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األربعاء 15 مارس 2023م 02
الـموافق لـ 22 شعبان 1444 هـ

على هامش أشغال الجمعية العامة 146 خالل يوم برلماني حول تمويل األندية الرياضية

بوغالي يستقبل سفير جمهورية الصين الشعبية لدى الجزائر

أشاد المصوتون بالدور الذي تلعبه الجزائر و بجهودها في مكافحة اإلرهاب

الوطنـي،  الشـعبي  املجلـس  رئيـس  أكـد 
إبراهيم بوغايل، أن مسـار االحـراف يف بالدنا 
سـواء من حيث التقنـن أو من خـالل الواقع 
املعـاش، ومـا هيأتـه بالجزائـر من منشـآت 
ومرافـق تبن مـدى التقدم الـذي وصلت إليه 
البـالد، كما تبـن مـدى االسـتجابة ملتطلبات 
العـر، ومـا تعكسـه البنيـة الرياضيـة من 
تفاعـل مع الربنامج املسـطر، والـذي يحرص 
رئيـس الجمهوريـة شـخصيا عـى تنفيـذه، 
وهـو مـا تجى من خـالل الـدورات الرياضية 
التي احتضنتهـا الجزائر، سـواء ألعاب البحر 
األبيض املتوسـط، أو دورة األلعـاب االفريقية 

لكـرة القـدم التي نظمتهـا بالدنـا مؤخرا.
ونظمـت لجنة الشـباب والرياضة والنشـاط 
 " عنـوان  تحـت  برملانيـا  يومـا  الجمعـوي، 
تمويـل األنديـة الرياضيـة يف ظـل االحـراف 

الريـايض".
ويف كلمـة لـه عنـد افتتـاح األشـغال، توجه 
رئيـس املجلـس الشـعبي الوطنـي ابراهيـم 
بوغـايل، بالشـكر للقائمـن عـى هـذا اليـوم 
الـذي  املوضـوع  وخاصـة الهتمامهـم بهـذا 
يعتـرب من املوضوعـات التي تدخـل يف صميم 
اهتمامـات املجتمـع نظـرا ملـا للرياضـة من 
لـدى  خاصـة  املجتمعـي،  الوعـي  يف  دور 
الشـباب ومـا لهـا مـن عالئـق مـع مختلـف 
القطاعـات الحيويـة يف ظـل سـياقات عالـم 
اليـوم أيـن أصبحـت الرياضة شـأنها شـأن 
بقيـة القطاعـات مـن روافـد االقتصـاد ومن 
مجـاالت االسـتثمار والدخل القومـي للبلدان.

وتابـع رئيس املجلـس، موضحا أن تجسـيد 
نظـام االحـراف الريـايض لـه عالقـة متينة 
بالبيئـة الخاصـة لضمان التحول مـن الهواية 
إىل االحـراف، وال شـك أن أول املتطلبـات هي 
تلـك الخاصـة بالناحيـة القانونيـة والتي من 
االسـتثمار  عالـم  إىل  التحـول  يتـم  خاللهـا 
وتحقيـق النتائـج التـي تعـود عـى املجتمع 
كمـردود مـن جملـة مـا يتكامـل يف نظـرة 

شـاملة للتطور والتقـدم، واالسـتثمار يحتاج 
إىل تمويـل. 

وأبـرز بوغـايل"،" ’أن التمويـل والتسـويق 
وتوفري الهيـاكل باملقاييـس املطلوبة، ووضع 
الرياضيـة  الوظيفـة  ألخالقيـات  ميثـاق 
املطلوبـة،  والنزاهـة  الشـفافية  كنـف  يف 
ومسـاهمة الـركاء الفاعلـن وعـى رأسـهم 
اإلعـالم ومـا لـه مـن دور فعـال يف الرويج، 
وتسـطري برامـج للتكويـن والتطويـر وفـق 
األسـاليب املتعـارف عليهـا يف العالـم، كلهـا 
مـن  املبتغـى  إىل  لنصـل  ملحـة  رضورات 

الريـايض. لالحـراف  املسـطرة  األهـداف 
أن  السـياق  نفـس  يف  بوغـايل،  وأوضـح 
االحـراف الريـايض يف عالـم اليـوم أضحـى 
مـن دعائـم االقتصـاد، كمـا أضحـى كذلـك 
مـن دعائـم الدبلوماسـية وتقريب الشـعوب، 
عـن  الدفـاع  يف  الفعـال  دوره  إىل  باإلضافـة 
وهـو  للمجتمعـات،  والهويـة  الخصوصيـة 
أحـد تجليات التقـدم والتطـور، لذلك صارت 
ال  الـذي  الجانـب  هـذا  عـى  تركـز  الـدول 
يختلـف عن غـريه مـن الجوانـب يف التعريف 

املجتمعـات. وقيـم  بالثقافـات 

والجزائـر اليـوم تدرك مـا لتنظيـم القطاع 
مـن رضورة ملحـة، ومـا لالنتقـال إىل عالـم 
االحـراف مـن حتميـة، وقـد نصت عـى ذلك 
التنفيذيـة،  واملراسـيم  القوانـن  مـن  جملـة 
والتـي  املشـركة  الوزاريـة  القـرارات  وكـذا 
تحـدد كيفيـة تنظيـم االتحـادات الرياضيـة 
الوطنيـة وسـريها، وكيفيات منح مسـاعدات 
األحـكام  مـع ضبـط  ومسـاهماتها،  الدولـة 
املحرفـة  الرياضيـة  النـوادي  املطبقـة عـى 
للـركات  األساسـية  القوانـن  وتحديـد 

التجاريـة.  الرياضيـة 
ويف األخـري وبمناسـبة إحياء اليـوم الوطني 
لـذوي االحتياجـات الخاصـة املصـادف لــ 
14 مـارس مـن كل سـنة، أغتنم بوغـايل هذه 
املناسـبة الخاصـة ليعرب عـن عميـق تقديره 
االحتياجـات  ذوي  مـن  األشـخاص  لـكل 
الخاصـة ، وعـى وجه الخصـوص الرياضين 
تفوقهـم  عـى  يربهنـون  فتئـوا  مـا  الذيـن 
واقتدارهـم ، وتريفهـم للوطـن يف مختلـف 
البطـوالت املحليـة والعاملية، متمنيـا لهم دوام 

التفـوق والتألـق واملزيـد مـن االنتصـارات  

املجلـس  رئيـس  بوغـايل،  ابراهيـم  اسـتقبل 
سـفري  املجلـس،  بمقـر  الوطنـي،   الشـعبي 
جمهوريـة الصن الشـعبية بالجزائر  يل جيان.
وقـد حـر اللقـاء،  رابـح بلخـريي نائـب 
رئيـس املجلـس، سـليم مـراح رئيـس لجنـة 
والجاليـة  والتعـاون  الخارجيـة  الشـؤون 
والسـعيد حمـي رئيـس املجموعـة الربملانيـة 

الصـن. الجزائـر-  للصداقـة 
العالقـات  حـول  املحادثـات  ودارت 
الجزائـر  تربـط  التـي  الجيـدة  االسـراتيجية 
والصن الشـعبية ماضيا وحـارضا ويف مجاالت 
عـدة والتي يجسـدها الحـوار السـيايس القائم 

عـى أعـى مسـتوى .
وقـد اغتنم  رئيـس املجلـس الفرصـة ليذكر  
بـأن الجزائر تحـت الرعايـة الحكيمـة لرئيس 
الجمهوريـة عبـد املجيد تبون، تعـرف انطالقة 
جديـدة تبعـث عـى التفـاؤل مؤكدا  عـى أنها 
تتوفـر عى إمكانـات وفرص كبرية لالسـتثمار 

التـي  يف قطاعـات مـع اإلشـادة باملجهـودات 
يبذلهـا الطـرف الصيني يف مرافقـة الجزائر يف 
عمليـة البنـاء و إنجـاز العديد مـن البنايات و 

املرافق. 
وعـى الصعيـد الربملاني، ثّمـن رئيس املجلس 
الشـعبي الوطنـي، مسـتوى العالقـات القائـم 
بـن البلديـن مؤكـدا أهميـة هـذا النـوع مـن 
التعـاون باعتبـاره عامل تقارب، وكذا تشـجيع 
سـنة التشـاور عى املسـتوى الـدويل واإلقليمي 
قصـد التنسـيق وتقريب الرؤى بشـأن القضايا 
واملسـائل ذات االهتمـام املشـرك، مع اإلشـارة 
يف  للصداقـة  الربملانيـة  املجموعـات  دور  إىل 

الروابط.  تعزيـز 
تنتهجهـا  التـي  الخارجيـة  السياسـة  وعـن 
الجزائـر، أكـد  بوغايل موقـف الجزائـر الداعم 
لجهود السـالم وحـل النزاعـات والتزامها بمبدأ 
للـدول  الداخليـة  الشـؤون  يف  التدخـل  عـدم 
الرعيـة  إىل  االحتـكام  لـرورة  ودعوتهـا 

الدوليـة لتمكن الشـعوب من تقريـر مصريها 
كمـا هـو الحـال بالنسـبة لفلسـطن املحتلـة 

والصحـراء الغربيـة. 
ويف سـياق متصل، أثنى السـفري الصيني عى 
التقـّدم املنجـز من طـرف الجزائر عـى صعيد 
تحسـن مناخ األعمـال واالسـتثمار يف الجزائر، 
يوليـه  الـذي  البالـغ  االهتمـام  عـن  وأعـرب 
لعقـد  الصينيـون  االقتصاديـون  املتعاملـون 
الجزائريـن،  نظرائهـم  مـع  رابحـة  رشاكات 
السـيما يف ظـل الفـرص الواعدة التـي يمنحها 
مـن  يتيحـه  بمـا  الجديـد  االسـتثمار  قانـون 
اسـتقرار تريعـي ورؤية أفضل للمسـتثمرين 
الـذي  املحـوري  بالـدور  منوهـا  األجانـب. 
تلعبـه الجزائـر يف العاملـن العربي واإلسـالمي 
وبريادتها املشـهود لهـا يف الفضاء املتوسـطي 
والسـاحة اإلفريقيـة. كمـا أبلغ السـفري بوغايل 
الوطنـي  املجلـس  رئيـس  نظـريه  تحيـات 

الشـعبي الصينـي.

تـم انتخـاب رسـميا بـودرن  منذر ، رئيسـا 
املسـتوى  رفيعـة  االستشـارية  للمجموعـة 
ملكافحـة االرهـاب والتطـرف العنيـف لالتحاد 

الربملانـي الـدويل .
 و يف إطـار االجتماعـات املصاحبـة للجمعيـة 
146 لالتحـاد الربملانـي الـدويل، عقـد مكتـب 
املجموعة االستشـارية رفيعة املسـتوى ملكافحة 
اإلرهـاب والتطـرف العنيـف اجتماعـه الثالث 

عـر  باملنامـة عاصمـة البحريـن، بمشـاركة 
منـذر بـودن، نائـب رئيـس املجلس الشـعبي 

الوطنـي بصفتـه عضـو ذات املجموعة.
وشـهد هـذا االجتمـاع انتخـاب  منـذر بودن 
رئيسـا جديـدا للمجموعـة االستشـارية رفيعة 
املسـتوى ملكافحـة اإلرهاب و التطـرف العنيف 

ممثـال للمجموعـة الجيوسياسـية االفريقية.
هـذا و أشـاد املصوتون بالـدور الـذي تلعبه 

الجزائـر و بجهودهـا يف مكافحـة اإلرهـاب و 
الوقايـة منـه و القضـاء عى مسـبباته. 

ثالـث  بـودن هـو  أن  إىل  اإلشـارة  تجـدر  و 
رئاسـة  لتـويل  ينتخـب  العالـم  يف  برملانـي 
املجموعـة التـي تضـم 23 برملانـي يمثلون كل 
املجموعـات الجيوسياسـية لالتحـاد الربملانـي 

الـدويل.

الوطني

بوغالي يوؤكد اأن الحتراف الريا�صي اأ�صحى 
من دعائم القت�صاد والدبلوما�صية

التاأكيد على موقف الجزائر الداعم لجهود ال�صالم
 وحل النزاعات

اإنتخاب بودرن رئي�صا للمجموعة ال�صت�صارية رفيعة الم�صتوى 
لمكافحة الرهاب والتطرف العنيف لالتحاد البرلماني الدولي 

الربملانـي  الوفـد  اسـتقبل 
بـودن،  منـدر  برئاسـة  املشـرك، 
املجلـس  رئيـس  طـرف  مـن  
الوطنـي لجمهوريـة كـوت ديفوار 
آدامـا بكتوغـو وذلـك عـى هامش 
 146 العامـة  الجمعيـة  أشـغال 
لالتحـاد الربملانـي الـدويل املنعقدة 
املنامـة.  البحرينيـة  بالعاصمـة  
وآفـاق  واقـع  اللقـاء  وتنـاول 
العالقات الثنائية وسـبل اسـتغالل 
قواسـم  مـن  البلديـن  يجمـع  مـا 

مشـركة إلعطائهـا الدفـع الـالزم. 
وتـم التطـرق يف هـذا السـياق  إىل 
التحديـات التـي يجـب رفعهـا من 
أجـل مسـتقبل القـارة االفريقيـة. 
الجانبـان   اسـتعرض  و  هـذا 
مـن  مزيـد  تحقيـق  إمكانيـات 
التعـاون بـن البلديـن خاصة عى 
الصعيديـن االقتصـادي و التجاري 
نحـو  الثنائـي  بالتعـاون  للرقـي 

ازدهـارا. أكثـر  آفـاق 

رئي�س الوفد البرلماني الم�صترك 
يلتقي رئي�س المجل�س الوطني 

لجمهورية كوت ديفوار

 فريال/ت

 فريال/ت

 فريال/ت فريال/ت

فريال/ت

جـدد نائب رئيس املجلس الشـعبي 
موقـف  بطيـش  نـارص  الوطنـي 
الجزائر بـرورة إيجاد حـل للقضايا 
والنزاعـات املتعلقـة بحقوق الشـعوب 
املقهورة يف نيـل حريتها واسـتقاللها. 
الربملـان  وفـد  ترؤسـه  خـالل  و 
الجزائري بغرفتيه، يف مؤتمر  الشـبكة 
االنحيـاز  عـدم  لحركـة  الربملانيـة 
باملنامـة، قـال بطيـش إنـه ال منـاص 
مـن تطبيـق القانـون الـدويل ونرة 
بإقامـة  الفلسـطيني  الشـعب  قضيـة 
دولتـه املسـتقلة وعاصمتهـا القـدس، 
مـن  الصحـراوي  الشـعب  وتمكـن 
حقـه يف تقريـر مصـريه، وإنهـاء هذه 
املعانـاة التـي تعتـرب وصمـة عـار يف 

الـدويل. املجتمـع  جبـن 
كلمتـه  يف  بطيـش،  النائـب  وقـال 
أمـام وفـود اكثـر مـن 170 مجلسـا 
إن  البحرينيـة،  العاصمـة  يف  برملانيـا 
مظافـرة  إىل  دعـت  لطاملـا  الجزائـر 
الجهـود من أجل تفعيـل مبادئ حركة 
عـدم االنحيـاز يف إطـار رؤيـة بالدنـا 
اىل إعـادة التـوازن للعالقـات الدولية، 
وتابـع بطيـش أن واجـب الربملانيـن 

العمـل عـى تعزيـز دور  اليـوم هـو 
الشـبكة الربملانية لحركة عدم االنحياز 
للتنسـيق والتشـاور والدعـم  كإطـار 
املتبادل للجهـود و املواقف وحضورها 
الفعال يف مختلف الفضـاءات االقليمية 
حسـب  يسـتدعي،  ممـا  والدوليـة، 
تطويـر  الجزائـري،  الربملـان  ممثـل 
آليـات عمـل الشـبكة وتعزيـز الطابع 

املؤسـي لهـا.
املجلـس  رئيـس  نائـب  وأعـاد 
الشـعبي الوطنـي، يف كلمتـه، التذكـري 
بالتـزام الجزائـر وعـى لسـان رئيس 
تبـون،  املجيـد  عبـد  الجمهوريـة 
املبـادرات  االسـتعداد لدعـم مختلـف 
الراميـة لتعزيـز التكافـل والتضامـن 
بـن دول املجموعة من أجـل النهوض 

املرحلـة. تحديـات  ومجابهـة  بهـا 
هـذه  مـن  جملـة  بطيـش  وعـدد 
تضافـر  تتطلـب  التـي  التحديـات 
الطاقـة  أزمتـي  غـرار  عـى  الجهـود 
والغـذاء، اللتـن تمسـان جـزًء معتربا 
مـن سـكان املعمـورة، خاصـة يف ظل 
تنامـي الفـوارق واتسـاع الفجـوة بن 

والجنـوب. الشـمال 

والطاقـة  النقـل  لجنـة  عقـدت 
والعلـم  واالتصـاالت  والصناعـة 
االفريقـي،  بالربملـان  والتكنولوجيـا 
للدارسـة  أشـغاله  خصصـت  اجتماعـا 
واملصادقـة عـى العمـل املشـرك حـول 
والحقـوق  املعلومـات  اىل  الوصـول 
لتطبيـق  التخطيـط  وكـذا  الرقميـة، 
مروع االتحـاد االفريقـي املتعلق بربط 
والخطـوط  البريـة  باألليـاف  القـارة 

 . لشـبكية ا
وخـالل فتح النقـاش ألعضـاء اللجنة 
املتعلقـة  املسـائل  أهـم  للتحـاور حـول 
آرائهـم  إلبـداء  اللجنـة  باختصاصـات 
وتقديـم اقراحاتهـم، حيث رّكـزت بهجة 
اللجنـة، عـى وجـوب  العمـايل، رئيسـة 
والتضامـن  القـدرات  وإرشاك  التشـاور 
من أجـل تحسـن سـري أشـغال الّلجنة، 
تشـجيع  رضورة  عـى  أّكـدت  كمـا 
كل  يف  األولويـة  وإعطائـه  االسـتثمار 
التخصصـات من أجـل تحقيـق مصالح 

القـاّرة.
األنرنيـت  حكومـة  يخـص  وفيمـا   
اليـوم  العالـم  أن  العمـايل،  د.  رصحـت 
يبحـث عـن التـوازن بـن البلـدان مـن 
واآلليـات  االتصاليـة  العمليـات  حيـث 
التكنولوجيّـة مشـرية إىل وجـود أنظمـة 
املعلومـات  إىل  الوصـول  تعيـق  قمعيـة 
مؤكـدة  إفريقيـا  يف  االتصـال  ووسـائل 

الوصـول لشـبكة  عـى رضورة ضمـان 
األنرنيـت وتبنـي املبـادئ العامـة التـي 
تضمـن احـرام الشـبكة الرقميـة دعمـا 
والحصـول  العامليـة،  اإلنسـان  لحقـوق 
عـى املعلومات والحـق يف التعبـري وابداء 

الـراي لـكل فـرد.
إىل  السـياق،  ذات  يف  أشـارت،  كمـا 
أن هـذا الحـق مسـتحيل الدفـاع عنـه يف 
قائمـه  حـروب  هنـاك  مـادام  افريقيـا، 
وبلـدان تطالـب باالسـتقالل، ولتفعيـل 
الحقـوق الرقمية لـكل افريقيـا يجب أن 
نطالـب باسـتقالل هذه البلـدان، مضيفة 
أن تنميـة القـارة وتطويرهـا وانفتاحهـا 
بالديمقراطيـة  مرتبـط  وانعتاقهـا 
عـى  يجـب  التـي  الدوليـة  والرعيـة 

األفارقـة العمـل سـويا مـن أجلهـا.
ا  اسـتقبلت  الجلسـة  اختتـام  وقبـل 
الرئيسـة موسـامة إريك ، ممثـال لرئيس 
الربملـان األوغنـدي يف اللجنـة، حيث تقدم 
بخالـص الشـكر والتقديـر لهـا عـى ما 
تقدمـه ومـا تبذلـه مـن جهـد جبـار يف 
اللجنـة، وطلـب منهـا تعزيـز العالقـات 
الربملانية بـن الربملان األوغنـدي والربملان 
و  النقـل  مجـال  يف  خاصـة  االفريقـي، 
الطاقـة، مؤكـدا أن تنمية القـارة مرتبط 
تنقـل  ال  و  حـرة  تجـارة  فـال  بالنقـل، 
لـرؤوس االمـوال بـدون خطـوط نقلية.

االستعداد لدعم مختلف المبادرات الرامية 
لتعزيز التكافل والتضامن

بهجة العمالي تترأس اجتماعا حول 
االتصاالت، العلم والتكنولوجيا

 فريال/ت

نا�صر بطي�س يوؤكد على دور ال�صبكة 
البرلمانية لحركة عدم النحياز في 

الدفاع عن الق�صايا العادلة

�صرورة ت�صجيع ال�صتثمار واإعطائه 
الأولوية في كل التخ�ص�صات
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عقـد الوفـد الربملاني املشـارك 
يف املؤتمـر الثانـي لحركـة عـدم 
االنحياز، برئاسـة  نارص بطيش، 
مـن  املرافـق  الوفـد  وبحضـور 
غرفتـي الربملـان لقـاء ثنائيـا مع  
املجلـس  رئيـس  فتـوح  روحـي 
وذلـك  الفلسـطيني  الوطنـي 
سـفارة  عـن  ممثـل  بحضـور 

بالبحريـن. الجزائـر 
وقـد تنـاول اللقـاء العالقـات 
التـي  القويـة  األخويـة  الثنائيـة 
تجمـع البلديـن، وأشـاد  روحـي 
بالـدور  فتـوح  محمـد  أحمـد 
الهـام للجزائـر يف دعـم القضيـة 
الفلسـطينية يف مختلـف املراحل، 
مثمنـا مواقـف عبد املجيـد تبون 

الجمهوريـة   رئيـس 
ومـن جانبه أكد نـارص بطيش 
خاصـة  فلسـطن  مكانـة  أن 
بالنسـبة لـكل جزائـري وأشـار 
يكـون  أن  كان حريصـا  أنـه  إىل 
أول لقـاء ثنائي يعقـده مع الوفد 
الفلسـطيني. كمـا ذكـر بخطاب  
الجمهوريـة وتأكيده عى  رئيـس 

أن األولويـة لنا هـي دعم حصول 
فلسـطن عـى العضويـة الكاملة 
أعضـاء  املتحـدة وأكـد  األمـم  يف 
الوفـد الجزائري أنهم سـريافعون 
خـالل اجتمـاع الشـبكة عن حق 
الشـعب الفلسـطيني لتحقيق هدا 

ملسعى  ا
رئيـس  قـال  الختـام  ويف 
املجلـس الوطني الفلسـطيني أن 
مـا قدمتـه الجزائر لفلسـطن ال 
يقـدر بثمن وعرب باسـمه وباسـم 
القيـادة الفلسـطينية عن تمسـك 
الفلسـطينية  التحريـر  منظمـة 
إلنهـاء  الجزائريـة  بالورقـة 
االنقسام الفلسـطيني   ومساعيها 
ورعايتهـا وهي النمـوذج للتحرر 
والتضحيـة واملصالحـة والتجربة 
الجديـرة بالتقديـر وأعـرب عـن 
رغبتـه يف تعزيز التعـاون الثنائي 

عـى املسـتوى الربملانـي 
ويف األخـري بلـغ فتـوح تحياته 
إلبراهيـم بوغـايل رئيـس املجلس 

الوطني. الشـعبي 

التقـى صالـح قوجيـل، رئيـس 
الوفـد  أعضـاء  األمـة  مجلـس 
قبـل  األمـة،  ملجلـس  الربملانـي 
اللبنانيـة  العاصمـة  إىل  مغادرتـه 
يف  سيشـارك  أيـن  بـريوت، 
للتنميـة  العربـي  املنتـدى  أشـغال 
والـذي   ،2023 للعـام  املسـتدامة 
املتحـدة  األمـم  لجنـة  تنظمـه 
لغربـي  واالجتماعيـة  االقتصاديـة 
آسـيا  )ESCWA(، بالتعـاون مـع 
العربيـة وهيئـات  الـدول  جامعـة 
األمـم املتحـدة العاملـة يف املنطقـة 
"حلـول  شـعار  تحـت  العربيـة، 
وعمـل"، وذلـك يف الفـرة مـن 14 

الجـاري. مـارس   16 إىل 
ويتضمـن جدول اعمـال املنتدى 
أهـداف  تجسـيد  وتقييـم  دراسـة 
التنميـة املسـتدامة الخمسـة التـي 
السـيايس  املنتـدى  سيسـتعرضها 

تنظيمـه  املزمـع  املسـتوى  رفيـع 
امليـاه  وهـي،   2023 سـبتمرب  يف 

الصحيـة، والنظافـة  النظيفـة 
وبأسـعار  نظيفـة  طاقـة 
معقولة،الصناعـة واالبتـكار والبنى 
التحتيـة، مـدن ومجتمعـات محلية 
الـراكات  وعقـد  مسـتدامة، 
إىل  باإلضافـة  األهـداف  لتحقيـق 
وعـدم  بالفقـر  تتعلـق  مواضيـع 
املسـاواة بـن الجنسـن والبطالة.

املنتـدى  أن  بالذكـر  وجديـر 
هـو  املسـتدامة  للتنميـة  العربـي 
الرئيسـية ملتابعة  اآلليـة اإلقليميـة 
واسـتعراض تنفيـذ خطـة التنمية 
املسـتدامة لعـام 2030 يف املنطقـة 
تقريـر  عنـه  يصـدر  العربيـة، 
سـنوي يُرفـع إىل املنتدى السـيايس 
بالتنميـة  املعنـي  املسـتوى  رفيـع 

املسـتدامة.

اجتماع الدورة ال58 لمجلس وزراء الصحة العرب

وزير الصحة يلتقي بنظيره التونسي

على هامش أشغال الدورة العادية ال58 لمجلس وزراء الصحة العرب

تناولت مواضيع ذات الصلة بالممارسة القضائية في مجال البيئة

ممثال لصالح قوجيل، رئيس مجلس األمة:

الوفد الجزائري يتحادث مع رئيس المجلس 
الوطني الفلسطيني

الوطني

أكـد وزيـر الصحـة عبـد الحـق سـايحي ،أن 
انشـاء الوكالة العربيـة للتنمية الصحية سـتكون 
"منصـة حقيقيـة لالنطـالق مـن جديـد بالعمـل 

املشـرك". العربي 
وقـال سـايحي يف كلمـة ألقاهـا خالل أشـغال 
اليـوم الثانـي مـن اجتمـاع الـدورة ال58 ملجلس 
وزراء الصحـة العـرب التـي ترأسـها وتحتضنها 
الجزائـر تحـت شـعار "تعزيـز األمـن الصحـي 
من أجل تحسـن صحة السـكان واالسـتعداد ألي 
جوائـح غـري معروفة" ان انشـاء الوكالـة العربية 
سـتكون  الجزائـر"  ومقرهـا  الصحيـة  للتنميـة 
"منصـة حقيقيـة لالنطـالق مـن جديـد بالعمـل 

العربـي املشـرك وترسـيخ أوارصه".
وباملناسـبة حيا الوزير "االسـهامات واألفكار" 
التـي جـاءت بها الـدول العربيـة يف هـذه الدورة 
منهـا "تصور الذي عرضتـه الجزائـر ايمانا منها 
الصحـي  التعـاون  اثـراء  يف  االسـهام  بـرورة 
مـا بـن الـدول عـن طريـق انشـاء هـذه الوكالة 

العربيـة للتنميـة الصحية. 
"دليـل  االجتمـاع  هـذا  ان  سـايحي  واعتـرب 

قاطع عـى وجود إرادة سياسـية صادقـة للتكفل 
بالقضايـا العربية وباملشـاكل التي تعرض سـري 
العمل العربي املشـرك السـيما يف املجال الصحي، 
الوزير--"قناعة  كما يعكـس االجتماع--يضيـف 
بـرورة رص الصفوف وضم الجهـود يف عالم ال 

طائل فيـه للعمـل االنفرادي.
وبعـد ان نقـل لـوزراء الصحة العـرب تحيات 
رئيـس الجمهوريـة عبـد املجيـد تبـون, ذكـر أن 
اإلصالحـات الصحيـة التـي "نعتـزم القيـام بها 
لتطويـر هيـاكل وأطـر العمـل املشـرك يف املجال 
الصحي ومنهجية سـريها سـتحقق التكفل الكامل 
باملواطنـن", كمـا عـرب عـن تطلعـه ل"االرتقـاء 
بالعالقـات والتعـاون" بـن وزراء الصحة العرب 
اىل"أعـى املراتـب تحقيقـا للتكامـل واالندمـاج" 

بـن الـدول العربية .
وشـدد الوزيـر عـى رضورة مد جامعـة الدول 
العربيـة بصفتها املحرك األسـايس للعمـل العربي 
املشـرك وإطاره األوسـع بكافـة الوسـائل املادية 
والتقنيـة الالزمـة ألداء مهمتهـا مسـتلهمن بذلك 
–كمـا قـال –" مـن املحن السـيما جائحـة كوفيد 

/19 التـي كانـت لها تبعـات التـزال أثارها بادية 
للعيان".

واكـد ان تحقيـق هـذا الهـدف يمـر المحالـة 
العربية/العربيـة  العالقـات  أورص  تعزيـز  عـرب 
وتوظيـف فضائـل التضامن والتعـاون والنهوض 
الكامـل باملصالـح الحيويـة التـي تجمـع العالـم 

. لعربي ا
وأبـرز سـايحي باملناسـبة أن الجزائـر تـويل 
أهميـة لقطاع الصحة سـواء من حيـث اإلمكانيات 
كمـا تـويل "اهتمامـا بالغـا لتقريـب املؤسسـات 

الصحيـة الجواريـة اىل املواطـن".
أشـغال هـذه  أن  األخـري  الوزيـر يف  وأوضـح 
الدورة سـتمكن مـن صياغة توصيـات "بناءة" يف 
شـتى املجاالت وتوحيـد الجهود العربيـة ملجابهة 
األفات وتبـادل الخـربات والتجارب وكذا "إنشـاء 
هيئـات صحيـة من شـأنها إعـادة بعـث التعاون 
العربـي" باإلضافـة اىل "تكثيف الجهـود ملكافحة 

األمـراض وتثمـن املبـادرات والتجارب".

عـرب الوزير التونـي، عيل ملرابط، عن مسـاندة 
تونـس املطلقـة ملـروع انشـاء الوكالـة العربية 
للتنميـة الصحيـة ،وهـي الهيئـة التـي اقرحتهـا 
الجزائر وتسـعى اىل تجسـيدها كمـروع حيوي 
لصالـح سـكان املنطقـة العربية بمناسـبة انعقاد 
العـرب  الصحـة  وزراء  ملجلـس  ال58  الـدورة 

ئر. لجزا با
ويف السـياق، التقـى  وزيـر الصحـة، األسـتاذ 
عبـد الحـق سـايحي،  بنظـريه  التونـي،  عـيل 
ملرابـط، قبيـل انطـالق أشـغال املكتـب التنفيذي 
ملجلـس وزراء الصحـة العـرب الـذي تحتضنه و 
ترأسـه الجزائـر يف دورتـه الثامنـة والخمسـن. 

إطـار  يف  الوزيريـن  بـن  اللقـاء  وينـدرج 
العالقـات االخويـة التاريخيـة املتينة التـي تربط 

البلديـن.
وباملناسـبة، أكـد  الوزيـر  عبد الحق سـايحي 
عـن مـدى عمـق العالقـات واوارص األخـوة التي 

توحـد آفـاق البلدين. 
ونـوه الوزيـر بوجـود العديـد مـن املجـاالت 
والفـرص يف املجـال الصحـي التـي يزخـر بهـا 
بلدينـا والتـي يمكـن من خاللهـا تبـادل الخربات 
ي  الجزائـر  شـعبينا  يخـدم  بمـا  والكفـاءات 

والتونـي.
الجمهوريـة   وزيـر  أشـاد  جهتـه،   ومـن 

التونسـية، عيل ملرابط، بحالوة االسـتقبال وحسـن 
ال58  الـدورة  احتضـان  ميـز  الـذي  التنظيـم 

العـرب.  الصحـة  وزراء  ملجلـس 
كما ذكـر الوزيـر بتميـز العالقـات الجزائرية 
يف  البلديـن  دمـاء شـهداء  وباختـالط  التونسـية 

سـاقية سـيدي يوسـف. 
تونـس  وامتنـان  شـكر  عـن  الوزيـر  وعـرب 
جنـب  الجزائريـة  الدولـة  لوقـوف  للجزائـر 
وايثارهـا  كوفيـد  أزمـة  يف  التونسـية  شـقيقتها 
بتزويـد تونس باالكسـجن وهي يف أمـس الحاجة 

 . ليه إ

 أكـد وزيـر الصحة، السـوداني الدكتـور هيثم 
محمـد إبراهيـم، تطلـع بلـده إىل توسـيع دائـرة 
التعـاون الثنائي مـع الجزائر يف املجـال الصحي، 
محاربـة  مجـال  يف  السـيما  الخـربات  وتبـادل 
االوبئـة، واالختصاصـات الطبيـة كزراعـة الكى.
وعـى هامـش أشـغال الـدورة العاديـة ال58 
ملجلـس وزراء الصحة العـرب، ويف إطار العالقات 
املتميـزة والتشـاور اإليجابـي واالخوي املسـتدام 
بـن الجزائـر والسـودان، حيـث اسـتقبل وزيـر 
الصحـة  وزيـر  سـايحي  الحـق  عبـد  الصحـة، 
محمـد  هيثـم  الدكتـور  السـودان،  لجمهوريـة 

إبراهيـم.
الصحـة،  وزيـر  ثمـن  باملناسـبة،  كلمـة  ويف 
تجـارب  نجـاح  سـايحي،  الحـق  عبـد  األسـتاذ 
تبـادل الخربات بـن البلديـن الشـقيقن الجزائر 

والسـودان. 
وقـال الوزيـر أن بلدينـا متوجهان نحـو اثراء 
برنامـج تبـادل خـربات وبعثـات طبية ليسـتفيد 

شـعبينا مـن التجـارب الصحيـة املتكاملة 
التعـاون  مجـال  كـون  إىل  الوزيـر  وأشـار 
والتكامـل والعمل املشـرك بـن البلدين يف شـتى 
املجاالت، سـيما مجـال الصحة واألدويـة، مفتوح 

لألمل.  وباعـث 
سـعادته،  عـن  سـايحي  الحـق  عبـد  وعـرب 
لحضـور أخيـه الدكتور هيثـم محمـد ابراهيم يف 

بلـده الثانـي وبـن أهلـه يف الجزائـر. 
ومـن جهتـه، عـرب وزيـر الصحـة االتحـادي 
للسـودان عـن سـعادته لحضـور الـدورة ال58 

لـوزراء الصحـة العـرب يف الجزائـر .
وأشـار الوزيـر اىل رضورة الدفع نحو تجسـيد 
وتطويـر برنامـج زراعـة األعضاء املشـرك الذي 

يصب يف فائـدة شـعوب املنطقة.

إدارة  مـع  بالتعـاون  العـدل  وزارة  نظمـت 
األورومتوسـطي "EuroMed" عدالـة  الربنامـج 
يف  القضائـي  للتعـاون  األوروبيـة  والوكالـة   ،5
املسـائل الجنائيـة "EuroJust". النـدوة  الثانية 
حـول العدالة البيئيـة يف البحر األبيض املتوسـط، 
يومـي14 و15 مـارس الجـاري بفنـدق األورايس 

بالجزائـر. 
ويُشـارك يف أشـغال هـذه الندوة 80 مشـاركا 
البحـر  حـوض  لبلـدان  الفاعلـن  مختلـف  مـن 
األبيـض املتوسـط والهيئـات األوروبيـة الفاعلـة 
وإطـارات  قضـاة  وينشـطها  البيئـة،  مجـال  يف 

مـن قطـاع العدالـة والبيئـة بالجزائـر، وخـرباء 
الـدول  مـن  وممارسـون  جامعيـون  وأسـاتذة 
الربنامـج  إدارة  مـن  وكـذا  واألوروبيـة  العربيـة 
األوروبيـة  والوكالـة   5 عدالـة  األورومتوسـطي 

الجنائيـة.  املسـائل  يف  القضائـي  للتعـاون 
وتـم التطرق خـالل هـذه النـدوة إىل مواضيع 
ذات الصلـة باملمارسـة القضائية يف مجـال البيئة، 
منهـا مكافحة الفسـاد املتصـل بالجرائـم البيئية، 
مكافحـة االتجـار باألصنـاف املحميـة، املنازعات 
األرضار  عـن  التعويـض  املناخيـة،  البيئيـة 
االيكولوجيـة والتعاون القضائي الـدويل يف املجال 

. لبيئي ا
وتهـدف هـذه الندوة إىل تشـجيع بلـدان البحر 
األبيض املتوسـط عى تكييف إطارها التــريعي 
مـع اإلطـار الـدويل الخـاص بمعالجة اإلشـكاالت 
التلـوث  املناخـي،  كالتغـري  بالبيئـة  املتعلقـة 

واألخطـار التـي يواجههـا التنـوع البيولوجـي.
لإلشـارة فـإن بلدنا قد شـارك يف النـدوة األوىل 
التـي نُظمت بتونس يومـي 21 و22 جوان 2022 
ضمـن هـذا الربنامج والتـي تناولـت جوانب ذات 

والبيئة. بالعدالـة  الصلة 

ممثـال لصالـح قوجيـل، رئيـس مجلـس 
األمـة، شـارك أحمـد خـريش، عضـو مجلس 
لالتحـاد  التنفيذيـة  اللجنـة  وعضـو  األمـة، 
البحرينيـة  بالعاصمـة  الـدويل،   الربملانـي 
املنامـة، يف أشـغال املؤتمـر الثانـي للشـبكة 
الربملانيـة لحركـة عـدم االنحيـاز، وذلك عى 
هامـش أشـغال الجمعيـة الــ 146 لالتحاد 

الربملانـي الـدويل. 
وتـم التطـرق خـالل االجتمـاع إىل عديـد 
القضايـا التي تختـص بها الشـبكة، وتباحث 
األعضاء سـبل تكثيـف التعاون بـن من أجل 
تحقيـق أهدافهـا يف إطـار املبـادئ السـامية 
التـي تأسسـت عليها حركـة عـدم االنحياز.

وتجـدر اإلشـارة أن  أحمـد خـريش عضو 

التنفيذيـة  اللجنـة  وعضـو  األمـة  مجلـس 
لالتحـاد الربملانـي الـدويل، هو أحد مؤسـي 
املنعقـد خـالل  األول،  مؤتمرهـا  الشـبكة يف 
الـدويل  الربملانـي  لالتحـاد   143 الجمعيـة 
بمدريـد )إسـبانيا( يف الفـرة مـن 26 إىل 30 

.2021 نوفمـرب 

الجمهوريـة،  رئيـس  أسـدى 
عبـد املجيـد تبـون، صـدر مصـف 
االسـتحقاق الوطنـي وسـام بدرجـة 
"عهيـد" للمجاهديـن عبد اللـه دباغ 
وعثمـان دمارجي، آخـر أعضاء فرقة 
الضفـادع البرية التي شـكلت نقلة 
املسـلح  الكفـاح  مرحلـة  يف  نوعيـة 

إبـان الثـورة التحريريـة.
املجاهديـن  وزيـر  منـح  وقـد 
وذوي الحقـوق، العيد ربيقة، باسـم 
رئيـس الجمهوريـة، الوسـام مرفوقا 

بشـهادة تقدير وعرفـان للمجاهدين 
منزليهمـا  اىل  قادتـه  زيـارة  خـالل 
بالجزائـر العاصمة، بحضـور االمن 
العـام ملجلـس االسـتحقاق الوطنـي 
برئاسـة الجمهورية، محمـد الصالح 

. عكا
تطبيقـا  التكريـم  هـذا  وجـاء 
 23-80 رقـم  الرئـايس  للمرسـوم 
 1444 عـام  شـعبان   8 يف  املـؤرخ 

.2023 مـارس  ل1  املوافـق 

رئي�س الجمهورية ي�صدي و�صام ال�صتحقاق 
الوطني بدرجة "عهيد" للمجاهدين عبد 

اهلل دباغ وعثمان دمارجي

فريال/ت-واج

فريال/ت

فريال/ت

فريال/ت

فريال/تفريال/ت

فريال/ت

فريال/ت

اإن�صاء الوكالة العربية لل�صحة �صتكون من�صة 
لالنطالق من جديد بالعمل الم�صترك

تون�س تعبر عن م�صاندتها المطلقة لم�صروع ان�صاء
 الوكالة العربية للتنمية ال�صحية

مباحثات جزائرية �صودانية لتعزيز التعاون الم�صترك في ال�صحة

الندوة الثانية حول العدالة البيئية في البحر الأبي�س المتو�صط

خر�صي ي�صارك في الموؤتمر الثاني لل�صبكة البرلمانية لحركة عدم النحياز

فتوح ي�صيد بالدور الهام للجزائر 
في دعم الق�صية الفل�صطينية

مجل�س الأمة ي�صارك في المنتدى 
العربي للتنمية الم�صتدامة
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العايل  التعليم  وزارة  كشفت 
استحداث  عن  العلمي،  والبحث 
تنفيذ  ملتابعة  وطنية  لجنة  مؤخرا، 
طلبة  لفائدة  األويل  التكوين  برنامج 
تمكينهم  بغية  الجدد،  الدكتوراه 
وتعميقها،  املعارف  اكتساب  من 
واالنجليزية  الفلسفة  مواد  يف  السيما 

وتكنولوجيات اإلعالم واالتصال.
وحسب بيان لوزارة التعليم العايل 
والبحث العلمي ، فانه ففي إطار إعداد 
لفائدة  األويل  التكوين  برنامج  وتنفيذ 
استحدثت  الجدد،  الدكتوراه  طلبة 
العلمي  والبحث  العايل  التعليم  وزارة 
لجنة وطنية لإلرشاف ومتابعة تنفيذ 
برنامج التكوين املذكور عى مستوى 
بموجب  العايل،  التعليم  مؤسسات 
 2 يف  املؤرخ   04 رقم  الوزاري  القرار 

فرباير 2023.
-مثلما  اللجنة  هذه  وتتشكل 
لجان  أربع  من  الوصاية-  أوضحته 
تمكن  عى  تعمل  وطنية  بيداغوجية 
طلبة الدكتوراه من "اكتساب املعارف 
األفقية  املواد  يف  السيما  وتعميقها، 
التالية: الفلسفة، التعليمية، االنجليزية 

واالتصال،  اإلعالم  وتكنولوجيات 
رقم  الوزاري  القرار  ضمن  املدرجة 
1419 املؤرخ يف 24 ديسمرب 2022، 
من  األفقية،  املقاييس  يحدد  والذي 
الثالث  الطور  التكوين يف  تدعيم  أجل 
التعليم  مؤسسات  مستوى  عى 

العايل".
"تطوير  إىل  الربنامج  هذا  ويهدف 
عدة  يف  الدكتوراه  طلبة  مهارات 
واألخالقيات  باآلداب  تتعلق  مجاالت 
املعارف  وتعبئة  العلمي  البحث  يف 
امللكية  احرام  مجال  يف  واملهارات 
الرقمنة  أدوات  واستعمال  الفكرية، 
واالبستمولوجي"،  النظري  والتفكري 
وذلك من أجل "تحصيل ونر املعرفة 
طلبة  لدى  النقدي  الحس  وتنمية 
باملشاركة  لهم  الدكتوراه، مما يسمح 
واكتساب  املجتمع  تطوير  يف  الفعالة 

فكر متفتح واحرام اآلخر".
إىل  أيضا  الربنامج  يرمي  كما 
واالبتكار  املبادرة  مهارات  "تطوير 
والقيادة"  املقاوالتية  روح  وغرس 
لدى هؤالء الطلبة، إضافة إىل "تحسن 
مما  االنجليزية،  اللغة  يف  مستواهم 
يف  املشاركة  من  كذلك  سيمكنهم 
ملتقيات علمية دولية، ونر أعمالهم 
والتواصل  محكمة  عاملية  مجالت  يف 
مع عاملهم الخارجي"، يضيف املصدر 

ذاته.
ويف هذا اإلطار، أشارت الوزارة إىل 
املقاربة  هذه  تجسيد  و"بهدف  أنه، 
الوطنية  اللجان  عكفت  الجديدة، 
البيداغوجية للمواد عى إعداد مراجع 
تتضمن  مادة،  لكل  موحدة  وطنية 
وكيفية  ونمط  التفصييل،  الربنامج 

التكوين، والحجم الساعي....".
املراجع  هذه  أن  بالذكر  جذير 
واالنجليزية  العربية  باللغات  متاحة 
والفرنسية، مما "سيسمح لكل فواعل 
عليها  االطالع  من  الجامعية  األرسة 
علما  محتواها"،  من  واالستفادة 
الربنامج  هذا  وضع  يف  سيرع  أنه 
بمختلف  التنفيذ،  حيز  التكويني 
عن  اإلعالن  بعد  "مبارشة  مراجعه، 
التكوينية  للسنة  الرسمي  االنطالق 
طرف  من  الثالث،  للطور  الجديدة 
وزير التعليم العايل والبحث العلمي"، 

وفقا ملا أورده البيان.

في منافسة أولمبياد الرياضيات العربي
 التي نظمت مؤخرا  بتونس

احتفلـت امس  الجزائـر، باليوم 
العاملـي للرياضيـات الـذي اقرتـه 
دورتهـا  يف  اليونيسـكو  منظمـة 
الــ 40  واملصادف لــ 14 مارس 
املناسـبة  مـن كل سـنة . وبهـذه 
نظمـت املدرسـة الوطنيـة العليـا 
اللـه،  عبـد  بسـيدي  للرياضيـات 
إحتفـاال  بمشـاركة كل مـن قطاع 
الربيـة والتعليـم العـايل والبحـت 
العلمـي والتكويـن املهنـي لتكريم 
أوملبيـاد  منافسـة  يف  الفائزيـن  
الرياضيـات العربـي التـي نظمت 

مؤخـرا  بتونـس.
ويف تريـح خـص بـه القنـاة 
اإلذاعيـة  االوىل، أكـد ممثل املنظمة 
والعلوم  والثقافـة  للربيـة  العربية 
عن  األلكسو،الهاشـمي عرضـاوي 

اللذين  الجزائرين  بالطـالب  فخره 
نالـوا  3 ميداليات ذهبيـة وميدالية 

. برونزية 
مـن جهتهـم أبرز اوليـاء بعض 
التالميـذ يف تريح للقنـاة اإلذاعية 
الذهنـي  الحسـاب  أن  األوىل  
سـن  يف  عباقـرة  لصناعـة  خيـار 
صغري،لتأسـيس  قاعدة  حسـابية 

رسيعـة وفعالـة.
وللتذكـري فـإن الجزائـر احتّلت 
الطبعـة  يف  عربيـا،  األوىل  املرتبـة 
أوملبيـاد  منافسـة  مـن  الثالثـة 
الرياضيـات العربـي “عـن بعـد” 
املنظمـة  تنظمهـا  التـي  بتونـس، 
والعلوم  والثقافـة  للربيـة  العربية 

سـنتن. كل  مـرة  )األلكسـو( 

كشـف أمـس عبـد الحكيـم بلعابـد وزير 
الربيـة الوطنيـة عـن مخطـط أمنـي محكم 
مختلـف  مـع  بالتنسـيق  الـوزارة  سـطرته 
ومختلـف  الصلـة  ذات  الوزاريـة  الدوائـر 
األجهـزة األمنيـة للحفاظ عى سـالمة التالميذ 

عـرب جميـع األطـوار الربويـة وجوارهـا.
وقـال الوزيـر أمـس خـالل ترأسـه لقـاء 
رؤسـاء  باملراديـة،  الـوزارة  بمقـر  دوريـا 
التنظيمـات الوطنية املعتمـدة ألولياء التالميذ، 
املركزيـة  اإلدارة  مـن  إطـارات  بحضـور 
وممثلـن عن كل مـن وزارة الداخليـة، وزارة 

العـدل، ومصالـح األسـالك األمنيـة.
الهيئـة فـإن  ذات  بيـان نرتـه  وحسـب 

هـذا اللقـاء يأتي عى مشـارف نهايـة الفصل 
الثانـي، للنظـر يف التدابـري التي تسـاعد عى 
املزيـد مـن اليقظـة بتفعيـل إجـراءات ترمي 
إىل املحافظـة عـى سـالمة أبنائنـا، بمحيـط 

املؤسسـات التعليميـة وجوارهـا، وهـذا . 
حيـث أكـد الوزيـر عـى الـدور املحـوري 
كونهـم  العمليـة،  هـذه  يف  التالميـذ  ألوليـاء 
الربويـة،  الجماعـة  يف  فاعلـن  أعضـاء 
وانخراطهـم يف هـذا املسـعى يجعـل كل ويلّ 
التعليميـة معنـّي  حـارض بجـوار املؤسسـة 
كل  سـالمة  عـى  الحفـاظ  يف  باملسـاهمة 
التالميـذ، وهـذا مـا يمليـه واجـب املواطنـة 
والتضامنـي. األخالقـي  املدنـي،  والحـس 

يكـون  وحتـى  االجتمـاع،  هـذا  وعقـب 
أعضـاء الجماعـة الربويـة يف نفـس درجـة 
أول  عقـد  الوزيـر،  فـإن  املعلومة،ولإلشـارة 
أمـس نـدوة وطنيـة مـن مقـر الـوزارة، عرب 
أشـغالها  حـر  املرئـي،  التحـارض  تقنيـة 
إطارات مـن اإلدارة املركزية ومديـرو الربية، 
التعليمـات  املعلومـات،  لتقديـم  ُخّصصـت 
شـأنها  مـن  والتـي  الالزمـة،  والتوجيهـات 
أوليـاء  دور  تفعيـل  يف  وتسـاهم  تسـّهل  أن 
التالميـذ باملؤسسـات التعليميـة، يف الزيـادة 
واليقظـة  والحـذر  الحيطـة  اجـراءات  مـن 
أبنائنـا. للمحافظـة عـى سـالمة  الجماعيـة 

كشـفت وزارة الربيـة الوطنيـة أمـس 
االمتحانـات  رزنامـة  عـن  لهـا  بيـان  يف 
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امتحـان  فـإن  البيـان  ذات  وحسـب 
شـهادة التعليـم املتوسـط سـيجرى مـن 
جـوان   7 األربعـاء  إىل  جـوان   5 اإلثنـن 

.2023

شـهادة  المتحـان  بالنسـبة  أمـا 
أنـه  نفسـه  البيـان  كشـف  البكالوريـا، 
سـيجرى يف الفـرة املمتـدة ما بـن األحد 
11 جـوان و الخميس 15 جـوان 2023.

أفرجـت وزارة التعليم العـايل والبحث العلمي 
عـن كيفيـات تنظيم مسـابقة االلتحـاق بالطور 
رشوط،  إىل  مشـرية  العليـا،  للمـدارس  الثانـي 
مشـاركة الطلبـة يف املسـابقة وبنـدو تنظيمها.

وحسـب القـرار الصـادر عـن وزارة التعليم 
العـايل والبحـث العلمـي، فانه تخضـع املدارس 
العليـا التـي تضمن تكوينـا قاعديـا، يف ميادين 
علـوم وتكنولوجيـا، رياضيات و إعـالم آيل علوم 
علـوم  تجاريـة  وعلـوم  والتسـيري  اقتصاديـة 
الطبيعـة والحيـاة، هندسـة معماريـة وعمـران 
املدينـة، علـوم إنسـانية واجتماعيـة و  ومهـن 
حقـوق وعلـوم سياسـية، ألحـكام هـذا القرار.

مسـابقة  نظـم  انـه  الـوزارة   اوضحـت 
العليـا  للمـدارس  الثانـي  بالطـور  االلتحـاق 
حسـب كل ميـدان ويشـرط لاللتحـاق بالطور 
مسـابقة  يف  النجـاح  العليـا  للمدرسـة  الثانـي 
وطنيـة التـي تنظمها سـنويا، كل مدرسـة عليا 
الثانـي  بالطـور  االلتحـاق  مسـابقة  وتنظـم 
للمـدارس العليـا عـى أسـاس الشـهادة لفائدة 

املدرسـة. لنفـس  القاعـدي  التكويـن  طلبـة 
املدرسـة  لطلبـة  الكتابيـة  املسـابقة  وفتـح 
العليـا الذيـن لـم يتـم انتقاؤهـم يف املسـابقة 
عى أسـاس الشـهادة املدارس العليـا األخرى و 
الجامعـات واملراكز الجامعية الذيـن ينتمون إىل 
نفـس ميـدان التكوين وتنظم املسـابقة سـنويا 
ويف دورة واحدة عى مسـتوى كل مدرسـة عليا.

%80 مـن إجمـايل املقاعـد  كمـا تخصـص 
الثانـي  الطـور  يف  املفتوحـة  البيداغوجيـة 
للناجحـن يف املسـابقة عـى أسـاس الشـهادة 
العليـا  للمدرسـة  الثانـي  بالطـور  لاللتحـاق 
املتبقيـة  البيداغوجيـة  املقاعـد  وتخصـص 
للطلبـة  القـرار  هـذا  مـن   7 املـادة  بمفهـوم 
الكتابيـة  املسـابقة  اجتيـاز  لهـم  املسـموح 

أعـاله. املذكـورة   5 املـادة  بمفهـوم 
املشـاركة  الـوزاري،  رشوط  القـرار  وحـدد 
يف املسـابقة حيـث  تفتح املسـابقة عى أسـاس 
الشـهادة لاللتحـاق بالطـور الثانـي للمدرسـة 
العليـا للطلبة املسـجلن بانتظـام و الذين أنهوا 
بنجـاح سـنتن )02( مـن التكويـن القاعـدي 
بنفـس املدرسـة ويتوقـف ترتيـب املرشـحن 
الشـهادة عـى  املسـابقة عـى أسـاس  إلجـراء 
النتائـج املحصـل عليهـا خـالل السـنة الثانيـة 

مـن التكويـن القاعـدي يف مدرسـتهم.
لاللتحـاق  الكتابيـة  املسـابقة  تفتـح  كمـا 
بالطـور الثانـي للمـدارس العليا لـ املرشـحن 
الذيـن أنهوا بنجاح سـنتن ال)02( من التكوين 
القاعدي خالل السـنة الجامعيـة الجارية بنفس 
املدرسـة العليـا والذيـن لـم يتـم انتقاؤهـم يف 
املسـابقة عـى أسـاس الشـهادة بمدرسـتهم، و 
املرشـحن املنتمـن إىل املـدارس العليـا األخرى 
 )02( أنهـوا سـنتن  الذيـن  و  امليـدان  بنفـس 

مـن التكويـن القاعدي خـالل السـنة الجامعية 
الجاريـة يف مدرسـتهم - املرشـحن الذين أنهوا 
بنجـاح سـنتن )02( مـن التكويـن القاعـدي 
وتـم إعـادة توجيههـم إىل الجامعـة أو املركـز 
الجامعـي خـالل السـنة الجامعيـة املنرمة، - 
املرشـحن الذيـن ينتمـون للجامعـات واملراكز 
الجامعيـة الذيـن أنهـوا بنجـاح سـنتن )02( 
عـى األقل من الدراسـة يف طور الليسـانس دون 

تكـرار عنـد تاريخ إجـراء املسـابقة.
و تعترب املسـابقة الكتابية لاللتحـاق بالطور 
و  ترتيبيـة  العليـا مسـابقة  للمـدارس  الثانـي 
بالنسـبة  رسـوبهم  أو  الطلبـة  نجـاح  يعلـن 
لهـذه الفئـة مـن املرشـحن، كمـا يجـب عـى 
املرشـحن املنتمـن إىل املـدارس العليـا األخرى 
واملراكـز  الجامعـات  إىل  املنتمـن  والطلبـة 
الجامعيـة، الراغبن يف الرشـح إلجراء املسـابقة 
الكتابيـة، إيـداع ملف الرشـح باملدرسـة العليا 

املعنيـة مبـارشة.
تتـوىل لجنـة، يتم إنشـاؤها بمقرر مـن مدير 
وتسـمى  باملسـابقة  املعنيـة  العليـا  املدرسـة 
"لجنـة املسـابقات"، االنتقاء األويل للمرشـحن 
العـدد  يتوقـف  امللفـات.  دراسـة  عـى  بنـاء 
قـدرات  عـى  املقبولـة  للرشـيحات  النهائـي 
املحـددة  القبـول  معايـري  وحسـب  االسـتقبال 

مسـبقا  مـن قبـل كل مدرسـة عليـا.
كل  لــ  املسـابقة  يف  باملشـاركة  يسـمح  وال 
أو مركـز جامعـي  إىل جامعـة  ينتمـي  طالـب 
كل طالـب   ، املسـابقة  يف  املشـاركة  لـه  سـبق 
التحـق بالطور الثاني ملدرسـة عليـا إثر نجاحه 

املسـابقة. يف 

ال يسمح باملشاركة يف املسابقة لـ كل طالب 
ينتمي إىل جامعة

وعـى  امليـدان  حسـب  املسـابقة  وتجـرى 
باملسـابقة  مسـتوى كل مدرسـة عليـا معنيـة 
وتتوىل لجنة املسـابقة تنظيم املسـابقة لالتحاق 
بالطـور الثانـي. وبهـذا الصـدد، تتكفـل هـذه 
اللجنـة بـاإلرشاف عى بالنسـبة للمسـابقة عى 
أسـاس الشـهادة التحقـق مـن مطابقـة قوائم 
الشـهادة  أسـاس  عـى  للمسـابقة  املرشـحن 
للمرشـحن   )MC( الرتيـب  معـدالت  حسـاب 

للمسـابقة عـى أسـاس الشـهادة.
و يتم تنظيم املسـابقة عى أسـاس الشـهادة 
لاللتحـاق بالطـور الثانـي للمدرسـة العليا بعد 
نهايـة مـداوالت السـنة الثانيـة مـن التكويـن 
القاعـدي وبعـد اإلعـالن عـن النتائـج النهائيـة 

مـن طرف لجنـة املـداوالت للمدرسـة.
النهائيـة  النتائـج  عـى  املصادقـة  وتـم 
للمسـابقة عـى أسـاس الشـهادة مـن طـرف 
لجنـة مكونـة مـن خمسـة )05( أسـاتذة ذوي 
أعـى رتبـة شـاركوا يف التكويـن القاعـدي يتـم 

العليـا  املدرسـة  مديـر  طـرف  مـن  تعيينهـن 
ويتـم  تنظيم املسـابقة عـى أسـاس االختبارات 
الكتابيـة بعـد اإلعـالن عـن النتائـج النهائيـة.

وتخضـع جميـع أوراق اختبـارات املسـابقة 
لتصحيـح مـزدوج تحـت اإلغفال عندمـا يكون 
الفـارق بـن العالمتـن أقـل أو يسـاوي ثـالث 
)103 نقـاط، يتـم االحتفـاظ بالعالمـة الناتجة 
عـن معـدل العالمتـن. ويف حالـة مـا إذا كان 
الفـارق بـن العالمتـن يتعـدى الثـالث )03( 
نقاط، يتـم اللجـوء إىل تصحيح ثالـث. ويف هذه 
الحالـة يكون معقـل العالمتـن املتقاربتن، هو 

النهائية. العالمـة 
ويتـم إعـادة توجيه طلبـة التكويـن القاعدي 
يف  ينجحـوا  لـم  والذيـن  بانتظـام  املسـجلون 
املسـابقة عـى أسـاس الشـهادة واملسـابقة عى 
أسـاس االختبـارات الكتابيـة للمـدارس العليـا 
الجامعيـة طبقـا  املراكـز  أو  الجامعـات  نحـو 

به. املعمـول  للتنظيـم 
وجند لجـان التأديـب للمـدارس العليا طوال 
مـدة املسـابقة وتعـد قراراتهـا نهائيـة وغـري 
قابلـة للطعـن ويمكـن ملصالـح وزارة التعليـم 
العـايل والبحـث العلمـي إقـرار أحـكام خاصة 
الـرورة،  اقتضـت  إذا  تكميليـة،  وإجـراءات 
وترسـل إىل مختلـف املؤسسـات خمسـة عـر 
)15( يومـا عـى األقـل  قبـل تاريـخ املسـابقة.
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بلعابد إلتقى رؤساء تنظيمات أولياء التالميذ لتفعيل اليقظة 

“كافة التفاصيل عن شروط المشاركة للطلبة”

وزارة التربية والأجهزة الأمنية في حالة تاأهب لحماية التالميذ 

قرار وزاري يحدد تنظيم م�صابقة اللتحاق 
بالطور الثاني للمدار�س العليا

وزارة التربية.. هذه تواريخ امتحاني الباك والبيام

الوطني

عر�صاوي ي�صيد بالطالب الجزائريين 
اللذين نالوا 3 ميداليات ذهبية 

وميدالية برونزية

وزارة التعليم العالي

بمناسبة عيدهن العالمي..

ا�صتحداث لجنة وطنية لمتابعة 
تنفيذ برنامج التكوين لطلبة 

الدكتوراه الجدد

التحاد الوطني للطلبة الجزائريين 
يكرم �صخ�صيات ن�صوية جزائرية وعربية

للطلبـة  الوطنـي  االتحـاد  نظـم 
الجزائريـن" unea"  حفـال تكريميا 
أمـس االثنن بمناسـبة اليـوم العاملي 
8 مـارس و ذلـك  للمـرأة املوافـق ل 
 « بايـة حسـن   الجامعيـة  باإلقامـة 
شـهد  ،حيـث  الـزوار  ببـاب   »rub4
الحـدث توزيـع جوائـز عـى العديـد 
من الشـخصيات النسـوية مـن بلدان 

عربيـة و جزائريـة .
و  الوطنـي  املكتـب  أعضـاء  كـرم 
للطلبـة  الوطنـي  لالتحـاد  الوالئـي 
الجزائريـن ممثـال يف رئيـس مكتبـه 
العديـد  السـيد واري رفيـق  الوالئـي 
العربيـة  النسـوية  الشـخصيات  مـن 
و الجزائريـة بمناسـبة اليـوم العاملي 
قرابـة  للمرأة،الحفـل شـهد حضـور 
200 شـخصا باإلقامـة الجامعية بايا 
حسـن » rub4« ببـاب الـزوار ،حيث 

لبـى الدعـوة  العديد من اإلطـارات و 
شـخصيات املجتمـع املدنـي و نسـاء 
عربيـات من عـدة جنسـيات عى غرار 
سـوريا و فلسـطن ،أيـن تـم توزيع 
الجوائـز مـن طـرف عقيـد الحمايـة 
بـارودي،و  صالـح  السـيد  املدنيـة 
السـيد شـبيل عالء رئيس كتلـة نضال 
املـراة الفلسـطينية بالجزائـر ،حيـث 
القوا كلمة باملناسـبة و جـددو ثقتهم 
بالقـدرات و املؤهـالت التـي تملكهـا 
املـرأة الجزائريـة و العربيـة و دورها 
الكبـري يف الرقي باملجتمع و املسـاهمة 
كل  يف  املنشـودة  االضافـة  تقديـم  يف 
القطاعـات و جميـع املناصـب إبتداءا 
مـن الطالبـة يف مقاعـد الدراسـة إىل 
مختلـف  يف  العامـالت  النسـاء  غايـة 

الرتـب و املناصـب.
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قـال وزيـر التجـارة وترقيـة الصـادرات كمال 
أن  يُمكـن  والصلـب  الحديـد  شـعبة  إن  رزيـق، 
للصـادرات. كعائـدات  دوالر  مليـار   1.5 تُحقـق 

ويف تريحاتـه خـالل افتتاح الصالـون الدويل 
بالجزائـر  املعـارض  بقـر  والصلـب  للحديـد 
العاصمـة، ابـدى رزيـق تطلعـه لتحقيـق االكتفاء 
الذاتي مـن املواد األولية لشـعبة الحديـد والصلب.
وقـال إن الحديـد والصلـب من الشـعب املهمة 
التـي تعـول عليهـا الحكومـة،  مـن أجـل تحقيق 
االكتفـاء الذاتـي بالتعـاون مـع وزارة الصناعـة 
والطاقـة واملناجـم. وهـو رهـان سـيتم تحقيقـه 

خاصـة عنـد توفـر مـادة االوليـة، مشـريا أن هذه 
هـذا  تصديـر.  يف  هائلـة  امكانـات  لهـا  الشـعبة 
وأشـار املتحـدث أن الهـدف يبقـى رفـع التجارة 
البينيـة مـع إفريقيـا، مؤكـدا أن العمـق اإلفريقي 
مسـتقبل اإلنتـاج الجزائـري وإمكانـات الجزائـر 
أن  القـارة، مضيفـا  يف  املشـهد  لتصـدر  تؤهلهـا 
إفريقيـا مسـتقبلنا وفضاء لالنتـاج الجزائري. كما 
أن املعـرض فرصـة من من اجـل ابـرام اتفاقيات 
مـع املتعاملـن االفارقـة. وشـدد وزيـر التجـارة 
عـى رضورة رفـع التجـارة البينيـة بـن الجزائر 

. فريقيا وا

-حوالي 43 مليون  في خدمة اأنترنت الهاتف النقال
-برنامج خا�س لتوفير ال�صيولة المالية بمكاتب البريدية برم�صان الكريم

إسكندر ا

لحمايـة  العـام  املديـر  كشـف 
بـوزارة  وترقيتهـم  املعاقـن 
و  واألرسة  الوطنـي  التضامـن 
أمـزال،،  املـرأة، مـراد بـن  قضايـا 
يف  املتخـذة  الوطنيـة  الربامـج  أن 
مجـال حمايـة وترقيـة األشـخاص 
مـن فئـة ذوي االعاقـة ترتكـز عـى 
مجـال التكفـل الربـوي والتعليمي 
النفسـية  واملرافقـة  املتخصصـن 
والبيداغوجيـة، عـالوة عـى تدابـري 
املسـاعدة االجتماعيـة املوجهة لهذه 
الفئـة وكـذا آليـات االدمـاج املهني 

واالجتماعـي.
اليـوم  أمـس  الجزائـر  وأحيـت 
الوطنـي للمعاقـن املصـادف ل14 
مارس من كل سـنة، يف ظل مواصلة 
الجهـود الراميـة إىل تعزيـز حمايـة 
وطنيـة  برامـج  عـرب  الفئـة  هـذه 
تتضمـن عـدة محـاور يف مجـاالت 
املتخصصـن  والتعليـم  الربيـة 
وذكـر  االجتماعيـة.  واملسـاعدة 
باملناسـبة  امـزال، بربامـج الوقايـة 
اسـراتيجية  ضمـن  االعاقـة  مـن 
وطنيـة متعـددة القطاعـات تتناول 
التوعيـة والتحسـيس حـول الوقاية 
لإلعاقـة  املسـببة  العوامـل  مـن 
التكفـل  رضورة  عـى  الحـث  مـع 
أنـه  اىل  مشـريا  باإلعاقـة،  املبكـر 
تـم وضـع آليـات املرافقـة  لفائـدة 
باألطفـال  تتكفـل  التـي  العائـالت 
مـن فئـة ذوي اإلعاقـة. ويف مجـال 
املتخصصـن،  والتعليـم  الربيـة 
شـبكة  يتضمـن  القطـاع  أن  أبـرز 
 239 مـن  تتكـون  مؤسسـاتية 
مؤسسـة متخصصـة و17 ملحقـة 
تابعـة لهـا، مـن بينهـا 161 مركز 
نفـي بيداغوجي لألطفـال املعوقن 
لألطفـال  مدرسـة   46 و  ذهنيـا 
مدرسـة   24 و  سـمعيا  املعوقـن 
املعوقن بريـا و 8 مراكز نفسـية 
املعوقـن  لألطفـال  بيداغوجيـة 
املؤسسـات  هـذه  وتسـهر  حركيـا. 
طفـل   24.674 ب  التكفـل  عـى 
االعاقـات،  مختلـف  مـن  ومراهـق 
مـن بينهـم 19.028 طفـل مصاب 
بإعاقـة  و1.196  ذهنيـة  بإعاقـة 

بريـة و3.830 مصابـن بإعاقـة 
سـمعية و620 آخر مصاب باإلعاقة 
الحركية، مـربزا أن قطـاع التضامن 
الوطني يسـهر عى ضمـان املرافقة 
النفسـية لهـؤالء األطفـال يف اطـار 
الربامـج املسـطرة مـن قبـل الفرق 
سـياق  ويف  التخصصـات.  املتعـدد 
متصـل، أكد نفـس املسـؤول أنه تم 
أيضـا فتـح فضـاءات عى مسـتوى 
البيداغوجيـة  النفسـية  املراكـز 
املوزعـة عـرب الراب الوطنـي بتوفري 
البيداغوجية  والتجهيـزات  الوسـائل 
املتخصـص  والتأطـري  الروريـة 
بهدف تعزيـز التكفـل باألطفال من 
ذوي اإلعاقـة الذهنيـة وكذا املصابن 
باضطرابـات التوحـد، مضيفـا أنـه 
تمـت برمجـة دورات تكوينيـة عى 
املسـتوى املحيل لفائـدة األخصائين 
واملتخصصن  واملربـن  النفسـانين 
الصلـة  ذات  مواضيـع  حـول 
بالنشـاطات الربويـة والبيداغوجية 
لفائـدة املعاقـن. وأشـار بـن أمزال 
عـى  أيضـا  يعمـل  القطـاع  أن  إىل 
تشـجيع ومرافقة الحركة الجمعوية 
الناشـطة يف مجـال اإلعاقة من خالل 
إرشاكهـا يف دورات تكوينيـة حـول 
لفائـدة  واملرافقـة  التكفـل  آليـات 
اإلعاقـة  ذوي  فئـة  مـن  األطفـال 
باضطرابـات  واملصابـن  الذهنيـة 
املتحـدث  نفـس  وتطـرق  التوحـد. 
التكفـل  يف  املتخـذة  التدابـري  إىل 
بهـذه الفئة، سـيما يف مجـال تعزيز 
اإلدمـاج املهنـي وتدابـري الخدمـات 
االجتماعيـة املوجهة لهـذه الفئة، من 
بينهـا مجانيـة النقـل أو التخفيض 
يف تسـعرياته، عـالوة عى االسـتفادة 
وفيمـا  االجتماعيـة.  التغطيـة  مـن 
أشـار  القطـاع،  بعرنـة  يتعلـق 
الراميـة  الجهـود  إىل  املسـؤول  ذات 
اإلداريـة  اإلجـراءات  رقمنـه  إىل 
املتعلقـة بالتكفل باألشـخاص ذوي 
االحتياجـات الخاصة بغية تحسـن 
واملسـاعدات  الخدمـات  نوعيـة 

لهـم. املوجهـة  االجتماعيـة 

اليوم الوطني للمعاقين.. 
برامج وطنية  واآليات لالإدماج 

المهني والجتماعي

مع ضمان تمدرس االطفال بخلق 239 
مؤسسة مختصة

امينة.س

أكـد وزير الصناعـة أحمـد زغـدار، أن صناعة 
الصناعـات  أهـم  مـن  تُعتـرب  والصلـب  الحديـد 
تحقيـق  يف  مهـم  دور  لهـا  التـي  اإلسـراتيجية 
التنميـة االقتصاديـة كونها ترتبـط ارتباطا وطيدا 

بالعديـد مـن النشـاطات الصناعيـة.
إرشافـه  خـالل  كلمتـه  يف  زغـدار  وكشـف 
الـدويل  املعـرض  افتتـاح  عـى  الثالثـاء،  امـس 
للحديـد والصلـب بقـر املعـارض “صافكـس” 
بالعاصمـة، أن شـعبة الحديد والصلب اسـتطاعت 
إنتـاج 3.5 مليـون طن مـن هذه املادة، أي بنسـبة 
10.8 يف املائـة مـن إنتاج الـدول العربية، وتصدير 
مـا يقـارب 500.000 طن مـن الحديـد والصلب 

والخرسـانة وأسـالك اآلالت والحديـد املسـطح.
بعنابـة  الحجـار  “مركـب  إن  زغـدار،  وقـال 
يحتـل موقعا اسـراتيجيا ضمـن قاعـدة الصناعة 
الثقيلـة ورائـدا يف صناعـة الفـوالذ، وقـد سـاهم 

يف اسـتحداث شـبكة وحـدات صناعيـة عموميـة 
وخاصـة، تعتمد عـى منتجات الحديد يف نشـاطها 
املركـب  إنتـاج  نسـبة  أن  مضيفـا  االقتصـادي”، 
تقـدر بــ 800.000 طـن مـن املـواد الحديديـة 
املسـطحة والطويلـة وحديـد الخرسـانة واألنابيب 
وغريها. وأشـار زغـدار، إىل أنه حاليا يتـم املراهنة 
عـى إطـالق الشـطر الثانـي ملخطـط االسـتثمار 
الـذي ال يـزال عالقـا واملتضمـن تحديـث وتجديد 
معـدات  واقتنـاء  األكسـجن  ووحـدة  املولـدات 
مـن  املصنـع  لتمكـن  اإلنتـاج  بسلسـلة  خاصـة 
اسـتعادة قدراتـه التنافسـية وتجـاوز عتبـة 1.2 
مليـون طن من الحديـد. كما نّوه زغـدار بالقدرات 
اإلنتاجيـة ملركب بـالرة لصناعة الحديـد والصلب، 
قائـال: “إنه نمـوذج ناجـح للراكة العربيـة التي 
جمعـت بالدنا مع الريـك القطري بحيث سـّجل 
هـو اآلخر نسـبة إنتـاج بلغـت 250.000 طن من 

منتجـات الحديـد وعائـدات قدرت بــ220 مليون 
دوالر لسـنة 2022”. وأكد املتحـدث، أن منجم غار 
جبيـالت ُمعـّول عليـه باعتبـاره مروعـا ضخما 
لتنميـة صناعة الحديـد والصلب وواحـدا من أكرب 
املناجـم يف العالـم، بحيـث ُقـدرت احتياطاته أكثر 
مـن 3 مليـار طـن. وحـّث وزيـر الصناعـة عـى 
املـي قدمـا يف تكويـن تكتـالت مهنيـة ومتكاملة 
مـن املنجميـن والتكنولوجيـن ومحـريف التعدين 
لتوحيـد الطاقـات مـن أجل منتـوج جزائـري ذو 
جـودة عاليـة وتنافـي يُلبـي حاجيـات الصناعة 
الوطنيـة التـي تتعـدد وتتزايـد. كمـا جـدد وزير 
الصناعـة، اسـتعداد قطاعـه لتذليـل كل العقبـات 
التـي تواجـه املسـتثمرين والعمل عى خلـق مناخ 
تسـتجيب  للجـودة  تحتيـة  وبنيـة  مالئـم  عمـل 
للتطلعـات وجعـل املنتـوج الجزائـري ذو جـودة 

العاملية. للمواصفـات  ومطابـق 

أكـدت وزارة الفالحـة والتنميـة الريفيـة، أنـه 
تسـاهم األشـجار يف املحافظـة عى املحيـط البيئي 
مجابهـة  يف  أهميتهـا  إىل  باإلضافـة  للمواطنـن 
املناخيـة  التغـريات  وأثـار  الثلـوث  أنـواع  كافـة 
ومنهـا االحتبـاس الحـراري، ومـن هـذا املنطلـق 
تكتـي حمايتهـا واملحافظـة عليها طابعـا خاصا 

وتسـتوجب عنايـة الجميـع.
وأوضحـت الـوزارة يف بيـان لهـاّ، أنـه يف هـذا 
الشـأن، تـم تسـجيل عدة حـاالت تعدي عـى هذه 
الثـروة الطبيعيـة خاصـة يف الوسـط الحـري، 

شـبه الحري وعى حـواف الطرقـات عن طريق 
عمليـات قطـع دون مراعـاة النصـوص التنظيمية 
الخاصـة بتأطـري هـذه العمليـة والتي تسـتوجب 
الحصـول عى ترخيص مسـبق من طـرف مصالح 
طلـب  تقديـم  بعـد  إقليميـا،  املختصـة  الغابـات 

رسـمي مرفـق بملـف تقنـي ودراسـة جدوى.
وأمـام تعـدد تسـجيل حـاالت قطع لألشـجار 
مراعـاة  دون  الواليـات  بعـض  مسـتوى  عـى 
لهـذه الـروط التنظيميـة، تعلـم وزارة الفالحـة 
والتنميـة الريفيـة بـأن كل عمليـة قطع لألشـجار 

عـى  أو  الحـري  شـبه  الحـري،  املحيـط  يف 
حـواف الطرقات تسـتوجب إيداع ملـف كامل عى 
مسـتوى  املحافـظ الوالئـي للغابـات والـذي يقوم 
بإبـداء الـرأي ويتـم الرخيص النهائـي من طرف 
املديريـة العامـة للغابـات عـى املسـتوى املركزي 
بعـد دراسـة امللـف، وإذا اسـتدعى األمـر ذلك يتم  
القيـام  باملعاينـة امليدانيـة، ويتـم يف نفـس الوقت 
إرسـال امللف مـن طـرف املديرية العامـة للغابات 
إىل ديوان وزيـر الفالحة والتنميـة الريفية لإلعالم.

السـلكية  واملواصـالت  الربيـد  وزيـر  أكـد، 
والالسـلكية  كريـم بيبي تريكـي، أن العـدد اإلجمايل 
بالجزائـر  العـايل  التدفـق  ذات  اإلنرنـت  ملشـركي 
يف تطـور مسـتمر ويبلـغ حاليـا حـوايل 4.7 ماليـن 
مشـرك يف خدمـة األنرنت الثابت وحـوايل 43 مليون 

مشـرك يف خدمـة أنرنـت الهاتـف النقـال.
واالتصـاالت  واملواصـالت  النقـل  لجنـة  عقـدت 
السـلكية والالسـلكية، برئاسـة عـيل مونـي رئيس 
وزيـر  إىل  لالسـتماع  خصـص  اجتماعـا  اللجنـة،  
كريـم  والالسـلكية   السـلكية  واملواصـالت  الربيـد 
بيبـي تريكـي، وذلـك يف إطـار اسـتكمال جلسـات 
االسـتماع إىل مسـؤويل القطاعـات الوزاريـة ومـدراء 
ومسـريي املؤسسـات والهيئـات التـي تدخـل ضمن 

اللجنـة. اختصاصـات 
اللقـاء أكـد  عـيل مونـي، رئيـس  ويف مسـتهل 
اللجنـة عـى األهميـة الحيوية التـي يكتسـها القطاع 
كونـه يرتبـط مبـارشة بالحيـاة اليوميـة للمواطـن، 
وكـذا يف الدفـع بالعجلـة االقتصادية، مذكـرا يف نفس 
الوقـت بتوجيهـات رئيـس الجمهوريـة عبـد املجيـد 
تبـون والخاصـة بالتكفـل وبـكل عناية ومسـؤولية 
اللجنـة  ثمـن رئيـس  املواطنـن. كمـا  باحتياجـات 
املجهـودات املبذولـة عـى مسـتوى القطـاع، متطلعا 
الربيديـة  للخدمـة  أكثـر  وترقيـة  تحسـن  إىل  يف 
واالتصاليـة.  ويف عرضـه أمـام أعضـاء اللجنـة أبرز 
الوزيـر أهـم محـاور الخطـة االسـراتيجية للقطاع 
والتـي تتضمـن تطويـر البنيـة التحتيـة لتكنولوجيا 
الفاعلـن  االعـالم واالتصـال، وكـذا توحيـد جهـود 
واملعنن بمجـال العرنة.  ولـدى تطرقه اىل وضعية 

االتصـاالت باألنرنـت وخطـة العمـل لتحسـينها أكد 
املنتهجـة يف  العامـة  السياسـات  نتائـج  أن  الوزيـر 
مجـال اإلدمـاج الرقمـي تهـدف إىل ضمـان توفـري 
إمكانيـة  وإتاحـة  واالتصـال  اإلعـالم  تكنولوجيـات 
الولـوج إليهـا لفائدة أغلـب املواطنن برصـد األماكن 

واملناطـق املعزولـة مـن خـالل الخدمـة الشـاملة.
وكشـف الوزيـر يف هـذا اإلطـار عـى أن قطاعـه 
يعمـل عى تطويـر قدرة شـبكة االنرنـت وعرنتها 
جـودة  وضمـان  التغطيـة  تحسـن  اىل  باإلضافـة 
الخدمـات املقدمة يف سـوق الهاتف النقـال من خالل 
اسـتكمال عمليـة نـر الجيـل الرابـع عى مسـتوى 
واليات الوطن، واسـتحداث وسـائل اتصاالت تسـمح 
الروابـط  تنويـع  عـرب  الجزائـر  احتياجـات  بتلبيـة 
ونقـاط النفـاذ عـى الصعيـد الـدويل ألجـل تأمـن 
وضمـان اسـتمرارية خدمـات املواصـالت السـلكية 
والالسـلكية، وكـذا الرفـع مـن سـعة الـردد الدويل.
وبخصـوص شـبكة بريـد الجزائـر كشـف ممثل 
الحكومـة أن الشـبكة تدعمـت مؤخـرا بحـوايل 600 
مـوزع آيل جديـد يضـاف إىل مـن 4183 مكتب بريد 
حيـز الخدمـة، مؤكـدا أن بريـد الجزائـر يعمـل عى 
عرنـة الخدمـات وموضحـا أن عمليـات السـحب 
بواسـطة البطاقـة الذهبيـة عى مسـتوى الشـبابيك 
اآلليـة قـد وصلـت إىل نسـبة 55 % مـن مجمـوع 
عمليـات السـحب.  ومـن ناحية أخـرى، و بخصوص 
عمليـات الدفـع اإللكرونـي، نـوه لوزيـر باإلرتفـاع 
املحسـوس املسـجل يف هـذا اإلطـار، وموضحـا أنـه 
وعـى سـبيل املثـال، بالنسـبة لعمليـات التعبئـة و 
 ، الجزائـر  اتصـاالت  مسـتوى  عـى  الفواتـري  دفـع 

فقـد انتقلـت مـن 20.000 عمليـة شـهريا تتـم عرب 
الدفـع اإللكرونـي 400.000 عمليـة شـهريا.. وعن 
الفضيـل  رمضـان  بشـهر  الخاصـة  التحضـريات 
أكـد  الوزيـر أن مصالـح قطاعـه وضعـت برنامجـا 
خاصـا يتضمـن، توفـري السـيولة املاليـة الالزمة عى 
مسـتوى كافة املكاتـب الربيدية بمراعـاة الزيادات يف 
األجور، ضمان السـري الحسـن ملكاتـب الربيد وتوفري 
والسـري  املواطنـن،  السـتقبال  املالئمـة  الظـروف 
الحسـن للشـبابيك اآلليـة للنقـود، مـع املسـاهمة يف 
إنجـاح العمليـة التضامنية لشـهر رمضـان 2023، 
ووضـع رزنامـة اسـتثنائية لصـب معاشـات ومنـح 

املتقاعديـن بالتنسـيق مـع املصالـح املختصـة.
ويف نهايـة العـرض فسـح املجـال للنـواب لطرح 
عـى  اللجنـة  أعضـاء  أثنـى  حيـث  انشـغاالتهم، 
مجهـودات القطـاع، كمـا انتهـزوا الفرصـة ليطالبوا 
النقـال  الهاتـف  شـبكة  تغطيـة  نوعيـة  بتحسـن 
واالنرنـت ورقمنه القطـاع بصفة مكتملـة، إىل جانب 
رضورة فتـح مزيـد مـن الـوكاالت التجاريـة وزيادة 
الجديـدة  املـدن  يف  السـيما  اآلليـة  املوزعـات  عـدد 
كمـا  املعزولـة  املناطـق  وبعـض  الكبـري  والجنـوب 
تسـاءل أعضـاء اللجنة عـن التأخر الكبري يف اسـتالم 
البطاقـة الذهبيـة وكـذا دفاتـر الصكـوك الربيديـة 
وعـن نظـام فـرز الطـرود الربيديـة وهل تـم اعتماد 

نظـام الفـرز اآليل.
التوظيـف  بفتـح  اللجنـة  أعضـاء  طالـب  كمـا 
للتخفيـف مـن الضغـط عـى بعـض مكاتـب الربيد، 
وتوفـري السـيولة الكافيـة خاصـة مع حلول الشـهر 

الفضيـل.

شدد على ضرورة رفع التجارة البينية بين الجزائر وافريقيا

إيداع ملف كامل على مستوى المحافظ الوالئي للغابات

 وزير البريد والمواصالت:

للوكالة  العامة  املديريـة  أعلنت 
الوطنيـة للتشـغيل، "النـام" عن 
عـى  مراقبـة  نظـام  اسـتحداث 
البطاقيـة الوطنيـة للمسـتفيدين 
لضمـان  البطالـة.  منحـة  مـن 
االسـتفادة الصحيحة والشـفافة.
ووجهـت "النام" يف بيـان لها، 
تحذيـرات اىل كافـة املسـتفيدين 
مـن هـذه املنحـة مـن تصاريـح 
أو  للوثائـق  تزويـر  أو  كاذبـة 
التحايـل مـن أجل االسـتفادة من 
املنحـة. ويرتـب عن هـذا الفعل 
عدة إجـراءات يف قانون العقوبات 
التوقيـف النهائي لالسـتفادة من 

املنحـة. وتحصيـل املبالـغ املالية 
وجـه  بـدون  صبهـا  تـم  التـي 
حـق. واملتابعة الجزائيـة يف حالة 
عدم االسـتجابة لتحصيـل املبالغ 

املسـتحقة. غري  املاليـة 
العامـة  املديريـة  بيـان  واكـد 
للتشـغيل، "انه  الوطنية  للوكالـة 
جـاء القـرار بمقتـى املرسـوم 
التنفيـذي رقـم 70 – 22 املؤرخ 
يف 10 فيفـري 2022. الذي يحدد 
منحـة  مـن  االسـتفادة  كيفيـات 
البطالـة ومبلغهـا وكـذا التزامات 

منها. املسـتفيدين 

"لنام"..ا�صتحداث نظام 
مراقبة على البطاقية الوطنية 
للم�صتفيدين من منحة البطالة

رزيق: الحديد وال�صلب من ال�صعب المهمة التي تعول عليها الحكومة

زغدار :اإنتاج الجزائر من الحديد وال�صلب بلغ 3.5 مليون طن

بيان هام حول عملية قطع الأ�صجار في المحيط الح�صري و�صبه الح�صري

4.7 مليون  م�صترك في خدمة الأنترنت الثابت بالجزائر

الوطني

فريال/ت

فريال/ت

كامليا.س

نبيل.ت

تحذيرات الى كافة المستفيدين من 
تصاريح كاذبة أو تزوير للوثائق
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مشاركة قوية لألسرة الجامعية في سابقة
 في تاريخ ندوات الجمعية

اتفق الطرفان على تكثيف الزيارات 
والتواصل بين رجال األعمال

 ا�صتئناف الجل�صات العلنية، من يوم الإثنين 20 مار�س واإلى غاية يوم الثالثاء 28 مار�س

 اإعادة النظر في قانون ال�صفقات العمومية رقم 15-245

اسـتقبل وزير الصناعـة،  أحمد 
وزيـر  الـوزارة،  بمقـر  زغـدار،  
قسـم  رئيـس  موسـكو،  حكومـة 
واالقتصـاد  الدوليـة  العالقـات 
الخارجي لحكومة موسـكو، السيد 
رسقـاي تريومـن، الـذي يقـوم 
الجزائـر رفقـة  إىل  بزيـارة عمـل 
املتعاملـن االقتصادين  وفـد مـن 

الروسـين.
وبحـث الجانبـان، خـالل هـذا 
االقتصادي  التعـاون  تعزيز  اللقاء، 
السـيما يف املجـال الصناعـي بـن 
إىل  لرتقـي  وروسـيا  الجزائـر 
التاريخيـة  العالقـات  مسـتوى 

البلديـن. بـن  والسياسـية 
اإلطـار،  هـذا  يف  واسـتعرضا، 

فرصـا  تشـكل  التـي  املجـاالت 
املتعاملـن  املثمـرة بـن  للراكـة 
الجزائريـن  االقتصاديـن 
ونظرائهـم الروسـين عـى غـرار 
السـكك  امليكانيكيـة،  الصناعـات 
الصيدالنية،  الصناعـات  الحديدية، 
والحديـد  املنجميـة  الصناعـات 
قطاعـات  إىل  باإلضافـة  والصلـب 

والثقافـة. السـياحة  الفالحـة، 
الطرفـان  اتفـق  األخـري،  ويف 
عـى تكثيـف الزيـارات والتواصل 
واملتعاملـن  األعمـال  رجـال  بـن 
لتحديـد  البلديـن  االقتصاديـن يف 
املشـاريع والـراكات التـي يمكن 

املقبلـة. الفـرة  تجسـيدها يف 

الجزائريـة  الجمعيـة  نظمـت 
ندوتهـا   )AIG( الغـاز  لصناعـة 
لومرييديـان  بفنـدق   ، السـابعة 
بوهـران، والتي تتزامن مـع الذكرى 
الجمعيـة. هـذه  إلنشـاء  الثالثـن 

وتضم هـذه الندوة، التي يشـارك 
مشـارك،   700 مـن  أكثـر  فيهـا 
الصناعـة  يف  وفاعلـن  مؤسسـات 
وأكاديميـن ملناقشـة موضوع يتعلق 
الطبيعـي يف  الغـاز  بـدور ومكانـة 

الطاقـوي. االنتقـال 
الحـدث  هـذا  برنامـج  ويتنـاول 
تتعلـق  موضوعاتيـة  محـاور  عـدة 
برشـيد وتحسـن اسـتخدام الغـاز 
وتأمـن  ناحيـة،  مـن  الطبيعـي، 
العـرض والطلـب عـى الغـاز وكذا 
املحافظـة عـى البيئـة، مـن ناحيـة 
إلقـاء  خـالل  مـن  وذلـك  أخـرى، 
العلميـة  املحـارضات  مـن  العديـد 
عـرض  عـن  فضـالً  والتقنيـة، 
املسـتوى يقدمها  مداخـالت رفيعـة 

سـمعة. ذوي  خـرباء 
مـن  الربنامـج  هـذا  ويتكـون 
أربـع )04( جلسـات عامـة تتنـاول 
محـاور اسـراتيجية، وثماني )08( 
جلسـات تقنية شـفوية وثالث )03( 

ستشـهد  والتـي  بيانيـة  جلسـات 
محـارضا   40 مـن  أكثـر  مشـاركة 
شـفويا و30 محـارضا بيانيا فضال 
املوجـزة  املداخـالت  تقديـم  عـن 
للجـان الدائمـة للجمعيـة الجزائرية 
لصناعـة الغـاز، املتكونة مـن خرباء 
تنشـط  جزائريـن ومواهـب شـابة 
الجمعيـة  عمـل  برنامـج  إطـار  يف 
الجزائريـة لصناعـة الغـاز للثالثـي 
مـن  وكجـزء   .2021-2023
أهـداف الربنامـج الثالثـي للجمعية، 
التـي تميـزت  فـإن هـذه الطبعـة، 
بمشـاركة قويـة لـألرسة الجامعيـة 
مـن خالل عـر جامعات، ستسـمح 
للجمعيـة الجزائريـة لصناعـة الغاز 
أن تكـون همـزة وصـل حقيقية بن 
عالـم الصناعـة والوسـط الجامعي. 
جامعـات  عمـداء  سـيرأس  حيـث 

الشـفوية. العـروض  جلسـات 
النـدوة،  أشـغال  هامـش  وعـى 
يقـام معـرض تقنـي عى مسـتوى 
بفنـدق  وهـران  مؤتمـرات  مركـز 
يف  ابتـكارات  لعـرض  لومرييديـان 
خدمة صناعـة الغاز بمشـاركة أكثر 

26 عارضـا. مـن 

أكـد، إبراهيـم جمـال كسـايل، وزيـر املاليـة، أن أحـكام 
النـص قانون تسـوية امليزانية لسـنة 2020، و إعداده جاء يف 
اإلطـار االقتصـادي الكيل واملـايل لقانون املالية لسـنة 2020 
، والـذي أخـذ بعن االعتبـار السـياق الذي تميـز بانخفاض 
الطلـب العاملـي عـى البـرول والغـاز الطبيعـي، إضافة إىل 
الوضـع االسـتثنائي الـذي سـاد يف سـنة 2020، مـع آثـار 

األزمـة الصحية كوفيـد 19- .
ويف السـياق، عقـدت لجنـة الشـؤون االقتصاديـة واملالية 
ملجلـس األمـة، اجتماعا بمقـر املجلس، برئاسـة  نـور الدين 
تـاج، رئيـس اللجنـة، حـره حمـود نـارص، نائـب رئيس 
مجلـس األمـة، املكلـف بشـؤون التريـع والعالقـات مـع 
إىل  الوطنـي، اسـتمعت فيـه  الشـعبي  الحكومـة واملجلـس 
عـرض قدمـه  إبراهيـم جمال كسـايل، وزيـر املاليـة، ممثل 
الحكومـة، حول نـص قانون تسـوية امليزانية لسـنة 2020، 

بحضـور  بسـمة عـزوار، وزيـرة العالقـات مـع الربملان.
ويف بدايـة االجتمـاع نـّوه  نور الديـن تاج، رئيـس اللجنة، 
بأهميـة النـص محـل الدراسـة لجهـة أنـه ينـدرج يف إطار 
قوانـن  املتضمـن  العضـوي  والقانـون  الدسـتور  أحـكام 
املاليـة، اللذان يكرسـان مبدأ رقابـة السـلطة التريعية عى 
عمـل السـلطة التنفيذية، كما أنه يروم تحسـن تدبـري املالية 

العموميـة ووتكريـس الشـفافية واألداء مـن حيـث تحصيل 
اإليـرادات وترشـيد النفقـات العامة.

املـؤرشات  بعـض  دراسـة  أن  الحكومـة،  ممثـل  أكـد  و 
املتعلقـة بتأثـري اإلنفاق عى الخدمـة العموميـة أظهر صمود 
آثـار وبـاء كوفيـد 19-  الجزائـري يف مواجهـة  االقتصـاد 
وصمـوده أيضا أمام االنخفـاض الحاد يف أسـعار املحروقات 
بفضـل التدابـري العاجلة التـي اتخذتها السـلطات العمومية، 
ال سـيما فيمـا يتعلـق بالحفـاظ عـى النشـاط االقتصـادي، 
العـام وتأطـري  اإلنفـاق  الهشـة، وترشـيد  الفئـات  حمايـة 

الخارجية. التجـارة 
 وأثنـاء مناقشـتهم ألحـكام نص قانـون تسـوية امليزانية 
لسـنة 2020، أكـد املتدخلـون عـى صوابية اإلجـراءات التي 
 ،19 العموميـة ملواجهـة وبـاء كوفيـد  السـلطات  اتخذتهـا 
والتـي بفضلهـا تجنـب االقتصاد الوطنـي صدمـات األزمة.

مـايل  بعـد  ذات  مواضيـع  اللجنـة  أعضـاء  أثـار  كمـا 
واقتصـادي، كانـت محـل رد وتوضيـح مـن السـيد ممثـل 

الحكومـة.
علمـا أن اللجنـة تعكف عى إعـداد تقريرها حـول النص، 

الـذي سـيعرض الحقا يف جلسـة عامة.

الوطني

نـوه مكتـب مجلـس االمـة برئاسـة رئيـس 
مجلـس األمـة، صالح قوجيـل، باالسـراتيجية 
الوطنيـة القويمـة والخطـوات الواثقـة، التـي 
تتحقـق يف الجزائـر الجديـدة، بقيـادة رئيـس 
الجمهوريـة، عبـد املجيـد تبـون، التي ترتسـم 
املرتفعـة  واملجـد،  العليـاء  نحـو  طريقهـا 
مكانتها وشـأنها يف مضمار العالقـات القارية، 

والدوليـة. اإلقليميـة 
مجلـس  رئيـس  ڨوجيـل،  صالـح  وتـرأّس 
األمة، اجتماعاً ملكتب املجلس، موسـعاً لرؤسـاء 
املجموعـات الربملانية واملراقـب الربملاني، لتبادل 
الـرؤى وُوجهـات النظـر بخصـوص الرزنامة 
املقرحـة لعمـل مجلس األمـة خـالل الفرة ما 
بـن 20 و28 مـارس الجـاري، باإلضافـة إىل 
دراسـة وضعيـة األسـئلة الشـفوية والكتابيـة 
املحالـة عـى املكتـب ونقـاط متفرقـة أخرى..

ان  لـه،  بيـان  املجلـس يف  وأوضـح مكتـب 
هـذه االسـراتيجية والتـي بثّـت بـذا أصـداء 
واجتماعيـة  اقتصاديـة  مكتسـبات  وأثمـرت 
ودبلوماسـية، كانـت بمثابـة بُريـات سـاّرة 
وانتشـاًء  مقـّدراً  معنويـاً  انبسـاطاً  أضفـت 
متعاظمـاً بجزائر الشـهداء.. والتي من شـأنها 
أيضـاً أن تُفـي دونما شـك إىل تقويـة وتمتن 
اللُّحمـة الداخليـة، وتُسـهم يف تعزيـز مقّومات 
تنميـة  وبلـوغ  الوطنـي،  السـيايس  القـرار 
وطنيـة مسـتدامة، تفـرض أهميتهـا الراهنـة 
يف حقبـة االسـتقطابات الدوليـة وإرهاصـات 
جيوسياسـية شـديدة التعقيد، ما يحتّم شـحذ 
والتفافـاً  والجزائريـن،  الجزائريـات  وعـي 
متزايـداً وتوحيداً للجهـود ومزيداً مـن التالحم 
مع مؤسسـات الجمهورية ويف مقدمتها جيشـنا 
التحريـر  جيـش  سـليل  الشـعبي،  الوطنـي 
الوطنـي بحـق وجـدارة، باعتبـاره امُلـذاد عن 

سـيادة البـالد والحافـظ كرامـة األمـة.. 
بحجـم  وإدراكاً  يقظـة  تسـتوجب  كمـا 
املخاطـر التـي يضمرهـا املربصـون وأذنابهم 

بالجزائـر، والذيـن ال منـاص لهـم سـوى أوبًة 
ورجوعـاً مـن توهـاٍن وغـيٍّ إىل ناصيـة الحـّق 

الّصـواب... وجـاّدة 
وإن مكتب مجلس األمـة، وإذ الجزائر تُحيي 
يف غضـون أيـام معـدودات، ذكرى عيـد النر 
املصـادف ليوم 19 مـارس من كل عـام، يدعو 
بذلهـا  التـي  الجسـام  التضحيـات  السـتلهام 
الشـعب الجزائـري إبّـان مقارعـة االسـتعمار 
واالسـتقالل  الحريـة  أّن  وإدراك  البغيـض، 
دفعت مـن أجلهـا الجزائـر كل غـاٍل ونفيس.. 
فالجزائريـات والجزائريـون يف زمـن الجزائـر 
الجديـدة يكـّدون بإيمـان لتحقيـق جزائر كما 
أرادهـا الشـهداء واملجاهـدون ويتـوق لرؤيتها 

واملواطنون... املواطنـات 
وأّمـا فيمـا يتعلـق برزنامـة عمـل مجلـس 
األمـة خالل الفـرة القادمة، والتي سـتُخّصص 
لدراسـة ومناقشـة ثالثة )3( نصـوص قوانن، 
املتعلـق بممارسـة الحـق  القانـون  هي:نـّص 

؛ بي لنقا ا
واملتّمـم  املعـدل  العضـوي  القانـون  نـّص 
يف  املـؤرخ   16-12 رقـم  العضـوي  للقانـون 
25 غشـت 2016 الـذي يحدد تنظيـم املجلس 

وعملهمـا،  األمـة  الوطنـي ومجلـس  الشـعبي 
وبـن  بينهمـا  الوظيفيـة  العالقـات  وكـذا 
تسـوية  املتضمـن  القانـون  الحكومة؛نـّص 

.2020 لسـنة  امليزانيـة 
العلنيـة،  الجلسـات  اسـتئناف  تقـّرر  فقـد 
ابتـداًء من صبـاح يوم اإلثنـن 20 مارس، وإىل 
غايـة يـوم الثالثـاء 28 مـارس الحـايل، تاريخ 
إبـداء الـرأي بشـأن نصـوص القوانـن الثالث 
)3( هـذه، مـن طـرف أعضـاء مجلـس األمة..

باألسـئلة  املتعلـق  بالبنـد  يتعلـق  وفيمـا 
قـّرر  دراسـتها،  وبعـد  والكتابيـة،  الشـفوية 
مكتـب مجلـس األمـة إحالـة إثنى عـر )12( 
سـؤاالً شـفوياً وعـرة )10( أسـئلة كتابيـة 
عـى الحكومـة السـتيفائها الـروط الشـكلية 

املطلوبـة.. 
كمـا تم خـالل هـذا االجتمـاع، اسـتعراض 
الرقابيـة ملجلـس األمـة يف اآلونـة  النشـاطات 
األخـرية، عـى الصعيديـن الداخـيل والخارجي، 
فضـالً عن البعثـات االسـتعالمية املؤقتـة التي 

قـام بهـا يف الفـرة األخرية.

أكدت ، سـامية موالفـي وزيرة البيئـة والطاقات 
املتجددة، بخصوص اسـراتيجية القطـاع يف مجال 
الطاقـات املتجـددة لسـنة 2023، بأنه تم تسـجيل 
أربـع )04( عمليـات تدخل ضمن ميزانيـة التجهيز 
بالدراسـات تتمثـل يف  02( خاصـة   ( و عمليتـن 
اإلمكانـات القابلـة لالسـتغالل من مصـادر الطاقة 
الحراريـة األرضيـة والتثمـن الطاقـوي للنفايـات 
و   2024 يف  التجريبـي  اإلنتـاج  تحضـريا إلطـالق 

.2025
لجنـة  بلخـر،  كمـال  برئاسـة  واسـتمعت  
الشـؤون االقتصاديـة والتنمية والصناعـة والتجارة 
والتخطيـط،  اىل عـرض قدمتـه  سـامية موالفـي 
يتضمـن  املتجـددة  والطاقـات  البيئـة  وزيـرة 
مجـال  يف  القطـاع  ينتهجهـا  التـي  االسـراتيجية 

الجاريـة. للسـنة  املتجـددة  الطاقـات 
كمـال  ذكـر   بالضيـوف،  الرحيـب  وبعـد 
التـي  والهامـة  الجديـدة  بالخطـوات  بلخـر، 
تخطوهـا الجزائـر فيما يتعلـق بمجال االسـتثمار، 
كمـا أكد بـأن الجزائـر تزخـر بإمكانيـات طبيعية 
تتطلـب تطويرهـا وترقيتهـا مـن أجـل الحفـاظ 
عـى البيئـة واملسـاهمة يف التنميـة املسـتدامة عـرب 
مواصلـة تنويـع االقتصـاد من أجـل انتـاج ثروات 
جديـدة خـارج املحروقـات واالنتقـال إىل الطاقات 
املتجـددة بهدف ضمـان األمن الطاقـوي من جهة، 
وتحقيـق مردوديـة مادية متميزة مـن جهة أخرى، 
مضيفـا بـأن الهـدف مـن هكـذا لقـاء هـو معرفة 
اسـراتيجية القطـاع الـوزاري يف مجـال الطاقـات 

املتجـددة بالنسـبة لسـنة 2023.
وخـالل العـرض، كشـفت  الوزيرة بـأن القطاع 
للطاقـات  التدريجـي  النـر  يعمـل عـى ضمـان 

املتجددة عى جميع املسـتويات وخاصـة يف املناطق 
املعزولـة، بهـدف تعزيز وتطوير االسـتخدام املنزيل 
والصناعـي والتنميـة الزراعيـة والرعويـة للطاقات 

املتجـددة الغري مربوطـة بالشـكة الكهربائية.
كمـا أضافت  الوزيـرة بأن العمليـة األوىل تتعلق 
بواسـطة  املعزولـة  للمواقـع  الكهربائـي  بالربـط 
 micro( السـعة  الصغـرية  الشمسـية  الشـبكة 

 ،)réseau
أمـا العمليـة الثانية فتخـص الربط باسـتعمال 
مجموعـة الطاقة الشمسـية الكهروضوئيـة الفردية 

لفائـدة األرس املتواجـدة يف املناطـق املعزولة، 
أمـا العمليـة الثالثـة فتتضمن تطوير اسـتعمال 
الطاقـات املتجـددة خـارج الشـبكة للـري الهجن 
بالطاقة الشمسـية و الديـازال للمحيطات الفالحية 
بإنجـاز  الرابعـة  العمليـة  وتتعلـق   ، املعزولـة 

وتركيـب اإلنـارة العموميـة الشمسـية.
وهنـاك دراسـة تحديد كمـون الطاقـة الحرارية 
األرضيـة يف الجزائـر اسـتعدادا إلطـالق مشـاريع 
نموذجيـة، ودراسـة ثانية  تتعلـق بكمونات التثمن 

الطاقـوي للنفايـات العضوية.
وعقـب ذلـك، ثمن  النـواب العرض الـذي قدمته 
الوزيـرة، معتربيـن أن القطـاع يقـوم بمجهـودات 
كبـرية يف مجـال الطاقـات املتجـددة و البيئـة، كما 
تسـاءلوا حـول مـدى تجسـيد املشـاريع املسـطرة 
يف مجـال الطاقـات املتجـددة، وكـذا عـن مصـري 
الـركات املصنفـة، وعن مـدى تكوين الكـوادر يف 
هـذا املجـال، إىل جانـب مـدى تطبيـق االتفاقيـات 
بالنسـبة لخرجـي الجامعـات، وكـذا مسـالة توليد 

الطاقـة الكهربائيـة عـن طريـق الرياح. 
كمـا دعـا النـواب إىل إعـادة النظـر يف قانـون 

الصفقـات العموميـة رقـم 245-15 بهدف ضمان 
الجـودة خاصـة يف ميـدان صناعة البطريـات، كما 
طالبـوا بإيجـاد آلية تسـمح للمسـتثمرين يف مجال 
رسـكلة النفايـات بإمكانيـة  تجميعهـا، ليطالبـوا 
أيضـا بـرورة التحسـيس بأهميـة هـذا املجـال 

وتفعيـل دور اإلعـالم.

اجتماع مكتب مجلس األمة، الموّسع لرؤساء المجموعات البرلمانية والمراقب البرلماني

تم تسجيل أربع عمليات ضمن ميزانية التجهيز و عمليتين خاصة بالدراسات 

الجزائر تر�صم طريقها نحو العلياء والمجد 
بف�صل ال�صتراتيجية الوطنية القوية 
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مـن املنتظـر ان تدخـل الدفعـات األوىل من 
العجـول الحيـة املسـتوردة املوجهـة للذبـح،  
بدايـة مـن السـبت املقبـل، وهـذا مـن اجـل 
الحمـراء  اللحـوم  السـوق يف مجـال  تدعيـم 
شـهر  وخـالل  قبـل  "تدريجيـا"  سـيكون 

رمضـان.
وحسـب مصالـح وزارة التجـارة  ، فانـه 
"تمـت برمجـة اسـترياد 10 آالف رأس مـن 
العجـول املوجهـة للذبـح, سـتصل الدفعـات 
أمـا  مـارس،   18 مـن  ابتـداء  منهـا  األوىل 
املسـتوردة,  الحمـراء  اللحـوم  بخصـوص 
فـان  "الكميـات األوىل سـتصل خـالل األيام 
القليلـة القادمة وسـتخضع لرقابـة صارمة", 
تسـخريها  سـيتم  تفتيـش  فـرق  أن   حيـث 
عـى مسـتوى نقـاط البيـع التابعـة للمجمع 
العمومـي "ألفيـار" واملقصبـات التي سـيتم 

اختيارهـا لبيـع هـذه اللحـوم.
هـذا وينتظـر االعـالن قريبـا عـن  قائمـة 
هـذه  ببيـع  املعنيـن  واملتعاملـن  التجـار 
اللحـوم الحمراء املسـتوردة من طـرف وزارة 
الفالحـة والتنميـة الريفيـة, "وبنـاء عى هذه 

القائمـة سـيتم توجيـه فـرق الرقابـة لتتبـع 
املنافـذ  اللحـوم, انطالقـا مـن  مسـار هـذه 
للمسـتهلك  تسـويقها  غايـة  إىل  الحدوديـة 
بالسـعر الذي حددتـه السـلطات العمومية".

وفضـال عـن اللحـوم الحمـراء املسـتوردة 
الحيـة  العجـول  املنتجـة مـن خـالل  وتلـك 
الواليـات  يف  السـوق  سـتتعزز  املسـتوردة, 
الشـمالية للبالد باللحوم الحمـراء املنتجة من 
خـالل ذبـح املـوايش التـي تـم اسـتريادها يف 

إطـار تجـارة املقايضـة بواليـات الجنـوب.

ويتزامـن هـذا مـع اقـرار وزيـر التجـارة  
نظامـا يسـمح بنقـل هـذه اللحـوم الحمـراء 
الشـمال,  إىل  وأدرار  تمنراسـت  مـن واليتـي 
عى أن يشـمل اإلجـراء والية إيليـزي "قريبا", 
السـيما بعـد أن أصبحـت املذابـح متوفرة يف 
عـى  رقابـة  فـرق  تسـخري  وتـم  الجنـوب، 
مسـتوى املذابح بأدرار وتمنراسـت بالتنسيق 
مـع مصالـح الفالحة, مـع وضع نظـام لتتبع 

مسـار شـحنات اللحـوم الحمراء.
يجـدر االشـارة ، أن سـعر هـذه اللحـوم 
 1000" بـن  حاليـا  يـراوح  الجنـوب  يف 
و1050 دج/كلـغ", وأن الوزارة سـتعمل عى 
تحسـيس املتعاملـن االقتصادين يف الشـمال 

لبيعهـا بأسـعار "معقولـة".
تـم  التـي  املـوايش  رؤوس  عـدد  وارتفـع 
اسـتريادها يف إطـار تجارة املقايضـة بواليات 
الجنـوب مـن 36 ألـف رأس سـنة 2021 إىل 
145 ألـف رأس سـنة 2022, وذلك "نظرا إىل 
التسـهيالت التي أقرتهـا السـلطات العمومية 

لدخـول املاشـية الحية.

حكار :الجزائر �صتطرح 
كمية معتبرة من الغاز خالل 

الخم�س �صنوات المقبلة

  �صوناطراك  تعلن عن  اتفاقية 
لرعاية لبرنامج الحافظ 

ال�صغير بولية ادرار

الرئيـس  توفيـق  حـكار  أكـد 
املديـر العام لركة سـوناطراك، 
الركـة  عـزم  امـس،  صبيحـة 
طـرح 100 مليـار مـر مكعـب 
مـن الغـاز يف السـوق يف الخمس 
سـنوات القادمـة، خـالل الندوة 
الجزائريـة  للجمعيـة  السـابعة 
لصناعة الغـاز ، بفندق املريديان 
وهـران. ووجـه حكار تشـكراته 
الذيـن  األجانـب  للـركاء 

املنبـع  نشـاطات  يف  اسـتثمروا 
مـن أجل الحفـاظ عى مسـتوى 
الجزائـر  يف  الغـاز  احتياطـات 
دعـا  السـوق.  يف  لوضعهـا 
لالسـتثمار  األجنبيـة  الـركات 
و  املصـب  نشـاطات  يف  اكثـر 
التحفيـزات  مـن  االسـتفادة 
الجبائيـة و التريعـات املالئمة.

سـوناطراك   مؤسسـة  وقعـت 
برنامـج  رعايـة  اتفاقيـة  عـى 
الحافظ الصغـري   بوالية أدرار و 
الذي يهدف إىل تشـجيع الناشئة 
عـى حفـظ القـرآن عـن طريق 
تنظيـم مسـابقات تقـام خـالل 
عـرب  الفضيـل  رمضـان  شـهر 

مسـاجد و زوايـا واليـة أدرار.
هـذه  تمويـل  يف  تسـاهم  و 
فرعيـة  مؤسسـات  االتفاقيـة 
رعايـة  بهـدف  لسـوناطراك 
الحافـظ  برنامـج  نشـاطات 
املـدارس  وتدعيـم   الصغـري 
يف  املسـاهمة  و  القرآنيـة 
الدينيـة  القيـم  عـى  املحافظـة 

الناشـئة. لـدى 
مراسـم توقيـع هـذه االتفاقية 
التـي أمضاها ممثلو املؤسسـات 
وايل  الفرعيـة لسـوناطراك مـع 
واليـة أدرار تمـت يف أجـواء جد 
مميـزة طبعهـا حضـور تالمذة 
املـدارس القرآنيـة و الزوايـا من 

القرآن. حفظـة 
ومسـاهمة سـوناطراك يف هذه 
املبـادرة تندرج ضمـن تقاليدها 
الراسـخة و املتجـذرة لتشـجيع 
اىل  تهـدف  التـي  املبـادرات 
املجتمع  املحافظـة عـى أصالـة 
الجزائري و هويتـه الحضارية .

فريال/ت
كامليا.س

كشـف  املدير الفرعـي للشـؤون القانونية 
بـن  سـعيد   ، للتجـارة  الجزائريـة  للغرفـة 
قانـة، خـالل يـوم درايس حـول دور الغرفـة 
مجـال  يف  والصناعـة  للتجـارة  الجزائريـة 
التحكيـم التجـاري نظمته بمقرهـا، أن مركز 
التجـاري  والتحكيـم  والوسـاطة  املصالحـة 
أحـى 30 ملفـا مودعـا عـى مسـتواه منـذ 
قضيـة   19 منهـا   ،2003 عـام  يف  إنشـائه 

وطنيـة و 11 قضيـة دوليـة.
ومـن مجمـوع هذه امللفـات تـم الفصل يف 
تسـعة منهـا إضافـة إىل ملـف بصـدد البـث 
فيـه، حسـب املدير الـذي أشـار إىل أن امللفات 
املتبقيـة )وعددهـا 20(، فقـد أقصيـت  لعدة 
أسـباب عـى رأسـها تسـوية النـزاع بطريقة 
وديـة واملصالحـة بـن الطرفـن، إىل جانـب 
عـدم تضمن بنـد التحكيم يف العقـد التجاري.

ويف هـذا الشـأن، أكد بن قانـة عى رضورة 
أن يضـع املتعاملـون االقتصاديون، مسـبقا، 
مـادة خاصة بـرط التحكيم يف حالة نشـوب 

خـالف بينهـم فيمـا يخـص تسـيري العقـد 
الـذي أبرمـوه، حيث يتـم تحديد الجهـة التي 

سـوف يحتكمـون اليها.
كمـا ركز عـى هذه أهميـة التحريـر الجيد 
مبـدأ  عـى  يقـوم  ان  يجـب  الـذي  للعقـود 
رىض الطرفـن باعتبـار أن "العقـد رشيعـة 

املتعاقديـن".
وأبـرز املتحدث أهميـة التحكيـم التجاري، 
بـدل اللجـوء اىل القضـاء يف فـض النزاعـات 
املرتبـة عـن تنفيـذ العقـود التجاريـة بـن 
بـه  يتميـز  ملـا  االقتصاديـن،  املتعاملـن 
هـذا اإلجـراء مـن رسيـة ورسعـة يف تسـوية 

الخالفـات.
الطـرق  هـذه  أن  أكـد  السـياق،  ذات  ويف 
البديلـة مـن أجـل الفصـل يف النزاعـات التي 
تثريهـا عقـود األعمال، تخـدم أكثـر مصلحة 
املتعامـل، بحكـم تخصـص هيئـات التحكيم 
يف مجـال تنفيـذ العقـود التجاريـة بمختلف 

. فها صنا أ

العامـة  املديـرة  أكـدت  جانبهـا،  مـن 
للغرفـة، نظرية فتحـي، دور مركـز املصالحة 
مرافقـة  يف  التجـاري  والتحكيـم  والوسـاطة 
املتعاملـن يف حالـة وجود نزاعـات مرتبة عن 

تنفيـذ عقودهـم التجاريـة.
وأضافـت أن مركـز املصالحـة والوسـاطة 
والتحكيـم التجاري هـو بمثابة "فضاء خاص 
االقتصـادي  املتعامـل  بمقـام  يليـق  ومميـز 
ويمنح لـه الحق يف مراقبة إجراءات الوسـاطة 

فيها". واملسـاهمة 
ويف عـرض قدمـه حـول أهميـة التحكيـم 
جـوالن  القانونـي  الخبـري  دعـا  التجـاري، 
إىل  اللجـوء  ثقافـة  تعميـم  إىل  بوكـدرون، 
الـركات  أن  مضيفـا  التجـاري،  التحكيـم 
الطريقـة يف  األجنبيـة تفضـل عمومـا هـذه 
الجهـات  اىل  اللجـوء  بـدل  النزاعـات  فـض 

الوطنيـة. القضائيـة 

بـوزارة  الـدويل  التعـاون  مديـر  أكـد 
املؤسسـات الناشـئة واقتصاد املعرفـة زكرياء 
اليـوم  أصبـح  املعرفـة  اقتصـاد  أن  مغنـي 
توجهـا اقتصاديا وواقعـا معاشـا يف الجزائر 
مـن خـالل الديناميكيـة التـي يعرفهـا عـى 

بالدنـا. يف  املحـيل  املسـتوى 
وكشـف زكرياء مغنـي  لدى نزولـه ضيفا 
للقنـاة  الصبـاح"  "ضيـف  برنامـج  عـى 
الجزائـر  إعـالن  اعتمـاد  أن  األوىل  اإلذاعيـة 
لتنمية املؤسسـات الناشـئة يف افريقيا الصادر 
عـن املؤتمـر االفريقـي للموسسـات الناشـئة 
املنظم بالجزائر شـهر ديسـمرب2022 يكتي 
أهميـة كبرية من أجـل خلق تعـاون إفريقي-

إفريقـي يف مجال املؤسسـات الناشـئة.
اإلتحـاد  أن  الصبـاح  ضيـف  وأوضـح 
اإلفريقـي وباعتمـاده إعـالن الجزائـر فإنـه 
يحيـي كثـريا دور الجزائر يف دعم املؤسسـات 
الناشـئة وأنـه يعـود بالفائدة عـى كل الدول 
اإلفريقيـة التـي تواجـه مختلـف التحديـات 

القـارة. يف  والصعـاب 
هـذا  مـن  الهـدف  أن   مغنـي  وأضـاف 
اإلعتمـاد هو ايجاد الوسـائل املاديـة واآلليات 
التـي تكفـل ملختلـف الـدول اإلفريقيـة جعل 
املعرفـة  وإقتصـاد  الناشـئة  مؤسسـاتها 

جـزءا أساسـيا مـن إقتصادياتهـا مشـريا إىل 
التـي تواجـه الشـباب اإلفريقـي  التحديـات 

بالتمويـل واملرافقـة. تتعلـق  والتـي 
التعـاون  أهميـة   ذاتـه  املتحـدث  وأبـرز 
اإلفريقـي –اإلفريقـي كفكـرة  حديثـة تبنتها 
الجزائـر وآمنـت بهـا الـدول اإلفريقيـة مـن 
خـالل دعهمـا لها. ولـم يخف مديـر التعاون 
الدويل بـوزارة املؤسسـات الناشـئة واقتصاد 
املعرفـة زكرياء مغني سـعي الـوزارة لتوفري 
يسـمح  الـذي  والعـام  القانونـي  اإلطـار 
األسـواق  نحـو  للتوجـه  الناشـئة  للـركات 
الخارجيـة . ويعتـرب إيجاد نظام بيئي حسـب 

-زكريـاء مغنـي- مـن أهـم التحديـات التي 
تواجه حاميل املشـاريع لتشـجيع نشـاطاتهم 
سـواء يف الجانـب التريعـي أو ذلـك املتعلق 
الـدويل  التعـاون  مديـر  وختـم   . بالتمويـل 
بوزارة املؤسسـات الناشـئة واقتصـاد املعرفة  
حديثـه بالتطـرق إىل اتفاقيـات الراكة التي 
تجمـع الجزائـر بعديـد الـدول العربيـة عى 
غـرار  )تونس.السـعودية.مرواألردن( حيث 
إهتمـام  محـل  أصبحـت  العربيـة  املنطقـة 
اإلبتـكار  مجـال  يف  الفاعلـن  مـن  الكثـري 

الناشـئة. واملؤسسـات 

تحصلـت مؤسسـة اإلسـمنت ومشـتقاته 
للمجمـع  التابعـة   ،)ECDE( بالشـلف 
الصناعـي إلسـمنت الجزائـر )GICA(، عـى 
  )CE(  شـهادة املطابقـة للمعايري االوروبيـة
لإلسـمنت الذي تنتجـه. ويتعلق األمـر بأنواع 
 :)N  42,5( بيطـون  التاليةجيـكا  اإلسـمنت 
بنيـان  جريي؛جيـكا  بورتالنـدي  اسـمنت 

)N 32,5( : اسـمنت بورتالنـدي جريي؛جيكا 
إنجـازات   )N 52,5( : اسـمنت بورتالنـدي 
 )  N-SR5  42,5( مضـاد   جريي؛جيـكا 
للكربيتـات.  مقـاوم  بورتالنـدي  اسـمنت   :
وويتـم منح شـهادات املطابقة مـع املقاييس 
الجمعيـة  طـرف  مـن  األوروبيـة  واملعايـري 
وكانـت   .)AFNOR( للتقييـس  الفرنسـية 

 )SCAEK( رشكـة االسـمنت لعـن الكبـرية
، التابعـة لنفـس املجمـع، قـد تحصلـت هي 
األخـرى يف شـهر جويلية 2022 عى شـهادة 
املطابقـة للمعايـري االوروبيـة )CE( لثـالث 
أنـواع مـن اإلسـمنت التـي تقـوم بإنتاجـه. 
كمـا تحصلـت يف جويلية 2019 عى شـهادة 
املطابقـة الخاصـة بمعايري املعهـد األمريكي 

للبـرول مـن أجـل إنتـاج االسـمنت البرويل 
الذي يسـتخدم يف قطاع املحروقات. وتسـمح 
هذه الشـهادات ملجمـع جيكا، الـذي يرمي يف 
إطار اسـراتيجيته للتصديـر وتعزيز وجوده 
دخـول  تسـهيل  إىل  األسـواق،  مختلـف  يف 
السـيما  الخارجيـة  األسـواق  إىل  منتجاتـه 

منها. األوروبيـة 

امينة.س

وزير الطاقة والمناجم يستقبل وفدا 
من روساتوم

امينة.س
امينة.س

لتدعيم السوق باللحوم الحمراء “تدريجيا” قبل رمضان

  الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة

كشف عن عدة شركات في مجال االبتكار مع دول عربية..مغني:

التابعة لجيكا بالشلف

ال�صروع في دخول الدفعات الأولى من 10 الف راأ�س من العجول 
ال�صبت المقبل

مركز الو�صاطة والتحكيم التجاري ا�صتقبل 30 ملفا منذ اإن�صائه

اعتماد اإعالن الجزائر لتنمية الموؤ�ص�صات النا�صئة في اإفريقيا 
يعود بالفائدة على كل دول القارة

موؤ�ص�صة الإ�صمنت وم�صتقاته  تتح�صل على �صهادة المطابقة للمعايير الأوروبية

نحو التعاون بين محافظة 
الطاقة الذرية  و�صركة في 

مجال الطاقة النووية

االقتصادي

الطاقـة  وزيـر  اسـتقبل 
 ، عرقـاب   محمـد  واملناجـم 
مـن  وفـدا  الـوزارة،  بمقـر 
الروسـية  الحكوميـة  الركـة 
روسـاتوم،  النوويـة،  للطاقـة 
العـام،  املديـر  نائـب  بقيـادة 
مديـر التعاون الـدويل، بوريس 
محافـظ  بحضـور  أرسـييف، 
الطاقـة الذريـة واطـارات مـن 

الـوزارة.
وتركزت املحادثـات عى حالة 
عالقـات التعاون بـن محافظة 
ورشكـة  الذريـة   الطاقـة 
النوويـة  الطاقـة  مجـال  يف 
واسـتخداماتها النشـطة والغري 

السـلمية  لألغـراض  نشـطة 
تطويرهـا. وآفـاق 

الطرفـان  ناقـش  كمـا 
املوضوعـات املتعلقـة بتطويـر 
التعـاون، وال سـيما يف مجـال 
اسـتخدام التكنولوجيـا النووية 
يف الطـب وإجـراءات التصويـر 
إنتـاج  وكذلـك  التشـخييص، 
الجزائـر. يف  املشـعة  النظائـر 

أخـريًا  الطرفـان  وتنـاول 
املجـاالت املختلفـة التـي توجد 
فيهـا فـرص لتبـادل الخـربات 
لالهتمامـات  حلـول  ووضـع 

املجـال. هـذا  يف  املشـركة 

فريال/ت

  في اطار مسابقة وطنية لحفظ القران 
تقام خالل شهر رمضان الفضيل

إسكندر ا
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كأس الملك سلمان”لألندية”

رشف  الجزائـر،  نالـت 
العربيـة  األلعـاب  احتضـان 
األوملبيـة، خـالل شـهر جويلية 
املقبـل، وهـو الحـدث القـاري 
ألعـاب  بطولـة  بعـد  الثانـي 
البحـر األبيـض املتوسـط، وفق 
عـرب  الثالثـاء  امـس  جـاء  مـا 
وكالـة األنبـاء التونسـية وموقع 
الجزائري. العمومـي  التلفزيون 

عقـب  القـرار،  هـذا  وأتخـذ 
للمكتـب   38 الــ  االجتمـاع 
اللجـان  التحـاد  التنفيـذي 
املنعقـدة  العربيـة  األوملبيـة 

بمدينـة جـدة السـعودية، منح 
الجزائـر رشف احتضان األلعاب 
شـهر  يف  األوملبيـة  العربيـة 

املقبـل. جويليـة 
ويذكـر أن اللجنـة التنفيذيـة 
التحـاد اللجان األوملبيـة العربية 
عقـدت اجتماعـا بجدة برئاسـة 
األمـري عبـد العزيـز بـن تركي 
رئيـس  وبمشـاركة  الفيصـل، 
األوملبيـة  الوطنيـة  اللجنـة 
بوصيـان  محـرز  التونسـية 
بصفتـه نائـب رئيـس االتحاد.

الجزائر تحت�صن الألعاب 
العربية في جويلية المقبل

محرز يتحدى غوارديول باأرقامه 
اأمام ليبزيغ في الأبطال

علي عا�صور: ن�صعى لتجاوز 
فوارق الم�صتوى البدني

منتخـب  قائمـة  تشـهد  أن  منتظـرا  بـات 
الجزائر ملواجهتي النيجـر يف إطار التصفيات 
املؤهلـة لـكأس أمـم أفريقيـا 2024 ثورة يف 

تشـكيلة املـدرب جمـال بلمايض.
عجـزه  منـذ  الجزائـر،  منتخـب  ويعيـش 
حالـة   ،2022 العالـم  لـكأس  التأهـل  عـن 
من عـدم االسـتقرار يف املسـتوى، ممـا جعل 
األصـوات تتعـاىل مطالبـة بـرورة إحداث 
تغيـري رسيـع، وضخ دمـاء جديـدة ملجموعة 
الـذي  الطلـب  وهـو  الصحـراء،  محاربـي 
سـيلبيه جمـال بلمـايض خالل فـرة التوقف 

الـدويل املقبلـة.
وكشـف سـعيد فـالك، صحفـي التلفزيون 
الجزائـري، أن جمال بلمايض يسـتعد إلحداث 
ثـورة، والتخـيل عـن بعـض كـوادره، عـرب 
إبعـاد العبن اثنن عـى أقل تقديـر، يمتلكان 

شـعبية كبرية لـدى جماهـري الخر.
ووفقـا للمعلومـات املتحصـل عليهـا مـن 
جمـال  فـإن  الرياضيـة"،  "العـن  طـرف 
بلمايض سيسـقط من حسـاباته، مثلما سـبق 
لنـا ذكـره، الحـارس رايس وهـاب مبولحي، 
منتخـب  مرمـى  حراسـة  ثالثـي  ليكـون 

ماندريـا،  أنطونيـو  مـن  مشـكال  الجزائـر 
أوكيدجـا. وألكسـندر  زغبـة،  ومصطفـى 

وإضافة للحـارس املخرم، فـإن بلمايض 
"العبـه  عـن  سـيتخى  أنـه  املرجـح  مـن 
نقـص  بسـبب  مانـدي،  عيـى  املحبـوب" 
مـع  منـه  يعانـي  الـذي  الفـادح  املنافسـة 
فريقـه فياريـال اإلسـباني، وهو ما سـيمثل 
خيـارا مؤملا بالنسـبة ملـدرب الخـر، الذي 

أكـد مـرارا أن قلـب دفاعـه هـو أكثـر العب 
محـرف ومنضبـط تعامـل معـه.

ولتعويـض عيـى مانـدي، فـإن بلمـايض 
قـرر اسـتدعاء جعـوان حاجـم، العـب نانت 
الفرنـي، الـذي يلعـب كظهـري أيـر، لكنه 

قـادر عـى النشـاط يف املحور.
ويف حالـة عـدم تأهـل حاجم عى مسـتوى 
الفيفـا، بسـبب اإلجـراءات اإلداريـة الخاصة 
"قانـون  الرياضيـة  جنسـيته  بتغيـري 
الباهامـاس"، فـإن بلمـايض سـيلجأ ملدافعه 
املخـرم عبـد القـادر بـدران، الـذي يقدم 
عروضـا محرمـة يف الـدوري السـعودي مع 
فريـق ضمـك. وإن كان اسـتبعاد مبولحـي 
ومانـدي منتظـرا، بالنظـر لوضعيتهما، فإن 
كبـرية  وبنسـبة  سـتكون  املدويـة  املفاجـأة 
التخـيل عـن يوسـف باليـيل، الـذي أصبحت 
مكانتـه يف مهـب الريح، بعد ضمـان الجزائر 
خدمـات الثنائي الشـاب بدر الديـن بوعناني 
الـذي  للتوهـج  إضافـة  شـعيبي،  وفـارس 
يعيشـه سـعيد بـن رحمـة، الـذي يبحث عن 
إيجـاد مكانـة أساسـية له مـع الجزائـر بعد 

انتظار. طـول 

تخطـط الجزائـر إلحـداث نهضة كروية تسـمح 
لألنديـة املحليـة باملنافسـة عـى األلقـاب اإلقليمية 

والقارية خـالل السـنوات القليلـة املقبلة.
نفسـها  الجزائريـة يف فـرض  األنديـة  وفشـلت 
عـى السـاحتن املحليـة والقارية خالل السـنوات 
األخـرية، ممـا أثـار موجـة كبـرية مـن االنتقادات 

لـدى املالحظـن واملتابعـن.
ولـم يتـوج أي ناد جزائـري بلقـب دوري أبطال 
أفريقيـا منـذ نسـخة عـام 2014 التـي فـاز بهـا 
وفاق سـطيف عى حسـاب فيتا كلـوب الكونغويل. 
كمـا لـم يسـبق ألي فريق جزائـري أن فـاز بلقب 
النسـخة الجديدة مـن كأس الكونفدرالية األفريقية 

منذ عـام 2004.
عـى الصعيـد العربـي، لم يفـز أي نـاد جزائري 
األبطـال  لألنديـة  العـرب  كأس  بطولـة  بلقـب 
منـذ نسـخة عـام 2013 التـي تـوج بهـا اتحـاد 

العاصمـة.
وتسـتعرض "العـن الرياضية" خالل السـطور 
الجزائريـة،  الفـرق  إخفاقـات  أسـباب  التاليـة 
والخطـة املرتقبـة مـن أجـل إعادتهـا مجـددا إىل 

البطـوالت. طريـق 

أزمات مالية خانقة
تعانـي معظـم األنديـة الجزائريـة من مشـاكل 
ماديـة كبرية أثرت عى تنافسـيتها عـى الصعيدين 

القـاري واإلقليمي خـالل السـنوات األخرية.
معظـم  لبيـع  الجزائريـة  الفـرق  واضطـرت 
طـوال  واألوروبيـة  العربيـة  لألنديـة  نجومهـا 
التـي  املاديـة  األزمـات  جـراء  األخـرية  السـنوات 

اسـتقرارها. هـزت  والتـي  رضبتهـا 
واتحـاد  الجزائـر،  مولوديـة  أنديـة  وباسـتثناء 
قسـنطينة  وشـباب  بلـوزداد،  وشـباب  الجزائـر، 
وشـبيبة السـاورة اململوكـة مـن قبـل الـركات 
الوطنيـة، فـإن باقـي الفـرق تـرزح تحـت طائلة 

الخانقـة. املاليـة  الصعوبـات 

وتحتفـظ الذاكـرة يف هـذا اإلطـار بعدة مشـاكل 
حصلـت لألنديـة الجزائرية جـراء األزمـات املالية، 
حيـث كاد نـادي اتحـاد العاصمـة ينسـحب مـن 
بطولـة دوري أبطـال أفريقيا لعام 2019 بسـبب 
فشـله يف توفـري طائـرة تقلـه للنيجـر مـن أجـل 

نـادي سـونيديب. مالقاة 
كما شـهد نـادي وفاق سـطيف هجـرة جماعية 
لنجومـه بسـبب عـدم حصولهـم عى مسـتحقاته 
املاديـة، عى غرار حسـام الدين غشـة الـذي رحل 

الركي. أنطاليا سـبور  لنـادي 
كمـا تعرض نـادي شـبيبة القبائـل لعقوبة املنع 
مـن التعاقـد مـع العبـن جـدد مـن قبـل االتحاد 
الـدويل لكـرة القـدم "فيفا" بسـبب عـدم خالص 

مسـتحقات العبـن ومدربن سـابقن.

الرشكات الوطنية هي الحل
هـذه الوضعيـة الرياضية الصعبة التي تعيشـها 
بالسـلطات  دفعـت  الجزائريـة  األنديـة  معظـم 
الجزائريـة للتدخـل مـن خـالل تكليـف الركات 

الوطنيـة برعايتهـا.
هاتـف شـهري  قـام مشـغل  الصـدد،  ويف هـذا 

القبائـيل وأصبـح  النـادي  بـراء أغلبيـة أسـهم 
املالـك الرسـمي لـه عى أمـل ضـخ أمـوال طائلة 
انطالقـا مـن املوسـم املقبـل بهـدف بنـاء فريـق 

. ي قو
مـن جهتـه، اقـرب نـادي وفـاق سـطيف مـن 
الخـروج مـن النفـق املظلـم، حيث اقربـت إحدى 
الـركات الوطنيـة الكـربى املتخصصـة يف مجال 
مـن  والغازيـة  الكهربائيـة  بالطاقـة  التزويـد 

االسـتحواذ عـى معظـم أسـهمه.
الـدوري  أنديـة  كل  أن  املـؤرشات  كل  وتؤكـد 
الدعـم  مـن  ستسـتفيد  الجزائـر  يف  الجزائـري 
العمومي عرب الركات الوطنيـة صاحبة اإلمكانات 
املاديـة الضخمـة. هـذه القـرارات التاريخية تبر 
بحصـول نهضـة كرويـة يف الجزائـر قـد تسـمح 
لألنديـة املحليـة باسـتعادة عافيتهـا املاليـة، وهو 
مـا سيسـمح لهـا باملنافسـة الجدية عـى األلقاب 

العربيـة واألفريقيـة.
يذكـر أن الدولـة الجزائرية قامت يف وقت سـابق 
باالسـتثمار يف البنيـة التحتيـة من خـالل بناء عدة 

مالعب تسـتجيب للمواصفـات العاملية.

مـدرب  جاليـت  مصطفـى  أكـد 
املهمـة  صعوبـة  السـاورة،  شـبيبة 
التـي تنتظـر فريقـه اليـوم األربعاء 
أصحـاب  مواجهـة  الكويت،عنـد  يف 
منافسـات  مسـتهل  يف  األرض 
امللـك  "كأس  العربيـة  البطولـة 

. ية لألند " ن سـلما
النـدوة  خـالل  جاليـت  وقـال 
إن  امـس،  التـي عقدهـا  الصحفيـة 
الفـرق  أبـرز  مـن  الكويـت  فريـق 
الـدوري  ويتصـدر  الخليجيـة 
مـن  العديـد  ويضـم  الكويتـي، 
الدوليـن، وهـو مـا يجعـل املواجهة 
صعبـة عـى أرضـه وبـن جمهوره.

الهـداف  جاليـت،  يخـف  ولـم 
أن  السـاورة،  لفريـق  التاريخـي 
طمـوح فريقة كبـري للوصـول ألبعد 
مـدى يف البطولة العربيـة، لتعويض 
اإلخفـاق القـاري ببطولـة أفريقيـا.

وأوضـح جاليـت، أن الثقـة كبـرية 
تمثيـل  عـى  وقدرتهـم  العبيـه،  يف 
الكـرة الجزائريـة يف البطولة بصورة 
مميـزة. وعـن الخطـوات املقبلـة يف 
البطولـة العربية، كشـف أن نسـور 
الجنـوب يفكـرون يف تجـاوز عقبـة 
الكويـت أوال عـى أن يكـون التفكري 
بشـكل تدريجـي لقـادم املباريـات.
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�صحايا وبدائل واأوراق جديدة.. ثورة داخل منتخب الجزائر

ال�صركات الوطنية كلمة ال�صر.. كيف تخطط الجزائر 
لإحداث نه�صة كروية؟

جاليت: مواجهة الكويت الكويتي �صعبة 

رياضـــة

هـدف  محـرز  ريـاض  سـجل 
فريقـه الوحيـد يف جولـة الذهاب، 
بكـرة أرضيـة وكان النجم الوحيد 
عـى  حافـظ  الـذي  الفريـق  يف 
مسـتواه يف املواجهـة ولـم يتأثـر 
بالتعديـالت التي قام بهـا مدربه، 
فريقـه  أمكـن  هدفـه  وبفضـل 
السـيطرة عـى جانـب كبـري مـن 
اللقـاء الذي محـرز نجمـه األول.
الجزائـري  الالعـب  وكان 
محظوظـاً يف كل مـرة لعـب فيها 
يف مواجهـة اليبزيـغ، حيـث تمكن 
املباريـات  كل  يف  التسـجيل  مـن 
السـابقة التـي لعبهـا يف أملانيا أو 
مانشسـر أمـام النـادي األملانـي، 
وهـو سـبب قـد يُحفـز غوارديوال 
عـى االسـتعانة مجـدداً بخدمات 
التأهـل  يضمـن  حتـى  محـرز 
الـذي  وتـدارك تراجـع املسـتوى 
شـهده أداء "السيتي" يف املباريات 

األخـرية.

معاملة قاسية
وكان  ذهابـاً  سـجل  أنّـه  رغـم 
الالعـب الوحيـد الـذي حافظ عى 
محـرز  ريـاض  أن  إال  مسـتواه، 
واجـه معاملـة قاسـية مـن قبـل 
مدربه اإلسـباني، الذي لـم يعتمد 
عليه يف آخـر مباراتـن يف الدوري 
اإلنكليـزي، وخـالل املواجهتن لم 
يقـدم الفريق مـردوداً مهمـاً لكن 
عليـه  اإلبقـاء  اختـار  غوارديـوال 

. يالً بد
وتعاُمـل املـدرب اإلسـباني مـع 
غريبـاً،  يبـدو  الجزائـري  النجـم 
وهـو الوحيـد الـذي يدفـع ثمـن 
الـذي يعمـد  سياسـة غوارديـوال 
باسـتمرار إىل التخـيل عـن نجمـه 

الجزائـري.

مـدرب  عاشـور  عـيل  أكـد 
الكويـت، أن الفـوارق البدنيـة 
للكـرة اإلفريقيـة مـع نظريتها 
الخليجيـة، لـن تكـون عائقـا 
لتجاوز عقبة شـبيبة السـاورة 
، غـدا، بالـدور األول من بطولة 
لألنديـة  سـلمان  امللـك  كأس 

العربيـة.
وقـال عاشـور يف تريحات 
الصحفـي  املؤتمـر  خـالل 
نقلـه  والـذي  اليـوم  ظهـر 
موقـع كـورة : "الثقـة كبـرية 
وقدرتهـم  الكويـت،  العبـي  يف 

يتمتعـون  مـا  اسـتغالل  عـى 
بـه مـن مميـزات، لتجـاوز أي 
فـوارق عـى املسـتوى البدنـي 
الـذي تتميـز بـه كـرة شـمال 
إفريقيـا وأضـاف عاشـور، أن 
الكويـت يجـد دعما كبـريا من 
إدارة النـادي، معربـا عن أمله 
يف  نقطـة  ألبعـد  الوصـول  يف 

البطولـة.
وكشـف أن صفـوف الكويت 
ال تعانـي غيابـات يف مواجهـة 

الساورة.
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نــادي  مــدرب  تحــدث 
أندرلخــت البلجيكــي، بريــان 
ــي  بريمــر عــن العــروض الت
ــري  ــدويل الجزائ ــا ال يقدمه

ــليماني. ــالم س إس
و أكــد بريــان يف تريحــات 
إعــالم  وســائل  نقلتهــا 
مــن  بلجيــكا  يف  مختلفــة 
ــت أون الين"،  ــا "أندرلخ بينه
ــالم  ــن أداء إس ــه راض ع بأن
يكــون  فهــو  ســليماني، 
دائمــا يف مســتوى التطلعــات 
أهــداف  عــدة  بتســجيله 

ــه. ــذ وصول ــة من مهم
كمــا اعــرف املتحــدث ذاتــه 

بأنــه يرغــب يف بقــاء املهاجــم 
الجزائــري يف النــادي املوســم 
ــف  ــرف كي ــو يع ــل، فه املقب
يحافــظ عــى الكــرة ويســجل 

بســهولة.
كالمــه  املــدرب  واختتــم 
عــن العــب " الخــر"، بأنــه 
أصيــب بكاحلــه يف نهايــة 
ــه  ــد تعرض ــوط األول بع الش
ــا  ــه كان متعبً ــة ، لكن لرب
مــن  يمنعــه  لــن  وذلــك 
دوري  لقــاء  يف  الحضــور 
ــوم  ــال ي ــد فياري ــر ض املؤتم

األحــد املقبــل.

جابري ه

دمـاء  لتجديـد  بلمـايض  جمـال  يخطـط 
منتخـب الجزائر، خـالل فرة التوقـف الدويل 
املقبلـة املقررة يف شـهر مـارس/ آذار الحايل، 
عـرب ضـم عـدة مواهـب جديـدة تظهـر معه 

للمـرة األوىل.
ويواجـه بطـل أفريقيـا يف مناسـبتن نظريه 
النيجـر، يومـي 23 و27 مـن الشـهر الحايل، 
أمـم  كأس  إىل  املؤهلـة  التصفيـات  ضمـن 
كـوت  سـتحتضنها  التـي   2024 أفريقيـا 

ديفـوار بدايـة العـام املقبـل.
وكشـفت مصادر فرنسـية عـن تواجد جيل 
جديـد مـن الالعبـن من أصحـاب الجنسـية 
السـعادة"  "وزيـر  رادار  عـى  املزدوجـة 
السـاعي إلعادة بنـاء منتخب جديـد قادر عى 

الذهـاب بعيـدا يف املنافسـات املقبلـة.
وترصـد "أخبـار الصبـاح" عـرب التقريـر 
التـايل أبـرز املواهـب مـن أصحاب الجنسـية 
املزدوجـة املرشـحة لالنضمـام لـ"محاربـي 
الصحـراء" انطالقـا مـن فرة التوقـف الدويل 
املقبلـة، والتـي ملعت عـى السـاحة األوروبية 

األخرية. الفـرة  خـالل 

حسام عوار
نجـم أوملبيك ليـون منح موافقتـه عى تغيري 
جنسـيته الكرويـة مـن فرنسـية إىل جزائرية، 
بعـد أن أيقـن بصعوبـة فـرض نفسـه مـع 

"الديـوك" ألسـباب عدة.
ويسـعى عـوار إلعطـاء دفع جديد ملسـريته 
الكرويـة إثـر املشـاكل التـي عاشـها مؤخـرا 
بسـبب  مناسـبات   7 يف  فرنسـا  بطـل  مـع 

رفضـه تجديـد عقـده.
حلـول  عـدة  يقـدم  أن  عـوار  وبإمـكان 
تكتيكيـة ملنتخـب الجزائـر خاصة أنـه يمتاز 
بقدرتـه عـى اللعـب يف جميع مراكز الوسـط 

وأيضـا يف منصـب الجنـاح األيـر.

ريان آيت نوري
الظهـري األيـر لولفرهامبتـون اإلنجليـزي 
قـدم هـو االخـر موافقتـه النهائية عـى حمل 
قميـص منتخـب الجزائـر يف املسـتقبل، وقام 
عمليـة  تقتضيهـا  التـي  اإلجـراءات  بجميـع 

تغيـري جنسـيته الكرويـة.
ويعتـرب نوري إحـدى أبرز مواهـب الدوري 
اإلنجليـزي املمتـاز "بريمريليـج"، ممـا جعله 
يف  كـربى  أنديـة  عـدة  رادار  عـى  يتواجـد 

إنجلـرا وخارجهـا.
ورغم صغر سـنه )21 عامـا(، يملك الالعب 
يف سـجله 64 مبـاراة ضمـن "الربيمريليـج" 
أسـهم خاللهـا يف 8 أهـداف مـا بـن صناعة 

 . وتسجيل

كيفن فان دين كريخوف
الفرنـي  باسـتيا  لنـادي  األيمـن  الظهـري 
"ليكيـب"  لصحيفـة  تريحـات  يف  كشـف 
الرياضيـة الفرنسـية عـن قـرب حصوله عى 
جـواز السـفر الجزائـري الـذي سيسـمح له 
رسـميا بحمل قميـص "محاربـي الصحراء".

وتألـق الالعـب صاحـب الـ27 عامـا ضمن 
النسـخة الحاليـة مـن دوري الدرجـة الثانية 

9 أهـداف مـا بـن  الفرنـي بمسـاهمته يف 
صناعـة وتسـجيل خـالل 27 مبـاراة شـارك 

. فيها
بلمـايض  إعجـاب جمـال  ونـال كريخـوف 
الـذي يخطـط لتقويـة منصب الظهـري األيمن 
بالعبـن جـدد يف ظل كثـرة إصابات يوسـف 

عطـال وتراجـع أداء حسـن بـن عيادة.

فارس شايبي
موهبـة تولـوز يعترب أحـد أبرز اكتشـافات 
الفرنـي،  الـدوري  مـن  الحاليـة  النسـخة 
وهـو مـا جعله محـل إشـادة كبرية مـن قبل 

واملتابعـن. املالحظـن 
وخاض شـايبي 28 مباريات خالل املوسـم 
الحـايل ضمـن دوري وكأس فرنسـا، سـجل 
فيهـا 6 أهداف وأهـدى 6 تمريرات حاسـمة.

ووافـق الالعب عـى تمثيل منتخـب الجزائر، 
رغـم الضغوطـات التـي يتعـرض لهـا مـن 
أجـل تمثيـل منتخـب فرنسـا تحـت 23 عاما 

اليورو. بطولـة  يف 

بدر الدين بوعناني
تألـق املهاجـم صاحب الــ18 عاما بشـكل 
الفت مـع نادي نيس خـالل الجـوالت األخرية 
من الـدوري الفرنـي، حيث صنـع 3 أهداف 
بوعنانـي  ويلقـب  خاضهـا.  مباريـات   8 يف 
بـ"محـرز الجديـد" نظـرا لتشـابه طريقـة 
لعبـه مع تلـك التـي يمتلكهـا ريـاض محرز 
قائـد "محاربي الصحـراء" ونجم مانشسـر 
سـيتي اإلنجليـزي. وسـبق لبوعنانـي أن مثل 
منتخبـات فرنسـا للشـباب، غـري أنـه وافـق 
مؤخـرا عـى تغيـري جنسـيته الكرويـة مـن 
أوردتـه  مـا  حسـب  جزائريـة،  إىل  فرنسـية 

صحيفـة "ليكيـب".

نيـس  العـب  بوعنانـي،  الديـن  بـدر  أثـار 
الفرنـي واملعروف باسـم "محـرز الجديد"، 
حالة مـن الغضب يف فرنسـا، بسـبب منتخب 

ئر. لجزا ا
أن  أكـدت  قـد  صحفيـة  تقاريـر  وكانـت 
الجزائـر  منتخـب  تمثيـل  اختـار  بوعنانـي 
خـالل الفـرة املقبلـة، رغـم أنـه كان يمتلـك 

فرنسـا. منتخـب  اللعـب مـع  فرصـة 
بـدر الديـن بوعنانـي يبلـغ مـن العمر 18 
عامـا، وسـبق أن مثل منتخب فرنسـا يف فئات 
أقـل مـن 16 و18 و19 سـنة، قبـل أن يقرر 
منتخـب  وتمثيـل  الكرويـة  تغيـري جنسـيته 

ئر. لجزا ا
صحيفـة "ليكيـب" الفرنسـية كشـفت عن 
رد فعـل االتحـاد الفرنـي لكرة القـدم، بعد 
منتخـب  تمثيـل  الجديـد"  "محـرز  اختيـار 

املقبلة. الفـرة  الجزائـر خـالل 
وأوضحـت الصحيفـة أن االتحـاد الفرنـي 

فوجـئ بقـرار بوعنانـي، خاصـة وأنـه كان 
يصنـف مـن طـرف مدربـي الفئات السـنية 
لكواحـد مـن أفضل املواهـب الصاعـدة، ومن 
أكثـر العنـارص املؤهلـة للتألـق يف املسـتوى 

العـايل خـالل السـنوات القادمـة.
واعتـربت الصحيفة أن خيـار صاحب القدم 
لفرنسـا،  بالنسـبة  يعتـرب خسـارة  اليـرى 

بعـد  وضعيتـه  ملناقشـة  بالعـودة  مطالبـة 
سـنوات، عندمـا يبلـغ قمـة مسـتواه، ويصل 

ملرحلـة النضـج.
الـذي  الالعـب  أن  إىل  "ليكيـب"  وأشـارت 
يضـع ريـاض محرز، نجم مانشسـر سـيتي 
اإلنجليـزي، كقـدوة لـه لـم يكـن ينـوي الرد 

الجزائر. عـى  رسيعـا 
ما حسـم األمـور هـي املحادثات مـع والده، 
وهـو حارس سـابق يف نـادي وداد تلمسـان، 
وزمالئـه يف نيـس، يوسـف عطـال وهشـام 
بـوداوي وياسـن براهيمـي، إضافـة التصال 
مـن جمال بلمـايض، مدرب منتخـب الجزائر.

ويُرتقـب أن يتواجـد بوعنانـي بدايـة مـن 
يـوم اإلثنن القـادم مـع املنتخـب الجزائري، 
يف حـال تـم املوافقة بشـكل رسـمي مـن قبل 
تغيـريه  عـى  القـدم  لكـرة  الـدويل  االتحـاد 

الرياضيـة. لجنسـيته 

يواصـل العديد من املواهـب يف الدوريات 
املنتخـب  تمثيـل  اختيـار  األوروبيـة 
الجزائـري، يف ظـل الظروف شـبه املثالية 
التـي تمـر بهـا كتيبـة "الخـر" برفقة 

املديـر الفنـي جمـال بلمـايض.
"ليكيـب"  صحيفـة  تقريـر  وحسـب 
أفضـل  ثانـي  فـإن  اإلثنـن،  الفرنسـية، 
هـداف وأفضـل ممـر لفريـق باسـتيا يف 
دوري الدرجـة الثانيـة الفرنـي، كيفـن 
فـان دين كريخـوف، صاحب الــ26 عاما 
بات قريبـاً من تمثيل املنتخـب الجزائري.

األيمـن  املدافـع  أن  التقريـر،  وأضـاف 
الـذي يتمتـع بخصائـص هجوميـة، بـدأ 
الجزائريـة،  الجنسـية  اسـتخراج  عمليـة 
بهـدف الحصول عى االسـتدعاء األول من 

املـدرب بلمـايض.
ويواصل مـدرب "الخـر"، البحث عن 
تعزيـزات لكتيبتـه يف البطوالت الفرنسـية 

عـى مختلـف درجاتهـا، فبعد بـدر الدين 
بوعنانـي العـب نيـس، أصبـح كريخـوف 
قريبـا مـن "محاربـي الصحـراء"، حيث 
يخطـف األنظار كأفضـل ممـرر بالنادي 
)5 تمريـرات حاسـمة(، وهو أيضـاً ثاني 

أفضـل هـداف )4 أهداف(.
وبـدأ كريخـوف عمليـة الحصـول عـى 
والـده،  جنسـية  الجزائريـة،  الجنسـية 
وحـول هـذا قـال يف تريحـات للمصدر 

ذاتـه: "ال بـد يل من الذهـاب إىل القنصلية 
مرتبـط  أنـا  الجنسـية.  عـى  للحصـول 

بأصـويل وأنـا فخـور بذلـك".
بـارشت  الشـديد  "لألسـف  وأضـاف: 
يف  الجنسـية  عـى  الحصـول  إجـراءات 
وقـت متأخـر قليال، قبـل املعسـكر املقبل 
للمنتخـب الجزائـري، لكنـي جاهز لحمل 
ألوان بلـد والـدي يف قادم االسـتحقاقات. 
مـن  الكثـري  والـدي،  بأصـول  أفتخـر 
أقاربـي هنـاك. ذهبـت إىل الجزائـر مـرة 

واحـدة فقـط".
كريخـوف  انضمـام  خطـوة  وسـتكون 
مهمـة يف هـذا التوقيـت، يف ظـل تواصـل 
نيـس  لنـادي  األيمـن  الظهـري  متاعـب 
الفرنـي، يوسـف عطـال، مـع سلسـلة 
مـن اإلصابـات املتتالية جعلتـه يغيب عن 

العديـد مـن املباريـات املهمـة لفريقـه.

5 جواهر "اأوروبية" تقود حلم منتخب الجزائر الجديد

ب�صبب منتخب الجزائر.. "محرز الجديد" يثير الغ�صب في فرن�صا

نجم با�صتيا على اأعتاب "الخ�صر".. مك�صب جديد لبلما�صي

خطـف الجزائـري إسـماعيل 
بـن نـارص، العب وسـط ميالن، 
فريقـه  األنظـار رغـم سـقوط 
منافسـات  ضمـن  مجـددا 

اإليطـايل. الـدوري 
مـع  ميـالن  وتعـادل 
 ،1-1 بنتيجـة  سـالرينيتانا 
جمعـت  التـي  املبـاراة  خـالل 
ملعـب  عـى  اإلثنـن،  بينهمـا، 
سـان سـريو، يف الجولـة الـ26 

اإليطـايل. الـدوري  مـن 
يف  التسـجيل  ميـالن  وافتتـح 
الدقيقـة األخـرية مـن الشـوط 
مهاجمـه  طريـق  عـن  األول 
الفرنـي أوليفييـه جـريو، بعد 
عرضيـة من بـن نارص نفسـه.
العـب  ديـا،  بواليـي  أن  غـري 
سـالرينيتانا أفسـد ليلـة الالعب 
عندمـا  املميـزة،  الجزائـري 
سـجل هدف التعـادل للضيوف 
عمـر  مـن   61 الدقيقـة  يف 

املبـاراة.
وحصـل بـن نارص عـى ركلة 
جـزاء خـالل املباراة، احتسـبها 
عـاد  لكنـه  السـاحة،  حكـم 
وألغاها بعـد العـودة إىل  تقنية 
الفيديـو، بداعـي عـدم تعرض 

الالعـب الجزائـري لإلعاقـة.
التعـادل هـو التعثـر الثانـي 
عـى التـوايل الـذي يسـقط فيه 
مـن  الهزيمـة  عقـب  ميـالن، 
يف   1-2 بنتيجـة  فيورنتينـا 

املاضيـة. الجولـة 
ورفـع ميـالن رصيـده بهـذا 

التعـادل إىل 48 نقطـة، يحتـل 
الرابـع يف جـدول  املركـز  بهـا 
اإليطـايل،  الـدوري  ترتيـب 
املؤهـل لـدوري أبطـال أوروبا، 
رومـا  أمـام  نقطـة  بفـارق 

الخامـس. املركـز  صاحـب 
التـي  القويـة  املسـتويات 
جعلتـه  نـارص  بـن  قدمهـا 
يحصـل عـى أفضـل تقييم بن 
مـن  الفريقـن  العبـي  جميـع 
موقع "هوسـكورد" املتخصص 

اإلحصائيـات. يف 
اإلنجليـزي  املوقـع  ومنـح 
العب الوسـط الجزائـري تقييما 
مـن   7.72 إىل  وصـل  مرتفعـا 
10 درجـات، رغـم أنـه غـادر 
نهايتهـا، وتحديدا  قبـل  املباراة 

.84 الدقيقـة  يف 
4 كـرات  نـارص  بـن  وسـدد 
لـم  سـالرينيتانا،  مرمـى  عـى 
القائمـن  أي منهـا بـن  تكـن 
والعارضـة، لكنه من بـن أكثر 

املبـاراة. يف  تسـديدا  الالعبـن 
الجزائري  كمـا مـرر الالعـب 
75 تمريـرة، بدقـة وصلـت إىل 
تمريـرات   3 منهـا   ،94.7%
مفتاحية، باإلضافـة إىل 8 كرات 

عرضيـة و7 كـرات طوليـة.
الدفاعـي،  املسـتوى  عـى 
نجـح بـن نـارص يف اسـتعادة 
كرتـن، وتدخـل لخطـف كـرة 
أخـرى، بينمـا ارتكـب خطأ يف 
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تمكنـت مصالـح أمـن والية سـطيف، من 
توقيـف مـروج خطـري للمؤثـرات العقليـة، 
كميـة  حجـز  مـع  أشـخاص،   04 رفقـة 
معتـربة مـن املؤثـرات العقليـة ومبلـغ مايل 
هـام هومـن عائـدات الرويج.العملية أطرت 
بموجـب معلومات تشـري لتحركاته مشـبوهة 
لشـخص خطري معـروف بتورطـه يف قضايا 
ترويـج للمؤثـرات العقليـة، ليتم رسـم خطة 
محكمـة كانـت كفيلـة بتحديـد هويتـه ثـم 

توقيفـه مـع حجـز مـا يفـوق 1000 وحدة 
األنـواع  مـن شـتى  العقليـة  املؤثـرات  مـن 
وكميـة أخـرى ذات مفعـول مؤثـر عقليا، إىل 
جانـب 30 وصفـة طبية صوريـة، مبلغ مايل 
يقـدر ب 25 مليـون سـنتيم هومـن عائدات 
ترويـج هـذه السـموم، لتكشـف التحريـات 
فيمـا بعـد ضلـوع أربعـة أشـخاص آخرين 
تـم توقيفهم، ملـف جزائي أعد ضد املشـتبه 
فيهـم الخمسـة الذيـن سـيحالون بعـد قليل 

أمـام  / وكيـل الجمهوريـة لـدى محكمـة 
اسـتكمالها  وبعـد  القضائيـة  .الضبطيـة 
لإلجـراءات القانونيـة الالزمـة، أعـدت ملفـا 
تهمـة  عـن  فيهـم  املشـتبه  ضـد  جزائيـا 
املمارسـة غـري املروعـة ملهنـة الصحـة من 
خـالل حيـازة أدويـة ذات خصائـص مؤثرة 
عقليـا متحصـل عليها عـن طريـق التهريب، 
القضائيـة  الجهـات  أمـام  بموجبـه  أحيلـوا 

املختصـة.

شـخص  ألـف   127 مـن  أكثـر  إسـتفاد 
مـن ذوي االحتياجـات الخاصة مـن مختلف 
األعضـاء االصطناعيـة العام املايض، حسـبما 
أعلـن عنـه بمسـتغانم املديـر العـام للديوان 
ولواحقهـا  االصطناعيـة  لألعضـاء  الوطنـي 
مويـدي  السـيد  وأوضـح  مويـدي.  محمـد 
عـى هامـش معـرض خدمات وأجهـزة ذوي 
االحتياجـات الخاصـة املنظـم بـدار الثقافـة 
"ولـد عبد الرحمـن كاكـي" بمناسـبة اليوم 
أن  املجتمـع  مـن  الريحـة  لهـذه  الوطنـي 
"الديـوان املذكـور قام خـالل العـام املايض 
اصطناعـي  عضـو   127.621 بتوزيـع 
األطـراف  غـرار  عـى  أنواعـه  بمختلـف 
االصطناعيـة واألحذيـة واملثبتـات وغريهـا".

وبخصوص املسـاعدات التقنيـة للمعاقن عى 

املـي ، ذكر ذات املسـؤول أن "الديوان حقق 
نتائـج إيجابيـة بدايـة مـن 2019 والسـيما 
مع إطـالق عـدة مشـاريع جديدة مـن بينها 
مـروع الصناعـة املحلية للكـرايس املتحركة 
اليدويـة والكهربائيـة الذي سـيدخل الخدمة 
خـالل السـدايس الثانـي من هـذه السـنة".

كمـا قـام خـالل العـام املـايض بتوزيـع 
14.143 مسـاعد تقنـي عـى املـي )كريس 
يـدوي وكهربائـي( و12.390 مسـاعد تقني 
 1 أذن( ومـا يفـوق  السـمع )سـماعة  عـى 
مليـون و600 ألـف مسـاعد تقنـي صحـي 
للمتحـدث. إسـتنادا  الطبيـة(,  )األكيـاس 

وأبـرز نفـس املصـدر أن السـلطات املحليـة 
لواليـة مسـتغانم وافقـت عـى منـح الديوان 
ولواحقهـا  االصطناعيـة  لألعضـاء  الوطنـي 

عـى  كبـري  مركـز  الفتتـاح  جديـد  فضـاء 
لتحسـن نوعيـة خدمـات  الواليـة  مسـتوى 
املرفـق الحايل وتسـهيل قابلية االسـتفادة من 
األعضـاء االصطناعية ولواحقها التي اسـتفاد 
منهـا زهـاء 1.552 شـخص خـالل 2022. 
وتـم عـى هامـش هـذه االحتفاليـة توزيـع 
دراجتـن ناريتـن مكيفتن مـع اإلعاقة و11 
كـريس متحرك مـن بينها 6 خاصـة باألطفال 
املصابـن بالشـلل الدماغـي وإبـرام اتفاقية 
تعـاون بـن الكشـافة اإلسـالمية الجزائرية 
ومدرسـة األطفـال املعاقـن سـمعيا لبلديـة 
حجـاج سـيتم بوجبها إنشـاء نادي كشـفي 
التكيـف  عـى  الصـم  األطفـال  ملسـاعدة 
اجتماعيـا واالندمـاج مـع املحيـط الخارجي.

األمــن  مصالــح  تمكنــت 
بأمــن  الثالــث  الحــري 
واليــة تبســة مــن توقيــف 07 
ــذا  ــة به ــم عالق ــخاص له أش
العمــل اإلجرامــي وتفتيــش 
حضريتــن أيــن تــم اســرجاع 
ــدن  ــن مع ــغ م ــوايل 90 كل ح
النحــاس املنــزوع مــن الكوابل 
وشــاحنة تســتعمل يف نقــل 
ــادن  ــة بمع ــات مموه املروق
أخــرى وبقايــا معدنيــة. بعــد 
اســتيفاء االجــراءات القانونيــة 
ــة  ــام النياب ــم أم ــم تقديمه ت
تكويــن  بتهمــة  املحليــة 
جمعيــة أرشار بغــرض اإلعــداد 
املقرنــة  الرقــة  لجنايــة 
بظــريف الليــل والتعــدد والتــي 
امــام   أحالتهــم  بدورهــا 
ــن أصــدر  ــق أي قــايض التحقي
بالحبــس  أمــر  حقهــم  يف 
ــة  ــخصن ومراقب ــبة لش بالنس
ــن  ــخصن أخري ــة لش قضائي
فيمــا اســتفاد ثــالث أشــخاص 
مــن افــراج مؤقــت. ويف نفــس 
قــوات  تمكنــت  الســياق 
ــر  ــرة ب ــن دائ ــة بأم الرط
العاتــر تبســة، بعــد اســتغالل 
ــد  ــف أح ــن توقي ــات م معلوم
األشــخاص  يبلــغ مــن العمــر 
32 ســنة بحــي املجاهديــن 

بــر العاتــر، التفتيــش الجيــد 
ــة  ــط كمي ــن ضب ــن م ــه مك ل
قــدرت  املهلوســات  مــن 
مهلــوس  قــرص   61 بـــ 
نــوع بريقابلــن 300 ملــغ 
وزنهــا  مخــدرات  وقطعــة 
ــدات  ــايل كعائ ــغ م 01 غ ومبل
ــة  ــرات العقلي ــرة باملؤث للمتاج
ــد  ــدرت بـــ 23000 دج، بع ق
ــة  ــراءات القانوني ــتفاء اإلج اس
تــم تقديمــه أمــام النيابــة 
ــام  ــه أم ــي أحالت ــة الت املحلي
ــن  ــوري أي ــول الف ــة املث جلس
تــم إيداعــه الحبــس . مــن 
ــوات  ــت ق ــرى أوقف ــة أخ جه
الرطــة بأمــن دائــرة العقلــة 
ــتغالل  ــد اس ــخاص بع 03 اش
ــم  ــول متاجرته ــات ح معلوم
ــم  ــن ت ــة، أي ــرات العقلي باملؤث
ــم  ــز بحوزته ــم وحج توقيفه
كميــة 20 قــرص مهلــوس 
نــوع بريقابلــن 150 ملــغ 
بعــد التحقيــق معهــم تــم 
النيابــة  أمــام  تقديمهــم 
ــام  ــم أم ــي أحالته ــة الت املحلي
إجــراءات املثــول الفــوري أيــن 
ــس  ــخص الحب ــداع ش ــم إي ت
واســتفاد اآلخريــن مــن إفــراج 

ــت. مؤق
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وايل  مداحـي  حوريـة  أمـس  احتفلـت 
املجلـس  رئيـس  رفقـة  سـكيكدة  واليـة 
االحتفـال  بمراسـيم  الوالئـي  الشـعبي 
ذوي  لألشـخاص  الوطنـي  باليـوم 
االحتياجـات الخاصـة املصـادف لــ 14 
مـارس مـن كل سـنة وذلك عى مسـتوى 
مؤسسـة دار الرحمة سـكيكدة االحتفالية 
حرهـا املفتـش العـام للواليـة ،مديـرة 
اإلدارة املحليـة، مديـر التقنـن والشـؤون 
العامـة ومديـر الحمايـة املدنيـة للواليـة 
االجتماعـي  النشـاط  مديـرة  وكـذا 
وإطـارات القطـاع . وايل الواليـة وخـالل 
زيارتهـا ألجنحـة املعـرض املقـام ببهـو 
والـذي  سـكيكدة  الرحمـة  دار  مؤسسـة 
يـربز إبداعـات وأنشـطة فئـة ذووالهمـم 
من مختلـف املراكز النفسـية البيداغوجية 
لألطفـال املعاقن عـى غرار مركـز فلفلة، 
تمالـوس وعزابـة، ثمنـت إسـهامات هذه 
الفئـة املبدعـة التـي تـربز يف كل مـرة عن 
املجـاالت  قدراتهـا ومكنوناتهـا يف عديـد 
خاصـة وأن هـذه األنشـطة املدرجة ضمن 
النشـاط البيداغوجـي والنفـي عرب كامل 
املراكـز لها من الـدور الفعـال يف املعالجة 
النفسـية خاصـة لـدى فئـة األطفـال وايل 
الواليـة حورية مداحـي أبرزت باملناسـبة 
التـي  الحثيثـة  واملسـاعي  املجهـودات 
تبدلهـا الدولـة الجزائرية مـن أجل ضمان 

الفئـة  لهـذه  والفعالـة  الجديـة  املرافقـة 
والتطلـع إلسـهاماتها ناهيك عـن الحرص 
الدائـم للتكفـل بانشـغاالتها قصـد توفري 
كافـة الظـروف املالئمـة ملزاولة الدراسـة 
والتكويـن ومنه تسـهيل ولوجهـا اىل عالم 
وهومـا  املجتمـع  يف  وإدماجهـا  الشـغل 
التضامـن  وزارة  تحقيقـه  اىل  تصبـوا 
تنفيـذا  املـرأة  الوطنـي واألرسة وقضايـا 
لتعليمـات وتوصيات  رئيـس الجمهورية. 
املناسـبة كانـت فرصـة لتسـليم أزيد من 
ذوي  األشـخاص  لفائـدة  اسـتفادة   30
الهمـم عـى عاتـق ميزانية الواليـة وتتمثل 
يف تجهيـزات ووسـائل عـى غـرار عربات 
ذات محرك،كـرايس متحركـة عاديـة وآلية 
موجهـة  سـمعية  معينـات  إىل  إضافـة 
جـددت  وهنـا  املتمدرسـن.  لألطفـال 
دعـم  مواصلـة  عـى  حرصهـا  الـوايل  ة 
ومنحهـا  اإلعاقـة  دوي  األشـخاص  فئـة 
الالزمـة  واإلمكانيـات  الوسـائل  كافـة 
اليومـي  نشـاطها  ملزاولـة  والروريـة 
أن  بالذكـر  جديـر  الظـروف.  أحسـن  يف 
واليـة سـكيكدة تحيص مـا يزيـد عن 29 
ألـف و350 شـخص معـاق مهيـكل عى 
مسـتوى مديرية النشـاط االجتماعي فيما 
يسـتفيد 15 ألـف منهم مـن مختلف املنح 
التـي تقرهـا الدولـة لفائـدة هـذه الفئـة 
من خـالل تخصيـص 200 مليار سـنتيم 

لرفهـا سـنويا. كمـا تحـوز الوالية عى 
08 مؤسسـات متخصصـة موزعـة عـى 
عديـد البلديـات تتكفل بـ 598 شـخص. 
مـن  عـدد  مـع  لقـاء  الـوايل  وكان  هـذا 
الذيـن سـمحت  الهمـم  األشـخاص ذوي 
لهـم الفرصـة بطـرح بعض االنشـغاالت 
واآلراء مـن حيـث تـم اإلصغـاء لهـم مـن 
طـرف ة الـوايل وإعطـاء تعليمـات فورية 
للنظـر يف بعض الحـاالت ودراسـة أخرى 
،كمـا أمـرت ة الـوايل بـرورة اسـتقبال 
انشـغاالتها  إىل  واالسـتماع  الفئـة  هـذه 
بصفـة دوريـة وذلك عى مسـتوى الطابق 
التنقـل إىل  األريض بهـدف تفـادي عنـاء 
طوابـق علويـة ومنـه تحقيـق األريحية يف 
طـرح االسـتقبال وذلـك يف إطـار تعزيـز 
سـبل التكفل وتحسـن الخدمـة العمومية 
املقدمـة لهـده الفئـة الهامـة . اسـتقبلت 
صبـاح اليـوم الثالثـاء 14 مـارس 2023 
مداحـي  حوريـة  ة  سـكيكدة  واليـة  وايل 
بمقـر ديـوان الواليـة عـدد مـن املواطنن 
اللقـاء  املدنـي  املجتمـع  فواعـل  وممثـيل 
يندرج ضمن سلسـلة اللقاءات األسـبوعية 
املسـطرة مـن طـرف ة الـوايل السـتقبال 
إنشـغاالتهم  يف  والنظـر  املواطنـن 
عمومـا  تمحـورت  والتـي  املطروحـة 
التنميـة  الصحـة،  السـكن،  بقطاعـات 

املحليـة وكـذا املرفـق العـام .

يف إطـار العمـل الجـواي للـدرك الوطنـي 
وحفاظـا عى سـالمة املواطنـن وممتلكاتهم، 
اإلقليميـة  الفرقـة  مقـر  إىل  مواطـن  تقـدم 
للـدرك الوطني بفسـديس للتبليـغ عن ضياع 
13 رأس مـن الغنم ملك له ببلدية فيسـديس 
واليـة باتنـة، عـى الفور تـم تشـكيل دورية 

والتوجـه مبـارشة لعـن املكان واالستفسـار 
مـع املعنـي حول أوصـاف قطيعه وتمشـيط 
باألماكـن  األغنـام  عـى  والبحـث  املـكان 
املجـاورة ليتـم العثـور عـى القطيـع كامال 
بغابـة تاغقالـت ببلديـة فيسـديس من نفس 
اليـوم وتسـليمها إىل مالكها.الـدرك الوطنـي 

يف خدمـة املواطنـن الرقـم األخـر 1055 
املوضـوع يف خدمـة املواطنـن عى مـدار 24 
سـاعة للتبليغ أوطلـب املسـاعدة، وكذا موقع 
الشـكاوي املسـبقة ومعلومات عـن بعد تحت 

تـرف املواطنـن عى مـدار 24 سـاعة.

المحلي

ثمنت إسهامات هذه الفئة المبدعة 

العام الماضي بمستغانم

سطيف 

باتنة

والي �صكيكدة تحتفل مع ذوي الحتياجات الخا�صة بدار الرحمة

اإ�صتفادة اأزيد من 127 األف من ذوي الإحتياجات الخا�صة من اأع�صاء اإ�صطناعية 

ال�صرطة توقف مروج خطير للموؤثرات العقلية رفقة اأربعة اأ�صخا�س

الدرك الوطني بف�صدي�س ي�صترجع 13 راأ�س من الغنم بعد �صياعها 
من �صاحبها

تحت إشراف والي الوالية

اإنعقاد اأ�صغال الجمعية العام 
العادية للرابطة الجهوية 

لكرة القدم ب�صعيدة
أحمـد  أمـس  أرشف 
واليـة سـعيدة  وايل  بـودوح 
عـى أشـغال الجمعيـة العام 
الجهويـة  للرابطـة  العاديـة 
لكرة القدم سـعيدة بحضور 
املجلـس  رئيـس  رفقـة 
رئيـس  الوالئـي،  الشـعبي 
مديـر  سـعيدة،  دائـرة 
ورئيس  والرياضـة  الشـباب 
لبلديـة  الشـعبي  املجلـس 
ذات  قـام  كمـا  سـعيدة، 
املسـؤول عى هامش أشـغال 
الجمعيـة قام الـوايل بتكريم 
محمـد  معـوش  السـادة 
العـب فريـق جبهـة التحرير 
الوطني وحكيـم مدان عضو 
ورشـيد  الفـدرايل  املكتـب 
املحلية  اللجنـة  أوكايل رئيس 
الجزائـر،  شـان  لتنظيـم 
املحرفـة  الرابطـة  ورئيـس 
كمـا  الكريـم.  عبـد  مـدوار 
تـم تكريم رؤسـاء الرابطات 
الجهويـة والوالئيـة لكل من 
سـعيدة،  الجزائـر،  عنابـة، 
باتنة، تيسمسـيلت، معسـكر 
رابطـة  ورئيـس  وتيـارت 

ورئيـس  الغربـي  الجنـوب 
لجنة االنضبـاط بالفيدرالية. 
تنفيـذا للربنامج املسـطر من 
طـرف  وايل الواليـة، الخاص 
بالتحضـري لشـهر رمضـان 
تعلـق  مـا  سـيما  الكريـم، 
وإنارتهـا  املسـاجد  بتهيئـة 
وتوفري كافة الوسـائل املادية 
عـى عاتـق ميزانيـة الواليـة 
بمـا يف ذلـك مـواد الصيانـة 
املؤسسـة  .تعكف  والتنظيف 
العموميـة للواليـة للتحسـن 
تنفيـذ  عـى  الحـري، 
بإنـارة  الخـاص  الشـطر 
مسـاجد الواليـة، فيما تتكفل 
الدينيـة  الشـؤون  مديريـة 
سـعيدة  لواليـة  واالوقـاف 
بتنفيذ باقـي الربامج األخرى 
السـادة  مـع  بالتنسـيق 
ورؤسـاء  الدوائـر  رؤسـاء 
البلديـات والجمعيـات وأهل 
الـرب واإلحسـان بتنفيذ باقي 
العينـة   . املسـطر  الربنامـج 
مـن تدخـل مؤسسـة الوالية 

الحـري. للتحسـن 

ع. ب ع. ب

فتيحة. لبال 
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تمكنــت عنــارص الــدرك الوطنــي للكتيبــة 
اإلقليميــة بالســوقر املجموعــة اإلقليميــة 
ــة  ــذا لخط ــارت وتنفي ــي بتي ــدرك الوطن لل
قائــد املجموعــة اإلقليميــة بتيــارت مــن 
أجــل محاربــة كل مظاهــر الجريمــة بجميــع 
أشــكالها وعــى اثــر معلومــات مؤكــدة 
مفادهــا اقــدام شــبكة إجراميــة عــى تمريــر 
شــحنة مــن االقــراص املهلوســة عــرب اقليــم 
ــم  ــة ت ــذه املعلوم ــر ه ــى اث ــة وع الكتيب
ــارص  ــة بعن ــة لإلطاح ــة محكم ــع خط وض
الشــبكة حيــث تمكــن عنــارص الكتيبــة مــن 
ــش  ــة والتفتي ــد املراقب ــاحنة وبع ــف ش توقي
ــراص  ــن األق ــة م ــا كمي ــى متنه ــر ع عث
املهلوســة تقــدر ب 0 7500 قــرص مهلــوس 
ــن  ــة م ــة إىل كمي ــن باإلضاف ــوع بريغابال ن
الكوكايــن والكيــف املعالــج  اســتكمال 
التحقيــق مكــن مــن تفكيــك جميــع عنــارص 
ــن 11  ــا م ــون أفراده ــي يتك ــبكة والت الش

ــف  ــن مختل ــه م ــتبه في ــخص مش ــر ش ع
األعمــار وقــد تــم حجــز 12 مركبــة مختلفــة 
األنــواع منهــا ثالثــة شــاحنات  قيمــة 
املحجــوزات تتجــاوز 24 مليــار ســنتيم 

ــام  ــن أم ــخاص املوقوف ــم األش ــيتم تقدي ،س
الجهــات القضائيــة املختصــة فــور االنتهــاء 

ــق. ــن التحقي م

ع. بديار 

ــة  ــى الصح ــاظ ع ــار الحف يف إط
املســتهلك  وحمايــة  العموميــة 
ــة  ــة التابع ــارص الرط ــت عن تمكن
للمصلحــة الوالئيــة لألمــن العمومي 
ــذا  ــالل ه ــة خ ــة بجاي ــن والي ألم
اليــوم مــن حجــز كميــة مــن 
اللحــوم البيضــاء فاســدة غــري 
صالحــة لإلســتهالك البــري يقــدر 
ــل  ــغ، تفاصي 452 كل ــا بـــ  وزنه

توقيــف  بعــد  جــاءت  العمليــة 
ــة  ــة لفرق ــة التابع ــارص الرط عن
التطهــري باملصلحــة الوالئيــة لألمــن 
ــارع  ــتوى ش ــى مس ــي ع العموم
العربــي تواتــي بوســط مدينــة 
ــزة  ــة مجه ــة تجاري ــة ملركب بجاي
بغرفــة تربيــد مــن نــوع كيــا، بعــد 
مراقبتهــا تبــن أنهــا معبــأة بكميــة 
مــن اللحــوم البيضــاء محملــة 

داخــل صناديــق بالســتيكية تتمثــل 
يف دجــاج مذبــوح ومنــزوع الريــش 
ــل  ــاج، وال تحم ــاء الدج ــذا أحش وك
أي تعريفــة تبــن مصدرهــا كانــت 
موجهــة للتســويق بمدينــة بجايــة، 
ــن  ــوم م ــك اللح ــة تل ــد معاين بع
ــع  ــري التاب ــب البيط ــرف الطبي ط
ــن  ــة تب ــة للوالي ــح الفالحي للمصال
ــتهالك  ــة لإلس ــري صالح ــا غ بأنه

مجهولــة  أنهــا  كمــا  البــري، 
ــى  ــوز ع ــا ال يح ــدر وصاحبه املص
الشــهادة الصحيــة، كمــا أنهــا 
ــيئة،  ــة س ــش بطريق ــة الري منزوع
ليتــم حجزهــا وإتالفهــا بمــادة 
املفرغــة  إىل  وتحويلهــا  الجــري 
ــي  ــف جزائ ــاز مل ــة، وإنج العمومي
إىل  وإرســاله  املخالــف  ضــد 

ــة. ــات املختص الجه

الجاريــة  التحضــريات  اطــار  يف 
ــارك،  ــان املب ــهر رمض ــتقبال ش الس
املــواد  توفــر  متابعــة  خاصــة 
الواســعة االســتهالك، قــام أمــس،وايل 
جــالوي،  القــادر  عبــد  املســيلة، 
ــات  ــع الصناع ــة ملجم ــارة ميداني بزي
وتعاونيــة  "اقروديــف"  الغذائيــة 
ــث  ــة. حي ــول الجاف ــوب والبق الحب
ــد  ــا أك ــع عرض ــر املجم ــدم مدي ق
ــى  ــوج وتج ــر املنت ــه توف ــن خالل م
ــبوعي  ــاج االس ــالل االنت ــن خ ــك م ذل
املقــدر ب 2200 قنطــار مــن الفرينــة 
ــب  و2250 قنطــار مــن القمــح الصل

ويشــغل 260 عامل.مــع العلــم ان 
ــة  ــالل ثالث ــن خ ــتمر م ــاج مس اإلنت
)03×08ســا(.  مداومــة  فــرق 
وايضــا فــان املجمــع قــام بفتــح 17 
ــا  ــيلة منه ــة املس ــع بوالي ــة بي نقط
ــا  ــيلة وقريب ــة املس ــاط ببلدي 07 نق
ــام  ــة حم ــع ببلدي ــة بي ــيفتح نقط س
الضلعــة مــن اجــل التكفــل بالتمويــل 
ــام  يف النقــاط املذكــورة اعــاله، وق
ايضــا املجمــع باقتنــاء شــاحنات 
خاصــة لتمويــل املخابــز بالواليــة 
ــوج  ــع املنت ــاء للبي ــح فض ــيتم فت وس
ــالل  ــن خ ــة م ــهر القادم ــالل األش خ

ــاري  ــز تج ــاز مرك ــالق يف انج االنط
داخــل الوحــدة. أيــن أعطــى وإيل 
املســيلة ،تعليمــات بــرورة التنســيق 
ــن  ــة م ــح املعني ــة املصال ــن كاف ب
العــادل  التوزيــع  ضمــان  أجــل 
ــرب  ــيتن ع ــن االساس ــن املادت لهات
ــق  ــن طري ــة ع ــات الوالي ــة بلدي كاف
املكلفــة  اللجــان  عمــل  تفعيــل 
ــرى  ــاء والق ــري األحي ــم وتأط بتنظي
والتجمعــات الســكنية مــن أجــل 
االحتــكار  اشــكال  عــى  القضــاء 
،وكــذا القيــام بفتــح جنــاح بالســوق 
 108 بحــي  باملســيلة  الجــواري 

ــوج  ــب املنت ــل تقري ــن اج ــكن، م مس
مــن املواطنــن بمــا فيهــا مــادة 
ــع  ــاط بي ــح نق ــام بفت ــت ،والقي الزي
ــوج عــرب  ــة توفــر املنت اخــرى اىل غاي
كامــل الــراب الواليــة. كمــا كان لــوايل 
لتعاونيــة  ،زيارةميدانيــة  املســيلة 
الحبــوب والبقــول الجافــة لواليــة 
املســيلة،أين قــدم مديــر تعاونيــة 
الحبــوب والبقــول الجافــة لواليــة 
ــي  ــاطات الت ــرض النش ــيلة بع املس
يقــوم بهــا مــن خــالل توفــري املــادة 
االوليــة للمطاحــن حيــث يقــدم يف كل 
05 ايــام 3000 قنطــار مــن الفرينــة 

ــب  و3500 قنطــار مــن القمــح الصل
ــذه  ــل ه ــف اذ تمث ــدة اقرودي اىل وح
املــادة  16 يف مائــة مــن  النســبة 
االوليــة التــي تقــدم إىل املطاحــن 
التعاونيــة  الخاصــة. كمــا تقــوم 
ــة  ــول الجاف ــع البق ــن وتوزي بتخزي
ــر  ــن أم ــة. اي ــة بالوالي ــرب 17 نقط ع
ــاط  ــح نق ــام بفت ــيلة ،القي وإيل املس
ــة كامــل  ــع اخــرى اىل غايــة تغطي بي
ــم  ــتعمال الدعاي ــة، واس ــراب الوالي ت
االعالميــة مــن اجــل اعــالم املواطنــن 
ــهيل  ــل تس ــن اج ــرة م ــواد املتوف بامل

ــاء. االقتن

أسـدى وايل الواليـة بجملـة مـن التعليمات 
حـول مدى تقـدم تجسـيد الربنامـج التكمييل 
لتنميـة الوالية واملشـاريع املسـجلة يف الربنامج 
2023 يف اطـار متابعتـه  التنمـوي العـادي  
لوضعيـة سـري الربنامـج التكمييل واملشـاريع 
التنمويـة بالواليـة ومـدى تقدم مختلـف الربا 
مـج ضمـن مخططـات التنمية. تـراس نحيلة 
لعـرج، وايل الواليـة اجتماع املجلـس التنفيذي 
بحضور السـلطات املحلية، لدراسـة  واملتابعة 
مـدى تقدم تجسـيد الربنامج التكميـيل لتنمية 
الوالية، متابعة املشـاريع املسـجلة يف الربنامج 
والتحضـريات   2023 العـادي  التنمـوي 
الخاصة بشـهر رمضـان املبـارك . حيث وبعد 
تقديـم عـرض شـامل قدمـه كل مـن مديـر 
أمـالك الدولـة، مديـر مسـح االرايض والحفظ 
العقـاري حـول احصـاء الجيـوب العقاريـة 
املتوفـرة وتقديمها الحتضان مشـاريع تنموية 
عـى  االول  للمسـؤول  كلمـة  ويف  بالواليـة. 
الجهـاز لتنفيـذي، أكـد مـن خاللهـا أن والية 
تيسمسـيلت ضبطـت ورقة طريقهـا التنموية 
لسـنة 2023، والتـي ترتكـز باألسـاس عـى 
دفـع الحركـة التنمويـة محليـا، قصـد بلـوغ 

األهداف املسـطرة، مشـددا يف ذات السياق عى 
أن يسـهر كل املسـؤولن كل حسـب قطاعـه 
عى رفـع وترية األشـغال مـن أجل اسـتكمال 
مختلـف الربامج التنموية املربمجـة مع احرام 
آجـال تسـليمها، وفق معايـري اإلنجـاز املتفق 
عليهـا، بمـا يسـمح بدخولهـا حيـز الخدمـة 
مـن أجـل تحسـن ظـروف معيشـة املواطن، 
واسـتكمال كل الربامـج التنمويـة خاصـة يف 
املناطـق النائيـة، مسـديا تعليمـات صارمـة 
للعمـل قصد رفـع كل العراقيـل التي تعرض 
الحركـة  عجلـة  لدفـع  املعطلـة  املشـاريع 
التنموية عى مسـتوى كل بلديـات الوالية دون 
اسـتثناء، حاثا مـن الجميع التحيل باملسـؤولية 
مـع  الدائـم  التواصـل  جانـب  إىل  والتجنيـد، 
وباملنتخبـن  فئاتهـم،  بمختلـف  املواطنـن 
ومختلـف فعاليـات املجتمع املدنـي، ويف ختام 
كلمتـه أكـد  وايل الواليـة وبلغـة صارمـة، عى 
متابعـة  محـل  سـتكون  الطريـق  ورقـة  أن 
دوريـة وميدانيـة، لتقييم مدى تنفيـذ ومتابعة 
أمـا  املحـددة.  اجالهـا  يف  املشـاريع  إنجـاز 
بخصوص شـهر رمضـان املبارك فقد أسـدى  
وايل الواليـة التعليمـات االتيـة : رصف االعانة 

املاليـة للعائـالت املسـتفيدة قبل حلول شـهر 
رمضـان، مع توفـري السـيولة املاليـة الكافية، 
االسـتهالك  واسـعة  األوليـة  املـواد  توفـري 
للمواطنـن خالل الشـهر الكريـم، تفعيل عمل 
لجـان املراقبـة للحـد مـن املضاربـة ولضمان 
عـدم تذبـذب السـوق املحـيل يف شـتى املـواد 
الفضـاءات  تهيئـة  يف  االرساع  اإلسـتهالكية. 
املخصصـة كأسـواق جواريـة لدخولهـا حيـز 
النشـاط قبـل حلـول شـهر رمضـان املبارك 
والعمـل عى نظافـة املحيط والحد مـن الرمي 
العشـوائي للنفايـات، وتسـخري كافـة املـوارد 
املاديـة والبريـة للعمليـة. ووضـع مخطـط 
وكـذا  امليـاه  لتوزيـع  ميدانـي  دقيـق  عمـل 
مخطـط للحـد من ظاهـرة التربـات والعمل 
عـى تعزيز اإلنـارة العمومية بمختلـف املباني 
والطرقـات، تنظيـم حمالت تطوعيـة لتنظيف 
وفعاليـات  املواطنـن  إرشاك  مـع  املسـاجد 
املجتمـع املدني. الحـرص عى ضبـط برنامج 
دينـي وثقـايف وفنـي وريـايض مـع الحرص 
الثقافيـة  للنشـاطات  العـادل  التوزيـع  عـى 

والدينيـة عـى مسـتوى كل بلديـات الوالية.

عابد. م

مهناوي. ف 

ص. ن

أكـد املسـؤول األول عـى الجهـاز التنفيذي 
بواليـة خنشـلة عـى رضورة االهتمـام اكثـر 
بهـذه الفئـة التى تعتـرب جزء مهـم يف املجتمع 
لـذا وجوبـا عـى الـكل الوقـوف عـى وضعية 
األشـخاص ذوي اإلحتياجـات الخاصة ميدانيا 
املسـؤول  ذات  يضيـف  ذلـك  عـى  والدليـل 
ان  الدولـــة مصممـة عـى حمايـة حقوقهم 

والنهـوض بهـا، وذلـك مـن خـالل إحاطتهـا 
كافـة  وتوفـري  تسـتحقها  التـي  بالرعايــة 
ومـن  لهـا،  الالزمـــة  االجتماعيـة  الحمايـة 
خالل هذه املناسـبة اسـدي تعليمـات صارمة 
بالعمـل  القطـاع  هـذا  عـى  القائمـن  لـكل 
عـى مرافقـة كل منتسـبي ذوي االحتياجـات 
كمـا  إسـتقبالهم  عمليـة  وتسـهيل  الخاصـة 

أكـد واىل واليـة خنشـلة بـأن رعايـــة ذوي 
وتدريبهـم  وتأهيلهـم  الخاصـة  اإلحتياجـات 
إنسـانية،  أبعـاد  ذات  ساميــــة  رسـالة 
وهـي أمانــــة يف أعناقنـــا كمسؤوليــن، 
لهـذه  نضمـن  حتـى  مربـن،  مؤطريـــن، 
الفئــــة حقوقهـــا ونخفف همومها، وعلينا 
جميعـا أن نكـون أهـال لحمـل هـذه األمانـة.

حجز 452 كلغ من اللحوم البي�صاء الغير �صالحة لالإ�صتهالك الب�صري
شرطة بجاية 

صبيحــة  اســتقبل 
مســتغانم  وايل  أمــس، 
رفقــة  بولحيــة  عيــى 
ــس  ــة رئي ــس عباس ادري
ــعبي الوالئي،  ــس الش املجل
ــواب  ــادة ن ــيدة  والس الس
ــك  ــه  وذل ــان بغرفتي الربمل
التطــرق  أجــل  مــن 
القضايــا  ملختلــف 
التنمويــة  واالنشــغاالت 
املشــاريع  ومناقشــة 
الروريــة  التنمويــة 
املســتهل  يف  بالواليــة، 
بكلمــة  الــوايل  توجــه 
ترحيبيــة مؤكــدا فيهــا 
عزمــه عــى العمــل ســويا 
ــة  ــة والي ــل خدم ــن أج م
مســتغانم وســاكنتها كمــا 
أكــد حرصــه الشــديد عــى 
ــا إىل رضورة  متطرقا بعده
والتكامــل  التنســيق 
ــق  ــل لتحقي ــبيل أمث كس
االنســجام والتعــاون بــن 
ــح  ــة الصال ــع لخدم الجمي
جهتهــم  ومــن  العــام، 
ــواب  ــادة ن ــيدة والس الس
ــوا  ــه رفع ــان بغرفتي الربمل
ــع  ــغاالت بجمي ــدة انش ع
ــص معظمها  ــات تخ البلدي
نقــص املــاء الــروب، 
قنــوات الــرف الصحــي، 

إنجــاز  يف  التأخــر 
ــم   ــوي املدع ــكنات الرق س
ــب  ــران، املالع ــق وه طري
للشــباب،  الجواريــة 
التشــغيل وغريهــا مــن 
قــدم  أيــن  املشــاريع 
ــع التوضيحات  ــوايل جمي ال
لــكل االنشــغاالت املطروحة 
ــة  ــغ مالي ــا مبال مخصص
للتكفــل ببعــض العمليــات 
ــت  ــي طرح ــة الت التنموي
خــالل  كروريــات 
ــت  ــك تم ــاع، كذال االجتم
احتياجــات  مناقشــة 
ــاريع الكربى  ــة واملش الوالي
ــجيلها  ــى تس ــل ع و العم
قطاعيــة  كمشــاريع 
تصفيــة  محطــة  مثــل 
ــة،  ــر بعشعاش ــاه البح مي
ــتغانم  ــاء مس ــيع مين توس
الثالــث،  الحــوض 
الطريــق  إزدواجيــة 
ــة  ــم 11 الجه ــي رق الوطن
ــاء  ــة مين ــة، تهيئ الرقي
ســيدي العجــال،  توســيع 
ميــاه الســقي للفالحــة 
وغريهــا مــن املشــاريع 
التــي لهــا بعــد إقتصــادي 
وســياحي  واجتماعــي 

هــام للواليــة.

أكد على أهمية تأهيلهم وتدريبهم ومرافقتهم لتحقيق أهدافهم

تيارت

في إطار متابعة توفر المواد الواسعة االستهالك

والي خن�صلة يعد بالوقوف على و�صعية الأ�صخا�س ذوي الحتياجات الخا�صة

تفكيك �صبكة اإجرامية متخ�ص�صة في ترويج الموؤثرات العقلية

والي الم�صيلة في زيارة تفقدية لمجمع ال�صناعات الغذائية وتعاونية الحبوب 

الوالي بولحية يوؤكد  
متابعة الن�صغالت اليومية 

للمواطنين

المحلي

في لقاء عمل انعقد بمقر والية مستغانم 

والي الوالية عقد اجتماع المجلس التنفيذي أمس

العمل على تج�صيد البرنامج التكميلي للتنمية  بتي�صم�صيلت

ف. ز

ق. ا
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عقــد مجلــس نــواب الشــعب التونــي 
بعــد  وذلــك  جلســاته  أوىل  الجديــد 
ــا  ــق م ــه, وف ــن حل ــا م ــنتن تقريب س

ــية. ــاء التونس ــة  األنب ــادت وكال أف
ــاب  ــة انتخ ــذه الجلس ــالل ه ــم خ وت
ــان,  ــيا  للربمل ــة رئس ــم بودربال ابراهي
بعــد حصولــه  عــى 83 صوتــا, مقابــل 
الســالم  عبــد  ملنافســه  صوتــا   67
دحمــان, كمــا تــم انتخــاب أنــور  
املرزوقــي وسوســن املــربوك نائبــن 

ــان. ــس الربمل لرئي
املســتقلة  العليــا  الهيئــة  وكانــت 
ــت يف  ــد أعلن ــس ق ــات يف تون لالنتخاب

ــة  ــايض القائم ــري امل ــن  فيف الـــ25 م
النهائيــة لألعضــاء الجــدد للربملــان, 
وذلــك بعــد اعتمــاد  نتائــج االنتخابــات 
ــن( يف   ــرت )يف جولت ــي ج ــبقة, الت املس

الـــ 17ديســمرب 2022 و الـــ29 جانفي 
 .2023

ــي,  ــس التون ــس الرئي ــر أن رئي يُذك
ــوم الـــ25  ــرر ي ــعيد كان ق ــس س قي
جويليــة 2021 تعليــق  أشــغال املجلــس 
80 مــن  الســابق اســتنادا للفصــل 
ــق  ــت الح ــن يف وق ــا أعل ــتور, كم الدس
عــن حــل  الربملــان واتخــذ جملــة 
ــوص يف  ــل بالخص ــرارات تتمث ــن الق م
ــد  ــتور  جدي ــى دس ــتفتاء ع ــم اس تنظي
)25 جويليــة 2022( وإجــراء انتخابــات 

ــمرب 2022. ــة يف الـــ 17 ديس تريعي

نـددت جمعيـات ونقابـات وأحـزاب 
للقـوات  القمعيـة  باملقاربـة  مغربيـة، 
السـلمين،  املتظاهرين  املخزنيـة، بحـق 
املطالبـن بحقوقهم املروعـة، مؤكدة أن 
األسـاليب الرهيبيـة لن تثنـي املحتجن 
انتـزاع  أجـل  مـن  نضاالتهـم  عـن 
حقوقهـم، كمـا حملـت حكومـة أخنوش 
عديـد  يف  الكبـري  االحتقـان  مسـؤولية 
القطاعـات، جـراء التماطـل يف التكفـل 

باالنشـغاالت.
الجمعيـة  نـددت  اإلطـار,  هـذا  يف  و 
املغربيـة لحقوق اإلنسـان, يف بيـان لها, 
بالقمـع املخزنـي الذي قوبلت بـه العديد 
مـن الوقفـات واملسـريات االحتجاجيـة, 
خـالل اآلونـة األخـرية عـى غـرار منـع 
الديمقراطيـة,  الكونفدراليـة  مسـريات 
منـع وقفـة الجامعـة الوطنيـة للتعليـم 
التوجـه الديمقراطـي وفـض اعتصامات 
وأطـر  لألسـاتذة  الوطنيـة  التنسـيقية 
الدعـم الذيـن فـرض عليهـم التعاقـد يف 
العديـد مـن املـدن, قمـع الوقفـة التـي 
نظمهـا املكفوفـون, الوقفـة االحتجاجية 
التـي نظمهـا ضحايـا امتحـان األهليـة 
ملزاولـة مهنة املحامـاة ووقفـة الجمعية 
املعطلـن  الشـهادات  لحملـة  الوطنيـة 

باملغـرب. كمـا نـددت الجمعيـة ذاتهـا, 
أسـتاذ   600 يزيـد عـن  "بتوقيـف مـا 
واسـتمرار  التعاقـد  عليهـم  مفـروض 
متابعـة العـرات منهم يف حالـة رساح, 
العـادل  بمطلبهـم  تمسـكهم  بسـبب 
واملـروع املتمثـل يف اإلدمـاج الفـوري 
يف أسـالك الوظيفـة العمومية وإسـقاط 
النيوليـربايل املرعـن  التعاقـد  مخطـط 
لخوصصـة وتفكيك املدرسـة العمومية".

و جـددت باملناسـبة, تضامنها املطلق 
مـع كافـة نضـاالت الشـغيلة التعليميـة 
بـكل فئاتهـا )املقصيـون خارج السـلم, 
والتوجيـه  التخطيـط  مركـز  متدربـو 
الربـوي املفـروض عليهـم التعاقـد...(, 
محملـة الدولـة املسـؤولية كاملـة فيمـا 
يخـص االحتقـان الـذي يشـهده قطـاع 
يف  اإلرادة  انعـدام  عـن  الناتـج  التعليـم 

االسـتجابة للمطالـب العادلـة.
الشـديد,  اسـتنكارها  جـددت  كمـا 
واملتزايـدة  املهولـة  االرتفاعـات  بشـأن 
املـواد  ومختلـف  املحروقـات  ألسـعار 
األساسـية التـي تعترب رضوريـة للعيش 
الكريـم وخاصـة املـواد الغذائيـة ومواد 
والكهربـاء  واملـاء  واألدويـة  التنظيـف 
والنقـل العمومي ومـواد البنـاء وغريها, 

وذلـك يف ظـل صمـت متواطـئ للدولـة 
التـي لـم تتخـذ أيـة إجـراءات وقائيـة 
للحد مـن الهجـوم املتصاعد عـى القوت 

اليومـي لـألرس املغربيـة.
املغربيـة  الجامعـة  نـددت  بدورهـا, 
ب  لهـا  بيـان  يف  )نقابـة(,  للتعليـم 
"العنـف الهمجـي" يف مواجهة النضاالت 
املروعـة للشـغيلة التعليميـة, مشـددة 
عـى أن آلة القمـع لن تسـتطيع الوقوف 
يف وجه نضـاالت النقابات والتنسـيقيات 
املناضلـة. كمـا أكـدت النقابـة, عـى أن 
القمـع لـن يوقـف أهـداف التنسـيقيات 
والنقابـات املتمثلـة يف انتـزاع حقوقهـا 
األسـتاذات  كافـة  وإدمـاج  املروعـة 
واألسـاتذة وأطر الدعم املفـروض عليهم 
العموميـة,  الوظيفـة  إطـار  يف  التعاقـد 
معربة عـن إدانتهـا للعقوبـات االنتقائية 
مجالـس  عـن  الصـادرة  واالنتقاميـة 
وال  بـ"الشـكلية"  وصفتهـا  تأديبيـة 

أسـاس قانونـي لهـا.
و أعلنـت يف السـياق, عـن تضامنهـا 
مـع األسـاتذة الذين تـم انتقاؤهم بهدف 
االنتقـام منهـم, مطالبة يف الوقت نفسـه 

بسـحب كل العقوبـات "الجائرة".
ذاتهـا,  النقابيـة  الهيئـة  طالبـت  و 

املناضلـة مـن أحـزاب  املكونـات  كافـة 
إىل  وتنسـيقيات  وجمعيـات  ونقابـات 
املقاومـة  لتصعيـد  الوحـدوي  العمـل 
ضـد هـذا "الهجوم غـري املسـبوق" عى 
املدرسـة العموميـة وكافـة العاملن بها, 
وتنويـع أدواتها النضاليـة باالعتصامات 
واإلرضابـات,  االحتجاجيـة  والوقفـات 
كمـا دعـت إىل تشـكيل لجـان إقليميـة 
وجهويـة للدفاع عـن املدرسـة والوظيفة 
حـزب  نـدد  جهتـه,  مـن  العموميتـن. 
بيـان  يف  العمـايل  الديمقراطـي  النهـج 
لـه, بمسلسـل القمـع والرهيـب الـذي 
السـلطات  مارسـته وال زالـت تمارسـه 
واملناضلـن  السـكان  ضـد  املخزنيـة 
والحقوقيـن مـن أجل إسـكاتهم وثنيهم 

املطالبـة بحقوقهـم. عـن 
و قـال الحـزب أن "هـذه املمارسـات 
الحقيقـي  الوجـه  القمعيـة, تعـرب عـن 
للنظـام املخزني, الذي يرفـض التعاطي 
مـع تطلعات ومطالب الشـعب املغربي يف 
املواطنـة والحريـة والعدالـة والكرامة".
و الالفـت أنـه رغـم اإلدانـة الدوليـة, 
قمـع  املخزنيـة,  األمـن  قـوات  تواصـل 
الشـعب  ينظمهـا  التـي  االحتجاجـات 
املغربـي عـرب مختلـف أرجـاء اململكـة, 

يف  واالمعـان  واالسـتبداد  الفسـاد  ضـد 
التطبيـع مع الكيـان الصهيونـي املحتل 
للحـد  اسـتعجالية  بتدابـري  وللمطالبـة 
مـن االرتفـاع املهـول يف األسـعار ووقف 
التضييـق عـى الحريات وإطـالق رساح 

السياسـين. املعتقلـن  جميـع 
ففـي الثامن مـارس الجـاري, قمعت 
خجـل  دون  املخزنيـة,  األمـن  قـوات 
نظمتهـا  التـي  االحتجاجيـة  الوقفـات 
العاملـي  عيدهـن  يف  املغربيـات  النسـاء 
املخـزن  انتهـاك  باسـتمرار  واملنـددة 

املياديـن. جميـع  يف  لحقوقهـن 
و تعرضـت النسـاء املحتجـات لقمـع 
للسـقوط  منهـن  بالعديـد  أدى  شـديد 
واالغمـاء تحت عـيص قوات األمـن, وفق 
مـا وثقتـه فيديوهـات تداولتهـا مواقـع 
التواصـل االجتماعـي مغربيـة ومواقـع 

ملنظمـات حقوقيـة.
و لـم تسـلم حتـى فئـة املكفوفن من 
بطـش املخـزن, وهـذا بعد فـرة قصرية 
مـن قـرار الربملـان األوروبـي الصـادر 
يف 19 ينايـر املـايض  والـذي أدان قمـع 
و  التعبـري  لحريـة  املغربيـة  السـلطات 

للحـق يف التظاهـر السـلمي.

قالـت الصـن إنهـا سـتعيد فتـح حدودها 
أمام السـياح األجانب للمرة األوىل يف 3 سنوات 
منـذ تفـي جائحـة كورونـا )كوفيـد19-(، 
وذلـك مـن خـالل معـاودة إصـدار مختلـف 

أنـواع التأشـريات اعتبـارا مـن األربعاء.
ويأتـي رفـع هـذا اإلجـراء الحـدودي الذي 
"كوفيـد19-"  مـن  للحمايـة  يهـدف  كان 
بعدمـا أعلنـت السـلطات الصينيـة يف فيفري 

تغلبهـا عـى زيـادة كبـرية يف عـدد اإلصابات 
بالفـريوس يف اآلونـة األخـرية.

الـذي  الدعـم  يسـاعد  أن  املنتظـر  ومـن 
إنعـاش  يف  السـياحي  القطـاع  سـيتلقاه 
االقتصـاد البالـغ حجمـه 17 تريليـون دوالر، 
والـذي سـجل العـام املـايض واحدا مـن أبطأ 

معـدالت نمـوه يف نحـو نصـف قـرن.
املناطـق  إن  الخارجيـة  وزارة  وقالـت 

الصينيـة التـي لـم تكـن تتطلـب الحصـول 
عـى تأشـرية قبل تفـي الجائحة سـتعود إىل 

تأشـرية. دون  الدخـول  سياسـة 
ويشـمل ذلـك جزيـرة هاينـان السـياحية 
الجنوبيـة والسـفن السـياحية التـي تمر عرب 
اسـتئناف  سـيجري  كمـا  شـنغهاي،  مينـاء 
السـماح بدخـول األجانـب دون تأشـرية مـن 
هونـغ كونـغ ومـاكاو إىل إقليـم قوانغدونـغ.

الفلســطينين  أصيــب عــدد مــن 
بحــاالت اختنــاق، خــالل مواجهــات مــع 
ــدة  ــي ، يف بل ــالل الصهيون ــوات االحت ق
ــوب،  ــل جن ــمال الخلي ــر، ش ــت أم بي

ــة. ــة املحتل ــة الغربي الضف
وأفــادت مصــادر محليــة بــأن قــوات 

االحتــالل اقتحمــت منطقــة بيــت زعتــه 
ــدالع  ــا أدى الن ــر، م ــت أم ــدة بي يف بل
ــن  ــدد م ــا ع ــب خالله ــات أصي مواجه
ــام  ــاز الس ــاق بالغ ــن باالختن املواطن
املســيل للدموعــي وقــد جــرى عالجهــم 

ــا. ميداني

ــوات  ــت ق ــل، اعتقل ــياق متص  يف س
ــن. ــم جن ــن مخي ــابن م ــالل ش االحت
بــأن  أمنيــة  مصــادر  وأفــادت 
الشــابن  اعتقلــت  االحتــالل  قــوات 
ــوارة  ــز ح ــرب حاج ــا ع ــاء مرورهم أثن

نابلــس جنــوب  العســكري، 

  ق د

بعد سنتين تقريبا من حله

األساليب الترهيبية لن تثني المحتجين عن نضاالتهم

معاودة إصدار مختلف أنواع التأشيرات اعتبارا من اليوم
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اإ�صابة عدد من الفل�صطينيين بالختناق خالل مواجهات مع قوات 
الإحتالل في ال�صفة الغربية

دولي

تـاس"  وكالـة"  نقلـت 
ألكسـندر  عـن  لألنبـاء 
وزيـر  نائـب  جروشـكو 
قولـه  الـرويس  الخارجيـة 
اتفـاق  تمديـد  تـم  إنـه 
البحر  الحبـوب عرب  تصدير 
يسـهل  والـذي  األسـود، 
الزراعية  أوكرانيـا  صادرات 
يف  الواقعـة  موانئهـا  مـن 
يومـا.  60 ملـدة  الجنـوب 

وكالـة  نقلـت  حـن  يف 
رويـرز عـن مسـؤول كبري 
لـم  األوكرانيـة  بالحكومـة 
كييـف سـتلتزم  أن  تسـمه 
االتفـاق  ببنـود  "بدقـة" 
املوقـع سـلفا بشـأن تمديد 
الحبـوب  تصديـر  مبـادرة 

يومـا.  120 ملـدة 
إىل  الوكالـة  وأشـارت 
املتحـدة  أن كال مـن األمـم 
الركيـة  الدفـاع  ووزارة 
أعلنتـا أن املحادثات بشـأن 
تـزال  "ال  االتفـاق  تمديـد 

." مسـتمرة
أن  جروشـكو  وذكـر 
تمديـد اتفاق الحبـوب الذي 
ينتهـي العمـل بـه رسـميا 
الجـاري  مـارس   18 يـوم 
الـروط  عـى  "بنـاء  تـم 
السـابقة"، مؤكـدا أن بالده 
تعـّول عليـه لرفـع القيـود 

األسـمدة. عـن 
وقالـت تـاس -نقـال عن 
تذكـر  لـم  مطلـع  مصـدر 
هويته- إن أيـا من األطراف 
لـم  االتفـاق  يف  املشـاركة 

حتـى  انسـحابه  إىل  يـر 
اآلن.

أن  الكرملـن  واعتـرب 
الحبـوب  صفقـة  تمديـد 
"بـادرة حسـن نيـة" مـن 
معـربا  موسـكو،  جانـب 
اسـتكمال  يف  أملـه  عـن 
الجـزء الثانـي منهـا والذي 
يتضمـن إزالـة القيـود عى 
روسـيا  منتجـات  تصديـر 

الزراعيـة.
ووصـف مصـدر مطلـع 
سـبوتنيك  وكالـة  -وفـق 
بـن  املشـاورات  لألنبـاء- 
املتحـدة  واألمـم  روسـيا 
كانـت  بأنهـا  جنيـف  يف 
بنـاءة، وتم أخـذ مالحظات 
الجانـب  واعراضـات 
الـرويس يف االعتبار، مشـريا 
إىل أن تركيـا واألمـم املتحدة 
جهودهمـا  تواصـالن 
إليصـال املنتجات الروسـية 
مـن  كجـزء  األسـواق  إىل 
االتصـاالت  وأن  الصفقـة، 
ستسـتمر  السـياق  هـذا  يف 
واالتحـاد  موسـكو  مـع 

األوروبـي.
أمـس   روسـيا  وأشـارت 
تجديـد  عـى  موافقتهـا  إىل 
االتفـاق لكن ملـدة 60 يوما، 
التمديـد  مـدة  نصـف  أي 
السـابق البالغـة 120 يوما، 
كمـا تعهـدت األمـم املتحدة 
يمكنهـا  مـا  كل  ببـذل 
االتفاق. اسـتمرار  لضمـان 

رو�صيا تعلن تمديد اتفاق 
ت�صدير الحبوب 60 يوما 

تركيا واألمم المتحدة تؤكدان استمرار 
المفاوضات
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توجــت املمثلــة ليديــا لعرينــي، بجائــزة 
أحســن ممثلــة، للــدورة الرابعــة ملهرجــان 
ــا  ــن دوره ــدا، ع ــي بهولن ــم املغارب الفيل
ــاز  ــا ح ــد"، فيم ــا بع ــاة م ــم "الحي يف فيل
ــعاد  ــالح إس ــرج ص ــوال" للمخ ــم "س فيل
عــى جائــزة الجمهــور و قــد منحــت لجنة 
ــا  ــة ألدائه ــن ممثل ــزة أحس ــم جائ التحكي
يف  "هاجــر"  بشــخصية  البطولــة  دور 
فيلــم "الحيــاة مــا بعــد" للمخــرج أنيــس 
جعــاد, فيمــا فــاز فيلــم "ســوال" بجائــزة 
ــة  ــة فئ ــا منافس ــد دخولهم ــور بع الجمه
االفــالم الطويلــة ضمــن قائمــة تضــم 11 
عمــال ســينمائيا آخــر عــى غــرار األفــالم 
للمخــرج  الرعــد"  الجزائريــة "حليــم 
ــم(  ــو" )حل ــد, " أرق ــه محم ــد الل ــن عب ب
ــازت  ــا ح ــمي, فيم ــر بلقاس ــرج عم للمخ
ــن  ــن حس ــان ب ــية إيم ــة التونس املخرج

ــدر". ــا "ق ــن فيلمه ــزة األوىل ع الجائ
ــا  ــاة م ــم "الحي ــداث فيل ــدور أح و ت
ــا  ــر و ابنه ــات هاج ــول يومي ــد" ح بع
اللــذان يحــاوالن إعــادة بنــاء حيــاة أخرى 
ــزوج مــن طــرف  ــال ال بعــد مأســاة اغتي
ــها  ــر نفس ــد هاج ــة لتج ــة إرهابي جماع
ــة زاد  ــية صعب ــروف معيش ــة ظ يف مواجه

ــا. ــن تفاقمه ــي م ــا االجتماع وضعه

و يعتــرب أنيــس جعــاد كاتــب ســيناريو 
أعمالــه  أول  بإنجــاز  قــام  مخــرج  و 
"الكــوة" يف 2012 ليتبعــه فيلمــه القصــري 
ــة  ــم "رحل ــرب" يف 2014 ث ــي "املع الثان
ــدة  ــا يف ع ــاركا به ــوم" يف 2016 مش كلث
مهرجانــات دوليــة يف كل مــن تونــس 
ــرات  ــدة تظاه ــذا ع ــا و ك األردن و فرنس

ــر. ــا يف الجزائ ــرى تنظيمه ــة ج ثقافي
و كان هــذا العمــل, قــد تــوج بالجزائــر 
ــدورة ال33  ــاز يف ال ــث ح ــارج حي و الخ
ــى  ــس ع ــينمائية بتون ــاج الس ــام قرط ألي
ــل"  ــي ألول عم ــت الذهب ــزة "التاني جائ
ــد"  ــة للنق ــة اإلفريقي ــزة الجامع و "جائ
التــي تمنحهــا الفيدراليــة اإلفريقيــة للنقــد 
املوازيــة  الجوائــز  الســينمائي ضمــن 
ــاص  ــه خ ــب "تنوي ــان, إىل جان للمهرج
ــم  ــدويل للفيل ــان ال ــم املهرج ــة تحكي للجن
ــم  ــل فيل ــدوره تحص ــا(. ب ــان )فرنس بأمي
ــد  ــز, يف العدي ــدة جوائ ــى ع ــوال" ع "س
مــن املهرجانــات عــرب العالــم ســيما 
يف الســويد والربتغــال ومــر وتــدور 
وقائــع هــذا العمــل حــول قصــة أم شــابة 
ــا  ــة ابنته ــيل رفق ــا العائ ــن بيته ــرد م تط
الشــارع  الرضيعــة فتجــد نفســها يف 
بــدون مــأوى فتعمــل جاهــدة عــى إيجــاد 

ــت  ــارة, عرف ــا. لإلش ــا والبنته ــأ له ملج
هــذه التظاهــرة الســينمائية التــي أسســها 
طرايديــة,  وحكيــم  كريــم  األخويــن 
الجزائريــان املقيمــان يف هولنــدا, منافســة 
ــا  ــري, منه ــم القص ــة الفيل ــال يف فئ 13 عم
فيلــم التحريــك "ليلــة بيضــاء" للجزائــري 
عصــام تاعيشــت, و نــدوات ولقــاءات 

ــينما. ــول الس ح

ــة  ــام للمحافظ ــن الع ــاد األم أف
الســامية لألمازيغيــة يس الهاشــمي 
عصــاد بــربج بوعريريــج بــأن 
إعــداد أطلــس لغــوي جزائــري 
اللغويــة  املتغــريات  يجمــع   ،
تــم  التــي  ال14  األمازيغيــة 
ــن،  ــل الباحث ــن قب ــا م إحصاؤه

دخــل مرحلتــه األخــرية.
 ، عصــاد  الســيد  وأوضــح 
ــايف  ــز الثق ــة باملرك ــالل مداخل خ

ــة  ــان ببلدي ــيحة مزي ــهيد بوش الش
ــة  ــود املحافظ ــرة, أن "جه الجعاف
مــع  بالتنســيق  أثمــرت  قــد 
ــوي  ــس لغ ــداد أطل ــن بإع الباحث
ــه  ــا يف مرحلت ــو حالي ــري وه جزائ
األخــرية قبــل اإلصــدار". وأكــد 
هــذا  أن  املســؤول  ذات  الســيد 
اإلصــدار يرمــي إىل "ابــراز املوروث 
الثقــايف األمازيغــي بمتغرياتــه ال 
14 التــي تــم حرهــا عــرب ربــوع 

الجهــود  أن  مضيفــا  الوطــن", 
متواصلــة إلعــادة بعــث مــا اســماه 
ــى  ــرت ع ــي اندث ــريات الت ب "املتغ
غــرار تلــك املوجــودة بــأدرار و كذا 
ــاس و  ــي عب ــة ببن ــة تبلبال منطق
ذلــك لرجمــة البعــد الوطنــي للغــة 
االمازيغيــة". وأفــاد مــن جهــة 
أخــرى أن املحافظــة "قــد خصصت 
ــود  ــة جه ــم ومرافق ــة لتدعي ميزاني
ــطة يف  ــة الناش ــات الثقافي الجمعي

ــة",  ــة االمازيغي ــة اللغ ــدان ترقي مي
مشــريا إىل إصــدار جمعيــة نوميديــا 
ــة  ــة باللغ ــرة لقص ــة جعاف ببلدي

االمازيغيــة.
عصــاد  الســيد  قــام  قــد  و 
ــرج،  ــربج بوعري ــه ل ــالل زيارت خ
رفقــة وايل الواليــة, كمــال نويــر, 
والســلطات املحليــة بإعطــاء إشــارة 
ــة  ــة الجراحي ــام الطبي ــالق األي انط
يف جراحــة الفــك والوجــه عــى 

العموميــة  املؤسســة  مســتوى 
ــواد.  ــة رأس ال ــفائية ببلدي االستش
كمــا قــام بزيــارة معــرض لفنانــن 
ــهيد  ــايف الش ــز الثق ــكيلن بمرك تش
بوشــيحة مزيــان و االســتماع اىل 
ــال  ــل االنتق ــيقية قب ــالت موس وص
إىل مدرســة حســن قرقــاش ببلديــة 
املايــن للوقــوف عــى نشــاطات 

ــرى. ــة أخ ــات ثقافي جمعي

يف إطـار زيـارة عمـل لوفـد رويس مـن 
بالجزائـر  أقيـم  الجزائـر،  إىل  موسـكو 
العاصمـة حفـل فنـي سـاهر عـى رشف 
وفد رويس رسـمي مـن العاصمة الروسـية 
موسـكو يـزور الجزائـر قدمـت فيـه باقة 
موسـيقية متنوعـة جسـدت ثـراء وتنـوع 

والـرويس. الجزائـري  الراثـن 
زيـارة  إطـار  الحفـل يف  وينـدرج هـذا 
عمل لوفـد رويس مـن موسـكو إىل الجزائر 
ومذكـرة تفاهـم تـم توقيعهـا أمـس األحد 
ومدينـة  الجزائـر  واليـة  بـن  بالعاصمـة 
موسـكو بهـدف إقامـة نشـاطات تعـاون 

ورشاكـة تمـس عـدة قطاعـات.
وحـر هـذه السـهرة، املنظمـة بقاعـة 
ابـن خلـدون، وايل واليـة الجزائـر، السـيد 
محمـد عبـد النـور رابحي، ووزيـر حكومة 
موسـكو رئيـس قسـم العالقـات الدوليـة 
موسـكو،  بمدينـة  الخارجـي  واالقتصـاد 
السـيد سريغاي تشـرييومن، وسفري روسيا 
شـوفايف،  فالرييـان  السـيد  بالجزائـر، 
وكـذا أعضـاء الوفـد الـرويس الرسـمي من 
سياسـين ورجال أعمال وفنانـن وغريهم، 
باإلضافـة إىل جمهـور كبري مـن الجزائرين 

وكـذا أفـراد الجاليـة الروسـية بالجزائر.
وعى مدار سـاعتن مـن الزمن اسـتمتع 
الحضـور يتقدمهم الوفد الـرويس برقصات 
ومقطوعات موسـيقية تراثية روسـية وكذا 

العديد مـن األغانـي والرقصـات الجزائرية 
التقليديـة بمرافقـة من املجموعـة الصوتية 

ملؤسسـة فنـون وثقافة لواليـة الجزائر.
النشـيدين  بـأداء  الحفـل  وافتتـح 
بعدهـا  لتقـدم  والـرويس  الجزائـري 
مقطوعـات مـن الـراث املوسـيقي الرويس 
عـى غرار رقصـات البولوفتسـين املأخوذة 
إيغـور"  "األمـري  الشـهرية  األوبـرا  مـن 

بوروديـن. ألكسـندر  ملؤلفهـا 
الشـعبية  األغنيـة  تقديـم  تـم  كمـا 
التـي  "كالينـكا"  الشـهرية  الفلكلوريـة 
يف  املختـص  املوسـيقار  ولحنهـا  ألفهـا 
الريونـوف،  إيفـان  الـرويس  الفلكلـور 
وسـط تصفيقـات مـن الجمهـور، لتليهـا 
التـي  الريـح  "ليسـت  الشـعبية  األغنيـة 
تجعـل الغصـن يتمايـل" وهي مـن ألحان 

فارمالـوف. ألكسـندر 
وكان الجـزء الثانـي من الحفـل جزائريا 
مـن  العديـد  تقديـم  تـم  حيـث  خالصـا 
األغاني الشـهرية عـى غرار "قـم ترى" من 
الـراث األندلـي و"قومـاري" مـن الراث 
الصحـراوي و"يـا شـاذيل يا بلحسـن" من 
مـن  وراش"  و"سـبعة  العيسـاوة  تـراث 

الـراث األمازيغـي.
بالفـن  بعدهـا  الحضـور  واسـتمتع 
الكالسـيكي مـن خـالل الجـوق الشـعبي 
لواليـة  وثقافـة  فنـون  ملؤسسـة  األندلـي 
األغانـي  مـن  باقـة  قـدم  الـذي  الجزائـر 
بـالدي"  "شـيوخ  غـرار  عـى  املعروفـة 
لنعيمـة عبابسـة التـي تكـرم العديـد مـن 
كبـار الفن الجزائـري وكذا "بهجـة بيضاء 
مـا تحـول" لدحمـان الحـرايش وكـذا "يا 
للهاشـمي قروابـي  حمـام بلـغ سـالمي" 

وأيضـا "يـا دزايـر" للشـيخ اليمـن.
مـن  العديـد  مـع  الحفـل  ختـام  وكان 
الرقصـات التقليديـة الجزائريـة التي أداها 
بايل مؤسسـة فنـون وثقافة لواليـة الجزائر 
عـى غـرار العاصمـي والعالوي والشـاوي 
وسـط  والقبائـيل  والتارقـي  والنايـيل 
تصفيقـات الـروس وهتافاتهـم وإعجابهم 
الكبـري بالثـراء والتنـوع الـذي يميـز الفن 

الجزائـري.

الّســيدة  مــن  برعايــٍة 
والفنــون  الثقافــة  وزيــرة 
احتضــن  ُمولوجــي،  ُصوريــة 
النــر"  الســينما  متحــف 
املعلقــة  الجســور  بعاصمــة 
الجلســة  قســنطينة،  واليــة 
الثانيــة  التشــاورية  الجهويــة 
الّصناعــة  "ِسياســة  حــول 
الســينماتوغرافية يف الجزائــر"، 

وامُلخّصصــة لواليــات الــرق 
الجزائــري )عنابــة، ميلــة، قاملــة، 
ســوق أهــراس، ســكيكدة، تبســة 
ــور  ــك بحض ــي(، وذل وأم البواق
القطــاع،  ومهنيــي  فاعلــن 
َمــُروع  إثــراء  يف  للمشــاركة 
بالّصناَعــة  امُلتَعّلــق  الَقانُــون 

 . فية توغرا لســينما ا
فرصــًة  شــّكل  الّلقــاء 

واقراحــات  آلراء  لالســتماع 
ــن  ــن واملهتم ــن والباحث املهني
ــروع  ــول م ــابع ح ــن الس بالف
قــّدم  إذ  القانــون،  هــذا 
مــن  مجموعــة  املشــاركون 
ــًة  ــات َخاّص ــات والتوصي املقرح
مــا تعلــق باالســتثمار يف القطــاع 
ــن وأخالقيات  ــينمائي، التكوي الس

املهنــة. 
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مريم ق

البوابة  مهرجـان  اختـتــم 
القصـري  للفيلـم  الرقميـة 
الـدويل بعنابـة  دورته الـ  34 
بإعالن لجنـة التحكيم الدولية 
عـن النتائـج؛ حيـث تمكنـت 
الصـن مـن إفتـكاك جائزتن 
مـر  وتوجـت  وتنويهـن، 
الكـربى،  الجمهـور  بجائـزة 
تونـس  نصيـب  كان  فيمـا 
سـيناريو  أحسـن  جائـزة 
لـكل من  التنويهـات  وعـادت 
 Waiting For" الفلمـن:" 
 Xinyao The Dawn"لــ 
لــ  "NostalgIa" و    Lian

وكانـت   ،  Guorong Zhang
عـى  تحصلـت  قـد  مـر 
جائـزة الجمهـور الكـربى عن 
الفيلـم "اغتصـاب مـروع" 
للمخرج بسـام بشـاري، فيما  
املشـاركة  الصـن  تحصلـت 
 The sound of"بفلــم
Tietan Gust"   عـى جائـزة 
للمخـرج  التحكيـم  لجنـة 
وجائـزة   ،   Fengyi Zhao
سـناريو  الحسـن  أخـرى 
لــ    secret  " فلمهـا   عـن 

Wenjing Tang   وهـي نفس 
الجائـزة التي تحصلـت عليها 
 The Door"تونس عن الفــلم
of Paradise  للمخـرج نر 
الديـن رقـام، بينمـا تحصلت 
Neighbour الصن عن فيلـم

لــ Tianye  Wang  للجائـزة 
البوابـة  جائـزة  الكـربى 
بالـدورة  الخاصـة  الذهبيـة 
البوابـة الرقمية  34 ملهرجـان 
والتـي  القصريالـدويل  للفيلـم 
منحـت جائـزة أحسـن إخـرا  
لـكل من ازباكسـتان وفرنسـا 
عـن الفلمـن  "Collage"  لـ 
 Dilshodbek Usmonov
 Toutes les" والفلــم      "
nuits" لــ Latifa Said  عى 

التـوايل
الـدورة  هـذه  عرفـت   
 14 وقعتهـا  قويـة  مشـاركة 
الصـن  تصدرتهـا  دولـة 
وتميـزت  فيلمـا،  بعريـن 
رشاكـة  اتفاقيـة  بإمضـاء 
جديـدة  سـينمائية  وتعـاون 

وإيطاليـا. الجزائـر  بـن 

ال�صين تفتك الجائزة الكبرى 
بمهرجان ال� 34 للبوابة الرقمية 

للفيلم الق�صير الدولي بعنابة

حفل فني بالعاصمة على شرف وفد روسي من موسكو يزور الجزائر

مهرجان الفيلم المغاربي بهولندا 

يجمع المتغيرات اللغوية األمازيغية ال 14 التي تم إحصاؤها من قبل الباحثين

باقة مو�صيقية متنوعة ج�صدت ثراء 
وتنوع التراثين الجزائري والرو�صي

تتويج فيلم "�صول" والممثلة ليديا لعريني من الجزائر 

اإعداد م�صروع اأطل�س لغوي اأمازيغي جزائري 

الثقافي

مريم ق

فيما افتك الفيلم المصري جائزة الجمهور الكبرى

مريم ق
س.شعراوي 

مريم  ق
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الـموافق لـ 22 شعبان 1444 هـ

تيليسكوب   الصباح

الصباح

صورة

جـددت الجمعيـة الوطنيـة لقصـار القامـة، 
بمناسـبة اليـوم الوطنـي لـذوي االحتياجـات 
الخاصـة املوافـق لــ 14 مارس من كل سـنة، 
عـددا مـن مطالبهـا الخاصـة، التـي يهـدف 
تفعيلهـا إىل ضمـان حيـاة أفضل لهـذه الفئة، 
وتسـهيل حياتهـم، ال سـيما يف ظـل الصعـاب 
صفوهـم،  وتعكـر  يوميـا،  يواجهونهـا  التـي 
وأهمهـا إدماج هـذه الفئة يف املجتمـع، خاصة 
تشـجيع  خـالل  مـن  العمليـة؛  الحيـاة  يف 
أنهـا  خاصـة  تهميشـها،  وعـدم  توظيفهـا، 
بهـا  يتمتـع  التـي  القـدرات  بنفـس  تتمتـع 
الشـخص العـادي، وفـق ما أشـار إليـه فاتح 
رمضانـي، عضـو الجمعيـة املكلـف باالتصال 

لـدى فـرع العاصمـة. 
أبـدى محدثنا أهميـة االلتفات إىل هـذه الفئة 
مـن املجتمـع، خصوصـا أنـه ال يتـم الحديث 
عنها كثريا رغـم كل الصعوبات التي تعيشـها، 
خصوصـا التهميـش، مشـريا إىل أن كثـريا من 
املؤسسـات والـركات ال تـزال ترفـض تماما 
توظيـف قصـار القامـة رغـم تفـّوق البعض 
منهـم، عـى حـد تعبـريه. وأضـاف أن العالم 
بـات يـويل أهمية أكثـر للمظاهـر؛ مـا يجعله 
باإلمكانـات  بتاتـا،  يهتـم،  ال  سـطحيا  عاملـا 
البريـة، بـل يعطـي األولوية للصـورة فقط.

اجتـاز املرشـحون ملسـابقة شـبه الطبـي 
بقسـنطينة، أول أمـس، امتحانـات لاللتحاق 
بــ 125 منصب يف 3 تخصصـات؛ حيث بلغ 
عـدد املرشـحن أزيـد مـن 3377 مرشـح.
ونظمـت مديريـة الصحـة والسـكان للوالية، 
للتكويـن  الوطنـي  املعهـد  مـع  بالتنسـيق 
العـايل يف شـبه الطبي عـى مسـتوى جامعة 
وبالضبـط  بوبنيـدر،  صالـح   3 قسـنطينة 
العليـا لألسـاتدة "آسـيا جبـار"  باملدرسـة 
وكليـة هندسـة الطرائـق، مسـابقة التكوين 
شـبه الطبـي للظفـر بــ 125 منصـب مايل 
ألجـل التكويـن، وتدعيـم الفرق شـبه الطبية 
عى مسـتوى املؤسسـات العموميـة الصحية 
واليـة  تـراب  عـى  املوزعـة  واالستشـفائية 
قسـنطينة؛ لكونها تسـجل طلبـا متزايدا عى 
املختصـن يف شـبه الطبـي، يف ظـل العجـز 
املوجـود يف هـذا املجال رغـم األعـداد الكبرية 
للمتخرجـن سـنويا؛ حيـث أرجـع القائمون 
عـى قطـاع الصحـة، السـبب يف ذلـك إىل أن 
األمـر مرتـب يف جـزء منـه، عـى اسـتفادة 

الكثرييـن مـن التقاعـد املسـبق يف 2015.

عبـد  الجزائـري  فوربـس،  مجلـة  صنفـت 
الواحـد كـرار، املدير العـام لركـة بيوفارم، 
مجـال  يف  قائـد   100 أقـوى  قائمـة  ضمـن 

الرعايـة الصحيـة  بالـرق األوسـط.
وتضـم قائمـة فوربـس املعلـن عنهـا للعام 
2023 نحـو 101 من رؤسـاء رشكات الرعاية 
الصحيـة األكثر تأثـريًا يف املنطقـة، وجاء كرار 

.27 الـ  املرتبة  يف 
وبحسـب املوقع الرسـمي للمجلـة األمريكية 
فإن هذه الـركات تعمل يف قطاعـات األدوية 
واملعـدات  والتكنولوجيـا  الطبيـة  واملرافـق 

الطبيـة واسـتثمارات الرعايـة الصحية.
كمـا يسـهم كل منهم بـدور فعـال يف قطاع 
الرعايـة الصحيـة يف منطقـة الرق األوسـط 

وشـمال أفريقيـا، مـن خـالل 11 دولة.
وتهيمـن اإلمـارات عـى القائمـة بواقـع 44 
مشـاركة، تليها السـعودية بـ26 ومر بـ8.

وتعـد بيوفـارم مجموعة صناعيـة وتجارية، 
حيث بـدأت اسـتثماراتها يف قطـاع األدوية يف 
تسـعينيات القرن املـايض يف الجزائـر، وتملك 
اليـوم وحـدة إنتـاج وشـبكة توزيـع لتجـار 

والصيدليات. الجملـة 
يف عـام 2022، أطلقـت املجموعـة مختـربًا 
األورام،  علـم  يف  والتطويـر  للبحـث  جديـًدا 
كما دشـنت منشـأة تصنيـع متكاملـة وعالية 
التقنيـة لصنـع رشائط اختبار نسـبة السـكر 

يف الـدم .

شـددت وايل سـكيكدة حوريـة مداحـي عنـد معاينتهـا، مؤخـرا، مشـاريع قطـاع 
األشـغال العموميـة الجـاري إنجازها، عـى رضورة االنتهـاء منها، ومن ثم تسـليمها 
قبـل نهايـة شـهر أفريـل الداخـل، خاصـة أن تلـك املشـاريع تتعلـق بصيانـة ورد 
االعتبـار لبعـض الطـرق املؤديـة إىل الواجهـة البحريـة، املندرجـة ضمـن مخطـط 

توسـيع وصيانـة الشـبكة الطرقية.
وأكـدت مداحـي أن تلـك املشـاريع املهمة التي ستسـاهم يف تسـهيل حركة السـري 
ومنـه التخفيـف، وبشـكل كبـري، مـن االزدحام املـروري عرب باقـي املحـاور، تدخل 
يف إطـار جاهزيـة الواليـة ملوسـم االصطيـاف املقبـل، خاصة أنها تشـهد كل موسـم 
صيـف، إقبـاال كبـريا مـن قبـل املصطافـن والسـياح املتوافديـن عى سـكيكدة من 
شـتى واليـات الوطن، بمـا فيها من الخارج.وشـددت املسـؤولة عـى رضورة متابعة 
عمليـات الصيانـة، ورد االعتبار لكل الشـبكة الطرقيـة بإقليم الواليـة؛ ضمانا لتوفري 
رشوط األمـن والسـالمة ملسـتعميل الطريـق؛ قصـد تمكينهـم مـن التمتـع بجمـال 

املناظـر الطبيعيـة الخالبـة التـي تزخـر بها والية سـكيكدة.

ــور  ــيدي بنـ ــي سـ ــكان حـ ــه سـ يواجـ
باملعاملـــة، غـــرب العاصمـــة، عـــدة مشـــاق 
ـــة يف  ـــة، خاص ـــق العمومي ـــص املراف ـــراء نق ج
ـــان  ـــذان القطاع ـــة. ه ـــم والصح ـــايل التعلي مج
اللـــذان لـــم تســـتطع الســـلطات املعنيـــة 
اســـتدراك نقائصهمـــا حتـــى قبـــل نشـــأة 
ـــه  ـــز ب ـــم تنَج ـــذي ل ـــد، ال ـــي الجدي ـــذا الح ه
هيـــاكل تربويـــة وصحيـــة، وغريهـــا مـــن 
املرافـــق الروريـــة، وهـــو الوضـــع الـــذي 

أرق الســـكان، وزاد مـــن متاعبهـــم.
 وقـــال ممثـــل الحـــي، الـــذي رسد جملـــة 
مـــن النقائـــص التـــي يواجههـــا الســـكان، 
ـــة يف  ـــات الربوي ـــص املؤسس ـــها نق ـــى رأس وع
ـــت، أن  ـــس الوق ـــا، يف نف ـــوار، موضح كل األط
ـــنوات  ـــا يف الس ـــق تعمريه ـــي انطل ـــة الت املنطق
ـــات،  ـــدة خدم ـــا، إىل ع ـــر، أيض ـــرية، تفتق األخ
ـــد؛ بســـبب عـــدم إنجـــاز  ـــا إياهـــا باملراق واصف
ـــال  ـــا. وق ـــة به ـــة الروري ـــق العمومي املراف
ــات  ــك، إىل املؤسسـ ــر، كذلـ ــي يفتقـ إن الحـ
الربويـــة، واملســـاحات التجاريـــة، واملرافـــق 
الخدماتيـــة؛ عـــى غـــرار مراكـــز الربيـــد، 
ـــقق  ـــدد إىل الش ـــن الج ـــن املرحل ـــي تمّك الت
الجديـــدة، مـــن ســـحب أموالهـــم، والقيـــام 
ـــيما  ـــهولة، ال س ـــكل س ـــة ب ـــم املالي بمعامالته
أن عـــدم تواجـــد مراكـــز بريـــد باألحيـــاء 
ــال  ــال دون اكتمـ ــدة، حـ ــكنية الجديـ السـ
فرحتهـــم بالســـكنات الجديـــدة، فبـــات 
ــاء  ــدون عنـ ــاء يتكبـ ــك األحيـ ــكان تلـ سـ
ومشـــقة ســـحب أموالهـــم بمراكـــز الربيـــد 

املجـــاورة، التـــي تشـــهد، هـــي األخـــرى.

جمعية ق�صار القامة 
تطالب بالتفاتة

3300 متر�صح للتناف�س على  
125 من�صب بق�صنطينة

غياب المرافق العمومية 
بحي �صيدي بنور بالمعالمة 

يوؤرق ال�صكان

جزائري �صمن قائمة فورب�س لأقوى 100 قائد
 في مجال الرعاية ال�صحية

اإنهاء م�صاريع الواجهة البحرية ل�صكيكدة قبل اأفريل

انطالق حملة غرس الطماطم الصناعية بالطارف

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 عيل 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



لـكل  الهوائيـة  املصاعـد  سـتعرف 
مـن مقـام الشـهيد و قـر الثقافـة 
بالجزائـر العاصمـة والبليـدة توقفـا 
خـالل  التجـاري  االسـتغالل  عـن 
االيـام املقبلـة, وذلـك بسـبب عمليات 

الدوريـة. الصيانـة 
وحسـبما افـاد بـه بيـان ملؤسسـة 
ميـرو الجزائـر, إلان "التوقـف عـن 
االسـتغالل التجـاري لوسـائل النقـل 
عـرب الكوابـل الثـالث, يأتـي عـى اثر 

الدوريـة". الصيانـة  عمليـات 
واضـاف البيـان ذاتـه, ان برنامـج 
مؤسسـة ميرو الجزائر, يشـري اىل ان 
املصعـد الهوائـي ملقام الشـهيد توقف 
عـن العمـل بدايـة مـن أمـس  14 اىل 
16 مـارس, امـا ذلك الخـاص بقر 
الخدمـة  خـارج  فسـيكون  الثقافـة 
حـن  يف  مـارس   18 و   17 يومـي 
للبليـدة  الهوائـي  املصعـد  سـيتوقف 
يومـي 20 و 21 مـن نفـس الشـهر.

 تمكنـت مصالـح امـن العاصمـة مـن 
يف  مختصـة  إجراميـة  بشـبكة  اإلطاحـة 

الصعبـة. العملـة  تهريـب 
وجـاء يف بيـان لـذات املصالـح، فانه يف 
قضيـة نوعيـة عالجتهـا  مصالـح  امـن 
قمـع  فرقـة  يف  ممثلـة  الجزائـر،  واليـة 
القضائيـة  الرطـة  بمقاطعـة  اإلجـرام 
الثانيـة بـاب الـزوار، بعـد وضـع تحـت 
ترف هـذه األخـرية من طـرف مصلحة 
الجويـة ملطـار هـواري  الحـدود  رشطـة 
بومديـن ملرأة  شـابة مشـتبه فيهـا تحوز 
عـى سـند بنكـي مـزور    ومبلـغ مـايل 
بالعملـة الصعبة، وبعد تحريـات بارشتها 
ذات املصالـح  مكنـت مـن تفكيك شـبكة 
العملـة  تهريـب  يف  مختصـة  إجراميـة  
بنكيـة  سـندات  بإسـتعمال  الصعبـة 

مـزورة.
  وتحت إرشاف النيابـة املختصة إقليميا، 
تمكنـت عنـارص فرقـة مكافحـة تهريـب 
املهاجريـن       واالتجـار باألشـخاص من 
إيقـاف) 04 (أشـخاص تـراوح أعمارهم  
مـا بن 30 و 50 سـنة مـن بينهـم امرأة، 
القضائـي تـم  بعـد تمديـد االختصـاص 
ضبـط وحجز مبلـغ مايل بالعملـة الصعبة 
يقـدر بـ )3070( أورو ، و سـندات بنكية 
ختـم   )137(   ، أورو   )8070( بقيمـة 
خاصـة  و  إداريـة  و  بنكيـة  ملؤسسـات 
مسـتعملة يف التزويـر ، و جهاز حاسـوب 
وآلـة نسـخ، مركبـة خاصـة  و4هواتـف 

. نقالة 
اإلجـراءات  جميـع  اسـتيفاء   بعـد  و 
القانونيـة، سـيتّم تقديـم املشـتبه فيهـم 
أمـام النيابـة املختصـة إقليميا عـن قضية 
تكويـن جمعيـة أرشار، مخالفـة التريـع 
الخـاص بالرف و حركـة رؤوس األموال 
مـن و إىل الخـارج، التزويـر و اسـتعمال 
ووثائـق  مرفيـة  محـررات  يف  املـزور 

إداريـة، تقليـد األختـام.
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أدانـت محكمـة العوينـات بواليـة 
سـنوات  بعـر  شـخصن  تبسـة  
سـجنا نافـذا بجنحـة املضاربـة غري 
املروعـة يف احـدى املـواد الغذائيـة 
)زيـت  الواسـع  االسـتهالك  ذات 
 2 قدرهـا  ماليـة  وغرامـة  املائـدة( 

دج. مليـون 
و حسـب مـا ورد يف بيـان صـادر 
عـن ذات الهيئة القضائيـة، فقد تمت 
متابعـة شـخصن )ش.ع( و ) ب.ر( 
عـن طريق اجـراءات املثـول الفوري 
املروعـة  غـري  املضاربـة  بتهمـة 
ذات  االساسـية  الغذائيـة  املـواد  يف 
طبقـا  وذلـك  الواسـع،  اإلسـتهالك 
قانـون  مـن   13 املـادة  ألحـكام 
مكافحـة املضاربة وصـدر يف حقهما 
منهمـا  كل  بمعاقبـة  يقـي  حكـم 
بعر سـنوات حبسـا نافـذا وغرامة 
ماليـة قدرها 2 مليـون دج، مع األمر 
بإيداعهمـا الحبـس بالجلسـة, كمـا 

البيان. اليـه  أشـار 
إطـار  يف  الحكـم  هـذا  ويأتـي 
مواصلـة محاربـة ظاهـرة املضاربة 
األساسـية  املـواد  يف  املروعـة  غـري 
ذات االسـتهالك الواسـع حيث تنص 
املـواد القانونيـة السـارية املفعول يف 
مجـال املضاربـة غـري املروعة عى 
ضـد  صارمـة  عقوبـات  تطبيـق   ”
املتورطن تصل اىل 30 سـنة سـجنا 
والسـجن املؤبد إذا ارتكبـت الجريمة 
كمـا  منظمـة”,  جماعـة  إطـار  يف 

خلـص اليـه البيـان.

لألمـن  العامـة  املديريـة  أعلنـت 
ظـرف  يف  توقيـف  عـن  الوطنـي 
قيـايس، املشـتبه فيـه يف قضيـة قتل 
راح ضحيتها عـون الرطة “رغيس 
بسـدراتة  مقيـم  الرحمـن”،  عبـد 
)سـوق أهـراس(، تابـع قيـد حياته 
عـى  ورقلـة،  واليـة  أمـن  ملصالـح 
إثـر تعرضـه العتـداء قاتل بالسـالح 
األبيـض، أمسـية أول أمـس  اإلثنـن 

.2023 مـارس   13
وأكـدت ذات املصالـح، انه سـيقدم 
املسـبوق  )ع.ع.ا(،  فيـه  املشـتبه 
القضائيـة  الجهـات  أمـام  قضائيـا، 

إقليميـا. املختصـة 
وعـى إثـر هـذه الفاجعـة، يتقـدم 
الوطنـي،   لألمـن  العـام  املديـر 
فريـد بـن شـيخ بأخلـص التعـازي 
وإىل  املرحـوم،  عائلـة  إىل  واملواسـاة 
الوطنـي، راجيـا  األمـن  كافـة أرسة 
يتغمـد  أن  وجـل،  عـز  املـوىل  مـن 
يلهـم  وأن  رحمتـه  بواسـع  روحـه 

والسـلوان. الصـرب  جميـل  ذويـه 

تورط حافالت المسافرين والشاحنات في عدد كبير من الحوادث الخطيرة

تم تسجيل وفاة 33 شخصا واجالء 13 الف جريح

للراغبين في ارسال طرود على المستوى الدولي

وهران

كشـفت  قيـادة الـدرك الوطنـي عـن 
تسـجيل  6242 حـادث مـرور يف سـنة 
شـخص   2718 مقتـل  إىل  أّدت   ،2022
وإصابـة 10361 جريـح عـى مسـتوى 

الـراب الوطنـي.
وحسـب حصيلـة الـدرك الوطنـي، أن 
االرتفـاع النسـبي يف عـدد الوفيات خالل 
سـنة 2022، يعـود إىل تـورط مركبـات 
نقـل املسـافرين ونقـل البضائـع يف عدد 
كبري مـن الحـوادث الخطـرية، باإلضافة 
إىل املنـاورات الخطـرية والرعة املفرطة 
وغيـاب الوعي املـروري والسـياقة تحت 

تأثـري الكحـول واملخدرات.
هـذه  أن  ذاتهـا،  املصالـح  وأشـارت 
األسـباب أدت أيضـا إىل ارتفـاع مـؤرش 
الخطـورة مـن 37 وفـاة/100 حـادث 
إىل 44 وفـاة/100 حـادث، وبخصوص 
قانـون املـرور الجديـد، كشـفت قيـادة 

الـدرك الوطنـي، أنـه يتـم هـذه األيـام 
مناقشـته عـى مسـتوى األمانـة العامـة 

للحكومـة.
و كشـف يف هذا الصـدد مدير الوحدات 
املشـكلة يف قيـادة الدرك الوطنـي العقيد 

شـيباني محمد، عـن تحصيل مـا قيمته 
جزائـري  دينـار   3.683.704.000
ناتجـة عـن الغرامـات الجزافيـة لفائدة 

العمومية. الخزينـة 

سـجلت  الحصيلـة األسـبوعية لوحـدات 
وهـذا  تدخـل   22511 املدنيـة  الحمايـة 
عـى إثـر تلقـي مكاملـات االستغــاثة من 
طـرف املواطنـن، هـذه التدخالت شـملت 
مختلـف مجـاالت أنشـطة الحمايـة املدنية 
سـواء املتعلقة بحـوادث املـرور، الحوادث 
إخمـــاد  الصحـي  اإلجـالء  املنزليـة، 
الحرائـق و تغطية األجهـزة األمنية ملختلف 

التظاهـرات.
وحسـب بيـان للمديرية العامـة للحماية 
لعمليـات اإلجـالء  بالنسـبة  فانـه  املدنيـة 
 13758 بــ  وحداتهـا  قامـت  الصحـي 

تدخـــل، أيــن تم من خاللها إســـعاف 
إىل  مريـض  و  جريـح   13787 إجـالء  و 
املستشـفيات من طـرف أعوان الحـــماية 

املدنيـة.
ويف سـياق حـوادث املرور قامـت وحدات 
الحمايـة املدنيـة بــ 1854 تـدخــل من 
أجـل 1039 حـادث مـرور أدت إىل وفـاة 
33 شـخصا و جـرح 1261 آخريـن تـم 
إسـعافهم و نقلهم إىل املراكز اإلستشفائية، 
أثقل حصـــيلة سجلت يف واليـــة البويرة 
الحـادث و  3 اشـخاص يف مـكان  بوفـاة 
32 حـادث  اثـر  45 آخريـن عـى  جـرح 

. مرور 
كمـا قامـت وحـدات الحمايـة املدنية بـ 
 526 بإخــــماد  سـمحت  تدخـال   862
حريـق منهـا منزليـة صناعيـة وحرائـق 
مــختلفــة، أهمها سـجلت بوالية الجزائر 
بــ 41 حريق، البليـدة 33 حريق و وهران 
بــ 30،    باإلضافـة وخالل نفـس الفرة، 
قامـت وحـدات الحمايـة املدنيـة  يف مجال 
تدخــل   6037 بــ  املختلفـة  العمليـات 
فــي نفـس الفـرة من اجـل انقـاذ 459  
شـخص يف حالـة خطـر  و تغطيـة 5161 

اسـعاف.  عملية 

كشـفت املؤسسـة العموميـة لتوزيـع 
إطـالق  إعـادة  عـن  الريـع,  الربيـد 
بمناسـبة  البـالد"  "ريحـة  عرضهـا 
شـهر رمضـان الكريـم, وهـذا لفائـدة 
مسـتعميل هـذه الخدمـة والراغبـن يف 
ارسـال طـرود عـى املسـتوى الـدويل.
وأوضحـت املؤسسـة يف بيان لهـا، أن 
هـذا العـرض الصالـح مـن 13 مارس 
عـى  "يتوفـر  القـادم,  أبريـل   25 إىل 
للربيـد  تجاريـة  وكالـة   54 مسـتوى 
الريـع و300 مكتـب إيـداع متواجـد 
عـى مسـتوى مكاتـب الربيد الرئيسـية 
عـرب 58 واليـة", مشـريا إىل أن "كل من 
يرسـل طـردا وزنـه 4 كلغ كحـد أقى 
لن يدفع سـوى تسـعرية 2 كلـغ فقط".

وذكـرت املؤسسـة أن "التسـليم بهذه 
الخدمـة عـى املسـتوى الـدويل يكـون 
مـن 24 إىل 72 سـاعة بالنسـبة للمـدن 
العربيـة  والبلـدان  الكـربى  األوروبيـة 
ومن 72 سـاعة اىل 96 سـاعة نحو كندا 
وأمريـكا وآسـيا وإفريقيا", مشـرية اىل 
أنـه "باإلمـكان معرفـة تسـعريتها عرب 
أو   www.ems.dz اإللكرونـي:  املوقـع 
مـن خـالل تحميـل تطبيقـات الهاتف 
املتوفـرة   EMS Champion املحمـول 

."IOSو Android النسـختن  بكلتـا 
وتتمثـل املنتوجـات املعنيـة بالعرض 
الغذائيـة,  "املـواد  يف  الرويجـي 
والسـوائل,  الصلصـات  باسـتثناء 
الفواكـه والخـروات الطبيعية واملربى 

والحلويـات األخـرى والتمـور والفواكه 
والقمـح  )الفريـك  والحبـوب  املجففـة 
غريهـا  أو  والتوابـل  وغريهـا(  الصلـب 
مـن املنتجـات الخاصة بشـهر رمضان 
الكريـم كالكعـكات التقليديـة والنعناع 
األعشـاب  وشـاي  والشـاي  والكزبـرة 

الشـخصية". واألغـراض  واملالبـس 
املؤسسـة  أشـارت  األخـري،  ويف 
إىل  الريـع  الربيـد  لتوزيـع  العموميـة 
مـع  متطابقـة  تظـل  "املحظـورات  أن 
القائمـة التـي تشـكل جـزءا ال يتجـزأ 
لنظـام  للنقـل  العامـة  الـروط  مـن 
الجزائريـة  الجمـارك  وإدارات   EMS

والدوليـة".

أمـر وكيـل الجمهوريـة لـدى محكمة 
وهـران بفتـح "تحقيـق  معمـق" حول 
حادث انهيـار جزئي لعمـارة وقع أمس 
االثنـن بحـي سـيدي البشـري بالطـو، 
بعاصمـة الوالية "لتحديد املسـؤوليات".
و حسـبما ورد أمـس  يف بيان صحفي  
املحكمـة،  لـذات  الجمهوريـة  لنيابـة 

11 مـن  املـادة  بأحـكام  فأنـه "عمـال 
قانـون اإلجـراءات الجزائية يعلـم وكيل 
الجمهوريـة لـدى محكمة وهـران الرأي 
جزئـي  انهيـار  إثـر  عـى  أنـه  العـام 
طوابـق  ثالثـة  مـن  مكونـة  لعمـارة  
بالطـو  عيـى  بـن  شـملول  بشـارع 
جرحـى  ثالثـة  خلـف  والـذي  وهـران 

انتقـل وكيـل الجمهورية اىل عـن املكان 
بنايـة  لتشـييد  حفـر  أشـغال  وعايـن 

بجانبهـا".
لـدى  الجمهوريـة  وكيـل  أمـر  وقـد 
محكمـة وهـران "بفتـح تحقيـق معمق 

املسـؤوليات". لتحديـد  القضيـة  يف 
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