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إحباط محاوالت إدخال كميات من المخدرات عبر الحدود مع المغرب

قال إن عهدته في حمس تنتهي اليوم وتقدم 
بالشكر على األجواء اإليجابية 
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اللقاء يأتي في سياق المحادثات التي أجراها 
رئيس الجمهورية

زيتوني يستقبل وفدا عن حركة التحرير الوطني الفلسطيني

قال أنه بحكم عالقتها  مع روسيا اأن يكون لها أثر فعال وإيجابي في قضية أوكرانيا..ساحل:

جدد تأكيده على الموقف المبدئي والثابت للحزب في دعم ونصرة القضايا العادلة

الوطنـي  للتجمـع  العـام  األمـن  اسـتقبل، 
عـن  وفـدا  زيتونـي،  الطيـب  الديمقراطـي، 
حركـة التحريـر الوطنـي الفلسـطيني )حركة 
فتـح بقيـادة رشيـف مشـعل، عبـاس زكـي.

وأفـاد باين للحـزب، انه خـال اللقـاء الذي 
جـرى باملقـر الوطنـي لألرنـدي، اسـتعرض 
الجانبـان الجهـود الجزائريـة الحثيثـة التـي 
والتـي  تبـون  املجيـد  عبـد  الرئيـس  قادهـا 
كللـت باتفـاق مصالحـة وطنيـة تاريخية بن 
أرض  عـى  الفلسـطينية  الفصائـل  مختلـف 
مؤتمـر  وأثناءاحتضانهـا  عشـية  الجزائـر، 
جامعـة الـدول العربيـة عى مسـتوى القمة يف 

نوفمـر املـايض.
أكـًدا  الطرفـان  أن  ذاتـه،  البيـان  وأضـاف 
والتشـاور  الثنائيـة  العاقـات  تعزيـز  عـى 
الدعـم  حشـد  أجـل  مـن  بينهمـا،  السـيايس 
إلسـتاد القضية الفلسـطينية وصمود الشـعب 
الفلسـطيني الشـقيق يف نضاله املسـتميت ضد 

جرائـم االحتـال الغاصـب.
الوطنـي  للتجمـع  العـام  األمـن  وحـت 

الديمقراطـي،  الوفـد الزائر عـى رضورة بذل 
مزيـد مـن الجهـود لتمتـن اتفـاق املصالحة 
جميـع  بـن  الوحـدة  وتحقيـق  الوطنيـة 
مكونـات الشـعب الفلسـطيني اسـتلهاما من 
تاريـخ الثـورة الجزائرية املجيـدة التي افتكت 

االسـتقال والسـيادة بوحـدة شـعبها الثائر، 
كما جـرى التنويـه باملواقـف الثابتـة للجزائر 
يف دعـم ونـرة القضايـا العادلـة يف العالـم 
وأيضـا  الفلسـطينية  القضيـة  رأسـها  وعـى 

الشـعب الصحـراوي. قضيـة 

إعتـر الخبـر يف الشـؤون الدوليـة والقضايا 
الجيو سياسـية، الروفيسـور، مخلوف سـاحل 
السـامي  للممثـل  األخـرة  التريحـات  ان 
الخارجيـة  للشـؤون  األوروبـي  لاتحـاد 
والسياسـة األمنيـة ونائـب رئيـس املفوضيـة 
األوروبيـة، دليـل قاطـع أن الجزائـر أصبحت 
رشيـك مهـم وذو مصداقيـة يف مجـال إقـرار 

السـلم عـر العالـم.
وأكـد سـاحل لدى نزولـه ضيفا عـى برنامج 
"ضيـف الصبـاح" للقنـاة األوىل هـذا األربعاء 
ان الطـرف األوروبـي يدرك جيدا بـأن الجزائر 
لهـا مـن الـوزن ما يسـمح  بـأن تكـون فاعا 

مهمـا يف عمليـة نرش السـلم عـر العالم"
كما أضـاف أن "تريحات املفوض السـامي 
للسياسـة الخارجية األوروبيـة جوزيف بوريل 
خـال زيارتـه إىل الجزائـر، دليـل قاطـع بأن 
الجزائـر تعتـر رشيـك مهـم وذو مصداقيـة 

وبإمكانهـا املسـاهمة يف تحقيق السـلم".
وأوضـح الروفيسـور سـاحل أن "الجزائـر 

تتحـرك وفـق مجموعة مـن املبـادئ ومجموعة 
بتغـر  تتغـر  أن  يمكـن  وال  املحـددات  مـن 
مـن  يضيـف  مـا  وهـذا  واألحـوال  الظـروف 
مصداقيـة وثبـات املواقـف الجزائريـة"، قائا 
بـأن "الجزائـر تؤمـن ايضـا بمبـدأ التسـوية 
السـلمية للخافـات والنزاعـات واألزمـات من 
مسـاعي حميـدة واملشـاورات واملفاوضات بن 
األطـراف املعنية".مضيفـا أن "الجزائـر تؤمن 
بـأن الحلـول السـلمية ال يمكـن أن يكـون لها 
منطـق  إىل  تخضـع  لـم  إن  للنجـاح  فرصـة 
احـرام املبـادئ األساسـية التـي يقـوم عليها 

القانـون الـدويل والرشعيـة الدوليـة".
مـن جانـب آخـر، قـال الخبـر يف الشـؤون 
ان  سياسـية  الجيـو  والقضايـا  الدوليـة 
االتصـال  مجموعـة  يف  الجزائـر  "تواجـد 
العربـي، للمسـاهمة يف إيجـاد حـل دبلومايس 
سـلمي للنزاعـات بـن الـدول وخاصـة النزاع 
لبادنـا  يحسـب  إيجابيـا  مـؤرشا  األوكرانـي، 
وللمسـاعي الحميـدة التـي تقوم بهـا يف العمل 

الدوليـة". والعاقـات  الدبلومـايس 
واردف أن "العديـد مـن الـدول خاصـة عى 
الهـام  بالـدور  تعـرف  العربـي،  املسـتوى 
للدبلوماسـية الجزائريـة يف مجال إقرار السـلم 
واملسـاهمة يف إيجـاد حلـول لكثر مـن امللفات 
للـدول"،  الداخـي  الشـأن  يف  التدخـل  دون 
مـرزا وجـود مجموعـة االتصـال العربية مهم 
للجامعـة كمنظمـة إقليميـة لتكـون حـارضة 

بقـوة يف هـذا النـوع مـن امللفات.
وبالحديـث عـن زاويـة البعـد الثنائـي التي 
تجمـع الجزائر بروسـيا ودورهـا يف تحقيق أثر 
إيجابـي اكد الروفيسـور سـاحل أن "للجزائر 
عاقـات مهمـة وذات طابـع اسـراتيجي مـع 
روسـيا وعاقـات تاريخيـة وتعـاون مهم عى 
مختلف املسـتويات "وبالتايل بإمـكان للجزائر 
مـن منطلـق البعد املميـز للعاقـات الجزائرية 
الروسـية ان يكـون لهـا أثـر فعـال وإيجابـي 
مـن خـال تواجدهـا ضمـن هـذه املجموعة".

اسـتقبل األمـن العام لجبهـة التحريـر الوطني، 
للحـزب  املركـزي  باملقـر  بعجـي  الفضـل  أبـو 
الوطنـي  التحريـر  حركـة  مـن  وفـدا  بحيـدرة 
رشيـف  مشـعل  بقيـادة  »فتـح«،  الفلسـطيني 
عبـاس زكي، رفقـة عضو اللجنـة املركزيـة، دالل 
سـامة، نائـب أمن رس املجلس الشـوري وسـفر 
فلسـطن لـدى الجزائر فايـز أبو عيطة، مستشـار 
ملـف  مستشـار  خـر،  إسـماعيل  املفوضيـة، 
املغـرب العربـي، محمـد أسـعد قـادري وأمن رس 

حركـة فتـح بالجزائـر، يوسـف عابـد.
وأفـاد  بيـان لافـان ،اللقـاء حـره وفـد هام 
مـن قيادة  حـزب جبهـة التحريـر الوطنـي تمثل 
السـيايس: رشـيد عسـاس،  املكتـب  أعضـاء  يف   
فرحـات أرغيـب، جمال مايض، مسـعود شـيهوب، 
مصطفـى أمـد، مصطفـى صباحـي، محمـد يس 
فضيـل، وأعضـاء اللجنـة املركزيـة السـادة: مراد 

العمـودي، جهـاد براشـد صليحـة جفـال .
وبحـث األمـن العـام، أبـو الفضـل بعجـي، مع 
وفـد حركـة التحريـر الوطنـي الفلسـطيني فتـح 
تطـورات القضية الفلسـطينية، حيث جـدد تأكيده 
للحـزب يف دعـم  والثابـت  املبدئـي  املوقـف  عـى 
ونـرة القضايـا العادلـة وعى رأسـها فلسـطن 
القضيـة املركزيـة، مؤكـدا أن دعـم حـق الشـعب 

الفلسـطيني هـو محـل إجمـاع رسـمي وحزبـي 
وشـعبي يف الجزائـر التـي سـتظل مـع فلسـطن 

ظاملـة أو مظلومـة.
الحـزب  اسـتعداد  عـن  العـام  األمـن  وعـر 
للمشـاركة يف جميـع املبـادرات التـي مـن شـأنها 
دعم ومسـاندة الشـعب الفلسـطيني، اسـتنادا إىل 
مواقـف الدولـة الجزائريـة والتـي جـدد معانيهـا 
رئيـس الجمهوريـة  عبـد املجيد تبـون، من خال 
»إعـان الجزائـر« حـول املصالحـة الفلسـطينية، 
داعيـا الفصائـل الفلسـطينية اىل تطبيـق وإنجاح 
والوعـي  الصحـوة  مـع  خاصـة  االتفـاق،  هـذا 
الثـوري الـذي يعرفـه الشـعب الفلسـطيني رغـم 
الظـروف القاسـية، رافضـا التفريـط يف أي شـر 
مـن أرضـه بمـا يضمـن قيـام دولـة فلسـطينية 

القـدس. مسـتقلة عاصمتهـا 
 وتخلـل اللقـاء مباحثـات ثنائيـة بـن قيادتـي 
حـزب جبهـة التحريـر الوطنـي وحركـة التحرير 
العاقـات  لتعزيـز  الفلسـطيني »فتـح«  الوطنـي 
الثنائيـة والتعـاون التاريخـي املشـرك، حيـث تم 
باملناسـبة توقيـع بروتوكـول تعاون بـن الطرفن 
يهـدف لتعزيـز التعـاون بـن الجانبـن وتبـادل 

الخـرات يف جميـع املجـاالت.
املركزيـة  اللجنـة  عضـو  أعـرب  جهتـه  ومـن 

لحركـة فتـح املفـوض العـام للعاقـات العربيـة 
والصـن الشـعبية، السـيد مشـعل رشيـف عباس 
واملواقـف  للجزائـر  زكـي عـن شـكره وتقديـره 
مشـرا  الفلسـطيني،  للشـعب  والداعمـة  الثابتـة 
اىل فضـل جهـود رئيـس الجمهوريـة، عبـد املجيد 
تبـون يف سـبيل لـم الشـمل وتحقيق الوحـدة التي 
هي مـن مصلحة الوطـن العربي واإلسـامي، ومن 
مصلحـة القضيـة الفلسـطينية، وهـي قـوة ألبناء 

الشـعب الفلسـطيني.
وكمـا عـر مشـعل رشيـف عبـاس زكـي عـن 
سـعادته بوجـوده يف بيـت حـزب جبهـة التحرير 
الوطنـي، أيـن أكـد أن جبهـة التحريـر الجزائرية 
تشـكل مصدر إلهـام وفخر للثـورة الفلسـطينية، 
مـن خـال الـروح الوطنيـة الفلسـطينية ومنطق 
العقيـدة يف اسـتمرار التواصل املوضوعـي تاريخيا 
االرض  الفلسـطينية،  الديموغرافيـا  ملكونـات 

الفلسـطيني. واملجتمـع 
ويف الختـام تبـادل حزب جبهـة التحرير الوطني 
وضيفـه هدايـا رمزية تعبرا عـن العاقات األخوية 
بن الشـعبن الشـقيقن الجزائري والفلسـطيني، 
وتأكيـدا للتضامـن بينهمـا يف النضـال مـن أجـل 
اسـرجاع الحقوق املرشوعة للشـعب الفلسـطيني.

الوطني

التاأكيد بالمواقف الثابتة للجزائر في دعم 
ون�صرة الق�صايا العادلة في العالم

ت�صريحات ممثل التحاد الأوروبي دليل قاطع 
اأن الجزائر اأ�صبحت �صريك مهم

مباحثات ثنائية بين قيادتي "الفالن" وحركة 
التحرير الوطني الفل�صطيني

اسـتقبل األمن العـام لوزارة 
والجاليـة  الخارجيـة  الشـؤون 
عمـار  بالخـارج،  الوطنيـة 
بانـي، رئيـس وكالـة اإلتحـاد 
القضائـي  للتعـاون  األوروبـي 
يف املجـال الجنائي، الديسـاف 

همـران.
للـوزارة،  بيـان  وأفـاد 
سـياق  يف  يأتـي  اللقـاء  أن 
املحادثـات التـي أجراها رئيس 
الجمهوريـة، عبد املجيـد تبون، 
لإلتحـاد  السـامي  املمثـل  مـع 
الخارجية و  األوروبي للشـؤون 
نائـب رئيس  األمنية,  السياسـة 
املفوضيـة األوروبيـة, جوزيـب 

بوريـل.
بالتزامـات  ذكـر  وبعدمـا 
املتعلقـة  الجمهوريـة  رئيـس 
وتبييـض  الفسـاد  بمكافحـة 
األصـول  اسـرداد  و  األمـوال 
بطريقـة  الخـارج  إىل  املهربـة 
غـر رشعية, أكـد األمـن العام 
السياسـية  للوزارة عى "اإلرادة 
السـلطات  تحـذو  التـي 

الجزائرية إلطـاق تعاون وثيق 
مـع وكالـة اإلتحـاد األوروبـي 
املجـال  يف  القضائـي  للتعـاون 
الجنائـي, بهدف االسـتفادة من 
الواسـعة و تجاربهـا  خراتهـا 
تجميـد  مجـال  يف  املميـزة 
األمـوال  واسـرداد  ومصـادرة 
واألصـول املحولـة إىل الخـارج 
بطرق غـر رشعيـة، فضا عن 
تعزيـز عاقـات التعـاون بـن 
الجهـات القضائيـة يف الجزائـر 
و البلـدان األعضـاء يف االتحـاد 

األوروبـي".
الديسـاف  عـر  بـدوره، 
همـران عن "اسـتعداد هيئته و 
التزامهـا بتقديـم كافة أشـكال 
التقنيـة  واملسـاعدة  الدعـم 
القضائية  للجهـات  الروريـة 
الجزائريـة يف مجـال التحريات، 
مـع  التواصـل  وتسـهيل 
نظراتهـا األوروبيـة يف معالجة 
امللفـات ذات الصلـة باسـرداد 
األمـوال واألصـول املنهوبـة من 

الجزائـر".

بالني ي�صتقبل رئي�س وكالة الإتحاد الأوروبي 
للتعاون الق�صائي في المجال الجنائي

 فريال/ت

 فريال/ت

كامليا.س

 فريال/ت

فريال/ت

شـاركت النائـب فريـدة إليمي 
يف  البحريـن(  )مملكـة  باملنامـة 
منتـدى النسـاء الرملانيـات الذي 
الجمعية  يدخل ضمـن نشـاطات 
واالجتماعـات   146 العامـة 
املصاحبـة لهـا لاتحـاد الرملاني 

الـدويل .
كيفيـة  املنتـدى  وتنـاول 
موضـوع  إثـراء  يف  اإلسـهام 
ب  املوسـوم  العامـة  الجمعيـة 
السـلمي  التعايـش  تعزيـز   "
واملجتمعـات الشـاملة للجميـع : 
مكافحـة التعصـب" مـن منظور 
النسـاء  تناولـت  كمـا  جنـدري، 
الذي  القـرار  الرملانيـات مرشوع 
لألمـن  الدائمـة  اللجنـة  اتخذتـه 
و السـلم الدوليـن العتمـاده من 
قبـل الجمعيـة العامـة املعنون ب 
"الهجمات والجرائـم اإللكرونية: 
األمـن  عـى  الجديـدة  املخاطـر 

العاملـي".
النقـاش  يف  تدخلهـا  وخـال 
حرصت السـيدة إليمـي عى إبراز 
والـدور  الحكومـة  اسـراتيجية 
مجـال  يف  للرملـان  الترشيعـي 
و  املـرأة  ضـد  العنـف  مكافحـة 
تعزيـز املسـاواة بن الجنسـن و 
املبـادرات  مختلـف  اسـتعرضت 
كمـا  الشـأن.  هـذا  يف  املتخـذة 
الوطنيـة  االسـراتيجية  أبـرزت 
مـن  السـبراني  األمـن  لضمـان 
خال األطـر و القوانن السـارية 

و  النسـاء  أن  مؤكـدة  املفعـول، 
الفتيات مـن أكثر الفئـات عرضة 
للهجمـات االلكرونيـة و أكثرهن 

للحمايـة.  حاجـة 
وواصلـت النائـب مشـاراكتها 
الدائمـة  الجنـة  أشـغال  يف 
للديمقراطيـة و حقوق اإلنسـان، 
األول  اليـوم  يف  تناولـت  أيـن 
مكافحـة  و  الوقايـة  موضـوع 
مسـتعرضة  بالبـرش  االتجـار 
يف هـذا الشـأن أبـرز مـا ورد يف 
ناقشـه  الـذي  األخـر  القانـون 
مؤكـدة  الجزائـري  الرملـان 
اإلرادة  مـع  تماشـيا  جـاء  أنـه 
القوانـن  مطابقـة  يف  السياسـية 
مع االتفاقيـات الدولية و تكريس 

اإلنسـان. حقـوق  حمايـة 
يف  إليمـي  وتناولـت  وهـذا 
اليـوم الثانـي موضـوع النقـاش 
أيـن   146 للجمعيـة  العـام 
يف  الجزائـر  سياسـة  أبـرزت 
ترقيـة التعايش السـلمي مشـيدة 
باعتمـاد األمـم املتحدة ليـوم 16 
مـاي مـن كل سـنة يومـا عامليـا 
مـن  بمبـادرة  بسـام  للعيـش 
يف  بجهودهـا  اعرافـا  الجزائـر 
ثقافـة  نـرش  و  الحـوار  تعزيـز 
السـلم. مذكـرة بجهـود الدولة يف 
مجـال اسـتمرارية حماية حقوق 
اإلنسـان والحريـات األساسـية و 

القانـون. دولـة  تكريـس 

باإلضافة الى مكافحة االتجار بالبشر وتعزيز 
التعايش السلمي

النائب اإليمي تبرز جهود الجزائر 
في مجال الأمن ال�صيبيراني 
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اكـد، وزيـر العـدل، حافـظ األختام، 
عبـد الرشـيد طبـي، أن خطـورة ظاهرة 
االتجـار بالبـرش جعـل املجتمـع الـدويل 

يطالـب بسـن ترشيـع خـاص بها.
وأوضـح الوزيـر ان مـرشوع القانون 
املتعلـق بالوقايـة مـن اإلتجـار بالبـرش 
قـد  عقوبـات  عـى  ينـص  ومكافحتـه، 

تصـل إىل السـجن املؤبـد.
املـرشوع  هـذا  إعـداد  أن  اىل  مشـرا 
الظاهـرة  لهـذه  "التصـدي  إىل  يهـدف 
الدخيلـة عـى مجتمعنـا وهـذا بالنظـر 
إىل آثارهـا السـلبية، سـيما عـى النسـاء 

واألطفـال",
وعـرض الوزيـر مـرشوع القانون يف 
جلسـة علنيـة ترأسـها رئيـس املجلس، 
وزيـرة  بحضـور  بوغـايل،  إبراهيـم 
العاقـات مـع الرملـان، بسـمة عـزوار.
وأوضـح طبـي باملناسـبة أن مشـرا 
عابـرة  جريمـة  إىل  "تحولهـا  أن  إىل 
للحـدود جعـل املجتمـع الدويل يسـتلزم 
سـن ترشيـع خـاص بها, لـذا جـاء هذا 
املـرشوع لتكيـف بادنـا مـع االلتزامات 
الدوليـة وتجميع كل أشـكال هذا اإلجرام 

يف نـص قانونـي واحـد".
وينص املـرشوع عى "وجـوب الدولة 
يف حمايـة ضحايا جرائـم اإلتجار بالبرش 
ويعـزز التعـاون املؤسسـاتي والدويل يف 
مجـال الوقايـة منهـا, كمـا ينـص عـى 
تدخـل الجماعـات املحليـة واملؤسسـات 
العموميـة يف الوقايـة مـن هـذه الجريمة 
مـن خـال وضـع اسـراتيجية وطنيـة 

املدني". لتنفيذهـا بـإرشاك املجتمـع 
ويؤكـد املرشوع --يضيـف الوزير-- 
عـى "مهام اللجنـة الوطنيـة للوقاية من 
اإلتجـار بالبـرش, املسـتحدثة يف 2016، 
السـيما إعدادهـا ملـرشوع االسـراتيجية 
اليقظـة  آليـات  واعتمـاد  الوطنيـة 
صـور  مختلـف  عـن  املبكـر  والكشـف 

باألشـخاص". اإلتجـار  جريمـة 
ويسـتحدث املرشوع إجـراء "الترسب 
للتحـري  خـاص  كإجـراء  اإللكرونـي 
والتحقيـق يمكـن مـن خالـه لضابـط 
الرشطـة القضائية بموجـب إذن قضائي 
أن يلجـأ إىل كل منظومـة معلوماتيـة أو 
أي نظـام اتصـال إلكروني آخر يسـمح 

فيهم". املشـتبه  بمراقبـة 
ويقـرر نص املـرشوع لهـذه الظاهرة 
عقوبـات قـد تصـل إىل السـجن املؤبد يف 
حـال تعـرض الضحية لتعذيـب أو عنف 
جنـي أو عاهـة مسـتديمة، كما تشـدد 
العقوبـة يف حـال ارتـكاب الجريمـة يف 
إطـار جماعـة منظمـة أو عندمـا تكون 

للحدود. ذات طابـع عابـر 
ويتضمـن املـرشوع أحكامـا تتعلـق 
إطـار  يف  سـيما  الـدويل،  بالتعـاون 
املجرمن  القضائيـة، تسـليم  اإلجـراءات 
مـع  اإلجراميـة،  العائـدات  واسـرداد 
"املعاملـة  مبـدأ  مراعـاة  عـى  النـص 
باملثـل" وعـى اسـتثناء طلبـات التعاون 
املسـاس  شـأنها  مـن  التـي  القضائـي 
العـام. النظـام  أو  الوطنيـة  بالسـيادة 

الفريق أول شنقريحة يستقبل قائد قوات الدفاع الوطني لجنوب إفريقيا

ما يساهم في بناء دولة الحق والقانون، بلحاج:

عقب إنتهاء عهدته في رئاسة “حمس”  

عقوبات تصل الى حد السجن المؤبد ، طبي: 

الوطني

اسـتقبل رئيـس أركان الجيـش الوطني 
الشـعبي، الفريق أول السـعيد شـنقريحة، 
بالجزائـر العاصمـة، الفريـق أول رودزاني 
الوطنـي  الدفـاع  قـوات  قائـد  مافوانيـا، 
لجنـوب إفريقيـا، الـذي يقوم بزيـارة عمل 
إىل الجزائـر عـى رأس وفـد عسـكري هام.

الدفـاع  لـوزارة  بيـان  بـه  أفـاد  و 
السـعيد  أول  الفريـق  الوطني،"اسـتقبل 
شـنقريحة, رئيـس أركان الجيـش الوطني 
الوطنـي  الجيـش  أركان  مقـر  الشـعبي، 
الشـعبي، الفريـق أول رودزانـي مافوانيا, 
لجنـوب  الوطنـي  الدفـاع  قـوات  قائـد 
إىل  عمـل  بزيـارة  يقـوم  الـذي  إفريقيـا، 
الجزائـر عـى رأس وفـد عسـكري هـام".

وأضاف أن "مراسـم االستقبال, استهلت 
بتحيـة العلم الوطنـي وتقديـم الترشيفات 
العسـكرية للضيـف من قبل تشـكيات من 
مختلف قـوات الجيش الوطني الشـعبي".

وأوضـح ذات املصـدر أن "اللقاء حره 
كل مـن األمن العام لـوزارة الدفاع الوطني 
وقـادة القـوات ورؤسـاء الدوائـر ومديرين 
الوطنـي  الجيـش  أركان  مـن  مركزيـن 
الشـعبي ووزارة الدفـاع الوطنـي وأعضاء 

الوفـد العسـكري لجنـوب إفريقيا".
نفـس  --يضيـف  اللقـاء  هـذا  وخـال 
حالـة  إىل  الجانبـان  "تطـرق  البيـان-- 
التعـاون العسـكري بـن جيـي البلديـن 
الصديقن وسـبل تعزيزه بشـكل مسـتمر، 

كما تنـاوال التحديـات األمنية التـي يعرفها 
العالـم عموما والقـارة اإلفريقيـة عى وجه 
الخصـوص، وتبـادال وجهـات النظر حول 
مختلـف القضايـا ذات االهتمام املشـرك".

وبهذه املناسـبة، ألقى الفريـق أول كلمة 
رحـب يف مسـتهلها باملسـؤول العسـكري 
الجنـوب إفريقـي والوفد املرافق لـه، مؤكدا 
أن هـذه الزيارة "تجسـد اإلرادة السياسـية 
للسـلطات العليا للبلديـن لارتقاء بالتعاون 
العسـكري الثنائـي إىل مسـتوى العاقـات 

الصديقن". البلديـن  التاريخية بـن 
وقال بهـذا الخصـوص: "كمـا تعد هذه 
الزيـارة دليـا عـى عزمنـا املشـرك عـى 
تحـدو  التـي  السياسـية,  اإلرادة  تجسـيد 
السـلطات العليـا للبلديـن, من أجـل العمل 
سـويا مـن أجـل إرسـاء تعـاون متنـوع، 
وعـى  والتشـاور,  التبـادل  عـى  قائـم 
ضـوء مسـعى متبـر وبراغماتـي, مـن 
شـأنه االرتقـاء بهـذا التعاون إىل مسـتوى 
ويف  بلدينـا،  بـن  التاريخيـة  العاقـات 

عنهـا". املنبثقـة  الطموحـات  مسـتوى 
وتابـع قائـا: "يف هـذا السـياق, يتعـن 
إطـار بروتوكـول  التعـاون يف  إدراج هـذا 
عليـه،  املصادقـة  تتـم  عسـكري,  تعـاون 
مـن طـرف جيشـينا, وإننـي عـى يقن أن 
زيارتكـم, اليـوم, ستسـمح بوضـع معالم 
هـذا التعـاون، للتوصـل إىل التوقيـع عـى 

اتفـاق يف هـذا املجـال بـن مؤسسـتينا".

وأشـار البيان إىل أن " الفريق أول شـدد 
عـى اإلرادة الصادقـة التي تحـدو الطرفن 
عـى صعيـد توحيـد جهودهما للمسـاهمة 
بفعاليـة يف إرسـاء السـلم واالسـتقرار عى 

مسـتوى القـارة اإلفريقية".
وأوضح يف هذا الشـأن قائـا: "أؤكد لكم 
إرادتنـا الصادقة عـى توحيـد جهودنا, من 
أجـل إعـادة تنشـيط تعـاون يتمـاىش مع 
تطلعـات شـعبينا، نظـرا لكـون العاقـات 
البلديـن تتسـم، أكثـر مـن  الثنائيـة بـن 
الـذي  االمتيـاز,  أي وقـت مـى, بطابـع 
يتجى من خال إرادة مشـركة للمسـاهمة 
بفعاليـة يف إرسـاء السـلم واالسـتقرار عى 

اإلفريقية". قارتنـا  مسـتوى 
من جهته, "أشـاد الفريـق أول رودزاني 
مافوانيـا بحفاوة االسـتقبال وكرم الضيافة 
املرافـق  والوفـد  بهمـا  حظـي  اللذيـن 
والتحاليـل  الـرؤى  تطابـق  مؤكـدا  لـه، 
بخصـوص القضايا الراهنة عى املسـتوين 
القـاري والـدويل, واسـتعداد بـاده للعمل 
العسـكري  التعـاون  أوارص  تعزيـز  عـى 

الثنائـي".
وخلـص البيـان إىل أنه "يف ختـام اللقاء, 
ليوقـع  رمزيـة،  هدايـا  الطرفـان  تبـادل 
بعدهـا قائد قـوات الدفاع الوطنـي لجنوب 
ألركان  الذهبـي  السـجل  عـى  إفريقيـا 

الشـعبي". الوطنـي  الجيـش 

أكـد رئيـس املحكمـة الدسـتورية، عمر 
الدفـع  أن  العاصمـة،  بالجزائـر  بلحـاج، 
بعـدم الدسـتورية آليـة لضمـان الحقـوق 
الدسـتور  يكرسـها  التـي  والحريـات 
للمواطـن بشـكل عـام واملتقـايض بشـكل 
خـاص، وهـو مـا يسـاهم يف بنـاء دولـة 

والقانـون. الحـق 
وأوضـح بلحـاج، يف كلمته خـال افتتاح 
أشـغال ورشـتن حـول "تصفيـة الدفوع 
بعدم الدسـتورية" و"آليـات معالجة الدفع 
بعـدم الدسـتورية"، منظمتـن بالتعـاون 
بـن املحكمـة الدسـتورية وبرنامـج األمم 
تنظيـم  أن  بالجزائـر،  اإلنمائـي  املتحـدة 
تعزيـز  إطـار  يف  يصـب  التظاهـرة  هـذه 
قـدرات املحكمـة الدسـتورية يف ممارسـة 
دسـتورية  عـى  الرقابـة  يف  صاحياتهـا 
القوانـن والتـي يشـكل فيها الدفـع بعدم 
الدسـتورية أحد أوجهها البـارزة، باعتباره 
"آليـة لضمـان الحقـوق والحريـات التـي 
يكرسـها الدسـتور للمواطـن بشـكل عـام 

وللمتقـايض بشـكل خـاص".
كمـا أبرز رئيس املحكمة الدسـتورية، أن 
"النقـاش القانوني التفاعي سـيتيح املجال 
لبلـورة أفكار جديدة بشـأن نظـام تصفية 
الدفـوع بعـدم الدسـتورية"، كمـا يسـمح 
ب"االطـاع عـن قرب عـى آليـات املعالجة 

الداخليـة للدفوع بعدم الدسـتورية بشـكل 
يحقـق الفعاليـة والنجاعـة الروريتن يف 

املجال". هـذا 
هـذه  أن  اعتـر  ثانيـة،  جهـة  ومـن 
التظاهـرة العلمية مناسـبة مواتيـة لتنفيذ 
بـن  تربـط  التـي  التعـاون  اتفاقيتـي 
العليـا  واملحكمـة  الدسـتورية  املحكمـة 
ومجلس الدولـة، والتي تهـدف إىل "تعزيز 
مجـال  يف  املؤسسـاتي  التعـاون  وتطويـر 
باعتبـار  والتجـارب"،  الخـرات  تبـادل 
رشيكـن  قولـه--  حـد  --عـى  الهيئتـن 
أساسـين يف مجال الدفع بعدم الدسـتورية 
ملـا يضطلعان بـه من اختصـاص حري 
بموجـب أحكام املـادة 195 من الدسـتور.

اللتـن  الورشـتن  هاتـن  وبخصـوص 
التـي  الرشاكـة  إطـار تجسـيد  تأتيـان يف 
برنامـج  الدسـتورية  املحكمـة  تجمـع 
عـر  بالجزائـر،  اإلنمائـي  املتحـدة  األمـم 
يف  "الدسـتور  املوسـوم  الدعـم  مـرشوع 
خدمـة املواطـن"، أشـارت املمثلـة املقيمة 
الغايـة مـن  أن  اليكـو،  بلرتـا  للرنامـج, 
هـذا امللتقـى هـو "إعـادة فتـح فضـاءات 
مهنية مخصصـة لتبادل املعارف وأحسـن  
املمارسـات من أجل ضمـان أفضل معالجة 
إلجـراءات الدفع بعدم الدسـتورية التي من 
خالهـا يمكـن ألي متقايض الطعـن يف أي 

حكـم قانونـي أو تنظيمـي يـرى أنه يمس 
بالحقـوق والحريـات املكفولة دسـتوريا".
كما أكـدت بلرتـا اليكو، التـزام برنامج 
األمـم املتحـدة اإلنمائي باالسـتمرار يف دعم 
التـي  مقاربتـه  يف  الدسـتورية  املؤسسـة 
تعتمـد عـى االنفتـاح بغرض نـرش الثقافة 

الدستورية.
وباملناسـبة، سـلط الخراء املشاركون يف 
الورشـتن املتواصلتـن عـى مـدار يومن, 
الضـوء عـى التجربـة الجزائريـة يف مجال 
الدفع بعـدم الدسـتورية،إىل جانب التجربة 
املريـة واألردنيـة, التـي انتقلـت مؤخـرا 
مـن نظـام اإلحالـة املزدوجـة إىل اإلحالـة 

املبارشة.
وتهدف جلسـات الورشـتن التي عرفت 
مشـاركة أعضاء مـن املحكمة الدسـتورية 
وقضاة مـن املحكمة العليـا ومجلس الدولة 
وخـراء دولين لبعث النقـاش والتحاور يف 
محـاور عدة كنظـام تصفية الدفـوع بعدم 
الدسـتورية وآليـات االتصال بـن الجهات 
الدسـتورية،  واملحكمـة  العليـا  القضائيـة 
كذلك مسـار املعالجـة الداخلية باسـتعمال 
التكنولوجيـات الحديثـة مـن أجـل تحقيق 
فعاليـة ونجاعـة يف معالجـة الدفـع بعـدم 

الدستورية.

اسـتقبل رئيـس الجمهورية، عبـد املجيد 
املراديـة،  بقـر  األربعـاء،  امـس  تبـون، 
رئيـس حركـة مجتمع السـلم، عبـد الرزاق 

مقـري بطلـب مـن األخر. 
وقـال مقـري يف تريـح اعامـي عقب 
كانـت  الرئيـس  مـع  لقاءاتـه  إن  اللقـاء، 
مفيـدة، معـرا عـن شـكره للرئيـس عـى 
والـرأي  النظـر  لوجهـات  صـدره  سـعة 

املختلـف.

اراد  اللقـاء  بهـذا  انـه  مقـري،  وأكـد 
ترسـيخ  تقاليـد حضاريـة، خصوصـا ان 
اليـوم بإفتتـاح مؤتمـر الحركـة سـتنتهي 
عهدتـه يف رئاسـة الحركـة، ولهذا السـبب 

اراد لقـاء الرئيـس عبـد املجيـد تبـون.
وشـكر ذات املتحدث رئيـس الجمهورية، 
عـى  االجـواء االيجابيـة التـي كانـت بينه 
كحـزب يف املعارضـة مـع الرئيـس الـذي 
فتـح صدره عـر كل هـذه العهـدة للحوار 

والنقـاش حـول قضايـا البلد.
كمـا كان لديـه صـدر واسـع لوجهـات 
فيهـا   يوجـد  انـه  يمكـن  الـذي  النظـر 
نـوع االختـاف. وختـم مقـري، أن هـذه 
املرحلـة  سـتبقى يف  ذاكرته، ومـن الواجب 
واالصـول ان يطلـب لقـاءه لشـكر الرئيس 
عـى التجربـة الرائعـة التـي قضاهـا معه 

واللقـاءات املفيـدة التـي كانـت بينهمـا.

السـعيد  أول،  الفريـق  قـال 
الجيـش  أركان  رئيـس  شـنڨريحة، 
الحركيـة  أن  الشـعبي،  الوطنـي 
اإليجابيـة التـي تعرفهـا الجزائـر لـم 
للتهجـم  ودفعتهـم  األعـداء  تعجـب 
ومحاولـة  مؤسسـاتها  وعـى  عليهـا 
األرضار بسـمعتها، مؤكـدا العـزم عى 
"قطـع كل يـد تمتـد إىل شـر واحـد 
من أرضنـا الطاهرة أو تنوي املسـاس 

الوطنيـة". السـيادة  بحرمـة 
أول  الفريـق  تريحـات  وجـاءت 
إطـارات  أمـام  ألقاهـا  كلمـة  خـال 
العسـكرية  الناحيـة  ومسـتخدمي 
السادسـة بتمنراسـت، وذلـك يف إطار 
زيـارة العمـل والتفتيـش التـي رشع 

األربعـاء. امـس  فيهـا، 
الجيـش  أركان  رئيـس  وقـال 
الجزائـر  "تشـهد  الشـعبي  الوطنـي 
القـرارات  بفضـل  األخـرة،  اآلونـة  يف 
السـديدة للسـيد رئيـس الجمهوريـة، 
القائـد األعـى للقـوات املسـلحة، وزير 
الدفاع الوطني، حركية نشـطة عى كل 
املسـتويات واألصعـدة، تجلـت معاملها 
االقتصاديـة  اإلصاحـات  خـال  مـن 
تعزيـز  ومسـاعي  املقـررة،  الجـادة 
السياسـة االجتماعيـة لحمايـة الفئات 
الهشـة، وإعادة هيبة الدولـة إىل جانب 
الجزائـر دوليـا. ويف  اسـتعادة بريـق 
هـذا الصـدد بالـذات تنـدرج زيـارات 
العديـد مـن الوفـود األجنبيـة، املدنية 
والعسـكرية، إىل بادنا، وذلـك بالنظر 
الصعيديـن  عـى  الجزائـر  مكانـة  إىل 
اإلقليمـي والـدويل، وباعتبارهـا أيضـا 
باالحـرام  يحظـى  موثوقـا،  رشيـكا 
والتقديـر مـن جميـع الـدول، بحكـم 
احرامهـا للرشعيـة الدوليـة ومواقفها 
مختلـف  تجـاه  واملتوازنـة  الرصينـة 
يف  الحاصلـة  والتجاذبـات  النزاعـات 

العالـم".
وأضـاف ذات املتحـدث "يبـدو أن 
هـذه الحركيـة اإليجابية التـي تعرفها 

الشـعوب  أعـداء  تعجـب  لـم  بادنـا 
يفقـدون  وجعلتهـم   وعماءهـم، 
يسـتنفرون  راحـوا  إذ  صوابهـم، 
األقـام  وبعـض  اإلعاميـة  أبواقهـم 
بسـمعة  اإلرضار  بهـدف  املأجـورة، 
مؤسسـاتها  عـى  والتهجـم  الجزائـر، 
التاريخيـة  مقوماتهـا  يف  والتشـكيك 
والجغرافيـة، بل تعدت هـذه املهاترات 
حـدا ال يمكـن السـكوت عنه، السـيما 
عندمـا يتعلـق األمر بسـيادتنا الوطنية 
ووحدتنـا الرابيـة، التـي ضحـى مـن 
أجلهـا املايـن مـن الشـهداء األبـرار. 
وليعلـم هـؤالء املربصـون أن الشـعب 
امللتحـم روحــــا  األبـي،  الجزائـري 
وجســـدا، مع جيشـه وقواته األمنية، 
الواعـي كل الوعـي، بمـن يقـف وراء 
سـيتمكن،   الدنيئـة،  املؤامـرات  هـذه 
يف الوقـت املناسـب، مـن إحبـاط هذه 
املخططـات وإفشـال مراميهـا، وعازم 
أكثـر مـن أي وقـت مـى عـى قطع 
كل يـد تمتد إىل شـر واحد مـن أرضه 
بحرمـة  املسـاس  تنـوي  أو  الطاهـرة 

الوطنيـة". سـيادته 
يف ختـام اللقـاء، تقـدم الفريق أول 
بتهانيـه الخالصة ألفـراد الناحية ومن 
خالهـم إىل كافـة مسـتخدمي الجيش 
الوطني الشـعبي، وإىل أهلهم وذويهم، 
بمناسـبة حلول شـهر رمضـان متمنيا 
للجميـع صياما مباركا وعمـا متقبا.
أول اجتمـاع  الفريـق  كمـا تـرأس 
شـاما  عرضـا  خالـه  تابـع  عمـل، 
قّدمـه قائـد الناحيـة، حـول الوضـع 
حيـث  االختصـاص،  إقليـم  يف  العـام 
مـن  جملـة  املناسـبة  بهـذه  أسـدى 
التعليمـات والتوجيهـات التي تصب يف 
مجملهـا حـول رضورة التحـي باملزيد 
ومضاعفـة  والحـذر  الحيطـة  مـن 
الجهود يف سـبيل توفـر كافة موجبات 
األمـن والسـكينة للمواطنن عـر كافة 

إقليـم الناحيـة.
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العـايل  التعليـم  وزارة  قـررت 
والبحـث العلمـي العمـل  "تكثيـف 
الـذكاء  مجـال  يف  التخصصـات" 
االصطناعـي، من خـال "التحضر 
جميـع  عـر  جديـدة  لتكوينـات 
املؤسسـات عى املسـتوى الوطني".

جـاء هـذا عـى لسـان   رئيـس 
للعلـوم  بومديـن  هـواري  جامعـة 
الديـن  جمـال  والتكنولوجيـا، 
أكرتـش، الـذي أبـرز  دور وأهميـة 
الرياضيـات يف تقـدم األمـم، مؤكدا 
تحـرص  الجزائريـة  الجامعـة  أن 
عـى توفـر تكويـن نوعـي وبيئـة 
مـن  وتمكينهـم  للطلبـة  مشـجعة 
األدوات الفعالـة لتطويـر البحـث يف 

هـذا املجـال.
اليـوم  لـه بمناسـبة  و يف كلمـة 
العاملي للرياضيـات املصادف لـ14 
إطـار  ويف  سـنة،  كل  مـن  مـارس 
للرياضيـات  الجامعـي  األسـبوع 
املنظـم مـن 12 إىل 15 مارس تحت 
شـعار: "الرياضيات وتفاعاتها مع 
واالجتماعـي"،  االقتصـادي  العالـم 
اليـوم  هـذا  أن  إىل  أكرتـش  لفـت  
"يهـدف إىل إبـراز األهميـة الكبرة 
للرياضيـات يف حياتنـا اليوميـة ويف 
تطـور الحضارة اإلنسـانية بشـكل 
عـام، باعتبارهـا مـن أقـدم العلوم 

التـي عرفتهـا اإلنسـانية".
و أضـاف أن الرياضيـات اليـوم 
املتطـورة،  تطبيقاتهـا  وبفضـل 
تعتر "ركيـزة أساسـية" يف العديد 
مـن مجـاالت الحيـاة خاصـة بعـد 
الـذكاء  أن تبـوأت صميـم تطويـر 
التكنولوجي،  والتحـول  االصطناعي 
تقـدم  أن  السـياق،  ذات  يف  مؤكـدا 
األمـم راجـع الحتضـان هـذا العلم 
واسـتغاله أحسـن اسـتغال، وهو 
التحـدي الـذي -كمـا قـال- "يحتم 
علينـا اليـوم التوجـه نحـو تكويـن 
وقواعـد  أسـس  وإرسـاء  نوعـي 
فعالـة  بـأدوات  الطلبـة  إلمـداد 
بحـر  يف  الخـوض  مـن  تمكنهـم 
مؤسسـاتهم  وإنشـاء  االكتشـافات 

الحضاريـة". العلميـة 
الجامعـة  سـعي  أبـرز  كمـا 
التـي يرأسـها، ومـن خـال كليـة 

الرياضيـات الوحيـدة عى مسـتوى 
القطـر الوطنـي، إىل "تعزيز البحث 
الرياضيـات  مجـال  يف  العلمـي 
تشـجع  تعليميـة  بيئـة  وتوفـر 
مهاراتهـم  تطويـر  عـى  الطـاب 
نحـو  والتوجـه  املجـال  هـذا  يف 

األفضـل".
و كشـف ذات املسؤول باملناسبة، 
عـن اتفاقية مـع اتصـاالت الجزائر 
تهـدف إىل رفـع التدفـق باإلنرنـت 
إىل  بومديـن"  "هـواري  بجامعـة 
300 ميغا، مما سيسـاهم -حسـب- 
والباحثـن مـن  الطلبـة  يف تمكـن 
العامليـة  الصفـوف  يف  "التموقـع 

األوىل".
مـن جانبـه، أكـد ممثـل وزيـر 
العلمـي،  والبحـث  العـايل  التعليـم 
والتكويـن  للتعليـم  العـام  املديـر 
هـذا  أن  شـكري،  عـي  بالـوزارة، 
إطـار  االحتفائـي يدخـل يف  اليـوم 
وطنـي  علمـي  أسـبوع  تنظيـم 
الجامعـة  أن  للرياضيـات، مضيفـا 
الجزائريـة تكـون إطـارات يف هـذا 
عـدد  وصـل  حيـث  التخصـص 
ألـف   25 مـن  "أزيـد  إىل  الطلبـة 
طالـب يؤطرهـم أكثـر مـن 3 آالف 

أسـتاذ".
كمـا ذكـر بوجـود تخصصات يف 
الرياضيات بينها "11 يف ليسـانس، 
81 يف املاسـر و 51 يف الدكتـوراه، 
إىل جانـب وجـود 3 آالف طالـب يف 
الدكتـوراه"، مؤكـدا يف هـذا الصدد 
للجامعـة  الكبـر"  "االهتمـام 
الجزائريـة بالرياضيـات، وهـو مـا 
يتجـى يف وجـود "80 مخـر بحث 

عـى املسـتوى الوطنـي".
باليـوم  االحتفـاء  تخلـل  و 
العاملـي للرياضيـات عـى مسـتوى 
للعلـوم  بومديـن  هـواري  جامعـة 
الـزوار، تنظيم  بباب  والتكنولوجيـا 
بـن  العاقـة  حـول  محـارضات 
والبنـوك  االقتصـاد  الرياضيـات، 
وكـذا الجـر واألرقـام، كمـا نظمت 
بـذات  للجامعـة  العلميـة  النـوادي 
املناسـبة، معرضا خاصـا تم خاله 
عرض مشـاريع وابتـكارات الطاب 

تخصصـات. عـدة  يف 

وزارة التعليم العالي تراسل الجامعات 
لتقديم الترشيحات

كشـف وزارة التعليـم العايل 
والبحـث العلمـي عـن تقديـم 
ايطاليـا منـح لفائـدة الطلبـة 
الحاملن لشـهادة  الجزائريـن 

الليسـانس او املاسـر.
التعليـم  وزارة  ووجهـت  
رؤسـاء  إىل  تعليمـة  العـايل 
لجامعـات  الجهويـة  النـدوات 
والغـرب"،  الـرشق  "الوسـط 
حـول دعوة للرشـيح يف عرض 
 e-CAMPUS بجامعـة  املنحة 
فيهـا  اوضحـت  اإليطاليـة، 
العـايل  التعليـم  وزارة  أن   "
والبحـث العلمـي تلقـت عرضا 
مقـدًرا ب 03 منـح مـن قبـل 
 Mama اإليطاليـة  املؤسسـة 
Sofia" وذلـك يف إطـار تخليد 
 Luca" ذكرى السـفر اإليطايل
املنحـة  هـذه   "Attanasio
لفائـدة  موجهـة  الدراسـية 
الليسـانس  شـهادة  حامـي 

سـتكون  والتـي   ، املاسـر  أو 
تقنيـة  عـر  فيهـا  الدراسـة 
التحـارض عـن بعـد بجامعـة 

اإليطاليـة.  e-CAMPUS
واوضحت الـوزارة "إن فرة 
تقديـم الرشـيحات ممتـدة إىل 
غايـة 05 أفريـل 2023، كمـا 
يجـب تقديـم طلـب املشـاركة 
املنحـة مـن خـال  يف عـرض 
مى جميـع البيانات األساسـية 
املوجودة  الرشـح  اسـتمارة  يف 
عـى املوقـع االلكرونـي التايل:
h t t p : / / u n i e c a p u s .
i t / a t e n e o / b a n d i - e -
con-:orsi/bando-per-
lassegnazione-di-43-

-b o r s e - d i
s t u d i o - p r o m e s s e -
dalla-fondazione-mama-

."safia/index.html

أكـد عبـد الحكيـم بلعابـد وزيـر الربية 
الوطنيـة، أن وزارة الربيـة الوطنيـة تعمـل 
بالتنسـيق مـع وزارة التعليم العـايل والبحث 
العلمـي مـن أجـل  إنشـاء ثانويـات أخرى 
متخصصـة يف الرياضيـات بهـدف تشـكيل 
تواجـد  مـع  متجانسـة  امتيـاز  أقطـاب 
املدارس العليـا يف مختلف الواليـات، وإيجاد 
اآلليـات الكفيلة بتوسـيع التكوين لألسـاتذة 
املتخصصن يف مـادة الرياضيات يف املدارس 

لألسـاتذة. العليا 
كمـا كشـف عبـد الكريـم بلعابـد  عـن 
النظـر  يف محتوى التكويـن املوّجه لخريجي 
املـدارس العليـا لألسـاتذة، لجعلـه يواكـب 
وزارة  وأن  خاصـة  الحاصلـة،  التطـورات 
بـارشت  العلمـي  والبحـث  العـايل  التعليـم 
عمليـة إعـادة النظـر يف محتـوى التكويـن 
وإعطـاء  املـدارس،  هـذه  مسـتوى  عـى 
العنايـة الازمـة لفتح تخصصـات يف اإلعام 
االيل عـى مسـتوى املدارس العليا لألسـاتذة.

نسـخة  تلقينـا  للـوزارة  بيـان  وحسـب 
عنـه، فقـد أضـاف الوزيـر خـال إرشافـه 
العاملـي  باليـوم  االحتفـاء  مراسـم  عـى 
للرياضيـات، للرياضيات بالثانويـة الوطنية 
مستشـار  رفقـة  بالقبـة،  مخبـي  امحنـد 
رئيـس الجمهوريـة، املكلف بشـؤون الربية 
والتعليـم العـايل والبحث العلمـي،  نورالدين 
غـوايل، ووزيـر التكويـن والتعليـم املهنين، 
ياسـن مرابـي، ووزيـر اقتصـاد املعرفـة و 
املؤسسـات الناشـئة و املؤسسـات املصغرة، 
ياسـن املهدي وليـد، بحضـور  رئيس لجنة 
الربيـة والتعليـم العـايل والبحـث العلمـي 
الشـعبي  باملجلـس  الدينيـة  والشـؤون 
الوطنـي، الـرشكاء االجتماعيون والسـلطات 

املدنيـة والعسـكرية .
ويف املسـتهل، قـام الوفد بزيـارة معرض 
وورشـات علميـة، قـّدم فيهـا مجموعـة من 
املراحـل  مختلـف  مـن  متفوقـن  تاميـذ 
التعليمية، إسـهاماتهم يف ميـدان الرياضيات 
وزيـر  السـيد  أثراهـا  أخـرى،  وعـروض 
وتوجيهـات  بماحظـات  الوطنيـة  الربيـة 
للمزيـد  لهـم  قيّمـة وبتشـجيعه وتحفيـزه 
الحضـور  ليتابـع  والنجـاح،  التألـق  مـن 
الـذي  اليـوم  بهـذا  االحتفـاء  فعاليـات 
تخّللتـه عـدة أنشـطة علميـة وترفيهيـة من 
مـن  وكذلـك  الربيـة  يف  مختصـن  تقديـم 
تاميـذ مـن الثانويـة الوطنيـة للرياضيـات 
إىل  للفنـون، باإلضافـة  الوطنيـة  والثانويـة 
الرياضيـات  ألوملبيـاد  مؤطريـن  تكريـم 
وتاميـذ تحّصلـوا عـى أعـى معـدل يف كل 
مسـتوى تعليمـي بالثانوية، شـحذا لهممهم 
درب  عـى  قدمـا  للمـي  لهـم  وتشـجيعا 

والتميـز. النجـاح 
ويف كلمة ألقاها باملناسـبة، أّكد الوزير، أن 
الجزائـر تحتفـي باليوم العاملـي للرياضيات 
عـى غـرار باقـي دول العالم، تحت الشـعار 
الذي تـم اعتماده هـذه السـنة "الرياضيات 
للجميـع" ملـا لهـذه املادة مـن أهميـة ودور 
أسـايس يف مختلف جوانـب الحيـاة اليومية، 
مشـرا إىل أن هـذه التظاهـرة تتزامـن مـع 
حـدث تاريخي سـتحييه بادنا بعـد بضعة 
أيـام، وهـو عيـد النـر الـذي يحتفـل بـه 
الشـعب الجزائـري يف التاسـع عـرش مارس 

من كل سـنة.
وبهـذا الصـدد، أشـار الوزيـر، أن وزارة 
العاملـي  باليـوم  تحتفـي  الوطنيـة  الربيـة 
للرياضيـات وتحييـه كعادتها، عى مسـتوى 
جميـع مؤسسـات الربية والتعليـم للمراحل 
التعليميـة الثـاث، خـال الفـرة املمتدة من 
12 إىل 16 مـارس 2023، بتسـطر برنامج 
ثـري ومتنوع يتضمن نشـاطات تسـتقطب 
وإدراكهـم  بالرياضيـات  التاميـذ  اهتمـام 
بمجـاالت  التعريـف  خـال  مـن  ألهميتهـا 
التاميـذ  تطبيقاتهـا، باإلضافـة إىل تكريـم 
املتفوقـن يف املنافسـات العلميـة وأصحـاب 
إلبـراز  مناسـبة  فهـو  املتميـزة.  األعمـال 
املواهـب الفكرية التـي تزخر بها مدارسـنا.

أوملبياد الرياضيات.. اقرتاح إنشاء هيئة 
وطنية للتحضري وتنظيم املشاركة

ومـن جهتـه أكـد ذات املسـؤول أن وزارة 
الربية الوطنية تسعى لتجسيــد برنـامــج 
عمـل الحكـومة، املنبثق عـن برنـامج رئيس 
بالعمـل  تبـون،  املجيـد  عبـد  الجمهوريـة، 
الرياضيـات  تعليـم  وتحسـن  ترقيـة  عـى 
وتشـجيع  التعليميـة،  األطـوار  مختلـف  يف 
التاميذ عـى االلتحاق بشـعبتي الرياضيات 
والتقنـي الريـايض، وقـد بـدأت ثمـار هذه 

الجهـود تتجى مـن خال عدة مـؤرشات من 
بينهـا ارتفـاع حجـم التأطـر البيداغوجـي 
لهـذه املـادة، وهـو ما نتـج عن ارتفـاع عدد 
التاميـذ امللتحقن بالشـعب ذات التخصص 
إىل  باإلضافـة  أعـاه،  املذكـورة  الريـايض 
السـنوات األخـرة يف  امللحـوظ يف  التحسـن 
نتائـج املتعلمـن يف مادة الرياضيات، سـواء 
يف مختلـف التقويمـات الفصلية والسـنوية، 
أو يف نتائـج االمتحانـات املدرسـية الوطنية، 
أيـن اعتلت شـعبة الرياضيات نسـب النجاح 

يف شـهادة البكالوريـا لـدورة 2022.
أبنائنـا  تفـّوق  إىل  الوزيـر،  أشـار  كمـا   
يف  واسـتحقاق  جـدارة  بـكل  التاميـذ 
بمـادة  الخاصـة  الدوليـة  املنافسـات 
الخصـوص  وجـه  وعـى  الرياضيـات، 
املشـاركة النوعيـة يف الطبعـة الثالثـة مـن 
منافسـة أوملبيـاد الرياضيـات العربـي "عن 
العربيـة  املنظمـة  نّظمتهـا  التـي  بعـد"، 
للربيـة والثقافـة والعلـوم، بتونـس، يف 14 
ديسـمر 2022، أين احتلـت الجزائر املرتبة 
األوىل عربيـا يف هـذه املنافسـة العلميـة مـن 

مشـاركة.  عربيـة  دولـة   16 بـن 
والعنايـة  الرعايـة  مـن  املزيـد  وإليـاء 
بالتاميذ املشـاركن يف مثل هذه التظاهرات، 
أكـد الوزيـر، أنـه تـم اقـراح إنشـاء هيئـة 
الربيـة  وزارة  وصايـة  تحـت  وطنيـة 
الوطنيـة، ويمكـن توسـيع العضويـة فيهـا 
إىل قطاعـات أخـرى لهـا صلـة باملوضـوع، 
وتنظيـم  بتحضـر  االضطـاع  مهمتهـا 
املشـاركة يف أوملبيـاد الرياضيـات، وتوسـيع 
مجـال املنافسـة إىل تخصصات أخـرى. كما 
أشـار إىل عديد اإلجـراءات التي تـم اتخاذها 
بتوجيهـات من رئيـس الجمهورية، وإرشاف 
من الوزيـر األول، من شـأنها ترقيـة النخب 

املدرسـية واالعتنـاء بهـا ورعايتهـا.

عبـد  الوطنيـة  الربيـة  وزيـر  فصـل 
الحكيـم بلعابـد يف مسـالة  تأهيل األسـاتذة 
الرئيسـين يف مرحلتـي التعليـم االبتدائـي 

إىل رتبـة أسـتاذ مكـون. واملتوسـط 
ويف رده عـى انشـغال لنائـب باملجلـس 
الشـعبي الوطنـي، قـال وزير الربيـة "إن 
معلمي املدرسـة االبتدائية وأسـاتذة التعليم 
األسـايس الذيـن اسـتفادوا مـن اإلدمـاج يف 
الرتـب املسـتحدثة اسـتاذ رئيـي وأسـتاذ 
مكون بموجـب التعليمة الوزارية املشـركة 
رقـم 004 املؤرخـة يف 06 جويليـة 2014، 
املحـددة لكيفيـات تطبيـق بعـض األحكام 
املنتمـن  باملوظفـن  املتعلقـة  التنظيميـة 
لألسـاك الخاصـة بالربيـة الوطنيـة، قـد 
اسـتفادوا قبـل ذلك مـن اإلدمـاج يف الرتب 
او  االبتدائيـة  املدرسـة  اسـتاذ  القاعديـة 
اسـتاذ التعليـم املتوسـط(، حسـب الحالـة 
وفقـا ألحكام املرسـوم التنفيـذي رقم 12 - 

240 املـؤرخ يف 29 ماي سـنة 2012 املعدل 
واملتمـم للمرسـوم التنفيذي رقـم 08-315 
املـؤرخ يف 11 اكتوبر سـنة 2008، املتضمن 
باملوظفـن  الخـاص  األسـايس  القانـون 
بالربيـة  الخاصـة  لألسـاك  املنتمـن 
مزاولـة  اسـتيفائهم لـرشط  الوطنيـة مـع 
التكويـن التأهيـي املنصـوص عليـه قانونا، 
قبـل تاريخ 3 جـوان 2012 وتطبيق احكام 
املـادة 31 مكرر من املرسـوم التنفيذي رقم 
12 - 240 سـالف الذكـر، املتعلقـة بالجمع 
بـن األقدميـة املكتسـبة يف الرتبـة األصليـة 
ورتبـة االدمـاج والتـي ال يمكـن تطبيقهـا 

عـى املوظفـن الذيـن تمـت ترقيتهم.
كمـا اوضـح وزيـر الربيـة ، أن معلمـي 
املدرسة االبتدائية وأسـاتذة التعليم األسايس 
الذيـن أنهـوا بنجـاح تكوينهـم التأهيـي يف 
إطـار االتفاقيـة املرمـة بـن وزارة الربية 
والبحـث  العـايل  التعليـم  الوطنيـة ووزارة 

العلمـي بعـد تاريـخ 3 جـوان 2012، تمت 
تسـوية وضعيتهم بموجب أحـكام التعليمة 
املؤرخـة   003 رقـم  املشـركة  الوزاريـة 
برقيتهـم  وذلـك   ،2015 أكتوبـر   12 يف 
القاعديـة ثـم إىل  الرتـب  كمرحلـة أوىل إىل 
الرتـب املسـتحدثة رئيي أو مكون حسـب 
األقدمية املكتسـبة، عى التـوايل، عرش )10( 
سـنوات او عرشون )20( سـنة واملحتسـبة 
إىل غايـة 31 ديسـمر 2014 مـع اعتمـاد 
آليـة التحويـل التلقائـي ملناصبهـم املالية، 
أما األسـاتذة الرئيسـين الذين لم يسـتوفوا 
أسـتاذ  رتبـة  إىل  للرقيـة  األقدميـة  رشط 
قوائـم  عـى  التسـجيل  فيمكنهـم  مكـون 
التأهيـل أو املشـاركة يف االمتحانـات املهنية 
التـي تنظـم يف إطـار النصـوص القانونيـة 
الـرشوط  اسـتوفوا  متـى  بهـا،  املعمـول 

القانونيـة لذلـك.
امينة.س

فتيحة لبال

نبيل.ت

كامليا.س

بالتنسيق مع وزارة التعليم العالي

فيما يتعلق بالطورين االبتدائي والمتوسط

بلعابد: اإن�صاء ثانويات اأخرى متخ�ص�صة 
في الريا�صيات تعزيزا للبحث العلمي

بلعابد يطوى ملف تاأهيل الأ�صاتذة الرئي�صيين
 اإلى رتبة اأ�صتاذ مكون

الوطني

موؤ�ص�صة ايطالية تقدم منح  
لفائدة الطلبة الجزائريين

رفع التدفق باإلنترنت إلى 300 ميغا 
لفائدة الطلبة والباحثين 

تعليم العالي.. "تكثيف التخ�ص�صات" 
في مجال الذكاء ال�صطناعي
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دعـــت وزارة العمـــل 
والتشـــغيل والضمـــان 
ــات  ــي, املنظمـ االجتماعـ
بالتزامهـــا  النقابيـــة 
املتعلـــق  القانونـــي 
ـــي  ـــارص الت باإلبـــاغ بالعن
تســـمح بتقديـــر تمثيليتهـــا 
الســـلطة  إىل  النقابيـــة 
اإلداريـــة املختصـــة يف 
أجـــل ال يتعـــدى نهايـــة 
مـــارس الجـــاري وهـــذا 
ــة  ــق املنصـ ــن طريـ عـ

الرقميـــة.

وأوضحـــت الـــوزارة 
أن  لهـــا  بيـــان  يف 
النقابيـــة  املنظمـــات 
مطالبـــة ب"التزامهـــا 
املتعلـــق  القانونـــي 
بالعنـــارص  باإلبـــاغ 
التـــي تســـمح بتقديـــر 
النقابيـــة  تمثيليتهـــا 
اإلداريـــة  الســـلطة  إىل 
املختصـــة, املنصـــوص 
ـــادة  ـــكام امل ـــا يف أح عليه
10 مـــن القانـــون رقـــم 
 02 يف  املـــؤرخ   90-14
يونيـــو 1990 املتعلـــق 
ممارســـة  بكيفيـــات 
الحـــق النقابـــي املعـــدل 

واملتمـــم".
دعـــت  وباملناســـبة, 
املعنيـــن  الـــوزارة 
يقدمـــوا  أن  باألمـــر 
يف  ممثليهـــم  أســـماء 
 31 يتعـــدى  ال  أجـــل 
مـــارس 2023, وهـــذا 
ــة  ــق املنصـ ــن طريـ عـ
الرقميـــة التـــي يمكـــن 
الولـــوج إليهـــا عـــر 
https:// ـــايل ـــط الت الراب
tamthiliya.mtess.gov.

. /d z
ـــم  ـــدم تقدي ـــال ع ويف ح
النقابيـــة  املنظمـــات 
تقديـــر  عنـــارص 
تمثيليتهـــا النقابيـــة يف 
ـــن  ـــدد, "يمك ـــل املح األج
ـــة,  ـــر تمثيلي ـــر غ أن تعت
ــادة  ــكام املـ ــا ألحـ وفقـ
ـــون  ـــن القان ـــرر م 37 مك
ــور  ــم 14-90 املذكـ رقـ
أعـــاه"، حســـب بيـــان 

ــوزارة. الـ

نظــم أمــس املجلــس الوطنــي 
ــن  ــوزارة التضام ــرأة ب ــألرسة وامل ل
املــرأة  وقضايــا  واألرسة  الوطنــي 
ــر 2  ــة الجزائ ــع جامع ــيق م بالتنس
والوقايــة  التنميــة  األرسة،  ومخــر 
التابــع  مــن االنحــراف واإلجــرام 
ــي  ــى الوطن ــاع، امللتق ــم االجتم لقس
ــة  ــرأة الجزائري ــن امل ــس لتمك الخام
وتعزيــز مشــاركتها السياســية بمقــر 

الجامعــة.  
ــا، أن  ــة ذاته ــان للهيئ ــح بي وأوض
ــة  ــايش رئيس ــاح عي ــور صب الروفيس
املجلــس الوطنــي لــألرسة واملــرأة 
إىل  يهــدف  امللتقــى  أن  رصحــت 
ــع  ــراتيجية للجم ــة اس ــع أرضي وض
ــل  ــن أج ــية م ــم والسياس ــن العل ب
تعزيــز مشــاركة املــرأة يف املجــال 
الســيايس. واشــارت عيــايش أن مكانــة 
املــرأة الجزائريــة ونضالهــا الســيايس 
معــروف منــذ الفــرة االســتعمارية وال 

ــد اآلن.  ــزال لح ي
ــورة  ــدت الدكت ــا ، أك ــن جهته وم
لجنــة  رئيســة  حمــاش  الكاهنــة 

املــرأة باملجلــس الوطنــي لــألرسة 
ــاركة  ــول املش ــات ح ــرأة إحصائي وامل
والصعوبــات  للمــرأة  السياســية 
ــر مــن اجــل  ــي تتلقاهــا يف الجزائ الت
ــؤولية  ــب املس ــى مناص ــول ع الحص
ــب  ــه وحس ــرة إىل أن ــم، مش يف الحك
وزارة الداخليــة يف 2017 لــم تتجــاوز 
نســبة تمثيــل املــرأة 8.36 باملئــة 
ــا يف 2018  ــرار. أم ــاع الق ــن صن م
ــن  ــة م ــى 21 باملئ ــت ع ــد تحصل فق
 2021 ويف  املســؤولية،  مناصــب 
ــن  ــط تحصل ــاء فق ــن النس ــة م خمس
ــن  ــن ب ــة م ــب يف الحكوم ــى منص ع

36 منصــب.
ــقف  ــورة إىل أن الس ــرست الدكت وف
اىل  املــراة  لوصــول  الزجاجــي 
مناصــب املســؤولية يف الجزائــر يعــود 
اساســا إىل التصــورات االجتماعيــة 
الســلبية حــول قــدرة املــرأة الناتجــة 
ــة  ــب النمطي ــروق يف القوال ــن الف ع
بــن  التكافــؤ  وعــدم  الجنســانية 
ــث  ــي حي ــي واالنتاج ــدور االنجاب ال
ــن أن  ــن الجزائري ــة م ــرى 72 باملئ ي

الرجــال هــم قــادة سياســيون افضــل 
ــر آراء  ــب س ــذا حس ــاء وه ــن النس م

ــرا. ــازه مؤخ ــم إنج ت
ــورة  ــت الدكت ــا، رصح ــن جهته وم
ناديــة آيــت زاي رئيســة مركــز اإلعام 
ــرأة  ــل وامل ــوق الطف ــق لحق والتوثي
االحــزاب  أن  رصحــت  "ســيداف" 
ــرأة  ــي امل ــر تعط ــية يف الجزائ السياس
ــاذ  ــا يف اتخ ــة وال ترشكه ادوارا ثانوي

ــرارات. الق
 كمــا شــددت عــى أهميــة املناصفة 
قانــون  يف  الغائبــة  السياســة  يف 
االنتخابــات إضافــة إىل إعــادة النظــر 
يف قانــون الحصــص أو الكوطــة بمــا 
يتناســب وتمكــن املــرأة. وهــو األمــر 
الــذي أكــدت عليــه الرملــان الســابقة 
ــت  ــي اوضح ــر الت ــة اولبص حوري
ــل  ــة يف العم ــود املناصف ــدم وج أن ع
ــرأة يف  ــن امل ــس تمك ــي ال يعك الحزب

ــر. الجزائ
الجامعــة  مديــر  جهتــه  ومــن 
ــزة رصح  ــعيد بومعي ــور س الروفيس
ــة  ــرأة الجزائري ــه ان امل ــال كلمت خ

ــا  ــها بنضاله ــرض نفس ــتطاعت ف اس
ــد  ــن التقالي ــة ب ــق محبوس ــم تب ول
ــا  ــارصة كم ــاالة يف املع ــن املغ وال ب
ــة  ــم املواطن ــز قي انهــا تحظــى بتعزي
واضــاف  السياســية.  املشــاركة  يف 
ــر الجامعــة أن املــرأة يف املجتمــع  مدي
الجزائــري تتميــز بالتوفيــق بــن 
ــع  ــة م ــة باملقارن ــارصة واالصال املع
 ، العربيــة  املجتمعــات  يف  النســاء 
ــاد  ــا واش ــا اجتماعي ــه ماحظ فبصفت
بومعيــزة بــدور املــرأة الجزائريــة 
ــى  ــا ألع ــن وصوله ــم م ــي بالرغ الت
ــي  ــا تعط ــية إال انه ــب السياس املرات

ــا.  ــة الرسته ــا أهمي دوم
ــدة  ــى ع ــار امللتق ــت يف إط ونظم
القانونــي  املجــال  يف  مداخــات 
أثــرت  والســيايس  االجتماعــي  و 
ــر.،  موضــوع تمكــن املــرأة يف الجزائ
 16 غايــة  إىل  امللتقــى  وتتواصــل 
زكريــاء  مفــدي  بمــدرج  مــارس 
ــة  ــاح D بجامع ــات الجن ــم اللغ بقس

بوزريعــة.   2 الجزائــر 

ــي واألرسة  ــن الوطن ــرة التضام ــدت وزي أك
وقضايــا املــرأة كوثــر كريكــو، بوالية الــوادي، 
أن إســراتيجية عمــل مصالحهــا ترتكــز عــى 
تعزيــز ودعــم آليــات التضامــن الوطنــي 
ــة  ــات االجتماعي ــل بالفئ ــل أمث ــق تكف لتحقي

ــة. ــات الخاص ذات االحتياج
ألقتهــا  كلمــة  يف  كريكــو  وأوضحــت 
الوطنــي  باليــوم  االحتفــال  بمناســبة 
الخاصــة،  االحتياجــات  ذوي  لألشــخاص 
للتكفــل  الوزاريــة  دائرتهــا  برنامــج  أن 
بانشــغاالت هــذه الفئــة، ينــدرج ضمــن 
ــة إىل  ــة الرامي ــلطات العمومي ــراتيجية الس إس
تحقيــق هــدف االســتقالية والوصــول إىل 

إدمــاج هــذه الفئــة يف شــتى املياديــن.
وأشــارت وزيــرة التضامن الوطنــي واألرسة 
وقضايــا املــرأة، أن الرامــج املســطرة )منجزة, 
ــن  ــة ضم ــجلة( واملدرج ــاز ومس ــد اإلنج قي
مشــاريع قطــاع التضامــن الوطنــي, تأتــي يف 
ــود دســتور نوفمــر 2020  إطــار تجســيد بن
ــات  ــل بالفئ ــن التكف ــق املتضم ــيما يف الش الس
ذوي االحتياجــات الخاصــة )الرامــج املكيفة(.
وأضافــت كريكــو، أن إســراتيجية الرقمنــة 
تعتــر مــن ركائــز العمــل التضامنــي لدورهــا 
املحــوري يف تمكــن ذوي االحتياجــات الخاصة 
مــن تلقــي خدمــات نوعيــة تلبــي تطلعاتهــم 
يف الحيــاة العامــة وذلــك مــن خــال املنصــات 

ــن  ــاع التضام ــتحدثة يف قط ــة املس اإللكروني
الوطنــي الســيما منصــة التضامــن الوطنــي.

ــة  ــاج فئ ــة إلدم ــاعي الحثيث ــار املس ويف إط
ذوي االحتياجــات الخاصــة مــن األطفــال 
يف املدرســة العاديــة فقــد تمكــن قطــاع 
التضامــن الوطنــي مــن التكفــل بـــ33 طفــا 
 2022-2023 الدراســية  الســنة  خــال 
ــاص  ــم خ ــم بـــ1.194 قس ــون تعليمه يزاول
بمختلــف املؤسســات الربويــة التعليميــة مــع 

ــة. ــية واالجتماعي ــة النفس ــان املرافق ضم
اإلداري  التســير  عــى  ويــرشف 
األقســام  لهــذه  الربــوي  والبيداغوجــي 
ــع وزارة  ــيق م ــتحدثة بالتنس ــة املس الخاص
الربيــة الوطنيــة 15 ألفــا مؤطــر باإلضافــة إىل 
6.500 مؤطــر بيداغوجــي وتربــوي باإلضافــة 

إىل إرشاف الــوزارة الوصيــة عــى تســير 
ــم 238  ــة تض ــاتية متخصص ــبكة مؤسس ش

مؤسســة.
األنشــطة  إطــار  يف  الوزيــرة  وكانــت 
الوطنــي  باليــوم  لاحتفــال  املخصصــة 
ــد  ــة ق ــات الخاص ــخاص ذوي االحتياج لألش
أعطــت إشــارة انطــاق قافلــة تضامنيــة 
وصحيــة لفائــدة معــوزي البــدو الرحــل 
وذوي االحتياجــات الخاصــة ببلديــة دوار املــاء 
ــة  ــة ملحارب ــط املدين ــية بوس ــة تحسيس وقافل

ــر. ــرة التبذي ظاه
كمــا أرشفــت بالقاعــة املتعــددة الرياضــات 
"عــي دركــي" بالشــط عــى انطــاق مبــاراة 
لكــرة القــدم ألطفــال مدرســة املعوقــن 
ــرس  ــرة الج ــة ك ــاق منافس ــمعيا وانط س
ــع  ــا وتوزي ــن بري ــال املعوق ــة األطف ملدرس

ــاركن.   ــى املش ــات ع ميدالي
وزيــرة  حــرت  زيارتهــا  ختــام  ويف 
ــرأة  ــا امل ــي واألرسة وقضاي ــن الوطن التضام
العمــودي  الثقافــة محمــد األمــن  بــدار 
ــول ذوي  ــي ح ــم وثائق ــرض فيل ــط ع بالش
ــي  ــن الوطن ــداد وزارة التضام ــن إع ــم م الهم
ــن أداء  ــن م ــن الوط ــة ع ــات هادف ومرسحي

ــم. ــن ذوي الهم ــال م أطف

شـددت األمينـة العامـة لاتحـاد الوطنـي 
نوريـة حفـي، عـى  الجزائريـات،  للنسـاء 

أهميـة الرقمنـة لتمكـن املـرأة.
ولـدى مشـاركتها يف حوار عقد بـن األمن 
العـام لألمـم املتحـدة واملجتمـع املدنـي، عى 
املـرأة،  قضايـا  للجنـة   67 الـدورة  هامـش 
أبـرزت حفـي دور املنظمات غـر الحكومية 
يف "الرقمنـة" لصالـح املـرأة ومشـاركتها يف 

هـذا "املـرشوع الهـام للغاية".
وحسـب حفي، مـن الـروري أن تكون 
البلـدان "مرقمنـة ومجهـزة باإلنرنت" حتى 
يتمكـن الجميع من االسـتفادة منهـا، ولبلوغ 
هـذا الهـدف، تضيـف املسـؤولة، "ينبغي أن 

نمنـح الوسـائل للمجتمـع املدنـي ونحـرص 
عـى تكوينـه وتمكينـه ليكون رشيـكا موثوقا 
مـرشوع  املـرأة  "تمكـن  أن  معتـرة  بـه"، 
ضخـم يمكننـا مـن خالـه تحقيق املسـاواة 

الجنسـن". بن 
لألمـم  العـام  األمـن  دعـا  جانبـه،  مـن 
املتحـدة، أنطونيو غوتريـش يف كلمته "جميع 
األمـم  تقريـر  توصيـات  اعتمـاد  إىل  القـادة 
املتحـدة األول حـول التكنولوجيـات واالبتكار 
بشـكل  الجنسـن  بـن  واملسـاواة  والتعليـم 
عاجـل". وقـال غوتريـش "أن األمـر يتعلـق 
برقيـة التعليـم، والتكويـن الرقمـي للنسـاء 
والفتيـات، وإعـداد خوارزميـات تأخـذ بعن 

االعتبـار حقوق اإلنسـان"، و أوضح قائا "إن 
كل الصعوبـات التـي تعرضنـا اليـوم سـواء 
فيمـا يتعلق بالتغـر املناخي أو غاء املعيشـة 
هـي نتـاج لعالـم يسـر وفـق سـلطة الرجل 

حيـث تعـود كل القـرارات اليـه".
و اسـتطرد يف هـذا الصدد "يجـب أن يتغر 
الوضـع. ان السـيطرة الذكوريـة تحـول دون 
حصـول املـرأة عـى حقهـا و االنصـاف هي 
مسـألة سـلطة"، و امـام تصاعد مد السـلطة 
الذكوريـة, دعا غوتريـش املرأة اىل املشـاركة 
و االبـداع, موضحـا ان بناء فضـاء رقمي آمن 
و انسـاني يتطلب مسـاهمة البرشيـة جمعاء.

فريال/ت

النقابات ملزمة بالإبالغ عن 
تقدير تمثيلياتها  قبل نهاية 

مار�س الجاري

وزارة العمل :

فريال/ت

إستراتيجية الرقمنة تعتبر من ركائز العمل التضامني، كريكو: 

لتحقيق المساواة بين الجنسين

تنظيم الملتقى الوطني الخامس لتمكين المرأة الجزائرية وتعزيز مشاركتها السياسية

أعلنــت الوكالــة الوطنيــة 
ــن  ــام"، ع ــغيل "الن للتش
التنفيــذ  حيــز  وضــع 
ــة  ــدة للمنص ــة جدي واجه
الرقميــة "منحــة" عــى 

موقعهــا اإللكرونــي.
ــة  ــان لوكال ــب بي وحس
التشــغيل، فــان املنصــة 
ــن  ــة" تمك ــة البطال "منح
مــن االطــاع عــى وضعيــة 
ــن  ــات. م ــرورة امللف وس
حيــث التفعيــل أو التعليــق 
أســباب  معرفــة  مــع 

ــان  ــق. واضــاف البي التعلي
يف  التحديــث  جــاء  انــه 
ــر  ــن وتطوي ــار تحس إط
الرقميــة  الخدمــات 
الوكالــة  توفرهــا  التــي 
الوطنيــة للتشــغيل لفائــدة 
ــتخدمن  ــا من مس مرافقيه
ــيما  ــل، الس ــي العم وطالب
ــق بتســير جهــاز  مــا تعل
منحــة البطالــة ومــن أجــل 
تفــادي التنقــل إىل املاحــق 

ــغيل ــة للتش املحلي

و�صع حيز التنفيذ واجهة 
جديدة للمن�صة الرقمية 

"منحة" البطالة

تعزيز ودعم اآليات الت�صامن الوطني لتحقيق تكفل 
اأمثل بالفئات الجتماعية

حف�صي توؤكد اأهمية الرقمنة للمراأة في عمليات التكوين

تعزيز م�صاركة المراأة في المجال ال�صيا�صي

الوطني

كامليا.س

امينة.س

نبيل.ت

الوكالة الوطنية للتشغيل “النام”:
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فيما ستمكن المستهلك من اقتناء 
حاجياته بأسعار منخفضة

وزارة الفالحة تصدر بيانا هاما 

الفاحـة  وزارة  ذكـرت 
املتعاملـن  الريفيـة،  والتنميـة 
الحيوانـات  تربيـة  مجـال  يف 
الحبـوب  اسـتعمال  بمنـع 
واللـن(  الصلـب  )القمـح 
محـذرة  الحيوانيـة،  للتغذيـة 
املـواد  هـذه  تحويـل  أن  مـن 
املوجه  االصـي  اسـتعمالها  عن 
البـرشي  لاسـتهاك  حريـا 
قضايـا  اطـار  يف  ينـدرج 
و  املرشوعـة  غـر  املضاربـة 

ر. االحتـكا
وأوضحـت الـوزارة يف بيـان 
البيانـات  تذكـرا  أنـه  لهـا، 
املتعلقـة بمنع اسـتعمال القمح 
الصلـب والقمـح اللـن كمـادة 
أوليـة لتغذية الحيوانـات نظرا 
ملـا ينجـر عـن هـذا التـرف 
املنتـوج  لهـذا  تبذيـر  مـن 
اإلسـراتيجي املوجـه خصيصا 
ونظـرا  البـرشي،  لاسـتهاك 
تجـاوزات  عـدة  تسـجيل  إىل 
تتعلـق بتحويـل مـادة الحبوب 
املوجه  األصـي  اسـتعمالها  عن 

لاسـتهاك البـرشي إىل تغذية 
الحيوانـات.

تنهـي   ، البيـان  وأضـاف 
والتنميـة  الفاحـة  وزارة 
الريفيـة إىل علم كافـة املنتجن 
واملحولـن واملوالـن بـأن هذه 
التجـاوزات وهـذه السـلوكيات 
غـر القانونيـة تنـدرج يف إطار 
واملضاربـة  االحتـكار  قضايـا 
القانـون  عليهـا  ويعاقـب 
بمكافحـة  املتعلـق   2-1 رقـم 
املضاربـة غـر املرشوعـة كمـا 
للمـواد  بالنسـبة  الحـال  هـو 

األخـرى. اإلسـراتيجية 
وحـذرت الـوزارة ذاتهـا، أن 
كل مخالفـة لألحـكام القانونية 
واملتعلقـة  أعـاه  املذكـورة 
بمـادة  املضاربـة  أو  بتحويـل 
إسـتعمالها  عـن  الحبـوب 
خصيصـا  املوجـه  األصـي 
لإلسـتهاك البـرشي، تعـرض 
املنصوص  للعقوبـات  صاحبها 

عليهـا.

تـرشع  أن  املرتقـب  مـن 
بالجزائـر  جـواري  سـوق   13
و  االفتتـاح  عـن  العاصمـة 
السـاعات  خـال  تحضـر  
املقبلـة تحسـبا لشـهر رمضان 
عنـه  يفصلنـا  يـزال  ال  الـذي 
سـوى اسـبوعا واحدا،أين امرت 
مديريـة التجارة لواليـة الجزائر 
االقتصاديـن  املتعاملـن  كافـة 
مسـتوردين،  منتجـن،  مـن 
عـن  وحرفيـن  جملـة  تجـار 
تنظيم  أسـواق تجاريـة جوارية 
خاصة بشـهر رمضـان الكريم.

مديريـة  بيـان  وحسـب 
العاصمـة  للجزائـر  التجـارة 
،أخبـار  عليـه  تحصلـت  التـي 
املرقـب  مـن  ،أنـه  الصبـاح 
 13 ب  يقـدر  مـا  تفتـح  أن 
ئر  ا لجز با " يا ر جو " ق سـو
لشـهر  تحسـبا  العاصمـة  
تـم  ،أيـن  الكريـم  رمضـان 
املواقـع  مـن  كل  تخصيـص 
التسـلية  حديقـة  كمايـي 
الواقعـة بشـارع عيسـات إيدير 
العـام  اإلتحـاد  مقـر  بجانـب 
بلديـة  الجزائريـن  للعمـال 
اىل  امحمد،باالضافـة  سـيدي 
املدينة  املغطـى وسـط  السـوق 
براقـي. بلديـة  بوقـرة  طريـق 

جـواري  سـوق  سـيكون  كمـا 
مقابـل حديقـة الوئـام سـعيد 
مـراد  بـر  بلديـة  حمديـن 

املدينة شـمال  رايـس،و وسـط 
بـر  بلديـة  الجـواري  السـوق 
توتة،سـاحة 17 أكتوبر شـارع 
بلديـة  الونـاس  يس  بـوروة 
غميـدري  ،حـي  البنيـان  عـن 
بلديـة  العموميـة  الحديقـة 
بني مسـوس ،سـاحة الشـهداء 
البلـدي  القصبة،امللعـب  بلديـة 
لدراريـة بلديـة درارية،موقـف 
البلدي وادي  للملعب  السـيارات 
السـمار بلدية واد السـمار،حي 
املعدومـن بقرب محطـة امليرو 
شبشـب  القبة،سـاحة  بلديـة 
بلديـة  البلـدي  امللعـب  مقابـل 

الرويبـة.
رابـح   الشـهيد زينـة  سـوق 
شـارع زيغـوت يوسـف بلديـة 

زرالـدة.
املغطـى   الجـواري  السـوق 
حـي 80 مسـكن بلديـة معاملة.

وتجدر االشـارة ،اىل ان األمن 
الوطنـي ومديـر ديـوان االتحاد 
والحرفيـن  للتجـار  العـام 
الجزائرين،عصـام بـن دريـس 
قـد أكـد عـن   فتح 553 سـوق 
جـواري لتوفـر املـواد الغذائية 
رمضان،حيـث  شـهر  طيلـة 
سـتكون هـذه االخـرة فضـاء 
للمسـتهلك،من اجـل تمكينه من 
اقتنـاء كل حاجياتـه الرورية 

بأسـعار منخفضـة

االقتصادي

أعلمـت وزارة التجـارة وترقيـة الصادرات 
جميع األعـوان االقتصادين واملسـتهلكن ، أن 
فرة ممارسـة البيـع بالتخفيض خال شـهر 
سـتنطلق  املباركـن  الفطـر  وعيـد  رمضـان 
الكريـم  الشـهر  هـذا  قبيـل حلـول  أسـبوعا 

وتمتـد إىل غايـة عيـد الفطـر املبارك.
و أوضحـت وزارة التجـارة يف بيـان لهـا، 
أنـه يف هـذا اإلطار، فـإن األعـوان االقتصادين 
عـى  العمليـة،  هـذه  يف  الـرشوع  بإمكانهـم 
ومحاتهـم  التجاريـة  الفضـاءات  مسـتوى 
الجواريـة  األسـواق  إىل  إضافـة  التجاريـة 
املنظمـة بهـذه املناسـبة، و يتـم ذلـك بإيداع 
التجـارة  مديريـات  مصالـح  لـدى  ملـف 
الوالئيـة املعنية للحصـول فورا عـى الرخصة 
املنصوص عليهـا يف التنظيم السـاري املفعول 

التسـهيات. كل  ، حيـث سـيلقون 
وشـددت الوزارة عـى أن األعـوان مدعوون 

نشـاط  ملمارسـة  الفرصـة  هـذه  اغتنـام  إىل 
البيـع بالتخفيـض خـال هاتـن املناسـبتن 
الدينيتن واملسـاهمة يف توفر السـلع بأسـعار 

منخفضة وتنافسـية تسـمح بخلـق ديناميكية 
تجاريـة فعالـة كما تسـمح للمسـتهلكن من 

تلبيـة حاجياتهـم يف أحسـن الظروف.

أن  بلجـود،  كمـال  النقـل،  وزيـر  أكـد، 
اسـراتيجية قطاعـه الـوزاري املنتهجـة هـي 
العمل عى تجسـيد برنامج رئيـس الجمهورية 
وتنفيـذ توجيهاتـه الراميـة إىل رضورة ترسيع 
الجـوي  النقـل  مجـال  يف  االسـتثمار  فتـح 
والبحـري، ومد خطـوط السـكة الحديدية عر 
كامـل الـراب الوطنـي  واسـتمرارية انجـاز 
املنشـآت القاعديـة وتطوير القـدرات الوطنية 
للنقـل واللوجسـتية وصناعـة السـفن وتثمن 

الـرأس مـال البـرشي و رقمنـة القطاع.
وأوضـح بلجـود، خـال عرضه عـى لجنة 
الواجـب  اإلصاحـات  صعيـد  عـى  النقـل، 
القيـام بهـا تسـهر وزارة النقـل عـى إتمـام 
اصـاح االطـار الترشيعـي والتنظيمـي الذي 
والبحـري  الـري  النقـل  نشـاطات  يحكـم 
والجـوي حيـث ينـدرج هـذا اإلصـاح ضمن 
أحـكام الدسـتور و سيسـاهم يف تعزيـز دولة 

القانـون و الحوكمـة الراشـدة .
واملواصـات  النقـل  لجنـة  وعقـدت 
برئاسـة  والاسـلكية،  السـلكية  واالتصـاالت 
عـي موني رئيـس اللجنـة، اجتماعا خصص 
بلجـود،  كمـال  النقـل  وزيـر  إىل  لاسـتماع 
بحضـور وزيرة العاقـات مع الرملان بسـمة 

عـزوار.
ويف بدايـة االجتماع أشـار رئيـس اللجنة إىل 
حـرص أعضائها عـى االسـتماع للقائمن عى 
قطـاع النقـل، واملتعاملـن يف امليـدان، وذلـك 
بهـدف تكملـة الحلقـة التشـاركية، يف مرافقة 

للحكومة.   الرملـان 
ويف سـياق ذي صلـة طـرح عـى مونـي 
بمـدى  تتعلـق  االنشـغاالت،  مـن  مجموعـة 
تقـدم عمليـة الرقمنـة، تحضرات مؤسسـتي 
الخطـوط الجويـة الجزائرية والنقـل البحري 
عـر  باملسـافرين  للتكفـل  للمسـافرين 
وسـائطها خـال شـهري رمضـان، وعيـدي 
الفطـر واألضحـى وكـذا موسـم االصطيـاف، 
كما تطـرق رئيـس اللجنة إىل مسـألة االنفتاح 
عـى الفضـاء االفريقـي، اقتصاديـا، تجاريـا 
وثقافيـا بما يدعـم التطلعات السياسـية لبلدنا 

كقـوة إقليميـة. 
قـدم وزيـر النقـل خـال تدخلـه عرضـا 
والتحديـات  النقـل  قطـاع  عـن  موجـزا 
واملتعاملـن  املواطنـن  لفائـدة  املسـتقبلية، 
كل  تطويـر  خـال  مـن  االقتصاديـن، 
يف  الدولـة  اسـراتيجية  وفـق  النقـل  أنمـاط 
تشـجيع التجـارة وترقيـة الصـادرات خارج 
املجـاورة  الـدول  مـع  خاصـة  املحروقـات، 

االفريقيـة.  والـدول 
وامـا يف مجـال املشـاريع القطاعيـة للنقل 
تسـير  مؤسسـة  مصالـح  تقـوم  الجـوي، 
مطـارات الجزائـر بإنجاز بعض  التوسـيعات 
عـى مسـتوي بعـض املطـارات الداخليـة  أما 
فيمـا يتعلق بالحركـة الجوية تسـهر مختلف 
مصالـح الـوزارة عـى دراسـة إمكانيـة فتـح 
وبعـض  افريقيـا  نحـوي  جديـدة  خطـوط 
الجزائـر  مطـار  وجعـل  العامليـة  الوجهـات 
الـدويل هـواري بومديـن كمركز عبـور، إعداد 
مطـار تمنراسـت كمنصـة عبـور مـن أجـل 
الدخـول اىل السـوق األفريقيـة، كمـا تعمـل 
الـوزارة عـى دراسـة إمكانيـة دمـج رشكات 
نشـاط  تطويـر  للبضائـع،  البحـري  النقـل 
تصليـح السـفن التجاريـة وذلك عـر مرافقة 
مؤسسـة تصليـح البواخـر وعرنـة وتمديد 
وتخصـص موانئنـا التجارية، بغية اسـتيعاب 

الكـم الهائـل للبضائـع واملسـافرين.
و يف سـياق حديثه عن التحضرات الخاصة 
وموسـم  والعمـرة  والحـج  رمضـان  بشـهر 
االصطيـاف، نـوه ذات املتحـدث اىل أنـه ومنذ 
بدايـة السـنة تم عقـد عـدة لقاءات تنسـيقية 
عـى مسـتوى الحكومة تحت ارشاف ورئاسـة 
القطاعـات  وبمشـاركة  األول  الوزيـر  السـيد 
املعنيـة لدراسـة ومتابعـة التحضـرات، حيت 
تـم اتخـاذ كل الرتيبـات الازمـة إلنجاحهـا، 
كاشـفا  عن برنامج تم تسـطره خال شـهر 
رمضـان املعظـم وموسـم االصطيـاف يهدف 
إىل ضمـان انتظام واسـتمرارية خدمات النقل 
الـري والجـوي طيلـة هـذه الفـرات ووضع 
نظـام يضمـن التكفـل بنقـل املواطنـن ، و 

فيمـا يخـص النقـل الجـوي ، و أمـام توافـد 
اسـتثنائي للمعتمرين إىل البقاع املقدسـة ألداء 
مناسـك العمـرة، ُخصـص برنامـج رحـات 
ثـري المتصـاص الطلـب عـى هذا النـوع من 
الرحـات، يشـمل 273 رحلة موزعـة عى عدة 

. جوية  خطـوط 
وعقـب العـرض، تـم فتـح نقـاش واسـع 
حـول واقـع قطـاع النقـل، بهـدف تحسـن 
مسـتوى الخدمات وأداء املؤسسات واملتعاملن 
الناشـطن يف قطـاع النقـل ، حيـث تمحورت 
قطـاع  تفعيـل  رضورة   ، حـول  مجملهـا  يف 
االسـتثماري  املنـاخ  يجعـل  الـذي  النقـل 
للدولـة الجزائريـة أكثـر جاذبية واسـتقطابا 
لاسـتثمارات ، باإلضافـة إىل  إعـادة بعث كل 
املشـاريع املتوقفـة يف مختلـف أنمـاط النقل، 
خاصـة  املختلفـة  النقـل  وسـائل  وعرنـة 
املهرئـة ، وطالـب أعضـاء اللجنـة باالهتمـام 
بالنقـل الجماعـي  خاصـة يف املـدن الجديدة . 
كمـا ناشـد النـواب الوزيـر بإعـادة بعـث 
امليـرو يف الواليـات التـي توقف االنجـاز بها، 
و وضـع مخطـط نقل لتنظيـم حركـة املرور 
خاصـة يف العاصمـة لفـك االختنـاق املروري، 
مخطـط  وضـع  و    SNTF هيـاكل  تطويـر 
اسـتغال خـط السـكك الحديديـة يف جميـع 
التنقـات خاصـة يف نقل البضائـع . ويف نفس 
السـياق دعـا بعـض املتدخلن إىل إعـادة بعث 
بعـض خطوط السـكة الحديديـة املتوقفة عن 
الخدمـة يف بعـض الواليـات من بينهـا واليات 

املسـتحدثة. والواليات  الجنـوب 
  كمـا تسـاءل النـواب عـن سـبب تأخـر 
إنجـاز مـرشوع ميناء رششـال ومـا خلف من 
خسـائر لاقتصـاد الوطني هـذا املينـاء الذي 
بإمكانـه فـك العزلـة عـن الـدول اإلفريقيـة 
واملسـاهمة يف دفـع قـوي للحيـاة االقتصادية 

شـغل. مناصب  وتوفـر 
أحـكام  تفعيـل  املتدخلـن  أحـد  اقـرح 
حركـة  بتنظيـم  املتعلـق   01-14 القانـون 
أمنهـا. و  سـامتها  و  الطـرق  عـر  املـرور 

كشـفت وزارة التجـارة و ترقيـة الصـادرات 
اإلنتخابـات  أن  اإلقتصاديـن  املتعاملـن  كافـة 
املنتخبـة  األجهـزة  عهـدة  بتجديـد  الخاصـة 
الجزائريـة  للغرفـة  التابعـة  الوالئيـة  للغـرف 
للتجـارة و الصناعـة عـى املسـتوى الوطني قد 
تـم تحديـد إلجرائهـا بتاريـخ يـوم السـبت 29 

.2023 أفريـل 

جـاء هـذا  حسـب بيـان لـوزارة التجـارة ، 
تنفيـذا ألحـكام القـرار الـوزاري املـؤرخ يف 03 
أكتوبـر 2022، الـذي يحـدد األصنـاف املهنيـة 
وعـدد ممثليهـا حسـب الصنـف، وكـذا كيفيات 
إجـراء اإلنتخابات عى مسـتوى الغـرف الوالئية 
التابعـة للغرفة الجزائريـة للتجـارة والصناعة، 
و عليه فـإن املتعاملـن اإلقتصادين الناشـطن 

يف األصناف املهنيـة التالية : التجـارة، الصناعة؛ 
الـري؛-  و  العموميـة  األشـغال  و  -البنـاء 
الخدمـات، مدعـوون للمشـاركة بقـوة يف هـذه 
اإلنتخابـات كناخبن و/أو كمرشـحن إلنتخاب 
املهنيـة و ذلـك  ممثليهـم مـن بـن األصنـاف 
حسـب توزيـع ا املقاعد املحـدد بموجـب القرار 

أعاه. املذكـور 

واكـد البيـان انـه تكتـي " هـذه اإلنتخابات 
املياديـن مـن خـال  أهميـة كـرى يف جميـع 
تفعيل دور مختلف املؤسسـات بمـا فيها الغرف 
الوالئيـة التابعـة للغرفـة الجزائريـة للتجارة و 
الصناعـة املدعوة بدورهـا إىل املسـاهمة الفعالة 
يف إعطـاء دفـع جديـد للتنميـة اإلقتصاديـة و 

التجاريـة يف الجزائـر.
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أعـرب مهنيـون يف  مجـال مناولـة السـيارات، 
عن عزمهـم يف االنضمام اىل االسـراتيجية الوطنية 
يف مجال تحسـن نسـبة االدماج يف مجـال صناعة 
السـيارات، مشـيدين بالتقـدم امللحـوظ املسـجل 

بغيـة اقامة صناعـة محلية للسـيارات.
وبمناسـبة الطبعـة السادسـة عـرشة لصالون 
خدمـات مـا بعد بيـع السـيارات وخدمـات النقل 
"Equip Auto Algeria" التـي تقـام منـذ يـوم 
االثنـن بقـر املعارض، لـم يخـف متعاملون يف 
ميـدان تصنيـع وتوزيـع قطـع غيـار السـيارات، 
يف  املحـددة  األهـداف  تجسـيد  بشـأن  تفاؤلهـم 
مجـال تحسـن نسـبة االدمـاج التـي من شـأنها 
بلـوغ 30 باملائـة يف غضـون خمـس سـنوات من 
املمارسـة بالنسـبة ملصنعي السـيارات املعتمدين.
النـادي  رئيـس  اعتـر  السـياق،  هـذا  ويف 
املؤسسـات  يضـم  الـذي  الجزائـري  االقتصـادي 
الجزائريـة ملناولـة السيارات،سـعيد  منصور، أنه 
مـن املرتقـب أن تعـرف الشـعبة تطـورا معترا، 
مع اطـاق مشـاريع صناعـة السـيارات، يف اطار 

أجانـب.     رشاكات مـع مصنعـن 
ويف اشـادته بالقرارات التي اتخذتها السـلطات 
العمومية و القاضية برخيص اسـتراد السـيارات 
الجديـدة واملسـتعملة والتصنيع املحي للسـيارات 
القـرارات  أن  النـادي   رئيـس  يـرى  الجديـدة، 

مفيدة". "سـتكون 
اضطرابـات  للسـيارات  سـوقنا  عـرف  "لقـد 
يف التمويـن بالنسـبة لبعـض قطـع الغيـار ولقـد 
تررنا بالخصـوص خال جائحـة كوفيد19-"، 
عـى حـد تعبـره مضيفـا أنـه " مـن مصلحـة 
االقتصـاد الوطنـي تصنيع قطع الغيـار واملكونات 

الروريـة لصناعـة السـيارات محليـا".
وخـال ابـرازه لألثـار االيجابية لهـذا القطاع، 
الشـغل  اسـتحداث مناصـب  ال سـيما يف مجـال 
وتقليـص تكاليـف االسـتراد، ألح السـيد منصور 
عـى رضورة تحسـن نظام تكويـن اليـد العاملة 
املؤهلـة واملتخصصـة، خاصـة مـع حلـول عهـد 

السـيارات الكهربائيـة.
االقتصـادي  النـادي  قـام  املنظـور،  هـذا  ويف 
 Automotive مـع  بالرشاكـة  الجزائـري، 

Academy الـذي ينتمـي اىل املجمـع السـويرسي 
للسـيارات Lexus، بالتوقيـع عـى اتفاقيـة رشاكة 
الجزائـر  لواليـة  املهنـي  التكويـن  مديريـة  مـع 
العاصمـة، بغية اسـتحداث مركـز تكوين مرجعي 
يف مهـن صناعـة السـيارات عـى مسـتوى بلديـة 

الرغايـة.
سـيقوم  املركـز  هـذا  أن  اىل  منصـور  وأشـار 
وصيانـة  تصليـح  مهـن  يف  مهندسـن  بتكويـن 
وتصنيع السـيارات، مـرزا التزام مهنيـي القطاع 
باملسـاهمة يف املجهـودات التي تبذلهـا الدولة ألجل 

السـيارات. صناعة  تطويـر 

منتجون محليون محل اهتمام مصنعني 
عامليني

يف نفـس االطـار، اسـتثمرت رشكات جزائريـة 
وفابكـوم   )Dedax( ديداكـس  غـرار  عـى 
الغيـار  قطـع  انتـاج  مجـال  يف   )Fabcom(
واملكونـات املوجهة لصناعة السـيارات، باعتبارهم 
كبـار  ملصنعـن  مسـتقبلين  مورديـن  اليـوم 
.)Renault( ورونـو )Stellantis( كسـتيانتيس

بخصـوص رشكـة ديداكـس تـم انشـاء هـذه 
بالجزائـر  توتـة  بـر  تتواجـد يف  التـي  االخـرة، 
العاصمـة، سـنة 2005 وتوفـر اليوم باقـة كبرة 
مـن املنتجات مـن بينها مصفـاة الزيـت ومصفاة 
الزجـاج  ومسـاحة  االشـعال  وشـمعات  الوقـود 
ذات  القابـض  علبـة  وكـذا  الفرامـل  ومنصـات 
االدمـاج  نسـبة  ان  علمـا  االملانيـة،  التكنولوجيـة 
تقـدر ب%30، كمـا اكـدت املسـؤولة التجاريـة.

أبـرزت املسـؤولة انـه يف انتظار ارتفـاع الطلب 
عى قطـع غيـار السـيارات بفضل عودة اسـتراد 
رشكتهـا  ارادة  واملسـتعملة،  الجديـدة  املركبـات 
للمسـاهمة يف تنميـة السـوق الجزائريـة وترقيـة 
 Made in" الجزائـر  يف  املصنعـة  املنتوجـات 

Algeria" عـى املسـتوى الـدويل.
وأشـار احمـد سـلمان، املسـؤول عـن املبيعات 
لـدى موتريـو )Motrio(، انه تم اختيـار منتجات 
رشكـة ديداكـس من طـرف موتريو )فـرع رشكة 
رونـو( لتغطيـة احتياجـات مصنعهـا يف وهـران 
وورشـات الصيانـة التـي تتواجـد عـى مسـتوى 
22 واليـة مـن الوطـن، مـرزا هدف رشكـة رونو 
املتمثـل يف مشـاركة تجربـة املصنع مـع الفاعلن 

املحلين. املناولـن  اي 
هـذا وقـررت رشكـة موتريـو، قصـد تشـجيع 
الـرشكات الجزائريـة عـى االسـتثمار يف االنتـاج 
املحـي، مرافقـة هذه الـرشكات من خـال اعتماد 
منتجاتهـم التـي تتبـع املعايـر املحـددة يف دفاتر 

الـرشوط الخاصـة باملناولـة.
إىل غايـة اليوم، تـم ادماج ثـاث رشكات محلية 
مـع مـوردي مجمـع رونـو الجزائـر، مـن بينهـا 
فابكـوم رشكـة متخصصـة يف انتـاج البطاريـات 
الجديـدة واملعـاد تدويرهـا والتـي تتواجـد بعن 

. مليلة
تحـوز هـذه الرشكـة، حسـب مديرهـا العـام 
املسـاعد عـي سـماعي، عـى قـدرة انتاجيـة تبلغ 
مليـون بطاريـة يف السـنة، علما ان االنتـاج الحايل 

يقـارب 700.000 بطاريـة.
ورشعـت رشكـة فابكـوم هـذه السـنة يف انتاج 
بطاريـات الطاقـة الشمسـية والدراجـات النارية 
اوضـح سـماعي،  كمـا  الصناعيـة،  والبطاريـات 
مضيفـا انـه سـيتم اطـاق مـرشوع آخـر متعلق 
خـال  التريـد  سـوائل  مجـال  يف  باالسـتثمار 
النصـف الثاني من سـنة 2023، مـن جهة اخرى 
ونظـرا لاهتمـام الـذي ابـداه مصنعو السـيارات 
االوروبيـن، تبقـى هـذه الرشكـة مقيـدة بتوفـر 
املـادة االولية التـي تتمثل يف الرصـاص والذي يتم 

جمعـه مـن خـال وحـدات إعـادة التدوير.

وزير الطاقة والمناجم ي�صتقبل 
نائب وزير الخارجية البولندي

الجمارك ت�صارك في ال�صالون 
الدولي لالإ�صتيراد والت�صدير 

بين الدول الإفريقية

اسـتقبل وزيـر الطاقـة واملناجم، 
دائرتـه  بمقـر  عرقـاب،  محمـد 
الوزاريـة، نائـب وزيـر الخارجيـة 
جابلونسـكي،  بـاول  البولنـدي، 
مرفوقـا بوفـد مـن ممثـي الرشكـة 

للمحروقـات. البولنديـة 
الطاقـة،  لـوزارة  بيـان  وأوضـح 
الطرفـن  بـن  املباحثـات  تركـزت 
عـى تطويـر عاقـات التعـاون بن 
البلديـن يف مجـال الطاقة والسـيما 
البروليـة  الصناعـة  مجـال  يف 
والغازية بـن سـوناطراك والرشكة 
 .PGNIG للمحروقـات  البولنديـة 
الوزيـر  السـياق، عـرض  ويف هـذا 
الفـرص املتاحـة من حيـث التعاون 
املحروقـات  مجـاالت  يف  والرشاكـة 

عـى  مؤكـدا  واملصـب(،  )املنبـع 
التصنيـع املحي للمعـدات الصناعية 
ناقـش  الطاقويـة والتكويـن. كمـا 
التعـاون األخـرى  الطرفـان أوجـه 
املتعلقـة بتبـادل الخـرات وكذلـك 
مجـال  يف  البلديـن  بـن  التعـاون 
املناجـم يف الجزائـر. وأعـرب نائـب 
اهتمـام  عـن  البولنـدي  الوزيـر 
الـرشكات البولنديـة باالسـتثمار يف 
الجزائـر وتحديـد مشـاريع رشاكة 
ملموسـة مـع الـرشكات الجزائريـة 
املحروقـات. مجـاالت  يف  وخاصـة 

كمـا اتفـق الجانبـان عـى تكوين 
فـرق عمـل للبحث يف سـبل التعاون 
البلديـن يف  والرشاكـة بـن رشكات 

املجال. هـذا 

العامـة للجمارك  املديرية  كشـفت 
عـن مشـاركتها  يف الصالـون الدويل 
الـدول  بـن  والتصديـر  لإلسـتراد 
املنظم   ،"IMPEX2023" اإلفريقية 
 ،"SAFEX" املعـارض  بقـر 
خـال الفرة املمتدة مـن 14 إىل 16 

.2023 مـارس 
وحسـب بيـان لـذات املصالح فقد 
قـدم  إطـارات الجمـارك الجزائرية، 
مـن خـال جنـاح العـرض املنظـم 
الرشوحـات  مختلـف  باملناسـبة، 
اإلجـراءات  جملـة  مـن  لإلسـتفادة 
املمنوحـة  التسـهيلية  الجمركيـة 
عنـد االسـتراد والتصديـر، الهادفة 
البضائـع  لتدفـق  آنيـة  ملعالجـة 

ورفعهـا يف أقـل اآلجـال، باإلضافـة 
إىل التسـهيات الجمركيـة املمنوحـة 
اإلقتصاديـن  املتعاملـن  لفائـدة 
خـال  مـن  واملصدريـن  املنتجـن 
عديـد  تكفلهـا  التـي  اإلمتيـازات 
االقتصاديـة. الجمركيـة  األنظمـة 

واضـاف ذات املصـدر انـه يكرس 
تفاعليـا  فضـاء  الجنـاح،  هـذا 
للمتعاملـن االقتصاديـن واملهنيـن 
الخارجيـة،  التجـارة  مجـال  يف 
إلطاعهـم عـى مختلف التسـهيات 
الجمركية املمنوحة يف إطار تشـجيع 
املنتـوج املحـي وترقيـة الصـادرات 

املحروقـات.. مجـال  خـارج 

امينة.س

امينة.س/واج

محمـد  واملناجـم،  الطاقـة  وزيـر  أكـد 
عرقـاب، األربعـاء عـى أن التطـورات األخرة 
يف سـوق النفـط العامليـة عـى املـدى القصر 

بالـغ.  باهتمـام  واملتوسـط، تحظـى 
وأشـار الوزير إىل أن بلدان إعـان التعاون 
أظهـرت حكمـة وبُعـد نظـر اسـتثنائي مـن 
خـال اتخاذ قـرار خفـض إنتاجهـا اإلجمايل 

بمقـدار 2 مليـون برميـل يف اليـوم، باإلجماع 
وبكل شـفافية، حتـى نهاية عـام 2023، من 
أجـل ضمان اسـتقرار وتـوازن سـوق النفط 

العامليـة لصالـح االقتصـاد العاملي.
كمـا أكـد الوزيـر، عـى أن الجهـود التـي 
مـن  ألكثـر  التعـاون  إعـان  بلـدان  بذلتهـا 
بصفـة  تنهـار  أن  يمكـن  قـد  سـنوات،   6

انفراديـة  تدابـر  اعتمـدت  إذا  عادلـة،  غـر 
وترشيعـات تهـدف إىل تضليل آليات السـوق، 
يف  االسـتثمارات  نقـص  إىل  سـيؤدي  ممـا 
الصناعـة النفطيـة، وكـذا خلـق اضطرابـات 
وتهيئـة  اإلمـدادات  تدفقـات  يف  رئيسـية 
الظـروف لعـدم االسـتقرار الدائـم يف سـوق 

النفـط.

كشـف املدير العام املسـاعد للمؤسسـة الوطنية 
للحديـد والصلـب "فـرال" رضـا بلحـاج، عـن 
عـن الـرشوع قريبـا يف معالجـة الحديـد الخـام 
بغـارا جبيـات بقـدرة إنتـاج تصـل إىل مليونـي 
طـن يف حـدود 2025.  وقـال بلحـاج يف تريـح 
األوىل  الطبعـة  انطـاق  بمناسـبة  األوىل،  للقنـاة 
مـن فعاليـات الصالـون الـدويل للحديـد والصلب 
اإلمضـاء خـال  انـه "سـيتم  املنجميـة،  واملـواد 

السـدايس األول لسـنة 2023 مـع رشيـك أجنبـي 
للـرشوع يف معالجـة الحديد الخام بغـار جبيات، 
مـا سيسـمح كأول خطوة مـن اسـتخراج كميات 
كبـرة من هذه املـادة". كمـا أوضـح أن "الوحدة 
األوىل سـتقوم باسـتخراج مـا ال يقـل عـن مليون 
طـن مـن الحديـد الخـام وبعدهـا سـتكون هناك 
وهـو  ثانـي  أجنبـي  رشيـك  مـع  ثانيـة  وحـدة 
ال  مـا  باسـتخراج  ستسـمح  الصينـي.  الرشيـك 

يقـل عـن مليـون طـن عـى املـدى القريـب، ويف 
آفاق 2025 سـنقوم باسـتخراج مليونـي طن من 
الحديـد الخـام مـن املنجـم". لإلشـارة، انطلقـت 
الـدويل  الصالـون  فعاليـات  مـن  األوىل  الطبعـة 
للحديـد والصلـب واملـواد املنجميـة، يـوم الثاثاء 
بقـر املعـارض بالصنوبـر البحـري بالعاصمة، 
والتـي تـدوم فعاليتـه إىل غايـة  الــ16 مـارس 

لجاري. ا

العـام لسـونلغاز مـراد  املديـر  الرئيـس  أكـد 
عجـال، عى مسـتوى الخـرة واملهنية التـي تتمتع 
بهـا سـونلغاز يف مجـال اختصاصهـا املتمثّـل يف 
انتـاج نقـل وتوزيع الكهربـاء وكذا نقـل و توزيع 
الغـاز إضافـة إىل مسـتوى التقّدم الـذي حّققته يف 

مجـال التصنيـع والبحـث والتكويـن والرقمنة.
لسـونلغاز،  العـام  املديـر  الرئيـس  واسـتقبل 
مـراد عجال وزيـر الطاقة واملناجـم محمد عرقاب 
مرفوقـا بوزيـر الطاقة املكّلـف باملـوارد الطبيعية 
لجمهوريـة جيبوتـي يونـس عـي ڨـدي والوفـد 
املرافـق لـه، حيث تـم عقـد اجتماع ناقـش تفعيل 

سـبل التعـاون بـن البلديـن يف مجـال الطاقة.  
املديريـة  بمقـر  تـم  الـذي  االجتمـاع  وخـال 
العامـة، وبحضـور عـدد مـن اإلطـارات املسـّرة 
حجـم  إىل  املسـؤول  وأشـار  كمـا  سـونلغاز،  يف 
اسـتثمارات سـونلغاز التـي تؤكد املكانـة الكبرة 
التـي تحظى بهـا يف السـاحة االقتصاديـة للباد، 
الفتـا إىل حرص الرشكـة عى االنفتاح عى السـوق 
الخارجيـة و خاصـة االفريقيـة و ذلك مـع مراعاة 
الـرشكاء.  مـع  تعاماتهـا  يف  رابـح  مبدأرابـح- 
وباملناسـبة تـم تقديـم الدليـل الخاصـة بجملـة 

الخدمـات التـي يوفرهـا مجّمـع سـونلغاز. 

املكّلـف  الطاقـة  وزيـر  أبـدى  جانبـه،  ومـن 
باملـوارد الطبيعيـة لجمهوريـة جيبوتـي يونـس 
عـي ڨدي، اهتمامه باملسـتوى الخـرة واإلمكانيات 
الكبرة التـي تتمتّع بها سـونلغاز، مؤكـدا اهتمام 
مـع  والرشاكـة  التعـاون  سـبل  بتفعيـل  دولتـه 
الجزائـر يف مجـال الكهربـاء والغـاز عـن طريـق 
سـونلغاز، مشـرا إىل مـا ملسـه مـن مهنيـة عالية 
مـن سـونلغاز يف مجـال اختصاصهـا وهـو مـا 
يجعلـه أكثـر اهتماما مـن أي وقت مـى بالدفع 

بعجلـة التعـاون بـن البلديـن مسـتقبا.

فريال/ت

تجهيز 22 ألف مركبة بتجهيزات هذا الغاز

نبيل.ت

امينة.س

استثمارات واعدة  وسعي الستحداث مركز تكوين مرجعي في هذا النوع من الصناعات

المدير العام المساعد لمؤسسة “فيرال” رضا بلحاج:

عجال يستقبل وزير الطاقة المكّلف بالموارد الطبيعية لجمهورية جيبوتي 

�صواعد جزائرية تتحرك لالإدماج في مجال �صناعة ال�صيارات

عرقاب يعلق بخ�صو�س التطورات الأخيرة في �صوق النفط العالمية

ال�صروع قريبا في ا�صتخراج مليوني طن من الحديد الخام بغار جبيالت

التاأكيد على م�صتوى الخبرة والمهنية التي تتمتع بها �صونلغاز

نفطال.. ت�صويق 1.4 مليون طن 
غاز البترول المميع في 2022

االقتصادي

الوطنيـة  الرشكـة  تمكنـت 
املنتجـات  وتوزيـع  لتسـويق 
البروليـة "نفطـال" مـن تجـاوز 
أهدافهـا املحددة يف مجال تسـويق 
املميـع "سـرغاز"  البـرول  غـاز 
عـى مسـتوى محطـات الخدمـات 
عـر الوطن. و أوضح رئيس قسـم 
تسـير مراكز التحويـل نحو وقود 
سـرغاز، محمد يزيـد لعمارة، عى 
هامـش املنتـدى السـابع للجمعية 
الجزائريـة لصناعـة الغـاز الـذي 
الثانـي  لليـوم  أشـغاله  تتواصـل 
تجـاوز  مـن  تمكنـت  نفطـال  أن 
األهـداف املحددة يف مجال توسـيع 
إسـتعمال غـاز البـرول املميع من 
قبـل أصحـاب املركبـات حيـث تم 
العـام املايض تسـويق 4ر1 مليون 
الطاقويـة  املـادة  طـن مـن هـذه 
بعدمـا كان الهدف بلـوغ 1 مليون 
طـن سـنويا يف آفاق سـنة 2030.
نفطـال  مؤسسـة  أن  أضـاف  و 
وبدعـم مـن السـلطات العموميـة 
اآلجـال  تقليـص  مـن  تمكنـت 
املحـددة لتوسـيع إسـتعمال غـاز 
البـرول املميـع من خـال اإلنتهاء 
مـن تجهيـز نصـف محطاتها عر 
 2232 البالغـة  الوطنـي  الـراب 

محطـة بخدمـات تزويـد املركبات 
إىل  أن تصـل  الطاقـة عـى  بهـذه 
بهـذه  محطاتهـا  ثلثـي  تزويـد 
وحـوايل   2024 خـال  الخدمـات 

.2030 قبـل سـنة  باملائـة   80
تسـير  قسـم  رئيـس  أشـار  و 
مراكـز التحويـل نحـو السـرغاز 
تـدرس  الرشكـة  أن  إىل  بنفطـال 
حاليـا تزويـد املحطـات القديمـة 
الحـري  بالقطـاع  املوجـودة 
بتجهيـزات التموين بغـاز البرول 
املميـع عـر حلـول تقنيـة مبتكرة 
ألصحـاب  الخدمـة  لضمـان 
التـي  املحطـات  بهـذه  املركبـات 
ومسـاحاتها  مواقعهـا  تسـمح  ال 

الخدمـة. هـذه  بتوفـر 
و تمكنـت نفس املؤسسـة خال 
سـنة 2022 مـن تجهيـز 22 ألف 
مركبـة بتجهيـزات إسـتعمال غاز 
ألـف   14 بينهـا  املميـع  البـرول 
باملراكـز  تجهيزهـا  تـم  مركبـة 
بينمـا  لنفطـال  مبـارشة  التابعـة 
تـم تجهيـز البقيـة عـى مسـتوى 
الـوكاء املعتمديـن املتعاملـن مع 
 200 عددهـم  والبالـغ  املؤسسـة 

. كيل و

فريال/ت

بحث سبل التعاون والشراكة بين شركات 
البلدين في هذا المجال

قدمت شروحات عن اإلجراءات الجمركية 
التسهيلية الممنوحة عند االستيراد والتصدير

فريال/ت



الخميس 16 مارس 2023م 08
الـموافق لـ 23 شعبان 1444 هـ

بعد طول انتظار..

كشـف نـادي الزمالك املري 
املتواجـد منـذ أمـس بالجزائـر 
الرتغـايل  مدربـه  بقيـادة 
تحسـبا  فريـرا  جوسـفالدو 
ملواجهـة شـباب بلـوزداد، غـدا 
منافسـات  ضمـن  الجمعـة 
ملباريـات  الخامسـة  الجولـة 
دور املجموعـات لـدوري أبطال 
العبيـه  قائمـة  عـن  إفريقيـا، 
املعنيـن بمباراة " السـياربي".

وشـهدت القائمـة غيـاب عبد 
جابـر،  وعمـر  جمعـة،  اللـه 
ألسـباب  الزنـاري  ومصطفـى 
فنيـة، بينما يغيـب محمود عبد 
ومحمـد  "شـيكاباال"  الـرازق 

وفـق  لإلصابـة،  الشـايف  عبـد 
الرسـمية  القنـاة  عـر  ماجـاء 

الفايسـبوك. عـى  للنـادي 
ويتواجد الزمالـك يف املجموعة 
الرابعـة، محتـا املركـز الثالث 
برصيـد 4 نقاط، بينمـا يتواجد 
شـباب بلـوزداد يف املركز الثاني 

برصيـد 6 نقاط.
يذكـر أن مبـاراة الفريقـن يف 
الجولـة األوىل مـن هـذا الـدور، 
انتهـت بفـوز شـباب بلـوزداد 
يف القاهـرة 0-1 جاء مـن ركلة 
الكامرونـي  سـجلها  جـزاء 

ليونيـل وامبـا.

غيابات في �صفوف الزمالك 
قبل لقاء �صباب بلوزداد

لعب اتحاد الجزائر يخ�صع 
للتجارب في الدوري الفرن�صي

الفيفا تك�صف عن نظام كاأ�س 
العالم 2026

حسـم حسـام عوار، العب وسـط أوملبيك ليون 
الفرنـي، موقفـه مـن تمثيـل منتخـب الجزائر 
امُلقبلـة، بعـد تكهنـات عديـدة.  الفـرة  خـال 
وشـهدت األشـهر األخـرة محـاوالت قويـة مـن 
االتحـاد الجزائـري لكـرة القـدم إلقنـاع عـوار 
بتمثيـل "الخـر" خـال الفـرة امُلقبلـة. عوار 
بشـكل  الجزائـري  املنتحـب  لرغبـة  اسـتجاب 
قـرر  بعدمـا  املاضيـة،  األيـام  خـال  مبدئـي 
التفكـر يف تمثيـل بطل أفريقيـا 2019، رغم أنه 
مثـل منتخبات فرنسـا للشـباب. ووفقا لصحيفة 
"ليكيـب" الفرنسـية، فـإن حسـام عـوار وافق 
أخـرا عى تمثيـل منتحب الجزائـر، ومن املنتظر 
أن يتـم اإلعـان عن األمـر يف غضون أيـام قليلة.

وأوضحـت أن مفاوضـات االتحـاد الجزائـري 
انتهـت  والتـي  بالنجـاح،  كللـت  الاعـب  مـع 
بإقناعـه باللعـب للمنتخـب األفريقـي بـدال من 

فرنسـا.
الصحيفـة الفرنسـية واسـعة االنتشـار أكدت 
أنـه عـى الرغـم مـن قـرار عـوار امُلرتقـب، إال 
أنـه لن يشـارك مـع املنتحـب الجزائـري خال 

فـرة التوقـف امُلقبلة، بسـبب اإلصابـة التي كان 
يعانـي منهـا يف الفـرة األخـرة وعـدم اكتمـال 

والبدنية. الفنيـة  جاهزيتـه 
عـوار )24 عامـا( لم يشـارك سـوى يف مباراة 
دوليـة واحدة فقط مـع املنتخـب الفرني األول، 
تعـود إىل أكتوبـر 2020، وكانـت خـال الفـوز 

.7-1 عـى أوكرانيا 
وتجـدر اإلشـارة إىل أن عـوار بـات مرشـحا 
وسـط  املوسـم  بنهايـة  ليـون  عـن  للرحيـل 
مفاوضـات قويـة من نابـويل ورومـا اإليطالين 
وريال بيتيس اإلسـباني وآينراخـت فرانكفورت 

ني. ألملا ا

أعلنـت رشكـة النقـل البحـري للمحروقـات 
"هيـروك"، الفـرع التابع ملجمع سـوناطراك، 
يـوم الثاثـاء، عـن اسـتعدادها لـرشاء حصة 
من أسـهم النـادي املحـرف مولوديـة وهران 
بعـد تقديـم كل املعلومـات والوثائـق الازمة 

مـن طـرف مسـؤويل النادي.
وأعلمـت الرشكـة، يف بيانهـا، أنها "سـتقوم  
بدراسـة امللـف، وكـذا اإلحاطة بـكل الجوانب 
املتعلقـة بوضعيـة النـادي، ومن ثم سـتبارش 
اإلجـراءات املناسـبة يف إطار النظـم والقوانن 

املفعول". سـارية 
عـى  "هيـروك"  رشكـة  مسـؤولو  وأكـد 
املتاحـة  والوسـائل  اإلمكانيـات  كل  تسـخر 
لتسـير هـذه العمليـة، ولهـذا الغـرض دعت 
املؤسسـة أعضاء مجلس إدارة نـادي مولودية 
يف  واإلرساع  باالحرافيـة  التحـي  إىل  وهـران 
إعداد امللـف الازم وتقديمه ملسـؤويل الرشكة.

الـرشكات  اسـتحواذ  عمليـة  وتسـارعت 
الفـرة  يف  املحرفـة  األنديـة  عـى  العموميـة 

بالنسـبة  العمليـة  اكتمـال  فبعـد  األخـرة، 
لشـبيبة القبائـل )موبيليـس( أعلنـت رشكـة 
"سـونلغاز" مبـارشة إجـراءات رشاء أغلبيـة 
يـوم  الـدور  ليأتـي  سـطيف  وفـاق  أسـهم 
الثاثـاء عـى زعيـم أنديـة الغـرب مولوديـة 

وهـران. وسـيضاف هـذا الثاثـي إىل 5 أندية 
رشكات  طـرف  مـن  تـدار  أخـرى  محرفـة 
اتحـاد  الجزائـر،  مولوديـة  هـي  عموميـة 
الجزائـر، شـباب بلوزداد، شـباب قسـنطينة، 

السـاورة. شـبيبة 

سـخر اإلسـباني بيـب جوارديـوال، مدرب 
مانشسـر سـيتي اإلنجليزي، من رواد موقع 
التواصـل االجتماعـي "تويـر"، بعـد الفوز 

الكبـر عـى اليبزيـج األملاني.
اليبزيـج  عـى  سـيتي  مانشسـر  وفـاز 
بنتيجـة 0-7، خـال املبـاراة التـي جمعـت 
بينهمـا مسـاء الثاثـاء، عى ملعـب االتحاد، 
النهائـي مـن دوري  ثمـن  الـدور  إيـاب  يف 

أوروبـا. أبطـال 
ممـن  جوارديـوال  سـخر  املبـاراة،  وبعـد 
وصفهـم بـ"شـباب تويـر"، مشـرا إىل أنه 
تفـوق عليهـم عقـب الفـوز عـى اليبزيـج.

وقـال املـدرب اإلسـباني يف هـذا الصـدد: 
"أنـا لـدي معلومـات أكثر من شـباب توير، 
عـى  صـواب،  عـى  أنـا  فاليـوم  ومعـذرة، 

صـواب".
ويتعـرض جوارديـوال لبعـض االنتقـادات 
عـى موقـع التواصـل االجتماعـي "توير"، 
بعـض  يف  اللعـب  طـرق  تغيـر  بسـبب 
الدفـع  عـى  وإرصاره  املهمـة،  املباريـات 
ببعـض الاعبـن بعينهـم، وغيـاب آخريـن 

تألقهـم. رغـم 
وكان من بـن أبرز من تعـرض جوارديوال 
الجزائـري  الجنـاح  بسـببهم  لانتقـادات 
ريـاض محـرز، الـذي غـاب عـن التشـكيلة 
إن  حتـى  األخـرة،  املباريـات  يف  األساسـية 
املـدرب اإلسـباني اضطر لاعتـذار للجماهر 

غيابه. بسـبب  الجزائريـة 
هاالنـد كابـوس محمـد صـاح.. اإلعصار 
بخماسـية  املتسـحيل  يحطـم  النرويجـي 

تاريخيـة
عـن  حديثـه  اإلسـباني  املـدرب  وواصـل 

لاختيـارات  "بالنسـبة  قائـا:  االنتقـادات، 
فحـن أفـوز فأنا عـى صواب، وحـن أخرس 
فأنـا مخطـىء، ولكن لـدي معلومـات كثرة 

ال يعرفهـا اإلعـام".
وتابع: "برناردو سـيلفا يكـون مذهاً عى 
الطـرف األيـرس، لديـه القـدرة للضغط عى 
3 العبـن يف حركتـن، وال يوجـد العـب قادر 
عـى فعل هذا، هـو غاية يف الـذكاء، واليبزيج 
قـوي للغايـة يف الجانـب األيـرس، ولهـذا تم 
االعتمـاد عليـه". واختتـم املـدرب اإلسـباني 
تريحاتـه بالحديـث عما ينقص مانشسـر 
أوروبـا،  أبطـال  بـدوري  للتتويـج  سـيتي 
حيـث أكـد أنـه لم يكـن تسـجيل األهـداف، 

بعـد غـزارة التسـجيل ضـد اليبزيج.
وأوضـح: "نحـن دومـاً نسـجل أهدافـاً يف 
دوري أبطـال أوروبـا، لقد سـجلنا 4 أهداف 
ضـد ريال مدريـد، و6 ضد موناكـو و4 أمام 

توتنهام".

وأتم: "املشـكلة ليسـت تسـجيل األهداف، 
وإنمـا اسـتقبال األهـداف الغبية".

مانشسـر سـيتي يف عهد بيـب ودع دوري 
موناكـو  ضـد   2017 يف  أوروبـا  أبطـال 
بالخسـارة بقاعـدة الهـدف االعتبـاري، بعد 
ضـد  خـرج   2018 يف  ثـم   ،6-6 التعـادل 
ليفربـول بنتيجـة 5-1 بمجمـوع املباراتن، 
بينمـا يف 2019، كان الـوداع أمـام توتنهـام 
الهـدف  بقاعـدة   4-4 بالتعـادل  هوتسـبر 

االعتبـاري.
يف عام 2020، ودع مانشسـر سيتي دوري 
األبطـال بالخسـارة 3-1 ضـد أوملبيك ليون 
الفرنـي يف مبـاراة واحـدة بربـع النهائـي، 
بينمـا خـرس الفريـق نهائـي 2021 بنتيجة 
1-0 أمـام تشـيلي، ثـم يف العـام املـايض 
خـرس الفريق مـن ريال مدريـد بنتيجة 6-5 
بمجمـوع املباراتـن يف الـدور قبـل النهائي.
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نهاية م�صل�صل تمثيل ح�صام عوار لمنتخب الجزائر

"هيبروك" تقترب من ال�صتحواذ على مولودية وهران

هل يق�صد محرز؟.. جوارديول ي�صخر 
من "تويتر" بعد �صباعية ليبزيج

رياضـــة

الصفحـة  امـس  كشـفت 
الرسـمية، لنـادي اتحـاد الجزائر 
أن العـب الفريـق الرديف بونارص 
مـع  لتجـارب  قريبـا   سـيخضع 
نـادي سوشـو وأف يس باريـس.
مـن  هـو  بونـارص  أن  يذكـر 
2004 وينشـط كمدافـع  مواليـد 

مـن  دعـوة  وتلقـى  محـوري، 
مـدرب املنتخب الوطنـي ألقل من 
23 سـنة الهادي ولد عي تحسـبا 
للمعسـكر اإلعـدادي الـذي أجراه 
املرمجـة  غانـا،  مواجهتـي  قبـل 

شـهر مـارس الجـاري.

الـدويل  االتحـاد  مجلـس  قـرر 
لكـرة القدم رسـمياً تعديـل نظام 
كأس العالـم 2026 ليقام من 12 
مجموعـة تتكـون كل مجموعة من 

منتخبات.  4
عـدد  رفـع  "الفيفـا"  وقـررت 
هـذه  يف  املشـاركة  املنتخبـات 
النسـخة من 32 إىل 48 وسـرتفع 
عدد املباريـات بالتايل مـن 64 إىل 
104. واعتـرت "الفيفـا" بأن هذا 
النظـام الجديـد "يخفـف خطـر 
التواطـؤ ويضمـن خـوض جميع 
املنتخبـات 3 مباريـات عـى األقل 
كمـا يؤمن راحـة متوازنـة لجميع 

املنتخبـات املشـاركة".
الجديـد،  النظـام  وبحسـب 

كل  وثانـي  أول  سـيتأهل 
مجموعـة باإلضافـة إىل أفضـل 8 
منتخبـات تحتـل املركـز الثالث يف 

الــ32. دور  إىل  مجموعاتهـا 
تصـّور  قـد  "الفيفـا"  وكانـت 
سـابقاً أن نسـخة 2026، ستشهد 
 16 عـى  للمنتخبـات  توزيعـاً 
مجموعـة تضـّم كل منهـا ثاثـة، 
األوالن  الفريقـان  يتأهـل  أن  عـى 
إىل الـدور الثانـي اإلقصائـي الذي 

سـيكون مـن 32 فريقـاً.
املبـاراة  موعـد  اعتمـاد  وتـم 
 19 يف   2026 لنسـخة  النهائيـة 
تحريـر  يتـم  أن  عـى  جويليـة 
الاعبـن من أنديتهـم يف 25 ماي.
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عــاد الجزائــري ريــاض محرز، 
للظهــور مــع مانشســر ســيتي، 
مــن بوابــة دوري أبطــال أوروبــا 
ــن دون  ــن متتاليت ــد مبارات بع
ــارك  ــرز، ش ــاض مح ــب. ري لع
بديــا بدايــة مــن الدقيقــة الـ54 
مبــاراة مــان ســيتي  خــال 
ضــد اليبزيــج يف إيــاب ثمــن 
نهائــي دوري أبطــال أوروبــا، 
ــكاي  ــه األملانــي إيل معوضــا زميل
جوندوجــان. املبــاراة شــهدت 
ســيتي  مانشســر  اكتســاح 
لضيــف اليبزيــج بســباعية كاملة 
تاريخــي  تألــق  رد، مــع  دون 
إيرلينــج  النرويجــي  للنجــم 
ــباك يف 5  ــذي زار الش ــد ال هاالن

مناســبات.

ماذا قدم رياض محرز يف 
مباراة مان سيتي ضد اليبزيج؟

"هوســكورد"  موقــع 
ريــاض  منــح  لإلحصائيــات، 
محــرز، تقييمــا لــم يتجــاوز 
ــأن  ــا ب 10، علم ــن  الـــ7.50 م
ــة  ــة املثالي ــال العام ــد، ن هاالن
قائــد  يظهــر  ولــم   .10/10
منتخــب الجزائــر الــيء الكثــر 
ــارك  ــي ش ــق الت ــال الدقائ خ
ــام  ــديد أم ــا بالتس ــا، مكتفي فيه

املرمــى يف مــرة واحــدة.
صنــع  يف  محــرز  ونجــح 

فرصتــن خطرتــن لزمائــه، 
والقيــام بـــ5 مراوغــات ناجحــة، 
ــرة يف 32  ــس الك ــذي مل ــو ال وه
مــرة، ونجــح يف التمريــر بنســبة 
ــأن  ب ــر  يذك لـــ94%.  ــت  وصل
ــهر  ــد أش ــرز، وبع ــاض مح ري
ــام  ــة الع ــذ بداي ــق من ــن التأل م
ــر  ــة الصف ــاد اىل نقط ــايل، ع الح
يف األســابيع األخــرة، بعدمــا فقــد 
ــل  ــح في ــه األساســية لصال مكانت

ــش. ــاك جريلي ــن وج فودي
بيــب  اإلســباني  وكان 
جوارديــوال، مــدرب مانشســر 
ــذا  ــة ه ــد بداي ــد أك ــيتي، ق س
األســبوع، وجــود نيــة لــه يف 
ــداورة  ــة امل ــن سياس ــل م التقلي
بــن الاعبــن، وهــو الخيــار 
ــاه. الــذي كان محــرز أول ضحاي
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قـرر جمـال بلمـايض، املدير الفنـي ملنتخب 
الفـرة  خـال  سياسـته  تغيـر  الجزائـر، 
تهديـد  رسـالة  خـال  مـن  وذلـك  املقبلـة، 

العبـوه. تلقاهـا 
وعانـى منتخـب الجزائر مـن تراجع كبر يف 
النتائـج خـال عـام 2022، حيـث ودع كأس 
األمـم األفريقية مـن الدور األول، كما فشـل يف 

التأهـل إىل نهائيـات كأس العالم 2022.
وبحسـب مـا أعلنـه جهيـد زفيـزف، رئيس 
االتحـاد الجزائـري لكـرة القدم، فـإن جمال 
بلمـايض ينـوي إحداث ثـورة حقيقيـة داخل 
منتخـب الجزائـر، بدايـة مـن فـرة التوقـف 
الـدويل املقبلـة، مـن خـال اسـتبعاد العديد 

األساسـية. األسـماء  من 
وقـال زفيزف يف تريحات لقنـاة "الحياة" 
هـدف  لديـه  بلمـايض  "جمـال  الجزائريـة: 

اسـراتيجي يف الفـرة القادمـة، وهـو النزول 
للمنتخب". السـني  باملعـدل 

وأضـاف: "نحـن نعمـل سـويا عـى هـذا 
النهـج، ويفرض أن تشـهد القائمـة الجديدة 
الوجـوه  مـن  العديـد  القـادم  املعسـكر  يف 

الجديدة، وبلمايض سـيعلن عنها يف السـاعات 
القادمـة، ألنـه املخـول الوحيد للقيـام بذلك".

تريحـات زفيزف تؤكـد أن جمال بلمايض 
الذيـن  النجـوم  مـع  سياسـته  تغيـر  قـرر 
 ،2022 املـايض  العـام  آمالـه خـال  خيبـوا 
بالفشـل الذريع يف نهائيـات كأس أمم أفريقيا 

وتصفيـات  كأس العالـم.
وأكـد بلمـايض سـابقا أن ثقته لـن تهتز يف 
أسـماء مثل رايـس مبولحي ويوسـف بايي، 
ولكـن قناعاتـه تغـرت رسيعـا، حتـى إنـه 
ال ينـوي االعتمـاد عـى الثنائـي يف مباراتـي 
النيجـر بتصفيـات كأس أمـم أفريقيا 2023.
يُذكـر أن جمـال بلمـايض سـيعقد مؤتمـرا 
صحفيـا يـوم األحـد املقبـل، سـيفرس خالها 
الخيـارات التـي قام بها، وأسـباب اسـتبعاده 

للعديـد مـن النجـوم دون سـابق إنذار.

تنتظـر جماهر كـرة القـدم العربيـة رؤية 
منتخـب الجزائر، بعدمـا بات قريبـا من ضم 
يف  األوىل  للمـرة  سـيظهرون  جـدد  نجـوم   6

الجاري. مـارس  معسـكر 
ويعـود منتخـب الجزائـر للحيـاة يف شـهر 
منتخـب  يواجـه  عندمـا  الجـاري،  مـارس 
النيجر مرتـن، يف الجولتـن الثالثـة والرابعة 

.2023 مـن تصفيـات كأس أمـم أفريقيـا 
بثالـث  للفـوز  الجزائـر  منتخـب  ويطمـح 
ألقابـه يف املسـابقة األبرز يف القـارة األفريقية، 
بعـد تتويجه سـابقا بنسـختي عامـي 1990 

و2019.

تعزيزات قوية
االتحـاد  قـام  الهـدف،  هـذا  لتحقيـق 
الجزائـري لكـرة القـدم "فـاف" بفتـح خط 
مـن  العبـن  عـدة  مـع  سـاخن  مفاوضـات 

املزدوجـة. الجنسـية  أصحـاب 
وحقـق الهيـكل املـرشف عـى كـرة القـدم 
امللـف،  الجزائريـة نجاحـات كبـرة يف هـذا 
بحمـل  مميزيـن  العبـن  عـدة  أقنـع  حيـث 

الصحـراء". "محاربـي  قميـص 
وضمـت القائمـة حسـام عوار العب وسـط 
حجـام  وجـوان  الفرنـي،  ليـون  أوملبيـك 

الظهـر األيرس لنانـت، بجانب فارس شـايبي 
مهاجـم تولـوز، وأيضـا بـدر الديـن بوعناني 
موهبـة نيـس، فضـا عـن ريـان آيـت نوري 
نجـم ولفرهامبتـون اإلنجليـزي، وكيفـن فان 

ديـن كرخـوف الظهـر األيمن لباسـتيا.
وتتواجـد أسـماء أخـرى عـى رادار منتخب 
الجزائـر، مـن بينهـا ماكسـيم لوبيـز العـب 
وسط ساسـولو، وياسـن عديل موهبة ميان، 
فضـا عـن أمن غويـري هداف ريـن، وريان 

رشقـي مهاجـم ليون.

منتخب األحالم
وتأتـي كل هـذه التعزيزات القويـة يف إطار 

جمـال  اعتمادهـا  قـرر  التـي  االسـراتيجية 
بلمـايض، مـدرب منتخب الجزائـر، والقاضية 
عـى  قـادر  جديـد  منتخـب  بنـاء  بإعـادة 
الذهـاب بعيـدا يف جميـع املسـابقات. وقـام 
"وزيـر السـعادة" يف وقت سـابق باسـتبعاد 
بعـض الاعبن املهمن بسـبب تراجـع أدائهم 
جمـال  املدافـع  غـرار  عـى  الفـت،  بشـكل 
فيغـويل  سـفيان  الوسـط  والعـب  بلعمـري 
واملهاجـم بغـداد بونجـاح. كمـا تتجـه النية 
لاسـتغناء عـن الثنائـي املكـون مـن عيـى 
مانـدي ويوسـف بايي خـال فـرة التوقف 

الـدويل املقبلـة.
تشـكيل منتخـب الجزائـر املتوقـع يف الفرة 

ملقبلة ا
حراسة املرمى: رايس مبولحي.

خـط الدفـاع: كيفـن فـان ديـن كرخـوف 
- ريـان آيـت نـوري - محمـد أمـن توغاي - 

سـبعيني. بن  رامـي 
خط الوسـط: إسـماعيل بن نارص - حسـام 

عوار - هشـام بوداوي.
فـارس   - محـرز  ريـاض  الهجـوم:  خـط 
شـايبي - إسـام سـليماني )أنـدي ديلـور(.

ــط  ــب وس ــوار، الع ــام ع ــرض حس تع
للصفعــة  الفرنــي،  ليــون  أوملبيــك 
األخــرة، قبــل أيــام مــن انضمامــه ألول 

ــر. ــب الجزائ ــرة إىل منتخ م
وتأكــد انضمــام حســام عــوار إىل 
منتخــب الجزائــر ألول مــرة خــال 
مــارس  املقبــل يف  الــدويل  املعســكر 
الجــاري، بعــد سلســلة مــن املفاوضــات 

التــي اســتمرت لســنوات.
الخطــوة  تلــك  مــن  أيــام  وقبــل 
ــب"  ــة "ليكي ــنت صحيف ــة، ش التاريخي
ــام  ــى حس ــا ع ــا قوي ــية هجوم الفرنس
عــوار، واعتــرت أنــه ســيلتحق بمنتخــب 

ــرا. ــرا ال مخ ــر مج الجزائ
ــوار  ــر إن ع ــة يف تقري ــت الصحيف وقال
ــع  ــة م ــان مكان ــى ضم ــادر ع ــر ق غ
منتخــب فرنســا بقيــادة املــدرب ديدييــه 
ديشــامب، الــذي اعتمــد عليــه يف مبــاراة 
وديــة وحيــدة، ليخرجــه مــن حســاباته 

رسيعــا.
وواصلــت الصحيفــة هجومهــا بالتأكيد 
يمتلــك  ال  عامــا  الـــ24  صاحــب  أن 
ــد  ــه بالتواج ــمح ل ــي تس ــات الت املؤه
ــب  ــه يلع ــيما وأن ــوك"، ال س ــع "الدي م
ــون  ــون عاملي ــه العب يف مركــز ينشــط في
عــى غــرار بــول بوجبــا ونجولــو كانتــي 

ــو. ــان رابي وأدري

ــن  ــادات بالتزام ــذه االنتق ــاءت ه وج
ــي يعيشــها  ــة الت ــة الصعب مــع الوضعي
عــوار مــع ليــون، حيــث إنــه لــم يلعــب 
ــة،  ــابيع طويل ــمية ألس ــاراة رس أي مب
ــع إدارة  ــاكل م ــة ومش ــبب اإلصاب بس
ــال  ــه خ ــدم رحيل ــبب ع ــادي، بس الن

ــايض. ــتوي امل ــو الش املركات
املديــر  بلمــايض،  ويســعى جمــال 
ــوار  ــح ع ــر، ملن ــب الجزائ ــي ملنتخ الفن
ــدد  ــه الج ــع زمائ ــاج م ــة االندم فرص
ــم  خــال املعســكر املقبــل، حتــى وإن ل
يشــارك يف مباراتــي النيجــر بالجولتــن 
ــات كأس  ــن تصفي ــة م ــة والرابع الثالث

ــا 2023. ــم أفريقي أم
ــيظهر  ــر س ــب الجزائ ــر أن منتخ يُذك
ــة  ــدويل القادم ــف ال ــرة التوق ــال ف خ
بحلــة جديــدة كليــا، بعــد تدعيــم 
صفوفــه بـــ5 وجــوه جديــدة عــى األقل، 

ــوان  ــي، ج ــن بوعنان ــدر الدي ــي ب وه
حجــام، فــارس شــعيبي، حســام عــوار 

ــوري. ــت ن ــان آي وري

بر�صالة تهديد .. جمال بلما�صي يغير �صيا�صته في منتخب الجزائر

ت�صكيلة الأحالم.. كيف يلعب منتخب الجزائر بعد �صم 6 نجوم جدد؟

ال�صفعة الأخيرة.. ح�صام عوار يتعر�س لهجوم جديد في فرن�صا

الديـن  بـدر  يكـون  لـن 
نيـس  العـب  بوعنانـي، 
باسـم  املعـروف  الفرنـي 
مـن  آخـر  الجديـد،  محـرز 
ينضـم إىل منتخـب الجزائـر 

املقبلـة. الفـرة  خـال 
القليلـة  األيـام  وشـهدت 
مدويـة،  مفاجـأة  املاضيـة 
انضمـام  تأكـد  بعدمـا 
بوعنانـي إىل منتخب الجزائر 
خـال الفـرة املقبلـة، رغـم 
قدرتـه عـى اللعـب ملنتخـب 
فرنسـا. صحيفـة "ليكيـب" 
أن  اعتـرت  الفرنسـية 
خسـارة بوعناني هـي األكر 
باإلضافـة  فرنسـا،  ملنتخـب 
مدافـع  حجـام،  جـوان  إىل 
كونهمـا  الفرنـي،  نانـت 
لـم يتجـاوزا حاجـز الــ19 
عامـا، مـع وجـود توقعـات 

لهمـا. ناصـع  بمسـتقبل 
آخـر  كان  بوعنانـي 
الذيـن  الجنسـية  مزدوجـي 
الجزائـر،  منتخـب  ضمهـم 
بعـد حسـام عـوار "ليون"، 
"نانـت"،  حجـام  جـوان 
"تولـوز"،  شـعيبي  فـارس 
نـوري  آيـت  وريـان 

. " ن متـو ولفرها "
غر أن الصحيفة الفرنسـية 
أكـدت أن االتحـاد الجزائري 
لكـرة القـدم لـن يتوقف عند 
هذه األسـماء، وسـيعمل عى 

ضـم أكـر قـدر ممكـن من 
املواهب الشـابة، واالسـتفادة 
املتوسـط  املـدى  عـى  منهـا 

. لبعيد وا
ووجـه االتحـاد الجزائـري 
ماكسـيم  نحـو  بوصلتـه 
لوبيز، العب وسـط ساسـولو 
مـن  يبلـغ  والـذي  اإليطـايل 
العمر 25 عاما، حيث يسـعى 
مـدرب  بلمـايض،  جمـال 
بـه  لاسـتعانة  "الخـر"، 
لتدعيـم إسـماعيل بـن نارص 
ونبيـل بـن طالـب وحسـام 

عـوار يف وسـط امللعـب.
االتحـاد  يجـد  ولـن 
الجزائـري صعوبة يف حسـم 
األمـور مـع خريـج مدرسـة 
خاصـة  مارسـيليا،  أوملبيـك 
حسـابات  يدخـل  ال  وأنـه 
أنـه  كمـا  فرنسـا،  منتخـب 
وطيـدة  عاقـة  يمتلـك 
بالجزائـر، مـن خـال أخيه 
األكـر جوليـان لوبيـز الذي 
سـبق لـه تمثيـل "الخر".

يُذكـر أن منتخـب الجزائـر 
يسـعى أيضـا لضـم املهاجم 
أن  رغـم  غويـري،  أمـن 
تبقـى  معـه  املفاوضـات 
الصيـف  حتـى  مؤجلـة 
القـادم، بعـد مشـاركته مع 
منتخـب فرنسـا للشـباب يف 

."2023 "يـورو 

محرز الجديد لي�س الأخير.. 
"مزرعة الديوك" تغري 

منتخب الجزائر

في ليلة انفجار هالند.. ماذا قدم محرز �صد 
ليبزيج؟
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أرشف صبـاح أول أمـس أحمـد عيـاد"، مدير 
فرعـى ملراقبة تسـير املؤسسـات العمومية تحت 
الوصايـة بـوزارة الربيـة الوطنيـة، عـي افتتاح 
امللتقـي الجهـوى املنظـم مـن قبـل وزارة الربية 
الوطنيـة بسـطيف حول تحديـد اإلعانـات املالية 
الخاصـة بميزانيات تسـير املؤسسـات التعليمية 
مـن  واليـة   22 بمشـاركة  وهـذا   .2023 لسـنة 
الـرشق والجنـوب الرشقـي للوطن، وأكـد "أحمد 
القانـون  أن  امللتقـي  أشـغال  خـال   " عيـاد 
العضـوي 15/18 الـذي صدر سـنة 2018 الذي 
دخـل الخدمـة ابتداء من شـهر جانـي املايض قد 
أسـس لنظـام ميزانياتـى جديد يبنى عى أسـاس 
الرامـج واالهـداف بعدمـا كان يبنـى قبـل سـنة 
2023 عـى أسـاس الوسـائل، وأن هـذا النظـام 
سـيتم العمـل بـه يف خمـس وزارات وأن قطـاع 

الربيـة أخـذ كنمـوج لبدايـة تطبيق هـذا النظام 
امليزانياتـي الجديـد، وأن وزيـر الربيـة الوطنية 
اللقـاءات  العديـد مـن  كان حريصـا عـى عقـد 
خـال سـنة 2022 تمهيـدا للدخـول يف العمـل 
بنظـام امليزانيـة الجديد، كما أضـاف املتحدث أن 
الركيز بالنسـبة لنظـام امليزانية سـينصب خال 
السـنة الجاريـة عـي جانـب النفقـات العمومية، 
عـي اعتبـار أنـه لـم يصـدر أي قـرار لحـد اآلن 
يف كيفيـة توزيـع اإليـرادات، كمـا ان هـذا النظام 
يعتمـد مـن ثـاث إىل خمـس برامـج حسـب كل 
وزارة وأن وزارة الربيـة سـتعتمد خمـس برامج 
منهـا محفظـة وزارة الربيـة التي تضـم التعليم 
الخـاص  التعليـم  مـن  يتكـون  الـذي  القاعـدي 
واملتخصـص والتحضـري والتعليـم املتوسـط ، 
وثانيـا محفظـة التعليم الثانـوي وثالثـا التكوين 

ورابعـا الحياة املدرسـية والتحويـات اإلجتماعية 
ومنـح النشـاطات الثقافيـة والرياضيـة ومنحـة 
التمـدرس الخاصـة، ويف االخـر اإلدارة العامـة، 
النفقـات  لضبـط  جـاء  النظـام  هـذا  ان  كمـا 
وترشـيدها وتحسـن ظـروف التمـدرس للتاميد 
املنتظـر تفويـض  وترقيـة جودتهـا، وانـه مـن 
اىل  املاليـة  االعتمـادات  لتوزيـع  مديرالربيـة 
هـذا  اىل  االقـرب  كونـه  التعليميـة  املؤسسـات 
املؤسسـات وعى درايـة باحتياجات كل مؤسسـة 
تعليميـة، كمـا سـيتم تنظيم ورشـات عمل خال 
هـذا امللتقـى التـي سـيدون يومـن كاملـن، من 
جهتهـا أكد "رشـيد بـن مسـعود" مديـر الربية 
لواليـة سـطيف أن املديريـة وفـرت كل الظروف 
املاديـة واملعنويـة لنجـاح هـذا امللتقـى الجهوي.

اسـتقبل وايل والية الشـلف عدد مـن املواطنن 
مـن بلديات الشـلف يف إطار االسـتقباالت الدورية 
بمقـر الواليـة، عـن مـران، بوزغاية، تاجنـة، أم 
الـدروع وسـيدي عكاشـة، وذوي الهمـم وممثي 
األرسة الثوريـة ومتقاعـدي الجيش واملسـتثمرين 
والنقابـة املحلية للمهندسـن املعمارين باإلضافة 
إىل الحركـة الجمعويـة ورؤسـاء لجـان األحيـاء 
وممثـي املجتمـع املدنـي، حيـث أصغـى لجملـة 
االنشـغاالت قـّدم توضيحـات بخصوصهـا  مـن 
الربيـة،  املائيـة،  املـوارد  بقطاعـات  واملتعلقـة 
األشـغال العموميـة، الصحـة، السـكن، التهيئـة 
الحرية، الشـباب والرياضة، سـونلغاز، مسـح 
لعديـد  أصغـى  كمـا  الدولـة،  وأمـاك  األرايض 
االقراحـات بخصـوص إنجـاز مختلف املشـاريع 
التنمويـة، يف إطـار متابعـة املشـاريع التنمويـة 
بعاصمـة الواليـة، قـام وايل الوالية بمعيـة رئيس 
املجلس الشـعبي الوالئي وبحضـور بعض أعضاء 
الهيئـة التنفيذيـة للواليـة ورئيي دائـرة وبلدية 
الشـلف بزيـارة عمـل وتفقـد إىل النقـاط التالية 
مـرشوع تهيئـة سـاحة املركـب الريـايض بحـي 
السـام بقعـة سـحنون كمـا تفقـد وايل الواليـة 
ملعـب كـرة القـدم، حيث اقتنـع بـرورة إعداد 

الوصيـة  الـوزارة  للتنسـيق مـع  تقنيـة  بطاقـة 
مـن أجـل تأهيـل امللعـب املوسـم املقبـل وذلـك 
عـر أشـطر PAR TRANCHE )مدخل سـيارة 
غـرف  املدرجـات،  السـياج،  جـدار  اإلسـعاف، 
تغيـر املابـس، تهيئـة أرضيـة امللعـب، اإلنـارة 
(، وباملناسـبة شـّجع وايل الواليـة أشـبال وبراعم 
جمعيـة أمل لذوي الهمـم الذين كانـوا متواجدين 
عـى أرضيـة امللعب يف حصـص وألعـاب رياضية 
معاينـة  بهـم.  النفـي  التكفـل  ضمـن  تنـدرج 
نقطـة توقـف حافـات نقـل املسـافرين للجهـة 
الجنوبيـة لعاصمـة الواليـة بحـي السـام، حيث 
أبـدى وايل الواليـة رفضـه للموقـع املتواجـد عى 
الطريـق وغـر املناسـب تمامـا بحكـم افتقـاره 
للمرافـق الواجـب توفرهـا يف مثل هـذه املحطات، 
حيـث أسـدى تعليماتـه بإرسـال لجنـة والئيـة 
ملعاينـة كل املواقـع املقرحة ومن جميـع النواحي 
) توفراألمـن، مسـاحة املوقـع...( إلنجـاز محطة 
إجـراء تحقيـق عقـاري  الحافـات مـع  توقـف 
املـرشوع  تدشـن  املعنيـة،  األرضيـات  حـول 
االسـتثماري بحـي املصالحـة املتمثـل يف تحويـل 
السـوق الجـواري املغطـى إىل مركز تجـاري مما 
يسـاهم يف تنشـيط املنطقة وتوفـر 120 منصب 

شـغل ألبنـاء املدينـة، معاينـة السـوق الجـواري 
املغطـى بحـي الرادعـي، حيـث أمـر وايل الوالية 
بعقـد اجتمـاع بمقـر الواليـة تحـره املصالـح 
املغلقـة  التجاريـة  األسـواق  بخصـوص  املعنيـة 
بحـي الرادعي ووادسـي قصد حلحلـة العراقيل 
التـي تحـول دون اسـتغالها، اختتـم وايل الوالية 
خرجتـه امليدانيـة بـاإلرشاف عـى افتتـاح اليـوم 
الـدرايس بمناسـبة انتهـاء موسـم جنـي الزيتون 
الصحيـة  والسـلوكيات  األخاقيـات   " بعنـوان 
بـدار  املنظـم   " ومشـتقاته  الزيتـون  ملنتجـي 
الثقافـة مـن طرف املجلـس املهني املشـرك لهذه 
الشـعبة بواليـة الشـلف بالتنسـيق مـع مديريـة 
املصالح الفاحيـة، حيث هنّأ الفاحن وشـّجعهم 
عـى رفـع اإلنتـاج وتحسـن النوعيـة والعمل عى 
باعتبـار  العامليـة  األسـواق  الكتسـاح  التصديـر 
الزيتـون الجزائـري من أجـود املحاصيـل عامليا، 
كمـا تـم تكريـم بعـض فاحـي شـعبة الزيتون، 
وعـى هامش اليـوم الـدرايس أصغـى وايل الوالية 
املصالـح  مديـر  بحضـور  الفاحـن  النشـغات 
الفاحيـة حيـث أمـره بتنظيـم لقاء بمقـر الوالية 

يف األيـام القليلـة القادمـة لاجتمـاع بهم.

تشـكل تظاهـرة عيـد الطماطـم يف طبعتـه 
الوطنيـة األوىل بـأدرار فرصـة لتثمـن وإعادة 
بعـث زراعـة الطماطـم كمنتـوج فاحـي واعد 
التسـويق  آليـات  بتدعيـم  ترقيتـه  يتوجـب 
حسـبما  تحويليـة,  صناعـات  واسـتحداث 
أشـار إليـه املنظمـون. وتشـهد هـذه التظاهرة 
التجـارة  غرفـة  تنظمهـا  التـي  االقتصاديـة 
والصناعـة "تـوات" ومديريـة التجـارة وترقية 
الصـادرات بالسـاحة العموميـة بوسـط مدينة 
الفاحـة  مديريـة  مصالـح  بمسـاهمة  أدرار 
تحـت شـعار"إنتاج وتحويل وتصديـر" تنظيم 

صالـون حول نشـاط إنتاج الطماطم بمشـاركة 
أزيـد مـن خمسـن عارضـا يمثلـون منتجـي 
الطماطـم وهيئـات الدعـم واملرافقـة والتمويل 
ومتعاملـن اقتصاديـن, مثلمـا أوضـح مديـر 
الغرفـة بـن صـادق إسـماعيل. ويهـدف هـذا 
الفضـاء التجـاري الـذي شـهد إقبـاال ملحوظا 
مـن طرف الـزوار إىل إبـراز إمكانيـات وقدرات 
الوالية التـي تمتلك خصوصيـة فاحية يف مجال 
إنتـاج الطماطـم وتثمـن قيمتهـا االقتصاديـة 
مـن حيـث التسـويق التجـاري وتعزيـز فرص 
االسـتثمار واسـتحداث صناعـات تحويليـة يف 

ظل وجـود وحـدات لتصبر الطماطـم بالوالية, 
كمـا أضاف ذات املسـؤول. وخال هـذا الحدث 
الفاحـي )16-13 مارس( يعرض املشـاركون 
نمـاذج مـن منتـوج الطماطـم وطـرق زراعتها 
بالتقنيـات العرية لتحقيـق املردودية وعينات 
مـن الصناعـات التحويليـة املرتبطـة بهـا. كما 
تـم تخصيـص أجنحة ملختلـف هيئـات املرافقة 
والدعـم والتمويـل للتعريـف بدورهـا يف مجال 
الفاحـي  النشـاط  تحفيـز االسـتثمار يف هـذا 

الواعـد, حسـبما أشـر إليه.

فتيحة. لبال 

ص. ب

مهناوي. ف

نظمـت كلية العلوم االجتماعية واالنسـانية 
وطنـي  ملتقـى  االنسـانية  العلـوم  قسـم 
افرايض بعنـوان االعـام السـياحي والثرات 
الثقـايف املحـي الواقـع وسـبل النهـوض بما 
تزخـر بـه خنشـلة عـى غـرار باقـي واليات 
الوطـن من مـوروث سـياحي امللتقـى عرف 
اكثـر مـن25  مـن  مداخلـة   30 مـن  أزيـد 
مؤسسـة جامعية عـر مختلف ربـوع الوطن 
العلميـة  املداخـات  مختلـف  خـال  ومـن 
التـى كانـت تهـدف اىل التعريـف بمختلـف 
املناطـق السـياحية املحلية عر ربـوع الوطن 
عى سـبيل املثـال ال للحـر واليات خنشـلة 
باتنة ادرار بسـكرة ومن منطلـق التأكيد عى 
التقليـدي والرقمـي  السـياحي  دور االعـام 
يف الرويـج ودفـع عجلـة التنميـة يف القطاع 
السـياحي اكدا املشـاركون عى بلـوغ الهدف 
املنشـود اال وهوتثمـن دور صانعي املحتوى 

الجزائريـن وغـر الجزائريـن يف التعريـف 
مـن  الداخليـة وجعـل  للسـياحة  والرويـج 
املقاوالتيـة انطاقة فعليـة وحقيقية للرويج 
للقطـاع السـياحي فعاليات امللتقـي  الهدف 
منـه هوالوصـول اىل كيفية املسـاهمة الفعلية 
يف تنميـة الفعـل السـياحي املشـاركون وجل 
أن تسـاهم  اكـدوا عـى وجـوب  املتدخلـون 
املحليـة  سـواء  املختلفـة  اإلعـام  وسـائل 
أوالوطنيـة يف تنميـة الفعل السـياحي املحي 
والوطنـي وهـذا بغية خدمـة التعريـف اكثر 
للسـياحية الوطنيـة اشـغال اليـوم الـدرايس 
ومـن خـال مداخلة االسـاتذة حول وسـائل 
االعـام الجزائريـة ايـن اعتـروا أن املهمـة 
تجـاه  وحساسـة  كبـرة  مهمـة  االعاميـن 
الشـق السـياحي والثقايف والـذي من خالهم 
والتاريـخ  الهويـة  عـى  الحفـاظ  اىل  نصـل 
،خاصة وان والية خنشـلة تمتاز بشـيئن با 

شـك ان تـم الوصـول اليهـا تزيد مـن الرقي 
سـواء يف املجـال السـياحي والثقـايف ،ناهيك 
عـى انهـا اصبحـت مـزارا ثقافيا وسـياحيا 
تعـد  اإلعـام  وسـائل  وباعتبـار  بامتيـاز 
الرشيـك الفعـال ألي عمـل وجـوب التعامـل 

بعمـق مـع الجانـب الثقايف والسـياحي 
 وان أهميـة دور اإلعـام كطـرف أسـايس 
يف خدمـة الثقافـة عى اسـاس وجـود العديد 
دول  عـر  السـياحي  للفعـل  روجـوا  ممـن 
العالـم التـي كانـت لهـم الكلمـة الفاصلـة، 
اليـوم الـدرايس تـوج بإصـدار سلسـة مـن 
يف  سـتصب  التـي  والتوصيـات  االقراحـات 
مجملهـا حول تفعيـل ومسـاهمة االعام من 
مطبـوع ومسـموع ومرئـي والكروني وذلك 
الثقـايف  لتوثيـق وإبـراز السـياحة والـراث 
يف  العلمـي  البحـث  وتثمـن  دعـم  ورضورة 

الجانبـن السـياحي والثقـايف 

واليـة  وايل  بوقـرة  عـي  ارشف 
االحتفـال  فعاليـات  عـى  تيـارت، 
باليـوم الوطنـي لـذوي اإلحتياجات 
رئيـس  بحضـور  وهـذا  الخاصـة 
الـوكال  الوالئـي  الشـعبي  املجلـس 
بخـرة، السـلطات األمنيـة واملدنية، 
وإطـارات  اإلعاميـة  األرسة  ممثـي 
االجتماعـي  النشـاط  مديريـة 
مسـتهل  يف  الفاعلـة  والجمعيـات 
الرنامج الـوايل يزور جمعيـة الوفاء 
لإلدمـاج املـدريس واملهنـي لألطفال 
التوحـد  وأطفـال   21 الريزوميـا 
وهـي  متكافـل  مجتمـع  أجـل  مـن 
الجمعيـة التي تتكفل بــ140 طفل 
بمقـر الجمعية بشـارع بـن باديس. 
جسـيدا لتعليمـات وايل الواليـة عـي 
بوقرة بتحسـن أداء املرفق العمومي 

وترقيـة الخدمـات الريديـة املقدمة 
مكتـب  فتـح  إعـادة  .تـم  للزبائـن 
بريـد بلديـة حماديـة أمـام الزبائن 
بحضـور رئيس دائـرة حمادية يزيد 
الريـد واالتصاالت  ملهشـمش ومدير 
السـلكية والاسـلكية مراد سـلماني 
بوكحلـة  حماديـة  بلديـة  ورئيـس 
عيـى وجمـع مـن املواطنـن الذين 
بعـد  املبـادرة  هـذه  استحسـنوا 
التهيئـة، مكتـب  اسـتكمال أشـغال 
الرابـع  هواملكتـب  حماديـة  بريـد 
الذي يعـاد فتحـه بعد نهايـة عملية 
الفايجـة  مكتـب  مـن  كل  توسـعة 
مرافـق  وهـي  تامـدة،  توسـنينة،   ،
ستحسـن من نوعية الخدمـة املقدمة 

لزبائـن بريـد الجزائـر.

المحلي

سجل أزيد عن 30 مداخلة ألكثر من 25 مؤسسة جامعية

بتدعيم آليات التسويق واستحداث صناعات تحويلية

لالنتقال من نظام يعتمد على الوسائل إلى نظام البرامج واالهداف

أسدى تعليمات بإرسال لجنة والئية لمعاينة كل المشاريع

يوم درا�صي حول دور الإعالم في ترقية العمل ال�صياحي بجامعة خن�صلة

الدعوة لإعادة بعث زراعة الطماطم كمنتوج فالحي باأدرار 

ملتقى جهوي حول النظام الميزانياتي الجديد بقطاع التربية ب�صطيف

والي ال�صلف ي�صتقبل عدد من المواطنين في اإطار متابعة الم�صاريع التنموية
والي بوقرة ي�صرف على فعاليات الحتفال 

باليوم الوطني لذوي الإحتياجات

تحت شعار “تمكين االشخاض ذوي 
االعاقة وضمان الشمول”

والي المدية ي�صرف على برنامج 
ثري لالحتفال بذوي الهمم

وايل  مـوس  جهيـد  أرشف 
مراسـم  عـى  املديـة  واليـة 
أصحـاب  نشـطه  ثـري  برنامـج 
املؤسسـات  مختلـف  مـن  الهمـم 
املتخصصـة رفقـة رئيـس املجلس 
الشـعبي الوالئـي باملركـز النفـي 
املعاقـن  األطفـال  البيداغوجـي 
ذهنيـا باملديـة، أرشف عى مراسـم 
االحتفاليـة املقامة باملناسـبة تحت 
ذوي  االشـخاض  تمكـن  شـعار 
االعاقة وضمان الشـمول واملسـاواة 
أيـن وقـف وايل عى االهتمـام الذي 
عـر  الفئـة  لهـذه  الدولـة  توليـه 
الكفيلـة  الظـروف  كافـة  توفـر 
باسـتيعابها واحتوائها وتم تسطر 
برنامـج احتفاليـة مميـز. رسـمته 
مميـزة  فنيـة  بعـروض  الـراءة 
واحصـت  ذووالهمـم  فيهـا  أبـدع 
مديرية النشـاط االجتماعـي لوالية 
املدية مـا يربوعن 23الف شـخص 
الخاصـة  االحتياجـات  ذوي  مـن 
اغلبهـم مـن فئـة اإلعاقـة الحركية 
 8 احصـاء  تـم  فيمـا  والذهنيـة. 
مراكـز متخصصـة. كمـا أكـد عى 
دعـم الدولـة الامـرشوط للنهوض 
باحتياجـات هـذه الفئـة والتكفـل 
بهـا عـر رصـد كافـة االمكانـات 
اطـار  ويف  لإلشـارة.  الحتوائهـا. 
التكفـل بهـذه الفئـة. تـم توزيـع 
10 كراسـيى متحركـة عـى فئـة 
اإلعاقـة الحركيـة وسـماعات طبية 
وعـي فيمـا تـم تكريـم الفائزين 
يف الـدورة الرياضيـة املنظمـة من 
االجتماعي  النشـاط  قبـل مديريـة 
الـوايل  وأسـدى  املديـة.  لواليـة 
كافـة  بتوفـر  تقـي  تعليمـات 
الفئة.  الخاصة بهـذه  االحتياجـات 
املواجهـة  الصعوبـات  وتذليـل 
والتعاون سـويا الحتوائهـا وتقديم 
عـى  اوليائهم.انطلقـت  الدعـم 
مسـتوى املوقـع السـكني بحي15 
تسـليم  عمليـة  باملديـة  ديسـمر 
للمسـتفيدين  السـكنات  مفاتيـح 
مـن حصـة 2140/1945 سـكن 
تنظيـم  وسـط  ايجـاري  عمومـي 
العمليـة  العمليـة وتتواصـل  ميـز 
اىل غايـة اسـتكمال توزيـع جميع 
فرحـة  السكنات.وسـط  مفاتيـح 
كان  فقـد  لاشـارة  املسـتفيدين، 
الـوايل قـد التـزم بتوزيـع جميـع 
خطـة  وفـق  السـكنية  الوحـدات 

يف  املعالـم  واضحـة  مدروسـة 
جميـع البلديـات وهومـا تـم فعليا 
اىل  متواصلـة  العمليـة  ان  علمـا 
حـن اسـتكمال حصـة الوالية من 
يحـرص  السـكنية.حيث  الرامـج 
الـوايل كل الحـرص عـى مبـارشة 
دراسـة امللفـات واشـهار القوائـم 
وتوزيـع املفاتيـح عى املسـتفيدين 
وتوزيـع كل وحدة سـكنية جاهزة. 
االجتماعـات  سلسـلة  اطـار  ويف 
التنسـيقية التي يعقدها وايل الوالية 
بعنـوان تنفيـذ االلتزامـات وتقييم 
الزيـارة عقـب كل زيـارة ميدانيـة 
جهيـد  تـرأس  الوالبـة،  لبلديـات 
مـوس وايل الواليـة اجتماعا تقييميا 
تنسـيقيا بعنوان الـرشوع يف تنفيذ 
االلتزامـات محـل الزيـارة امليدانية 
وايل الواليـة إىل بلديـات دائـرة بني 
سـليمان يف كل مـن سـيدي الربيع 
بوسـكن وبنـي سـليمان. تمحـور 
جـدول االعمـال حول مايـي تقييم 
ىف  الـرشوع  امليدانيـة  الزيـارة 
تطبيـق التعليمـات التـي اسـداها 
الوايل خـال خرجاتـه امليدانية اين 
تحظى القـرارات املتخذة يف امليدان 
قبلـه  مـن  الشـخصية  باملتابعـة 
للوقوف عـى مدى ورسعـة التنفيذ 
االنشـغاالت  مختلـف  تـدارس   .
املطروحة مـن قبل ممثـي املجتمع 
املدنـي واملواطنن والتـي تمحورت 
يف مجملهـا حول انشـغاالت تنموية 
. حيث وعـد وايل الوالية بتدارسـها 
لامكانـات  وفقـا  بهـا  والتكفـل 
بـاب  فتـح  عـى  مؤكـدا  املتاحـة 
مختلـف  مـع  والتواصـل  الحـوار 
فعاليـات املجتمـع املدنـي لتحقيق 
وايل  املنشـودة  التنمويـة  النهضـة 
الواليـة اكـد يف معـرض تدخله عى 
العمـل عى تنسـيق الجهـود خدمة 
للصالـح العـام والتنفيـذ الصـارم 
والتـي  السـاكنة  مـع  لالتزامـات 
سـتكون محـل متابعـة. لإلشـارة 
،فقـد مكنـت الزيـارة امليدانية وايل 
الواليـة مـن االطـاع عـى مختلف 
بالسـاكنة. الخاصـة  االنشـغاالت 
بغيـة التكفـل بها وفقـا لامكانات 
املتاحة وبنـاءا عى سـلم االولويات 
مشـاريع  بعـث  تـم  املسـطر.كما 
تباعـا  سـتبلغ  هامـة  تنمويـة 

للبلديـات محـل الزيـارة.
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لتأمين المواطنين وممتلكاتهم ولمحاربة الجريمة

ــة  ــة املتنقل ــت الفرق أطاح
ــايس  ــة بح ــة القضائي للرشط
مســعود بأمــن واليــة ورقلــة، 
الحــايل،  األســبوع  خــال 
بشــبكة إجراميــة متكونــة 
مــن 05 أشــخاص، يف قضيــة 
رسقــة الكوابــل واألنابيــب 
ــز 79  ــع حج ــية، م النحاس
قنطــار مــن مــادة النحــاس، 
ــة  ــب.  العملي ــه للتهري موج
التــي تمــت تحــت إرشاف 
ــا،  ــة إقليمي ــة املختص النياب
ضبــط  عــن  أســفرت 
قنطــار   79، واســرجاع 

مــن مــادة النحــاس؛و04 
شــاحنات كانــت تســتعمل يف 
ــائل  ــات؛و وس ــل املرسوق نق
ــب  ــع وتذوي ــة بالتقطي خاص
مــادة النحــاس.  تــم تقديــم 
املشــتبه فيهــم أمــام النيابــة 
املختصــة إقليميــا، عــن قضية 
ــة أرشار بغرص  تكوين جمعي
الرسقــة،  لجنايــة  اإلعــداد 
مرسوقــة،  أشــياء  إخفــاء 
محاولــة تهريــب بضاعــة 
حساســة باســتعمال وســيلة 
نقــل، مــع اإلتــاف العمــدي 

ــة. ــاك الدول ألم

ــري  ــا الخ ــار عمله يف اط
واالنســاني وتحضــرا لشــهر 
تلبيــة  وبغيــة  الرحمــة 
ــات  ــراء والعائ ــب الفق مطال
ــة  ــل صفح ــن قب ــوزة م املع
نــاس النافــورة بخنشــلة تــم 
ــة  ــة كتاب ــص اىل غاي تخصي
هــذه االســطر اكثــر مــن 
ــد    ــل اح ــن قب ــة م 100 قف
االمــارات  مــن  املحســنن 
ــن  ــض الخيري ــة وبع العربي
ــلة   ــة خنش ــاء مدين ــن أبن م
ــورة  ــاس الناف ــة ن صفح
توزيــع  يف  تــرشع  ســوف 
هــذه القفــف والتــى تحتــوي 
عــى مــادة الســميد20كلغ 

ــر  ــعة  5ل ــت س ــو زي ودل
ايليــو اضافــة اىل بعــض املواد 
ــوق  ــة يف ــة الروري الغذائي
االف  ســعر كل قفةخمســة 

ــري ــار جزائ دين
حمــات  خــال  مــن   
التــرع التــي تقــوم بهــا  
ــي  ــنة والت ــدار الس ــى م ع
ــكل  باتــت مقصــدا رســميا ل
املحســنن الذيــن يســتجيبون 
التــي  النــداءات  ملختلــف 
عــر  الصفحــة   تطلقهــا 
منشــوراتها التــي تعــرف 
اســتجابة مــن ســاكنة الوالية  
ــن  ــى م ــا وحت ــن خارجه وم

خــارج الوطــن.

األمن الوطني 

تحسبا لشهر رمضان المبارك 

�صرطة ورقلة تحجز 79 قنطار 
من مادة النحا�س ُموجه للتهريب

�صفحة نا�س النافورة ب�صدد 
توزيع اأكثر من 100 قفة 

ــك  ــرة بوفاري ــن دائ ــح أم ــذت مصال  نف
ــة  ــة للرشط ــرق املتنقل ــة بالف ــدة مدعم بالبلي
القضائيــة عمليــات رشطيــة متزامنــة مســت 
كامــل إقليــم االختصــاص اســتهدفت محطــة 
القطــار ومحطــات نقــل املســافرين وأماكــن 
ــبوهة  ــن املش ــذا األماك ــن، وك ــال املواطن إقب
ــة التــي يتخذهــا املنحرفــون أماكــن  واملعزول
ــرب  ــم أو الته ــر جرائمه ــم وتحض لتجمعه

ــن  ــك م ــابقة، وذل ــة س ــكام قضائي ــن أح م
خــال وضــع كافــة اإلمكانيــات املاديــة 
والبرشيــة والتقنيــة الازمــة.  وحســب بيــان 
ــه، أن  ــخة عن ــاح" نس ــار الصب ــت "أخب تلق
ــف 14  ــن توقي ــت م ــات مكن ــذه العملي ه
ــل  ــم مح ــم، 07 منه ــتبه فيه ــخص مش ش
ــرون  ــة، و07 آخ ــرف العدال ــن ط ــث م بح
ــرات  ــم للمؤث ــبب حيازته ــم بس ــم توقيفه ت

ــة  ــة مراقب ــال العملي ــم خ ــا ت ــة، كم العقلي
الناريــة  والدراجــات  املركبــات  وتنقيــط 
ــن   ــث ع ــة والبح ــة املروري ــار الوقاي يف إط
املركبــات محــل رسقــة.  وتأتــي هــذه العملية 
وممتلكاتهــم  املواطنــن  تأمــن  إطــار  يف 
وملحاربــة تنامــي ظاهــرة الجريمة يف الوســط 
ــخاص  ــة باألش ــم املاس ــري، والجرائ الح

ــان. ــذات البي ــا ل ــكات وفق واملمتل

فتيحة. لبال

أطـرت مصالـح أمن واليـة سـطيف عديد 
األنشـطة الوقائية التحسيسـية والردعية التي 
تنـدرج يف مجـال تخصـص رشطـة العمران 
وحمايـة البيئة وكـذا التطهـر والنظافة، بعد 
أن كثفـت جهودها يف سـبيل صـد الخروقات 
التي من شـأنها أن تـيء للعمـران أو البيئة، 
مـع اتخـاذ إجـراءات وقائيـة وأخـرى ردعية 
قصـد كبـح أي سـلوك قـد يعـرض املواطـن 
أطـرت طـوال   ، بيئيـة  أو  ملخاطـر صحيـة 
الشـهر املنـرم ففـي مجـال العمـران: 64 
مخالفـة تتعلـق بإنجـاز أشـغال بنـاء دون 

رخـص، 04  مخالفـات تتعلق بعـدم مطابقة 
البنـاء للرخصة املسـلمة،و04 عمليـات الهدم 
مـن السـلطات اإلداريـة. يف مجال البيئـــة، 
الطريـق  بإعاقـة  تتعلـق  مخالفـة  و15 
العـام،09 مخالفات إهمال النفايـات املنزلية، 
 01 املذبـح،    خـارج  الذبـح  مخالفـة   13

مخالفـة الحفـر دون رخصـة.
مصالـح أمـن والية سـطيف وخـال نفس 
املـدة )شـهر فيفـري 2023( وبعـد تكثيـف 
مسـتهدفة  والرقابيـة  الوقائيـة  أنشـطتها 
املحـات التجاريـة واألسـواق ونقـاط البيـع 

املتواجـدة بإقليمها الحـري وكل الفضاءات 
التـي يتـم خالها بيـع شـتى املـواد الغذائية 
رسيعة التلف، حجزت مـا يفوق  الـ 2180.5 
كلغ مـن الخـر والفواكـه املعروضـة للبيع 
بطـرق غـر سـليمة،694.5 وحدة مـن املواد 
الغذائيـة الغـر صالحـة لاسـتهاك،  ومـا 
يفـوق الــ 1021.10 كلـغ  من اللحـوم، ويف 
إطـار مسـاعيها للقضاء عى البيـع الفوضوي 

حجـزت أكثر مـن 3905

توزيــع مــا  تــم بــرج بوعريريــج   
102 كــريس متحــرك يعمــل  مجموعــه 
ــن  ــخاص م ــدة أش ــية لفائ ــة الشمس بالطاق
ذوي االحتياجــات الخاصــة و ذلــك يف إطــار 
إحيــاء اليــوم الوطنــي للمعاقــن املصــادف 
ل14 مــارس مــن كل ســنة. و أوضــح مديــر 
ــليم  ــن، س ــي و التضام ــاط االجتماع النش
بوحيتــم، أن هــذه الكــرايس املتحركــة املقدمة 
مــن طــرف مجمــع كونــدور املختــص 
و  اإللكرونيــة  التجهيــزات  صناعــة  يف 
الكهرومنزليــة ستســمح للمســتفيدين منهــا 
و  بســهولة  بالتحــرك  التاميــذ  الســيما 

ــروف. ــن الظ ــتهم يف أحس ــة دراس مزاول
ــام  ــر الع ــب املدي ــاد نائ ــه، أف ــن جهت م
ــاس،  ــح دع ــد الصال ــدور، محم ــع كون ملجم
مرافقــة  عــى  حــرص  املجمــع  بــأن 
ذوي الهمــم بمناســبة يومهــم الوطنــي 
ــل  ــم املتمث ــذا الدع ــم ه ــال تقدي ــن خ م
بالطاقــة  تعمــل  متحركــة  كــرايس  يف 
الشمســية. لإلشــارة، فقــد أرشف عــى 
وايل  التجهيــزات  هــذه  توزيــع  عمليــة 
ــة  ــر, رفق ــال نوي ــج, كم ــرج بوعريري ب
الســلطات املحليــة املدنيــة و العســكرية 
ــدور  ــع كون ــام ملجم ــر الع ــب املدي إىل جان

صاحــب املبــادرة، عبــد الرحمــن بــن 
حمــادي. و بــذات املناســبة, أبرمــت مديريــة 
ــي  ــن اتفاقيت ــي و التضام ــاط االجتماع النش
ــة  ــباب والرياض ــي الش ــع مديريت ــة م رشاك
و الســياحة و الصناعــة التقليديــة و اللتــن 
ــاكل  ــع هي ــخر جمي ــا تس ــن فحواهم تضم
ــذه  ــح ه ــة لصال ــباب والرياض ــاع الش قط
الفئــة بهــدف القيــام بنشــاطات رياضية، و 
كــذا اســتفادة األشــخاص ذوي االحتياجــات 
الخاصــة التابعــن للمؤسســات املتخصصــة 

ــة. ــياحية وحموي ــات س ــن رح م

إســتنفرت ، مصالــح بلديــة الكاليتوس 
ــاعات  ــال الس ــا خ ــة مصالحه بالعاصم
ــتقبال  ــاء و إس ــف االحي ــة لتنظي املاضي
شــهر الرحمــة يف أحســن الظــروف 
ــكن  ــي 500 مس ــن ح ــت م ــة كان البداي
التــي كانــت فيــه  عمليــة تنظيــف 

شــاملة ، بمشــاركة كل مــن مصالــح 
ــة. ــات الوالئي ــة و املؤسس البلدي

يف حــن شــملت العمليــة تنظيــف 
و كنــس املحيــط، زبــر الحشــائش و 
ــة،  ــارة العمومي ــة االن ــجار ، مراقب األش
ــم  ــع تعقي ــة م ــات املنزلي ــع النفاي رف

املبيــدات. ورش  املســاحات 
ــال  ــة اكم ــة اىل غاي ــتمر العملي و ستس
كل االحيــاء البلديــة ،كمــا ســرصد قنــاة 
ــف  ــات التنظيــف بمختل االوراس tv عملي

الدوائــر االداريــة لراقــي.

ع ب 

للجمعيــة  الســابعة  النــدوة  خــال 
ــي  ــران، الت ــاز بوه ــة الغ ــة لصناع الجزائري
احتضنهــا فنــدق املريديــان و التــي انطلقــت 
فعالياتهــا اليــوم  بحضــور وايل وهــران 
"الســعيد ســعيود"  والرئيــس املديــر العــام 
ملجمــع  ســونلغاز "مــراد عجــال" واطــارات 
الناشــطة يف مجــال املحروقــات ، تــدوم  
ــن  ــرى الثاث ــع الذك ــن م ــن و تتزام يوم
ــس  ــف  الرئي ــة، كش ــذه الجمعي ــاء ه إلنش
املديــر العــام لرشكــة ســوناطراك، " توفيــق 
ــتعمل  ــة س ــران  أن الرشك ــن وه ــكار" م ح
عــى إنتــاج وعــرض نحــو 100 مليــار مــر 
ــون  ــوق يف غض ــاز يف الس ــن الغ ــب م مكع
ــتثمارات  ــرا أن  اس ــة، مش ــنوات املقبل 5 س
الــرشكات األجنبيــة ملختلــف عرفــت تطــورا 

ــى  ــجع ع ــا يش ــو م ــاز، وه ــال الغ يف مج
املصــب  نشــاطات  يف  بقــوة  االســتثمار 
الجبائيــة  التحفيــزات  مــن  واالســتفادة 
أتاحتهــا  التــي  املائمــة  والترشيعــات 
الجزائــر. اســتعمال الفحــم يف الطاقــات 
الــدول  بعــض  طــرف  مــن  املتجــددة 
املســتهلكة تســبب يف تباطــؤ االســتثمار 
يف نشــاطات املنبــع البــرويل و الغــازي 
ــلبية  ــار س ــاك  أث ــا أن هن ــذ2014، كم من
ــر  ــي تنج ــط الت ــة واملحي ــى البيئ ــة ع مرتب
ــاز  ــل  الغ ــا جع ــم  مم ــتعمال الفح ــن اس ع
الطبيعــي عنــر هــام مــن جملــة الطاقــات 
املتجــددة حســب مــا أفــاد بــه  األمــن العــام 
ــم  ــد الكري ــم "عب ــة واملناج ــوزارة الطاق ل
عويــي" و قــال إنــه ســيتم رصــد برنامــج 

ــن 1  ــل م ــازات ألق ــاث الغ ــض انبع لتخفي
ــة يف آفــاق 2030.مشــرا أن اســتعمال  باملائ
ــرف  ــن ط ــددة م ــات املتج ــم يف الطاق الفح
بعــض الــدول املســتهلكة تســبب يف تباطــؤ 
ــرويل و  ــع الب ــاطات املنب ــتثمار يف نش االس
ــار  ــاك  أث ــا أن هن ــذ2014، كم ــازي من الغ
ــي  ــة واملحيــط الت ــة عــى البيئ ســلبية مرتب
ــل   ــا جع ــم  مم ــتعمال الفح ــن اس ــر ع تنج
ــة  ــن جمل ــام م ــر ه ــي عن ــاز الطبيع الغ

ــددة. ــات املتج الطاق
ــر  ــاركة أكث ــي بمش ــذي حظ ــرض ال املع
مــن 26 عارضــا و نحــو 700 مشــارك، مــن 
مؤسســات وفاعلــن يف الصناعــة وأكاديميــن 
ــة  ــدور مكان ــق ب ــوع يتعل ــة موض ملناقش

ــوي. ــال الطاق ــي يف االنتق ــاز الطبيع الغ

الأمن يوا�صل العمليات ال�صرطية التوعوية

توزيع اأكثر من 100 كر�صي متحرك يعمل بالطاقة ال�صم�صية 
ببرج بوعريريج

سطيف  

ضمن إحتفالية اليوم الوطني للمعاقين

مواصلــة  ســياق  يف 
الجهــود امليدانيــة الحثيثــة 
العملياتيــة  للمصالــح 
الجمركيــة،  للفــرق 
واملبذولــة يف إطــار مكافحة 
ــواد  ــب امل ــة وتهري املضارب
املدعمــة  االســتهاكية 
ــع،  ــتهاك الواس وذات اإلس
الفرقــة  أعــوان  تمكــن 
املتنقلــة للجمــارك التابعــة 
ملصالــح مفتشــية األقســام 
للجمــارك بعــن قــزام، 
عمليتــن  إثــر  وعــى 
مــن حجــز   متفرقتــن، 
1,5 طــن مــن الفرينــة 
تــم ضبطهــا بعــد كشــف 
خصيصــا  مهيــأ  مخبــأ 
ــع املوجهة  ــن البضائ لتخزي

طــن   1,5 ،و  للتهريــب 
ــا  ــم ضبطه ــكر ت ــن الس م
محملــة عــى متــن مركبــة 
ــرس  ــع ،وتك ــة الدف رباعي
ــام  ــد الت ــان التجن العمليت
ــارك  ــوان الجم ــم ألع والدائ
ســبيل  يف  الجزائريــة 
ــاد الوطني،  ــة اإلقتص حماي
وتنفيــذ تعليمات الســلطات 
العموميــة املســداة يف إطــار 
القــدرة  عــى  الحفــاظ 
للمواطــن،  الرشائيــة 
األســعار  اســتقرار 
ــذا  ــة، وك ــوق الوطني والس
الحــرص عــى التزويــد 
الدائــم واملســتمر للمواطــن 

اإلســتهاكية. بالســلع 

بحضور نحو 700 مشارك
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ــان  ــاد يف الرمل ــة الفس ــت فضيح الزال
ــرب  ــا املغ ــبب فيه ــي تس ــي الت األوروب
ــا,  ــن كل أرساره ــد ع ــف بع ــم تكش ل
األخــرة  االخباريــة  التقاريــر  بعــد 
التــي نرشتهــا صحيفــة "لوســوار" 
البلجيكيــة, والتي تشــر إىل أن الرئيســة 
لحقــوق  الفرعيــة  للجنــة  الســابقة 
ــا  ــة, ماري ــة القاري ــان يف املؤسس اإلنس
ــام 2015,  ــها يف ع ــدت لنفس ــا, أه أرين
ــم  ــة" الفخ ــدق "املاموني ــة يف فن إقام

ــة. ــش املغربي بمراك
وحســب الصحيفــة, فقــد بقيــت 
ــاك  ــة هن ــة املنتخب ــؤولة األوروبي املس
مــع زميلهــا أنطونيــو بانزيــري, عضــو 
الرملــان األوروبــي الســابق الــذي فضــل 
ــن  ــة م ــول القضي ــهادته ح ــم ش تقدي
ــات  ــدة العقوب ــن ح ــف م ــل التخفي اج
ــاروك  ــرف ب"م ــات يع ــا ب ــده فيم ض

ــت". غاي
البلجيكيــة  الصحيفــة  وكشــفت 
االثنــن عــن تطــورات مهمــة يف فضيحة 
الفســاد يف الرملــان األوروبــي, الفتــة اىل 
ــتماع  ــة االس ــر جلس ــا لتقري ــه وفق أن

ــة  ــة صحيف ــه رفق ــت علي ــذي اطلع ال
ــري  ــال بانزي ــة, ق ــكا االيطالي الريبوبلي
للمحققــن إنــه اســتغل إقامــة يف فنــدق 
ــة  ــوم برفق ــة 5 نج ــن فئ ــي م مغرب
ــواز  ــة مونت ــة األوروبي ــه الرملاني زميلت

ــنة 2015. ــذا يف س ــا وه ــا أرين ماري
وقــد دفــع ثمــن اإلقامــة عبــد الرحيم 
عتمــون, الســفر املغربي يف بولنــدا, "أو 
ربمــا حتــى الدولــة املغربيــة نفســها", 

بحســب بانزيــري.
وقــد تــم إغــاق مكتــب إحــدى 
ــن  ــة م ــة األوروبي ــاعدات الرملاني مس
ــا, بمجــرد  ــا أرين أصــل بلجيكــي, ماري

ــاد. ــبهات فس ــق يف ش ــدء التحقي ب
ــي  ــان األوروب ــو الرمل ــت عض وكان
ــا  ــحب مؤقت ــا ستنس ــت أنه ــد أعلن ق
ــوق  ــة لحق ــة الفرعي ــة اللجن ــن رئاس م
ــى  ــي, "حت ــان األوروب ــان يف الرمل اإلنس

ــح كل يشء". ــم توضي يت
ويف أعقــاب مــا كشــفت عنــه صحيفة 
ــا, عــر  ــا أرين "لوســوار", أعلنــت ماري
ــررت  ــا "ق ــا, أنه ــة بيلغ ــح لوكال تري
مغــادرة" رئاســة اللجنــة الفرعيــة 

لحقــوق اإلنســان يف الرملــان األوروبــي.
و أوضحــت النائــب البلجيكيــة أن 
ــا  ــراء م ــاذه ج ــم اتخ ــرار ت ــذا الق "ه
تعرضــت لــه مــن هجــوم ســيايس 
ــرة )...(". ــابيع األخ ــي يف األس وإعام
و اندلعــت فضيحــة "مــاروك غايــت" 
ــار  ــابق بي ــب الس ــف النائ ــد توقي بع
ــق  ــار التحقي ــري, يف إط ــو بانزي أنطوني
ــث  ــي, حي ــان االوروب ــز الرمل ــذي ه ال
ــواب  ــع ن ــيا م ــه سياس ــم بتورط اته
أوروبيــن آخريــن لصالــح املغــرب, 

ــة. ــغ مالي ــل مبال مقاب
ــد  ــرب يعتم ــر ان املغ ــر بالذك وجدي
ــر"  ــي كب ــى "لوب ــايس ع ــكل أس بش
ــة  ــة الصداق ــاء لجن ــت غط ــل تح يعم
ــي  ــة والت ــة - املغربي ــة االوروبي الرملاني
تشــتغل بتوجيهــات مــن املخابــرات 
ــة عــن طريــق الســفر املغربــي  املغربي
ببولنــدا, عبــد الرحيــم عتمــون, وتتيــح 
اللجنــة للمغــرب إمكانيــة الوصــول 
ــي  ــان األوروب ــاء الرمل ــارش إىل أعض املب
بالطــرح  "إقناعهــم"  يتــم  الذيــن 
املغربــي مقابــل مبالــغ ماليــة معتــرة. 

تطورات مهمة في فضيحة الفساد في البرلمان األوروبي

�صبهة الرت�صاء تالحق النائب الأوروبي ماريا اأرينا في ق�صية 
"ماروك غايت"

ــش  ــة يف الجي ــوات البحري ــت الق أعلن
بحريــة  منــاورات  بــدء  اإليرانــي 
بمشــاركة إيــران وروســيا والصــن 

شــمال املحيــط الهنــدي.
وقالــت القــوات البحريــة إن املنــاورات 
ــن  ــزام األم ــم "ح ــل اس ــركة تحم املش

ــام. ــل 5 أي ــري" وتتواص البح
ــاع  ــت وزارة الدف ــا، قال ــن جانبه م
التدريبــات ستســاعد يف  الصينيــة إن 
ــوات  ــن الق ــي ب ــاون الفع ــق التع تعمي

ــاِركة. ــدول املش ــة لل البحري
ــكرية  ــات العس ــذه التدريب ــي ه وتأت

ــاث  ــدول الث ــن ال ــرات ب ــل توت يف ظ
الحــرب  بســبب  ال ســيما  والغــرب، 
الدائــرة يف أوكرانيــا. وســبق للــدول 

ــة  ــنوات القليل ــذت يف الس ــاث أن نف الث
ــركة يف  ــة مش ــاورات بحري ــة من املاضي
ــر  ــي وبح ــدي واألطل ــن الهن املحيط
ــاورات األخــرة بــن  ُعمــان. وتعــود املن
إيــران وروســيا والصــن إىل مطلــع العام 
املــايض، وقالــت وزارة الدفــاع الروســية 
عمليــات  تضمنــت  إنهــا  -حينئــذ- 
تكتيكيــة متنوعــة يف إطــار تعزيــز أمــن 
ــة  ــة، ومكافح ــة الدولي ــارة البحري التج
ــادل  ــة، وتب اإلرهــاب البحــري والقراصن
املعلومــات يف مجــاالت البحــث واإلنقــاذ، 

ــرات. ــادل الخ وتب

ــة  ــوا بحادث ــن قض ــة م ــت حصيل ارتفع
ــواحل  ــة س ــن قبال ــب مهاجري ــرق مرك غ
جزيــرة  إىل  طريقــه  يف  -كان  مدغشــقر 
ــدي- إىل  ــط الهن ــية يف املحي ــوت الفرنس ماي
34 شــخصا، كمــا ارتفعــت حصيلــة حادثــة 
غــرق عبــارة بســواحل الغابــون إىل 21 

ــاة. ــة وف حال
وكانــت الســلطات يف مدغشــقر قــد قدمت 
ــرع 22  ــة أوىل بم ــابق حصيل ــت س يف وق
مهاجــرا ليلــة األحــد املــايض، قبــل أن تعلــن 
ارتفــاع عــدد غرقــى املركــب الــذي كان يقل 

ــواحل  ــة الس ــرا إىل 34 قبال ــو 60 مهاج نح
الشــمالية للجزيــرة الكــرى. وأوضــح مديــر 
ــان  ــار ج ــار واألنه ــئ والبح ــة املراف هيئ
ــي  ــث الت ــا أن الجث ــون راندريانانتيناين إدم
ــود  ــاث تع ــا ث ــلطات، وبينه ــلتها الس انتش
ــل". ــة متقدمــة مــن التحل ألطفــال "يف حال

ــن  ــن مواطنَ ــث ع ــا بح ــدرت مذكرت وص
ــرأة  ــل وام ــا رج ــقر هم ــن مدغش ــن م اثن
بتهريــب  متهمــان  عامــا،   47 يبلغــان 
ــذا  ــن ه ــى مت ــوا ع ــن كان ــن الذي املهاجري
قــوارب  املهربــون  ويســتخدم  املركــب. 

صيــد صغــرة مــزودة بمحــركات، وتســجل 
املســار  بانتظــام عــى  حــوادث غــرق 
البحــري الــذي يربــط جــزر القمــر أو 

مدغشــقر بجزيــرة مايــوت.
ويحــاول الكثــر مــن املهاجريــن األفارقــة 
ــام  ــر كل ع ــزر القم ــن ج ــن م ومهاجري
الوصــول بشــكل غــر نظامــي إىل األرخبيــل 
ــب.  ــن األجان ــكانه م ــف س ــد نص ــذي يع ال
وتقــع جزيــرة أنجــوان التابعــة لجــزر 
ــن  ــط م ــرا فق ــد 70 كيلوم ــى بع ــر ع القم

ــوت. ــرة ماي جزي

اعتقلــت قــوات االحتــال الصهيونــي، 
ــدة  ــا ع ــال اقتحامه ــطينيا، خ 21 فلس

ــة. ــة الغربي ــق يف الضف مناط
وأفــاد نــادي األســر الفلســطيني 
أن قــوات االحتــال نفــذت عمليــات 
ــل، ورام  ــرى الخلي ــعة يف ق ــام واس اقتح

ــت 21  ــس، واعتقل ــن، ونابل ــه، وجن الل
ــاالت  ــار االعتق ــك يف إط ــطينيا، وذل فلس
االحتــال  ينفذهــا  التــي  املســتمرة، 
أن  إىل  يشــار  الغربيــة.  الضفــة  يف 
الصهيونــي قامــت  االحتــال  قــوات 
بتصعيــد  األخــرة  األســابيع  خــال 

انتهاكاتهــا وحملــة اعتقاالتهــا بحــق 
الشــعب الفلســطيني، ورفعــت مــن 
ــرى  ــا للق ــا واقتحاماته ــرة مداهماته وت
ــدس  ــة والق ــة الغربي ــدات بالضف والبل
املحتلتــن، وزادت مــن سلســلة اعتقاالتها 
بحــق النشــطاء والشــباب الفلســطينين.
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"حزام الأمن البحري".. مناورات بحرية م�صتركة بين 
اإيران ورو�صيا وال�صين

م�صرع الع�صرات في حادثتي غرق ب�صواحل مدغ�صقر والغابون

قوات الحتالل ال�صهيوني تعتقل 21 فل�صطينيا في ال�صفة الغربية

دولي

منــذ  الثامنــة  للمــرة 
يتظاهــر  جانفــي، 
ــام  ــاح نظ ــو إص معارض
طرحــه  الــذي  التقاعــد 
الفرنــي  الرئيــس 
يف  ماكــرون  إيمانويــل 
ــاول  ــن يح ــا، يف ح فرنس
الرملانيــون إيجــاد تســوية 
النــّص  هــذا  بشــأن 
ــدو  ــدال وتب ــر ج ــذي يث ال
ــى  ــة ع ــة مصمم الحكوم
أو بــدون  تمريــره مــع 

. يــت تصو
ويعقــد ســبعة نــواب 
أعضــاء  مــن  وســبعة 
منــذ  الشــيوخ  مجلــس 
الســاعة التاســعة )الســاعة 
اجتماعــا  غ(  ت  الثامنــة 
ــة للتوصل  ــا يف محاول مغلق
ــرشوع  ــول م ــاق ح إىل اتف
ال  أمــر  وهــو  اإلصــاح 
ــت  ــل تصوي ــه قب ــر من مف
نهائــي متوقــع يف الجمعيــة 

الوطنيــة الخميــس.
تظاهــرات  بعــد 
يف  قياســية  بمشــاركة 
الســابع مــن مــارس ويــوم 
ــل  ــدادا أق ــهد أع ــة ش تعبئ
تريــد  املــايض،  الســبت 
مــع  النقابيــة  الجبهــة 
يــوم التحــرك الجديــد هــذا 
ــى  ــرة ع ــرة أخ ــر م التأث
ــن  ــواب يف ح ــت الن تصوي
ال تملــك الحكومــة الغالبيــة 
ــا  ــاج تالي ــة وتحت املطلوب

لدعــم اليمــن.
انعــدام  يدفــع  وقــد 
اليقــن هــذا، الحكومــة 
ســاح  إىل  اللجــوء  إىل 
معــروف  دســتوري 
الــذي   49.3 بالبنــد 
ــرشوع  ــرار امل ــمح بإق يس
يف  تصويــت  دون  مــن 
ــل اال  ــا تأم ــان. لكنه الرمل
تضطــر إىل اســتخدام هــذا 
ــم  ــد يفاق ــذي ق ــر ال التدب
االصــاح  هــذا  رفــض 
الــذي تعارضــه غالبيــة 
ــت  ــين. وقال ــن الفرنس م
رئيســة الــوزراء الفرنســية 
إليزابيــت بــورن لنــواب 
ــص  ــد الن ــن إن تأيي اليم
خــال التصويــت ال يعنــي 
ــددت  ــة. وش ــم الحكوم دع
منكــم   ... "ســيُطلب 
التصويــت عــى إصــاح 
وال  التقاعــدي.  النظــام 
ــت  ــم التصوي ــب منك يطل
ــل  ــة ب ــم الحكوم ــى دع ع
ــذا  ــرشوع وه ــذا امل ــى ه ع

فقــط". املــرشوع 
وبمــوازاة ذلــك، تســتمر 
القابلــة  االرضابــات 
قطاعــات  يف  للتمديــد 
مــن  عــدة  رئيســية 
ــرورا  ــة م ــل إىل الطاق النق

مــع  النفايــات  برفــع 
ــب  ــاوت بحس ــاح متف نج
مســؤول نقابــي. وقــال 
هــذا املصــدر الــذي طلــب 
عــدم الكشــف عــن هويتــه 
عــى  معقــد  "الوضــع 
 ... اإلرضابــات  صعيــد 
فاملشــاركة يف الجمعيــات 
العموميــة ليســت كبــرة".
جانفــي،   19 منــذ   "
تظاهــر مايــن الفرنســين 
ســبع مــرات للتعبــر عــن 
ــاح  ــذا اإلص ــم له رفضه
البنــد  ينــص  الــذي 
ــع  ــى رف ــه ع ــي في الرئي
ســن التقاعــد القانونيــة 
عامــا.   64 إىل   62 مــن 
ويثــر هــذا البنــد الغضــب 
موقــف  ان  إال  األكــر، 
الحكومــة لــم يتزحــزح 
ــراتيجية  ــت اس ــي اتبع وه
إقــرار  إىل  للتوصــل 
ــة  ــرة رسيع ــرشوع بوت امل
مســتخدمة تدابــر واردة يف 
الدســتور لترسيــع النقــاش 
واألســبوع  الرملانــي. 
املــايض، نقلــت الجبهــة 
إىل  النقــاش  النقابيــة 
ــا  ــة الدســتورية مل املرشوعي
يحصــل، معتــرة أن غيــاب 
ــة  ــلطة التنفيذي أي رد للس
ــي  ــرك االحتجاج ــى التح ع
ــكلة  ــد "مش ــل يع الحاص
خطــرة"  ديموقراطيــة 
تــؤدي  أن  شــأنها  مــن 
"متفجــر".  وضــع  إىل 
يســتقبلها  ان  وطلبــت 
الفرنــي  الرئيــس 
ماكــرون.  إيمانيــول 
دعتــه  رفضــه،  وأمــام 
"اســتطاع  تنظيــم  إىل 
وقــال  للمواطنــن".  رأي 
الخبــر الســيايس دومينيــك 
لوكالــة  أندولفاتــو 
فرانــس بــرس "يحاولــون 
اســتغال أي يشء" معتــرا 
االســتطاع  فكــرة  أن 
الشــعبي تعكــس ربمــا 
ــراتيجية  ــكيكا يف االس "تش
املعتمــدة )يف االحتجــاج( 
والشــعور بــأن التظاهــرات 
ــر  ــاف ال تؤث ــة املط يف نهاي
بشــكل كاف". وردا عــى 
ــي اف  ــة "ب ــؤال ملحط س
التلفزيونيــة   يف"  تــي  ام 
العــام  األمــن  قــال 
ــة  ــة Unsa اإلصاحي لنقاب
أن  لوســكور  لــوران 
االحتجاجــات ســتتواصل 
الخميــس  بعــد  حتــى 
املجلــس  أن  إىل  مشــرا 
الدســتوري املكلــف النظــر 
القوانــن  دســتورية  يف 
ــى  ــه ع ــه كلمت ــتكون ل س

األرجــح.

فرن�صا ت�صهد يوم تعبئة 
اخر احتجاجا على م�صروع 

اإ�صالح نظام التقاعد

البرلمانيون يحاولون إيجاد تسوية 
بشأن هذا النّص
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أبـرز أعضاء مـن الفرقـة املرسحية 
لـذوي االحتياجـات الخاصـة التابعـة 
الجزائـري  الوطنـي  للمـرسح 
بمناسـبة إحيـاء اليـوم الوطنـي لذوي 
االحتياجـات الخاصـة، أهميـة املرسح 
كآليـة الدمـاج هـذه الفئـة يف املجتمع 
عـن  التعبـر  يف  الجوهـري  ودوره 
انشـغاالتها واكتشـاف مواهبهـا. و يف 
نـدوة عقدت بقاعـة "مصطفى كاتب" 
"محـي  الجزائـر  الوطنـي  باملـرسح 
ممثلـون  أكـد  باشـطارزي"  الديـن 
مـن ذوي االحتياجـات الخاصـة وهـم 
أعضـاء يف الفرقـة التـي تم تأسيسـها 
سـنة 2015 ويـرشف عليهـا املخـرج 
واملمثـل جمـال قرمـي, أهميـة تجربة 
لفئـة  املرسحيـة  املمارسـة  يف  الفرقـة 
ذوي االحتياجـات الخاصـة بالجزائـر 
إىل  تهـدف  رائـدة  تجربـة  باعتبارهـا 

ادمـاج هـذه الفئة يف املجتمـع و عرض 
مواهبهـا عـى الركـح ورضورة العمل 
عـى تنميـة الوعـي بمشـاكل وقضايـا 
الفئـة إليجـاد حلـول لهـا بعيـدا عـن 
املناسـباتية. و يف هـذا اإلطـار أوضـح 
املرسحـي إبراهيـم رشقـي, أن الفرقـة 
التـي تأسسـت سـنة 2015 بمبـادرة 
من املـرسح الوطنـي الجزائـري تمنح 
لـذوي  والفضـاء  التكويـن  فرصـة 
االحتياجـات الخاصـة لتقديـم أعمـال 
مرسحيـة يف املسـتوى و تعزيـز افـق 
قدمـت  حيـث  الجزائـري,  املـرسح 
 " الفرقـة مرسحيتـي "معـاق ولكـن 

.)2018( "املحاكمـة"  و   )2015(
وعضـو  املمثلـة  ،أكـدت  بدورهـا 
الفرقـة، سـعيدة بلعلـوي، أن الفرقـة 
بمثابـة "عـاج و ترفيـه" كمـا تمثـل 
اكتسـاب  و  للتاقـي  فنـي  "فضـاء 

للممارسـة  األساسـية  املهـارات 
املرسحيـة" حيث يتـم تخصيص دوريا 
ورشـات تكوينيـة تدريبيـة للفرقة من 
أجـل تعزيـز تكوينهـا الفنـي، داعيـة 
اىل رضورة" توفـر التمويـل الخـاص 
جديـدة  مرسحيـة  عـروض  إلنتـاج 
للفرقـة املكونـة أساسـا من أشـخاص 
يعانـون مـن مختلـف أنـواع االعاقات 
"املحاكمـة"  مرسحيـة  كانـت  حيـث 

آخـر عـرض للفرقـة.
بلعلـوي  املمثلـة  اقرحـت  كمـا 
ذوي  مـن  مرسحيـة  فـرق  تكويـن 
مختلـف  مـن  الخاصـة  االحتياجـات 
املسـارح الجهويـة واملـرسح الوطنـي 
الجزائري مـن أجل "توحيد نشـاطهم 
وتقديـم أعمـال مرسحيـة يف املسـتوى 
املهرجانـات  مختلـف  يف  املشـاركة  و 
الوطـن  وخـارج  والوطنيـة  املحليـة 

للتعريـف باملواهب والطاقـات الفنية".
مـن جانبه تطـرق املؤلـف املرسحي 
الفرقـة  وعضـو  نبيـل  محمـد  رزاق 
املرسحيـة لذوي االحتياجـات الخاصة، 
"معـاق  مرسحيتـي  مؤلـف  هـو  و 
ولكـن" و "املحاكمـة"، إىل دور املرسح 
يف تغيـر نظـرة املجتمـع لهـذه الفئـة 
تأسـيس  فكـرة  جـاءت  هنـا  ومـن 
الفرقـة بالتنسـيق مع املـرسح الوطني 

الجزائـري".
عـن  املصـدر  ذات  تحـدث  كمـا 
وانتـاج  توزيـع  و  تمويـل  "مشـكل 
أعمـال الفرقـة" موضحا أنـه "يطمح 
سـنوي  عمـل  إنتـاج  تخصيـص  اىل 
خاص بفئـة ذوي االحتياجات الخاصة 
ضمـن ميزانيـات املسـارح الجهوية".

عـن دواويـن الشـاعرة  الجزائرية 
ناديـة نـوارص التـي تجيد اسـتخدام 
بمبتغاهـا  وصياغتهـا  الكلمـات 
الصحيـح، امـرأة تتقـن فـن البـوح 
بإبـداع  الحـواس  أفـكار  وتقمـص 
ألهمتهـا  التـي  الـذات  يف  وتعمـق 
الجمـال والروعـة ممـا يضفـي عـى 
واإلبداع  السـحر  تفاصيـل نصوصها 

بتميـز.
 كتبـت الناقـدة الروفيسـور آمنة 
بلعـى بجامعـة تيـزي وزو، أسـتاذة 
األدب  ونظريـة  الخطـاب  تحليـل 
فقالـت: والتداوليـة  والسـيميائيات 

هي شـاعرة كل األزمنة، يف تجربتها 
اإلبداعيـة مثـل العنقـاء، تنهـض من 
جديـد مـع كل قصيـدة تكتبهـا، وال 
تغلـق بابا مـن املجـاز إال لكي ترشع 
بابـا آخر عى فضـاءات أوسـع، ترى 
العالـم من حولهـا بوعي كبـر، ألنها 
ومنـذ أن كتبت قصيدتهـا األوىل وهي 
يف سـن العرشين، قـّررت أن تصر ما 
تريـد. شـاعرة مثابـرة، أنيقـة امللمح 
تكتـب  الرؤيـة،  عميقـة  الشـعري، 
بفلسـفة، وإن كان شـعرها ال يحيـل 
إىل مفاهيـم أو نصوص فلسـفية ، بل 
تلتقـط وشـائج القربـى بن الشـعر 
والفلسـفة لتقـول األشـياء مجازيـا، 
بالرؤيـة  املخـل  التجريـد  وتتجـاوز 

الشـعرية. تخلـق عواملهـا الصوفيـة، 
دون داع الجـرار نصـوص أحدهـم 
أيضـا  تعـي  ألنهـا  املتصوفـة،  مـن 
روحـا  والتـرف  الشـعر  بـن  أن 
مشـركة ال تتأتـى إال ملـن كانـت لـه 
القـدرة عـى خلقهـا بنفسـه، دّربت 
خيالهـا عـى االبتـكار، دون أن نحس 
بـأن هنـاك سـعيا إىل التمـرن عـى 
افتعـال اسـتعارة أو رمـز، وتتجاوز 
يـوم  كل  يجعلهـا  الـذي  التجريـب 
يف شـأن دون إضافـة تذكـر، تقفـز 
أن  دون  الخاصـة  تجربتهـا  داخـل 
تتـوّكأ عـى عـّي اآلخريـن، وهو ما 
يعكسـه نفسـها الطويـل، بعـدد مـا 
كتبتـه مـن نصـوص وبذلـك الخيط 
تؤسـس  نصـوص  بـن  الجامـع 
الخـاص يف قصيـدة  بهـا ألسـلوبها 
النثـر، وتخـط نهجـا لـه شـخصيته 
إال  تراهـن  ال  بذلـك  املميـزة.، وهـي 
لغتهـا  تشـتهي  ومـا  الشـعر  عـى 
أن تكونـه. شـاعرها الـذي يغبطهـا 
القـارئ عليـه، هـو تجسـيد للرشط 
الشـعرية،  لخصوصيتهـا  الحقيقـي 
ولذلـك تراهـن عليـه يف عديـد مـن 
منـه  تجـرح  تحـاوره،  قصائدهـا، 
املعانـي، تغازله، تتحد معه، وتنشـئ 
عـى  تقـوم  سـنفونية  ومعـه  بـه 
حواريـة شـعرية، ال تخـون شـكلها 

اختافهـا  وترسـم  برؤيتـه،  وتعتـد 
يف املشـهد الشـعري الجزائـري. هي 
مـن الشـاعرات اللواتـي يفرضن عى 
القـارئ ما يشـبه اإلرجـاء واالنتظار، 
فـكل قصائدهـا تدعـوه إىل اإلنصات 
حتـى ال يمكن لـه أن يرحهـا إال ويف 
نفسـه شـيئ منها، وهـي بذلك توقظ 
الشـعر،  قـول  يف  الرغبـة  نفسـه  يف 
وهـي ميـزة ال تتأتى إال للشـعر الذي 
يعطف القلـوب عى القيـم الجمالية، 
ويعطـف العقول عـى التفكر والتدبر 
واإليقـاع  والصـورة  اللغـة  شـأن  يف 
وهي تصنـع محفلها املجـازي. هناك 
عفويـة ورمزيـة وانسـيابية تراهـن 
عـى  نـوارص  ناديـة  خالهـا  مـن 
التفكـر يف الكتابـة داخـل نصوصها 
واصفـة،  لغـة  وتقـدم  الشـعرية، 
تجعـل النـص يدخـل يف حـوار مـع 
ذاتـه، يقيّـم ذاته، يصحـح توجهاته، 
ويراهـن عـى أن يكـون نصـا خاصا 
بهـا، فتحلـق بذلـك بجناحـي كتابة 
يف  نقـرأ  فيـه.  والتفكـر  الشـعر 
نصوصهـا توّجهـا مختلفا عـن كثر 
مـن قصائـد النثـر التـي تراهن عى 
الغمـوض وأفـول املعنـى، وتنأى عن 
الراكيـب والعبـارات الذهنيـة التـي 
يلهـث صاحبهـا وراء اللغـة لتأخـذه 
إىل عوالـم ال جـدة فيهـا وال رؤية وال 

معنـى. وتبتكـر صـورا ترفـل ببهاء 
األشـياء وتتدثـر باإلحسـاس العميق 
القـارئ.  عليـه  يتعـود  لـم  الـذي 
فهنيئـا للمشـهد الشـعري الجزائري 
بسـيدة املجـاز وقائدة قصيـدة النثر 
إىل الطـرف اآلخـر مـن جنة الشـعر. 
أسـتاذة  بلعـى،  آمنـة  الدكتـورة 
التعليـم العـايل قسـم الّلغـة العربية 
بجامعـة مولـود معمـري بــ تيـزي 
وزو، أسـتاذة النقـد والسـيميائيات، 
يف  الخطـاب  تحليـل  مخـر  مديـرة 
مجموعـة  لديهـا  الجامعـة،  نفـس 
مـن الُكتـب مـن بينهـا "امُلتخيّـل يف 
املتماثـل  مـن  الجزائريـة،  الّروايـة 
القـراءة  و"أبجديـة  امُلختلـف"  إىل 
النقديـة" الصادر العـام 1995 وهو 
اىل  امُلعـارص،  الّشـعر  يف  دراسـات 
جانب"مـرشوع البعث واالنكسـار يف 

لديها  املعارص"،كمـا  العربي  الّشـعر 
بنيـة  يف  الرمـز  "أثـر  الكتـب  مـن 
عـام  امُلعارصة"الصـادر  القصيـدة 
الخطـاب  199، اىل جانـب "تحليـل 
الصـويف يف ضـوء املناهـج املعارصة" 
عـام 2001، كمـا تحـوز الدكتـورة 
عى عنوان "أسـئلة املنهجيّـة العلميّة 
 ،2005 العـام  واألدب"  الّلغـة  يف 
و"سـيمياء األنساق: تشـكات املعنى 
يف الخطابـات الراثيـة" 2010 عـن 
، وغرهـا مـن الُكتـب النقديـة. كمـا 
ان للسـيدة بلعـى إسـهامات  كثـرة 
يف الرجمـة، منهـا ترجمتهـا لروايـة 
الجزائـر"  يف  أوغسـطن  "القديـس 
عـن  صـدرت  والتـي  عمـي،  لكبـر 
العـام  بالجزائـر  آلفـا  منشـورات 

.2008

النـدوة  العاصمـة  بالجزائـر  افتتحـت 
الوطنيـة األوىل للمـرسح بمشـاركة فاعلـن 
يومـن  مـدار  عـى  تناولـوا  مرسحيـن 
املطروحـة  املرسحيـة  اإلشـكاالت  مختلـف 
الثقافـة  امليـدان باملقابـل دعـت وزيـر  يف 
والفنـون صوريـة مولوجـي رضورة إيـاء 
آليـات  وتفعيـل  إلنشـاء  خاصـة  "عنايـة 
التسـويق والـذي يـكاد يكـون غائبـا عـن 

مفعـل وغـر  املؤسسـات 
وقالت وزيـرة الثقافة والفنـون, صورية 
مولوجـي, يف افتتـاح هـذه النـدوة, أن هذه 
جميـع  بـن  للتاقـي  "مناسـبة  األخـرة 
الفاعلـن يف مجـال املـرسح مـن مسـرين 
حتـى  الفنانـن,  وبالخصـوص  وخـراء 
أجـل  مـن  تشـاركي  عمـل  هنـاك  يكـون 
الخـروج برؤيـة جديـدة وبحـث ديناميـة 

مرسحيـة". مقاوالتيـة  لتأسـيس 
إيـاء  رضورة  عـى  الوزيـرة  وأكـدت 
آليـات  وتفعيـل  إلنشـاء  خاصـة  "عنايـة 
التسـويق والـذي يـكاد يكـون غائبـا عـن 
يسـمح  بمـا  مفعـل  وغـر  املؤسسـات 
مـا  أخـرى,  مؤسسـات  مـع  بالتشـاركية 
يمكـن مـن فتـح مصـادر تمويـل جديـدة 
املرسحـي  باملنتـوج  واالرتقـاء  للمؤسسـة 

وجماهريـا". فنيـا 
وعرفـت هذه النـدوة, املنظمـة من طرف 
وزارة الثقافـة والفنـون, تقديـم حوصلـة 
للنشـاط املرسحـي لعـام 2022 من طرف 
مديـري املسـارح الجهويـة الذيـن تناولوا 
باألرقـام مواضيع تخص اإلنتـاج والتكوين 

واإليـرادات والرقمنـة وغرها.
وشـهدت النـدوة أيضـا تدخـات للعديد 
مـن الفنانن املرسحيـن الذين شـددوا عى 
"األهميـة التـي يجـب أن تـوىل للفنـان" يف 
النشـاط املرسحـي. كمـا عقـدت مداخات 
مختلفـة نشـطها مرسحيـون وأكاديميـون 
الواليـات  ومديـرو مسـارح مـن مختلـف 
املرسحيـة  "التعاونيـات  حـول  تمحـورت 
الفنـي:  و"اإلنتـاج  الثقـايف"  واالقتصـاد 
الخيـارات الفنيـة واملقاربـة االقتصاديـة" 
والرهانـات  املرسحيـة  "املؤسسـة  وكـذا 

التكنولوجيـة". ومـن جهـة أخـرى, برمج 
يف إطـار هـذه النـدوة العـرض املرسحـي 
"أنتيغـون" مسـاء اليوم باملـرسح الوطني 
الجزائـري. وسـتعرف أيضـا هـذه النـدوة 
األربعـاء  غـدا  ورشـات  عـدة  تنظيـم 
"األرشـيف  ك  مختلفـة  مواضيـع  حـول 

املرسحـي" و"التعـاون والتبـادل الثقـايف" 
الجزائـر"  يف  املرسحـي  "التكويـن  وكـذا 
الخـارج". يف  واملشـاركات  و"املهرجانـات 

توصيـات  بتقديـم  النـدوة  وسـتختتم 
تصـب يف مسـار دعـم وتعزيـز املقاوالتيـة 

مريم قاملرسحيـة.

ــينما  ــف الس ــن متح يَحتض
ــوم  جلســة  ــة الي ــة بجاي بوالي
ــطيف،  ــات س ــة لوالي ُمخّصص
البويــرة، تيــزي وزو وجيجــل، 
ملختلــف  دعــوة  وهــي 
الفاعلــن ومهنيــي القطــاع 
ــراء  ــاركة إلث ــل املش ــن أج م
َمــرُشوع الَقانُــون امُلتَعّلــق 
ــينماتوغرافية. ــة الس بالّصناَع

ِبرعايــٍة مــن الّســيدة وزيرة 
الثقافــة والفنــون ُصوريــة 
ُمولوجــي، تتواصــل الَجلســات 

الجهويــة حــول "سياســة 
ــينماتوغرافية يف  ــة الِس الْصناع
الجزائــر"، إذ يَحتضــن متحف 
الســينما بواليــة بجايــة اليــوم 
ــارس 2023،  ــس 16 م الخمي
جلســة ُمخّصصــة لواليــات 
ســطيف، البويــرة، تيــزي وزو 
وجيجــل، وهــي دعــوة ملختلف 
الفاعلــن ومهنيــي القطــاع 
ــراء  ــاركة إلث ــل املش ــن أج م
َمــرُشوع الَقانُــون امُلتَعّلــق 
ــينماتوغرافية. ــة الس بالّصناَع

بجاية تحت�صن جل�صة لإثراء 
َم�صُروع الَقاُنون الُمتَعّلق 

ناَعة ال�صينماتوغرافية بال�صّ

افتتاح الندوة الوطنية األولى للمسرح  بالجزائر العاصمة

ندوة حول تجربة الفرقة المسرحية لذوي االحتياجات الخاصة

بقلم البروفيسور أمينة بلعلى أستاذة النقــد والسيميائيات بجامعة تيزي وزو

مولوجي تدعو اإلى  اإيالء عناية خا�صة لإن�صاء وتفعيل اآليات 
الت�صويق

مطلب بتكوين فرق م�صرحية من ذوي الحتياجات الخا�صة من مختلف الم�صارح الجهوية

ليلى نوا�ص��ر ...عنقاء الجزائر و�صاع��رة كل الأزمنة 

الثقافي

مريم ق

مريم  ق
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تيليسكوب   الصباح

الصباح

صورة

عـرف قطـاع السـياحة يف والية قاملـة، خال 
األشـهر األخـرة، انتعاشـا وحركـة نشـيطة. 
وأصبحت املعالـم األثرية والحّمامـات املعدنية 
محط أنظـار السـياح الوافدين عليهـا، خاصة 
عـرشات  الواليـة  اسـتقبلت  حيـث  األجانـب؛ 
ليبيـا،  مـن  األجانـب؛  السـياح  مـن  الوفـود 
وإيطاليـا، وتونـس، وأملانيا، والهنـد، والفلبن، 
ومـر، وفرنسـا، وتشيكسـلوفاكيا، وروسـيا 

وتايوان.
عـى  األجانـب  السـياح  زيـارات  شـملت 
مسـتوى الوالية باألسـاس، الجوهرة السياحية 
"الشـال"،  موقـع  بزيـارة  الدبـاغ،  حّمـام 
غابـة  وكـذا  الجماعـة"،  "غـار  ومعلـم 
االسـتجمام "ماونـة"، ومنطقة عـن الصفراء، 
واملسـجد العتيق "ابـن خلدون" وسـط مدينة 
األثريـة  واملواقـع  الرومانيـة  واآلثـار  قاملـة، 
األخـرى؛ منهـا املـرسح الرومانـي، والحديقة 
األثريـة "كاالمـا"، واملدينـة الرومانيـة األثرية 
"تبيليـس" الواقعـة عـى 37 كلم مـن الناحية 
الغربيـة للواليـة ببلديـة سـاوة أعنونـة. كما 
تشـهد املواقـع األثريـة توافـد مئـات الطلبـة 
والباحثـن واملهتمـن بالـراث املـادي القديم، 
الجميلـة،  الطبيعيـة  باملناظـر  لاسـتمتاع 
التـي  العريقـة  الرومانيـة  الحضـارة  وبقايـا 
عّمـرت املنطقة، مـع االطاع والبحـث يف بقايا 

حضـارة عريقـة.

تسـتمر باملقاطعـة اإلداريـة لبر توتـة بوالية 
مـن  للحـد  التحسيسـية  الحمـات  الجزائـر، 
حـوادث املـرور، تحـت شـعار "معاً مـن أجل 
سـياقة بدون حـوادث". وتهدف هـذه املبادرة 
التـي تعرف مشـاركة عدة قطاعـات وفعاليات 
املجتمع املدني، إىل تحسـيس األرس والسـائقن 
بـرورة التحـي بالحيطـة والحـذر، واحرام 

قانـون املـرور، وتفـادي الرسعـة املفرطة.  
ويشـارك يف هـذه الحملة التحسيسـية كل من 
املصالـح األمنيـة، والحمايـة املدنيـة، وإمامـا 
ربـاح"،  بـن  و”بـال  الرحمـان"  "مسـجد 
وجمعية "أجيالنا"، وفوج الكشـافة اإلسـامية 
الكشـافة  وفـوج  بوحجـة"،  "عـي  الشـهيد 

اإلسـامية "الفـاح أوالد شـبل".
وتـم توزيع مطويـات توعوية عى مسـتعمي 
الطريـق الوطنـي عى مسـتوى نقطـة املراقبة 
لألمـن الوطنـي، باملدخـل الغربـي لبلديـة بر 
لحثهـم  إليهـم؛  التحـدث  تـم  حيـث  التوتـة، 
عـى احـرام قانـون املـرور، وتفـادي الرسعة 
املفرطـة، خاصـة مـن سـائقي حافـات النقل 

. عي لجما ا

 5000 يشـتكي السـكان القاطنـون بحـي 
مسـكن "عـدل" بالكـروش )الرغايـة(، مـن 
التيـار  يف  املتكـررة  االنقطاعـات  مشـكل 
الكهربائـي بـدون سـابق إنـذار، وهـو األمر 
الـذي انعكـس سـلبا عـى حياتهـم اليوميـة، 
وسـبّب لهـم خسـارة ماديـة معترة جـدا، ال 
سـيما تعّطـل وتلـف األجهـزة الكهرومنزلية؛ 
عـى غرار أجهـزة التلفـاز، والثاجـات، وآالت 
الغسـيل... وغرهـا، إىل جانـب تعّطل مصاعد 

15 طابقـا؛  التـي تضـم  العمـارات خاصـة 
التيـار الكهربائـي، أو  سـواء جـراء ضعـف 
ارتفاع شـدته عنـد عودته، مطالبـن الجهات 
املسـؤولة وعـى رأسـها مصالح"سـونلغاز" 
إيمـو"  العقـاري "جاسـت  التسـير  وهيئـة 
التابعـة لوكالـة تحسـن السـكن وتطويـره، 
باتخـاذ إجـراءات اسـتعجالية، لتـدارك هـذا 

الـذي طـال أمده.  الوضـع 

مدينـة بني صاف ثانـي أكر بلدية بعـد عاصمة الوالية عن تموشـنت، 
التـي يتضاعـف تعـداد املقيمـن بها خـال موسـم االصطيـاف؛ لكونها 
تطـّل عـى القطـب األزرق. هـذه املدينـة اسـتفادت يف السـنوات الخمس 
األخـرة، مـن محطـة للسـكة الحديديـة، تقّل املسـافرين يوميـا من وإىل 
عن تموشـنت ووهـران، إال أن سـكان املنطقـة يطمحون لرفـع التجميد 
الـذي مس مـرشوع إنجـاز املحطـة الريـة الكائنـة بالقرب مـن محطة 
القطـار، وهـو مـا يزيـد املدينـة حركـة إضافية للمـرور داخـل وخارج 

مدينـة بنـي صاف.
ويف السـياق، قامـت مديريـة النقـل بعـن تموشـنت، مؤخـرا، بمعاينة 
األرضيـة. وتمـت مراسـلة الـوزارة الوصيـة لرفـع التجميد عـن املحطة 
الريـة من صنـف )ج(لكون دراسـتها مكتملة وجاهزة؛ حيـث تضم كافة 
وسـائل النقـل؛ مـن حافـات وسـيارات أجـرة. كما تـم اختيـار أرضية 
إلنجـاز محطـة ببلديـة العامريـة؛ حيث سـيرُشع يف أشـغالها مـع توفر 
الغـاف املايل الخـاص بها.وأكـد املدير الوالئي للنقل رشـيد بـوراس، أن 
قطاعـه يسـعى جاهدا مـن خال طلب رخصـة اسـتثنائية، إلنجاز هاتن 
املحطتـن، اللتـن عـرف ملفهمـا التجميـد مـن قبـل وزارة املاليـة منـذ 

2015، معتـرا أّن لهمـا أهميـة بالغـة يف قطـاع النقل باملنطقة، ومشـرا 
إىل مـرشوع آخـر يتعلـق بإنجـاز مركـز جهوي لرخـص السـياقة ببني 
صـاف، أُنهيـت الدراسـة الخاصة بـه، يف انتظـار الغاف املـايل إلنجازه.

ــان  ــف رمض ــن مصاري ــوف م ــّول الخ تح
واالزدحــام الــذي تشــهده محــات بيــع 
مابــس العيــد، إىل هاجــس يعيشــه الجزائــري 
ــن  ــان. وم ــهر رمض ــول ش ــراب حل ــع اق م
أجــل هــذا تســارع العائــات إىل اقتنــاء 
مابــس العيــد ألطفالهــا قبــل حلــول الشــهر 
الفضيــل بأشــهر؛ حيــث تبلــغ عمليــة الــرشاء 
ــر  ــا كان يُنظ ــعبان بعدم ــهر ش ــا يف ش ذروته
إىل هــذا الســلوك االســتباقي، عــى أنــه ترف 
يخالــف مــا تعّودنــا عليــه يف عرفنــا، غــر أن 
ــد،  ــول إىل تقلي ــه يتح ــنة جعل ــراره كل س تك
ــر  ــح التحض ــدة؛ فأصب ــك، القاع ــَب، بذل وقل
للعيــد يف الذهنيــة الجزائريــة، يســبق الصيــام.

رشاء مابــس العيــد صــار ســلوكا اســتباقيا 
ــل  ــث تفض ــة؛ حي ــات الجزائري ــد العائ عن
األغلبيــة، عــى حــد قولهــم، إزاحــة التفكــر يف 
هــذا االلتــزام، خاصــة أنــه يكلــف كثــرا ملــن 
ــه  ــة، ومن ــن يف العائل ــن طفل ــر م ــه أكث لدي
التفــرغ لتلبيــة احتياجــات املائــدة الرمضانية، 
ــل،  ــف. ويف املقاب ــن مصاري ــه م ــا تتطلب وم
تكيفــت محــات بيــع املابــس واألحذيــة 
ــر يف  ــذا التغ ــع ه ــوارات م ــى األكسس وحت
الذهنيــة، فأصبــح جــل التجــار يســارعون إىل 
ــد؛  ــة للعي ــلع املطلوب ــم بالس ــز محاته تجهي

لتلبيــة كل األذواق.

توافد �صياحي اأجنبي 
كبير على قالمة

توا�صل حمالت 
التح�صي�س للحد من 

حوادث المرور بالعا�صمة

الأطفال يعي�صون اأجواء 
عيد الفطر في �صعبان

اإنقطاعات متكررة للتيار الكهربائي 
بحي 5000 م�صكن "عدل" بالرغاية

محطتان برّيتان ومركز جهوي في انتظار رفع التجميد بمدينة بني �صاف

باتنة..تعّرض الشبكة الكهربائية إلى التخريب 
ومحاولة السرقة بمنطقة عين التوتة

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 السام

مساعد املسري
رايس عي نور الدين

مديرة النرش
بوخروفة حسيبة

اإلدارة واالشهار:
الهاتف: 0550.75.40.08
021.66.17.91               

هيئة التحرير
0676.28.22.13

مكتب املسيلة
 الهاتف: 0660.61.90.80 

دار الصحافة لقوي 
محمد لمين الحي االداري

الربيد االلكرتوني:
akhbarelsabahonline@gmail.com

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

0560.23.97.81
الطبع

SIA الطبع الوسط

اإلشهار: 

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

)ANEP(
01 نهج باستور الجزائر العاصمة

الهاتف: 021.73.76.78
021.73.71.28            
الفاكس: 021.73.95.59



قـام أعـوان الرقابـة االقتصاديـة وقمع 
مـع  بالتنسـيق  الجزائـر,  لواليـة  الغـش 
مصالـح الـدرك الوطنـي, بحجـز 5000 
كغ مـن مـادة السـكر داخل ورشـة, يتم 
خلطهـا مع مادة الخرسـانة واسـتعمالها 

البناء. أشـغال  يف مختلـف 
و حسـبما أفـاد به بيان لـوزارة التجارة 
التحقيقـات  فـان  الصـادرات،  ترقيـة  و 
صاحـب  املقـاول  أن  اىل  أفضـت  األوليـة 
)رشق  هـراوة  يف  املتواجـدة  الورشـة 
العاصمـة(, اقتنـى أكثـر مـن 10 أطنان 
مـن مـادة السـكر خـال الفـرة املمتدة 
مـن جانفـي إىل غاية 14 مـارس الجاري.

ووفقا لرشوح وزارة التجارة, اسـتعملت 
مـن طـرف هـذا املقـاول كبديـل للمـادة 
توفـر  أجـل  مـن  الخرسـانة,  يف  املثبتـة 
التكاليـف, بالنظـر لكـون مـادة السـكر 
وتنـدرج  الدولـة،  طـرف  مـن  مدعمـة 
املفتوحـة  التحقيقـات  إطـار  يف  العمليـة 
وتمويـن  تسـويق  متابعـة  بخصـوص 
السـوق باملـواد ذات االسـتهاك الواسـع, 
السـيما املـواد املدعمـة مـن قبـل الدولة, 

البيـان. يضيـف 

تمكنـت وحـدات الكتيبـة اإلقليميـة 
بواليـة  بدلـس  الوطنـي  للـدرك 
ماليـة  أوراق  حجـز  مـن  بومـرداس 
مزورة، و توقيف 5 أشـخاص مشـتبه 
فيهـم وحجـز مبلـغ مايل مـزور قدره 
مـن  مـايل  ومبلـغ  دج،   1218000
عائـدات الرويـج قـدره 36675 دج، 
باإلضافـة إىل طابعـة بألـوان مـزودة 
مخصصـة  ألـة  ضوئـي،  بماسـح 
مركزيـة،  وحـدة  األوراق،  لتقطيـع 
هواتـف نقالـة و44 قـرص مضغوط.

تعـود وقائـع القضيـة أثنـاء قيـام 
للـدرك  اإلقليميـة  الفرقـة  أفــراد 
الوطنـي بسيـــدي داود بدورية لفت 
انتباههـم أحد األشـخاص بالقرب من 
أحد املحـات التجاريـة، إرتبك بمجرد 
تفتيشـه  بعـد  للدوريـة،  مشـاهدته 
تفتيشـا جسـديا، ضبـط بحوزته عى 

مبلـغ مـايل يشـتبه أنه مـزور.
أين تـم إقتيـاد املعنـي ملقـر الفرقة 
أن  تبـن  حيـث  التحقيـق  ملواصلـة 
األمـر يتعلـق بشـبكة تنشـط بإقليـم 
بطـرح  وتقـوم  وزو  تيـزي  واليـة 
التجاريـة  باملحـات  املاليـة  األوراق 
عى مسـتوى واليـة بومـرداس، وبعد 
إسـتيفاء جميـع اإلجـراءات القانونية 
إىل  إختصـاص  بتمديـد  القيـام  تـم 
تفتيـش  تـم  أيـن  وزو  تيـزي  واليـة 
وحجـز  فيهـم  املشـتبه  أحـد  منـزل 

املـزورة. النقديـة  األوراق 
وتـم تقديـم املوقوفن أمـام الجهات 
اإلنتهـاء  فـور  املختصـة  القضائيـة 
مـن مجريـات التحقيـق بتهـم جناية 
تكوين جمعيـة أرشار لغـرض اإلعداد 
لجنايـة، تقليد وتزويـر أوراق النقدية 
إقليـم  داخـل  قانونـي  سـعر  ذات 
الوطـن، اإلسـهام عن قصـد يف توزيع 

وبيـع أوراق نقديـة مـزورة.

الفجر 05:33 

الظهر 12:57 

العصر 16:20 

المغرب 18:58

العشاء 20:16
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تمكن أعـوان  املفتشـية لرئيسـية لفحص 
"رابـح  الـدويل  عنابـة  بمطـار  املسـافرين 
بيطـاط"، التابعة ملصالح مفتشـية األقسـام 
للجمـارك بعنابـة، مـن حجـز مبلـغ 7250 
مسـافر  إخضـاع  بعـد  ضبطـه  تـم  أورو 

لعمليـة تفتيـش جسـدي دقيـق.
ونقـل بيـان للمديريـة العامـة للجمـارك، 
انـه تكـرس العملية يقظـة أعـوان الجمارك 
جميـع  ومكافحـة  التصـدي  يف  الجزائريـة 
أشـكال الجريمـة العابـرة للحـدود خاصـة 
مـا تعلق منهـا بمخالفـات الـرف وحركة 

رؤوس األمـوال مـن وإىل الخـارج.
الجهـود  مواصلـة  سـياق  يف  املقابـل  يف 
العملياتيـة  للمصالـح  الحثيثـة  امليدانيـة 
للفـرق الجمركية، واملبذولـة يف إطار مكافحة 
االسـتهاكية  املـواد  وتهريـب  املضاربـة 
تمكـن  الواسـع،  اإلسـتهاك  وذات  املدعمـة 
التابعـة  للجمـارك  املتنقلـة  الفرقـة  أعـوان 
ملصالـح مفتشـية األقسـام للجمـارك بعـن 
قـزام، وعـى إثـر عمليتـن متفرقتـن، مـن 
حجـز 1,5 طـن مـن الفرينـة تـم ضبطهـا 
بعـد كشـف مخبـأ مهيـأ خصيصـا لتخزين 
البضائـع املوجهـة للتهريـب و1,5 طـن من 
السـكر تم ضبطهـا محملة عى متـن مركبة 

رباعيـة الدفـع.
وتكـرس العمليتـان التجنـد التـام والدائم 
سـبيل  يف  الجزائريـة  الجمـارك  ألعـوان 
حمايـة اإلقتصـاد الوطني، وتنفيـذ تعليمات 
السـلطات العمومية املسـداة يف إطار الحفاظ 
عـى القـدرة الرشائيـة للمواطـن، اسـتقرار 
األسـعار والسـوق الوطنيـة، وكـذا الحرص 
للمواطـن  واملسـتمر  الدائـم  التزويـد  عـى 

اإلسـتهاكية. بالسـلع 
املتنقلـة  الفرقـة  أعـوان  تمكـن  كمـا 
للجمـارك التابعة ملصالح مفتشـية األقسـام 
للجمـارك بالشـلف مـن حجـز شـاحنة عى 
متنهـا 1045 كـغ من األلبسـة الرثـة كانت 
فـارغ  خـر  صنـدوق   126 ب  مموهـة 

الغـش. إلخفـاء  اسـتعملت 
مصالـح  مسـعى  العمليـة  وتكـرس 
تدخاتهـا  عـر  الجزائريـة،  الجمـارك 
التهريـب  ظاهـرة  عـى  للقضـاء  امليدانيـة، 

املرشوعـة. غـر  والتجـارة 

حجز كميات كبرية من املهلوسات  
بالجلفة والشلف

ويف سـياق املجهـودات املبذولـة من طرف 
املصالـح العملياتية للفـرق الجمركية، تمكن 
أعـوان الفرقـة الجهويـة ملكافحـة التهريـب 
بالشـلف من حجـز 378 قرصا مهلوسـا من 
نوع اكسـتازي، تـم ضبطها مخبـأة بإحكام 

عى متن سـيارة سـياحية.
و تكـرس العملية الـدور الحمائي ملصالح 
الجمـارك الجزائريـة وتجند أعوانهـا التام يف 
سـبيل مكافحـة تهريب املخـدرات واملؤثرات 
وسـامة  صحـة  عـى  حفاظـا  العقليـة 
املواطـن، ومسـاهمة منهـا يف إقـرار النظـام 

. م لعا ا
الجهيـدة  امليدانيـة  للجهـود  ومواصلـة 
للفـرق الجمركيـة العملياتيـة، تمكـن أعوان 
الفرقـة املتعـددة املهـام للجمـارك بقطـارة 
التابعـة ملصالح مفتشـية األقسـام للجمارك 
بالجلفـة من حجـز 11100 قـرص مهلوس 
مـن نـوع بريغابالـن 300 ملغ تـم ضبطها 
مخبـأة بإحـكام عى متن سـيارة سـياحية.

وتكـرس العمليـة النوعية يقظـة وجاهزية 
أعـوان الجمـارك لجزائريـة وتجندهـم التام 
يف سـبيل محاربـة التهريب بشـتى أشـكاله، 
السـيما تهريب املخـدرات واملؤثـرات العقلية 
املواطـن  وسـامة  صحـة  عـى  حفاظـا 

وحرصـا عـى أمنـه واسـتقراره.

إحباط محاوالت إدخال كميات من المخدرات عبر الحدود مع المغرب

فيما سجلت الحماية المدنية 2690 تدخل في 24 ساعة االخيرة

حيـب  “ملوكـي  املدعـو  اإلرهابـي  سـلم 
بـرج  العسـكرية  للسـلطات  نفسـه  اللـه”، 
باجي مختار بالناحية العسـكرية السادسـة.
أن  الوطنـي  الدفـاع  لـوزارة  بيـان  وأفـاد 
الجماعـات  ضمـن  ينشـط  كان  اإلرهابـي 
اإلرهابية بمنطقة السـاحل منذ سـنة 2012.

وأوضحـت وزارة الدفـاع يف بيـان لهـاّ، أنه 
الوطنـي  للجيـش  أوقفـت مفـارز مشـركة 
الشـعبي 4 عنارص دعم للجماعـات اإلرهابية 

يف عمليـات منفصلـة عـر الـراب الوطني.
ويف سـياق الجهـود املتواصلـة املبذولـة يف 
مكافحة اإلرهـاب ومحاربـة الجريمة املنظمة 
ومفـارز  وحـدات  نفـذت  أشـكالها،  بـكل 
للجيـش الوطني الشـعبي، خـال الفرة من 
08 إىل 14 مـارس الجـاري، عديـد العمليات 
نوعيـة تعكـس  نتائـج  أسـفرت عـن  التـي 
مدى االحرافيـة العالية واليقظة واالسـتعداد 
الدائمـن لقواتنـا املسـلحة يف كامـل الـراب 

: لوطني ا
وبفضـل  اإلرهـاب  مكافحـة  إطـار  ويف 
التابعـة  األمـن  ملصالـح  النوعيـة  الجهـود 
لـوزارة الدفـاع الوطنـي، سـّلم يـوم أمـس، 
الثاثـاء 14 مـارس 2023، اإلرهابـي املدعو 
للسـلطات  نفسـه  اللـه"  حيـب  "ملوكـي 
بالناحيـة  باجـي مختـار  العسـكرية بـرج 
الـذي كان  اإلرهابـي  السادسـة.  العسـكرية 
ينشـط ضمـن الجماعـات اإلرهابيـة بمنطقة 
بحوزتـه  كان   ،2012 سـنة  منـذ  السـاحل 
مسـدس )01( رشـاش من نوع كاشنيكوف 

وكميـة مـن الذخـرة وأغـراض أخـرى.
وأضـاف البيـان ذاتـه، ويف نفس السـياق، 
الوطنـي  للجيـش  أوقفـت مفـارز مشـركة 
للجماعـات  دعـم  عنـارص   )04( الشـعبي 
اإلرهابيـة يف عمليـات منفصلـة عـر الـراب 

الوطنـي.
املنظمـة  الجريمـة  محاربـة  إطـار  ويف 
إىل  الهادفـة  الحثيثـة  للجهـود  ومواصلـة 
التصـدي آلفـة االتجـار باملخـدرات ببادنـا، 
الوطنـي  للجيـش  أوقفـت مفـارز مشـركة 
الشـعبي، بالتنسـيق مـع مختلـف مصالـح 
النواحـي  عـر  عمليـات  خـال  األمـن 
العسـكرية، )65( تاجـر مخـدرات وأحبطت 
محـاوالت إدخـال كميـات من املخـدرات عر 
الحـدود مـع املغرب، تُقـدر بــ )16( قنطار 
و)48( كيلوغـرام مـن الكيـف املعالـج، فيما 
مـادة  مـن  كيلوغـرام   )8,55( ضبـط  تـم 

مهلـوس. قـرص  و)36596(  الكوكايـن 
مـن  بـكل  أنـه  ذاتـّه،  املصـدر  وأضـاف 
ڤزام  وإن  باجـي مختـار  تمنراسـت وبـرج 
الوطنـي  للجيـش  أوقفـت مفـارز  وجانـت، 
 )21( )124( شـخصا وضبطـت  الشـعبي، 
مركبـة و)103( مولـدات كهربائيـا و)52( 
مطرقـة ضغـط، باإلضافـة إىل كميـات مـن 
املتفجـرات ومعدات تفجـر وتجهيزات أخرى 

تسـتعمل يف عمليـات التنقيـب غـر املرشوع 
 )24( توقيـف  تـم  حـن  يف  الذهـب،  عـن 
شـخصا آخـر وضبـط )12( بندقيـة صيـد 
و)39( قنطـار من مـادة التبـغ و)30711( 
وحـدة مـن مختلـف املرشوبـات وكميات من 
املـواد الغذائية املوجهـة للتهريـب واملضاربة 
تُقـدر بــ)76( طـن، وهـذا خـال عمليات 
متفرقـة عـر الـراب الوطنـي. كمـا أحبـط 
مصالـح  مـع  بالتنسـيق  الحـدود  حـراس 
الـدرك الوطنـي محـاوالت تهريـب كميـات 
كبـرة مـن الوقـود تُقـدر بــ )25063( لر 
بـكل مـن سـوق أهـراس والطارف وتبسـة 

وأدرار وبـرج باجـي مختـار.
مـن جهـة أخرى، أحبـط حراس السـواحل 
بسـواحلنا  رشعيـة  غـر  هجـرة  محـاوالت 
الوطنيـة وأنقـذوا )68( شـخصا كانـوا عى 
تـم  فيمـا  الصنـع،  تقليديـة  قـوارب  متـن 
توقيـف )523( مهاجـرا غـر رشعـي مـن 

جنسـيات مختلفـة عـر الـراب الوطنـي.

 2690 املدنيـة  الحمايـة  سـجلت وحـدات 
تدخـل يف مناطـق مختلفـة مـن الوطن خال 
24 سـاعة االخـرة،  وهـذا عـى إثـر تلقـي 
مكاملـات االستغــاثة مـن طـرف املواطنن، 
مجـاالت  مختلـف  شـملت  التدخـات  هـذه 
املتعلقـة  سـواء  املدنيـة  الحمايــة  أنشـطة 
بحـوادث املـرور، الحـوادث املنزليـة اإلجاء 
األجهـزة  و  الحرائـق  إخمـــاد  الصحـي، 

األمنيـة.
العـام للحمايـة  للمديريـة  وحسـب بيـان 
املـرور،  ، فانـه  يف سـياق حـوادث  املدنيـة 
قامـت مصالحهـا بــ 160 تدخـل عـى إثر 
واليـات،  عـدة  عـر  سـجلت  حـوادث  عـدة 
شـخصن  وفـاة  الحـوادث،  هـذه  خلفـت 
مختلفـة  بجـروح  اخريـن   175 إصابـة  و 
ومتفاوتـة الخطـورة، تـم إسـعاف الضحايا 
املصالـح  اىل  وتحويلهـم  املـكان  عـن  يف 

ئية. االستشـفا

املدنيـة  الحمايـة  وحـدات  تدخلـت  كمـا 
لواليـة قسـنطينة  من أجـل إنقاذ وإسـعاف 
جـراء  إختنـاق  بدايـة  لديهـم  4اشـخاص 
إستنشـاقهم لغـاز أحـادي أكسـيد الكربون 
منزلهـم  داخـل  مدفـأة  مـن  املنبعـث   CO
باملدينـة الجديدة عـي منجي بلديـة الخروب 
املـكان  عـن  يف  بالضحايـا  التكفـل  تـم    ،

. املحـي  املستشـفى  اىل  ونقلهـم 
اىل جانـب قيـام مصالـح الحمايـة املدنيـة 
بانتشـال 4 أطفـال متوفين نتيجة السـقوط 
يف املجمعـات املائية متبـوع بالغرق يف كل من 
واليـات البويـرة 3 بنات و واليـة قاملة 1 طفل 
،  بحيـث تـم االسـتنجاد بعنـارص الحمايـة 
املدنيـة لواليـة البويـرة مـن اجل انتشـال 3 
بنـات تبلـغ أعمارهـم مابن  سـنة 13 و 12 
سـنة متوفيـن غرقـا يف بركـة مائيـة بقرية 
قـورة بلديـة البويـرة ، حيـث  تـم اسـعاف 
شـخص تعـرض الزمـة قلبية يف عـن املكان 

وتحويـل الضحايـا اىل املستشـفى املحي ، يف 
واليـة قاملة تـم االسـتنجاد بمصالـح الحماية 
املدنيـة للتدخـل الجل طفـل يبلغ مـن العمر 
مائـي  مجمـع  يف  سـقط  متـويف  سـنة   11
باملـكان املسـمى مختـاري بلديـة عـن بـن 

. البيضاء 
اىل جانـب هـذا،  تدخلـت عنـارص الحماية 
املدنيـة من أجـل إخماد 2 حرائـق حرية و 
مختلفـة بكل مـن واليـات الجزائـر حريق و 
بـرج بوعريريـج  حريق ، أدت هاتـه الحرائق 
بحـروق  اشـخاص   4 اصابـة  تسـجيل  اىل 
بدايـة  لهـم  6اشـخاص  كـذا  و  مختلفـة 
يف  بخـردوات  شـب  حريـق  جـراء  اختنـاق 
مدخـل عمارة مكونة مـن )طابق اريض 05+ 
( بحي الوئـام بلدية رأس الـوادي  والية برج 
بوعريريـج ،  تـم التكفـل بالضحايـا يف عـن 

املـكان و تحويلهـم اىل املستشـفى املحـي  .

املفتوحـة"   "األبـواب  تظاهـرة  إنطلقـت 
للمشـاة   40 للفرقـة  التدريـب  مركـز  عـى 
امليكانيكيـة باملركـز الجهـوي لإلعـام التابع 
للناحية العسـكرية الثالثة )ن-ع3-( ببشـار.
اللـواء  بإسـم  االفتتاحيـة،  كلمتـه  ويف 
ذات  أركان  رئيـس  أكـد  )ن-ع3-(،  قائـد 
أن  املطلـب  العميـد سـحنون عبـد  الناحيـة 
هـذه التظاهـرة تهـدف إىل تقريب املؤسسـة 
العسـكرية مـن املواطـن والتعريـف بمـدى 
التقدم الـذي تعرفه قوات املشـاة امليكانيكية.

وتنـدرج هـذه التظاهـرة يف إطـار تطبيـق 
إسـراتيجية قيـادة القوات الريـة الرامية إىل 
تمكـن الجمهـور مـن اإلطـاع عـى هياكلها 
الخاصـة بالتدريـب العسـكري، حيـث مـن 
شـأنها أن تشـكل فرصة للـزوار للتعرف عى 
مركـز التدريـب السـيما فيما يتعلـق برشوط 
والوسـائل  التكويـن  ومراحـل  االنخـراط 
املسـتخدمة يف تدريـب األفـراد املجندين، كما 
أوضـح قائـد املركـز، العقيد أبـركان محمد.
التـي  املفتوحـة  األبـواب  هـذه  وتتضمـن 

سـتتواصل فعالياتهـا عـى مـدار ثاثـة أيام 
)16-14 مـارس(، معرضـا يتـم مـن خاله 
إبـراز التقنيـات الحديثة املسـتخدمة من قبل 
قوات املشـاة امليكانيكية والتطـور الذي بلغه 
الجيـش الوطني الشـعبي  يف مجـال التأطر 
البـرشي وكذا الوسـائل الرورية املسـخرة.

التظاهـرة  هـذه  افتتـاح  حفـل  وتميـز 
رياضـة  يف  عـروض  بتقديـم  اإلعاميـة 

. ل لكوكسـو ا

اإرهابي ُي�صلم نف�صه ببرج باجي مختار

وفاة 3 فتيات وطفل غرقا في حاجز مائي

اأبواب مفتوحة على مركز التدريب 
للفرقة 40 للم�صاة الميكانيكية بب�صار

مطار عنابة الدولي.. حجز 
اأزيد من 7200 اأورو

حجز 5000 كغ من مادة 
ال�صكر وجهت لال�صتعمال في 

اأ�صغال البناء ايقاف 04 عنا�صر دعم للجماعات الإرهابية في عمليات منف�صلة 

توقيف 5 اأ�صخا�س 
متورطين في تزوير كميات 

هائلة من النقود

كامليا.س

نبيل.ت

فريال/ت

نبيل.ت

فريال/ت نبيل.ت

وحجز كميات من الفرينة 
والخضروات موجهة للتهريب 

بالجنوب والغرب الجزائري

الجزائر العاصمة

درك دلس


