفف 
مشـرة انه من خـالل األسـبوع  الوطنـي للوقاية 
نسـعى إىل التحسـيس والتوعيـة بخطـر التـداوي 
العشـوائي  والفـردي واالفـراط يف بيـع وتنـاول 
األدويـة خاصـة املضـادات الحيويـة، كمـا يجـب 
االسـتمرار يف التوعيـة عـى مـدار السـنة ويف كل 
املجـاالت واملياديـن، هذا ودعت املختصـة يف االخر 
املواطـن إىل الوعـى واالدراك بخطـورة االسـتعمال 
املفـرط لالدويـة حتـى ال نصل إىل طريق مسـدود 
، مشـرة انـه حاليـا عـل مسـتوى العلـم يمـوت 
بسـبب  سـنويا  شـخص  الـف   و200  مليـون 
مقاومـة  الفروسـات و منظمـة الصحـة العامليـة 
تتوقـع وفـاة عـرة مالين شـخص آفـاق 2050 

بسـبب سـوء اسـتعمال املضـادات الحيويـة.

اعلن مدير األنشـطة الطبية وشـبه 
باشـا  الطبيـة بمستشـفى مصطفى 
الجامعـي و رئيـس النقابـة الوطنية 
الجامعيـن  والباحثـن  لألسـاتذة 
عـن   ، بلحـاج  رشـيد  الربوفيسـور 
وزارتـي  مـع  نقاشـات  يف  الدخـول 
بغيـة   العـايل  التعليـم  و  الصحـة 
مراجعـة القوانن األساسـية الخاصة 
قطـاع  عمـال  رشائـح  بمختلـف 
الصحـة. وقـال الربوفيسـور رشـيد 
بلحـاج لـدى نزوله ضيفـا أمس  عى 
برنامـج "ضيـف الصبـاح " للقنـاة 
اإلذاعيـة األوىل انـه مـن املنتظـر أن 
تعود بالفائـدة عى العنـرص البري 
و  املهنيـة  و  املاديـة  الناحيـة  مـن 

التكوينيـة وذلك مع صدورهـا نهاية 
السـنة الجارية . وأضاف الربوفسـور 
رشـيد بلحاج أنه توجـد ميكانيزمات 
العـام  القطاعـن  بـن  للتنسـيق 
والخـاص بخصـوص اجـراء العديد 
مـن العمليـات الجراحيـة عـى غرار 
جراحـة القلـب وأمراض الـكى حيث  
تتكفـل مصالـح الضمـان االجتماعي 
العمليـات  هـذه  بمصاريـف 
اإلسـتثمار   وبخصـوص  الجراحيـة، 
أكـد  بالجزائـر  الصحـة   قطـاع  يف 
املتحـدث ذاتـه أنـه فرصـة للتكوين 
الجامعـي  شـبابنا  يف  واإلسـتثمار  
املتخـرج مـن مختلـف كليـات الطب 

عـوض الهجـرة خـارج الوطـن.

الوطنيـة  النقابـة  رئيـس  واكـد 
الجامعيـن  والباحثـن  لألسـاتذة 
عـى  بلحـاج   رشـيد  الربوفيسـور 
رضورة رقمنـة قطـاع الصحـة بمـا 
يتمـاىش واحـرتام الخريطـة الصحية 
والبحـوث  العالجـي  املسـار  وكـذا  
العلميـة حتـى يتم تحسـن املنظومة 
الصحيـة بالجزائـر ، مبديـا تفاؤلـه 
بتطـور قطـاع الصحـة يف الجزائـر 
وأن يصبـح قطاعـا يتبـادل خرباتـه 
مع مختلـف الدول العربيـة يف مجال 
الصحـة ، خاصـة وان الجزائر تتوفر 
عـى 15 كلية تخصص طـب مقارنة 
بـدول الجـوار  تكويـن كفاءاتهـا يف 

مجـال الطـب .

دعوات لتدخل  الجهات الوصية لتقنين بيعها

قال انها ستعود بالفائدة على العنصر البشري من الناحية المادية و المهنية

التضامـن  وزارة  كشـفت 
وقضايـا  واألرسة  الوطنـي 
منصـة  وضـع  عـن  املـرأة 
للتكفـل   ، وحديثـة  رقميـة 

الهشـة. بالفئـات   األمثـل 
منشـور  يف  هـذا  جـاء 
التضامـن  وزارة  وضعتـه 
الوطنـي عـى صفحتهـا عـى 
الفايسـبوك أكـدت مـن خالله 
عرصنـة  مواصلـة   عـى  
املنصـة  وتضـم  خدماتهـا، 
لألشـخاص  مقدمـة  خدمـات 
الخاصـة،  االحتياجـات  ذوي 
وخدمـات حمايـة األشـخاص 
املسـنن، اضافـة اىل خدمـات 
املواطنـن،  تبليغـات 
والرتاخيـص. واالعتمـادات 
التضامـن  وزارة  ورشعـت 
منـذ 2017  يف العمـل  بنظام 
"املعنيـن  الحصـاء  الرقمنـة 
باالعانـات  الحقيقيـن" 
االجتماعيـة   واملسـاعدات 
التـي تقدمهـا الدولـة، وهـذا 
بالتنسـيق مـع عـدة  قطاعات 
بتوفـر  وتسـمح  وزاريـة 
بنـك معلوماتـي دقيـق حـول 
واملحرومـة   الهشـة  الفئـات 
املعنيـة باالعانات واملسـاعدات 
مـن  املسـتفيدين  غـرار  عـى 

للتضامـن   الجزافيـة  املنحـة 
واالشخاص املسـنن والطفولة 
وضـع  يف  والنسـاء  املسـعفة 
بـدون  واالشـخاص  صعـب 
االحتياجـات  وذوي  و  مـأوى 
أجـل  مـن  وذلـك  الخاصـة" 
"تعزيـز آليـات التكفـل بهذه 
الرائـح وتحسـن  خدمـات 

لهـا". املوجهـة  املرافقـة 
التضامـن  وزيـر  وأشـارت 
اسـتكمال  عـى    أيـام  منـذ 
املربمجـة  التعـاون  مشـاريع 
بـن القطاع واملنظمـة األممية، 
برنامـج  اعتمـاد  وسـيتم 
تعـاون جديـد لسـنة 2023، 
بتعزيـز  يتعلـق  فيمـا  سـيما 
بالقطـاع،  الرقمنـة  عمليـة 
مجـال  يف  املكونـن  وتكويـن 
التكفل بفئـة ذوي االحتياجات 
الخاصـة، وسـيما وأن الجزائر 
برنامـج  عـى  صادقـت  قـد 
التعاون املشـرتك مـع الجزائر 
للفـرتة 2023 2027-، حيـث 
دعـم  يف  الربنامـج  سيسـاهم 
الجهـود املبذولـة مـن طـرف 
تحقيـق  أجـل  مـن  الجزائـر 
املسـتدامة. التنميـة  أهـداف 

وزارة الت�ضامن..ا�ضتحداث 
من�ضة رقمية وحديثة  للتكفل 

الأمثل بالفئات  اله�ضة

الم�ضادات الحيوية ..القاتل الذي يهدد حياة الجزائريين  
بتورط ال�ضيادلة والأطباء

بلحاج..تحديد نهاية 2023  موعدا ل�ضدور 
القوانين الأ�ضا�ضية لقطاع ال�ضحة

الوطني

في اطار مواصلة  عصرنة خدماتها

نبيل.ت

كامليا.س
كامليا.س

امينة.س

-نحو وفاة 10 ماليين �ضخ�ص اآفاق 2050 ب�ضبب �ضوء ا�ضتعمال الم�ضادات الحيوية
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تعزيز عالقات التعاون الثنائي في مجال الطاقة 

في اطار برنامج البيع باإليجار

بين الجزائر وجيبوتي

سـيتم التوقيـع اليـوم االثنـن 
عـى مذكـرة تفاهـم بـن الجزائر 
قطـاع  يف  للتعـاون  جيبوتـي  و 

الطاقـة و املناجـم .
و  الطاقـة  وزارة  أكـدت  و 
املناجـم يف بيـان لها، أنـه "بدعوة 
املناجـم،  و  الطاقـة  وزيـر  مـن 
وزيـر  سـيقوم  عرقـاب،  محمـد 
الطاقـة املكلف باملـوارد الطبيعية 
لجمهوريـة جيبوتـي، يونـس عي 
جيـدي بزيـارة عمـل إىل الجزائر 
."2023 15 مـارس  12 إىل  مـن 

و خـالل زيارتـه التـي تـدوم 
الوزيـر  سـيجري  أيـام،  أربعـة 

الجيبوتـي محادثـات مـع عرقاب 
ومسؤويل سـوناطراك و سونلغاز.
أن  الـوزارة  أوضحـت  كمـا 
اليـوم االثنن  الطرفن سـيوقعان 
مذكـرة تفاهم حـول التعـاون يف 

قطـاع الطاقـة و املناجـم.
تواجـده  هامـش  وعـى 
بالجزائر, سـيزور جيـدي كل من 
مصفـاة تكريـر النفـط بالجزائر 
الجزائـري  املعهـد  و  العاصمـة 
و  البحـث  مركـز  و  للبـرتول 
التنميـة و محطة توليـد الكهرباء 
بـرأس جنـات بوالية بومـرداس.

لـوزارة  العـام  األمـن  اسـتقبل 
الكريـم  عبـد  واملناجـم،    الطاقـة 
12 مـارس  عويـي، أمـس األحـد 
فانيسـا  الـوزارة،  بمقـر   ،2023
مملكـة  سـفرة  سـاينز،  فيجـا 

الجزائـر. لـدى  الدنمـارك 
وأوضـح بيـان لـوزارة الطاقة ، 
أنه تركـزت املباحثات بـن الطرفن 
التعـاون  عالقـات  تعزيـز  عـى 
الثنائـي يف مجـال الطاقة والسـيما 
الجديـدة  والطاقـات  املحروقـات 
الطاقـوي  والتحـول  واملتجـددة 

بالجزائـر.
فـرص  الطرفـان  ناقـش  كمـا 
األعمال واالسـتثمار وسـبل ووسائل 
البلديـن،  بـن  الخـربات  تبـادل 
بتطويـر  يتعلـق  فيمـا  خاصـة 
يف  ودمجهـا  املتجـددة  الطاقـات 

الكهربائيـة. الشـبكة 
كمـا قـدم االمـن العـام، بهـذه 
اسـرتاتيجية  عـن  ملحـة  املناسـبة، 
واملناجـم،  الطاقـة  قطـاع  تطويـر 
تكثيـف  مجـال  يف  والسـيما 
املحروقات،  استكشـاف واسـتغالل 
قطـاع  تنميـة  مجـال  يف  وكـذا 
الطاقـات املتجـددة بالجزائـر، عى 
إلنتـاج  سـونلغاز  مـروع  غـرار 
شمسـية  طاقـة  ميغـاوات   000  2

. كهروضوئيـة
وضـع  عـى  االتفـاق،  تـم  كمـا 
بـن  للتعـاون  طريـق  خارطـة 
البلديـن يف مجـال الطاقـة، مع عقد 
الدنماركيـة  الركـة  بـن  لقـاءات 
للطاقـة ومؤسسـات القطـاع يف هذا 

املجـال.

الوطنيـة  الوكالـة  تعلـن 
لتحسـن السـكن و تطويـره 
املواطنـن  علـم  إىل   ، عـدل 
محـالت  بـراء  املهتمـن 
اطـار  يف  املنجـزة  تجاريـة، 
برنامـج البيع باإليجـار لوالية 
 38 تعـرض  ،أنهـا  بجايـة 
تجـاري  اسـتعمال  ذا  محـل 
املحـالت   ، بالـرتايض  للبيـع 
900 مسـكن  متواجدة بموقع 
عـدل بواد غـر واليـة بجاية .
بيـان  يف  الوكالـة  وأكـدت 
لهـا، أنـه بإمـكان املواطنـن 
يف  املشـاركة  يف  الراغبـن 
البيـع بالـرتايض االطـالع عى 
الصـادر  اإلعـالن  مضمـون 

أمـس.
شـخص  أي  بإمـكان  و 
راغـب  معنـوي  أو  طبيعـي 

البيعـة  هـذه  يف  املشـاركة  يف 
عـى  خطـي  طلـب  تقديـم   ،
التجاريـة  املصلحـة  مسـتوى 
الجزائـر  الجهويـة  للوكالـة 
العاصمـة رشق املتواجـدة ب: 
–جـر  مسـكن   416 حـي 
– النعجـة  عـن  قسـنطينة- 

الجزائـر ، كما يجـب ان يكون 
و  واضـح  الخطـي  الطلـب 
يحمل رقـم املحل و مسـاحته 
اضافـة اىل السـعر و يحتـوي 
عى جميـع املعلومات الخاصة 
و  اللقـب   ، )االسـم  باملعنـي 
رقـم الهاتـف و العنـوان(، و 
ملزيـد مـن املعلومـات التقرب 
التجاريـة  املصلحـة  مـن 
للجزائـر  الجهويـة  للمديريـة 

رشق. العاصمـة 

الوطني

لتحسـن  الوطنيـة  الوكالـة  وجهـت 
أول  إعـذارا  وتطويـره،  السـكن 
 E. T. B SAHNOUNE« لركـة 
مقرهـا  الكائـن   "ABDELHAK
االجتماعـي بحـي 12مسـكن ، طريـق 
بوعريريـج  بـرج  واليـة  الصنـب  بـر 
واملكلفـة   12/03/2023 بتاريـخ 
باإليجـار  بيـع  مسـكن   500 بإنجـاز 
بجميـع هيـاكل الدولة مـع محالت ذات 
ومسـاكن  خدماتـي  و  تجـاري  طابـع 
للبوابن مع اشـغال الطرقـات ومختلف 
الشـبكات "الشـبكات الثالثية"، بموقع 
مسـكن   100 و  قـردوة  مسـكن   400

ميلـة.   ،واليـة  زغايـة 
عـى  بنـاءا  االعـذار  هـذا  وجـاء 
بالخدمـة  األمـر  منهـا  تقاريـر  عـدة 
ببـدء  اشـعار  متضمـن   01 رقـم 
 04/11/2021 املـؤرخ  االشـغال 
واملصـادق عليـه مـن قبـل الركـة ب 
تاريـخ04/11/2021، االمـر بالخدمة 
رقـم 02 املؤرخ واملصـادق عليه بتاريخ 
االشـعار  املتضمـن   06/12/2021
بوقـف االشـغال لسـبب عـدم املصادقة 
عى مخططـات اإلنجاز، االمـر بالخدمة 
رقـم 03 املـؤرخ واملصـادق عليـه مـن 
قبل املؤسسـة بتاريـخ 06/02/2022 
املتضمن اسـتئناف االشـغال، باإلضافة 
اىل التقاريـر اليومية واملحـارض املحررة 
يف الورشـة من طـرف رئيـس املروع 
للمؤسسـة  الـذي يطلـب مـن خاللهـا 
الورشـة  بتدعيـم  القيـام  املعنيـة 
باإلمكانيـات البريـة والوسـائل املادية 
ومختلـف  االشـغال  جـودة  وتحسـن 
التعهـدات غـر امللتـزم بها مـن طرف 
املعتـرب واملسـجل  التأخـر  و  املؤسسـة 
يف تقـدم االشـغال مقارنـة مـن اآلجال 
التعاقديـة بحيـث ان نسـبة اسـتهالك 
اجال اإلنجـاز وصلـت اىل 63.55 باملئة 

     .
وأاضـف املصـدر ذاتـه، عليـه فانـه 
 E . T"لركـة اعـذارا  توجيـه  تقـرر 
 ".B SAHNOUNE ABDELHAK

االزمـة  الخطـوات  اتخـاذ  أجـل  مـن 
لتريـع وتـرة تقدم االشـغال موضوع 
باملـوارد  الورشـة  تدعيـم  الصفقـة، 
الورشـة  تمويـن  واملاديـة،  البريـة 
بمختلـف مـواد البنـاء خاصـة الالزمة 
إلتمـام اشـغال هيـاكل الدولـة الثانوية 
التخطيـط  و  التنظيـم  اليـات  ،وضـع 
املالئمـن مـن اجـل تصحيـح النقائص 
يف  املسـجل  التأخـر  وتـدارك  املسـجلة 
تقـدم االشـغال، تطبيـق نظـام املناوبة 

8*3 كحـد ادنـى يف الورشـة .
ويف حالـة عـدم االمتثـال للتعليمـات 
املذكـورة انفـا يف اجـال ال تتعـدى 08 
لهـذا  ظهـور  اول  مـن  انطالقـا  ايـام 
االعـذار ، فـان الوكالـة تكـون مضطرة 
التخـاذ االجراءات القرصيـة وذلك طبقا 

به. املعمـول  للنظـام 

 SNC" وإعذار أول لرشكة....
 "SOTRABAP BELHADJ ET CIE
الوطنيـة  الوكالـة  ووجهـت 
إعـذارا  وتطويـره،  السـكن  لتحسـن 
 SNC SOTRABAP"لركـة أول 
BELHADJ ET CIE" الكائـن مقرها 
الرئيـي  الشـارع   08 رقـم  بمكتـب 
هـواري بومديـن طريـق ريقي سـعيد 
بـرج   176 سـكني  مجمـع   56 قسـم 
بوعريريـج  بـرج  واليـة  بوعريريـج 
واملكلفـة   09/03/2023 بتاريـخ 
باإليجـار  بيـع  مسـكن   500 بإنجـاز 
بجميـع هيـاكل الدولة مـع محالت ذات 
ومسـاكن  خدماتـي  و  تجـاري  طابـع 
للبوابن مع اشـغال الطرقـات ومختلف 
الشبكات "الشـبكات الثالثية" بمخطط 
شـغل األرايض رقـم 13 ببلديـة قـرارم 

قوقـة واليـة مليـة.
وجـاء هـذا االعـذار بنـاءا عـى عـدة 
تقاريـر منهـا األمـر بالخدمـة رقم 01 
متضمن اشـعار ببـدء االشـغال املؤرخ 
04/11/2021 واملصـادق عليـه مـن 
قبل الركة ب تاريـخ07/11/2021، 
االمـر بالخدمة رقم 02 املؤرخ واملصادق 

06/12/2021 املتضمن  عليه بتاريـخ 
االشـعار بوقـف االشـغال لسـبب عدم 
املصادقـة عى مخططـات اإلنجاز، االمر 
03 املـؤرخ واملصـادق  بالخدمـة رقـم 
بتاريـخ  املؤسسـة  قبـل  مـن  عليـه 
اسـتئناف  املتضمـن   06/02/2022
رقـم04  بالخدمـة  ،االمـر  االشـغال 
املتضمـن   17/07/2022 يف  املـؤرخ 
توقـف االشـغال بسـبب املوافقـة عـى 
ملحقـة رقـم01 و االمـر بالخدمـة رقم 
االشـغال  انطـالق  عـودة  05املتضمـن 
للتجزئـة   01 رقـم  عـى  املصادقـة  و 
باإلضافـة اىل االنخفـاض نسـبة تقـدم 
انجـاز  يف  املرتاكـم  التأخـر   ، االشـغال 
بالسـكنات  الخـاص  للجـزء  االشـغال 
،عـدم احـرتام االلتزامـات املقدمـة من 
طـرف الركـة ، عـدم تزويد الورشـة 
باإلمكانيـات البريـة و املاديـة والعتاد 
تقـدم  يف  املسـجل  و  املعتـرب  والتاخـر 
االشـغال مقارنة مـع اآلجـال التعاقدية 
بحيث ان نسـبة اسـتهالك اجال اإلنجاز 

وصلـت اىل 47.66 باملئـة .     
اعـذارا  توجيـه  تقـرر  فانـه  وعليـه 
 SNC SOTRABAP"لركـة
أجـل  مـن   "BELHADJ ET CIE
اتخـاذ الخطـوات االزمة لتريـع وترة 
الصفقـة،  موضـوع  االشـغال  تقـدم 
البريـة  باملـوارد  الورشـة  تدعيـم 
واملاديـة، تموين الورشـة بمختلف مواد 
البنـاء خاصـة الالزمـة إلتمـام اشـغال 
هيـاكل الدولـة الثانويـة ، وضـع اليات 
التنظيـم و التخطيط املالئمـن من اجل 
النقائـص املسـجلة وتـدارك  تصحيـح 
االشـغال،  تقـدم  يف  املسـجل  التأخـر 
تطبيـق نظـام املناوبـة 8*3 كحد ادنى 

الورشـة . يف 
ويف حالـة عـدم االمتثـال للتعليمـات 
املذكـورة انفـا يف اجـال ال تتعـدى 08 
لهـذا  ظهـور  اول  مـن  انطالقـا  ايـام 
االعـذار ، فـان الوكالـة تكـون مضطرة 
التخـاذ االجراءات القرصيـة وذلك طبقا 

به. املعمـول  للنظـام 

أمـىض الرئيـس املديـر العـام توفيـق 
حكار عـى البيـان العام لسياسـة املوارد 
البريـة لسـوناطراك خالل اللقـاء الذي 
الـذي  و  العامـة  املديريـة  بمقـر  نظـم 
جمـع اإلطـارات املسـرة و كـذا املديرين 
املركزيـن و مديـري و رؤسـاء الدوائـر 
سـوناطراك  نشـاطات  هيـاكل  مختلـف 

الوطن. عـرب 
حمـو  مـن  كل  اللقـاء  هـذا  وحـر 
لالتحاديـة  العـام  األمـن  طواهريـة 
الوطنيـة لعمال البرتول والغـاز والكيمياء 
واألمـن العـام بالنيابـة لالتحـاد العـام 
للعمـال الجزائريـن خالف جـرود األمن 

لسـوناطراك. الوطنيـة  للنقابـة  العـام 
مشـاركة  أن  سـونطراك،  وأفـادت 

مـع  بالتـوازي  تمـت  اللقـاء  فعاليـات 
منشـآت  مختلـف  و  العامـة  املديريـة 
سـوناطراك باإلسـتعانة بتقنيـة التواصل 
املرئـي حيـث شـارك أكثـر مـن 2200 

اللقـاء . إطـار يف هـذا 
واللقـاء نظمـه املرفـن عـى مروع 
لسـوناطراك  البريـة  املـوارد  تطويـر 
بعـد اإلنتهـاء من اللمسـات األخـرة لهذا 
املروع الهيكي الحسـاس، الذي يشـكل 
منعرجـا يف حياة املؤسسـة وتحـوال نوعيا 
تعول عليه سـوناطراك من أجـل اإلرتقاء 
بمواردهـا البريـة إىل أعـى املسـتويات 

اإلحرتافية.  مـن 
التمهيـدي  اإلنطـالق  اللقـاء  وشـهد 
لحملـة مـروع تطويـر املـوارد البرية 

و البـدأ يف تنفيـذ مخرجـات املـروع يف 
أرض الواقـع، املـروع الـذي يرتكـز يف 
جوهـره عـى أربعـة ركائـز هامـة مـن 
املـوارد البرية ويتعلق األمـر بالتوظيف 
و  األداء  وتحسـن  الكفـاءات  وتطويـر 

تنظيـم املسـارات املهنيـة. 
عـرض  اللقـاء  هـذا  خـالل  تـم  كمـا 
املنصـة الرقميـة املصممـة للتقييـم التي 
أعتمدهـا املروع بأليات جديدة سـرتكز 
عليهـا إطـارات سـوناطراك عنـد تقييـم 
العمـال.   والبيـان العام لسياسـة املوارد 
البريـة واملنصـة الرقميـة للتقييم لبنات 
قيـادة إسـرتاتيجية  بنـاء  أخـرى تدعـم 
إلدارة املـوارد البريـة يف سـوناطراك . 

لتصحيح النقائص المسجلة وتدارك التأخر المسجل في تقدم االشغال

خالل اللقاء الذي نظم بمقر المديرية العامة  

 E . T .B" عدل توجه اإعذار اأول ل�ضركة
 "SAHNOUNE ABDELHAK

الإم�ضاء على البيان العام ل�ضيا�ضة الموارد الب�ضرية 
ل�ضوناطراك
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التوقيع على مذكرة تفاهم في 
قطاع الطاقة و المناجم

المين العام لوزارة الطاقة 
والمناجم ي�ضتقبل ال�ضفير 

الدنماركي لدى الجزائر

عدل تعلن عن بيع ل� 38 محل 
تجاري في ولية بجاية
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كشـف املديـر العـام للتنميـة والتنافسـية 
العزيـز  عبـد  الصناعـة،  بـوزارة  الصناعيـة 
قند، عن تسـويق أول سيارة"فيات"األسـبوع 
عـى  الوكيـل  حصـول  بعـد  وذلـك  املقبـل، 

االعتمـاد األسـبوع املـايض.
تلفزيونـي"  ترصيحـات  يف  قنـد  وقـال 
"فيـات"  سـيارة  تصنيـع  يف  االنطـالق  إن 
جزائريـة 100 باملائة سـيبدأ شـهر سـبتمرب 
املقبـل، مضيفـا أنهـا سـتخضع للتدقيق من 
نهايـة  وستسـوق  املناجـم  مصالـح  طـرف 
شـهر نوفمـرب مـن سـنة 2023، مشـرا  أن 
االنتهـاء مـن ملف السـيارات سـيكون خالل 
السـدايس الثانـي مـن سـنة 2023، موضحا 
أوت  شـهر  يف  جاهـز  سـيكون  املصنـع  أن 
لتنطلـق عمليـة التصنيـع يف سـبتمرب بعدهـا 
مـن  والتدقيـق  التجـارب  إىل  السـيارة  تمـر 
قبـل مصالح املناجـم، وعند اسـتجابة املركبة 
للمواصفـات ودفـرت الروط، يقول املسـؤول 
بـوزارة الصناعة سـيتم تسـويقها. أمـا فيما 
قـال  املسـتوردة،  املركبـات  أسـعار  يخـض 
املديـر العـام للتنميـة والتنافسـية الصناعية 
بـوزارة الصناعـة، عبـد العزيز قنـد إن األمر 
ليـس مـن صالحيـات وزارة الصناعـة وإنما 
الـوكالء املرخـص لهـم باإلسـتراد،  يخـص 

مشـرا أن األسـعار التـي يضبطهـا الوكالء 
سـتكون حسـب السـوق والقـدرة الرائيـة 
وكـذا تكاليـف اقتناء السـيارات مـن مصادر 
األسـعار  تكـون  أن  متوقعـا  تصنيعهـا، 
متماشـية مـع اسـتطاعة املواطـن الجزائري. 
وكان قـد اعلـن أعلـن محمـد جبيـي ،مديـر 
صناعـات الصلـب و امليكانيكيـة و الطران و 
بنـاء السـفن بـوزارة الصناعـة بـان الجزائر 
سـتنتج أول سـيارة  محليـا من نـوع "فيات 
" مـن مصنـع طفـراوي بوهـران بـدء مـن 
إىل وجـود  2023، مشـر  الفاتـح  ديسـمرب 
مجـال  يف  آخريـن  رشكاء  مـع  مفاوضـات 
صناعـة السـيارات دون أن يكشـف  عنهـم  

اتفـاق نهائـي . و لـدى  إىل   التوصـل  قبـل 
التحريـر"  "ضيـف  برنامـج  يف  اسـتضافته 
للقنـاة الثالثـة الناطقة بالفرنسـية قال جبيي 
إن اسـتالم املصنع سـيتم يف ال31 أوت القادم 
عـى أن تنطلـق عمليـات اإلنتـاج التجريبـي 
خـالل  شـهري سـبتمرب وأكتوبـر القادمـن 
السـتئناف  أيضـا   جاريـة  االسـتعدادات  أن 
نشـاط  مصنـع "رونـو"  للسـيارات ،ولكـن 
مـن أجـل اإلنتـاج  و ليـس الرتكيـب كما كان 
عليـه الوضـع يف السـابق   وذلك وفقـا لدفرت 
الـروط الجديـد املعتمـد من قبل السـلطات 
العموميـة  وأعلـن  جبيـي  أن عملية اسـتراد  
السـيارات سـتبدأ يف غضون أيـام  عن طريق 
الوكالء الرسـمين الثالثـة املعتمدين لحد اآلن  
و يتعلـق األمـر بـكل مـن رشكات " فيـات "  
اإليطاليـة و " اوبـل OPEL " األملانيـة  و" 

. الصينيـة    "EMIN AUTO
وبخصوص األسـعار، أوضح ممثـل وزارة 
الصناعـة بـان هـذه العمليـة هـي تجاريـة 
بالدرجـة األوىل و لكنـه أشـار إىل أن الـوزارة 
ستسـهر عـى أن تكون هذه األسـعار مطابقة 
للمعايـر املعمـول بهـا دوليـا تفاديـا للغلـو  
من قبـل الوكالء ، مؤكـدا بان السـيارات التي 
سـيتم اسـترادها سـتكون بنفس املواصفات 
التقنيـة املعتمـدة يف الـدول األوروبيـة و لـن 
يسمح باسـتراد سـيارات تشـتغل باملازوت.

و منحـت وزارة الصناعة  اعتمـادات أولية 
ألكثـر مـن 35 مسـتثمر و قـد طلـب منهـم 
ايـداع امللفـات النهائيـة مـن اجـل الحصول 
عـى االعتمـاد النهائي موضحا بـان الركات 
الصناعيـة العاملية هـي من اختـارت وكالءها 

. بالجزائر  الحرصيـن 

كشـفت مديـرة وسـائل الدفـع 
عـن   املحليـة،  التنميـة  ببنـك 
الدفـع  عمليـات  قيمـة  تجـاوزت 
االلكرتونـي 5ر6 مليـار دج عـرب 
عمليـة  ألـف   879 مـن  أزيـد 
قيمـة  أن  مشـرة    ،2022 يف 
أجهـزة  عـرب  املنجـزة  العمليـات 
 ،"TPE" االلكرتونـي  الدفـع 
شـهدت ارتفاعـا قـدر ب86ر26 

.2022 يف  باملائـة 
عـدد  فـإن  املسـؤولة،  وحسـب 
االلكرتونـي  الدفـع  أجهـزة 
املتوفـرة  املحليـة  التنميـة  لبنـك 
والتـي  املتاجـر،  مسـتوى  عـى 
للتجـار،  مجانـا  البنـك  يقدمهـا 
قـد انتقـل مـن 7933 جهـاز يف 
 2022 سـنة   8116 اىل   ،2021
أن   ، كمـا  باملائـة(،  31ر2   +(
 3200 باقتنـاء   " قـام  البنـك 
سـيتم  إلكرتونـي،  دفـع  جهـاز 
تثبيتهـا  يف  والـروع  تسـليمها 
خـالل األسـابيع املقبلـة، بعـد أن 
قـام باقتنـاء 2000 جهـاز دفـع 
إلكرتونـي خـالل 2022"، مؤكدة 
أن هـذا االجـراء "يسـمح برفـع 

املاليـة". التعامـالت 
باملـوازاة مـع ذلـك، أدرج البنك 
 6000" تزويـد  أهدافـه  ضمـن 
تاجـر بأجهـزة الدفـع اإللكرتوني 
 ،" الجاريـة  السـنة  نهايـة  قبـل 
تطبيقـا لتوجيهـات وزيـر املالية، 
ابراهيـم جمـال كسـايل، الراميـة 
اىل تجهيـز مليـون تاجـر بأجهزة 

سـنة  قبـل  االلكرتونـي  الدفـع 
.2024

مـن جهـة أخـرى انتقـل عـدد 
عمليـات الدفع عرب مواقـع التجار 
واملوطنن  املعتمدين  االلكرتونيـن 
يف  عمليـة   4087 مـن  بالبنـك، 
2021، إىل 11ألـف و750 عمليـة 
باملائـة(،  )50+ر187   2022 يف 
مـا يمثل مـن حيـث القيمـة أكثر 

مـن 608 مليـون دج.
و يحـي بنـك التنميـة املحلية 
39 تاجـرا عـرب االنرتنـت سـجل 
يف 2022، مقابـل 27 تاجرا سـنة 
2021، مـا يمثل نسـبة نمو تقدر 
ب 44ر44 باملائة، يف حن تسـتمر 
عمليـة اعتماد املواقـع االلكرتونية 
موطنـا  الكرتونـي  تاجـر  ل40 
لـدى البنـك بهدف دمجهـم قريبا 
يف الشـبكية البينيـة للدفـع عـرب 
الجارية,  السـنة  األنرتنـت خـالل 

طالب. حسـب 
أوضـح             مـن جهتـه, 
الرقمـي  والبنـك  النقديـة  مديـر 
بـذات البنـك, بوعـالم رقيـق, أن 
بنـك التنميـة املحليـة قـام خالل 
و980  ألـف   34 بتوزيـع   2022
زبائنـه،  لفائـدة  بنكيـة  بطاقـة 
باملائـة،  3ر3  ب  قـدر  بنمـو  أي 
مضيفـا   ،2021 بسـنة  مقارنـة 
أن عـدد عمليات السـحب املنجزة 
االليـة  التوزيـع  شـبابيك  عـى 
 "DAB/GAB" للبنـك  التابعـة 
خـالل2022، ارتفع بنسـبة 6ر9 

باملائـة، منتقال إىل أزيـد من 5ر3 
81ر56  بقيمـة  عمليـة  مليـون 
هـذا  أن  اىل  مشـرا  دج،  مليـار 
االرتفـاع  راجـع لــ "نمـو ثقافة 
الجزائـري  املواطـن  اسـتعمال 

البنكيـة". للبطاقـات 
مـن جهة أخـرى، انتقلـت قيمة 
الخدمات  باسـتخدام  التحويـالت 
3ر6  اىل  االلكرتونيـة  البنكيـة 
مليـون عملية سـنة 2022 )15+ 
باملائة(, حسـب املسـؤول، ويحوز 
بنـك التنميـة املحليـة عـى 164 
فرعـا و178 موزعـا "DAB" عى 
املسـتوى الوطنـي و يعمـل عـى 

"اقتنـاء 33 مـوزع اخـر".
وفيما يخص تطبيـق "ديجيت-
الخاص   )DIGITBANK( بنـك" 
ألـف   108 تسـجيل  تـم  بالبنـك 
200 مشـرتك جديـد، يضيـف  و 
السـيد بوعـالم, مشـرا أن البنـك 
مـن  الرقـم  ملضاعفـة  "يسـعى 
خـالل تطويـر خدمـات جديـدة 
متمثلـة يف التأمينـات والقـروض، 
كشـوف  تحميـل  امكانيـة  مـع 

البنكيـة". الحسـابات 
يذكـر أن تطبيـق بنـك التنميـة 
املحليـة الرقمـي، يسـمح لزبائنه 
املرصفية  باالسـتفادة من خدماته 
مسـتخدميه،  ويمكـن  بعـد  عـن 
وبطاقاتهـم  حسـاباتهم  بتسـير 
إمكانيـة  إىل  باإلضافـة  البنكيـة 

القيـام بخدمـة التحويـل.

امينة.س

فيما تجاوز عدد البطاقات البنكية الموزعة ال34 ألف بطاقة

 BDL قيمة عمليات الدفع اللكتروني  ببنك
تتجاوز 6 مليار دج في 2022

كما قرر فتح بنكيين بالسينغال وموريتانيا

أعلـن عصـام بـن دريـس األمـن الوطني 
للتجـار  العـام  االتحـاد  ديـوان  ومديـر 
والحرفيـن الجزائرين  عن  فتح 553سـوق 
جـواري لتوفـر املـواد الغذائيـة طيلة شـهر 
رمضـان.    ويف ترصيـح خـص بـه القنـاة 
اإلذاعيـة األوىل أشـار عصـام بن دريـس، أنه 
لحـد السـاعة  تـم انشـاء 465 سـوقا فيمـا 
تبـارش  باقي األسـواق نشـاطها تدريجيا مع 

شـهر رمضان.  وأضـاف عصام بـن دريس 
أن هذه األسـواق سـتكون فصاء للمسـتهلك، 
تمكنـه مـن اقتنـاء كل حاجياتـه الرورية 
بأسـعار منخفضـة، مـربز أن هذه األسـواق 
ستشـارك فيهـا كل القطاعـات الوزاريـة و 
سـتخصص يف األيـام األخـرة مـن الشـهر 

الفضيـل  لبيـع لـوازم عيـد الفطر.

نبيل.ت

نبيل.ت

امينة.س

فيما ستكون االنطالقة في تصنيع سيارة “فيات” جزائرية 100 بالمائة شهر سبتمبر

ستخصص في األيام األخيرة من الشهر الفضيل  لبيع لوازم عيد الفطر 

ت�ضويق اأول �ضيارة "فيات" الم�ضتوردة الأ�ضبوع المقبل

بدري�ضي..فتح  553 �ضوق جواري 
لتوفير المواد الغذائية طيلة �ضهر رم�ضان

القر�ص ال�ضعبي الجزائري : 
تعميم الدفع الإلكتروني على 

م�ضتفيدي "عدل"

االقتصادي

للقـرض  العـام  املديـر  أكـد 
عـي  الجزائـري,  الشـعبي 
قـادري, تـم تعميـم عمليـة الدفع 
أصحـاب  لتشـمل  اإللكرتونـي 
السـكنات بصيغـة البيـع بااليجار 

. "عـدل" 
ارشافـه  لـدى  قـادري,  وذكـر 
عـى  الوالئيـة  السـلطات  رفقـة 
ملجموعـة  الجديـد  املقـر  تدشـن 
للقـرض  تلمسـان  اسـتغالل 
والوكالـة  الجزائـري  الشـعبي 
الجديـدة "ابـن خميـس" )437( 
وفضـاء رقمـي تابع لهـا, أن ذات 
املؤسسـة املرصفيـة عممـت خدمة 
الدفـع االلكرتونـي لتشـمل كذلـك 
أصحاب سـكنات "عـدل" بالوالية 
لدفع مسـتحقات اإليجـار عرب هذا 

الرقمـي. الفضـاء 
وأبـرز نفـس املسـؤول أن هـذه 
العمليـة التـي رشع يف العمـل بها 
منـذ بداية مارس الجـاري, تجري 
"بشـكل أمن و مجاني مـن املنزل 
ومـن الهاتـف النقـال ممـا يجنب 
أصحـاب سـكنات +عـدل+ عنـاء 
التنقـل لدفع مسـتحقات االيجار".
وأشـار قـادري مـن جهـة ثانية 
تحقيـق  يف  يسـاهم  البنـك  أن  إىل 

التـي  والتدابـر  الربامـج  كل 
وضعتهـا السـلطات العموميـة يف 
التنميـة االقتصادية  إطار مواكبـة 
للبـالد وأنـه سـيتم تجسـيد عـدة 
عمليات أخـرى كتطويـر الصرفة 
اإلسـالمية التـي حققـت يف 2020 
نتائـج مرضيـة بالنسـبة للبنـك .

وكان قـد أكد، القرض الشـعبي 
الدفـع  أن  بيـان،  يف  الجزائـري 
اإللكرتونـي يضمـن للمسـتفيدين 
أريحيـة  “عـدل”  سـكنات  مـن 
الدفـع عن بعـد دون عنـاء التنقل. 
كما أشـار البيان ذاتـه، إىل أن األمر 
يخـص حامـي البطاقـة البنكيـة 

الذهبيـة. والبطاقـة   ”CIB“
البطاقـات  أن   البنـك،  وأوضـح 
هـذه  مـن  لالسـتفادة  املقبولـة 
الخدمـة، يف الوقـت الحـايل. هـي 
 CPA, AGB, BNA ,AL:  كل مـن
 SALAM BANK ALGERIE
 et la Carte DAHABIA
وهـذا   .d’ALGERIE POSTE
https:// عرب الرابـط االلكرتوني
www.aadlgest immo.dz/
epayement/View/index.

.p h p

ــة االوىل  ــق  الطبع ــر ان تنطل ــن املنتظ م
مــن فعاليــات الصالــون الــدويل للحديــد و 
ــاء,  ــة  غــدا الثالث ــب و املــواد املنجمي الصل
بقــرص املعــارض بالصنوبــر البحــري 
)الجزائــر العاصمــة( والتــي تــدوم فعاليته 
اىل غايــة 16 مــارس، وهــذا بمشــاركة 
ازيــد مــن 50 عارضــا سيشــاركون يف 
ــرار  ــى غ ــة ع ــن دول مختلف ــون, م الصال
ــق, اىل  ــا و املوزبي ــرص وغان ــيا و م روس

ــن. ــن املحلي ــب املتعامل جان
لــدى  باإلعــالم  املكلفــة  وأوضحــت 
 Stall ( "مؤسســة "ســتال اكســبو ايفانــت
ــرام  ــة للمعرض,اك Expo Event ( املنظم
احلــويل, خــالل لقــاء صحفــي اقيــم بمقــر 
الوكالــة الوطنيــة للنفايــات, بــان املعــرض 
ــوء  ــليط الض ــاهمة يف تس ــدف إىل "املس يه
ــوم  ــح الي ــذي أصب ــاع ال ــذا القط ــى ه ع
مــن أهــم أولويــات الصناعــة الجزائريــة", 
ــن  ــاء للمتعامل ــق فض ــة اىل "خل باإلضاف
االقتصاديــن مــن اجــل مســاعدتهم يف 
الحصــول عــى ابــرام تعامــالت تجاريــة و 

ــة". اقتصادي
ــة وزارة  وســينظم املعــرض تحــت رعاي
الصناعــة بالتعــاون مــع الوكالــة الجزائرية 
الوكالــة  لرتقيــة االســتثمار وبمرافقــة 
الوطنيــة للنفايــات التــي تندرج مشــاركتها 
للفاعلــن  التقنيــة  املرافقــة  إطــار  يف 
االقتصاديــن يف مجــال اســرتجاع النفايــات 

الحديديــة و املعدنيــة, حيــث ســيجمع 
ــرا مــن منتجــي هــذه  املعــرض عــددا كب
النفايــات كمــا ســيتيح فرصــة عقــد 
النفايــات  مســرتجعي  بــن  صفقــات 
املعــرض  سيســمح  كمــا  ومنتجيهــا، 
االســتثمار يف  باالطــالع عــى مجــاالت 
ــا  ــات, وفق ــن النفاي ــوع م ــذا الن ــن ه تثم

ــة. ــذات املتحدث ل
مــن جهتهــا, ذكــرت مديــرة قســم 
ــدى  ــابهها ل ــا ش ــة وم ــات املنزلي النفاي
عقيلــة  للنفايــات,  الوطنيــة  الوكالــة 
بــوذراع, بــأن القيمــة التســويقية للنفايات 
ــالل  ــار دج خ ــت 13,45 ملي ــة بلغ املعدني
ــون  ــادل 100 ملي ــا يع ــنة 2021 أي م س
دوالر، كمــا بلغــت القيمــة التســويقية 
ــار  ــة 5,67 ملي ــادن الحديدي ــات املع لنفاي
دج بينمــا بلغــت قيمــة املعــادن غــر 
ــنة 2021. ــار دج س ــة 7,79 ملي الحديدي
النفايــات  ان  ابــوذراع  واعتــربت 
ــا  ــي له ــات الت ــم النفاي ــن أه ــة م املعدني
قيمــة مضافــة يف االقتصــاد الوطنــي, 
ــة  ــا بصف ــادة تحويله ــة إع ــك إلمكاني وذل
متكــررة عــى عكــس نفايــات اخــرى 
ــن  ــدد املتعامل ــغ ع ــن، و يبل ــة للتثم قابل
ــادن  ــن املع ــال تثم ــن يف مج االقتصادي
بالجزائــر 322 متعامــال, فيمــا يقــدر عــدد 

العاملــن يف املجــال 5184 عامــال.

من دول مختلفة على غرار روسيا و مصر وغانا و الموزبيق

اأزيد من 50 عار�ضا ي�ضاركون غدا في 
ال�ضالون الدولي للحديد و ال�ضلب

كامليا.س
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أنصار النادي حطموا الرقم القياسي في الحضور

طواف الجزائر2023: سطيف -قسنطينة .. 

دوري أبطال إفريقيا: 

ملجمـع  العـام  املديـر  أسـدى 
سـونلغاز مراد عجـال، تعليمات 
أجـل  مـن  املجمـع،  إلطـارات 
إدارة  مسـؤويل  مـع  التنسـيق 
لبدايـة  سـطيف،  وفـاق  نـادي 
اإلجـراءات الخاصـة بعملية رشاء 

األسـهم. أغلبيـة 
امـس  صبيحـة  وجـرى 
األحـد، بمقـر سـونلغاز يف حـي 
“تيليمـي” بالجزائـر العاصمـة، 
املديـر  بـن  ُمغلـق جمـع  لقـاء 
مـراد  سـونلغاز  ملجمـع  العـام 
عجـال ورئيـس وفـاق سـطيف 

فيـه  تـم  رسار،  الحكيـم  عبـد 
الخاصـة  اإلجـراءات  مناقشـة 
بعملية رشاء أسـهم رشكـة وفاق 

إيغلـز”. “بـالك  سـطيف 
كشـفت  السـياق،  نفـس  ويف 
إدارة وفـاق سـطيف يف بيان لها، 
أن رئيـس مجلـس اإلدارة حكيـم 
صحفيـة  نـدوة  سـيعقد  رسار، 
بداية من السـاعة 15:30 مسـاء 
بالعاصمـة،  األوملبيـك  بفنـدق 
للحديـث حول تفاصيـل االجتماع 
مجمـع  بمديـر  جمعـه  الـذي 

سـونلغاز.

ُمجمع �ضونلغاز ي�ضرع ر�ضميا في 
�ضراء اأ�ضهم نادي وفاق �ضطيف

ُمباحثات لتعزيز التعاون 
بين الجزائر والتحاد 

الإفريقي لكرة اليد

هزيمة ثقيلة لالأهلي

انتـزع فريـق شـبيبة القبائـل الجزائـري 3 
نقـاط غالية لـه، بالفوز عى ضيفـه فيتا كلوب 
الكونغـويل بهدفن مقابل هـدف يف اللقاء الذي 
جمـع بينهمـا عى ملعب األول، مسـاء السـبت، 
يف الجولـة الرابعـة مـن منافسـات املجموعـة 
األوىل لـدور املجموعـات لدوري أبطـال أفريقيا 

لكـرة القدم ملوسـم 2022-2023.
ورفـع شـبيبة القبائـل رصيـده إىل 7 نقـاط 
يف املركـز الثانـي يف جـدول ترتيـب املجموعة، 
ربـع  الـدور  إىل  التأهـل  يف  آمالـه  وأنعـش 
النهائـي. ويف املقابـل، تجمد رصيـد فيتا كلوب 
الرابـع  املركـز  يف  نقـاط   3 عنـد  الكونغـويل 

واألخـر.
وجاء الشـوط األول متوسـط املستوى، سيطر 
خاللـه شـبيبة القبائل عـى منطقة املنـاورات، 
ولكـن غابـت الخطـورة التهديفية عـى مرمى 
فيتـا كلـوب، وظهـرت الرعونة عـى أداء العبيه 
يف منطقـة الجـزاء الكونغوليـة، عـرب الحسـن 
مواقـي ودادي ومصطفـى عليـي ونوفـل ولـد 
ويوبـا أوقـايص وياسـن الصالحـي، لينتهـي 

الشـوط بالتعـادل السـلبي بـن الفريقن.
ويف الشـوط الثاني، اشـتعلت األجـواء مبكراً، 
مـع نجـاح فيتـا كلـوب يف خطف هـدف مبكر 
عـرب العبه معروف تشـاكي يف الدقيقـة الـ55، 
وأجـرى الجهـاز الفنـي للقبائـل العديـد مـن 
التغيـرات، وحفـزت الجماهـر الالعبـن بقوة 
التعـادل  يف  الشـبيبة  ونجـح  املدرجـات،  يف 
رسيعـاً عرب العبـه بن زايـد يف الدقيقـة الـ63، 
والحـت له عـدة فـرص عـرب عليـي وأوقايص، 

نايـت  مـن طريـق  الثانـي  الهـدف  وخطـف 
سـالم يف الدقيقـة الـ87.

الـوداد  فريـق  عـاد  نفسـها،  املجموعـة  ويف 
البيضـاوي املغربـي بــ3 نقـاط غاليـة مـن 
منافسـه  عـى  الفـوز  حقـق  بعدمـا  أنغـوال، 
القـوي برتو أتلتيكـو األنغويل بهدفـن دون رد 

يف أفضـل مباريـات الـوداد هـذا املوسـم.
ورفـع الوداد رصيـده إىل 9 نقـاط يف صدارة 
جـدول ترتيـب املجموعـة، وبـات قريبـاً مـن 
عمـر  مـن  املقبـل  الـدور  إىل  التأهـل  حسـم 
البطولـة، والدفاع عـن لقبه بنجـاح يف الجوالت 
املقبلـة، فيمـا تجمد رصيـد بـرتو أتلتيكو عند 

4 نقـاط.
ونجـح اإلسـباني خـوان كارلـوس غاريـدو، 
املديـر الفنـي للـوداد، يف إدارة املواجهـة جيداً، 

وقـراءة منافسـه، ووضع التشـكيلة املناسـبة، 
بخـالف تأديـة املبـاراة بـأداء تكتيكـي مميز، 

الثاني. الشـوط  يف  وخصوصـاً 
دون  لكـن  قويـاً،  األول  الشـوط  وجـاء 
خطـورة كبرة عـى املرميـن، ونجـح غاريدو 
يف الخـروج بالتعـادل السـلبي بعـد الحـد من 

أتلتيكـو. خطـورة هجـوم بـرتو 
ويف النصـف الثانـي، نجـح فريـق الـوداد يف 
توجيـه رضبـة كـربى إىل بـرتو أتلتيكـو عـرب 
تسـجيل هـدف التقـدم عـرب أرسـن زوال قلب 
الدفـاع يف الدقيقـة الــ59، ثـم لجأ إىل سـالح 
املرتـدات التـي حسـم منهـا الـوداد النتيجـة 
بهـدف ثاٍن سـجله جونيور سـامبو يف الدقيقة 

الـ90.

حافظت شـبيبة تيـارت عى صـدارة الرابطة 
الثانيـة )مجموعة وسـط-غرب( بعـد اإلطاحة 
يـوم   ،)3-2( مسـتغانم  ترجـي  بالضيـف 
السـبت، يف قمـة الجولـة الواحـدة والعرون.

مـن جهتـه، حقـق نجـم بـن عكنـون فـوزا 
مهمـا يف الداربـي العاصمـي ضـد رائـد القبة 
بنتيجـة 2-3 جعلـه يبقـى يف الوصافـة )46 
نقطـة( بفـارق نقطة وحيـدة عن الرائـد، كما 
يبقـى شـباب املريـة يراقـب سـباق الصعود 
عـن قـرب محتـال املركـز الثالـث )45 نقطة( 
بعـد عودتـه بفـوز ثمـن مـن سـعيدة عـى 

حسـاب املولوديـة املحليـة.
الرقـم  يحطمـون  تيـارت  شـبيبة  =أنصـار 

القيـايس
األرقـام  كل  تيـارت  شـبيبة  أنصـار  حطـم 
مباريـات  يف  الحضـور  مـن حيـث  القياسـية 
بطولـة القسـم الثانـي للهـواة لهـذا املوسـم، 
فقد فـاق عددهـم يف مبـاراة يوم السـبت التي 
ملجموعـة  املتصـدر  فريقهـم  فيهـا  إسـتقبل 
وسـط غـرب، منافسـه ترجـي مسـتغانم 25 
ألف منـارص، وفاز عليـه بثالثة أهـداف مقابل 

هدفـن، محتفظـا بذلـك بالريـادة.
مدرجـات  يف  "الحبـاش"  ألـوان  وتوحـدت 
املركـب الريـايض قايـد أحمـد باللـون األزرق 
األنصـار عـرب منصـات  أطلقـه  لنـداء  تلبيـة 
التواصـل االجتماعـي، فارتـدت مدينـة تيارت 
بتوافـد  الصبـاح،  منـذ  اللـون  بالكامـل هـذا 

الواليـة  بلديـات  كل  مـن  القادمـن  األنصـار 
عـى امللعـب فـرادى وجماعـات منـذ السـاعة 
الحاديـة عـرة أي قبـل ثـالث سـاعات عـن 
بدايـة املواجهـة، وامتـألت املدرجـات يف حدود 
الواحـدة زواال، وعرفـت عملية الدخـول تنظيما 
الريـايض  املركـب  إدارة  محكمـا، وخصصـت 
مدرجـات املنعـرج الجنوبـي ألنصـار الفريـق 
الضيـف، غـر أن النقطـة السـوداء هـي إقدام 
عـدد مـن أنصار ترجي مسـتغانم عى تهشـيم 
املقاعـد املصنوعـة مـن اللدائن ورشـق أنصار 
الشـبيبة بأجـزاء املقاعـد والحجـارة مبـارشة 
بعد تلقي شـباك فريقهـم الهـدف الثالث، ولم 
تسـجل أي ردة فعـل سـلبية مـن "الحبـاش" 

الذيـن اسـتضاف بعضهم أنصـار الرتجي قبل 
التحاقهـم بامللعـب، بـل أنهـم صنعـوا أجـواء 

املقابلة. طيلـة  رائعـة 
النتائج

رسيع غليزان - شباب تموشنت          1-6
غايل معسكر - مستقبل وادي سي       1-0
أوملبي املدية - صفاء خميس مليانة     1-3

شبيبة تيارت - ترجي مستغانم            3-2
جمعية وهران - نرص حسن داي        0-0
مولودية سعيدة - شباب املرية          1-3
وداد بوفاريك - وداد تلمسان               2-0
رائد القبة        - نجم بن عكنون        2-3

يبلـغ طـواف الجزائـر للدراجـات، مرحلتـه السادسـة، التـي انطلق 
امـس األحـد مـن مدينـة "سـيدي الخـر" سـطيف، باتجـاه عاصمة 
الجسـور املعلقـة قسـنطينة، عـى مسـافة تقـدر ب4ر129 كلـم، يف 
مسـلك يتميـز باملرتفعـات الصعبة بـن مدينتـي العلمة و شـلغوم و 

املمـرات العسـرة لجبـل الوحش.
وانطلـق كوكبـة الدراجن املشـكلة مـن 84 دراج يف هـذه املرحلة من 
عاصمـة الهضـاب العليـا )سـطيف( ووصـوال إىل عاصمـة الجسـور 
املعلقـة )قسـنطينة(، مـرورا بمـدن العلمـة، تاجنانت، شـلغوم العيد، 
وعـن سـمارة، قبـل التحـول إىل نـوع ثانـي مـن الصعوبـة يف الجزء 
الثانـي مـن املرحلـة الـذي يمكـن أن يواجه فيـه املشـاركون صعوبة 
كبـرة قـد تـؤدي إىل انقسـامات يف الكوكبـة، بالنظـر إىل الطبيعـة 

الصعبـة للمسـلك خاصـة عـى مسـتوى منطقـة جيـل الوحش.
  وكانـت الكلمـة االخـرة يف املرحلة الخامسـة التي حـط فيها طواف 
الجزائـر رحالـه بمدينة عـن الفـوارة، للدراج الـدراج الهولنـدي لوك 
شـورمان يونيفـرس سـيكلينغ تيـم، ضمـن مجموعـة منفلتـة ضمت 

15 دراجـا، والتـي جرت اليوم السـبت، عـى مسـافة 9ر143 كلم بن 
مدينتـي باتنـة وسـطيف، بينمـا انتزع الفرنـي بـول  هانكن )نيس 

ميرتوبـول( القميـص األصفـر كمتصدر جديـد للطواف.

جابري ه

جابري ه

محمد ل

محمد ل

إسكندر ا

انت�ضار ثمين ل�ضبيبة القبائل في دوري اأبطال اأفريقيا

�ضبيبة تيارت تح�ضم القمة وتحافظ على ال�ضدارة

انطالق المرحلة ال�ضاد�ضة على م�ضافة 129.4 كلم

رياضـــة

الشـباب  وزيـر  اسـتقبل 
والرياضـة عبـد الـرزاق سـبقاق 
بمقـر  األحـد  امـس  صبيحـة 
الـوزارة، رئيس االتحـاد اإلفريقي 
أريمـو. منصـورو  اليـد  لكـرة 

سـبقاق  الوزيـر  وأبـدى 
اإلتحـاد  مرافقـة  يف  اسـتعداده 
اإلفريقـي لتبنـي مقاربـة جديدة 
خصوصـا فيمـا يتعلـق بالفئـات 

الخـزان  تعتـرب  التـي  الشـبانية 
و  النخبـة  لرياضيـي  الرئيـي 

العـايل. املسـتوى 
باملقابـل أكـد منصـورو أريمـو 
عزمـه عـى تكثيـف التعـاون مع 
الطـرف الجزائـري بالرتكيـز عى 
اليـد  بكـرة  لالرتقـاء  التكويـن 
الجزائريـة واإلفريقيـة والوصـول 

بهـا إىل أعـى املسـتويات.

صنداونـز  ماميلـودي  فـاز 
ضيفـه  عـى  إفريقـي  الجنـوب 
األهـي املـرصي بنتيجـة 2-5 يوم 
مـن  الرابعـة  الجولـة  يف  السـبت 
يف  الثانيـة  املجموعـة  منافسـات 

إفريقيـا. أبطـال  دوري 
مارسـيلو  مـن  كل  وسـجل 
ألينـدي )4( وثيمبـا زواني )24( 
وبيـرت   )40( موكيانـا  وتيبوهـو 
أهـداف  و88(   72( شـالوليي 

دّون  فيمـا  ماميلـودي صنداونـز 
محمد رشيـف )13( وبـريس تاو 

األهـي. هـديف   )61(
صـدارة  صنداونـز  ويحتـل 
الـذي  نقـاط،  بــ10  املجموعـة 
الهـالل  النهائـي، ثـم  بلـغ ربـع 
السـوداني يف مركـز الوصافة بـ9 
نقـاط واألهـي ثالثـاً بــ4 نقـاط 
متذيـالً  الكامرونـي  والقطـن 

نقـاط. دون  للرتتيـب 
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كشـف امـس، األحـد تقريـر 
سـعودي أن الجزائـري ريـاض 
ماركـو  والربازيـي  بودبـوز 
األهـي  فريـق  العبـي  أمـارال، 
األول لكـرة القـدم، عـى الضوء 
األخـر، بعـد تقريـر الجهـاز 
أمـام  للمشـاركة  الطبـي، 
اللقـاء  يف  امـس،  الريـاض، 
الذي يجمـع الفريقن لحسـاب 
الجولـة الــ 25 مـن دوري يلو 

األوىل. الدرجـة  ألنديـة 
الخاصـة  املصـادر  وبحسـب 
 ،  " الرياضيـة   " بصحيفـة 
فـإن بودبـوز وزميلـه تجـاوز 
أمـس،  الطبيـة،  االختبـارات 
هما  قبـل التدريب األخـر، وضمَّ
بيتسـو  إفريقـي  الجنـوب 
موسـيماني، مـدرب الفريق، إىل 

باملواجهـة. الخـاص  املعسـكر 
ب عن  وكان بودبـوز قـد تغيَـّ
للفريـق  املاضيتـن  املباراتـن 
يف  إلصابـة  تعـرَّض  أن  بعـد 
مفصـل القـدم خـالل مواجهة 
أحـد يف الجولـة الــ 22، فيمـا 
غـاب أمـارال عن اللقـاء املايض 
عقـب تعرضه إلصابـة يف إصبع 

القـدم خـالل التدريبـات.

الفرنــي  جزائــري،  العــب  وضــع 
ــان  ــس س ــم باري ــي نج ــان مباب كيلي
حتــى  النــران،  مرمــى  يف  جرمــان، 
ــب. ــن امللع ــرده م ــب بط ــرت مطال ظه

وســجل مبابــي هدفــا قــاد بــه باريــس 
ــت  ــى بريس ــوز ع ــان للف ــان جرم س
بنتيجــة 1-2، مســاء الســبت، عــى ملعب 
األخــر، يف الجولــة الـــ27 مــن منافســات 
املهاجــم  هــدف  الفرنــي.  الــدوري 
ــع  ــدل الضائ ــت ب ــاء يف الوق ــي ج الفرن
مــن عمــر املبــاراة، بعــد تمريرة ســاحرة 
ــل ميــي. ــي ليوني مــن النجــم األرجنتين

ــة،  ــق قليل ــدف بدقائ ــل اله ــن قب ولك
دخــل مبابــي يف مشــادة مــع الجزائــري 
ــت،  ــط بريس ــب وس ــة، الع ــارس بلقبل ح
منتصــف  يف  بينهمــا  تدخــل  بســبب 
ــي  ــدم مباب ــة بق ــك بلقبل ــب. وأمس امللع
بعــد قيامــه بالتدخــل عليــه، ليقــوم 

األخــر بركلــه، وهــو مــا أشــعل معركــة 
ــن. ــن الالعب ــة ب جانبي

ورغــم أن األمــور مــرت بســالم، إال 
ــتحق  ــي اس ــرب أن مباب ــض اعت أن البع
الطــرد، بســبب ركلــه لالعــب الجزائــري، 
قبــل دقائــق مــن تســجيله هــدف الفــوز. 
ونــر موقــع "فــوت مركاتــو" الفرنــي 
ــا:  ــب عليه ــة، وكت ــن الواقع ــورة م ص
ــبب  ــرد بس ــي الط ــتحق مباب ــل اس "ه

ــت؟". ــد بريس ــة ض ــذه الواقع ه

ــدوري  ــي هــو هــداف ال يُذكــر أن مباب
ــد 19  ــايل برصي ــم الح ــي يف املوس الفرن
هدفــا، بالتســاوي مــع الكنــدي جوناثــان 

ديفيــد العــب ليــل.
جابري ه

جابري ه

مدرب نيس يتغنى ببوداوي:

نـرص العـب جديـد منتخـب الجزائـر عـى 
نظـره الفرنـي، يف ظل الرصاع املسـتمر بن 

الطرفـن عـى املواهـب مزدوجة الجنسـية.
وشـهدت الفرتة األخـرة اقـرتاب العديد من 
الالعبـن مـن تغيـر جنسـيتهم الكرويـة من 
الفرنسـية إىل الجزائريـة، عـى غـرار حسـام 
عـوار العـب وسـط ليـون الفرنـي، وريـان 
آيت نـوري ظهـر ولفرهامبتـون اإلنجليزي.

الالعبـن كان جـوان حجـام،  آخـر هـؤالء 
العـب نانت الفرنـي، الذي تلقى اسـتدعاءين 
منتخـب  لتمثيـل  األول  الوقـت،  نفـس  يف 
فرنسـا  منتخـب  لتمثيـل  والثانـي  الجزائـر، 

للشـباب.
موقـع "الجازيـت دي فينيك" أكـد أن زميل 
رفـض  قـرر  نانـت  نـادي  يف  ديلـور  أنـدي 

االسـتدعاء الفرنـي، والرد إيجابـا عى عرض 
الجزائـر، بعدما قـدم وثائقه رسـميا لالتحاد 
تغيـر  أجـل  مـن  القـدم  لكـرة  الجزائـري 

جنسـيته الرياضيـة.

تحـدث  قـد  عامـا  الــ19  صاحـب  وكان 
مـع جمـال بلمـايض، املديـر الفنـي ملنتخـب 
الجزائـر، حيـث منحـه موافقتـه عـى تدعيم 

بلـده األم يف أقـرب وقـت ممكـن.
ومـن املتوقـع أن يتواجـد أن يتواجـد حجام 
يف القائمـة التي سـيعلن عنها جمـال بلمايض 
ملواجهـة النيجـر مرتـن، خالل شـهر مارس 
الجـاري، يف التصفيات املؤهلـة لنهائيات كأس 

أمم أفريقيـا 2023 يف كـوت ديفوار.
وسـيمثل التحـاق جـوان حجـام بتشـكيلة 
الجزائـر سـالحا جديدا يف يد الجهـاز الفني ال 
سـيما وأن الالعب ال يزال يمتلك هامشـا كبرا 
اللعـب  عـى  قدرتـه  إىل  باإلضافـة  للتطـور، 
كظهـر أيـر، أو كقلـب دفـاع، أو كوسـط 

دفاعي. ميـدان 

ســجل النجــم الجزائــري هشــام بــوداوي 
حضــوره يف املؤتمــر الصحــايف، قبــل مباراة 
ــتدور  ــي س ــت، الت ــع نان ــس م ــه ني فريق
ــدوري  ــن ال ــبوع 27 م ــن األس ــد، ضم األح
ــه  ــد كان مع ــدم، وق ــرة الق ــي لك الفرن

ــارد. ــه ديغ ــق ديدي ــي للفري ــر الفن املدي
ونقــل املوقــع الرســمي لنيــس عــى 
اإلنرتنــت جانبــاً مــن املؤتمــر، حيــث أبــرز 
ــوداوي،  ــه ب ــات العب ــدرب بصف ــي امل تغن
فقــال: "إنــه يقــدم يف الفــرتة األخــرة 
ــع،  ــراز الرفي ــن الط ــة م ــات متتالي مباري
وهــذا هــو الجــزء الصعــب يف كــرة القــدم، 
ــربزون  ــذي ي ــن ال ــض الالعب ــاك بع هن

لفــرتة ثــم يختفــون، لكنــه بقــي يف القمــة 
ــا". ــم لن ــر مه ــو أم ــة وه ــرتة طويل لف

ــة أراه  ــكل رصاح ــدرب: "ب ــاف امل وأض

ــة  ــكل رصاح ــل أي يشء، ب ــى فع ــادراً ع ق
هــو مــن نوعيــة الالعبــن الذيــن ال يمكــن 
ــع  ــا م ــه يبهرن ــم، إن ــدود ملوهبته ــم ح رس
ــدود  ــه ال ح ــبوع، طموحات ــة أس كل نهاي
اإلمكانــات  يملــك جميــع  وهــو  لهــا، 

لتحقيقهــا".
ــق  ــاً للفري ــارد كان مدرب ــر أن ديغ يذك
ــب  ــة تدري ــوىل مهم ــل أن يت ــف، قب الردي
ــن  ــي ع ــد التخ ــس بع ــق األول لني الفري
خدمــات الســويري لوســيان فافــر، وقــد 
ســاهم تحقيقــه لنتائــج إيجابيــة يف بقائــه 
ــي. ــوب الفرن ــق الجن ــدرب أول لفري كم

نجـم  محـرز،  ريـاض  الجزائـري  أثـار 
مانشسـرت سـيتي اإلنجليزي، غضـب جمهور 
فريقه ضد مدربه اإلسـباني بيـب جوارديوال، 

رغـم الفـوز عـى كريسـتال باالس.
عـى  بصعوبـة  سـيتي  مانشسـرت  وفـاز 
 ،1-0 بنتيجـة  بـاالس  كريسـتال  مضيفـه 
مسـاء السـبت، عى ملعب سيلهرسـت بارك، 
يف الجولـة الــ27 مـن الـدوري اإلنجليـزي 

املمتـاز.
هـدف الفـوز الوحيـد جـاء من ركلـة جزء 
سـجلها املهاجم النرويجي إيرلينـج هاالند يف 
الدقيقـة 78 مـن عمر املبـاراة، بعدما فشـل 
الفريـق السـماوي يف تشـكيل خطـورة عـى 

األرض. أصحـاب  مرمى 
املبـاراة غيـاب  األبـرز يف  اللقطـة  وكانـت 
النجـم الجزائري رياض محرز عن املشـاركة 
فيهـا، سـواء بشـكل أسـايس أو احتياطـي، 
حيـث الزم مقاعـد البـدالء طـوال 90 دقيقة.

أرسـنال  مـن  واالقـرتاب  الفـوز  ورغـم 

املتصـدر، لكـن جوارديوال تعـرض النتقادات 
قويـة مـن قبـل جماهـر مانشسـرت سـيتي، 
بسـبب إرصاره عـى عـدم مشـاركة ريـاض 
يف  تسـبب  ذلـك  أن  اعتـربوا  حيـث  محـرز، 

الفريـق. تراجـع مسـتوى 
وغـّرد أحـد محبـي مانشسـرت سـيتي عى 
موقـع التواصـل االجتماعي "تويـرت": "حتى 
الدقيقة الـ73، كل مـن رياض محرز وكيفن 
دي برويـن ال يـزاالن عـى مقاعـد البـدالء، يا 

بيـب أنـت عنيد".
محـرز  ريـاض  "أدخـل  آخـر:  وأضـاف 
ثالـث:  كتـب  فيمـا  برويـن"،  دي  وكيفـن 
"نعـم بيـب يعـرف كـرة القـدم أكثـر مني، 
ولكـن ملـاذا يرتك محـرز ودي برويـن بديلن 
الفريـق  فيهـا  يحتـاج  مغلقـة،  مبـاراة  يف 

السـحر؟". لبعـض مـن 
قائـال:  النهـج،  نفـس  عـى  رابـع  وسـار 
"هنـاك محـرز عـى الدكـة يـا بيـب، إن لـم 
تكـن تريد اسـتبدال جاك جريليـش، فيمكنك 
مشـجع  وكتـب  سـتونز".  جـون  اخـراج 
آخـر: "عندمـا ال يكـون رياض محـرز ودي 
برويـن متواجديـن عـى أرضية امليـدان، فإن 
كـرة القـدم تصبـح صعبـة جـدا للعمـالق 

االسـكندنايف".
الجزائريـن  املنارصيـن  أحـد  وغـرد 
ملانشسـرت سـيتي ضاحكا: "مانشسرت سيتي 

ألجاكسـيو". يتحـول  محـرز  دون 

يجيد اللعب في 3 مراكز.. لعب جديد ين�ضر منتخب الجزائر على فرن�ضا

" اإنه يبهرني اأ�ضبوعيًا ول اأرى لموهبته حدودًا"

رغم الفوز.. محرز يثير غ�ضب جمهور مان�ض�ضتر �ضيتي �ضد جوارديول

هل ا�ضتحق الطرد؟.. الدولي الجزائري بلقبلة ي�ضع مبابي في مرمى النيران 

يف  الجزائـر  سـتحتضن 
الفـرتة مـن 16 إىل 19 مـارس 
البيضاويـة  بالقاعـة  الجـاري 
"محمـد  االوملبـي  للمركـب 
الدوليـة  الـدورة  بوضيـاف"، 
الجيـدو  رياضـة  يف  املفتوحـة 
وأكابـر(   وأواسـط  )أشـبال 
يف  املدرجـة  وإنـاث'،  'ذكـور 
برنامـج االتحـاد الـدويل للعبة، 
والتـي تعـد فرصـة للرياضين 
نقـاط  لحصـد  املشـاركن 
التأهـل  أجـل  مـن  إضافيـة 
بباريـس  االوملبيـة  لأللعـاب 
2024، حسـبما جـاء يف بيـان 
للجيدو.  الجزائريـة  لالتحاديـة 
ويقـرتح الربنامج العـام وكما 
الـدورات  يف  بـه  معمـول  هـو 
واملنافسـات الكـربى، فـإن فئة 
سـتفتتح  التـي  هـي  األشـبال 
مـارس،   16 يـوم  املنافسـة 
يف  باألواسـط  متبوعـة  لتكـون 

اليـوم املـوايل، فيما سـيخصص 
يومـي 18 و19 مـارس لألكابر 
وحسـب  وذكـور(.  )إنـاث 
الربنامـج الـذي تـم نـره عى 
لالتحـاد  الرسـمية  الصفحـة 
منافسـة  فإن  للجيـدو،  الـدويل 
مشـاركة  سـتعرف  االشـبال 
و28  ذكـور   29( رياضيـا   57
دول،  لسـت  ممثلـن  فتيـات( 
منافسـة  ستسـجل  بينمـا 
92 رياضيا  األواسـط، حضـور 
إنـاث( مـن   38 و  )54 ذكـور 
14 دولـة، أما الـدورة املفتوحة 
لالكابـر فسيشـارك فيهـا 173 
و67  رجـال   106( رياضيـا 

بلـد. ل29  ممثلـن  سـيدات( 
وعـى هامـش موعـد الجزائر، 
سـيتم تنظيـم ملتقـى إفريقـي 
لفائـدة الحـكام واملدربن وذلك 

مارس.  15 يـوم 

نـادي  األحـد،  امـس  القـى 
الـذي  تولـوز  ضيفـه  أونجيـه 
فـارس  الجزائـري  لـه  يلعـب 
شـعيبي، وذلـك لحسـاب الجولة 
السـابعة والعرين مـن الدوري 
صحيفـة  وكشـفت  الفرنـي. 
أونجيـه  أن  فرانـس"،  "واسـت 
الثالثـي  لخدمـات  سـيفتقد 
بنبيل  األمـر  الجزائـري ويتعلـق 
العقوبـة  بسـبب  طالـب  بـن 

غـالم  وفـوزي  شـتي  وإليـاس 
فيمـا سـيكون  اإلصابـة  بداعـي 
التعـداد. ضمـن  املـاليل  فريـد 

يذكـر أن أونجيه الـذي يصارع 
مـن أجـل البقـاء، كان قـد أقـال 
املاضيـة  القليلـة  األيـام  خـالل 
عـى  بوحزامـة  العزيـز  مدربـه 
خلفيـة ترصيحاتـه حـول حادثة 

الالعـب إليـاس شـتي

ال زالـت لعنـة اإلصابـات تالحق 
الـدويل الجزائري، يوسـف عطال، 
بعدمـا تأكـد غيابـه عـن مواجـه 
يف  نانـت  ونظـره  نيـس  ناديـه 

الـدوري الفرنـي امـس األحـد.
وكان عطـال قد عـاد من اإلصابة 
رشيـف  نـادي  مقابلـة  خـالل 
األوربـي،  املؤتمـرات  دوري  يف 
املـايض، ودخـل بديـال  الخميـس 
يف الدقيقة التاسـعة السـبعن. ويف 

الوقـت الـذي كان ينتظـر أنصـار 
نـادي نيس عـودة الالعب السـابق 
لنادي بـارادو، تأكد اليوم السـبت 
مـن  الجزائـري  الـدويل  معانـاة 
مسـتوى  عـى  جديـدة  إصابـة 
النـادي  يكشـف  ولـم  الفخـذ. 
الفرنـي فـرتة غيـاب عطـال عن 
املياديـن، مضيفا أن ذلك سـيتحدد 
بعـد إجـراء الفحوصـات الالزمة.
ومـن املنتظـر أن تبعـد اإلصابـة 

تربـص  عـن  عطـال  الجديـدة 
تتخللـه  الـذي  الوطنـي  املنتخـب 
مقابلتـن ضـد النيجـر بالجزائـر 
23 و27 مـارس  وتونـس يومـي 

الحـايل.

 الجزائر تحت�ضن الحدث من 
16 اإلى 19 مار�ص الجاري

بودبوز يعود اإلى اأجواء المناف�ضة

اأونجيه يفتقد للثالثي الجزائري 
اأمام تولوز
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اإلثنني 13 مارس 2023م 10
الـموافق لـ 20 شعبان 1444 هـ

خصصت عدة مشـاريع لفائـدة دائرة 
املنتهيـة  منهـا  ورقلـة  بواليـة  الربمـة، 
وأخـرى قيد التجسـيد والتي من شـأنها 
تدعيـم وتـرة التنميـة بهـذه الجماعـة 
املحليـة الحدوديـة )420 كلـم جنـوب/

بـه  أفـادت  حسـبما  ورقلـة(،  رشق 
مصالـح الواليـة وشـملت تلـك العمليات 
التـي تنـدرج يف إطار التكفل بانشـغاالت 
املواطنـن بهـذه الجماعة املحليـة النائية 
مختلـف قطاعـات النشـاط عـى غـرار 
والصحـة  والـري  العموميـة  األشـغال 
والفالحـة والشـباب والرياضـة والرتبية 
الواليـة،  وايل  أوضـح  والسـكن،كما 
مصطفـى أغامـر، لـدى تفقـده عديـد 
املشـاريع التنمويـة بهـذه املنطقـة ذات 
الفالحـي والرعويويتعلـق األمر  الطابـع 
بإعطاء إشـارة انطالق الشـطر السادس 
مـن مـروع شـبكة الـرصف الصحـي 
ببلديـة الربمـة وتدعيم النشـاط الفالحي 
جديديـن  فالحيـن  محيطـن  بربمجـة 
القريـب  يف  إنجازهمـا  سـيتم  اللذيـن 
ليقفـز بذلك عـدد الفالحـن بالبلدية من 
77 إىل 100 فـالح ، علمـا أن هناك حاليا 
محيطـا فالحيـا واحـدا قيـد اإلسـتغالل 
بـذات الجماعـة املحليـة، إىل جانـب فتح 
نقطـة لبيـع الشـعر املدعم وأيضـا بيع 
بعـض أنـواع البقوليات لفائدة السـكان، 

وفـق ذات املصـدر.

توزيع مفاتيح 30 وحدة لسكنات 
بصيغة العمومي اإليجاري

كمـا تم خـالل الزيارة توزيـع مفاتيح 
30 وحـدة لسـكنات بصيغـة العمومـي 
اإليجـاري ضمـن برنامج سـكني قوامه 
141 وحـدة بـذات البلدية ، ومنح شـطر 
ثانـي إلسـتكمال أشـغال توسـيع نادي 
وبرمجـة  الزنايقـة،  بقريـة  الشـباب 
أقسـام   )4( أربعـة  إنجـاز  مـروع 
توسـعة جديدة باملدرسـة اإلبتدائية بذات 
القريـة ، فضـال عـن مـروع إنجاز 20 
سـكنا لفائـدة األسـاتذة ، كمـا ذكر ذات 
املسـؤولو اسـتفادت البلديـة أيضـا من 
مـروع إنجـاز طرقات معبدة وتوسـيع 
شـبكة توزيـع امليـاه الصالحـة للـرب 
عى مسـافة 1000 مرت/طويل، ودراسـة 
وتوسـعة محطـة الضخ رقـم )1( وربط 
البـر األرتوازي بقريـة الزنايقة بشـبكة 
التوزيـع ومحطـة التحليـة عى مسـافة 
2 كلـم /طـويل، مثلمـا أشـر إليهـو من 

بـن العمليـات املربمجة بقطاع الشـباب 
جـواري،  مسـبح  مـروع  والرياضـة 
وذلـك يف إطـار التكفـل بمرافق التسـلية 
املنطقـة،  شـباب  لفائـدة  والرتفيـه 
حسـب املسـؤول ذاتـه و دائمـا يف إطار 
لسـكان  املعيشـية  الظـروف  تحسـن 
هـذه الجماعـة املحليـة الحدوديـة، فقد 
برمـج مـروع توزيـع الغـاز الطبيعي 
عـرب كافـة أحيـاء البلدية، كمـا ذكر وايل 
الواليـةو فيمـا يتعلـق بملف التشـغيل، 
طالـب   282 تنصيـب  جـرى  فقـد 
السـنة  عمـل خـالل  مناصـب  يف  عمـل 
فيمـا يصـل  البلديـة،  بـذات  املنرصمـة 
البطالـة  منحـة  مـن  املسـتفيدين  عـدد 
إىل 597 شـخصا، وفـق املصـدر ذاته.و 
تنـدرج تلـك املشـاريع التنمويـة وغرها 
واملدرجـة ضمـن اإلعانـات املشـرتكة ما 
حـايس  بلديـة  )إعانـة  البلديـات  بـن 
مسـعود( ومخططـات التنميـة البلديـة 
ماليـة  إعتمـادات  لهـا  رصـدت  والتـي 
إسـرتاتيجية  تجسـيد  إطـار  يف  معتـربة 
بحاجيـات  التكفـل  بخصـوص  الدولـة 
والنائيـة  الحدوديـة  املناطـق  سـكان 
بما يسـاعد عـى ترقيـة التنميـة املحلية 
وتحسـن الظروف املعيشـية ، مثلما أكد 

وايل الواليـة .

.. ضف إلطالق حملة تشجري لغرس 
نحو أزيد من 3500 شجرية 

تسـتهدف  تشـجر  حملـة  أطلقـت 
غـرس أزيد مـن 3.500 شـجرة أرشف 
قائـد  انطالقهـا  إشـارة  إعطـاء  عـى  
)ورقلـة(  الرابعـة  العسـكرية  الناحيـة 
بحضـور  تلمسـاني،  عمـر  اللـواء، 
السـلطات الوالئية.وتشـهد هـذه الحملة 
مشـاركة واسـعة ألفراد الجيـش الوطني 
الرابعـة  العسـكرية  للناحيـة  الشـعبي 
)ن-ع-4 ورقلـة( يف إطـار توطيد رابطة 

جيش-أمـة ومسـاهمة الجيـش الوطني 
الشـعبي يف جهـود مكافحـة التصحر يف 
مختلـف أنحـاء الوطـن، مثلمـا أوضـح 
العقيـد، حسـن عريـف وسـيتم خـالل 
هـذه الحملـة التـي أطلقت مـن محاذاة 
مشـتلة محافظة الغابـات بطريق حايس 
مسـعود مـا يزيـد عـن 3500 شـجرة 
مـن 13 صنفا من الشـتالت التـي تتالءم 
غـرار  عـى  الصحراويـة  الطبيعـة  مـع 
و  الدفلـة  و  الكازورينـا  و  الكاليتـوس 
األصنـاف  مـن  غرهـا  الدودنياوامليليـة 
التـي تقـاوم الجفـاف، حسـبما أوضـح 
محافـظ الغابات، جمـال الدين قصاص.

وخصـص يف هـذا اإلطار مسـاحة قوامها 
11 ألـف هكتار لتشـجر هذه الشـتالت 
بمحـاذاة  اخـر  حـزام  شـكل  عـي 
مشـتلة محافظـة الغابـات ببلديـة عـن 
البيضـاء طريـق حـايس مسـعود، وفـق 
الحملـة  هـذه  تأتـي  املصدر.كمـا  ذات 
الربنامـج  تجسـيد  إطـار  يف  أيضـا 
املسـطر مـن طـرف محافظـة الغابـات 
لتوسـعة املسـاحات املغروسـة بالواليـة 
و إنشـاء فضـاءات للراحة و اإلسـتجمام 
وكـذا الحفـاظ عـي البيئـة و مكافحـة 
التصحـر، مثلما أشـر اليهوبهدف إرشاك 
الجمعيـات يف حمـالت الغـرس املربمجة 
خـالل املوسـم الحـايل، بـارشت مصالح 
تكوينيـة  دورات  تنظيـم  يف  الغابـات 
حـول  بالجمعيـات  املنخرطـن  لفائـدة 
املالئمـة  األصنـاف  و  الغـرس  تقنيـات 
هـذه  املنطقةوسـتتواصل  منـاخ  مـع 
الحمالت لتشـمل عديد األحياء السـكانية 
الواليـة  بـرتاب  الرتبويـة  املؤسسـات  و 
املجتمـع  و  الجمعيـات  مـع  بالتنسـيق 
املدنـي و املنخرطن بالنـوادي الخراء 
محافـظ  إىل  إسـتنادا  البيئـة،  ومديريـة 

الغابـات بورقلـة.

فتيحة. لبال 

فتيحة. ل/ ق. م

أفـاد أمـس كمال نويـرص وايل واليـة برج 
جاهـدة  تسـعى  مصالحـه  أن  بوعريريـج 
الرتبيـة  قطـاع  ومنشـآت  هيـاكل  لتحسـن 
لسـر  الدائمـة  باملتابعـة  وذلـك  الوطنيـة 
األشـغال ومراقبة نوعية اإلنجاز، حيث سـيتم 
تجهيـز املؤسسـات الرتبوية وإنشـاء أقسـام 
للتوسـعة بغيـة حل مشـكل اإلكتظـاظ الذي 
سـجل بعديد املؤسسـات، كما دعا إىل تكثيف 
التحضـرات  اسـتكمال  أجـل  مـن  الجهـود 

الجاريـة للدخـول املـدريس املقبـل.
وقـال نويرص خـالل لقاءه الـدوري بنواب 
املجلـس الشـعبي الوطنـي ومجلـس األمـة، 
واملـدراء  للواليـة  العـام  األمـن  وبحضـور 
الهـدف مـن هـذا  أّن  املعنيـن،  التنفيذيـن 
اللقـاء هـو إحـداث التعـاون والتنسـيق بن 
السـلطات املحليـة ونـواب الربملـان بغرفتيه، 

يف  املواطنـن  بانشـغاالت  للتكفـل  سـعيا 
مختلـف املجـاالت. كمـا فتـح عـى هامـش 
املطروحـة  االنشـغاالت  مختلـف  التواصـل 
التجهيـزات  قطـاع  الصحـة  قطـاع  حـول 
قطـاع  يتعلـق  فيمـا  خاصـة  العموميـة 
)التزويـد  املائيـة  املـوارد  قطـاع  الفالحـة 

بامليـاه الصالحـة للرب(قطـاع البيئة،قطاع 
الشـباب والرياضـة، قطـاع الطاقـة قطـاع 
السـكن بمختلـف صيغـه الريفـي، العمومي 
االيجـاري والرتقـوي املدعم. هذا وأكـد الوايل 
ذات  املشـاريع  مختلـف  سـر  أهميـة  عـى 
الصلـة، داعيـا ومؤكـدا عـى رضورة تكثيف 
وتكاتـف الجهود لتـدارك التأّخر يف تجسـيد 
تلـك املشـاريع التنموية، وتجسـيد املشـاريع 
اسـتدراك  مـع   الجديـدة،  االسـتثمارية 
ومعالجـة مختلـف النقائص املسـجلة خدمة 

للصالـح العـام.
يف  يأتـي  اللقـاء  هـذا  فـإن  وللغشـارة 
إطـار مواصلـة سلسـلة اللقاءات التنسـيقية 
والتشـاورية التـي تجريها السـلطات املحلية 
مـع ممثـي الوالية أعضـاء الربملـان بغرفتيه، 

بهـدف مناقشـة الوضعيـة العامـة. 

المحلي

الوالي يكشف خالل سلسلة اللقاءات التنسيقية والتشاورية

من أجل تدعيم وتيرة التنمية وبعثها وفق برامج استعجالية

تجهيز الموؤ�ض�ضات التربوية واإن�ضاء اأق�ضام للتو�ضعة ببرج بوعريرج

الجماعة المحلية النائية تتحرك بدائرة البرمة بورقلة

سيما ما تعلق منها بمنح التأشيرات لألجانب

اإجراءات جديدة لت�ضهيل 
ال�ضياحة ال�ضحراوية بتمنرا�ضت 

السـياحية  الوجهـة  عرفـت 
اسـتقطابا  تمنراسـت  لواليـة 
ملحوظـا جراء التسـهيالت التي 
ترقيـة  بهـدف  الدولـة  أقرتهـا 
السـياحة الصحراوية سـيما ما 
تعلـق منهـا بمنـح التأشـرات 
لألجانـب. وقـد سـاهم تطبيـق 
أقرتها  التي  الجديـدة  اإلجراءات 
السـلطات العموميـة واملتعلقـة 
للسـياح  التأشـرات  بمنـح 
األجانـب فـور وصولهـم، وكذا 
سـياحية  هيـاكل  اسـتحداث 
جديدة إلعـادة انتعـاش القطاع 
بعـد نحـو عامـن مـن تراجعه 
بفعـل  العاملـي  املسـتوى  عـى 
يف  كورونـا,  جائحـة  تداعيـات 
السـياحي  االسـتقطاب  تعزيـز 
كمـا  تمنراسـت,  ملنطقـة 
أشـارت إليـه مديرية السـياحة 
فخـالل  التقليديـة.  والصناعـة 
الفاتـح  مـن  املمتـدة  الفـرتة 
سـبتمرب 2022 اىل غايـة نهاية 
فربايـر 2023 ، سـجلت واليـة 
639 سـائحا أجنبيا  تمنراسـت 
الجنسـيات مقابل  من مختلـف 
توافـدوا  أجنبيـا  سـائحا   234
طيلة املوسم السـياحي املنقيض 
األهقـار  إىل   )2022/  2021(
سـياحية  وجهـة  تعـد  التـي 
املغامرات  لـدى عشـاق  مفضلة 
يف املناطـق الصحراوية. وتعرف 
تدفقـوا  الذيـن  السـياح  هـؤالء 
عـى شـكل أفـواج عـى املنطقة 
يف إطـار رحـالت منظمـة, عـن 
املسـارات  قـرب عـى مختلـف 
بهـا  تزخـر  التـي  السـياحية 
الواليـة وكـذا املواقع السـياحية 
جبـال  غـرار  عـى  املشـهورة 
األهقارواألسـكرام ومنخفضـات 
ومنطقـة  هقـار،  الطاسـيي 
تـن  امللكـة  وقـرص  أبالسـة 
هنـان، والذيـن أبـدوا إعجابهم 
التـي  السـياحية  بالقـدرات 
األهقار،  تتوفـر عليهـا منطقـة 

املصـدر. ذات  حسـب 

جذب بامتياز لكنوز 
األهقار

مجـال  يف  املتعامـل  وأكـد 
وكالـة  ومسـؤول  السـياحة 
"تاكوبا " للسـياحة واألسـفار,  
منطقـة  أن  أحمـد,  حمـداوي 
جـذب  منطقـة  تعـد  األهقـار 
وهـي  بامتيـاز،  سـياحي 
مـن  ودوليـا  وطنيـا  مشـهورة 
السـياحية  املواقـع  خـالل 
التـي  الرائعـة  واملسـالك 
مـا  جانـب  إىل  عليهـا،  تتوفـر 
ثقـايف  تـراث  مـن  بـه  تزخـر 
وصناعـات  عريـق  وحضـاري 
ممـا  وحرفيـة،  تقليديـة 

يجعلهـا محـل اهتمام السـياح 
يف  الراغبـن  األجانـب  سـيما 
الثقافـة  كنـوز  استكشـاف 
الطبيعيـة  واملناظـر  املحليـة 
والجداريـات  والرسـومات 
الفنيـة القديمـة باملنطقـة ومن 
وكالـة  مسـؤول  أبـرز  جهتـه, 
"أمسكور",  واألسـفار  السياحة 
أهميـة  عدنـان,  مسـعود  بـن 
للقـدرات  أكثـر  اسـتغالل 
السـياحية باملنطقـة التـي مـن 
بعـث  يف  تسـاهم  أن  شـأنها 
كبـرة  اقتصاديـة  ديناميكيـة 
اسـتحداث فـرص  تمكـن مـن 
عمل لفائـدة السـكان و خاصة 
الريفيـة  باملناطـق  القاطنـن 
مختلـف  بهـا  تمتهـن  التـي 
بقطـاع  املرتبطـة  األنشـطة 
السـياحة عـى صناعـة الحـي. 
ويرى ذات املتحـدث أن التدابر 
لفائـدة  مؤخـرا  اتخـذت  التـي 
يف  واملتمثلـة  األجانـب  السـياح 
عـى  الدخـول  تأشـرات  منـح 
واملعابـر  املطـارات  مسـتوى 
عـزم  "يعكـس  الحدوديـة 
السـياحة  تفعيـل  عـى  الدولـة 

ويـة". لصحرا ا

17 مرفق استقبال بطاقة 
إجمالية تفوق 1.000 رسير

ومن أجـل اعطاء دفـع جديد 
أولـت  الصحـراء,  يف  للسـياحة 
أهميـة  العموميـة  السـلطات 
السـياحي  لالسـتثمار  خاصـة 
منشـآت  بخلـق  سـمح  ممـا 
تمنراسـت  منطقـة  يف  جديـدة 
املقومـات  تعزيـز  يف  سـاهمت 
السـياحية ايل تزخـر بها الوالية, 
حسـب أصحاب وكاالت األسفار 
الذيـن اسـتجوبتهم فقد تدعمت 
السـياحي  االسـتقبال  منشـآت 
بفندقـن  تمنراسـت  بواليـة 
عـدد  يرفـع  ممـا  جديديـن، 
الهيـاكل إىل 17 مرفق اسـتقبال 
ومخيمـات  فنـادق  بـن  مـا 
بطاقـة إجماليـة تفـوق 1.000 
رسيـر. كمـا تحـي الواليـة ما 
ال يقـل عـن 94 وكالة سـياحية 
معطيـات  حسـب  معتمـدة، 
والصناعـة  السـياحة  قطـاع 
ترقيـة  إطـار  ويف  التقليديـة. 
السـياحة,  بقطـاع  االسـتثمار 
املنطقـة  تشـهد  أن  ينتظـر 
اسـتثمارات جديـدة، مـن بينها 
إنجـاز مـا يفـوق 30 مروعـا 
بمنطقـة  مربمجـا  اسـتثماريا 
التوسـع السـياحي التـي ترتبع 
عـى مسـاحة تفـوق 45 هكتارا 
مدينـة  بمدخـل  والواقعـة 
تمنراسـت، حسـبما أشـر إليه.

فتيحة. لبال/ ق. م

-ا�ضتحداث هياكل جديدة لإعادة انتعا�ص 
القطاع بالمنطقة
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ع. بديار 

مهناوي. ف 

أدي حـادث مـرور عى مسـتوى 
حـي الطريـق الرابـط ما بـن بلدية 
الحامـة باتجـاه خنشـلة اىل إصابـة 
4 اشـخاص مـن مختلـف األعمـار 
والجنـس مـن عائلـة واحـدة منهم 
بالحرجـة  حالتـه  وصفـت  طفـل 
انحـراف  أثـر  عـى  وقـع  الحـادث 

تـم  ايـن  نفعيـة  سـيارة  وانقـالب 
مصلحـة  اىل  املصابـن  تحويـل 
الجراحيـة  الطبيـة  االسـتعجاالت 
بمستشـفي أحمـد بـن بلـة ايـن تم 
تقديـم اإلسـعافات الروريـة فيما 
مسـتوى  عـى  الطفـل  وضـع  تـم 

املركـزة  العنايـة  مصلحـة 

أوقـف أفـراد املصلحـة الجهوية 
الالمـروع  االتجـار  ملكافحـة 
العقليـة،  واملؤثـرات  باملخـدرات 
ثالثـة )03( أشـخاص، مـع حجـز 
ما يقـارب السـتة )06( آالف قرص 

مهلـوس.
وحسـب مصـادر متطابقـة فإن 
العمليـة تمـت بنـاء عـى معلومات 
مشـتبه  أشـخاص  بوجـود  تفيـد 
بهـم يف قضيـة االتجـار الالمروع 
العقليـة،  واملؤثـرات  باملخـدرات 
ليسـتغل عنارص املصلحـة املذكورة 
للمعلومـات أيـن تـم ترصـد وتتبع 
توقيفهـم  تـم  والذيـن  املتورطـن 
ليـال عـى مسـتوى إحـدى محطات 

البيضـاء  عـن  بمدينـة  الوقـود 
تـم  حيـث  البواقـي،  أم  واليـة  يف 
والذيـن  أشـخاص  ثالثـة  توقيـف 
لعنـارص  شـديدة  مقاومـة  أبـدوا 
املصلحـة الجهوية ملكافحـة االتجار 
دفـع  مـا  باملخـدرات،  الالمـروع 
بأفرد املصلحة السـالفة باسـتعمال 
مسـدس كهربائـي، للسـيطرة عـى 
الشـخص  الذ  حـن  يف  املتورطـن، 
الرابـع بالفـرار عـى متن سـيارته.
وبعـد تفتيـش املركبـة املحجوزة 
آالف   6000 نحـو  عـى  بهـا  عثـر 
اتخـاذ  ليتـم  مهلـوس،  قـرص 
اإلجـراءات القانونيـة الالزمـة ضـد 

املتورطـون.

بخنشلة

المشتبه بهم أبدوا مقاومة شديدة 
لعناصر األمن بعين البيضاء

4 جرحى من بينهم حالة خطيرة 
في انحراف �ضيارة نفعية  

توقيف 3 اأ�ضخا�ص بحوزتهم ما 
يقارب 6 اآلف قر�ص مهلو�ص

تمكنــت مصالــح امــن واليــة توقــرت ممثلة 
يف فرقــة الرطــة القضائيــة باألمــن الحري 
الثانــي بحــر األســبوع املــايض، مــن توقيــف 
ثالثــة أشــخاص يف العقــد الثانــي مــن 
ــة  ــي الرق ــة جنحت ــة قضي ــر، ومعالج العم
ــة  بالتعــدد مــع عــدم التبليــغ والتســرت عرقل
ــات  ــة وإخفــاء املروقــات. حيثي ســر العدال
القضيــة تعــود إىل تقديــم شــكوى مــن 
طــرف أحــد املواطنــن حــول تعــرض محلــه 
الخــاص ببيــع األلعــاب االلكرتونيــة للرقــة 
ــتهدفت  ــي اس ــن، والت ــرف مجهول ــن ط م
أجهــزة ألعــاب إلكرتونيــة بلواحقهــا لتبــارش 
البــالغ  تلقــي  عنــارص مصالحنــا فــور 

ــل  ــل العم ــري وتفعي ــث والتح ــات البح عملي
ــة  ــد هوي ــم تحدي ــدان، ليت ــتعالمي يف املي االس
ــايس،  املشــتبه فيهــم وتوقيفهــم يف ظــرف قي
ــة  ــل الجمهوري ــيد/ وكي ــت إرشاف الس وتح
ــتصدار إذن  ــم اس ــرت، ت ــة توق ــدى محكم ل
بتفتيــش مســاكن املشــتبه فيهــم أيــن كانــت 
ــة  ــفرت العملي ــث أس ــة، حي ــج إيجابي النتائ
ــت يف  ــات تمثل ــن املروق ــزء م ــرتجاع ج اس
01 جهازتلفــاز 40 بــوس+)02 تريبــالت( 
مــوزع كهربــاء وأســالك كهربائيــة04+ 
ــالي  ــث+ 01 ب ــل ثال ــن جي ــالي ستايش ب
ــال  ــاب أطف ــة الع ــل رابع+آل ــن جي ستايش
واكــس بوكــس نــوع +360ســوفلور مضخــة 

ــون+  ــراء الل ــة صف ــة محمول ــواء كهربائي ه
ــادي  ــدور رم ــوع كون ــن ن ــال م ــف نق هات
ــتيفاء  ــد اس ــايس . بع ــرف قي ــون، يف ظ الل
كافــة اإلجــراءات القانونيــة تــم إنجــاز ملفات 
ــيد/  ــام الس ــم أم ــوا بموجبه ــة قدم قضائي
ــث  ــا، حي ــص إقليمي ــة املخت ــل الجمهوري وكي
ــدر يف  ــوري، ص ــول الف ــراءات املث ــد إج وبع
حقهــم أمــر إيــداع مــع التأجيــل عــن جــرم 
جنحــة الرقــة بالتعــدد للمشــتبه فيــه األول 
واملشــتبه فيــه الثانــي أمــا بالنســبة للمشــتبه 
فيــه الثالــث وجهــت لــه تهمــة إخفــاء أشــياء 

ــة. مروق

ــق  ــن بطري ــاش الكائ ناشــد ســكان حــي حب
بغــاي  بخنشــلة كل املســؤولن الــكل مــن 
موقعــه بغيــة التدخــل العاجــل وانتشــالهم مــن 
ــم  ــؤرق حياته ــات ي ــذي ب ــزري ال ــع امل الواق
ــاح  ــار الصب ــة اخب ــالل يومي ــن خ ــكان وم الس
ــد  ــى أن تج ــى وع ــتغاثة لع ــة اس اطلقورصخ
ــال  ــذي ط ــن ال ــذا الغب ــم ه ــع عنه ــن يرف م

انتظــاره ملــدة ســنوات وســنوات خاصــة يف 
ــد  ــم تصــل بع ــا ل ــة ربم ــل الشــكاوي املتتالي ظ
اىل منتخبــن ومســؤولن ســاكنة الحــي يعانــون 
ــة وال  ــارة عمومي ــر وال ان ــة تذك ــن ال تهيئ اآلمري
ــة  ــكالب الضال ــا ادي بال ــق مم ــاء وال طري كهرب
ان تفــرض حظــر التجــوال عليهــم ناهيــك عــن 
ــازاد  ــرات وم ــد امل ــاروب يف عدي ــاء الش ــاب امل غي

الطــن بلــة هوالــوادي الــذي عكــر صفوحياتهــم 
ــم  ــرة بالرغ ــف م ــوم ال ــون يف الي ــم يموت وجعله
ــؤولن  ــل مس ــن قب ــة م ــارات امليدالي ــن الزي م
ومنتخبــن لكــن بقيــت حياتهــم ومشــاكلهم كمــا 
ــاكن   ــن 40 س ــر م ــه اكث ــذي ب ــي ال ــت الح كان
ناشــدوا لكــن صوتهــم لــم يصــل بعــد اذا املهــم 

ــلة. ــة خنش ــد يف واىل والي الوحي

الحــري  األمــن  عنــارص  تمكــن 
الســادس بأمــن واليــة املســيلة مــن حجــز 
كميــة مــن األقــراص املهلوســة قدرعددهــا 
ــع  ــل، م ــوع كيتي ــن ن ــراص م بـــ 08 أق
ــذه  ــرة به ــن املتاج ــخص يمته ــف ش توقي
ــة بــدأت عــى إثــر  الســموم وقائــع القضي

اســتغالل معلومــات وردت إىل املصلحــة 
ــج  ــوم برتوي ــخص يق ــود ش ــا وج مفاده
املخــدرات واملؤثــرات العقليــة بأحــد أحيــاء 
ــداد  ــم إع ــه ت ــاص، وعلي ــاع االختص قط
ــق مــن  ــق التحقي ــت فري خطــة عمــل مكن
مباغتتــه وتوقيفــه مــع حجــز الكميــة 

ــام  ــه أم ــتبه في ــم املش ــم تقدي ــورة. ت املذك
إقليميــا  املختصــة  القضائيــة  الجهــات 
ــة  ــداع بمؤسس ــر إي ــه أم ــدر يف حق ليص
بخصــوص  باملســيلة  الرتبيــة  إعــادة 

ــة. ــرات العقلي ــار باملؤث االتج

لخـر  سـيدي  دائـرة  بلديـات  إسـتفادت 
تنمويـة  عمليـة   23 مـن  مسـتغانم،  ،بواليـة 
جديـدة بقيمـة ماليـة إجماليـة تقـدر ب 185 
مليـون دج. وأوضحـت خلية اإلعـالم واالتصال 
املـايل  الغـالف  هـذا  أن  مسـتغانم،  بواليـة 
"املعتـرب" خصـص يف إطـار برنامـج التنميـة 
املحليـة لسـنة 2023 يف شـطره األول للتكفـل 
بعمليـات تنموية تخـص إيصال املـاء الروب 
والربـط بشـبكات التطهـر واإلنـارة العمومية 
وصيانـة الطرقـات وتهيئة املؤسسـات الرتبوية 
الصـدد, سـيتم  الجواريـة.ويف هـذا  واملالعـب 
تدعيـم شـبكة امليـاه الصالحـة للـرب لقرى 
والعماريـش  العربـي  يس  وأوالد  البوارشيـة 
والعنارصيـة ببلديـة سـيدي لخـر باملـوازاة 
مع توسـعة شـبكة التطهـر لقريـة البوارشية 

وإنجـاز التوصيـالت الفرديـة لفائـدة قاطنيها 
الصغر.واسـتفادت  املينـاء  منطقـة  وقاطنـي 
ذات الجماعـة املحليـة مـن مروعـن إلعـادة 
الرقاقنـة  لقريـة  البلـدي  للطريـق  االعتبـار 
عـى  غـازي  أوالد  لقريـة  البلـدي  والطريـق 
مسـافة إجماليـة تقـدر ب 2ر2 كلـم إضافـة 
إىل مـروع لتهيئـة امللعـب الجـواري لفائـدة 
قريـة أوالد البارودي.وتدعمـت بلديـة حجـاج 
تخـص  جديـدة  مشـاريع  بثمانيـة  املجـاورة 
الصحـي  والـرصف  امليـاه  شـبكات  توسـعة 
لقـرى الغوايزيـة وترابـة سـاحل والحدادشـة 
وحـي الشـهيد يس حماريـد مصطفـى وتهيئة 
املسـالك والطرقـات بقريـة الجبابرة, إسـتنادا 
ملصالح الوالية.وسـيعرف مركز البلدية أشـغال 
تهيئة واسـعة تشمل شـوارع فلسطن وساخي 

خالـد ومحيط السـوق اليومي وحيـي قرعاوي 
عبـد اللـه وبشـيخ حسـن فضـال عـن عملية 
واسـعة لتجديـد اإلنـارة العمومية وتوسـعتها 
االبتدائيـة  املدرسـة  وتأهيـل  القـرى  لكامـل 
رمضـان  املالـك  عبـد  بـن  البواكر.وببلديـة 
سيسـتفيد حـي بوديـة الشـارف مـن عمليات 
إطـار  يف  تدخـل  الحريـة  للتهيئـة  واسـعة 
برنامـج صيانـة الطرقـات يشـمل أيضـا قرى 
أوالد الحـاج والرواونـة والشـعايبية والنعاسـة 
.وستسـاهم هـذه العمليـات التـي تهـدف إىل 
املناطـق  لقاطنـة  املعيـي  املسـتوى  تحسـن 
الريفيـة والنائيـة يف ربط قرى الصخـرة وأوالد 
بشـبكتي  الحـاج  وأوالد  والرواونـة  الهـادي 
الـرصف الصحي وامليـاه الصالحـة للرب مع 

إنجـاز نظـام ملعالجـة امليـاه املسـتعملة.

تــم صبــاح أمــس تنظيــم الطبعــة الحاديــة 
ــه  ــزواج الجماعــي الــذي اســتفاد من عــر لل
60 شــابا وشــابة وهــي املبــادرة التــي دأبــت 
عــى تنظيمهــا ســنويا الجمعيــة الدينيــة 
ــة خنشــلة  ــد القــادر بمدين ملســجد األمــر عب
اضافــة اىل محســنن واصحــاب اليــد املمــدودة 
ــهد  ــذي ش ــز وال ــل املمي ــر. الحف ــل الخ لفع
ــى  ــهيد ع ــة الش ــدار الثقاف ــر ب ــور كب حض
اســوايحي بعاصمــة الواليــة خنشــلة ملختلــف 
ــزري  ــعيد بوي ــور س ــم الدكت ــح ،منه الرائ
ــالل  ــن خ ــى وم ــالمي االع ــس األس عضواملجل
ــر  ــجد االم ــام مس ــا ام ــى القاه ــة الت الكلم
ــاد  ــن أش ــار اي ــط عم ــادر ،تمراب ــد الق عب
بالــدور الكبــر الــذي تؤديــه اللجنــة الدينيــة 

يف مســاعدة الشــباب عــى بنــاء املجتمــع 
ــة  ــات الخري ــالل العملي ــن خ ــالمي م االس
التــي يشــارك فيهــا املحســنون والتــي نجحت 
اىل حــد االن يف تنظيــم 12 طبعــة متتاليــة 
ــرب  ــا اعت ــا ،كم ــنة 2011اىل يومن ــذ س اي من
ذات االمــام ان هــذه املبــادرة الخريــة تعتــرب 
ــك النجــاح  ــل عــى ذل ــدة والدلي ــادرة حمي مب
الباهــر الــذي تــم تحققيــه مــن قبــل اللجنــة 
ــى  ــادر والت ــد الق ــر عب ــجد االم ــة ملس الديني
ــم  ــم الدع ــى تقدي ــرا ع ــا كب ــت حرص حرص
ــل  ــن اج ــري م ــباب الجزائ ــاعدة للش واملس
ــن  ــهام يف تكوي ــه واالس ــف دين ــام نص اتم
ــس  ــان والعرائ ــا العرس ــليم مهنئ ــع س مجتم
عــى املناســبة،وبغية اســتكمال نصــف الديــن 

،تــم زواج 60 زوج مــن ذوي الدخــل الضعيف 
ــة يف  ــال الفرح ــا إدخ ــدف منه ــراء اله والفق
قلــوب أهــايل هــؤالء املقبلــن عــى الــزواج مــن 
أبنــاء الواليــة، ايــن تــم مــن خاللهــا توزيــع 
ــن  ــا م ــايل و60 خاتم ــغ م ــي بمبل ــك بنك ص
ــل يف  ــا تتمث ــوءة بالهداي ــة ممل ــب وحقيب الذه
ــة  ــة كامل ــة اىل بذل ــروس باالضاف ــوازم الع ل
والذيــن  العرســان  جهتهــم  للعريس،مــن 
كشــفوا ليوميــة اخبــار الصبــاح ثمنــوا هــذه 
ــة  ــا اللجن ــوم به ــي تق ــرة الت ــادرة الخ املب
الدينيــة املذكــورة خصوصــا يف مســاعدة 
الشــباب عــى اتمــام نصفــه دينــه عــى ســنة 
اللــه ورســوله وذلــك بتيســر التكاليــف 

ــباب. ــق الش ــي تعي ــة الت املادي

تمكـن عنـارص الفرقـة املتنقلة 
بأمـن واليـة  القضائيـة  للرطـة 
مـن  كميـة  حجـز  مـن  املسـيلة 
)إكسـتازي(  الصلبـة  املخـدرات 
قـرص،   187 بــ  قدرعددهـا 
قـدره  مـايل  مبلـغ  إىل  باإلضافـة 
مـن  يعتـرب  سـنتيم  مليـون   27
توقيـف  مـع  الرتويـج،  عائـدات 
بهـذه  املتاجـرة  يمتهـن  شـخص 
بـدأت  القضيـة  وقائـع  السـموم. 
معلومـات  اسـتغالل  إثـر  عـى 
وردت إىل املصلحـة مفادهـا وجود 
شـخص يقـوم برتويـج املخدرات 
أحيـاء  بأحـد  العقليـة  واملؤثـرات 

تـم  وعليـه  االختصـاص،  قطـاع 
إعـداد خطـة عمـل مكنـت فريـق 
املشـتبه  توقيـف  مـن  التحقيـق 
املذكـورة.  الكميـة  وحجـز  فيـه 
أمـام  فيـه  املشـتبه  تقديـم  تـم 
املختصـة  القضائيـة  الجهـات 
أمـر  حقـه  يف  ليصـدر  إقليميـا 
الرتبيـة  إعـادة  بمؤسسـة  إيـداع 
الحيـازة  بخصـوص  باملسـيلة 
والتخزيـن واالتجار غـر املروع 
باملخـدرات الصلبـة )إكسـتازي ( 
وحيـازة املخدرات )كيـف معالج( 
لغـرض  العقليـة  واملؤثـرات 

الشـخي. االسـتهالك 

توقيف �ضخ�ص يمتهن الترويج 
للمخدرات ال�ضلبة بالم�ضيلة

عناصر الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية

فتحي. م

ق. م 

مهناوي. ف

حسيبة. ب

ع. بديار 

أمن الوالية يصرح:

توقيف محترفي ال�ضرقة بتقرت وا�ضترجاع بع�ضها في ظرف قيا�ضي

ع. ب

حمـالوي،  ابتسـام  أرشفـت 
الجزائـري  األحمـر  الهـالل  رئيسـة 
عـى افتتـاح مقـر جديد غـرب والية 
 ، غيـالس  سـيدي  ببلديـة  تيبـازة 
وهـذا يف إطار اإلسـرتاتيجية الجديدة 
للهـالل األحمر الجزائـري الرامية إىل 
التواجد الواسـع خصوصـا يف مناطق 
الظـل لخدمة سـاكنتها واإلسـتجابة 
 . الهشـة  الفئـات  الحتياجـات 
وبمستشـفى سـيدي غيـالس اعطت 
الجراحيـة  االيـام  انطـالق  إشـارة 
لطـب العيـون ، التـي يـرف عليها 
فريـق طبـي مـن سـويرا تابعـن 
السـويرية  املسـتقبل  لحمعيـة 

والذيـن سـيقمون بإجـراء أكثـر من 
إىل  إضافـة  جراحيـة  عمليـة   130
الفحوصـات الطبيـة ، كما ستشـمل 
هـذه الفحوصـات أيضـا مستشـفى 
عـن امللـح بواليـة املسـيلة ويف ختام 
زيارتهـا بواليـة تيبازة قـام حمالوي 
حجـوط  الرحمـة  لـدار  بزيـارة 
عرصيـة  تجهيـزات  قدمـت  حيـث 
كاملـة ملطبـخ املركـز وهـذا يف اطار 
التحضـر السـتقبال شـهر رمضان 
مـع تقديـم مسـاعدات مختلفـة من 
مـواد غذائيـة أواني أغطية وأفرشـة 

عـى مقيمـات املركـز.

رصد لها غالف مالي قدره 185 مليون دج

ظروف تنموية صعبة يكابدونها

األمن الحضري السادس بالمسيلة

بلديات دائرة �ضيدي لخ�ضر بم�ضتغانم ت�ضتفيد من عدة عمليات تنموية 

�ضكان حي حبا�ص بطريق بغاي بخن�ضلة ي�ضتغيثون 

حجز كمية من الأقرا�ص المهلو�ضة وتوقيف  مروجها

اإنطالق الأيام الجراحية لطب 
العيون بم�ضت�ضفى �ضيدي غيال�ص

المحلي

رئيسة الهالل األحمر الجزائري تعطي 
اإلشارة من تيبازة

ضمن الطبعة الحادية عشر للزواج الجماعي

مبالغ مالية وهدايا في حفل زواج جماعي لفائدة 60 �ضابا و�ضابة 
بخن�ضلة

ع. ب
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صـادق  مجلـس الشـيوخ الفرنـي عى 
التقاعـد  نظـام  تعديـل  قانـون  مـروع 
معارضـة  مقابـل  صوتـا   195 بموافقـة 
112، وذلـك رغـم خروج مظاهـرات نقابية 
بالعاصمـة باريـس ومـدن عـدة احتجاجـا 
عى مـروع قانـون لتعديل نظـام التقاعد 

وتزامنـا مـع تعطيـل بعـض املرافـق.
إىل مـادة  الحكومـة قـد لجـأت  وكانـت 
دسـتورية تقـيض بالتصويت جملـة واحدة 
عـى مـروع القانـون، وهي الخطـوة التي 

أثـارت غضـب املعارضة اليسـارية.
ومـن املتوقـع أن تنعقـد لجنة مشـرتكة، 
متسـاوية األعضـاء مـن غرفتـي الربملـان، 
للتفاهم عى نسـخة مـروع القانـون التي 
سـتعرض الحقـا عـى الربملـان للمصادقـة 

نهائي. بشـكل  عليهـا 
وجـاءت املصادقـة عى مـروع القانون 
بعد يوم سـابع مـن التحـركات االحتجاجية 
ضـد  املـايض  جانفـي   19 منـذ  املسـتمرة 
التعديـل، الـذي سـيقر رفـع سـن التقاعد 

مـن 62 عامـا إىل 64.
مـن  أيـام   4 بعـد  وجـاءت مظاهـرات  
مظاهـرات بلغ عـدد املشـاركن فيهـا أكثر 
قالـت  مـا  3 ماليـن شـخص، وفـق  مـن 

النقابـات.
االحتجـاج  حركـة  مـن  العكـس  وعـى 
الثالثـاء املـايض، فـإن النقابات لم تـدُع إىل 
شـن إرضاب عـام هـذه املـرة، لكـن بعض 
القطاعـات مثل النقـل بالقطـارات والطاقة 
اإلرضاب  تمديـد  بعـد  اضطرابـات  تشـهد 

. فيها
وكان رئيـس البـالد إيمانويـل ماكـرون 
أكـد تمسـكه بتعديل قواعـد التقاعـد، رغم 

معارضـة النقابـات.
رسـالة  أن  بلومبـرغ  موقـع  وذكـر 
ماكـرون جـاءت ردا عـى طلـب النقابـات 
عقد لقـاء مبـارش معـه، عقـب احتجاجات 
الثالثـاء املـايض التي تقـول النقابـات إنها 
شـهدت مشـاركة نحـو 3 ماليـن عامـل.

العماليـة  النقابـات  رؤسـاء  وطالـب 
الرئيس ماكرون باستشـارة الشـعب بشـأن 
التقاعـد،  نظـام  إصـالح  قانـون  مـروع 

بالتصعيـد. وتمسـكوا 
ومـن جانبه، دعـا فيليـب مارتينيز األمن 
العـام التحـاد العمـل، أحـد أكـرب النقابات 
الفرنسـية، ماكرون السـتفتاء بشـأن تعديل 
الرئيـس  "عـى  وقـال  التقاعـد،  قانـون 
استشـارة الشـعب إذا كان واثقا من نفسـه، 
واحـرتام رد الفرنسـين". كمـا دعـا رئيس 
الكونفدراليـة الديمقراطية الفرنسـية للعمل 
لـوران برجيـه املسـؤولن بعـدم تجاهـل 
لقانـون  الرافضـة  االجتماعيـة  الحركـة 
املواطنـن  الستشـارة  والذهـاب  التقاعـد، 

املـروع. حول 
وسـن التقاعـد يف فرنسـا من بـن األدنى 

وينـص  األوروبيـة،  الـدول  سـائر  بـن 
مـروع القانـون عـى رفـع سـن التقاعـد 
64 عامـا  إىل   62 القانونـي تدريجيـا مـن 
بواقـع 3 أشـهر سـنويا، وذلك اعتبـارا من 
.2030 2023 وحتـى  مـن سـبتمرب  األول 

كمـا ينص عـى زيادة مـدة االشـرتاكات 
املطلوبـة يف الضمـان االجتماعـي من 42 إىل 
43 عامـا، كـي يحصل املتقاعد عى معاشـه 
التقاعـدي كامـال، أي دون أن تلحـق به أي 

خصومات.
التعديـل  هـذا  عـى  الحكومـة  وتعـول 
لضمـان تمويل نظـام الضمـان االجتماعي 
النمـوذج  ركائـز  إحـدى  يشـكل  الـذي 

الفرنـي. االجتماعـي 

تقــود منظمــات غــر حكوميــة 
وخــرباء حملــة يف اململكــة املتحدة 
مــن أجــل تمكــن طالبــي اللجوء 
وبشــكل  بــاآلالف  -القادمــن 
قــوارب  عــرب  قانونــي  غــر 
ــق  ــن الح ــالد- م ــرة إىل الب صغ
ــف  ــل تكالي ــة تقلي ــل بغي يف العم

ــتضافتهم. اس
وتأتــي هــذه الحملــة يف خضــم 
ــا  ــد يف بريطاني ــدل املتصاع الج
بعــد تقديــم رئاســة الــوزراء 
اللجــوء،  حــق  يقيــد  قانونــا 
ــس  ــن رئي ــات ب ــد مناقش وبع
الــوزراء ريــي ســوناك والرئيس 
ماكــرون  إيمانويــل  الفرنــي 
بشــأن  باريــس  يف  الجمعــة 
ــة  ــر النظامي ــرة غ ــة الهج قضي
عــرب قنــاة املانــش الفاصلــة بــن 

البلديــن.
ودعــا الخــرباء واملنظمــات غــر 
الحكوميــة أيضــا إىل العمــل مــن 
ــات  ــة ملف ــع معالج ــل تري أج
طالبــي اللجــوء بــدال مــن الدفــع 
لفنــادق باهظــة الثمــن ملــدة 

ــنوات. ــا س ــهور أو أحيان ش
الداخليــة  وزيــرة  وأوردت 

الربيطانيــة ســويال برافرمــان أن 
تكلفــة اإلقامــة الفندقيــة لطالبــي 
اللجــوء يف اململكــة املتحــدة تبلــغ 
ــن دوالر  ــوايل 7 مالي ــوم ح يف الي
ــا  ــنويا، مم ــارات دوالر س و3 ملي
ــة  ــة العام ــل الخزان ــل كاه أثق
ــوايل 160  ــم ح ــذ تراك ــدة من بش

ــن. ــب لالجئ ــف طل ــف مل أل
وقــال نانــدو ســيغونا، أســتاذ 
جامعــة  يف  الهجــرة  أبحــاث 
ــوال  ــت األم ــام "إذا كان برمنغه
ــاذا ال نســاعد  هــي املشــكلة، فلم
طالبــي اللجــوء عــى العمــل 
وبــذل الجهــود ملعالجــة طلباتهم 

أرسع؟". بشــكل 
ــم  ــيغونا إىل أن تراك ــار س وأش
ــا  ــود إىل م ــرة يع ــات املتأخ امللف
قبــل الوبــاء وترتّــب بشــكل 
خــاص منــذ خــروج بريطانيا من 
ــت(  ــي )بريكس ــاد األوروب االتح
ــل يف  ــات الرتحي ــد عملي الــذي عّق
ــوء. ــات اللج ــض طلب ــال رف ح

ــاز  ــز االحتج ــد أن "مراك وأك
املبعديــن  وعــدد  ممتلئــة" 
ــن 10  ــر م ــذ أكث ــض من ينخف
الربيكســت. بســبب  ســنوات 

"رفــع  تحالــف  ويــرى 
ــر" )lift the Ban(، املكون  الحظ
مــن 200 منظمــة غــر حكوميــة 
تطالــب برفــع الحظــر عــى 
عمــل طالبــي اللجــوء، أن اململكــة 
ــن  ــر القوان ــا أكث ــدة لديه املتح
ــذا  ــأن ه ــم بش ــة يف العال رصام

املوضــوع.
وال يســمح لطالبــي اللجــوء 
طلــب  بتقديــم  بريطانيــا  يف 
ــل  ــح للعم ــى ترصي ــول ع للحص
إال بعــد 12 شــهرا مــن االنتظــار 
وحــرصا  طلباتهــم،  ملعالجــة 
ضمــن قائمــة محــددة وضعتهــا 
ــي  ــات تعان ــم قطاع ــدن وتض لن
مــن نقــص يف اليــد العاملــة، 
ــائر  ــركات خس ــف ال ــا يكل مم

ــاطها. ــق نش ويعي
"رفــع  منظمــة  وتقــول 
ــن  ــا، يمك ــه يف فرنس ــر" إن الحظ
ــن  ــث ع ــوء البح لطالبــي اللج
معالجــة  تتــم  لــم  إذا  عمــل 
ملفاتهــم بعــد 6 أشــهر، أو 3 
أشــهر يف أملانيــا، وعــى الفــور يف 

والدانمــارك. وكنــدا  الســويد 

التنميـة  إدارة  رئيـس  أعلنـت 
االقتصـادي  بـوزارة  السـياحية 
شارشافيتسكايا،  تاتيانا  الروسـية، 
التأشـرات  إطـالق  سـيتم  أنـه 
اإللكرتونيـة وبطاقة الدفع للسـياح 

.2023 عـام  روسـيا  يف  األجانـب 
شارشافيتسـكايا:  وقالـت 
"التأشـرات اإللكرتونيـة ال تعمـل 
األمـر...  عـى  نعمـل  لكننـا  بعـد، 

سـتنجح". التأشـرات  وهـذه 

نحـل  اآلن  "نحـن  وأضافـت 
املرحلـة  يف  املدفوعـات  مشـكلة 
النهائيـة، من مـا يسـمى بالبطاقة 

لسـياحية". ا
كما أشـارت إىل أن روسـيا مهتمة 

بوصـول السـياح مـن دول الخليج 
بواسـطة  والدخـول  والصـن، 
وبمسـاعدة  اإللكرتونية  التأشـرات 

االتفاقيـات الحكوميـة الدوليـة.

ــطينية،  ــة الفلس ــت وزارة الصح أعلن
عــن استشــهاد ثالثــة فلســطينين 
برصــاص قــوات االحتــالل الصهيونــي، 
ــة  بجنــوب غــرب نابلــس، حســب وكال

ــطينية . ــاء الفلس األنب
وكانــت قــوات االحتــالل الصهيونــي، 
ــل  ــة تق ــى مركب ــار ع ــت الن ــد أطلق ق
رصة  حاجــز  قــرب  شــبان  أربعــة 
العســكري، جنــوب غــرب نابلــس، مــا 

ــا  ــم فيم ــة منه ــهاد ثالث أدى إىل استش
ــع. ــال الراب ــم اعتق ت

ــوات  ــت ق ــه، اقتحم ــياق ذات ويف الس
االحتــالل اليــوم، بلــدة قباطيــة جنــوب 
جنــن، ونــرت القناصــة عــى أســطح 
املحــال التجاريــة، وشــنت حمــالت 
ــا، دون أن  ــش يف أحيائه ــيط وتفتي تمش

ــاالت. ــن اعتق ــغ ع يبل

ــر  اســتهدفت وحــدات جيــش التحري
الشــعبي الصحــراوي، تخندقــات جنــود 
ــس،  ــاع املحب ــي بقط ــالل املغرب االحت
األرواح  يف  فادحــة  خســائر  مخلفــة 
واملعــدات، وفــق مــا ذكــر البيــان 
ــن  ــادر ، ع ــم 747 الص ــكري رق العس

وزارة الدفــاع الصحراويــة.
وجــاء يف البيــان الــذي أوردتــه وكالة 
ــاء الصحراويــة )واص( " أن مفارز  االنب
متقدمــة مــن جيــش التحريــر الشــعبي 
تمركــزات  اســتهدفت  الصحــراوي 
جنــود االحتــالل بمنطقتــي أكــرارة 
بقطــاع  الســبطي  وروس  الفرســيك 

املحبــس". وكانــت مفــارز متقدمــة من 
ــراوي  ــعبي الصح ــر الش ــش التحري جي
امــس  أول  هجماتهــا  ركــزت  قــد 
ــالل  ــوات االحت ــع ق ــى مواق ــة ع الجمع
املغربــي بقطــاع حــوزة وبمناطــق 
فــدرة التمــات وفــدرة لغــراب، حســب 
جيــش  هجمــات  وتتــواىل  البيــان. 
الصحــراوي  الشــعبي  التحريــر 
مســتهدفة معاقــل قــوات االحتــالل 
املغربــي التــي تكبــدت خســائر فادحــة 
يف االرواح واملعــدات عــى طــول الجــدار 
الرمــي )جــدار الــذل والعــار( يضيــف 

ذات البيــان.

رغم استمرار االحتجاجات ضده

في ظل جدل قانون الهجرة الجديد

 مجل�ص ال�ضيوخ الفرن�ضي ي�ضادق على م�ضروع قانون تعديل 
نظام التقاعد

خبراء ومنظمات غير حكومية يطلقون حملة في بريطانيا 
لل�ضماح لطالبي اللجوء بالعمل

رو�ضيا تعلن اإطالق تاأ�ضيرة اإلكترونية وبطاقة دفع لل�ضائحين

ا�ضت�ضهاد ثالثة فل�ضطينيين بر�ضا�ص 
الحتالل بجنوب غرب نابل�ص

الجي�ص ال�ضحراوي ي�ضتهدف تخندقات 
جنود الحتالل المغربي بقطاع المحب�ص

دولي

الدائمـة  البعثـة  أعلنـت 
إليـران لـدى األمم املتحـدة أن 
السياسية  العالقات  اسـتئناف 
يف  سـيرع  السـعودية  مـع 
تحقيـق وقـف إطـالق النار يف 

اليمـن.
أنبـاء  وكالـة  ونقلـت 
مهـر املحليـة عـن البعثـة أن 
السـعودية  اإليرانية  العالقـات 
مهمـة عى ثالثـة مسـتويات: 

ودوليـة. وإقليميـة  ثنائيـة 
اسـتئناف  أن  وأضافـت 
بـن  السياسـية  العالقـات 
البلديـن عى جميع املسـتويات 
الثالثـة، بمـا يف ذلـك املنطقـة 
سـيكون  اإلسـالمي،  والعالـم 

إيجابيًـا.
اعتقادهـا  عـن  وأعربـت 
اسـتئناف  يـرع  بـأن 
بـن  السياسـية  العالقـات 
إيـران والسـعودية يف تحقيـق 
وقـف إطـالق النـار يف اليمـن 
وبـدء حـوار الشـعب اليمنـي 
وطنيـة  حكومـة  وتشـكيل 

. ملة شـا
والجمعة، أعلنت السـعودية 
العالقـات  اسـتئناف  وإيـران 

البلديـن  بـن  الدبلوماسـية 
يف  السـفارات  فتـح  وإعـادة 
غضون شـهرين، وذلـك عقب 
مباحثـات برعايـة صينيـة يف 
بكـن، بحسـب بيان مشـرتك 

للبلـدان الثالثـة.
السـعودي  االتفـاق  وجـاء 
اسـتضافة  عقـب  اإليرانـي 
بكـن يف "الفـرتة مـن 6 ـ 10 
مباحثـات  الجـاري  مـارس 
سـعودية إيرانيـة، "اسـتجابة 
ملبـادرة مـن الرئيـس الصيني 
يش جـن بينـغ، وباالتفاق مع 
والجمهورية  اململكـة  قيادتـي 
اإليرانيـة ورغبـة منهما يف حل 
الخالفـات"، وفق بيـان ثالثي 

. ك مشرت
قطعـت   ،2016 ينايـر  ويف 
السـعودية عالقاتها مع إيران، 
إثـر اعتـداءات تعرضـت لهـا 
طهـران  يف  الريـاض  سـفارة 
مشـهد  بمدينـة  وقنصليتهـا 
)رشق(، احتجاجـا عـى إعدام 
اململكـة رجـل الدين الشـيعي 
السـعودي نمر النمـر، إلدانته 

"اإلرهاب منهـا  بتهـم 

ا�ضتئناف العالقات مع ال�ضعودية 
�ضي�ضرع ال�ضالم في اليمن

البعثة الدائمة إليران لدى األمم المتحدة

  ق د

  ق د  ق د

  ق د
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عاملـي  مـوروث  "هويتنـا  شـعار  تحـت 
إنسـاني" شـهدت مدينة باتنـة  فعاليـات اليوم 
املفتـوح حـول اللبـاس التقليدي ملنطقـة الرق 
الجزائـري، والذي احتضنتـه دار الثقافة "محمد 
العيـد آل خليفـة" نهاية األسـبوع املـايض كجزء 
املـرأة  بعيـد  احتفـاال  الثقافيـة  أنشـطتها  مـن 
العاملـي، عـى غـرار املعـرض اللبـاس التقليدي 
النسـوي للـرق الجزائـري الـذي يـربز ن بينه 
كان  الـذي  الـزي  وهـي  الشـاوية"  "امللحفـة 
أصيـال يف شـكله التقليـدي بمـا يزينـه من حي، 
و يظـل أصيـال حتـى وهـو مرصـع بمـا يحمله 
مـن عرصنـة مـن أضيفـت عليـه لزامـا ملواكبة 
الحـارض. وبحلـة جزائريـة آمازيغيـة تعـددت 
فيهـا األشـكال بتعـدد األجيـال وأذواقهـا ليبقى  

خالـد يميـز املـرأة األوراسـية دون سـواها. 
وجـال  صـال  قــ  باتنـة  وايل  السـيد  وكان 
يف صالـة العـرض ليطلـع عـى املعـروض مـن 
مختلـف األلبسـة التقليدية، يف معـرض نظم من 

طـرف املركـز الوطنـي للبحـوث يف عصـور مـا 
قبـل التاريخ وعلم اإلنسـان والتاريخ، بالتنسـيق 
مـع مديريـة الثقافـة والفنـون وجمعيـة "آذرار 
فكانـت  املجـال،  هـذا  يف  العاملـة  األوراس"  ن 
لبـاس  إدراج   ملقـرتح  االسـتعداد  هـي  الغايـة 
امللحفـــة الشـاوية كرتاث عاملي إنسـاني حسب 
مـا أكده مديـر املركـز الوطني السـيد سـليمان 
حـي والذي قـال بأن املعـرض ينـدرج يف إطار 
تحضـر امللف الذي سـيقدم نهاية شـهر مارس 
الجـاري ملنظمـة األمـم املتحـدة للرتبيـة والعلم 
والثقافـة "يونيسـكو" بغيـة تصنيـف اللبـاس 
يف  بمـا  الجزائـري  للـرق  النسـوي  التقليـدي 
ذلـك ملحفـة  املـرأة االوراسـية ومـا ترويـه من 
تفاصيـل املـوروث الثقـايف والعـادات والتقاليـد 
املمثلـة  القائمـة  الجزائـر، ضمـن  عـرب تاريـخ 
للـرتاث الثقايف غـر املـادي لإلنسـانية. من جهة 
لواليـة  والفنـون  الثقافـة  أفــاد مديـر  أخـرى 
باتنـة السـيد عبـد الحـق عامـر بـن رحـو، بأن 

املعـرض سـبقه تنظيم يوم درايس حـول امللحفة 
بحـي  والريـايض  الثقـايف  باملركـب  األوراسـية 
"كشـيدة" تـم فيـه تسـليط الضوء عـى امللحفة 
كـرتاث متأصل بمنطقـة األوراس وذلـك بإرشاك 
جمعيـات  وكـذا  وباحثـن  جامعيـن  أسـاتذة 

لحرفيـن وحرفيـات.
لبـاس الحرية ورفــع القيــود "هيملحفث" 

للمرأة األوراسـية  فخامـة 
حفظهـا  الـروري  مـن  أشـياء  هنـاك 
القادمـة، وهـذه  وإيصالهـا سـاملًة إىل األجيـال 
األشـياء قد تكون مهمة بسـبب قيمتهـا املادية أو 
املعنويـة، الحاليـة أو املحتملة، وبسـبب رمزيتها  
فقـد توّلـد فينـا إحساًسـا معينًـا، كمـا تجعلنـا 
نشـعر باالنتمـاء إىل يشٍء مـا مهمـا كان الشـكل 
الـذي تتخـذه هـذه األشـياء فهـي تمثـل جـزًءا 
مـن املـوروٍث الثقـايف الـذي يتطلـب منـا بـذل 
جهـد فعـال مـن أجـل صونـه وحمايتـه. وبمـا 
أن املـوروث الثقـايف هـو ذاكـرًة لألفـراد واألمم 

لجيـل  وتركتهـا  ملاضيهـا  انتماءهـا  ومصـدر 
املسـتقبل فإن أمـر حمايتـه والحفاظ عليـه يُّعد 
أمـًرا بالـغ األهميـة. وألجل ذلـك تتسـابق الدول 
يف الحفـاظ عى موروثهـا الثقايف، وتسـتحدث له 
من الوسـائل والسياسـات واإلمكانـات ما يحقق 
لهـا صيانة مسـتدامة لتاريخها وتراثهـا، لدرجة 
أن الجهـود الراميـة لتحقيق هذا الهـدف لم تعد 
مقتـرصًة عـى املؤسسـات الحكوميـة الرسـمية 
فحسـب، بل اتسـعت رقعتها لتشـمل الجمعيات 
والهـواة والحرفيـن، وحتـى املتطوعـون. وهـو 
حـال مايعـرف بــ" مالبـس الفخامـة" للمرأة 
الجزائريـة ورمز "الحشـمة" املقـدس عند املرأة 
الشـاوية، الـذي تزينه رسـومات خاصـة ترتجم 
ثقافـة املنطقـة، ويطلـق عـى اللبـاس التقليدي 
للمـرأة الجزائريـة األمازيغيـة الشـاوية باللهجة 
لبـاس  تعتـرب  التـي  "هيملحفـث"،  املحليـة 
تقليـدي يرجع إىل مئات السـنن، و تشـتهر عند  
كل مـن نسـاء خنشـلة، باتنـة، وأم البواقـي اىل 

جانـب بعـض الواليـات الرقيـة األخـرى  لكن 
بشـكل أقـل، امللحفة يف شـكلها العـام ال يقترص 
ارتدائهـا عـى الواليـات املذكـورة فقـط  وإنمـا 
تعـدت فخامتهـا إىل مناطق أخرى مثـل الجلفة، 
األغـواط، بشـار، ورقلة وبسـكرة، وهـي مناطق 
اشـتهرت بهذا النـوع من الـزي التقليـدي، لكن 
التـي  الشـاوية  التفاصيـل  تختلـف  بتفاصيـل 
للمـرأة  املميـز  األهـم  اللبـاس  جعلتهـا بمثابـة 

األوراسـية عـن غرهـا مـن نسـاء الجزائر.
خاصـة  تفصيلـة  الشـاوية"  ولـ"امللحفـة 
أن تكـون باألكمـام، وتتشـكل عـادة  يسـتحب 
مـن قطعـة قمـاش واحدة، تخـاط عنـد الصدر، 
ويرتك جـزء طويل منهـا متسـاقطاً إىل الرجلن، 
ويبلـغ طـول القمـاش 4 أمتـار ونصـف املـرت، 
ويتكـون مـن لحـاف عريـض متمـوج يغطـي 
جسـد املـرأة و يتزين بخطوط صفـراء وخراء 
بهـا نقـوش ترمـز للحريـة وفـك القيـود، كمـا 
أنهـا معروفـة بلونيهـا األسـود واألبيـض، ومـا 

نَّظمــت وزارة الثقافــة والفنــون ورشــة 
تكوينيــة بالراكــة مــع املكتــب اإلقليمــي 
ــي،  ــرب العرب ــدان املغ ــكو" لبل "لليونس
ــوزارة  ــن ال ــارات م ــاركة إط ــذا بمش وه
الوصايــة،  ومــدراء املؤسســات تحــت 
ُممثــل وزارة الشــؤون الخارجيــة والجاليــة 
ــب  ــن املكت ــرة ع ــارج، خب ــة بالخ الوطني
ــي،  ــرب العرب ــكو للمغ ــي لليونس اإلقليم
ــة  ــة للجن ــة العام ــير األمان ــة بتس املكلف
والعلــم  للرتبيــة  الجزائريــة  الوطنيــة 
الوطنــي  املجلــس  أعضــاء  والثقافــة، 
لــآداب والفنــون، فنانــن تشــكيلين 
ــايف،  ــال الثق ــن يف املج ــينمائين، فاعل وس

ــي. ــع املدن ــي املجتم وممث
وبحســب منشــور لــوزارة الثقافــة فقــد 
تطّرقــت الورشــة التــي جــرت عــى شــكل 
تماريــن تطبيقيــة، إىل مجموعــة مــن 
ــة  ــات الثقافي ــة باالتفاقي ــع املتعلق املواضي
ــر،  ــرف الجزائ ــن ط ــا م ــادق عليه املص
الســيما اتفاقيتــي 2003، و2005، مــع 
ــة  ــة طبيع ــة ومناقش ــى دراس ــز ع الرتكي
ــا  ــة وفق ــاريع الثقافي ــل املش ــات تموي آلي

ــن.  ــداف االتفاقيت أله
وجــاء الرتكيــز عــى هذيــن االتفاقيتــن 
ــا  ــى تراثن ــاظ ع ــان إىل الحف ــان تهدف اللت
الثقــايف الــذي يعــد ُمكونــاً أساســياً 
وهامــاً يف إقليمنــا املغاربــي، ويشــكل 
ــانية  ــارة اإلنس ــاً يف الحض ــرصاً حيوي عن
العريقــة، فقــد تناولــت الورشــة تفاصيــل 
ــرا  ــي وّســعت كث ــة 2003 الت عــن اتفاقي
ــف  ــأن تعري ــي بش ــاق املفاهيم ــن النط م
ــاه،  ــادي ومعن ــر امل ــايف غ ــرتاث الثق ال

ــرتاث  ــدوق ال ــاء "صن ــت إنش ــا تضمن كم
آليــة  ليكــون  املــادي"  غــر  الثقــايف 
ــالل  ــن خ ــة، م ــاً لالتفاقي ــا تنفيذي وذراع
سياســات الدعــم التــي يقدمهــا الصنــدوق 
ــا  ــي له ــة الت ــاريع الثقافي ــف املش ملختل
ــن  ــة م ــة، خاص ــداف االتفاقي ــة بأه عالق
ناحيــة إعطــاء أولويــة لتخصيــص أمــوال 
لصــون الــرتاث املــدرج عــى قائمــة الرتاث 
الصــون  إىل  يحتــاج  الــذي  الالمــادي 
ــالوًة  ــرص، ع ــم الح ــداد قوائ ــل وإلع العاج
عــى تقديــم املســاعدة يف حالــة الطــوارئ. 
ــل  ــات التموي ــت الورشــة آلي ــا تناول كم
يف اتفاقيــة اليونســكو لســنة 2005، التــي 
ــكال  ــوع أش ــز تن ــة وتعزي ــى بحماي تُعن
التعبــر الثقــايف، حيــث اشــتملت أهدافهــا 
عــى "تجديــد التأكيــد عــى أهميــة الصلــة 
ــع  ــبة لجمي ــة بالنس ــة والتنمي ــن الثقاف ب
الناميــة  للبلــدان  وباألخــص  البلــدان 
ومســاندة األنشــطة املضطلعــة بهــذا عــى 

الصعيديــن الوطنــي والــدويل لضمــان 
لهــذه  الحقيقيــة  بالقيمــة  االعــرتاف 
الصلــة"، كمــا أنــه ومــن أجــل أن تحقــق 
ــي  ــد عم ــى صعي ــاعيها ع ــكو مس اليونس
ــكو  ــدوق اليونس ــأت صن ــي، أنش تطبيق
ــرض  ــدويل IFCD بغ ــوع ال ــايف للتن الثق
ــر  ــكال التعب ــوع أش ــز تن ــة وتعزي حماي
الثقــايف لدعــم تنفيــذه يف البلــدان الناميــة، 
ــة إىل  ــذه الورش ــرق يف ه ــم التط ــا ت كم
ــة  ــن أهمي ــة م ــه االتفاقي ــص علي ــا تن م
ــا  ــاً منه ــي، إيمان ــع املدن ــة للمجتم بالغ
ــق  ــبيل تحقي ــه يف س ــذي يُقدم ــدور ال بال
ــه وزارة  ــل علي ــا تعم ــذا م ــا، وه أهدافه
ــيدة  ــن الس ــإرشاف م ــون ب ــة والفن الثقاف
ــي"  ــة ُمولوج ــورة "ُصوري ــرة الدكت الوزي
مــن خــالل إرشاك املجتمــع املدنــي الــذي 

ــا. ــة يف بالدن ــة مرموق ــىض بمكان يُح

انطلقـت بمرح الصغـر التابع 
للجمعيـة الثقافية "األمـل" لوهران 
املـرح  شـهر  تظاهـرة  فعاليـات 
تحـت شـعار "علولة والشـباب" و 
ذلـك تكريمـا لهذا الفنـان املرحي 

الـذي مـرت عـى وفاته 29 سـنة.
وتميـز افتتـاح هـذه التظاهـرة 
الجمعيـة  طـرف  مـن  املنظمـة 
املذكـورة بتقديم مرحية "شـهيد 
الركـح" من إخـراج و تأليف محمد 
ميهوبـي والتي تحكي عن املسـرة 
الفنيـة للفقيـد عبـد القـادر علولة 
مـع تقديـم مقاطـع مـن مرحيته 
التـي  سـليم"  "حمـق  املشـهورة 
تعتـرب أول مونولـوغ عى مسـتوى 

الوطـن وأداهـا شـخصيا.
وجـاءت "شـهيد الركـح" التـي 
هي مـن نوع "املونـودرام القصر" 
املـرح  أعمـدة  ألحـد  لتكريـم 
الشـباب  رافـق  الـذي  الجزائـري 
التسـعينيات  خـالل  الفـن  وهـواة 
كان  حيـث  املـايض  القـرن  مـن 
يحـر جميـع املرحيـات املنتجة 
الثقافيـة  الجمعيـة  طـرف  مـن 
"األمـل" و القـراءات الدرامية لدعم 
املمارسـن حسـبما أبـرزه لوكالـة 
األنبـاء الجزائريـة رئيـس الجمعية 

ميهوبـي. محمـد 
ومـن جهتـه قـدم الشـاب كمال 
بـن رضاوة املتخـرج مـن مدرسـة 
التابعـة لـذات الجمعيـة  التكويـن 
عنـوان  يحمـل  آخـر  مونـودارم 

"ثعبـان مـان" التي تتنـاول قصة 
إنسـان يعيـش يف غابـة وتعـرض 

لسـم حيـوان.
وقـد برمجـت يف اطـار "شـهر 
ثقافيـة  أنشـطة  عـدة  املـرح" 
حـول  فيديـو  عـرض  تتضمـن 
املسـرة الفنية والجوانب اإلنسـانية 
للفنـان عبـد القـادر علولـة الـذي 
والتأليـف  التمثيـل  بـن  جمـع 
مـا  الشـباب  لتعريـف  واإلخـراج 
قدمـه للفـن الرابـع الجزائـري من 
أعمـال تحمـل رؤيـة فنيـة وفكرية 

مميـزة.
التـي  التظاهـرة  هـذه  وتشـمل 
تتزامـن مـع اليوم العاملـي للمرح 
حلقـات للنقـاش حـول مرحيات 
وذلـك  الراحـل  الفنـان  وتجربـة 
بمشـاركة الشـباب إلثراء معارفهم 
حـول "الحلقـة" وتوظيـف الرتاث 
تقديـم  إىل  باإلضافـة  املـرح  يف 
عـدة عـروض مرحية مـن انجاز 

املتخرجـن. الشـباب 
عبـد  الراحـل  الفنـان  ويزخـر 
 )1939-1994( علولـة  القـادر 
صنـاع  أهـم  مـن  يعتـرب  الـذي 
مسـتوى  عـى  املرحيـة  الحركـة 
الوطـن برصيـد ثـري مـن األعمال 
املرحيـة عـى غـرار "األقـوال "و 
"األجـواد "و "اللثـام " و "أرلـكان 
مـن  وغرهـا  الخدمـن"  سـيد 

. خالـدة  سـتظل  التـي  األعمـال 

وهران تعي�ص �ضهر الم�ضرح 
تحت �ضعار "علولة وال�ضباب"

ركزت على دراسة ومناقشة طبيعة آليات تمويل المشاريع الثقافية

يوم مفتوح حــول اللباس التقليدي لمنطقــة الشرق الجزائــري  بــدار الثقافة “محمد العيد آل خليفة”  بباتنة

وزارة الثقافة تنظم ور�ضة تكوينية بال�ضراكة مع المكتب 
الإقليمي "لليون�ضكو" لبلدان المغرب العربي

ا�ضتعرا�ص للملحفة ال�ضاوية قبل عر�ضها على"يوني�ضكو" 

الثقافي

مريم ق

افتتاح التظاهرة تميز بتقديم مسرحية 
“شهيد الركح” 

مريم ق
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الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
باسم الشعب الجزائري

حكم
مجلس قضاء:البليدة

محكمة:بوفاريك
القسم:شؤون االسرة

رقم الجدول: 06508/22
رقم الفهرس:00489/23
تاريخ الحكم:19/01/23

الرسم:450دج
بين/ حوحو نواعم 
وبين/ حوحو لزهر 

وكيل الجمهورية
ولهذه األسباب

حكمت المحكمة حال فصلها في قضايا شؤون األسرة علنیا، حضوريا ابتدائيا :
في الشكل: قبول إعادة السير في الدعوى

فـي الموضـوع إفـراغ األمر الصـادر قبـل الفصل فـي الموضوع عـن محكمة الحال قسـم 
شـؤون األسـرة بتاريـخ 07/07/2022 تحـت رقـم 22/150 ، و المصادقة علـى الخبرة 
المنجـزة مـن طرف الخبيـر الدكتور خنافيـف العربي المودعـة لدى أمانة ضبـط المحكمة 

بتاريـخ 31/07/2022 تحت رقـم 22/552، و بالنتيجة
- الحكـم بالحجـر علـى المدعـى عليـه حوحـو لزهـر ألبيـه حسـین و المه حوحـو خدوج 

المولـود بتاريـخ 21/05/1946 بسـكرة.
- تعییـن ابنتـه المدعيـة حوحو نواعـم ألبيها لزهـر مقدما عليـه لرعاية مصالحه و تسـيير 

شـؤونه الماليـة و اإلدارية وفقـا لمقتضيات القانـون و مصلحـة المحجور عليه.
مـع األمـر بنشـر هـذا الحكـم فـي إحـدى الجرائـد اليومية لإلعـالم و أمـر ضابـط الحالة 
المدنيـة لبلدية بسـكرة بالتأشـير بمنطـوق هـذا الحكم على هامـش عقد ميـالد المحجور 

عليـه فـي سـجالت الحالـة المدنية و بسـعى مـن النيابة
مـع تحميـل المدعية المصاريـف القضائيـة المقدرة بأربعمائة و خمسـون دينـار جزائري 

) 450 دج (  باإلضافـة إلـى مصاريـف الخبرة.
بـذا صـدر هذا الحكـم و أفصح بـه جهارا بالجلسـة العلنيـة المنعقـدة بالتاريـخ المذكور 

أعـاله و لصحتـه أمضينـاه نحـن الرئيس و أميـن الضبط
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الجمهوريـة الجزائرية الديمقراطيـة الشعبيـة
مكتـب األستاذ: الـقـفـل جـمـال
محضر قضائي لدى محكمة القليعة

اختصـاص مجلـس قـضـاء تـــــــازة
طريق فوكة القليعـة- واليـة تيـبــــازة
محضر التكليف بالوفاء عن طريق النشر

المادة 412 فقرة 04 والمادة 612 من قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية
الفهرس رقم ..........23.

بتاريخ التاسع من شهر مـــــــــارس سنة الفين وثالثـة وعشرون 2023/03/09 .
نحن األستاذ: الـقـفـل جمال محضر قضائي لدى اختصاص محكمة القليعة مجلس قضاء تيبازة والكائن مقر مكتبنا بالعنوان

المذكور أعاله، والموقع أدناه
- بناءا على طلب السيد: خشني رضوان، الساكن: حي 100 مسكن بني عمران والية بومرداس

- ضد: الشركة ذات المسؤولية المحدودة المسماة "ال بي سي دستريب" الممثلة من طرف مسيرها السيد: محمد طارق بوغيدة
الكائن مقرها بـ: 58 تعاونية سميرة أوالد فايت .

بعد االطالع على المواد : 612، 613، 625 من قانون اإلجراءات المدنية و اإلدارية و عمال بأحكامها
- بنـاءا علـى الحكـم الصادر عن محكمة القليعة قسـم التجـاري / البحري بتاريـخ 2022/05/10 فهـرس رقـم 22/02689 رقم الجـدول 22/00207  المؤيد 
و المعـدل بالقـرار الصـادر عـن مجلس قضـاء تيبازة غرفـة التجاريـة البحريـة بتاريـخ 2022/12/20 فهرس رقـم 22/03517  الممهـور بالصيغـة التنفيذية 

الصـادرة عن نفس الجهـة بتاريـخ 2023/01/10 تحت رقـم 2023/37
- بناءا على محاضر التكليف بالوفاء، تبليغ التكليف بالوفاء، تبليغ السند التنفيذي بواسطة رسالة مضمنة بتاريخ 2023/01/31 .
- بناءا على محضري التكليف بالوفاء، تبليغ السند التنفيذي المبلغة عن طريق التعليق بالمحكمة والبلدية بتاريخ 2023/02/15 -

- وبموجـب االمـر الصـادر عـن رئيـس محكمـة الشـراقة بتاريـخ 2023/03/02 تحت رقـم 1452 والـذي يرخـص للمحضر القضائي بنشـر مضمـون محضر 
التكليـف بالوفـاء علـى احـدى الجرائـد اليومية الوطنيـة طبقا لنـص المـادة 04/412 من 

ق إ  م إ.
كلفنـا السـيد)ة(: الشـركة ذات المسـؤولية المحدودة المسـماة "ال بي سـي دسـتريب" الممثلة من طرف مسـيرها السـيد: محمد طـارق بوغيدة الكائـن مقرها بـ: 
58 تعاونيـة سـميرة أوالد فايـت بـان تسـدد بيـن أيدينا مبلـغ إجمالي قـدره مبلغ ثالثـة مالييـن وثمانمائة وواحـد ألف وخمسـمائة واثنان وسـتون دينـار وواحد 

وعشـرون سـنتيم )3.801.562,21دج( الـذي يمثل مقابل االشـغال وكـذا التعويـض ومصاريف الخبـرة مضافا اليه اتعـاب التنفيذ..
وثبهناه بأن له)ها( مهلة خمسة عشر يوما )15( للوفاء تسري من تاريخ نشر مضمون التكليف بالوفاء بالجريدة واال نفذ عليه جبرا بكافة الطرق القانونية

يزيـد هـذا اللبـاس بهـاء ورونقـا هـو الحـي الفضيـة التـي 
تتزيـن بهـا املـرأة الشـاوية مـن جبـن وخلخـال ناهيـك عن 
مـا يسـمى بالخالل الـذي تمسـك به املـرأة طـريف امللحفة من 
األكتـاف وأعـى الصـدر، يضـاف إليها لحـاف داخي يسـميه 

أهـل املنطقـة  الشـاوية "الدخيلـة". 
وتعـد فكـرة حماية الـرتاث الثقايف هـذا املوروث الـذي عاد 
للواجهـة مـرة أخرى قـرار مـن املهتمـون باملـوروث الوطني 
لتخليـده رفقـة منجزات أخـرى وحضـارات، وبشـتى الطرق 
لصونهـا و لنقلهـا إىل األجيـال الالحقـة، وقد عمـل املصممون 
والحرفيـون عـى عرصتنـه، و إضفاء ملسـات جماليـة إضافية 
أخـرى عليهـا خرجـت عـن نطـاق امللحفـة الشـاوية األصلية 
ذات اللـون األسـود اللـون و قماشـها السـميك املزيـن بثـالث 
ألـوان ال رابـع لهـم و هـي األصفـر و الـوردي و األخـر أما 
"امللحفـة الشـاوية العرصية" فقد تجـاوزت الخطـوط امللونة 
لـ"امللحفـة التقليديـة"، وباتـت تصنـع بمختلـف التقنيـات 
الحديثـة لتكـون مناسـبة لـكل األذواق واألعمـار واملناسـبات، 
موضـة  إىل  تحولـت  أنهـا   إال  املرتفعـة،  أسـعارها  ورغمـا 
للعرائـس بألوانهـا املختلفـة و أقمشـتها املتنوعـة،  ترفـق يف 
ارتدائهـا بالفضـة املزينة باألحجـار الخراء والحمـراء، وهذا 
مـا يجعل تلك اإلكسسـوارات تظهـر ناصعة وتزيـد من جمال 

الشـاوية.   املرأة 
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بباريـس  العربـي  العالـم  معهـد  يحتفـي 
تظاهـرة  يف  الجزائريـة  التقليديـة  باألزيـاء 
الجزائريـن  املصممـن  مـن  عـددا  تجمـع 
تضـع  واسـتعراضات  عروضـا  وسـتعرف 

الواجهـة. يف  الجزائريـة  األزيـاء 
وحسـب الربنامـج الـذي نـر عـى املوقـع 
االلكرتونـي للمعهد، جاء هذا النشـاط بمبادرة 
مـن املصممة ياسـمينة شـاليل والتي سـتجمع 
بعـض مصممـي الجزائـر السـتعراض ثـراء 
وغنـى األزيـاء الجزائرية وتطورهـا عرب حقب 

تاريخيـة مختلفـة ومـدى تأثرهـا باملوضة.
وحسـب الربنامـج الذي نـره موقـع املعهد 
لألزيـاء  “مواكبـة  التظاهـرة  هـذه  سـتعرف 
اسـتثنائي  يـوم  عـرب  الجزائريـة  واملوضـة 
يسـتعرض ماضيهـا وحارضهـا ومسـتقبلها.

اقرتحـت محافظـة الغابـات باملديـة عـددا 
مـن املواقـع الغابيـة؛ بهـدف إنشـاء غابات 
ترفيهيـة يف إطـار فتـح القطـاع لالسـتثمار 
الخـاص. وأوضـح املكلـف بمصلحـة حماية 
الـرتاث الغابـي، أحمد سـالم، أن اقـرتاح حق 
االمتيـاز إلنشـاء غابـات ترفيهيـة، يتضمـن 
سـبعة مواقـع، مـن بينهـا ثالثـة مدمجة يف 
األمـالك الغابيـة، فيمـا تخضع أربعـة مواقع 
ج  سـتتوَّ التـي  اإلدمـاج،  إلجـراءات  أخـرى 

قريبا. عليهـا  باملصادقـة 
عليهـا  املصـادق  الثالثـة  املواقـع  تتواجـد 
واملقرتحـة لالمتيـاز، بغابـة "خلـوة" املمتدة 
ببلديـة  هكتـارا   26،56 مسـاحة  عـى 
لـألول،  بالنسـبة  املديـة  رشق  بورشاهيـل، 
فيمـا يقع املوقـع الثانـي املمتد عى مسـاحة 
16,80 هكتـارا، ببلديـة بوغـار، جنوب غرب 
ببلديـة  الواليـة، والثالـث بغابـة "خضـر" 
قلـب كبـر، أقـى رشق املدية عى مسـاحة 
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دفعـت حملـة جزائريـة إللغـاء مـزاد بيـع 
مخطـوط نـادر لألمـر عبـد القـادر، والـذي 
كان مقـررا عرضـه بمدينـة فـان الفرنسـية، 

السـبت 11 مـارس الجـاري.
عـرب  الجزائريـة  الجاليـة  صفحـة  وقالـت 
تويـرت إنـه بفضل تكاتـف جهـود الجزائرين 
بفرنسـا تـم سـحب مخطوطة إسـالمية تعود 

لألمـر عبـد القـادر مـن املزاد.
وأضافـت الصفحة عى لسـان مسـؤول دار 
املـزادات: “سـأضمن تسـليم هـذا الكتاب إىل 
القنصليـة يف نانـت حتى ينتهي بـه املطاف يف 

متحـف يف الجزائر.
انتـر  املـزادات   دار  موقـع  إىل  وبالعـودة 
اونشـر لـم يتـم العثـور عـى املخطـوط، ما 

يعنـي أنهـا قامـت بحذفـه.
وبحسـب مـا أفـادت تقاريـر إخباريـة فإن 
ا  دار املـزادات الفرنسـية كانت قـد أوردت نصًّ
قصـرًا، يوضـح أن املخطوط كان لـدى قبيلة 
جزائريـة مـن أتبـاع األمـر عبدالقـادر، الذي 

قـاد نضااًل ضـد قـوات االحتالل.
وكانـت القبيلـة ترعى أغنامهـا، حن أغارت 
الجنـرال  بقيـادة  الفرنسـية  القـوات  عليهـا 
تيوديـل شـانجارنيي عـام 1842، واسـتوىل 

أحـد الضبـاط الفرنسـين عـى املخطوط.
بأنـه  الضابـط  إىل  املـزادات  دار  وأشـارت 
“املـالزم بالنـري، ضابط يف جيـش إفريقيا”، 
وذكـرت أنـه أرسـله هديـة إىل باريـس يف 29 

.1842 أوت 

كشـف املـؤرخ ترامور كومونـور عى صفحته 
قامـوس  انجـاز  مـن  االنتهـاء  عـن  الخاصـة 
املؤرخـة  رفقـة  املنجـز   " الجزائـر  حـرب   "
الجزائريـة وناسـة سـياري تنقـور واملؤرخـة 

1500 صفحـة. تينـو، يتضمـن  سـيلفي 
أكـد الباحـث يف التاريـخ والعضـو يف اللجنـة 
حـول التاريـخ والذاكرة مـن الجانـب الفرني 
حـول  مالحظـة   750 القامـوس  يتضمـن   "
األحـداث وتطلـب العمـل 6سـنوات مـن العمل 
مـن 2016 لغايـة 2023، بمشـاركة أكثـر من 
60 مسـاهم يف إعـداد املضمـون األضخـم حول 
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للمؤسسـة  سـكيكدة  وحـدة  مديـر  أكـد 
العموميـة "الجزائريـة للمياه"، زبـر بوصوفة، 
أن مصالحـه بـارشت، نهايـة األسـبوع األخـر، 
السـنوية لتنظيـف وتعقيـم مختلـف  العمليـة 
ة من  املنشـآت الهيدروليكيـة بالواليـة، واملسـرَّ
ِقبل املؤسسـة العمومية لـ"الجزائريـة للمياه"؛ 
وتُعـّد  العامـة.  املديريـة  لتوصيـات  تنفيـذا 
العملية، حسـب نفـس املصدر، تحضرا ملوسـم 
االصطيـاف. كمـا تنـدرج ضمـن اسـرتاتيجية 
املؤسسـة ملكافحة األمـراض املتنقلة عـرب املياه.

وتسـّر وحـدة سـكيكدة 156 خـزان عرب 23 
بلديـة؛ بسـعة تخزين تقـّدر بــ 213360 مرت 
مكعـب، إضافـة إىل 6 محطـات معالجـة، وهي 
محطـة عزابة بـ 400 لـرت يف الثانية، وأم الطوب 
بــ 100 لـرت يف الثانيـة، وبنـي زيـد وزردازة 
وحمـادي كرومة بقـدرة معالجـة إجمالية تقدر 
بــ 198720 مرت مكعـب يف اليـوم. وإىل جانب 
ذلـك، تتـم املراقبـة املسـتمرة للميـاه املوزعـة 
تحـت إرشاف املخـرب املركـزي، الـذي يضم 29 
كيميائيـا وعونـا متخصصـا يف مراقبـة النوعية.

بمؤسسـة صيانـة  باإلعـالم  املكلفـة  كشـفت 
الجزائـر  لواليـة  والتطهـر  الطـرق  شـبكة 
املؤسسـة  أن  لعـواري، عـن  يمينـة  "أرسوت"، 
وتسـويق  إلنتـاج  مروعـا  قريبـا،  سـتطلق، 
الزفـت البـارد، يكـون بديـال للزفـت السـاخن 
بقابليـة  ويتميـز  االسـتعماالت،  مـن  عـدد  يف 
يسـّهل  حيـث  الفعاليـة؛  ورسعـة  التخزيـن، 
عمليـة تعبيـد الطـرق، وصيانتها، وسـد الحفر 
واألجـزاء املهرتئة يف املسـالك واملمـرات؛ للحفاظ 

ومسـتعمليها. الطـرق،  سـالمة  عـى 
أوضحـت املتحدثـة يف لقـاء مع وسـائل إعالم 
محليـة ، أن هـذا املنتـوج الذي تنتجه مؤسسـة 
"أرسوت" وسـيُرع يف اسـتخدامه قريبا، يحمل 
عالمـة تجارية، ويُسـتخدم، خصيصا، يف صيانة 
الطـرق، وال يتطلـب وسـائل ثقيلـة مثلما جرت 
العـادة عنـد اسـتخدام الزفـت السـاخن؛ حيث 
تسـعى املؤسسـة مـن خالل هـذا املـروع، إىل 
تلـك  الحفـر واملطبـات، خاصـة  حـل مشـكل 
العموميـة؛  األشـغال  مختلـف  عـن  الناجمـة 
كالربـط بمختلف الشـبكات، وإصـالح القنوات.

عر�ص اأزياء جزائرية 
بمعهد العالم العربي 

بباري�ص

اقتراح 7 مواقع لإن�ضاء 
غابات ترفيهية بالمدية

تنظيف وتعقيم المن�ضاآت 
الهيدروليكية ب�ضكيكدة

اإطالق م�ضروع لإنتاج 
وت�ضويق الزفت البارد قريبا

حملة جزائرية تلغي بيع مخطوط لالأمير 
عبد القادر بفرن�ضا نهبه ال�ضتعمار

انجاز اأ�ضخم قامو�ص حول حرب الجزائر

الفنان القدير صالح أوقروت رفقة سهيلة معلم واألمير لقمان
 في مسلسل عاشور العاشر

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 باب عزون

00159400050100-34

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: 

agence.regie@anep.com.dz
املؤسسة الوطنية للنر واإلشهار 

)ANEP(
01 نهج باستور الجزائر العاصمة

الهاتف: 021.73.76.78
021.73.71.28            
الفاكس: 021.73.95.59



تمكـن أفـراد الفرقـة اإلقليميـة للـدرك 
الوطنـي بدائرة تماسـن واليـة توقرت من 
حجـز كميـة من مسـحوق الحليـب قدرت 
ب 22 قنطـارا و40 كلـغ  كانـت موجهـة 
ثالثـة  وتوقيـف  واملضاربـة  لالحتـكار 

أشـخاص لتورطهـم يف هـذه القضيـة.
و حسـب  مـا أفـاد بـه بيـان عـن ذات 
الجهـاز األمنـي، فانـه نفـذت العمليـة يف 
إطـار الجهود األمنيـة الراميـة إىل مجابهة 
ظاهـرة املضاربـة غـر املروعـة يف املواد 
الجيـد  االنتشـار  خـالل  ومـن  الغذائيـة 
للـدرك  اإلقليميـة  املجموعـة  لوحـدات 
بإقليـم  الطرقـات  شـبكة  عـرب  الوطنـي 
االختصـاص تـم وضـع حـد لنشـاط أحد 
الغذائيـة وحجـز  للمـواد  الجملـة  تجـار 
الحليـب  مسـحوق  مـن  معتـربة  كميـة 
مقـدرة بــ 22 قنطـار و40 كلـغ 3840 
كيـس و600 علبة كانت عى متن شـاحنة 
للبضاعـة  املاليـة  القيمـة  قـدرت  حيـث 

20 مليـون دج. املحجـوزة بأكثـر مـن 
ثالثـة  توقيـف  عـن  التحقيـق  وأسـفر 
حيـث  القضيـة  يف  متورطـن  أشـخاص 
تتعلـق  مخالفـات  عـدة  ضدهـم  رفعـت 
بجنحـة املضاربـة غـر املروعـة وجنحة 
إنجـاز معامـالت تجاريـة خـارج  الدوائر 
الرعيـة وجنحة عـدم مطابقـة الفاتورة 

وجنحـة تحريـر فواتـر وهميـة.
اإلجـراءات  كافـة  اسـتيفاء  وبعـد 
القانونيـة تـم إنجـاز ملـف قضائـي ضد 
املشـتبه فيهـم ،بموجبـه سـيتم تقديمهم 
أمـام النيابـة حسـب ذات املصـدر األمني.

انهـت املديرية العامة لألمـن الوطني إىل 
علـم املواطنـن، أن مصالحهـا قـد تمكنت 
من توقيـف املدعو )م.ص( مشـتبه فيه يف 
قضايـا نصب وإحتيـال عـرب اإلنرتنت من 
خالل تقديـم عروض للتكويـن والتوظيف 

يف عـدة مجاالت.
وحسـب بيـان للمديريـة العامـة لالمن 
الوطنـي فان املشـتبه فيـه كان يسـتغل : 
األرقـام الهاتفية التاليـة : 0555449650 
وحسـاب   0773482944 و 
والـراء  للبيـع  اإللكرتونيـة  باملنصـة 
 NABIL«.إسـم تحـت   »OUEDKNISS
HATM«، اضافـة اىل حسـابات عى موقع 
تحمـل  فايسـبوك  االجتماعـي  التواصـل 

التاليـة: املسـتعارة  األسـماء 
عيـايش   MAHBOLA MAHBOLA
بريـد  وعلـب   MOH TIRI إبتسـام، 
تحمـل   Gmail موقـع  عـى  الكرتونـي 
 TITA NAWEL, التاليـة:  األسـماء 
 SEDINE SISI, NABILA SIHAM,
 NABIL HATM, KARIM HATM
 AMA YASMINE, HODA SIRIN,

,LOLA CIBER
فــي هــذا الصدد، توجه مصالح األمن 
الوطنـي، نـداء لـكل شـخص يكـون قـد 
وقـع ضحيـة للسـالف الذكـر أو يمكنـه 
يف  املفتـوح  القضائـي  التحقيـق  إفـادة 
املصلحـة  إىل  التقـدم  الحـال،  قضيـة 
املنظمـة  الجريمـة  ملكافحـة  املركزيـة 
بالسـحاولة، الجزائـر العاصمـة، لتقييـد 

بشـهادة. لـإلدالء  أو  شـكوى 

الفجر 05:39 

الظهر 12:58 

العصر 16:18 

المغرب 18:54

العشاء 20:12
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مواقيت الصالة للجزائر 
العاصمة وضواحيها

توقعات أحوال الطقس لنهار الغد

الجزائر 
20-11

قسنطينة 
21-07

ورقلة 
31-14

بشار 
30-13

ال تنسوا متابعة صفحتنا على الفايسبوك:

fb.com/akhbarelasbah

www.akhbarelsabahonline.dz :الموقع اإللكتروني

سحب من هذا العدد 
2000 نسخة

وهران 
26-11

واليـة  امـن  مصالـح  تمكنـت 
الجزائـر ممثلة يف  األمن الحري 
بالتنسـيق مع  بدرقانة  السـادس 
الفرقة املتنقلـة للرطة القضائية 
درقانـة و فرقة الرطة القضائية 
الـدار  اإلداريـة  املقاطعـة  ألمـن 
قضيـة  معالجـة  مـن  البيضـاء 
تكويـن جمعية أرشار مـع حيازة 
املخـدرات بطريقة غـر مروعة 
قصـد البيـع مـع تخزين أسـلحة 
بيضـاء محظـورة مـن الصنـف 
رشعـي  مـربر  دون  السـادس  
لفائـدة عصابة أحياء مـع علمهم 
بغرضهـا، مـع زرع الرعـب بـن 

املواطنـن .
امـن  ملصالـح  بيـان  وأشـار 
واليـة الجزائـر، أن قضيـة الحال 
التـي تمـت تحـت إرشاف النيابة 
املختصـة إقليميـا، مكنت عنارص 
 3 توقيـف  مـن  الفرقـة  ذات 
 ، قضائيـا  مسـبوقن  أشـخاص 
 20 بـن  مـا  اعمارهـم  تـرتاوح 
مـن  ينحـدرون   ، سـنة   29 و 
مـن  العاصمـة،  الجزائـر  واليـة 
بينهـم شـخص محل عـدة أوامر 
حجـز   و  ضبـط  تـم  بالقبـض، 
الحجـم  مـن  بيضـاء  أسـلحة   2
الكبـر  وعى خشـبية  وكذلك 6 

بيضـاء محظـورة . اسـلحة  
كمـا تـم –حسـب ذات البيان- 
حجـز 29 غـرام مـن املخـدرات 
مـن نـوع القنـب الهنـدي و 04 
العقليـة  املؤثـرات  مـن  أقـراص 
و2 هواتـف نقالة  وكالب رشسـة  
الوطنيـة  بالعملـة  مـايل  ومبلـغ 
يقـدر بــ124000 دج ، و بعـد 
اإلجـراءات  كافـة  اسـتكمال 
القانونيـة، سـيتم تقديم املشـتبه 
املختصـة  النيابـة  أمـام  فيهـم 

إقليميـا.

الحمايـة  وحـدات  تدخلـت 
املدنيـة صبيحـة أمـس يف حـدود 
السـاعة  06سـا و 30د ، عى إثر 
يتمثـل يف دهـس  حـادث مـرور 
شـخص بسـيارة اثنـاء نزوله من 
الشـاحنة، بالطريـق الوطنـي 05 
مشـتى الزوايـر بلديـة ودائرة بر 

العـرش .
الحمايـة  مصالـح  وحسـب 
خلـف  الحـادث  فـان  املدنيـة 
ضحيـة واحـدة متوفـاة يف املكان 
يبلـغ مـن العمـر 42 سـنة مـن 

ذكـر. جنـس 

 مع حجز 48 سالح ناري، 7 قنابل تقليدية الصنع

..”Algérie ferries“

قالمة

الوطنـي  للجيـش  مفـارز  أوقفـت 
25 عنـرص دعـم للجماعـات  الشـعبي، 
اإلرهابيـة، فيمـا تـم إلقـاء القبـض عى 
301 تاجـر مخدرات، مـع حجز 26.47 
قنطـار من الكيـف املعالـج، وذلك خالل 

شـهر فيفـري املنـرصم.
العملياتيـة  الحصيلـة  وأوضحـت 
للجيـش، بمجلـة الجيـش، أنـه يف إطار 
أوقفـت  اإلرهـاب،  مكافحـة  عمليـات 
الوطنـي  للجيـش  مشـرتكة  مفـارز 
للجماعـات  دعـم  عنـرص   25 الشـعبي 
عـرب  منفصلـة  عمليـات  يف  اإلرهابيـة 
الـرتاب الوطنـي، مـع حجـز 48 سـالح 
الصنـع،  تقليديـة  قنابـل   7 نـاري، 
خرطوشـة.  995000 إىل  باإلضافـة 

إطـار  ويف   ، ذاتـه  البيـان  وأضـاف 
ومواصلـة  املنظمـة  الجريمـة  محاربـة 
للجهـود الحثيثـة الهادفـة إىل التصـدي 
آلفـة اإلتجـار باملخدرات بالبـالد، أوقفت 
الوطنـي  للجيـش  مشـرتكة  مفـارز 
الشـعبي، بالتنسـيق مع مختلف مصالح 
النواحـي  عـرب  عمليـات  خـالل  األمـن 
مخـدرات،  تاجـر   301 العسـكرية، 
مـع حجـز 26.47 قنطـار مـن الكيـف 
مهلـوس،  قـرص   1372121 املعالـج، 
عـالوة عـى 523 غـرام مـن الكوكاين.

كمـا أوقفـت مفـارز أخـرى ، للجيش 
يف  شـخص   3309 الشـعبي،  الوطنـي 
إطـار التهريـب والتنقيـب غـر الرعي 
عـن الذهـب، حيث تـم ضبـط 16 جهاز 
مطرقـة   302 املعـادن،  عـن  كشـف 
 77 كهربائـي،  مولـود   809 ضغـط، 
والذهـب،  الحجـز  خليـط  مـن  قنطـار 
14454 عربـة مـن مختلـف األصنـاف، 
مع إحباط محـاوالت تهريب 2345999 

الوقود. مـن  لـرت 
حـراس  أحبـط  أخـر،  سـياق  ويف 
السـواحل محـاوالت هجـرة غـر رشعية 
بالسـواحل الوطنيـة، مع تنفيـذ عمليات 

قـوارب  متـن  عـى  ألشـخاص  إنقـاذ 
تقليديـة الصنع، فيما تـم توقيف 1764 
جنسـيات  مـن  رشعـي  غـر  مهاجـًرا 

مختلفـة عـرب الـرتاب الوطنـي.
وتأتـي هـذه العمليـات النوعيـة التـي 
نفذتهـا وحدات ومفـارز الجيش الوطني 
الشـعبي، يف سـياق الجهـود املتواصلـة 
املبذولـة يف مكافحـة اإلرهـاب ومحاربـة 
الجريمـة املنظمة بكل أشـكالها، لتعكس 
واليقظـة  العاليـة  االحرتافيـة  مـدى 
واالسـتعداد الدائمن للقوات املسـلحة يف 

الوطني. الـرتاب  كامـل 

أجلـت الغرفـة الجزائيـة السادسـة لدى 
مجلـس قضـاء الجزائر، امس األحـد، البت 
يف ملـف الفسـاد املتعلق بالركـة الوطنية 

للنقـل البحري للمسـافرين.
ويأتـي قرار تأجيـل القضية التـي يتابع 
فيهـا اسـعد كمـال بصفتـه املديـر العـام 
للركـة و13 آخريـن، بعـد طلـب تقدمت 

بـه هيئـة دفـاع املتهمن.
شـهر  إىل  القضيـة  تفاصيـل  وتعــود 
الـذي  اليـوم  نفـس  يف  املنـرصم،  جـوان 
انطلقـت فيـه باخـرة بـرج باجـي مختار 
مـن ميناء مرسـيليا إىل الجزائـر عى متنها 

72 مسـافرا و25 سـيارة فقـط.
كمـا انطلقـت أيضـا باخـرة طاسـيي2 
مـن مرسـيليا نحـو الجزائـر شـبه فارغة 
عـى متنها 39 مسـافر فقـط و21 مركبة، 
مينـاء  مـن  انطلقـت  أنهـا  العلـم  مـع 
سـكيكدة نحـو مرسـيليا تمامـا، مـع أن 
قـدرة اسـتيعاب الباخرة محـدد بـ 1300 
مسـافر وأزيـد مـن 300 مركبـة، ورغـم 
وجـود عـدد كبر مـن املسـافرين الراغبن 

يف التسـجيل لـم يتمكنـوا مـن السـفر.
ويف وقـت سـابق، أدانت محكمـة القطب 
بسـيدي  واملـايل  االقتصـادي  الجزائـي 

الوطنيـة  للركـة  العـام  املديـر  أمحمـد، 
للنقـل البحري للمسـافرين، اسـعد كمال، 
بعقوبـة 6 سـنوات حبسـا نافـذا ومليـون 

دينـار غرامـة ماليـة نافـذة.
كمـا تـم إدانـة املديـر التجـاري للركة 
بوزنـاد كريـم، بعقوبة 5 سـنوات حبسـا 
نافـذا ومليـون دينـار غرامة ماليـة نافذة، 
إدانـة رئيسـة خليـة تطويـر  إىل  إضافـة 
أنظمـة اإلعـالم اآليل املتعلـق بالحجـوزات 
بعقوبـة عـام حبسـا غـر نافـذ وغرامـة 

ماليـة 200 دينـار.

كشـفت املؤسسـة الوطنية للنقل البحري 
للمسـافرين "Algérie ferries" عـن فتح 
الحجـوزات الخاصة بفـرتة صيف 2023. 
يف حـن، كشـفت املؤسسـة ذاتهـا، أن فرتة 
الحجـوزات تنطلـق ابتـداًء مـن تاريخ 14 

.2023 مارس 
ذاتهـا،  النقـل  رشكـة  نوهـت  كمـا 
الوقـت  ذات  يف   "Algérie ferries"

بإمكانيـة إجـراء تعديـالت عـى برنامجها 
معلنـة  الحاجـة،  تقتضيـه  مـا  حسـب 
عـن برنامـج رحالتهـا البحريـة الخاصـة 
بموسـم اإلصطيـاف و الربنامـج الرحالت 
التـي تربط بـن ميناء مرسـيليا )فرنسـا( 
وبجايـة  ووهـران  الجزائـر  ومينـاء 

وسـكيكدة.
وأشـارت يف ذات الصـدد عـى اإلجراءات 

املسـافرين  قبـل  مـن  اتباعهـا  الواجـب 
لتعويضهـم يف تذاكرهـم غـر املسـتعملة 
أثنـاء جائحـة كورونـا، مشـرة يف املقابـل 
لعمليـة  النهائـي  املوعـد  تمديـد  عـى  
تعويـض التذاكـر غر املسـتعملة حتى 31 
مـاي 2023، كمـا أكـدت بـأن التذاكر غر 
املسـتخدمة بسـبب أزمـة كورونـا، مؤهلة 

لتعويـض ثمنهـا بالكامـل.

هلـك ثالثة أشـخاص و أصيـب اثنانآخران 
يف حـادث اصطدام بن سـيارتن سـياحيتن 
وقـع مسـاء أول امـس  عـى الطريـق الوالئي 
رقـم 133 الرابـط بـن تاملوكـة بقاملة وعن 
اعبيـد )قسـنطينة(. و حسـبما علـم من خلية 
اإلعـالم واالتصـال بمديريـة الحمايـة املدنية 
لقاملـة، فان هـذا الحـادث الذي وقـع بالقرب 

مـن مزرعـة ''صغـر السـعيد'' عـى بعـد 3 
كلـم عـن بلديـة تاملوكة قـد تسـبب يف وفاة 
األشـخاص الثالثـة الذين تـرتاوح أعمارهم ما 

بـن 20 و 22 سـنة بعـن املكان.
الحـادث  هـذا  أن  املصـدر  ذات  وأضـاف 
الـذي وقـع يف حـدود السـابعة و 33 دقيقـة 
مـن مسـاء اليـوم قـد تدخلـت ألجلـه وحدة 

القطـاع للحمايـة لتاملوكة بدعم مـن الوحدة 
يف  أيضـا  تسـبب  الزناتـي  لـوادي  الثانويـة 
إصابـة شـخصن )2( يبلغان مـن العمر 27 
و 42 سـنة بجـروح. و قد فتحت مـن جهتها 
تحقيقـا  إقليميـا  املختصـة  األمـن  املصالـح 

لتحديـد أسـباب الحـادث بدقـة.
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