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الصباح الوطني

ثاني زيارة لمسؤول أمريكي في أقل من شهر

الديوان الوطني للحج والعمرة يؤكد أن العملية ستتواصل إلى نهاية الشهر

بلينكن في الجزائر لتدارك ف�سل نائبته

28 وكالة �سياحية تح�سلت على ترخي�س لتنظيم العمرة 
لهذه ال�سنة

مـن  األمريكيـة  اإلدارة  كثّفـت 
إىل  الراميـة  الدبلوماسـية  تحركاتهـا 
الحد مـن تداعيـات الحرب بني روسـيا 
وأوكرانيـا وذلـك من خـال البحث عن 
بدائل للغـاز الـرويس يف أوروبا، وضمن 
هـذا املسـعى يحـل  ،اليـوم األربعـاء، 
أنطونـي  األمريكـي  الخارجيـة  وزيـر 
بلينكـن بالجزائـر يف زيـارة تـدوم يوم 

واحـدا.
ويصـل بلينكـن قادمـا مـن املغـرب 
بعد جولة بدأها يف األرايض الفلسـطينية 
املحتلـة أين التقـى مـع وزراء خارجية 
اإلمـارات  يف  ممثلـة  املطبعـة  الـدول 

ومـر والبحريـن واملغـرب.
وغـادر بلينكن  األرايض الفلسـطينية 
املخـزن  ألـزم نظـام  أن  بعـد  املحتلـة 
املغربـي بالتعـاون األمنـي مـع الدولـة 
جديـدة  خيانـة  أحـدث  يف  العربيـة 
للجـارة الغربيـة التـي باعـت القضيـة 
مـن  تغريـدة  مقابـل  الفلسـطينية 
ترامـب، ومـع ذلـك ال تـزال تزعـم أن 
ملكهـا محمـد السـادس يـرأس لجنـة 

القـدس!  
وتعتـرب زيـارة بلينكـن ثانـي زيارة 
ملسـؤول أمريكـي للجزائـر يف أقـل من 
بهـا  قامـت  التـي  تلـك  عقـب  شـهر، 
نائبـة وزيـر الخارجية ويندي شـرمن، 
التـي يرّجـح أنها لـم توفـق يف مهمتها 
ولم تسـتطع تحقيـق األهـداف الكاملة 
التـي جـاءت مـن أجلهـا، ما اسـتدعي 

أخرى. بزيـارة  تعزيزهـا 
ويتصـدر ملـف الغـاز  أجنـدة هـذه 
الزيـارة، وقـد تـردد بعد جولـة ويندي 
تدخلـت  األمريكيـة  اإلدارة  أّن  شـرمن 
لـدى الجزائـر من أجـل إعادة تشـغيل 
الجزائـر  بـني  الرابـط  الغـاز  أنبـوب 
املغربـي  للـراب  والعابـر  واسـبانيا 
لرفع  وتـرة صادرات الغـاز الجزائرية 
نحـو أوروبـا بهـدف تعويـض النقص 
الحاصـل يف الغـاز القـادم من روسـيا، 
وهـو األمر الـذي رفضتـه الجزائـر، ما 
قـد يفـر انقـاب املفاجـئ يف املوقـف 
الصحراوية.   القضيـة  االسـباني تجـاه 
 وحسـب بيـان الخارجيـة األمريكية 
فـإن بلينكـن سـيقوم خـال الزيـارة 
عبـد  الرئيـس  مـع  اجتماعـات  بعقـد 
املجيد تبّـون ووزيـر الخارجية رمطان 
واالسـتقرار  األمـن  ملناقشـة  لعمامـرة 
التجاري، وتعزيز  اإلقليميني، والتعـاون 
حقـوق اإلنسـان والحريات األساسـية، 
االهتمـام  ذات  املجـاالت  مـن  وغرهـا 

املشـرك.
وسـيفتتح املسـؤول االمريكي رسمياً 
جناح الواليـات املتحـدة بصفتها ضيف 
الـدويل  الجزائـر  معـرض  يف  الـرف 
للكتـاب الذي يعد أكرب معـرض تجاري 
مـن نوعـه يف إفريقيـا، كمـا سـيلتقي 
بممثـي األعمـال األمريكيـني يف الجزائر 
ملناقشـة تعميـق العاقـات االقتصادية 
بـني  واالسـتثمار  التجـارة  وتعزيـز 

الواليـات املتحـدة والجزائـر.
مـا يلفت يف بيـان الخارجية األمريكية 
اإلشـارة إىل أن "سفر بلينكن إىل األرايض 
الفلسـطينية املحتلة واملغـرب والجزائر 
سـيكون للتشـاور مـع الـركاء حـول 
اإلقليميـة  األولويـات  مـن  مجموعـة 
والعامليـة، بمـا يف ذلـك حرب الروسـية 
عـى أوكرانيا، وأنشـطة إيـران املزعزعة 
مـع  التطبيـع  واتفاقيـات  لاسـتقرار، 
اإلرسائيليـة  والعاقـات  إرسائيـل، 
الفلسـطينية، واملحافظـة عـى إمكانيـة 
للـراع  الدولتـني  حـل  إىل  التوصـل 
إىل  باإلضافـة  الفلسـطيني،  اإلرسائيـي 

مواضيـع أخـرى".
وتحـاول الواليـات املتحـدة من خال 
هـذه التحـركات جـّر دول إضافيـة إىل 
معسـكرها أو، عـى األقـل، إبقائهـا عى 
الحيـاد وهـو املوقـف الذي أعلنـت عنه 
الجزائـر منـذ انـدالع الحرب الروسـية 
األوكرانيـة قبـل نحـو شـهر، وهـو ما 

يتمـاىش مـع عقيدتها الدبوماسـية.

أعلـن الديـوان الوطنـي للحـج والعمـرة، 
عـن قائمة الوكاالت السـياحة التـي تحصلت 
عـى الرخيص إىل غايـة يوم االثنـني املايض، 
أن  إىل  مشـرا  وكالـة،  ب28  عّددهـا  وقـد 
العمليـة سـتتواصل إىل غايـة يـوم 31 مـن 

الجاري. الشـهر 
نـر  لـه  بيـان  يف  الديـوان  وأوضـح 

التواصـل  بموقـع  الرسـمية  صفحتـه  عـى 
ملتابعينـا  ننـر  أن  "يرنـا  االجتماعـي، 
الكـرام القائمـة األوليـة لـوكاالت السـياحة 
واألسـفار املتحصلـة عـى ترخيـص تنظيـم 
والتـي  1443هــ  ملوسـم  العمـرة  نشـاط 
اسـتكملت كافة اإلجراءات الخاصـة بالعملية 
28 مـارس  االثنـني  إىل غايـة مسـاء أمـس 

2022م.
وشـّدد البيـان ذاتـه، عـى أنه سـتتواصل 
عمليـة ترخيـص الـوكاالت املرشـحة تبعـا 
تنتهـي  والتـي  للعمليـة  املحـددة  لآلجـال 
يـوم الخميس 31 مـارس 2022 يف السـاعة 

الرابعـة والنصـف مسـاء.

سارة/س

فريال. ت 

الوطنيـة  النقابـة  انتقـدت 
العموميـة  الصحـة  ملمـاريس 
جانـب  مـن  الحـوار  انقطـاع 
الـوزارة و توقـف عمـل اللجنـة 
طـرف  مـن  املكلفـة  املركزيـة 
الوزيـر بمتابعة ملفـات مماريس 
كان  والتـي  العموميـة  الصحـة 
آخر اجتماع كان يـوم 27 أكتوبر 
2021 خاصـة مـا تعلـق بملـف 
طـرف  مـن  املقـرح  التعديـل 
بالقانـون  والخـاص  النقابـة 

بالسـلك. الخـاص  األسـايس 
وأكـدت النقابـة يف بيـان لهـا 
تسـوية  الحوارعّطـل  غيـاب  أن 
امللـف الخـاص بتسـوية مشـكل 
التصنيف لشـهادة دكتور يف طب 
األسـنان ودكتـور يف الصيدلة عى 
سـلم أجـور الوظيـف العمومـي 
بمـا يتمـاىش ومسـتوى التأهيـل 
الـدرايس، إذ تطلـب فيـه النقابـة 
الصحـة  ملمـاريس  الوطنيـة 
االقراحـات  تنفيـذ  العموميـة 
التـي وضعتهـا اللجنـة املختصة 
الوزارية املشـركة والتي أرسـلت 
املديريـة  إىل  رسـمية  بصفـة 

العمومـي.  للوظيـف  العامـة 
السـياق  ذات  يف  ونـّددت 
املتكـرر وغـر املـربّر  بالتماطـل 
االسـتثنائية  العـاوة  رصف  يف 
التـي أقرهـا رئيـس الجمهوريـة 
مسـتخدمي  لفائـدة  كتحفيـز 
مكافحـة  يف  املجنديـن  الصحـة 
وبـاء كوفيـد 19 و التـي تعـرف 
شـطرها  رصف  يف  كبـر  تأخـرا 
الثامـن،   و  السـابع  و  السـادس 
تنفيـذ  عـدم  ذلـك  اىل  إضافـة 
بخصـوص  الرئيـس  قـرارات 
التأمـني الشـامل ملهنيـي قطـاع 
املتعلقـة  التحفيـزات  و  الصحـة 
"منحـة  رصف  وكـذا  بالتقاعـد 
الوفـاة" لفائـدة عائـات شـهداء 
السـلك  مـن  املهنـي  الواجـب 
الطبـي، وإدراج مـرض كوفيـد- 
النفـي  اإلرهـاق  وحالـة   19
األمراض  قائمة  والجسـدي ضمن 

 . املهنيـة  

السـياق،عدم  يف  وانتقـدت 
النظـر يف ملـف خـاص بالوضع 
االجتماعـي و املهني للممارسـني 
تحـت  "املوضوعـني  الطبيـني 
أخـرى  قطاعـات  يف  الخدمـة" 
العـايل والبحث  التعليـم  كقطـاع 
العلمـي مـن منخرطـي النقابـة 
حيـث تـم حرمانهـم مـن منحـة 
يف  تجنيدهـم  رغـم  كوفيـد19- 
الوبـاء وإقصائهـم من  مكافحـة 
الرقيـة  مسـابقات  يف  املشـاركة 
الصحـة  وزارة  نّظمتهـا  التـي 

مؤخـرا.
الفتـح  عـى  أعابـت  كمـا 
لهياكل  املدروس  العشـوائي وغر 
صحيـة ووحدات مناوبـة يف عديد 
الواليـات بـدون مراعـاة املعايـر 
الصحيـة يف ذلك ويف غيـاب أدنى 
الـروط كالحاجـة إىل ذلـك ثـم 
توفـر املـوارد البريـة واملاديـة 
الرضوريـة لتوفر خدمـات نوعية 
وذات نفـع للمواطن بـدل االكتفاء 
الصحـي وهذا  الهيـكل  بتقريـب 
لـن يتحقـق إالّ بـإرشاك املجالس 
للمؤسسـات  والعلميـة  الطبيـة 
الصحيـة العمومية وكـذا القطاع 
وتحيـني  تسـير  يف  الخـاص 
ربـوع  الصحيـة عـرب  الخارطـة 

. لوطن ا
رفـع  إىل  النقابـة  ودعـت 
أشـكال التضييـق املمـارس مـن 
طـرف إدارة بعض املؤسسـات و 
مديريـات الصحـة عـى النشـاط 
فاضـح  تناقـض  يف  النقابيـني 
الـذي  التعديـل  مضمـون  مـع 
 90-14 القانـون  مؤخـرا  مـس 
بخصـوص  الـوزارة  وتعليمـات 

االجتماعـي.  الحـوار 
الوطنـي  املكتـب  وأكـد 
للنقابـة تمسـكه بكافـة املطالـب 
املتفـاوض  املهنيـة  االجتماعيـة 
عليهـا ومطالبة الجهـات الوصية 
احـرام وتنفيـذ التزاماتهـا، مـع 
دعمه التـام للمطالـب االجتماعية 
املروعـة التـي تخـص منطقـة 
الواليـات  مـن  وعـدد  الجنـوب 
السـلطات  ومطالبـة  الداخليـة 
التدخـل رسـميا ملعالجة مشـكلة 
املناطـق  بهـذه  الخاصـة  املنـح 
الخـاص  القانـون  وتطبيـق 

التقاعـد. بامتيـاز 
كما أكد ذات املكتب بمسـاندته 
الصحـة  ممـاريس  الحتجـاج 
سـكيكدة  بواليـة  العموميـة 
التدخـل  الـوزارة  ومطالبـة 
العاجـل ملعالجـة أسـباب األزمـة 
وبسـط منطـق العقـل والقانون 
مرافـق  وضـع  يخـص  فيمـا 
صحيـة عموميـة تحـت الخدمة، 
بالنسـبة  كمـا هـو معمـول بـه 
رضورة  مـع  الخـاص  للقطـاع 
إرشاك املجالـس الطبيـة والعلمية 
القـرارات.  هـذه  مثـل  أخـذ  يف 

املجلـس  ألشـغال  تحضـرا  و 
الوطنـي  املكتـب  دعـا  الوطنـي، 
الجهويـة والوالئية  املكاتـب  كافة 
و املحليـة إىل السـهر عـى عقـد 
للمنخرطـني  العامـة  الجمعيـات 
لتقييـم  الوطـن  ربـوع  عـرب 
املهنـي  االجتماعـي  الوضـع 
وتوصيـات  مقرحـات  وتقديـم 
املجلـس  أعضـاء  عـى  سـتطرح 
والفصـل  للمصادقـة  الوطنـي 

البيـان-. ذات  حسـب  فيهـا- 
حليمي.غ

إبان الثورة التحريرية..مؤرخون جزائريون:

12 �سحيفة اإيطالية دعمت الق�سية الجزائرية واآمنت بعدالتها
أن  جزائريـون  باحثـون  كشـف 
12 صحيفـة إيطاليـة كانـت تهتـم 
انـدالع  منـذ  الجزائريـة  بالقضيـة 
نـرت  حيـث  املباركـة  الثـورة 
تحقيقـات عـن حقيقة مـا يحدث يف 
الجزائـر وأكـدت عـرب عديـد املقاالت 
والتحقيقـات "أن مـا يحـدث ليـس 
تمـرد وإنما هـي ثـورة حقيقية ضد 
السـياق  يف  مؤكديـن   ، االسـتعمار" 
ذاتـه عى الـدور املحوري الـذي لعبه 
االقتصـادي االيطـايل أنريكـو ماتيي 
يف دعـم الثورة التحريريـة وزعمائها.

الجزائـر  إلذاعـة  تريـح  ويف 
الدوليـة ضمـن برنامـج "صفحـات 
من تاريـخ الجزائـر"، أبـرز الباحث 
واألكاديمي األسـتاذ جمـال يحياوي، 
التوّجـه الجديد للدولـة اإليطالية بعد 
الحـرب العامليـة الثانيـة مـن خـال 
تيـار جديد مناهـض لاسـتعمار أو 
مـا يعـرف عنـد االيطاليـني "بالعهد 

األطلـي الجديـد" مثّلـه العديـد من 
مقدمتهـا  ويف  السياسـية  األحـزاب 
الديمقراطـي،  املسـيحي  الحـزب 
وتجّسـد بقوة يف العالم ككل وخاصة 
يف حـوض البحـر األبيض املتوسـط .

واسـتذكر املتحـدث ذاتـه عناوين 
صحـف إيطاليـة عى غـرار صحيفة 
"القـرن" التـي نرت مقـال بعنوان 
"رعـب يف الجزائـر الثائـرة" وأثـار 
العـام  الـرأي  اهتمـام  املقـال  هـذا 
االيطـايل وخاصـة األحـزاب االيطالية 
يف املـدن الكربى كما نـرت صحيفة 
 30 يف  مقـاال  الرومانـي"  "املاحـظ 
األوضـاع  حـول   ،1955 جانفـي 
هـؤالء  أن  إىل  وأشـارت  الجزائـر  يف 
الثائـرون يدافعـون عـن حقهـم ولم 
يكـن مجـرد تمـرد، بدورهـا نرت 
بدايـة  يف  مقـاال  أخـرى  صحيفـة 
"حالـة  عنوانـه   55 مـارس  شـهر 
كمـا  إفريقيـا"  شـمال  يف  ترقـب 

نرت صحيفـة "الوقت "حـوارا مع  
القيـادي الجزائـري محمـد خيـرض 
أكـد من خالـه عـى حقيقـة الثورة 

الجزائريـة.
وبالحديـث عـن أبرز الشـخصيات 
سـبيل  يف  ناضلـت  التـي  االيطاليـة 
دعم الجزائـر وثورتها املباركة شـّدد 
األسـتاذ يحيـاوي عـى الـدور البارز 
الـذي لعبه أنريكو ماتيي يف مسـاندة 
يشـغل  وكان  الجزائريـة  الثـورة 
ألكـرب  عـام  مديـر  منصـب  وقتهـا 
رشكـة للمحروقات يف أوروبـا آنذاك، 
مؤكـدا أن احتـكاك أنريكـو بقيادات 
الثـورة الجزائريـة وحكومتها املؤقتة 
جعـل أنريكـو ماتيـي يقتنـع بعدالة 

القضيـة الجزائريـة.
التاريـخ  يف  الباحـث  أكـد  بـدوره 
الدكتـور أبو نعامة محمـد يف مداخلة 
"الحكومـة  أن  الهاتـف  عـرب  لـه 
حكومـة  سـقوط  بعـد  اإليطاليـة 

سـيكني  حكومـة  ومجـيء  سـكالبا 
ذات البعد االشـراكي اليسـاري وبعد 
نوفمـرب  مـن  الفاتـح  ثـورة  انـدالع 
مـن  الجزائريـة  القضيـة  وتدويـل 
خـال عديـد  املؤتمـرات عـى غـرار 
جنيـف  ومؤتمـر  باندونـغ  مؤتمـر 
باإلضافـة إىل مكانـة وتوجـه أنريكو 
ونظرتـه  االشـراكي  ببعـده  ماتـي 
الجزائريـة  العاقـات  يخـص  فيمـا 
االيطاليـة التـي لـم تكـن اقتصادية 
وإسـراتيجية  سياسـية  بـل  فقـط 
واسـترافية ألنه كان يطمح إىل ربط 
عاقـات اقتصاديـة ولم الشـمل بني 
املتوسـط، سـاهمت  البحـر  ضفتـي 
بشـكل كبر يف تعزيز دعـم الحكومة 
لفائـدة  االيطـايل  العـام  الـرأي  و 
بذلـك  ليكـون  الجزائريـة   الثـورة 
القـوي  السـند  ماتيـي"  "أنريكـو 

الجزائريـة. للثـورة  واملحـوري 

حليمي.غ

نقابة ممارسي الصحة تنتقد توقف الحوار مع 
وزارة الصحة وتحّذر من المشاكل المتراكمة

الأطباء ي�ستكون عدم �سرف منحة "الرئي�س" 
لكوفيد- 19 الخا�سة بال�سطر ال�6 و7 و8
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نواب الغرفة ال�سفلى ي�سوتون بالإجماع على 3 م�ساريع قوانين

يقوم بزيارة عمل إلى الجزائر

الصباح الوطني

ومن جهته، قـّدم الوزير األول 
أيمن بـن عبـد الرحمـان تعازيه 
لعائلـة الشـهيد الرائـد الطيـار، 

بـن مبخـوت الطاهر.
عـى  األول  الوزيـر  وكتـب   
بموقـع  الرسـمية  صفحتـه 
التواصـل االجتماعي"بألـم وأىس 
عميقـني تلقيـت نبـأ استشـهاد 
مبخـوت  بـن  الطيـار،  الرائـد 
طائرتـه  سـقوط  إثـر  الطاهـر، 

تدريبيـة. مهمـة  خـال 
وإذ  األول"  الوزيـر  وأضـاف 
تفقـد الجزائر واحًدا مـن أبنائها 
الـربرة، أتقدم بتعـازي الخالصة 
الوطنـي  وللجيـش  لعائلتـه 
قيـادًة وأفراًدا، سـائاً  الشـعبي 
العـي القديـر أن يتغمـد روحـه 
يسـكنه  و  الواسـعة،  برحمتـه 
فسـيح جنانـه.، إنا للـه وإنا إليه 

راجعـون.

بعـث رئيـس الجمهوريـة, عبـد 
املجيـد تبـون, برسـالة تعزيـة إىل 
عائلـة الرائـد الطيـار بـن مبخوت 
الطاهـر الـذي استشـهد يف حـادث 
كانـت  عسـكرية  طائـرة  تحطـم 
االثنـني  مسـاء  تدريبيـة  مهمـة  يف 
بعـد إقاعهـا مـن القاعـدة الجوية 
بوسـفر بالناحية العسـكرية الثانية 

. )ن.ع2( 
عـى  تبـون  الرئيـس  وأوضـح 

حسـابه الشـخيص بموقع "توير" 
قائـا: "تفقد الجزائـر اليوم صقرا 
الرائـد  الشـهيد  صقورهـا  مـن 
يف  الطاهـر  مبخـوت  بـن  الطيـار 
حـادث يدمـي القلوب بعد سـقوط 
الجلـل  املصـاب  وبهـذا  طائرتـه، 
لعائلتـه  الخالصـة  تعـازي  أقـدم 
الوطنـي  الجيـش  أفـراد  ولـكل 
إليـه  إنـا   و  للـه  إنـا  الشـعبي.. 

راجعـون".

أيمـن  األول،  الوزيـر  اسـتقبل 
بقـر  الرحمـان،   عبـد  بـن 
الحكومـة، فريـق التقييـم املوفـد 
االتحـاد  مفوضيـة  قبـل  مـن 
اإلفريقـي، الـذي يرأسـه أقـراي 
عـن  أمبـايل،  دوغـاس  جـون 
وكالـة التنمية لاتحـاد اإلفريقي- 

النيبـاد، والذي يقـوم بزيارة عمل 
ترشـحها  إطـار  يف  الجزائـر  إىل 
السـتضافة مقر الوكالـة اإلفريقية 

لألدويـة.
وكشـف بيـان ملصالـح الوزير 
فرصـة  شـكل  اللقـاء  أن  األول، 
الكامـل  الجزائـر  التـزام  لتأكيـد 
والثابـت نحـو إفريقيـا واالتحـاد 
دعـم  عـى  وعزمهـا  اإلفريقـي، 
تعزيـز  إىل  الراميـة  مبادراتـه 
اإلفريقيـني،  واالندمـاج  التكامـل 
وتجسـيد أهداف األجنـدة القارية 
2063، بمـا فيها مـروع الوكالة 
تـم  التـي  لألدويـة،  اإلفريقيـة 
العرض  التباحـث حـول  بشـأنها 

للمقـر. الجزائـري 

صـادق نـواب املجلـس الشـعبي الوطني ، عـى 3 مشـاريع قوانني، يف جلسـة علنية ترأسـها 
رئيـس املجلـس إبراهيـم بوغـايل، بحضور وزيـرة العاقات مـع الربملان بسـمة عـزوار، ووزير 

العـدل حافـظ األختـام، عبد الرشـيد طبي.
وصـّوت نـواب املجلـس باألغلبية عى املشـاريع قوانـني ويتعلـق األمر بمروع قانـون يحدد 
تنظيـم السـلطة العليـا للشـفافية والوقايـة مـن الفسـاد ومكافحتـه وتشـكيلتها وصاحيتها، 
مـروع القانـون املتضمـن التقسـيم القضائـي، مروع قانـون يعـدل ويتمم ألمـر رقم -75

59 املـؤرخ يف 20 رمضـان عـام 1395 املوافـق 26 سـبتمرب سـنة 1975 واملتضمـن القانـون 
التجـاري.، ومـروع عضـوي يحـدد انتخاب أعضـاء املجلـس األعى للقضـاء وقواعـد تنظيمه 
وعملـه.  وتسـتند أحكام مـروع القانون عى العديـد من االتفاقيـات واملعاهـدات الدولية التي 
صادقـت عليها الجزائـر كاتفاقية االتحاد اإلفريقي ملكافحة الفسـاد لسـنة 2003 وكـذا اتفاقية 

األمـم املتحـدة ملكافحـة الفسـاد يف نفس السـنة وغرها مـن االتفاقيـات املماثلة.

طيـار  رائـد  أستشـهد 
متأثـرا بجروحـه، أول أمـس، 
إثـر تحطـم طائـرة عسـكرية 
 29 ميـغ  نـوع  مـن  مقاتلـة 
خـال  نقنـي  خلـل  بسـبب 
مهمـة تدريبيـة مربمجـة بعد 
إقاعهـا مبـارشة مـن القاعدة 
بالناحيـة  بوسـفر  الجويـة 

الثانيـة. العسـكرية 
لـوزارة  بيـان  وكشـف 
الدفـاع الوطنـي: "إثـر مهمـة 
تحطمـت  مربمجـة،  تدريبيـة 
مسـاء يوم 28 مـارس الجاير 
طائـرة عسـكرية مقاتلـة مـن 
نـوع ميـغ 29، بسـبب خلـل 
تقنـي بعـد إقاعهـا مبـارشة 
الجوية بوسـفر  القاعـدة  مـن 
بالناحيـة العسـكرية الثانية".
ذاتـه  البيـان  أضـاف  و 
تمكـن  رغـم   "و  أنـه  إىل 
نتـج  القفـز،  مـن  الطياريـن 
عـن الحـادث استشـهاد الرائد 
الطيـار بـن مبخـوت الطاهـر 
متأثـرا بجروحـه باملستشـفى 
العسـكري الجهـوي الجامعي 

بوهـران بالناحيـة العسـكرية 
الثانيـة".

ذاتـه:  البيـان  أضـاف  و 
الحـادث  هـذا  إثـر  "وعـى 
السـعيد  الفريـق  أمـر  األليـم 
أركان  رئيـس  شـنقريحة، 
الشـعبي  الوطنـي  الجيـش 
بفتـح تحقيـق فـوري ملعرفـة 
الحـادث". وظـروف  أسـباب 

الجلـل،  املصـاب  وبهـذا 
السـعيد  الفريـق  "يتقـدم 
أركان  رئيـس  شـنقريحة، 
الشـعبي  الوطنـي  الجيـش 
باسـمه الخـاص وباسـم كافة 
مسـتخدمي الجيـش الوطنـي 
التعـازي  بأصـدق  الشـعبي، 
الشـهيد  أرسة  إىل  واملواسـاة 
املـوىل  إىل  مترضعـا  وأقاربـه، 
الفقيـد  يتغمـد  أن  القديـر 
يسـكنه  وأن  رحمتـه  بواسـع 
فسـيح جنانـه، وأن يلهـم أهله 

جميـل وذويـه 
الصرب والسـلوان. إنـا لله و 

راجعون". إليـه  إنا 

قرارات هامة حواها العدد األخير من الجريدة الرسمية.. وإنهاء مهامات

ذّكر بوجوب التعامل مع قضايا الشعوب على قدم المساواة

بحضور وزير العدل حافظ األختام

مع استمرار األئمة في تخفيف الصلوات والخطب والدروس وتجنب التطويل

كل التفا�سيل عن ت�سيير جامع الجزائر

بوغالي: الجزائر تقوم الآن بتكييف القوانين 
وجعلها تن�سجم والد�ستور الجديد

ر�سميا.. رفع اإجراءات التباعد بالم�ساجد "اأثناء ال�سالة"

تضمـن العدد األخـر من الجريدة الرسـمية، 
قـرارات وقعهـا رئيـس الجمهورية عبـد املجيد 
يحـّدد  رئاسـيا  مرسـوما  غـرار  عـى  تبـون، 
تنظيـم جامع الجزائـر وتسـيره.، باإلضافة إىل 

قـرارات بإنهـاء مهام.
تضمنـه  الـذي  الرئـايس  املرسـوم  وكشـف 
العـدد األخـر مـن الجريـدة الرسـمية العـدد 
20، "أهـداف جامـع الجزائر املتمثلـة يف خدمة 
الريفـة  النبويـة  والسـنة  الكريـم  القـرآن 
واإلسـهام يف إحياء الشـعائر الدينية، واملساهمة 
يف تعزيز الشـبكة الــوطنية للمسـاجد وترقية 
الخطـاب الدينـي املرجعـي، والتعريـف بالقيم 
وتسـامح  سـام،  مـن  لإلسـام،  األصيلـة 
ووسـطية واعتـدال، وترقيـة حـوار الحضارات 
وإرسـاء روابـط متينة عـى املسـتوى الدويل".
وأضـاف املصدر ذاتـه، "إحـداث تأثر ديني 
علمي عـى الصعيدين الوطني والـدويل، وترقية 
البحـث  ودعـم  الجامعـي  التكويـن  منظومـة 
الدينـي،  املجـال  يف  املتخصصـة  والدراسـات 

وتطويـر السـياحة الدينيـة وتشـجيعها".
حيـث  الجزائـر،  جامـع  يف  العـدد  وفصـل 
إىل جانـب  الجزائـر  أنـه "يضـّم جامـع  أكـد 
قاعـة الصاة والسـاحة املجـاورة لهـا، املنارة، 
سـاحة املسـجد، دار القـرآن، املكتبـة، املركـز 
الثقـايف، مقر الحمايـة املدنية، املحطـة التقنية، 
مقـر اإلدارة، الحدائـق واملسـاحات الخـرضاء، 

وغرهـا".
عـى  "تـرف  ذاتـه،  املصـدر  وأوضـح 
الجزائـر"،  جامـع  "عمـادة  الجزائـر  جامـع 
وهـي مؤسسـة عموميـة ذات طابـع خـاص، 
تتمتّـع بالشـخصية املعنوية واالسـتقال املايل، 

الجمهوريـة. رئيـس  لـدى  وتوضـع 
الجريـدة  العـدد األخـر مـن  كمـا جـاء يف 
الرسـمية، قـرارات عديـدة حيـث أنهـى رئيس 
الجمهورية مهام 4 رؤسـاء دوائر عى مسـتوى 
واليتـي سـطيف ووهـران، لتكليفهـم بوظائف 
أخـرى، فيمـا تم تعيـني رؤسـاء دوائـر جدد.

مصطفـى  مهـام  بإنهـاء  األمـر  ويتعلـق 
بواليـة  بـاي  صالـح  دائـرة  عـن  محجـوب 
سـطيف، وبواليـة وهـران إنهـاء مهـام كل من 
مـراد رحموني بدائـرة وهران، ومحمـد مزيان 
بدائـرة السـانية وعبـد الحكيم فقـراوي بدائرة 

تليـات. وادي 
فيمـا عنّي مرسـوم رئايس آخـر كا من مراد 
رحموني عـى رأس دائرة صالح باي بسـطيف 
ومصطفـى  وهـران  بدائـرة  مزيـان  ومحمـد 
محجـوب بدائـرة داودي تليات، وعبـد الحكيم 

فقـراوي بدائرة السـانية.

قـررت وزارة الشـؤون الدينيـة واألوقـاف 
رفع إجـراءات التباعـد أثناء الصـاة والعودة 
إىل "هيئـة الصـاة العاديـة", وذلـك بالنظر 
إىل "التحسـن امللحـوظ" يف الوضـع الصحـي 
شـهدته  الـذي  كورونـا  بفـروس  املتعلـق 
الجزائر، مؤكـدة "إمكانية العـودة إىل تطبيق 
كل اإلجـراءات الصحيـة الوقائيـة إذا وقعـت 

تطـورات أخـرى يف الحالـة الوبائيـة".
وحسـب بيـان صادر عـن وزارة الشـؤون 
الدينيـة أنـه "بالنظر إىل التحسـن امللحوظ يف 
الوضـع الصحـي املتعلـق بفـروس كورونا, 
مـع  التشـاوري  التنسـيقي  االجتمـاع  وإثـر 
فـروس  ورصـد  ملتابعـة  العلميـة  اللجنـة 

كورونـا, تدعـو اللجنـة الوزاريـة للفتوى اىل 
التخفيـف مـن اإلجـراءات الوقائيـة املتعلقـة 
باملسـاجد, تكيفـا مـع املسـتجدات الصحيـة 
واإلبقـاء عى القـدر املطلوب مـن االحتياطات 

الـذي يتناسـب مـع الوضعيـة الحاليـة".
كما قـررت وزارة الشـؤون الدينيـة  أيضا 
فتـح مصليـات النسـاء واملكتبات املسـجدية 
والحلقـات  األسـبوعية  الـدروس  واسـتئناف 
والربـوي  العلمـي  والنشـاط  التعليميـة 
التعليـم  وأسـتاذات  الدينيـات  للمرشـدات 
القرآنـي, مـع "اسـتمرار األئمـة يف تخفيـف 
وتجنـب  والـدروس  والخطـب  الصلـوات 

التطويـل" بنـاء عـى قـرار اللجنـة.

رضورة  عـى  الفتـوى  لجنـة  وشـددت 
"مواصلـة األخـذ ببعـض اإلجـراءات الوقائية 
مثـل اسـتعمال القنـاع الواقـي والحرص عى 
النظافـة والتعقيـم", الفتـة اىل أن الفـروس 

"مـا يـزال موجـودا واالحتيـاط رضوري".
مـن جانب آخـر, دعـت اللجنـة اىل اإلقبال 
عـى اسـتعمال اللقـاح ضـد كورونـا قصـد 
تحقيـق "مزيـد مـن اإلنجـازات يف الوضعية 
الصحيـة والوصول إىل املناعـة الجماعية" مع 
"التحـي باليقظـة وروح التضامـن بني أفراد 
الجهـات املختصـة  املجتمـع والتعـاون مـع 

املسـؤولة عـن الوضـع الصحي".

الوطنـي،  الشـعبي  املجلـس  رئيـس  أشـاد 
غرباهيـم بوغـايل، بمـا تشـهد الجزائـر مـن إعادة 
بتكييـف  اآلن  تقـوم  حيـث  للمؤسسـات،  بنـاء 
القوانـني وجعلها تنسـجم والدسـتور الجديد وكذا 

مـع مـا أبرمتـه مـن اتفاقيـات دوليـة.
ونـّوه بوغايل، خال اسـتقباله وفـدا عن الربملان 
بسياسـة  شـيدر،  أندريـاس  يقـوده  األوروبـي 
الجزائـر الخارجيـة، حيـث جـدد التأكيـد التـزام 
الجزائـر باملبـادئ والثوابـت التي تتبناهـا خاصة 
فيمـا يخـص عـدم التدخـل يف الشـؤون الداخليـة 
للـدول ومسـاندة القضايـا العادلة وحـل النزاعات 

السـلمية. بالطرق 
وذكـر رئيـس املجلـس، يف مسـتهل اللقـاء، أن 
هـذه الزيـارة تنـدرج ضمـن تمتني العاقـات بني 
الجزائـر والربملـان األوروبـي باعتبـار أن الجزائر 
تعـد أهـم رشيـك ألوروبـا، كمـا أكـد أن املجلـس 

يسـعى  التاسـعة،  عهدتـه  يف  الوطنـي،  الشـعبي 
لتطويـر هذه العاقـات عن طريق لجـان الصداقة 
وكـذا عـن طريـق اللجنـة املشـركة بـني الجزائر 

وأوروبا.
وقـد شـكر رئيـس املجلـس، إبراهيـم بوغـايل، 
الوفـد عـى هـذه الزيـارة وعـى مهمتـه النبيلـة 
واملتمثلـة يف نـرة الشـعب الصحـراوي وحقـه 
يف تقريـر مصـره وعـى الوقـوف بجانبـه تجـاه 
املعانـاة التـي يتعـرض لهـا مـن قبـل االحتـال 

املغربـي .
واعتـرب رئيس املجلـس أعضاء الوفـد األوروبي، 
أحسـن سـفراء لنقل الصـورة الحقيقيـة للمعاناة 
املسـتمرة والظلم املسلط عى الشـعب الصحراوي.

ويف هـذا الصدد، ذكـر بوجوب التعامـل مع قضايا 
الشـعوب عى قـدم املسـاواة ونرة كل الشـعوب 

خاصة الشـعبني الصحراوي والفلسـطيني.

مـن جهتـه، ذكـر رئيـس الوفـد األوروبـي بأن 
الجزائر تسـتحق الشـكر عـى ما ظلـت تقدمه من 

دعـم الفت لقضيـة الشـعب الصحـراوي العادلة.
يف هـذا السـياق، نـوه الطرفـان بقـرار محكمة 
اسـتغربا  نفسـه  الوقـت  ويف  األوروبيـة  العـدل 
االنحـراف األخـر ململكـة إسـبانيا حـني ذهبت يف 
اتجـاه التنكـر للقضية العادلـة، والتي اسـتغربها 
واسـتهجنها األحرار والرفاء يف الربملان اإلسـباني 
وحتى الشـعب اإلسـباني الـذي ندد بذلـك يف أكثر 

مـن مدينة إسـبانية.
هـذه  يف  الطرفـان  تنـاول  ذلـك،  جانـب  إىل 
العاقـات  يف  باالسـتثمار  االلتـزام  املحادثـات، 
والعمـل عى تقريب الشـعوب وتحسـني العاقات، 
بعـض  تنتهجهـا  التـي  السياسـات  وتصويـب 
الحكومـات بعيـدا عـن رغبـة شـعوبها وممثـي 

. شـعوبها
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العلمـي  للبحـث  العـام  املديـر  أفـاد 
التعليـم  بـوزارة  التكنولوجـي  والتطويـر 
أن  بوهيشـة،  محمـد  الربوفيسـور  العـايل، 
وطنـي  تصنيـف  إعـداد  بصـدد  الـوزارة 
للجامعـات الجزائريـة، يعلـن عـن نتائجـه 
يف  أملـه  عـن  معربـا  املقبـل،  مـاي  شـهر 
تصنيـف 5 جامعـات جزائرية عـى األقل من 

عامليـا. األوىل  جامعـة  الــ200  بـني 
وقـال بوهيشـة لـدى نزولـه عـى برنامج 
أن  األوىل،  اإلذاعيـة  للقنـاة  الصبـاح  ضيـف 
وطنـي  تصنيـف  إنجـاز  بصـدد  الـوزارة 
تحديـد  أساسـه  عـى  ليتـم  للجامعـات 
الجامعـات التي سـُرافق لدخـول التصنيف 
جامعـة   19 تصنيـف  إىل  مشـرا  العاملـي، 
جزائريـة عامليـا عى غـرار جامعتي سـيدي 
بلعباس وسـطيف، قائا "نأمل يف السـنوات 
املقبلـة أن نصـل إىل  تصنيـف عـى األقل  5 
أو 6 جامعـات جزائريـة من بـني الجامعات  
الــ200 أو الــ500 األوىل يف العالم، متطرقا 
إىل التجربـة املريـة التـي حّققت- حسـبه 
- قفـزة نوعيـة بفضل تشـكيل خليـة مكلفة 

بالتصنيـف العاملـي يف كل جامعـة.
تعزيـز  بهـدف  انـه  املتحـدث  وأضـاف 

حوكمـة البحـث العلمـي، وتثمـني البحـوث 
والدراسـات، فـإن املنصـة الرقميـة التي تم 
إعدادهـا مؤخرا، تضـم حاليا أزيـد من 870 
مجلـة علميـة 287 منهـا مصنفـة يف املرتبة 
لتعبئـة  متواصـل  العمـل  أن  مؤكـدا  "ج"، 
املنصـة بالتنسـيق مع الـوكاالت املوضوعاتية 
التـي تتوفـر عى رصيـد هام مـن املحتويات 

. لعلمية ا
كما أوضح فيمـا يتعلق باملجلـس الوطني 
للبحـث العلمـي و التكنولوجيات إن دسـرة 
املجلـس و تنصيبـه رسـميا من قبـل الوزير 
األول تنفيـذا لتوجيهات الرئيـس، يعد تعبرا 
حقيقيـا وترجمة إلرادة السـلطات العليا للبلد 
إلعـادة االعتبار للجامعـة الجزائرية و للبحث 
العلمـي التـي سـيرأس البنـاء املؤسسـاتي 
للدولـة مشـرا إىل أنه خـال  الفـرة املمتدة 
ما بني سـنة 1997 إىل غاية سـنة 2021  تم 
إنفـاق 154  مليـار دينـار بمعـدل 6 ماير 
دينـار سـنويا  لتطوير البحـث العلمي، وهي 
مـؤرشات ضئيلـة مقارنـة بالـدول املتقدمة 
لكنهـا مبالـغ معتـربة، نظـرا للناتـج املحي 
- يضيـف املتحـدث -، داعيـا إىل اسـتحداث 
آليـات جديـدة لتمكـني القطاع الخـاص من 

تمويـل القطـاع البحثي.
واسـتذكر يف سـياق آخـر ممثـل الـوزارة 
جملـة االتفاقيـات التـي أبرمـت بـني وزارة 
الجزائريـة  العلمـي  والبحـث  التعليـم 
ضمـن  املندرجـة  التونسـية  ونظرتهـا 
البحثيـة،  املنظومـة  تطويـر  إسـراتيجية 
موضحـا أنهـا تخـص إعـادة بعـث التعاون 
والراكـة بـني البلديـن وعليـه - يضيـف - 
تـم الركيز عـى عـدة جوانب منها تشـجيع 
البحـث العلمـي وتعزيـز الحركيـة الطابية 
تخصيـص  جانـب  إىل  األسـاتذة،  وتبـادل 
نسـبة مـن منـح الحركيـة لطلبـة الدكتورة 
وفتـح منصات علميـة بني األسـاتذة والطلبة 

مـن البلديـن.
التخصصـات  بخصـوص  أوضـح  كمـا 
الجامعيـة املسـتهدفة يف إطـار برنامج إعادة  
بعث الحركيـة العلمية بـني الجزائر وتونس، 
رئيسـية  محـاور  ثـاث  تحديـد  تـم  أنـه 
تتمثـل يف األمـن الغذائـي، األمـن الطاقـوي 
السياسـة  مـع  تماشـيا  املواطـن  وصحـة 
العامـة للدولة، مشـرا إىل إمكانية توسـيعها 
لتشـمل تخصصات أخـرى عى غـرار الذكاء 

الصناعـي واألمـن السـيبراني.

الصباح الوطني

وزارة  إىل   " "الكنابسـت  نقابـة  رفعـت 
الربيـة، مطلبـا محّذرة من خطـورة تداعيات 
لتأجيـج  الراميـة  املفضوحـة  املمارسـات 
الوضـع وانسـداده، كما حـّذرت مـن تبعات 
ممارسـات بعـض األطـراف للدفـع بالوضع 
إىل انزالقـات قالـت إنهـا تتـربأ منهـا ومـن 

مسـؤوليتها. تتحمـل  وال  تداعياتهـا 
وعـرّب املكتـب الوطنـي لـ"الكنابسـت" يف 
بيـان له عن  اسـتياءه اتجـاه الطريقـة التي 
تعاملـت بها مصالـح وزارة الربيـة الوطنية 
مطلـب النقابـة املتعلـق بتوفر مـكان انعقاد 
الـدورة الطارئـة للمجلس الوطنـي من حيث 
التجاهـل وعدم إيـاء الطلب العنايـة الازمة، 
االسـتفزازية  اإلجـراءات  تصاعـد  ظـل  يف 
بوتـرة متسـارعة وغـر بريئـة ومتزامنة عرب 
كافـة مديريات الربية ضد األسـاتذة السـيما 
العامـة  الجمعيـات  انعقـاد  فـرات  خـال 

واملجالـس الوالئيـة واملجلـس الوطني.
وقـال البيـان انـه أمـام هـذا عقـد املكتب 
  CNAPESTEكنابسـت لنقابـة  الوطنـي 
اجتماعـا طارئـا يوم األحـد 27 مارس 2022 
باملقر الوطني عشـية انعقاد الـدورة الطارئة 
للمجلـس الوطنـي، والتي كان مقـررا عقدها 
يومـي 28 و29 مـارس 2022، وذلـك قصد 
امليدانـي  الواقـع  مسـتجدات  عـى  الوقـوف 
الطارئـة  بالـدورة  املرتبطـة  والتحضـرات 

الوطني. للمجلـس 
بالتعليمـات  الوطنـي   املكتـب  ونـّدد 
منحـة  وتجميـد  املسـاس  بشـأن  الصـادرة 
اللجـوء  مـع  )املردوديـة(  الربـوي  األداء 
للتشـهر والضغط واملسـاومة عشـية انعقاد 
املجالـس الوالئيـة والدورة الطارئـة للمجلس 
الوطنـي، ومـع األسـبوع األخـر مـن الفصل 
الدراسـية  السـنة  مـن  الثانـي  الـدرايس 
2021/2022 وقبـل أيـام مـن حلول شـهر 

الفضيـل. رمضـان 

    وذّكـر املكتـب الوطنـي لنقابة كنابسـت
الوطنـي  املجلـس  بقـرار    CNAPESTE
 2022 مـارس  و05   04 يومـي  املنعقـد 
بثانويـة فرانتـز فانون ببومـرداس، والقايض 
بتوقيـف اإلرضاب بصيغته املتجددة أسـبوعيا 
وملـدة يومـني فإنـه يشـيد بااللتـزام امليداني 
لألسـاتذة  الواسـعة  والتعبئـة  والنضـايل 
الـكي  وكـذا مواصلـة دعمهـم وانخراطهـم 
وتمسـكهم بقـرار املجلـس الوطنـي القايض 
مسـتوي  عـى  النقـاط  صـب  بمقاطعـة 

الرقميـة. األرضيـة 
   وأكـد املكتـب الوطنـي لنقابـة كنابسـت

يتابـع عـن كثـب  انـه هـو    CNAPESTE
تسـارع األحـداث والتطـورات امليدانية وقف 
عى عديـد املنـاورات التي تسـتهدف تنظيمه  
النقابـي كنابسـتCNAPESTE، كمـا رصد 
بقلـق كبـر سلسـلة املضايقـات التـي طالت 
ممثيلينـا النقابيني يف الواليـات، والضغوطات 
املمارسـة ضـد الزميـات والزماء األسـاتذة 
بخصـوص القـرار السـيد للمجلـس الوطني 
املتعلـق بمواصلـة مقاطعة صـب النقاط عى 

الرقمية. األرضيـة  مسـتوي 

الوطنـي  املكتـب  السـياق  ذات  يف  ووّجـه 
للنقابـة نـداء اىل كافـة األسـاتذة إىل مواصلة 
بـذل مزيد مـن املجهـودات لطمأنـة التاميذ 
لتفويـت  وبيداغوجيـا  علميـا  ومرافقتهـم 
بالنقابـة،  يربـص  مـن  كل  عـى  الفرصـة 
العمليـة  سـرورة  حـول  تأكيـده  مجـددا 
التقييميـة البيداغوجيـة يف عاقتهـا الثنائيـة 
)أسـتاذ - تلميـذ( والتـي تمت وتتـم بصورة 
عاديـة تتوافـق واملعايـر العلميـة املعتمدة يف 
هذا الشـأن، ويمكـن لكافـة األوليـاء التقرب 
مسـتوي  ومعرفـة  ملتابعـة  األسـاتذة  مـن 

أبنائهـم.
    وختـم البيـان بالتأكيـد "انـه أمـام هذا 
الوضـع املتـأزم قـّرر املكتب الوطنـي للنقابة 
تأجيـل الـدورة الطارئـة للمجلـس الوطنـي 
التـي كانـت مقـّررة يومـي 28 و29 مـارس 
2022 إىل أجـل يحدد تاريخـه ومكانه الحقا، 
داعيـا الجمعيـات العامـة واملجالـس الوالئية 
املسـتجدات  ملتابعـة  مجنديـن  البقـاء  إىل 
وبلـورة املقرحـات ورص الصفـوف ملتفني 
حـول نقابتهـم لحمايـة مكاسـبهم وتحقيق 

 . لبهم مطا

العـايل  التعليـم  وزيـر  كشـف 
الباقـي  عبـد  العلمـي  والبحـث 
قبـول  "إمكانيـة  عـن  زيـان،  بـن 
مـن  آخريـن  مشـاركني  أعضـاء 
مجـال  يف  العـايل  املسـتوى  ذوي 
الجزائرية  األكاديميـة  اختصاصـات 
للعلوم والتكنلوجيات، للمسـاهمة يف 
التطـور العلمـي والتكنولوجي، عى 
أن يتـم انتقاؤهـم من قبـل الجمعية 
العامـة يف إحـدى دوراتهـا، علما أن 
لهـم  يحـق  ال  املشـاركني  األعضـاء 

العامـة". الجمعيـة  يف  التصويـت 
زيـان  بـن  تريحـات  وجـاءت 
عـرض  خـال  األمـة  بمجلـس 
يحـدد  الـذي  القانـون  مـروع 
تنظيـم األكاديميـة الجزائرية للعلوم 
وسرها  وتشـكيلتها  والتكنولوجيات 
القانـون  مـروع  وكـذا  ومهامهـا 
الوطنـي  املجلـس  ملهـام  املحـّدد 
والتكنولوجيـات  العلمـي  للبحـث 

وتنظيمـه. وتشـكيلته 
وأكـد بـن زيـان خـال عرضـه 
جلسـة  يف  القانونـني  ملروعـي 
املجلـس،  رئيـس  ترأسـها  علنيـة 
األكاديميـة  أن  قوجيـل،  صالـح 
الجزائريـة للعلـوم والتكنولوجيـات 
واملجلـس الوطنـي للبحـث العلمـي 
علميتـان  "هيئتـان  والتكنولوجيـا 
أول  دسـتور  كرسـهما  مسـتقلتان 
تحـت  وضعهمـا  وتـم  نوفمـرب 
وصايـة رئيس الجمهورية"، مشـرا 
هيـاكل  إىل  ينتميـان  "ال  أنهمـا  إىل 
ومؤسسـات قطـاع التعليـم العـايل 

العلمـي". والبحـث 
العـايل  التعليـم  وزيـر  وأبـرز 
والبحـث العلمـي عبـد الباقـي بـن 
القانـون  مروعـي  أهميـة  زيـان، 
األكاديميـة  لتنظيـم  املحـّدد 
الجزائريـة للعلـوم، واملحـدد ملهـام 
املجلـس الوطنـي للبحـث العلمي يف 
تطويـر املناهج والربامـج من خال 
والتكنولوجيـات  العلـوم  ترقيـة 

املجتمـع. يف  أثرهـا  وتعزيـز 
وقـال بـن زيـان يف هذا السـياق، 
للعلـوم  الجزائريـة  األكاديميـة  أن 
والتكنولوجيـات عبـارة عـن "هيئة 
تفكـر وخربة واستشـارة يف مختلف 
والتكنولوجيـات  العلـوم  مجـاالت 
العريـة، وهـي رشيـك ملؤسسـات 
العموميـة  والهيئـات  الدولـة 
املجلـس  أن  حـني  يف  والخاصـة"، 
الوطنـي "يتكفـل برسـم السياسـة 
الوطنيـة للبحـث العلمـي والتطوير 
التكنولوجي يف العلـوم والتكنولوجيا 
ويحـدد  االجتماعيـة  العلـوم  وكـذا 
الربامـج  بـني  األولويـات  سـيما 
الوطنيـة للبحـث وتنسـيق وتقييـم 

. تنفيذهـا" 
األكاديميـة  أن  الوزيـر  وذكـر 
الجزائريـة للعلـوم والتكنولوجيـات 
"تأتـي  الدسـتور  كرسـها  التـي 
املؤسسـاتي  للـرح  لتضـاف 
الوطنـي، السـيما يف مجـال مواكبـة 
ومرافقـة حركيـة التطـور العلمـي 
والتكنولوجـي واملسـاهمة يف تطوير 
العلـوم  تدريـس  وبرامـج  املناهـج 

والتكنولوجيـات".

أن  الخصـوص  بهـذا  وأضـاف 
مؤسـي هـذه الهيئـة الذيـن يبلـغ 
عددهـم 46 عضـوا "تـم انتقاؤهـم 
االمتيـاز  معايـر  أسـاس  عـى 
واملؤلفـات  األبحـاث  حيـث  مـن 
مجـاالت  يف  األخـرى  واملسـاهمات 
إىل  بالنظـر  وكـذا  اختصاصهـم" 
مصـف  مـن  الجامعيـة  "رتبهـم 
األسـتاذية يف الجامعـات واملـدارس 
الكـربى ومراكـز ومخابر  واملعاهـد 
وكـذا  واألجنبيـة  الوطنيـة  البحـث 
شـخصيات جزائريـة تمثـل النخبة 
والجاليـة  الداخـل  مـن  العلميـة 
جدارتهـا  أثبتـت  الخـارج،  يف 
للعلـوم  العامليـة  املنظومـة  ضمـن 

لتكنولوجيـات". وا
األعضـاء  بقيـة  أن  إىل  وأشـار 
ال154 "سـيتم انتقاؤهـم مـن قبل 
نظرائهـم يف إحـدى دورات الجمعية 
العـدد  ليصـل  لألكاديميـة  العامـة 
 200 إىل  عندمـا تكتمـل تشـكيلتها 
عضـو دائـم"، مشـرا إىل أن هـؤالء 
"سيكتسـبون صفـة عضويـة مدى 
يف  بـه  معمـول  هـو  كمـا  الحيـاة، 

العالـم". أكاديميـات  جميـع 
ولدى تطرقـه إىل مروع القانون 
الـذي يحدد مهـام املجلـس الوطني 
والتكنولوجيـات  العلمـي  للبحـث 
وتشـكيلته وتنظيمـه، أكـد الوزيـر 
"تعزيـز  إىل  يرمـي  التعديـل  أن 
املجلـس بخليـة تتوىل مهمـة اليقظة 
تكييـف  جانـب  إىل  واالسـتراف، 
هـذا القانـون مـع أحكام الدسـتور 

الجديـد".
وأكـد أن اسـتحداث هـذا املجلس 
السـلطات  لرغبـة  "تجسـيدا  جـاء 
العموميـة يف إعـادة بعث السياسـة 
تعزيـز  إىل  الراميـة  الوطنيـة 
أسـس االقتصـاد الوطنـي وترقيـة 
إعـاء  إىل  والهادفـة  املجتمـع، 
والتطويـر  العلمـي  البحـث  مكانـة 
يف  االسـتثمار  ودعـم  التكنولوجـي 
والتطبيقـات  واملهـارات  املعـارف 

لتكنولوجيـة". ا
وثّمنـت لجنـة الربيـة والتكوين 
العلمـي  والبحـث  العـايل  والتعليـم 
الدينيـة، مروعي هذين  والشـؤون 
القانونـني اللذين يندرجـان يف إطار 
البحـث  ترقيـة  إىل  الدولـة  سـعي 
وداعمـا  رافـدا  بصفتـه  العلمـي 
واملجتمعيـة  االقتصاديـة  للتنميـة 
املنشـودة يف إطـار مسـعى الجزائر 
رئيـس  بـه  بـادر  الـذي  الجديـدة، 

الجمهوريـة، عبـد املجيـد تبـون.
الربيـة  للتذكـر، تعكـف لجنـة 
والتكويـن والتعليـم العـايل والبحث 
العلمـي والشـؤون الدينيـة ملجلـس 
تقريريهـا  إعـداد  عـى  األمـة 
مروعـي  حـول  التكميليـني 
يف  الحقـا  لتقديمهمـا  القانونـني 
ظهـرة  املقـررة  العامـة  الجلسـة 
اليـوم األربعـاء 30 مـارس 2022، 
ُص لعمليـة املصادقة  والتي سـتُخصَّ
عـى عـدٍد مـن مشـاريع القوانـني 
بمجلـس  ومناقشـة  دراسـة  محـل 

األمـة.
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أكد أهمية األكاديمية ومجلس البحث النقابة لّوحت بتصعيد اإلضرابات بعد االستفزازات والمضايقات تعرض لها األساتذة 
العلمي في تطوير المناهج والبرامج

 ُيعلن عن نتائجه شهر ماي المقبل

عودة الن�سداد بين وزارة التربية و"الكناب�ست"..
بن زيان يك�سف "تفا�سيل" المدار�س على فوهة بركان

كيفية انتقاء اأع�ساء الأكاديمية 
الجزائرية للعلوم والتكنولوجيات

ت�سنيف 19 جامعة جزائرية عالميا ولأول مرة اإعداد ت�سنيف 
وطني للجامعات

  ت�سجيل 870 مجلة جديدة على  المن�سة الرقمية
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أرشف محمــد هانــي، رئيــس لجنــة 
ــة،   ــاون والجالي ــة والتع ــؤون الخارجي الش
ــب  ــم تنصي ــى مراس ــس، ع ــر املجل بمق
ــر –  ــة الجزائ ــة للصداق ــة الربملاني املجموع
ــا  ــة غان ــفر جمهوري ــور س ــا، بحض غان
بالجزائــر وممثــل عــن وزارة الشــؤون 

الخارجيــة.
وذّكــر هانــي يف كلمــة ألقاهــا باملناســبة، 
ــط  ــي ترب ــات الت ــز للعاق ــتوى املمي باملس
البلديــن والــذي جســده الدعــم الــذي 
ــة  ــا لرئاس ــح غان ــر لرش ــه الجزائ قدمت
ــة  ــرة القاري ــارة الح ــة التج ــة منطق أمان
ــا  ــد غان ــذا تأيي ــة، وك ــن جه ــة م اإلفريقي
ــس  ــو مجل ــب عض ــر ملنص ــح الجزائ لرش
ــي  ــاد اإلفريق ــدويل لاتح ــن ال ــلم واألم الس
جهــة  مــن   2019-2022 بــني  مــا 
أخــرى، مؤكــدا يف الســياق نفســه، رضورة 
ــق  ــن طري ــة ع ــات الثنائي ــم العاق تدعي
الدبلوماســية الربملانيــة مــن خــال تبــادل 
الزيــارات، تعميــق التشــاور التنســيق بــني 
ــارب  ــادل التج ــني وتب ــني التريعيت الهيئت

والخــربات يف جميــع املجــاالت خاصــة 
ــة  ــرات اإلقليمي ــورات والتغ ــل التط يف ظ

ــم. ــها العال ــي يعيش ــة الت والدولي
ومــن جهتــه، نــّوه الســفر بجــودة 
العاقــات السياســية التــي تجمــع البلديــن 
ليشــمل  التعــاون  وأكــد رضورة دعــم 
الجانــب االقتصــادي مشــيدا بالــدور الــذي 
يجــب أن يلعبــه الربملــان كونــه منــربا يمثل 
صــوت الشــعب يف دعــم روابــط التضامــن 
والتعــاون خاصــة وأن الجزائــر قــد أثبتــت 

ــة. ــاحة القاري ــا يف الس وجوده
ــة،  ــؤون الخارجي ــل وزارة الش ــد مث وأك
مــن جهتــه، عمــق روابــط التضامــن 
والصداقــة والتعــاون التاريخيــة التــي 
تربــط الجزائــر بغانــا والتــي انصهــرت يف 
بوتقــة الكفــاح البطــويل لشــعبيهما حيــث 
ــدان القيــم املشــركة للحريــة  يتقاســم البل
والنضــال مــن أجــل تحريــر القــارة 
ــا  ــا، كم ــن قضاياه ــاع ع ــة والدف اإلفريقي
أشــاد بمســتوى العاقــات السياســية بــني 
ــول  ــر ح ــات النظ ــق وجه ــن وتطاب البلدي

القضايــا اإلقليميــة والدوليــة خاصــة تلــك 
ــق  ــاند لح ــي املس ــف الغان ــة باملوق املتعلق
ــره،  ــر مص ــراوي يف تقري ــعب الصح الش
ــى  ــيق ع ــيحات والتنس ــم الرش ــذا دع وك
ــات. ــف املنظم ــات ومختل ــتوى الهيئ مس

رئيــس  بلقاســم  مســنادي  وألقــى 
ــر  ــة "الجزائ ــة للصداق ــة الربملاني املجموع
– غانــا" كلمــة باملناســبة، أكــد فيهــا 
الــدور الــذي تلعبــه مجموعــة الصداقــة يف 
ــن،  ــني البلدي ــة ب ــات الثنائي ــز العاق تعزي
وتوفــر الــروط املائمــة لدعــم التعــاون 
ــادي  ــال االقتص ــة يف املج ــيطه خاص وتنش
ــاء  ــتعداد أعض ــن اس ــا ع ــايف معرب والثق
املجموعــة للعمــل مــن أجــل تطويــر 
ــعبني  ــن والش ــدم البلدي ــا يخ ــات بم العاق

الصديقــني.
ــة  ــة الصداق ــون مجموع ــارة، تتك ولإلش
مــن مســنادي بلقاســم رئيســا، عبــد 
ــان  ــح، نائب ــطيبي صال ــال، ش ــم طب الكري
ــي  ــررا وع ــد مق ــقرس محم ــس، س للرئي

ــوا. ــال عض  فرايل. تقص

ــوزارة  ــام لل ــني الع ــرز األم أب
واملواصــات  الربيــد  وزارة 
الســلكية والاســلكية عبــد الــرزاق 
تجنــد  الجزائــر  "أن  بجنيــف 
ومواردهــا  البريــة  طاقاتهــا 
ــبكة  ــني الش ــة وتأم ــة لتقوي املادي
الوطنيــة للمواصــات الســلكية 
ــى  ــل ع ــا وتعم ــلكية،   كم والاس
وتنظيمــات  تريعــات  إعــداد 
تتمــاىش مــع التطــورات املســتجدة 
لرقيــة االســتثمار يف هــذا القطــاع 

االقتصــادي الحيــوي.
ــاركته  ــال مش ــذا خ ــاء ه وج
رفقــة وفــد هــام مــن قطــاع وزارة 
الســلكية  واملواصــات  الربيــد 
والاســلكية، يف أشــغال دورة ســنة 
2022 ملجلــس االتحــاد الــدويل 
ــف –  ــدة بجيني ــاالت املنعق لاتص
ــرة 21-31  ــال الف ــويرا، خ س

مــارس 2022.
و يف مداخلــة ألقاهــا خــال 
فعاليــات هــذا االســتحقاق الــدويل، 
تطــرق األمــني العــام للــوزارة  إىل 
بادنــا  ومســاهمات  نشــاطات 
ضمــن هيــاكل هــذه املنظمــة 
األمميــة املتخصصــة يف ميــدان 
ــات اإلعــام  االتصــاالت وتكنولوجي
واالتصــال، بصفتهــا عضــوا فاعا 

ــنة 1965. ــا س ــذ انضمامه من
حديثــه  معــرض  ويف  هــذا 
ــة  ــات املقارب ــاور وأولوي ــن مح ع
الجزائريــة الراميــة إىل تطويــر 
وتعميــم  االتصــاالت  قطــاع 
التكنولوجيــات  اســتخدامات 
الرقميــة بهــدف تشــجيع اندمــاج 
ــات  ــع املعلوم ــني يف مجتم املواطن
واقتصــاد املعرفــة، أفــاد أن جدول 
االتحــاد  مجلــس  دورة  أعمــال 
ــارك  ــي تش ــة الت ــدويل الجاري ال
فيهــا بادنــا، تمحــور حــول 

سياســة و إســراتيجية التخطيــط 
تقاريــر  دراســة  ضــوء  عــى 
نشــاطات فــرق العمــل. كمــا 
ــر  ــة التحض ــى مناقش ــب ع انص
ــاد،  ــة لاتح ــتحقاقات املقبل لاس
عــى غــرار مؤتمــر املندوبــني 
املفوضــني لســنة 2022، واملؤتمــر 
الراديويــة  العاملــي لاتصــاالت 
ــة  ــة العاملي ــنة 2023، والجمعي لس
الســلكية  املواصــات  لتقييــس 

. 2024 لســنة  والاســلكية 
ويف  آخــر،  جانــب  مــن 
بمشــاركتها  متصــل  ســياق 
املذكــورة،  الــدورة  أشــغال  يف 
ــمي  ــح رس ــا برش ــت بادن تقدم
ضمــن  عضويتهــا  لتجديــد 
ــدويل  ــاد ال ــس االتح ــكيلة مجل تش
2023- للفــرة  لاتصــاالت، 
ــني  ــر املندوب ــبا ملؤتم 2026، تحس
التئامــه  املزمــع  املفوضــني 
ــر  ــا – بح ــت – روماني ببوخارس
ــة 14  ــبتمرب إىل غاي ــرة 26 س الف

.2022 أكتوبــر 
تجــدر اإلشــارة يف هــذا اإلطــار، 
يف  يســتند  الــذي  املجلــس  أن 
القيــام بمهامــه عــى فــرق عمــل، 
يضطلــع يف صلــب االتحــاد الــدويل 
املســائل  بدراســة  لاتصــاالت 
تطويــر  لسياســات  الكــربى 
االتصــاالت يف الــدول األعضــاء، 
الحســن  بالســر  يهتــم  كمــا 
برامــج  وبتنســيق  لهياكلــه، 
ــى  ــة ع ــذا باملصادق ــل، وك العم
النفقــات. ومراقبــة  امليزانيــات 

إىل ذلــك، يضــم مجلــس االتحاد 
بهيكلتــه الحاليــة 48 عضــوا، مــن 
ــارك  ــي تش ــر الت ــم الجزائ بينه
ــة  ــا املكّون ــة إفريقي ــة ملنطق كممثل

مــن 13 مقعــدا.

يشــارك رئيــس الكنفيدراليــة 
العمــل  ألربــاب  الجزائريــة 
ســامي  محمــد  املواطنــني، 
لقــاء  يف  تونــس  يف  عاقــي، 
 " لتأســيس  يخصــص 
العمــل  أربــاب  تحالــف 

. " نكوفونيــني لفرا ا
ــة  ــان للكونفدرالي وكشــف بي
العمــل  ألربــاب  الجزائريــة 
عضــو  بصفتهــا  املواطنــني، 
ماحــظ يف هــذا التحالــف الــذي 
ألربــاب  منظمــة   28 يضــّم 
العمــل، ســتعكف الكنفيدراليــة 
العمــل  ألربــاب  الجزائريــة 
املواطنــني ضمــن هــذا الفضــاء 
الرويــج  عــى  املشــرك 
التــي  الكبــرة  للحركيــة 
ــري  ــاد الجزائ ــهدها االقتص يش
االســتثمار  فــرص  وترقيــة 
ــا  ــر به ــي تزخ ــة الت والراك

الســوق الوطنيــة.
وأضــاف البيــان، أن هــذه 
املشــاركة تنــدرج يف صميــم 
وإرادتهــا  منظمتنــا  مهــام 
وتطويــر  تعزيــز  يف  القويــة 
عــى  الراكــة  عاقــات 

وتشــجيع  الــدويل  املســتوى 
مؤسســاتنا  اندمــاج  إنجــاح 
االقتصاديــة يف الســوق الدوليــة.
والتقــى رئيــس الكنفيدراليــة 
العمــل  ألربــاب  الجزائريــة 
ســامي  محمــد  املواطنــني، 
ــه إىل  عاقــي، عــى هامــش تنقل
تونــس للمشــاركة يف لقــاء دويل 
ــاب العمــل،  هــام ملنظمــات أرب
مــع رئيــس التجمــع  مــا بــني 
الكامــرون،  العمــل  أربــاب 

سيليســتان .ك.طوامبــا.
وتبــادل الطرفــان محادثــات 
ــاون  ــرص التع ــبل وف ــول س ح
االقتصــادي بــني املؤسســات 
ــن، ورضورة  ــة للبلدي االقتصادي
عقــد لقــاءات ثنائيــة مــن أجــل 

ــة. ــة البيني ــة الراك ترقي
اللقــاء مشــاركة،  وعــرف 
املكلــف  الرئيــس،  نائبــا 
بالعاقــات الدوليــة، مهــدي 
بــن ديمــراد، واملكلــف بتطويــر 
الرقمنــة، وســهيل قســوم، ومن 
الجانــب الكامرونــي، مديــر 
ديــوان الرئيــس، فرانســيس 

زانزوانغــو.

الشــؤون  لجنــة  رئيــس  نّصــب، 
ــد  ــة، محم ــاون والجالي ــة والتع الخارجي
العاقــات  تعزيــز  إطــار  ويف  هانــي، 
ــة،  ــة، وتفعيــل الدبلوماســية الربملاني الثنائي
ــر- ــة "الجزائ ــة للصداق ــة الربملاني املجموع

الدانمــارك"، وذلــك بحضور ســفرة مملكة 
الدانمــارك بالجزائــر فانيســا فيغــا ســاينز، 
ــب  ــب النائ ــم التنصي ــرض مراس ــا ح كم
للمجموعــة  ممثــا  الســايس  حريــزي 
الربملانيــة للتجمــع الوطنــي الديمقراطــي و 
كــذا غيــا عبــد اللطيــف ممثــا عــن وزارة 

ــة. ــؤون الخارجي الش
ــة  ــدور املجموع ــي ب ــد هان ــاد محم وأش
ــات  ــم العاق ــة يف تدعي ــة للصداق الربملاني
الربملانيــة وتطويــر الدبلوماســية الربملانيــة، 
ــة  ــس لجن ــرب رئي ــه اعت ــياق نفس ويف الس
ــة  ــاون والجالي ــة والتع ــؤون الخارجي الش
ــا يف  ــا هام ــة حدث ــذه املجموع ــب ه تنصي
ــى  ــة ع ــة خاص ــات الثنائي ــد العاق توطي
عاقــات  باعتبــار  الربملانــي  املســتوى 
الصداقــة والتعــاون القائمــة بــني الجزائــر 

ومملكــة الدانمــارك ترتكــز عــى االحــرام 
ــة  ــذ بداي ــم من ــاور املنتظ ــادل والتش املتب

ــية. ــا الدبلوماس عاقاتهم
فيغــا  فانيســا  أشــادت  وبدورهــا 
ســاينز بمســتوى العاقــات الجزائريــة 
الدانماركيــة، كمــا أشــارت إىل الفــرص 
الكبــرة املتاحــة والتــي يمكــن اســتغالها 
لتعزيــز التعــاون يف مختلــف املجــاالت 
ــاريع  ــض املش ــربزة بع ــن م ــني البلدي ب
الدانماركيــة الناجحــة بالجزائــر، كمــا 
عــربت عــن اســتعدادها لتســهيل التعــاون 
ــد  والتواصــل بــني برملانــي البلديــن لتحدي
ــؤدي  ــن أن ت ــي يمك ــرص الت ــة الف ودراس

ــرة. ــة مثم ــاريع ثنائي ــيد مش إىل تجس
ــة،  ــل وزارة الشــؤون الخارجي وأمــا ممث
فأكــد مــن جهتــه، أن تنصيــب هــذه 
املجموعــة، يعــد تجســيدا للرغبــة املشــركة 
ــيايس  ــوار الس ــة الح ــن يف ترقي ــني البلدي ب
وخطــوة هامــة يف تنميــة التعــاون الثنائــي 
ــتعداد  ــد اس ــا أك ــن، كم ــع امليادي يف جمي
ــارك  ــع الدانم ــويا م ــل س ــر للعم الجزائ

ــة  ــات االقتصادي ــز العاق ــل تعزي ــن أج م
الطــرف  تشــجيع  كــذا  و  وتنويعهــا 
الدانماركــي عــى تكثيــف اســتثماراته 
بالنجــاح  ذلــك  يف  مســتدال  بالجزائــر 
ــان  ــان الدانماركيت ــه الركت ــذي حققت ال
A.P .Moller-Maersk  للنقــل البحــري 
الصيدالنيــة  للصناعــة   NovoNordisk و 

بالجزائــر.
ــرة  وعــادت رئاســة املجموعــة غــى كوي
ــا  ــة ألقاه ــتذكر يف كلم ــذي اس ــدي، ال مه
ــط  ــي ترب ــة الت ــات التاريخي ــق العاق عم
الجزائــر بمملكــة الدانمــارك منــذ التوقيــع 
عــى ألول معاهــدة بــني البلديــن مــن أجــل 
ــور يف  ــة بالعب ــفن الدنماركي ــماح للس الس
ــياق ذي  ــط، ويف س ــض املتوس ــر األبي البح
ــني  ــة ب ــث الراك ــد رضورة بع ــة أك صل
ــح يف  ــح – راب ــاس راب ــى أس ــن ع البلدي
مختلــف املجــاالت نظــرا لإلمكانيــات التــي 
تزخــر بهــا الجزائــر والخــربة التــي تتمتــع 

ــارك. ــا الدنم به

تن�سيب المجموعة البرلمانية لل�سداقة مع مملكة الدانمارك

فريال.ت

حليمي.غ

فريال. ت

"الجزائر" تتقدم بتر�سح ر�سمي 
لتجديد ع�سويتها في ت�سكيلة مجل�س 

التحاد الدولي لالت�سالت بجنيف

عاقلي يتباحث �سبل وفر�س التعاون 
القت�سادي بين الجزائر وعدة دول

في إطار تعزيز العالقات الثنائية بين البلدين

الصباح الوطني

خالل 2026-2023  تحسبا لمؤتمر المندوبين 
المفوضين المزمع  التئامه ببوخارست – رومانيا

شارك بتونس في لقاء يخصص لتأسيس “ 
تحالف أرباب العمل الفرانكوفونيين”

ــس  ــب رئي ــة، نائ ــف عجيس ــب يوس نّص
املكلــف  الوطنــي  الشــعبي  املجلــس 
املجلــس  بمقــر  الخارجــي  بالنشــاط 
ــر –  ــة الجزائ ــة للصداق ــة الربملاني املجموع
ماليزيــا، بحضــور ســفر ماليزيــا بالجزائر 
ــة. ــؤون الخارجي ــن وزارة الش ــل ع ، وممث
ــب  ــه، أن تنصي ــة، يف كلمت ــد عجيس و أك
يشــّكل  للصداقــة  الربملانيــة  املجموعــة 
العاقــات  رصيــد  إىل  يضــاف  مكســبا 
ــن  ــط البلدي ــي ترب ــة الت ــة العريق األخوي
ــارا  ــد إط ــا يُع ــر، كم ــورة التحري ــذ ث من
يســاهم يف توطيــد العاقــات عــى املســتوى 
ــا  ــم القضاي ــول أه ــاور ح ــي والتش الربملان
ــح  ــم املصال ــرك، ويدع ــام املش ذات االهتم
املشــركة بــني البلديــن عــى كافــة األصعدة 
خاصــة االقتصــادي منهــا وذلــك مــن 
ــى  ــة ع ــراتيجية مبني ــة إس ــال رشاك خ
قاعــدة رابــح- رابــح بــني البلديــن، يف ظــل 
الخــربة الكبــرة ملاليزيــا يف مجــال الصرفــة 
اإلســامية التــي تعــد واحــدة مــن األعمــال 
الجديــدة التــي تبنتهــا الجزائريــة يف مجــال 

ــريف. ــاح امل اإلص
ــن  ــا م ــفر ماليزي ــد س ــه، أك ــن جهت وم
ــاط  ــركة واالرتب ــل املش ــه، أن العوام جانب
ــيعمان  ــن س ــع البلدي ــذي يجم ــق ال الوثي
ــة  ــا خاص ــات بينهم ــر العاق ــى تطوي ع
ــة  ــوان يف حرك ــا عض ــر وماليزي وأن الجزائ
عــدم االنحيــاز ويشــركان يف توافــق الــرؤى 
االهتمــام  ذات  القضايــا  يخــص  فيمــا 
املشــرك كالقضيــة الفلســطينية، كمــا دعــا 
ــة  ــادالت التجاري ــم املب ــة حج إىل مضاعف
خاصــة بعــد التعــايف مــن جائحــة كورونــا، 
وماليزيــا  الجزائــر  تكــون  أن  متمنيــا 
ــا  ــيا وإفريقي ــي آس ــور لقارت ــي عب بوابت

ــوايل. ــى الت ع
ــف  ــا يوس ــي ألقاه ــة الت ــال الكلم وخ
الربملانيــة  املجموعــة  رئيــس  حميــدي 
أكــد  ماليزيــا"   – "الجزائــر  للصداقــة 
حرصــه أن تكــون العهــدة التريعيــة 
التنســيق  ملواصلــة  منبعــا  التاســعة، 
وتعزيــز العاقــات والتشــاور بــني الهيئتــني 
عاقــات  توســيع  وكــذا  التريعيتــني 

التعــاون الثنائــي أكثــر فأكثــر عــى كافــة 
األصعــدة تجســيد لراكــة مكثفــة ومثمــرة 
ــه  ــر ب ــا تزخ ــعبني مل ــن والش ــني البلدي ب
ــل  ــن عوام ــا م ــر وماليزي ــن الجزائ كل م
ــدة. ــاق واع ــة وآف ــرص كامن ــاعدة وف مس
وزارة  ممثلــة  جهتهــا  مــن  وقّدمــت 
الشــؤون الخارجيــة والجاليــة الوطنيــة 
بالخــارج عرضــا أبــرزت فيــه تاريــخ 
ــذ 1959  ــة من ــة املاليزي العاقــات الجزائري
ــى  ــى أع ــرت ع ــي ج ــارات الت ــم الزي وأه
التــي  باالتفاقيــات  مذكــرة  املســتويات 
أبرمــت يف مجــاالت التعــاون القضائــي 
ــات  ــاالت تكنولوجي ــايل ومج ــم الع والتعلي
الجانــب  وكــذا  واالتصــال  اإلعــام 

والتجــاري. االقتصــادي 
ولإلشــارة تتكــون املجموعــة مــن كل مــن 
يوســف حمــدي رئيســا، توفيــق كبــور، عبد 
ــد  ــس، محم ــا رئي ــي نائب ــن صالح الرحم
حمــو مقــررا، عــز الديــن زحــوف، رشــيد 
ــد  ــي عب ــماعيل، بلعرب ــايل إس ــن، في زي

ــاء. ــور أعض الن

ال�سداقة بين الجزائر وماليزيا ت�ست�سرف
 اآفاقا جديدة من التعاون البرلماني

تن�سيب مجموعة برلمانية لل�سداقة الجزائر ـ غانا

فريال. ت

تنصيب المجموعة البرلمانية للصداقة الجزائر – ماليزيا

لتدعيم العالقات الثنائية عن طريق الدبلوماسية من خالل تبادل الزيارات
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الصباح االقتصادي

�سلوات�سي ي�سيد باإنزال اأول �سفينة �سيد تونة 
باإمكانيات جزائرية بميناء زموري

"�سونطراك" تبرز الإمكانيات النفطية في محيط تقرت وبرامج زيادة الإنتاج الوطني

ــري  ــد البح ــر الصي ــف وزي كش
هشــام  الصيديــة،  واملنتجــات 
ســفيان صلواتــي، عــن رفــع 
مــروع   171 عــن  العراقيــل 
ــزال أول  ــيدا  بإن ــتثماري، مش اس
ســفينة صيــد تونــة مصنوعــة 
بمينــاء  جزائريــة  بإمكانــات 
بواليــة  البحــري  زمــوري 

بومــرداس.
وعقــدت لجنــة الفاحــة والصيــد 
البحــري وحمايــة البيئــة، الثاثــاء 
اجتماعــا  الجــاري،  29 مــارس 
ــس  ــد رئي ــن لعبي ــة لحس برئاس
إىل  اســتمعت  حيــث  اللجنــة، 
عــرض قدمــه حــول مــروع 
ــم -01 ــون رق ــم القان ــون يتم قان
البحــري  بالصيــد  املتعلــق   11
وتربيــة املائيــات، وذلــك بحضــور 
ــان  ــع الربمل ــات م ــرة العاق وزي

ــزوار. ــمة ع ــيدة بس الس
لحســن  شــّدد  جهتــه،  مــن 
ــد، عــى رضورة العمــل وفــق  لعبي
الجمهوريــة  رئيــس  تعليمــات 
لارتقــاء بقطــاع الصيــد البحــري 
ــه  ــا ل ــرا مل ــات، نظ ــة املائي وتربي
ــي عــى االقتصــاد  ــر إيجاب مــن أث
نفــس  يف  داعيــا،  الوطنــي 
القطــاع  مســايرة  إىل  الوقــت، 
جديــدة  تنظيميــة  بنصــوص 
ــاءة تســمح  ووفــق إســراتيجية بنّ
بتحســني وزيــادة اإلنتــاج الوطني.
و أكــد الوزيــر، أن مــروع هــذا 
ــق  ــار تطبي ــل يف إط ــون يدخ القان
الجمهوريــة  رئيــس  تعليمــات 
ــل  ــج العم ــه لربنام ــال عرض خ
 ،)2021-2024( القطاعــي 
تدابــر  باتخــاذ  والقــايض 
الصيــد  إلنعــاش  اســتعجالية 
البحــري وتربية املائيــات، ورضورة 
تنظيــم مجتمــع الصياديــن ومربي 

املائيــات وتحســني ظروفهــم.
ــة  ــا الجبائي ــار إىل املزاي ــا أش كم
ــز  ــاع لتحفي ــهدها القط ــي ش الت
االســتثمار، حيــث ذّكــر بأنــه 
عــى  الرســم  تخفيــض  تــم 
القيمــة املضافــة مــن 19 إىل 9 

ــوق  ــض الحق ــم تخفي ــا ت %، كم
ــة مــن 30 إىل 5 % حيــث  الجمركي
ســجلت هــذه املرحلــة إقبــاال عــى 
االســتثمار الســيما يف تربيــة ســمك 

"البلطــي".
أبــرز  أخــرى،  جهــة  مــن 
ــن  ــل م ــذا التعدي ــي، أن ه صلوات
شــأنه وضــع أســاس قانونــي 
إلنشــاء تعاونيــات الصيــد البحــري 
مختلــف  يف  املائيــات  وتربيــة 
وذلــك  القطاعيــة  النشــاطات 
ــروف  ــل بالظ ــمح بالتكف ــا يس بم
واالقتصاديــة  االجتماعيــة 
املائيــات  ومربــي  للصياديــن 
الجــودة  تحســني  مــن خــال 
الصيــد  ملنتجــات  التســويقية 
البحــري وتربيــة املائيــات املوجهــة 
للمســتهلكني، وكــذا االســتعمال 
للمــوارد  والعقانــي  املشــرك 
واملعــدات قصــد رفــع القــدرة 
اإلنتاجيــة، وهــو مــا ســيكون 
ــرار  ــى غ ــة ع ــا جبائي ــه، مزاي ل
ــث  ــن حي ــة م ــات الفاحي التعاوني
اإلعفــاء مــن الرضيبــة عــى أربــاح 
الــركات، وعــى الدخــل اإلجمــايل، 
إىل جانــب االســتفادة مــن النســب 
عــى  الرســم  عــى  املخفضــة 
القيمــة املضافــة لبعــض املنتجــات 
واملدخــات واملعــدات باإلضافــة 
إىل إمكانيــة تســهيل الحصــول 
ــة  ــة لرقي ــروض البنكي ــى الق ع
لفائــدة  االســتثمارات  وتوســيع 

تقديــم  خــال  مــن  رشكائهــا 
ضمانــات مشــركة .

ــة املجــال  و فســح رئيــس اللجن
ــرح  ــة لط ــاء اللجن ــادة أعض للس
ــي  ــاؤالتهم والت ــغاالتهم وتس انش
ــبب  ــول س ــا ح ــورت أساس تمح
اعتبــار التعاونيــات الصيديــة غــر 
ربحيــة وكــذا كيفيــة إعــداد خطــة 
ــة  ــمكية خاص ــروة الس ــر الث لتوف
يف املناطــق الداخليــة والصحراويــة 
ــة  ــيع ثقاف ــراح توس ــب اق إىل جان
تربيــة املائيــات واالهتمــام بمجــال 
وطلبــات  ليتمــاىش  التكويــن 

ــني. املهني
أيضــا،  املناقشــة  وتناولــت 
ــية  ــام دراس ــم أي ــات بتنظي اقراح
وتكويــن للمهتمــني بهــذا النشــاط 
ــدم  ــا ق ــوب، كم ــة يف الجن خاص
النــواب خــال مناقشــتهم ملــروع 
ــات  ــن االقراح ــة م ــون جمل القان
منهــا إعــداد نــص تنظيمــي محفز 
وإدراج  التعاونيــات،  ألصحــاب 
املنتجــات الصيديــة ضمــن قائمــة 
ــتهاك  ــعة االس ــات الواس املنتوج
الدولــة  دعــم  مــن  املســتفادة 
ــال  ــاج عم ــوب، إدم ــة للجن املوجه
الصيــد البحــري يف شــبكة التأمــني 
عــى األرضار وحيــاة الصياديــن

ووجــه وزيــر القطــاع، دعــوة إىل 
ــوف  ــة للوق ــة الفاح ــاء لجن أعض
عــى إنجــازات القطــاع مــن خــال 

البعثــات االســتعامية.

ــن  ــوناطراك ع ــة س ــت رشك أعلن
مــارس   22 يف  بنجــاح  تمكنهــا 
بــر  انجــاز  عــن  الجــاري، 
ــارص2- )  ــة الن ــرب عقل ــيم غ ترس
WOEN-2( يف محيــط تقــرت رشق1 
ــعود(،  ــايس مس ــل ح ــمال حق )ش
كمــا نجحــت، خــال نفــس الشــهر، 
أوالد  يف تقييــم بــر االستكشــاف 
يف   )  1-OSC الشــيخ1-)  ســيدي 
محيــط العوابــد، بواليــة البيــض 

ــل(. ــايس الرم ــرب ح )غ
ــونطراك يف  ــة س ــت رشك وأوضح
ــر  ــمح ب ــد س ــه ق ــا "أن ــان له بي
ــارص2-  ــة الن ــرب عقل ــيم، غ الرس
بعــد  عــى  الواقــع   )2-WOEN(
ــآت  ــن منش ــرا م ــوايل 20 كيلوم ح
ــد  ــار، بتأكي ــورد العم ــة يف غ املعالج
ــل  ــي حق ــماال الحتياط ــداد ش االمت

النــارص،  لعقلــة  الخــام  النفــط 
الطبقــات  مكامــن  يف  واملكتشــف 
الرياســية الســفى والحجــر الرمــي 

االردوفيــي لورقلــة.
البــر  لهــذه  أكــدت  كمــا 
ارتفاعــات مفيــدة تبلــغ 15 و13 مرا 
عــى التــوايل يف الطبقــات الرياســية 
واالردوفيســية، مشــرة أنــه وقد منح 
تقييــم اإلنتــاج، الــذي أجــري بشــكل 
ــية،  ــات الرياس ــى الطبق ــي ع رئي
ــدالت  ــا بمع ــازا مصاحب ــا وغ نفط
برميــل/  5094 قدرهــا  تدفــق 

ــر  ــط و 185.582 م ــن النف ــوم م ي
ــّدرت  ــاز، وق ــن الغ ــوم م مكعب/ي
النفــط  مــن  املحتــواة  الكميــات 
ــل  ــل(، قب ــد + محتم ــام )مؤك الخ
ــة  ــرب عقل ــيم غ ــر الرس ــر ب حف
 546 (بـــ   2-WOEN( النــارص2- 

ــل. ــون برمي ملي
االيجابيــة  النتيجــة  وســمحت 
ــذه  ــم ه ــادة تقيي ــر بإع ــذا الب له
األحجــام لرتفــع إىل 961 مليــون 
برميــل، مــع مســاهمة بــر الرســيم 
 2-WOEN (-2غــرب عقلــة النــارص
برميــل،  مليــون   415 ،(قدرهــا 
ــية  ــات الرياس ــن الطبق ــا ع فض
ــر  ــد التطوي ــا قي ــرب هدف ــي تعت الت
يف هــذه املنطقــة، يعتــرب مكمــن 
الحجــر الرمــي األردوفيــي منطقــة 
نفطيــة ناشــئة وهــو، يف الوقــت 

ــدة  ــات عدي ــوع دراس ــايل، موض الح
ــم  ــة لتقيي ــافية هام ــود استكش وجه

ــه. إمكانيات
ــذا  ــه به ــوناطراك، ان ــدت س وأك
ــة  ــات النفطي ــاف، "اإلمكاني االكتش
الهامــة ملنطقــة تقــرت وتعتــزم 
تريــع تطويــر هــذا القطــب لزيادة 
ــة يف ذات  ــي"،  معلن ــاج الوطن اإلنت
"نجاحهــا خــال  الســياق عــن 
شــهر مــارس الجــاري يف تقييــم بر 
االستكشــاف أوالد ســيدي الشيخ1-) 
OSC-1 (يف محيــط العوابــد، الواقــع 
ــوايل  ــد ح ــى بع ــض ع ــة البي يف والي
ــل" ،  ــايس الرم ــرب ح ــم غ 158 ك
وقــد كشــفت بــر االستكشــاف أوالد 
ــن  ــيخ OSC (-1-1 (ع ــيدي الش س
وجــود نفــط خــام وغــاز مصاحــب 
يف مكمــن طبقــات ليــاس الكربونيــة 

ــراؤه  ــم إج ــذي ت ــاج ال ــم اإلنت وتقيي
ــا  ــى نفط ــن أعط ــذا املكم ــى ه ع
ــدالت  ــا بمع ــازا مصاحب ــا وغ خام
تدفــق بلغــت 925 برميل/يــوم مــن 
النفــط و6456 مــر مكعب/يــوم 

ــاز. ــن الغ م
البــر  هــذه  نتائــج  وســتعزز 
للمنطقــة  النفطيــة  اإلمكانــات 
البنــود  لناحيــة  الجيولوجيــة 
ــب  ــربوز قط ــتقبا ب ــمح مس وستس
ــايس  ــمال ح ــات ش ــد للمحروق جدي
ــن  ــده م ــيتم تأكي ــذي س ــل، وال الرم
ــار  ــن اآلب ــد م ــر العدي ــال حف خ
تحديدهــا  تــم  التــي  باألماكــن 
وترســيمها بهــذه املنطقــة وكــذا 
ــي  ــافات الت ــيم االكتش ــغال ترس أش
أنجــزت لتحديــد حجــم االحتياطــات.

 فريال. ت

المدير العام للغرفة الجزائرية للصيد 
البحري وتربية المائيات:

أكد ضرورة العمل وفق تعليمات رئيس الجمهورية لالرتقاء بالقطاع

أكدت تمكنها بنجاح انجاز بئر ترسيم غرب عقلة الناصر في حقل حاسي مسعود وحاسي الرمل

"نحو م�ساعفة الإنتاج ال�سيدي لي�سل ل 
166 األف طن اإذا تطورت الإمكانيات"

أكــد مديــر عــام الغرفــة الجزائريــة 
ــات،  ــة املائي ــري وتربي ــد البح للصي
قصــد  أنــه  مصطفــى،  إليــاس 
ــال  ــتوجب االنتق ــاط يس ــر النش تطوي
مــن الصيــد التقليــدي إىل الصيــد 
املنتجــات  أن  مضيفــا  االحــرايف، 
الصيديــة حاليــا يف حــدود 100 ألــف 
طــن، وقــد يتضاعــف اإلنتــاج يف 
ــورت  ــن إذا تط ــف ط ــدود 166 أل ح

ــري. ــد البح ــات الصي إمكاني
وأوضــح إليــاس مصطفــى، خــال 
ــروع  ــة م ــار دراس ــه يف إط عرض
ــم 01-11  ــون رق ــم القان ــون يتم قان
املــؤرخ يف 11 ربيــع الثانــي عــام 
ــة 2001،  1422 املوافــق لـــ 3 جويلي
ــة  ــري و تربي ــد البح ــق بالصي املتعل
أن  املاليــة،  لجنــة  املائيــات، عــى 
التعاونيــات املهنيــة قــد تخفــف مــن 
عبــئ مجهــزي الســفن و مربيــي 
ــات  ــرا إىل أن التعاوني ــات، مش املائي
ــة  ــوال لجمل ــا حل ــى عاتقه ــذ ع تأخ
املشــاكل التــي يعانــي منهــا أصحــاب 
ــة  ــف، رشيط ــل التكالي ــفن بأق الس
ــاب  ــر أصح ــل و تأط ــام بتأهي القي
ــات  ــة ورش ــة و مرافق ــن البحري امله

ــال. ــا ق ــفن، كم ــاح الس إص
ــة  ــس لجن ــد رئي ــه، أك ــن جهت وم
ــة  ــري وحماي ــد البح ــة والصي الفاح
البيئــة، لحســن لعبيــد، أن هــذا النص 
مــن شــأنه أن يســمح ملهنيــي الصيــد 
ــني  ــات، بتحس ــة املائي ــري وتربي البح
ــة،  ــة واالجتماعي وضعيتهــم االقتصادي
ــري  ــد البح ــات للصي ــاء تعاوني إنش
وتربيــة املائيــات، مــن خــال اقــراح 
ــري  ــد البح ــات للصي ــاء تعاوني إنش
وتربيــة املائيــات تضــم مجموعــة 
مــن أشــخاص طبيعيــني أو معنويــني 
تؤســس عــى حريــة أعضائهــا يف 
ــق  ــا وال تهــدف لتحقي ــام إليه االنضم

ــح. الرب
ــاس  ــدم إلي ــه، ق ــال مداخلت وخ
ــف  ــمل مختل ــا ش ــى، عرض مصطف
ــف يف  ــي تق ــل الت ــاكل والعراقي املش

وجــه تطويــر قطــاع الصيــد البحــري 
و تربيــة املائيــات، حيــث أوضــح 
يعــد  النشــاط  هــذا  أن  املتحــدث 
االقتصــاد  تنميــة  يف  اســراتيجيا 
ــرة  ــات الكب ــرا للمؤه ــي نظ الوطن
ــروة  ــق الث ــا يف خل ــر به ــي يزخ الت
ــاهمة  ــذا املس ــغل وك ــب الش ومناص
ــي،  ــي الوطن ــن الغذائ ــز األم يف تعزي
مشــرا إىل أن االنشــغاالت املتعلقــة 
باملدخــات التي تقــف حاجــزا يف وجه 
ــر  ــة نظ ــواد األولي ــي امل ــني ه املهني
ــرار  ــى غ ــارج ع ــن الخ ــترادها م اس
ــاف،  ــد، األع ــبكة الصي ــتراد ش اس
ــي  ــا والت ــفن وغره ــار الس ــع غي قط
ــغ  ــة مبال ــة العمومي ــف الخزين تكل

ــة. ــة باهظ مالي
ــراتيجية  ــاس، أن إس ــاف إلي وأض
ــد  ــجيع الصي ــل يف تش ــاع تتمث القط
يف أعــايل البحــار مــن خــال تطويــر 
الجزائــري،  البحــري  األســطول 
الــوزارة  إســراتيجية  وأن  خاصــة 
ــني  ــني القوان ــتوجب تحي ــة تس طموح

ــطول. ــر األس لتطوي
وبعــد االنتهــاء مــن العــرض، تقدم 
ــة  ــدة متعلق ــغاالت عدي ــواب بانش الن
ــزت  ــث ترك ــدي، حي ــاط الصي بالنش
يف مجملهــا حــول تحيــني قانــون 
ــراتيجية  ــق إس ــري وخل ــد البح الصي
ــب رضورة  ــاع، إىل جان ــر القط لتطوي
تشــجيع مربــي املائيــات وإدمــاج 
ــي  ــاع الفاح ــع القط ــن م ــذه امله ه
ــق  ــغل باملناط ــب ش ــر مناص وتوف

الصحراويــة.
ودعــا نائــب إىل وضــع قانــون 
أســايس للتعاونيــات املهنيــة، مــع 
ــر  ــات غ ــتثمار يف الوالي ــجيع االس تش
ــات،  ــة املائي ــال تربي ــاحلية يف مج س
ــر  ــر بتوف ــب آخ ــب نائ ــا طال فيم
ــر يف  ــل التفك ــاف قب ــة واألع األغذي
الولــوج يف هــذا النشــاط مــع تطويــر 
ــروف  ــني ظ ــة وتحس ــئ الصيدي املوان
الصياديــن مــن خــال وضــع بطاقيــة 

ــني. ــى االنتهازي ــاء ع ــة للقض مهني

فريال/ت

حليمي.غ
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األول  الشـطر  صـب  تـم 
مـن اإلعانـات املاليـة املقـدرة 
بــ 10000 دج يف الحسـابات 
مـن  للمسـتفيدين  الربيديـة 
ببلديـات  املعـوزة  الفئـات 
السـمار  ذراع  املديـة،  دائـرة 
تنفيـذا  وذلـك  وتمزقيـدة 
الواليـة  مصالـح  لتعليمـات 
تجسـيد  إطـار  ويف  باملديـة 
لشـهر  التضامنيـة  العمليـة 
رمضـان ، عـى أن يتـم صـب 
الشـطر الثاني بداية األسـبوع 
ضبـط  تـم  حيـث  الجـاري، 
عـدد املسـتفيدين ببلدية املدية 
وببلديـة  مسـتفيد.   6909

عـدد  بلـغ  السـمار  ذراع 
مسـتفيد  املسـتفيدين1231 
وببلديـة تمزقيـدة بلـغ عـدد 
مسـتفيد   570 املسـتفيدين 
ومـن  االعمـار  مختلـف  مـن 
الجنسـني مع مراعـاة الحاالت 
املعيشـية واالجتماعيـة، علمـا 
قوائـم  تحديـد  عمليـة  أن 
بعـد  تمـت  املسـتفيدين 
التحقيقـات  كافـة  إجـراء 
خاصـة  الازمـة  اإلداريـة 
السـجل  بطاقيـات  ضمـن 
الضمان  التجـاري وصناديـق 
والغـر  لألجـراء  االجتماعـي 

. األجـراء 

تسـاءل سـكان دائرة سـيدي 
عامـر الواقعـة عـى بعـد 120 
الواليـة  عاصمـة  مـن  كلـم 
املسـيلة، عن سـبب عـدم تحرك 
أجـل  مـن  املعنيـني  املسـؤولني 
برمجـة وإنجـاز محطـة لنقـل 
أرضية  وتخصيـص  املسـافرين 
لتوقـف الحافـات القادمـة من 
الواليـة والتخفيف مـن الفوىض 
واالزدحـام الـذي تعيشـه يوميا 
حركـة  يف  شـلل  أمـام  املدينـة 
املـرور، خاصة يف أوقـات الذروة 
،األمـر الـذي يتسـبب يف تعطـل 
مصالـح املسـافرين واملواطنـني 
،املواطنـون  بهـا  القاطنـني 
بريـة  محطـة  لغيـاب  تأسـفوا 
لنقل املسـافرين يف دائـرة تتميز 
بموقـع اسـراتيجي هـام، حيث 
تعترب محور عبـور من وإىل عدة 
واليـات مـن الوطـن، لكـن ذلك 
لـم يشـفع لهم لـدى السـلطات 
إنجـاز  يف  للتفكـر  الوصيـة 

هـذا املرفـق الهـام والعمـل عى 
التـي  النقـل  تحسـني خدمـات 
أصبحـت متدنيـة، كمـا أن هـذا 
الوضـع أعطـى فرصـة للناقلني 
العشـوائي  بالتوقـف  الخـواص 
بمختلـف األماكـن ممـا يعرقـل 
حركـة املـرور، فيما أكـد بعض 
السـكان أنهـم راسـلوا الجهات 
املعنيـة بمـا فيهـا وزارة النقـل 
وقطـاع األشـغال العموميـة من 
أجـل التدخل واتخـاذ االجراءات 
برمجـة  خـال  مـن  الازمـة 
محطـة نقـل عريـة مجهـزة 
بمختلـف الخدمـات الرضورية، 
حـاالت  إنهـاء  إىل  للتوصـل 
مؤكدين  والعشـوائية،  الفـوىض 
أنـه ال منـاص مـن هذا املشـكل 
الـذي أَرق حياة السـكان سـوى 
التعجيـل بإنجـاز محطـة تعيد 
ضبـط وتنظيم القطـاع، وتعمل 
عـى تـدارك النقائص املسـجلة.

الصباح المحلي

اليـوم   بمناسـبة إحيـاء 
بالـدم  للتـربع  املغاربـي 
تنفيـذا  و   2022 لسـنة 
العليـا  القيـادة  لتعلميـات 
لألمـن الوطنـي ، إنطلقـت 
عـى مسـتوى مقـر األمـن 
الوالئـي القديـم عـى مدار 
مـن  ابتـداء  أيـام  ثاثـة 
 2022 مـارس   29 تاريـخ 
حملـة تـربع بالدم شـارك 
الرطـة  أفـراد  فيهـا 
و  املصالـح  مختلـف  مـن 
بالتنسـيق  وذلـك  الرتـب 
العموميـة  املؤسسـة  مـع 
اإلستشـفائية أحمد مدغري 
بسـعيدة ، املبـادرة تدخـل 

العمـل  تفعيـل  إطـار  يف 
واإلنسـاني  التضامنـي 
املديريـة  دأبـت  الـذي 
الوطنـي  لألمـن  العامـة 
لفائـدة  تجسـيده  عـى 
خـال  املجتمـع  رشائـح 
مختلـف املناسـبات خاصة 
إتجـاه الفئـات التـي هـي 
بحاجة ماسـة  لهـذه املادة 
املـرىض  منهـم  الحيويـة 
العمليـات  عـى  املقبلـني 
الجراحيـة مـرىض القصور 
واألشـخاص  الكلـوي 
الذيـن يتعرضـون لحوادث 
تتطلب عمليات اسـتعجالية 

الـدم. لنقـل 

األمن الحضري الخارجي ببرهوم

تيسمسيلت

العاصمة

 "اإيتوزا"ت�سّطر برنامجا خا�سا لرحالتها خالل �سهر رم�سان

  حجز 8220 قر�س مهلو�س ويوقف مروجها

ربط 17 م�ستثمرة فالحية ب�سبكة الكهرباء

المجل�س ال�سعبي الولئي يعاين المنطقة ال�سناعية 

 امن ولية �سعيدة ينظم
 حملة تبرع بالدم 

بمناسبة إحياء اليوم المغاربي
 للتبرع بالدم

بوقوير إ

العموميــة  املؤسســة  ســطرت 
ــرضي  ــبه الح ــرضي وش ــل الح للنق
ــا  ــا خاص ــر برنامج ــة الجزائ ملدين
ــارك مــن  خــال شــهر رمضــان املب
ــني  ــات املواطن ــهيل تنق ــل تس أج
بــكل أريحيــة بــني أحيــاء وبلديــات 

ــة. ــر العاصم الجزائ
ويشــمل هــذا الربنامــج خــال 
ــط بـــ 292  ــبوع 122 خ ــام األس أي
ــا بـــ  ــار و58 خط ــة يف النه حافل
ــدل  ــار، بمع ــد اإلفط ــة بع 83 حافل
رحــات مــن 20 إىل 40 دقيقــة يف 
30 دقيقــة بعــد  النهــار و20 إىل 

االفطــار.
ــل  ــاعات العم ــص س ــا يخ وفيم
ــن  ــي م ــبوع فه ــام األس ــال أي خ
الســاعة السادســة صباحــا إىل غايــة 
الســاعة السادســة مســاء ومــن 
الســاعة الثامنــة مســاء اىل غايــة 
ــا  ــا فيم ــة صباحا،أم ــاعة الثاني الس
إىل  األســبوعية،  بالعطلــة  يتعلــق 
ــوم  ــمل ي ــد يش ــج الجدي أن الربنام
الجمعــة 122 خــط بـــ 126 حافلــة 
يف النهــار و58 خطــا بـــ 83 حافلــة 

ــار. ــد اإلفط بع
يــوم  العمــل  أوقــات  وتمتــد 

الســابعة  الســاعة  الجمعــة مــن 
صباحــا إىل الســاعة السادســة مســاء 
ومــن الســاعة الثامنــة مســاء اىل 
غايــة الســاعة الثانيــة صباحا،بينمــا 
ــن  ــبت م ــوم الس ــج ي ــون برنام يتك
122 خــط بـــ 192 حافلــة يف النهــار 
83 حافلــة بعــد  بـــ  و58 خطــا 

ــار. اإلفط
وتمتــد أوقــات العمــل يوم الســبت 
مــن الســاعة السادســة صباحــا 
ــن  ــاء وم ــة مس ــاعة السادس إىل الس
الســاعة الثامنــة مســاء اىل غايــة 

ــا. ــة صباح ــاعة الثاني الس

  تمكــن عنــارص الرطــة باألمــن 
الحــرضي الخارجــي بربهــوم التابــع 
ــة  ــن والي ــرة بأم ــرة مق ــن دائ ألم
ــرص  ــز 8220 ق ــن حج ــيلة، م املس
مهلــوس، وتوقيــف شــخص يمتهــن 
ــرات  ــة باملؤث ــر الرعي ــرة غ املتاج
ــايل  ــغ م ــز مبل ــع حج ــة، م العقلي
ــار جزائــري  يقــدر بـــ 72000 دين

ــرة.  ــدات املتاج ــن عائ م
ــر  ــة إث ــذه العملي ــاءت ه ــد ج وق
ــا  ــة مفاده ــات للمصلح ورود معلوم
وجــود شــخص يقــوم برويــج 
املؤثــرات العقليــة عــى مســتوى 
ــاص،  ــاع اإلختص ــاء قط ــد أحي أح
حيــث مكنــت فريــق التحقيــق مــن 
الكميــة  حجــز  و  بــه  اإلطاحــة 

املذكــورة التــي كانــت مخبــأة داخــل 
ــه  ــتبه في ــم املش ــم تقدي ــكنه، ت مس
ــة املختصــة  أمــام الجهــات القضائي
إقليميــا ليصــدر يف حقــه أمــر إيــداع 
ــيلة  ــة باملس ــادة الربي ــة إع بمؤسس
عــن تهمــة تهريــب وتخزيــن مــواد 
صيدالنيــة ذات تاثــر عقــي لغــرض 

ــع. البي

دخـل مؤخـرا حيـز الخدمـة مـروع 
خاصـة  فاحيـة  مسـتثمرة   17 ربـط 
بشـبكة الكهربـاء، حسـب بيـان املديرية 
الوالئية ملؤسسـة توزيع الكهربـاء و الغاز 
)SADEG(. و أوضـح ذات البيـان ،بـأن 
هـذه العملية التي تنـدرج يف إطار برنامج 
بمرافقـة  الخـاص  الجمهوريـة  رئيـس 
قطـاع الفاحة مـن أجل ربط املسـتثمرات 
الفاحيـة بالطاقـة الكهربائية اسـتهدفت 
17 مسـتثمرة فاحيـة خاصـة متواجـدة 
بمناطق ريفية ببلديات تيسمسـيلت ، أوالد 
بسـام ، العيـون ، ثنيـة الحد ، بـرج األمر 
عبد القادر و خميسـتي. و شـملت العملية 

التي رصـد لتجسـيدها غاف مـايل قارب 
36 مليـون دج انجـاز أكثـر مـن 14 كلم 
من الشـبكة الكهربائية، اسـتنادا إىل نفس 
املسـتثمرات  هـذه  تحديـد  وتـم  البيـان. 
املصالـح  مديريـة  قبـل  مـن  املسـتفيدة 
الفاحيـة بمعيـة مصالـح مديريـة رشكة 
“SADEG”. و مـن جهة أخـرى، برمجت 
مديريـة مؤسسـة "SADEG” عملية ربط 
مسـتثمرات  لثمانيـة  الكهربـاء  بشـبكة 
فاحيـة خاصـة تتواجـد بمناطـق ريفية 
ببلديـات ثنيـة الحـد و العيـون و بـرج 
وفـق  اليوسـفية،  و  القـادر  عبـد  األمـر 
ذات املصـدر. و يذكـر أنـه تـم إحصـاء 

معنيـة  بالواليـة  فاحيـة  مسـتثمرة   28
بعمليـة الربـط بشـبكة الكهربـاء. و مـن 
جانبهـا، أكـدت مديرية املصالـح الفاحية 
، بـأن عمليـة ربـط املسـتثمرات الفاحية 
بشـبكة الكهرباء تأتي للتكفـل “العاجل” 
ربـط  املتضمنـة  الفاحـني  بانشـغاالت 
مسـتثمراتهم بشـبكة الطاقـة الكهربائية. 
كمـا تسـمح بتحسـني املنتـج الفاحـي و 
ترقيـة االسـتثمار يف هـذا املجـال و إعطاء 
دفعـة قويـة للتنميـة الفاحيـة بالوالية و 
كذلـك اسـتجابة لتطلعات الفاحـني فيما 
يتعلق بتحسـني و تطوير ظـروف مزاولة 

الفاحي. النشـاط 

عايــن أمــس  وفــد عــن املجلــس 
الشــعبي الوالئــي منهــم رئيــس املجلــس 
املحليــة،  التنميــة  لجنــة  رئيــي  و 
التجهيــز، االســتثمار والتشــغيل و لجنــة 
اإلقتصــاد و املاليــة بتفقــد املنطقــة 
ــاس  ــيدي بلعب ــة س ــة ،  لبلدي الصناعي
يف إطــار تجســيد الربنامــج  لنشــاط 

ــة ــان الدائم اللج
ــعبي  ــس الش ــد املجل ــع وف ــا اطل كم
املنطقــة  وضعيــة  عــى   الوالئــي  

ــة  ــق بحال ــة خصوصــا مــا تعل الصناعي
الصيانــة التــي تخضــع لهــا مــن طــرف 
املؤسســة العموميــة لتســر املناطــق 
الصناعيــة  و مــن خــال  أشــغال التهيئة 
املوجهــة إلعــادة االعتبار و تأهيــل املنطقة 
ــر  ــع املعاي ــاىش م ــا يتم ــة بم الصناعي
ــل  ــادة تأهي ــا إع ــن بينه ــة و م العري
طريــق بالزفــت طولــه مــا يقــارب 900 
ــارة  ــن اإلن ــة م ــتفادة املنطق ــر و اس م
العموميــة عــى غــرار الطاقــة الشمســية 

و نــزع األعشــاب الضــارة و طــاء 
األرصفــة كذلــك حمــات تطوعيــة الزالــة 
ــة  ــت املنطق ــة   و تحول ــات الصلب النفاي
ــات  ــني الخدم ــايل و تحس ــه جم إىل وج
ــر  ــة   و تنتظ ــر الصناع ــور مدي بحض
ــق  ــر املناط ــس لتس ــة ديفانديك مؤسس
ــة  ــة الصناعي ــتام املنطق ــة اس الصناعي
ــة  ــد جلس ــم عق ــفيزف و ث ــرة س بدائ
ــات  ــام معلوم ــني نظ ــع  تحي ــل م عم

ــة . ــة الصناعي للمنطق

ق م

ع بديار

 عابد م

أبو ابراهيم

ع بديار

خ. عثماني

ببلديات دائرة المدية

ا�ستفادة قرابة 9000 �سخ�س
 من اإعانة قفة رم�سان 

اإنجاز محطة نقل برية للم�سافرين 
مطلب �سكان �سيدي عامر بالم�سيلة 

بسيدي بلعباس

تكريم حفظة القراآن الكريم لطبعة الثانية
 للت�سفيات الولئية

 ، تيسمســيلت  واليــة  وايل  أرشف 
ــم  ــل تكري ــى حف ــداوي  ع ــاس ب عب
ــده و  ــم و تجوي ــران الكري ــة الق حفظ
ترتيلــه ، و هــم الفائزيــن  يف  املســابقة 
ــظ  ــة لحف ــة الثاني ــة للطبع التصفوي
باملركــز  املنظمــة  الكريــم  القــرآن 
النفــي البيداغوجــي لألطفــال املعوقني 

حركيــا ، و التــي عرفــت مشــاركة 
براعــم مــن املؤسســة املتخصصــة 
ــذا  ــي ، و ه ــاط االجتماع ــاع النش لقط
بحضــور  الســلطات املحليــة ، األمنية و 
العســكرية . بحيــث تــم توزيــع هدايــا 
ــة عــى الفائزيــن تشــجيعا لهــم  رمزي
ــم    ــز الحكي ــه العزي ــاب الل ــظ كت لحف

ــا  ــة ، بعده ــرايس متحرك ــذا ك ، و ك
ــرف وايل  ــن ط ــاق م ــارة إنط ــم إش ت
واليــة ،الســيد عبــاس بــداوي ،اشــارة 
 160 لفائــدة  التضامنيــة  للقافلــة 
ــة و  ــق النائي ــوزة باملناط ــة املع العائل
هــذا بمناســبة شــهر رمضــان الكريــم 

.

تيسمسيلت

 عابد م

لما خلفته المواقف العشوائية
 من فوضى وازدحام
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قامـت مصالـح دائرة املسـيلة 
املسـيلة  بلديـة  مـع  بالتنسـيق 
الـردم  مؤسسـة  عمـال  وكـذا 
التقني، اسـتعدادا لشـهر رمضان 
املبـارك، بتسـطر برنامجا خاصا 
النفايـات  حجـم  مـن  للتقليـص 
املنزليـة، والتـي تدخـل يف إطـار 
تحويل مدينة املسـيلة إىل أحسـن 
الشـهر  خـال  نظيفـة  مدينـة 
عمليـة  تقليـص  مـع  الكريـم 
للنفايـات  العشـوائي  الرمـي 
املنزليـة وتنظيف أحياء وشـوارع 
جاورهـا،  ومـا  املسـيلة  مدينـة 
حيـث تـم تسـخر كل االمكانيات 
للقضـاء عـى  واملاديـة  البريـة 
املنتـرة  والنفايـات  األوسـاخ 
والطرقـات  وأحيـاء  شـوارع  يف 
كمـا  املسـيلة،  ملدينـة  الرئيسـية 
تـم وضع برنامـج لرفـع القمامة 
وجميـع  االحيـاء  عـرب  املنزليـة 
ايـام   7/7 الجمـع  قطاعـات 
االسـتدراكية  الدوريات  وتكثيـف 
طيلـة شـهر رمضـان الفضيـل، 
ودعا رئيـس دائرة املسـيلة،احمد 

الـذي  االجتمـاع  كماش،خـال 
األسـبوع  نهائيـة  ترأّسـه 
املنـرم واملخصـص عـى مـدي 
رمضـان  لشـهر  التحضـرات 
العمليـات  تكثيـف  ،بـرضورة 
احـرام  عـى  والسـهر  الرقابيـة 
االجـراءات الوقائيـة يف الفضاءات 
التجاريـة التـي تعـرف اكتظاظا 
خـال شـهر رمضـان الفضيـل، 
وتكثيـف عمليات التحسـيس عرب 
والفضـاءات  واألسـواق  املسـاجد 
العمومية، بالتنسـيق مـع مديرية 
ومديريـة  الدينيـة  الشـؤون 
التجـارة، وعـرب مختلـف وسـائل 
اإلعـام، واملجتمـع املدني،مضيفا 
إىل  تهـدف  الحملـة  هـذه  أن 
الرئيسـية  الشـوارع  تنظيـف 
األحيـاء  بداخـل  واملسـاحات 
والقيـام بتطهر النقاط السـوداء 
كبـرة  تراكمـات  تشـهد  التـي 
تعمـل  كمـا  املنزليـة،  للنفايـات 
تحسـيس  عـى  ذاتـه  الوقـت  يف 
الجهـود  تكثيـف  املواطنـني وإىل 

العمليـة. ع بديارإلنجـاح 

معجـب  الدكتـوى  قـام 
الزهرانـي املدير العـام ملعهد 
 ، بباريـس  العربـي  العالـم 
رفقـة الدكتـور الطيـب ولـد 
كـريس  مديـر  العـرويس، 
معهـد العالم العربـي، وكان 
بشـر  األسـتاذ  برفقتهـم 
العليـا  املدريـة  مـن  متيجـة 
بزيارة  ببوزريعـة  لألسـاتذة 
اىل جامعة " أحمـد بن يحيى 
تيسمسـيلت.  الونريـي" 
تـم اللقاء تحـت إرشاف مدير 

بحضـور  تيسـمع  الجامعـة 
الكليـات  والعمـداء  نوابـه 
سـبل  تباحـث  تـم  .حيـث 
التعـاون بـني الطرفـني، وتم 
اإلتفـاق عى دراسـة مروع 
فتـح كريس العامـة أحمد بن 
يحيـى الونريـي، علـة أن 
يتـم إطـاق املـروع شـهر 
مـاي املقبـل، ضمـن إتفاقية 
تعـاون ورشاكـة بـني جامعة 
العالـم  تيسمسـيلت ومعهـد 

بباريـس. العربـي 

اإتفاقية تعاون و�سراكة
 بين جامعة تي�سم�سيلت

 ومعهد العالم العربي بباري�س

 عابد. م

بهدف قمع المضاربة ومحاربة احتكار المواد اإلستهالكية

استعدادا لشهر رمضان المبارك

اإطالق حملة تنظيف وا�سعة 
بمدينة الم�سيلة

الصباح المحلي

واليــة  وايل  عبلــة  كمــال  تــرأس 
خصصــت  عمــل  جلســة  ســطيف 
ملتابعــة التحضــرات الخاصــة الســتقبال 
ــوايل  ــدى ال ــث أب ــان، حي ــهر رمض ش
عمليــة  ســر  لوتــرة  استحســانه 
صــب املنحــة التضامنيــة الخاصــة 
ــدة  ــان )10.000 دج( لفائ ــهر رمض بش
العائــات املعــوزة عــى مســتوى كل 
ــودات  ــا باملجه ــة، منوه ــات الوالي بلدي
املبذولــة مــن طــرف القطاعــات املعنيــة، 
ــة.  ــتكمال العملي ــم إىل اس ــا إياه وداعي
ــة  ــار مواصل ــل ويف إط ــياق متص ويف س
ــة  ــابقة املتعلق ــات الس ــلة التعليم سلس
بالتحضــر لشــهر رمضــان املعظــم 
صارمــة  تعليمــات  الــوايل  أعطــى 

ملحاربــة كل أشــكال اإلحتــكار واملضاربة 
ــن  ــان التموي ــة ولضم ــواد الغذائي يف امل
العــادي مــع تنظيــم حمــات تحسيســية 
لاســتهاك العقانــي ومحاربــة التبذيــر 
تجنبــا لخلــق النــدرة يف الســوق، ضــف 
املحيــط  ونظافــة  بتهيئــة  لاعتنــاء 
ــة  ــاءات العام ــاجد والفض ــيما املس الس
ــة  ــاطات الثقافي ــث النش ــادة بع ــع إع م
ــا  ــة. مضيف ــرة الليلي ــا يف الف خصوص
أنــه تــم وضــع برنامــج خــاص للتــزود 
بامليــاه الصالحــة للــرب، التمويــن 
اإلنــارة  وتوفــر  الطاقويــة  باملــواد 
العموميــة ورفــع النفايــات املنزليــة 
الشــهر  هــذا  لخصوصيــة  مراعــاة 
مصالحــه  أن  إىل  مشــرا  الفضيــل. 

ــم  ــح مطاع ــص لفت ــت الرخي ــد قدم ق
ــروط  ــا لل ــة احرامه ــار رشيط اإلفط
ــام  ــل اختت ــة. وقب ــة والصحي القانوني
الجلســة تطــرق الــوايل إىل وضعيــة 
ــة  ــق النائي ــة للمناط ــاريع املوجه املش
ــت إىل  ــس الوق ــا يف نف ــة، داعي واملعزول
ــا  ــددة تحقيق ــا املح ــا يف آجاله إنهائه
للتنميــة املحليــة لســاكنة هــذه املناطــق. 
ــة  ــاء اللجن ــة أعض ــرض الجلس ــد ح وق
األمنيــة، املفتــش العــام رؤســاء الدوائر، 
املــدراء التنفيذيــون، املراقبــون املاليــون، 
أمنــاء خزائــن البلديــات رؤســاء الفروع 
الفاحيــة، مديــر تعاونيــة الحبــوب 
ــك الفاحــة  والبقــول الجافــة، مديــر بن

ــة.  ــة الريفي والتنمي

كشــف عــال خــر الديــن مديــر 
املــوارد املائيــة لواليــة خنشــلة عــن 
ــا  ــدف كله ــة ته ــة بالوالي ــاريع مرتقب مش
ــاه  ــاه، وإن املي ــي للمي لاســتعمال العقان
املســتعملة الحرضيــة املعالجــة واملصفــاة 
امليــاه  وتصفيــة  معالجــة  بمحطــة 
املســتعملة ســتوجه ألغــراض الســقي 
الفاحــي لفائــدة مســاحة زراعيــة قوامهــا 
1.200 هكتــار, كمــا يمكــن إعــادة ضخها 
ــع  ــذا املوق ــث ه ــار دون تلوي ــوادي بش ب
الطبيعــي العابــر لــذات املدينــة عــى 
مســافة تتجــاوز 17 كلــم, والــذي ســجلت 
ــتحداث  ــة الس ــادة تهيئ ــة إع ــأنه عملي بش
للســاكنة,  والرفيــه  للراحــة  فضــاء 
قائمــة  ضمــن  املــدرج  وهواملــروع 
ــن  ــة واألم ــوارد املائي ــاع امل ــاريع قط مش
ــا  ــى أيض ــار. ويتوخ ــة بش ــي بوالي املائ
ــة  ــة وتصفي ــة معالج ــروع محط ــن م م
ــى  ــدة ع ــار واملمت ــتعملة ببش ــاه املس املي
ــد  ــت ق ــي كان ــارا والت ــاحة 40 هكت مس
ــل  ــن قب ــد م ــراءات التجمي ــت إلج خضع
ألســباب ماليــة, حمايــة الصحــة العمومية 
مــن األمــراض املتنقلــة عــن طريــق امليــاه 

ــني  ــة وتحس ــى البيئ ــة ع ــذا املحافظ وك
ــة  ــذه الجماع ــط به ــاة والوس ــط الحي نم
ــة  ــة. تعــد محطــة معالجــة وتصفي املحلي
إنجازهــا  الجــاري  املســتعملة  امليــاه 
ــر  ــا أكث ــد له ــي رص ــار والت ــوب بش بجن
مــن أربعــة )4( مايــر دج, مروعــا 
نموذجيــا مــن حيــث الحفــاظ عى املــوارد 
املائيــة مــن خــال إعــادة اســتعمال امليــاه 
املصفــاة, حســب املكلفــني باملــروع. 
ويف تريــح أشــار رئيــس املــروع, 
معالجــة  محطــة  أن  رفــاد,  يوســف 
بجنــوب  املســتعملة  امليــاه  وتصفيــة 
ــمرب  ــاتها يف ديس ــة ورش ــار واملنطلق بش
الخامــس.  الجيــل  مــن  تعــد   2020
ــز  ــا حي ــد وضعه ــة بع ــتتوفر املحط وس
ــة  ــى طاق ــو2023, ع ــتغال يف يوني االس
ــب  ــر مكع ــل إىل 55.000 م ــة تص معالج
ــاه  ــل باملي ــمح بالتكف ــا يس ــا, وهوم يومي
املســتعملة لســاكنة بتعــداد 386.000 
ــاد,  ــيد رف ــه الس ــبما أوضح ــمة, حس نس
مشــرا إىل أن املــروع يســجل حاليــا 
ــة.  ــبة 35 باملائ ــغال بنس ــا يف األش تقدم
وســيتم تزويــد هــذه املنشــأة بتجهيــزات 

جــد حديثــة ملــا قبــل املعالجــة واملعالجــة 
ــة  ــتعملة واملعالج ــاه املس ــة للمي البيولوجي
امليــاه  مخلفــات  ســيما  ال  الثاثيــة 
املســتعملة )الطمــي( لتســتعمل يف املجــال 
ــروع  ــس امل ــح رئي ــا أوض ــي, كم الفاح
ــاز  ــجل يف إنج ــر املس ــرا إىل أن: التأخ مش
ــة  ــق متعلق ــبب عوائ ــع بس ــة الرف محط
باملصــادرة, قــد تــم اســتدراكه مــن قبــل 
ــة أشــغال  ــا سيســمح بمواصل ــة مم الوالي
ــدس  ــح مهن ــه, أوض ــن جهت ــاز. م اإلنج
واملتابعــة  بالدراســات  املكلــف  الــري 
ــميدي أن  ــى ش ــأة مصطف ــة للمنش التقني
األشــغال الحاليــة للمحطــة تشــمل إنجــاز 
ثاثــة )3( أحــواض تصفيــة التــي تعــرف 
نســبة تقــدم تقــدر ب50 باملائــة ومحطــة 
ــبة 75  ــزة بنس ــة املنج ــل املعالج ــا قب م
باملائــة وكــذا ثاثــة )3( أحــواض أخــرى 
ــت  ــي بلغ ــتعملة والت ــاه املس ــة املي لتنقي
األشــغال بهــا 10 باملائــة, إضافــة إىل 
اثنــني )2( ســميكني عــى  وحوضــني 
ــر  ــي ورسي ــة الطم ــري ملعالج ــكل دائ ش
للتجفيــف بلغــت األشــغال بــه 15 باملائــة.

ــن  ــح أم ــاركت مصال  ش
ــيق  ــيلة بالتنس ــة املس والي
التجــارة  مديريــة  مــع 
ــار  ــي للتج ــاد الوالئ واالتح
الحملــة  يف  باملســيلة 
املنظمــة  التحسيســية 
املســتهلكني  لفائــدة 
وأصحــاب املخبــزات حــول 
ــادة  ــتهاك م ــيد اس ترش
الخبــز، وذلــك يف إطــار 
ــة  ــام اإلعامي ــج األي برنام
املوجهــة  والتحسيســية 
لفائــدة املســتهلك، واملنظمة 
مديريــة  طــرف  مــن 
ــي  ــيلة والت ــارة باملس التج
ــتهلك  ــعار "لنس ــل ش تحم
عــن  ونبتعــد  صحــي 
تــم  أيــن  التبذيــر"، 
ــح  ــم نصائ ــا تقدي خاله

وتوزيــع  وإرشــادات 
تحسيســية  مطويــات 
ــتهاك  ــول رضورة االس ح
العقانــي ملــادة الخبــز 

التبذيــر. وتجنــب 
برنامــج  أن  لإلشــارة 
ــيتواصل  ــة س ــذه الحمل ه
املمتــدة  األوىل  فرتــه  يف 
أيــام  ثانــي  غايــة  إىل 
املبــارك،  الفطــر  عيــد 
مختلــف  ويســتهدف 
املــواد  بيــع  محــات 
واملخابــز،  الغذائيــة، 
ــات  ــع الحلوي ــات بي ومح
ــا  ــم خاله ــة، ويت التقليدي
املســتهلكني  تحســيس 
االســتهاك  بــرضورة 
ــواد  ــف امل ــي ملختل العقان

ع بديارالغذائيــة.

ق. م

ندى. ل

اعتبر محطة معالجة وتصفية المياه المستعملة مشروعا نموذجيا 
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“الباركينغ” يفرض منطق الدفع أواإلعتداء 

الســيارات  أصحــاب  أبــدى 
بالعاصمــة  الحــراش  وقاطنوبلديــة 
ــن  ــديدين م ــم الش ــتيائهم وتذمره اس
اإلنتشــار العشــوائي لظاهــرة اســتحواذ 
ــن  ــق رك ــى مراف ــباب ع ــض الش بع
ــص  ــدون ترخي ــغ ب ــيارات الباركين الس
مــن الســلطات املحليــة، وإجبارهــم 
عــى دفــع مبالــغ حــق الركــن لفــرض 
منطقهــم عــى أصحــاب الســيارات 
فاملتنقــل بــني شــوارع وأحيــاء الحراش 
ــد  ــى يج ــا حت ــأي منه ــر ب ــكاد يم ال ي
شــباب حامــل للعصــاة يف انتظــار 
الذيــن  الســيارات  أصحــاب  عــودة 
يجــدون أنفســهم مضطريــن للخضــوع 
ملنطــق الدفــع أوالتعــرض للــرضب 

واإلعتــداء.
وقــال عــدد مــن أصحــاب الســيارات 
الذيــن تحدثــوا إىل أخبــار الصبــاح 
بجــوار محكمــة الحــراش أنهــم ذاقــوا 
ــباب،  ــؤالء الش ــات ه ــن ترف ــا م ذرع
أنــه وبحكــم  حيــث أكــد أحدهــم 
ــل  ــر للتنق ــاري فهومضط ــه التج عمل

ــارع  ــي أوش ــن ح ــر م ــرب أكث ــا ع يومي
بالحــراش، قائــا أنه يجــد نفســه يوميا 
ــار  ــار إىل 200 دين ــن 50 دين ــع م يدف
ــر  ــف، وهواألم ــن باملواق ــة للرك كتكلف
ــة  ــكلة حقيق ــكل مش ــات يش ــذي ب ال
بالنســبة لــه، يضيــف بالقــول واألدهــى 
مــن هــذا هوعــدم امتــاك الباركينقــور 
ــة  ــميته رخص ــض تس ــا يحلوللبع مثم
مــن البلديــة، لــذا فيجــب عى الســلطات 
ــل  ــن أج ــل م ــل العاج ــة التدخ األمني
وضــع حــد لترفــات وســلوكات هــؤالء 
ــه  ــم، يقاطع ــا وصفه ــني كم االنتهازي
ــن  ــد م ــر أنالعدي ــخص آخ ــول ش بالق
القاطنــني وأصحــاب الســيارات تقدمــوا 
بعــدة شــكاوي إىل الســلطات لكــن دون 
جــدوى، كمــا رسد حادثــة تعــرض لهــا 
ــام  ــه ق ــي أن ــراش وبومعط ــني الح ب
ــى  ــادي حت ــكل ع ــيارته بش ــن س برك
تفاجــأ بشــخص يتقــدم نحــوه محــاوال 
مســاعدته يف عمليــة الركــن، وحــني 
ــك  ــه مال ــربه أن ــيارة أخ ــن الس ــزل م ن
املوقــف وعليــه دفــع 50 دينــار جزائري 

عنــد عودتــه إذ لــم يتجــاوز ســاعة مــن 
الزمــن، وهواألمــر الــذ اســتغربه محدثنا 
حيــث أخــربه أن ســيعود ألخــذ ســيارته 
بعــد عــر دقائــق فقط غــر أن الشــاب 
ــك  ــه مال ــب نفس ــذي نص ــي ال العرين
ــده  ــارش يف تهدي ــض وب ــغ رف للباركين
ــيتعرض  ــع س ــم يدف ــة ل ــه يف حال أن
للــرضب، مســتعما عبــارات غــر الئقــة 
بتاتــا يقــول محدثنــا وأنــه تحــت ذلــك 
ــع  ــرا لدف ــه مضط ــد نفس ــط وج الضغ
ــا  ــرار مرع ــاودة والف ــغ دون مه املبل
لإلعتــداء،  التعــرض  كابــوس  مــن 
مضيفــا أنــه عــى الرغــم مــن الشــكاوي 
املرفوعــة إىل الســلطات لــم يتــم إيجــاد 
ــة  ــرة الغريب ــذه الظاه ــذري له ــل ج ح
ــت  ــد أحص ــذا وق ــة، ه ــر الرعي وغ
مصالــح البلديــة أكثــر مــن 40 موقــف 
عشــوائي عــى مســتوى بلديــة الحــراش 
وينتظــر تســوية وضعيــة أصحــاب 
تلــك املواقــف قريبــا لحمايــة املواطنــني 
ــرض  ــن التع ــيارات م ــاب الس وأصح

ــا. ــل مصدره ــوادث يجه فتيحة. لبال لح
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09 األربعاء 30 مارس 2022م 
الـموافق لـ 27 شعبان 1443 هـ

تــم تجهيــز القاعــة متعــددة الرياضــات 
ألرزيــو )وهــران(، والتــي تخضع ألشــغال 
ــدورة  ــبا لل ــرة تحس ــة كب ــادة تهيئ إع
القادمــة مــن ألعــاب البحــر األبيــض 
ــن  ــاط م ــل، ببس ــف املقب ــط الصي املتوس
"النــوع الرفيــع''، حســبما علمتــه وكالــة 
ــن  ــاء م ــوم الثاث ــة الي ــاء الجزائري األنب

ــة. ــباب والرياض ــة للش ــة الوالئي املديري
ــة  ــن عام ــة م ــر بأرضي ــق األم ويتعل
ــس  ــو نف ــم، وه ــاس 9 م ــور'' مق ''جرفل
النــوع مــن األرضيــة التــي أقيمــت عليهــا 
مباريــات البطولــة األوروبيــة األخــرة 
لكــرة اليــد يف ينايــر، والتــي اســتضافتها 
مناصفــة املجــر وســلوفاكيا، وفــق مديــر 
الشــباب والرياضــة لواليــة وهــران ياســني 

ــيايف. س
ــات  ــددة الرياض ــة متع ــق القاع ــم غل وت

ــني، و  ــن عام ــرب م ــا يق ــذ م ــو من ألرزي
ــا  ــا قريبً ــح أبوابه ــب أن تفت ــن املرتق م
الســتضافة جــزء مــن فعاليــات دورة 
ــة ال19  ــاب الطبع ــرة لحس ــرة الصغ الك
ــرة  ــررة يف الف ــطية املق ــاب املتوس لأللع

ــو 2022. ــو إىل 6 يولي ــن 25 يوني م
ــأن الورشــات  وأوضــح الســيد ســيايف ب
التــي تــم فتحهــا لهــذا الغــرض قســمت 
مديريــة  إىل  بهــا  وعهــد  قســمني،  إىل 
ــك إىل  ــران وكذل ــة لوه ــباب والرياض الش

ــو. ــة أرزي بلدي
الشــباب  مديريــة  بــأن  وأضــاف 
تكفلــت  وهــران  لواليــة  والرياضــة 
بعرنــة الجوانــب التقنيــة لهــذه املنشــأة 
ــة  ــادة تغطي ــك ''إع ــا يف ذل ــة, بم الرياضي
ــدة، وهــي  ــة خشــبية جدي ــدان بأرضي املي
للرياضيــني  تســمح  ممتــازة  نوعيــة 

ظــروف  ويف  األداء  أفضــل  بتقديــم 
ممتــازة".

ــق  ــي واملتعل ــزء الثان ــق بالج ــا يتعل فيم
ــة  ــق املختلف ــل املراف ــادة تأهي ــال إع بأعم
ــذه  ــيايف أن ه ــيد س ــح الس ــة، أوض للقاع
العمليــات أســندت إىل بلديــة أرزيــو، 
''التــي اســتفادت مؤخــرا مــن مبلــغ 
مــايل إضــايف مــن مصالــح الواليــة إلنهــاء 

ــن''. ــت ممك ــرب وق ــغال يف أق األش
وكان مــن املقــرر أن تســتضيف القاعــة 
متعــددة الرياضــات ألرزيــو، التــي تتســع 
إىل قــر  باإلضافــة  مقعــد،   3.000 ل 
الرياضــات "حمــو بوتليليــس" يف وهــران، 
لألنديــة  العربيــة  البطولــة  مباريــات 
ســابقا  املربمجــة  بالكــؤوس  الفائــزة 
ــل  ــاري قب ــارس الج ــهر م ــة ش يف بداي

ــق. ــخ الح ــا إىل تاري تأجيله

ــس الثاثاء،  ــت، ام انطلق
ــة  االوىل  ــات املرحل منافس
مــن البطولــة الوطنيــة 
يف   ، الراعيــة  للماحــة 
القــوارب  اختصاصــات 
ــت"  ــة  "أوبتيميس الراعي
باإلضافــة  و"إيلــكا4-" 
الراعيــة  األلــواح  اىل 
ــتمر  ــو"، وتس ــك تيكن "بي
ــام  ــة اي ــدار ثاث ــى م ع
الوطنيــة  باملدرســة 
للــراع، شــاطئ بــرج 
البحــري )رشقــي الجزائــر  
العاصمــة( ، حســبما علــم 
االتحاديــة  مــن  اليــوم 
للماحــة  الجزائريــة 

الراعيــة.
مديريــة  وأوضحــت 
مــن  انــه  التنظيــم، 
ــا ال  ــاركة م ــب مش املرتق
ــايض   ــن 130 ري ــل ع يق
واناث(.ففــي  )ذكــور 
وااللــواح  القــوارب 

ــت"  ــة "أوبتيميس الراعي
و "بيــك تيكنــو" تشــارك  
فئــة )اقــل مــن 15 ســنة( 
ــن  ــل م ــكا4-" )أق و"إيل

ســنة(.  18
وأشــارت، إىل أن الظروف 
ــاح  ــدة الري ــة وش املناخي
الرياضيــني  ستســاعد   ،
وتســهل عليهــم املأموريــة 
اكثــر، للوصــول اىل نقطــة 

ــة بأقــل جهــد. النهاي
الهيئــة  وكانــت 
انهــت  قــد  الفدراليــة 
ــن  ــام م ــة اي ــل اربع قب
االن، املرحلــة االوىل مــن  
البطولــة الوطنيــة للــراع 
ــزوارق  ــات ال يف اختصاص
إيلــكا6-،  الراعيــة 
واأللــواح  إيلــكا7-(  
الراعيــة )أر اس اكــس(، 
بحــارا،   32 بمشــاركة 

ناديــا.  11 يمثلــون 

البطولة الوطنية للمالحة الشراعية

ــل  ــاد الجي ــق إتح ــق فري حق
الصاعــد قايــس لكــرة اليــد 
القســم  بطولــة  يف  الناشــط 
الوطنــي األول مجموعــة الــرق 
فــوزا مهمــا عــى ضيفــه وفــاق 
ــة  ــة الجول ــة يف قم ــني مليل ع
ــني  ــب ع ــا بملع ــي جمعتهم الت

ــة  مليل
ــزاد  ــادوا بال ــا ع ــاق قاش رف
ــد  ــة بع ــني مليل ــن ع ــا م كام
ــة  ــيطرتهم الكامل ــطوا س أن بس
عــى اللقــاء رغــم الدخــول 
غــر املوفــق يف العــرة دقائــق 
األوىل وغيــاب الركيــز الــذي 
ينقــص  يلعبــون  جعلهــم 
عــددي إال أن حنكــة املــدرب 
ــجيعات  ــني وتش ــة الاعب وعزيم
ــع  ــوا م ــن تنقل ــار الذي األنص
الفريــق جعــل األفاعــي تعــود يف 
النتيجــة وتعمــق الفــارق وتبعد 

ــا  ــن طريقه ــرا م ــا أخ منافس
نحــو اللقــب وتفــوز عليــه 
ــل 26  ــة مقاب ــة 33 إصاب بنتيج
ــد  ــود بي ــر الصع ــى مص ليبق
القايســية بحيــث يكفيهــم الفوز 
ــس  ــة بقاي ــم املتبقي بمبارياته
تاريخــي  صعــود  لتحقيــق 

ــاز  ــم املمت القس
رئيــس النــادي محمــد فاطمي 
عــرب عــن فرحتــه الكبــرة بعــد 
الفــوز املحقــق ضــد احــد الفرق 
املرشــحة يف الصعــود وفــاق عني 
ــرض  ــبق وان ف ــذي س ــة ال مليل
التعــادل عــى جيــل قايــس 
وناشــد  الذهــاب  مرحلــة  يف 
الوالئيــة  الســلطات  فاطمــي 
لتقديــم  األعمــال  ورجــال 
وعدهــم  و  للنــادي  اإلعانــة 
ــم  ــود إىل القس ــق الصع بتحقي

ــاز . املمت

كرة اليد بطولة القسم الوطني األول 
إتحاد قايس 33 وفاق عين مليلة 26

ــرة  ــة لك ــة اإلفريقي ــدت الكونفدرالي عق
ــد اجتماعــا اســتثنائيا، يــوم اإلثنــني،  الي
البطولــة  تنظيــم  قضيــة  ملناقشــة 
ــال(،  ــد )أكابر-رج ــرة الي ــة لك اإلفريقي
والتــي تأجلــت بســبب احتجــاج الجزائــر 
ــدن  ــا يف م ــرب إقامته ــرار املغ ــى ق ع

ــة. ــة محتل صحراوي
وحســب بيــان ذات الهيئــة، امــس 
الثاثــاء، فــإن تقريــر اللجنــة التنفيذيــة 
ــات  ــا بـ"االختاف ــا وصفه ــظ أن م الح
بــني  شــابت  الرياضــة"  خــارج 
ــرة  ــري لك ــي والجزائ ــن املغرب االتحادي

ــد. الي
ــه عــى الرغــم  ــان أن وأضــاف ذات البي

مــن الجهــود املبذولــة لتجنــب مقاطعــة 
بعــض الفــرق املشــاركة، إال أن الخافــات 
ال تــزال قائمــة ومــن املرجــح أن تعــرض 

تنظيــم الحــدث للخطــر.
قــررت  فقــد  البيــان  وحســب 
ــحب  ــة س ــة للعب ــة اإلفريقي الكونفدرالي
ــن  ــة والعري ــخة الخامس ــم النس تنظي
ــال  ــا أكابر-رج ــم إفريقي ــن كأس أم م

2022( مــن املغــرب. )ســنة 
كمــا عاقبــت ذات الهيئــة الجزائــر 
بســحب تنظيــم النســخة السادســة 
والعــرون مــن كأس أمــم إفريقيــا 
أكابر-رجــال )ســنة 2024( مــن االتحاد 

ــد. ــرة الي ــري لك الجزائ

العامـة  املديريـة  مـن  كل  وضعـت 
االقليمـة  واملجموعـة  الوطنـي  لألمـن 
مخططـات  بالبليـدة،  الوطتـي  للـدرك 
السـد  ملبـارة  تحسـبا  محكمـة  أمنيـة 
املنتظـرة سـهرة امـس، ال سـيما أمـام 
الحشـود الغفـرة املتوافـدة عـى واليـة 
البليـدة وملعـب مصطفـى تشـاكر  من 
التحذيـر  وسـط   ، الوطـن  واليـات  كل 
مـن إدخـال املفرقعـات والشـماريخ إىل 
لقـاء  تذااكـر  اسـتعمال  ومـن  امللعـب 

مـزورة.
ويف هـذا الصدد كشـفت رئيسـة خلية 
للـدرك  الوالئيـة  باملجموعـة  االتصـال 
بواليـة البليـدة الرائـد غريسـة بلباي يف 
ترصيـح إلذاعة الجزائـر بالبليدة، امس، 
الثالثـاء بـأن املجموعة اإلقليميـة للدرك 
مخططـا  سـطرت  بالبليـدة  الوطنـي 
أمنـي  تشـكيل  بوضـع  يقـي  أمنيـا 
اختصاصهـا  ضمـن  ومتحـرك  ثابـت 
اإلقليمي مع السـهر عى تأمـن مختلف 
التجمعـات السـكنية ومحـاور الطـرق 
السـيار  الطريـق  غـرار  عـى  الهامـة 
رشق-غـرب وكـذا الطـرق الوطنية رقم 
التوافـد  1 و4 و29 و42 و69 يف ظـل 
املعتـر لألنصـار مـن مختلـف واليـات 

. لوطن ا
األمنـي  املخطـط  هـذا  كمـا تضمـن 
نـر دوريـات ووضـع نقـاط املراقبـة 
باإلضافـة إىل وضـع تشـكيل أمنـي عى 
مسـتوى محطتـي القطـار ببنـي مراد 
والبليـدة، حسـب ما أفـادت به رئيسـة 
خلية االتصال باملجموعـة الوالئية للدرك 
بواليـة البليـدة والتي أشـارت إىل إقحام 
للمجموعـة  التابعـة  الوحـدات  جميـع 

االقليميـة للـدرك الوطنـي بالبليـدة مع 
تدعيمهـا بوحـدات جهويـة.

ومـن جانبـه أكـد املـالزم األول مراد 
بـن عـي مـن خليـة اإلعـالم واالتصـال 
أن  الوطنـي  لألمـن  العامـة  باملديريـة 
املديريـة العامـة لألمن الوطنـي أعلمت 
سـائقي املركبـات ومسـتعمي الطريـق 
العامـة بوضـع مخطـط حركـة مـرور 
مؤقـت ابتـداء مـن السـاعة 6 صباحـا 
بحيث سـيتم غلق الطريق عى مسـتوى 
نقطـة واد مفتـاح باتجاه النفـق املؤدي 
إىل ملعب مصطفى تشـاكر، وعليه شـدد 
بن عي عى سـائقي املركبات ومستعمي 
الطريق باتخاذ املسـلك املـؤدي من حي 
بن بولعيـد باتجاه شـارع العربي تبيس 

للوصـول إىل وسـط مدينـة البليدة .
وكشـف املـالزم األول أن شـارع 19 
جـوان سـيكون مغلقـا عـى مسـتوى 
اتجـاه  يف  الهوائـي  املصعـد  محطـة 
ملعـب مصطفى تشـاكر ونصـح املالزم 

املواطنـن باتخـاذ املسـلك املـؤدي نحو 
الحـي اإلداري ثـم إىل الشـارع الرئييس 
لبلديـة خزرونـة ومـن ثم التوجـه نحو 

الطريـق السـيار رشق-غـرب.
املـالزم األول بـن  السـياق ذّكـر  ويف 
عـي بأنـه يمنـع منعـا باتـا حمـل أو 
والشـماريخ  الناريـة  األلعـاب  إدخـال 
إىل امللعـب، مؤكـدا أن كل مـن يضبـط 
بحوزتـه تذكرة دخول مـزورة أو ألعاب 
نارية يتـم توقيفه وتقديمـه إىل الجهات 

القضائيـة املختصـة إقليميـا.
املـالزم األول مـراد بن عي مـن خلية 
العامـة  باملديريـة  واالتصـال  اإلعـالم 

الوطني لألمـن 
لكـرة  الوطنـي  املنتخـب  أن  ونذكـر 
القـدم سيسـتضيف ابتداء من السـاعة 
الكامرونـي  نظـره  )30ر20سـا( 
الشـهيد "مصطفـى تشـاكر"  بملعـب 
املؤهلـة  السـد  مبـاراة  إيـاب  لحسـاب 

قطـر. ملونديـال 
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ــاعات  ــذ س ــدة من ــة البلي ــهدت والي ش
امــس  نهــار  مــن  األوىل  الصبــاح 
ــارصي  ــن من ــيول م ــد س ــاء تواف الثالث
ــذي  ــدم ال ــرة الق ــي لك ــب الوطن املنتخ
ــن  ــات الوط ــف والي ــن مختل ــوا م قدم
ــي  ــم الوطن ــجيع منتخبه ــؤازرة وتش مل
ــاعة  ــن الس ــداء م ــتضاف إبت ــذي اس ال
الكامرونــي  نظــره  )30ر20ســا( 
ــاكر"  ــى تش ــهيد "مصطف ــب الش بملع
ــة  ــد املؤهل ــاراة الس ــاب مب ــاب إي لحس

ــر. ــال قط ملوندي
خاضهــا  التــي  املباريــات  فــككل 
ــى  ــدم ع ــرة الق ــي لك ــب الوطن املنتخ
ــمة  ــيما الحاس ــب الس ــذا امللع ــة ه أرضي
ــي  ــس الت ــاراة ام ــرار مب ــى غ ــا ع منه
ــكأس  ــه ل ــة يف طريق ــر عقب ــر آخ تعت
ــة  ــهدت والي ــر، ش ــم2022- بقط العال
البليــدة منــذ ســاعات الصبــاح األوىل 
توافــدا كبــرا مــن املنارصيــن مــن 
مختلــف واليــات الوطــن متوشــحن 
ــي  ــن أغان ــة و مرددي ــالم الوطني باألع
وطنيــة وأخــرى تمجــد و تحيــي عنارص 
الناخــب  بقيــادة  الوطنــي  املنتخــب 

ــايض. ــال بلم جم
ــزوغ  ــذ ب ــب من ــط امللع ــرف محي و ع
ــار يف  ــاف األنص ــوم ، اصطف ــر الي فج
ــار  ــة يف انتظ ــة و مكتظ ــوف طويل صف
فتــح أبــواب امللعــب ، بالرغــم مــن 
إعــالن مديريــة الشــباب و الرياضــة 
فتــح األبــواب عنــد منتصــف نهــار 
ــداء  ــب األص ــه بحس ــر و أن ــوم غ الي
املســتقاة بمحيــط امللعــب يتوقــع فتحهــا 
ــل  ــل تواص ــت يف ظ ــذا التوقي ــل ه قب

ــار. ــد األنص تواف
حظائــر  مختلــف  شــهدت  كمــا 
كــذا  و  منهــا  العموميــة  الســيارات 
و  الســكنية  للتجمعــات  التابعــة 
 ، الكــرى  التجاريــة  للمســاحات 
ــيارات  ــن الس ــر م ــدد كب ــاف ع اصطف
الحاملــة لرتقيــم مختلــف واليــات الوطن 
عــى غــرار قســنطينة و باتنــة و وهــران 
و أدرار و البويرة و تلمســان و بســكرة و 
بشــار الذيــن حرصــوا بالرغــم مــن بعــد 
ــفر  ــقة الس ــل مش ــى تحم ــافة ع املس
ــم  ــي و تقاس ــم الوطن ــجيع منتخبه لتش
مــن  إخوانهــم  مــع  الفــوز  فرحــة 

مختلــف الواليــات.

و يف هــذا الصــدد، أكــد عــدد كبــر من 
ــة  ــاء بوالي ــوا البق ــم فضل ــار  أنه األنص
البليــدة عقــب اقتنائهــم تذاكــر الدخــول 
ــوم  ــة الي ــوم األحــد و االنتظــار إىل غاي ي
ــافة  ــد املس ــبب بع ــاراة بس ــور املب لحض
عــى غــرار شــاب يف العقــد الثانــي مــن 
عمــره القــادم مــن واليــة عنابــة رفقــة 
ــن  ــه م ــن يقين ــر ع ــذي ع ــه ال صديقي
ــن  ــي م ــق الوطن ــارص الفري ــن عن تمك
التأهــل ملونديــال قطــر يف ظــل الحضــور 
الكبــر لألنصــار الــذي سيشــكل دافعــا 
ــال  ــوز و إدخ ــق الف ــم لتحقي ــا له قوي
الفرحــة يف قلــوب جميــع أفــراد الشــعب 

ــري. الجزائ
الكبــر  اإلقبــال  هــذا  ظــل  يف  و 
ــاور  ــن مح ــدد م ــق ع ــار و غل لألنص
ــذا لقــرار املديريــة العامــة  الطــرق تنفي
ــاراة  ــذه املب ــبا له ــي تحس ــن الوطن لألم
ــات  ــوارع و طرق ــف ش ــهدت مختل ش
ــة  ــك املؤدي ــيما تل ــدة الس ــة البلي مدين
لبلديتــي أوالد يعيــش و بنــي مــراد 
ــن  ــم م ــا بالرغ ــا خانق ــا مروري ازدحام
ــة كافــة التدابــر  ــح األمني اتخــاذ املصال
ــيابية  ــان االنس ــأنها ضم ــن ش ــي م الت

ــة. املروري
كمــا عــرف محيــط امللعــب و مختلــف 
ــة  ــزات أمني ــه تعزي ــة إلي ــاور املؤدي املح

كبــرة لضمــان تأمــن هــذه املبــاراة.
بدورهــا، ســطرت املجموعــة اإلقليميــة 
للــدرك الوطنــي بالبليــدة مخططــا أمنيا 
ــت و  ــي ثاب يقــي بوضــع تشــكيل أمن
ــي  ــا اإلقليم ــن اختصاصه ــرك ضم متح
مــع الســهر عــى تأمــن مختلــف 

التجمعــات الســكنية و محــاور الطــرق 
ــيار  ــق الس ــرار الطري ــى غ ــة ع الهام
ــة  ــرق الوطني ــذا الط ــرب و ك رشق-غ
رقــم 1 و 4 و 29 و 42 و 69 يف ظــل 
التوافــد املعتــر لألنصــار مــن مختلــف 

ــن. ــات الوط والي
ــي  ــط األمن ــذا املخط ــن ه ــا تضم كم
نــر دوريــات و وضــع نقــاط املراقبــة 
باإلضافــة إىل وضــع تشــكيل أمنــي عــى 
مســتوى محطتــي القطــار بنــي مــراد و 
ــة  ــدة ، حســب مــا أفــادت بــه خلي البلي
ــاز  ــذا الجه ــتوى ه ــى مس ــال ع االتص
األمنــي التــي أشــارت إىل إقحــام جميــع 
ــة  الوحــدات التابعــة للمجموعــة االقليمي
للــدرك الوطنــي بالبليــدة مــع تدعيمهــا 

ــة. بوحــدات جهوي
مــن جهتهــا حرصــت مديريــة الحماية 
ــي و  ــاز أمن ــب جه ــى تنصي ــة ع املدني
صحــي تحســبا لهــذه املبــاراة داخــل و 
خــارج امللعــب لضمــان التكفــل الصحي 
باألنصــار، اســتنادا لخليــة اإلعــالم عــى 

مســتوى هــذا الجهــاز.

مباراة ال�سد : �سيول من الأن�سار توافدت
 على ملعب م�سطفى ت�ساكر

قـرر مـدرب املنتخـب الجزائـري، جمـال 
بونجـاح  بغـداد  املهاجـم  دعـوة  بلمـايض، 
املنتخـب  أمـام  اإليـاب  مبـاراة  حضـور  إىل 
الثالثـاء، عـى  التـي سـتلعب،  الكامرونـي، 
ملعـب مصطفى تشـاكر لحسـاب التصفيات 

األفريقيـة املؤهلـة إىل مونديـال قطـر.
ووفقـاً للصحايف الجزائري ياسـن بلمنور، 
يف شـبكة "بـي إن سـبورتس" القطرية، فإن 
بونجـاح، مهاجم نادي السـد القطـري، غادر 
الدوحـة صباح امـس تجـاه الجزائـر، وذلك 
ملسـاندة رفقائه يف هـذه املبـاراة، التي يهدف 
منهـا "الخرض" الوصول إىل العـرس العاملي.

ويبـدو أن بلمـايض قرر السـماح لبونجاح 
بحضـور احتفـاالت الالعبـن مـع الجماهـر 
إىل  التأهـل  تحقيـق  حالـة  يف  الجزائريـة، 
مونديـال قطـر، وخاصـة أن نتيجـة مبـاراة 
فـاز  أن  بعـد  ذلـك،  عـى  تشـجع  الذهـاب 
املنتخـب الجزائـري بهـدف نظيـف يف مدينة 
دواال، بهدف سـجله املهاجم إسـالم سليماني.

االسـتغناء عـن  قـرر  قـد  بلمـايض  وكان 
خدمـات بونجـاح يف هـذا املوعد، بعـد تراجع 
مسـتواه يف األشـهر األخرة، وقرر االسـتنجاد 
الوكـرة  مهاجـم  غـرار  عـى  جـدد،  ببـدالء 

القطـري، محمـد بـن يطـو، وهـداف هرتـا 
برلـن األملانـي إسـحاق بلفوضيـل، الغائـب 

عـن "الخـرض" منـذ عـام 2018.
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الجزائر-الكاميرون: مدينة 
الورود تتزين بالأعالم الوطنية 

ل�ستقبال منا�سري الفريق الوطني

بلما�سي يقدم على لفتة رائعة تجاه بونجاح 

التـي  البليـدة  مدينـة  تعيـش 
تزينـت باألعام الوطنيـة منذ يوم 
األحـد، عرسـا كرويـا حقيقيا عى 
وقـع أهازيـج و هتافـات أنصـار 
الجزائـري  الوطنـي  املنتخـب 
لكـرة القـدم الذين صنعـوا أجواء 
مـن  سـاعات  قبـل  حماسـية، 
انطـاق املبـاراة الحاسـمة التـي 
الكامرونـي  بنظـره  سـتجمعه 
عى السـاعة )30ر20سـا( بملعب 
تشـاكر"  "مصطفـى  الشـهيد 
السـد  مبـاراة  إيـاب  لحسـاب 
مـن تصفيـات مونديـال )قطـر-

.)2022
قـد  الجزائـري  املنتخـب  وكان 
عـاد بفـوز ثمـني مـن دواال أمام 
لقـاء  يف   )0-1( املنافسـة  نفـس 
التصفيـات  ذات  مـن  الذهـاب 
الجمعـة  يـوم  جـرى  والـذي 
الفـارط. ويكفـي التعـادل لزماء 
القتطـاع  محـرز  ريـاض  القائـد 
تأشـرة التأهـل إىل موعـد قطـر.

فمنـذ أول أمس، عجت شـوارع 
مدينـة الـورود، السـيما املتواجدة 
بمحيـط ملعب مصطفى تشـاكر، 
بأنصـار املنتخـب الوطنـي الذين 
قدموا مـن مختلف واليـات الوطن 
لتشـجيع اشـبال املـدرب الوطني 
متوشـحني  بلمـايض،  جمـال 
باألعـام الوطنيـة التـي عكسـت 
بالرايـة  اعتزازهـم  و  فخرهـم 
الوطنيـة التـي زينـت سـياراتهم 

أيضـا، حسـبما الحظتـه )وأج(.
املنـازل  رشفـات  تزينـت  كمـا 
بالرايـة  املبانـي  و  املحـات  و 
أي  يخلـو  يـكاد  ال  إذ  الوطنيـة، 
املدينـة  شـوارع  مـن  شـارع 
الوطنيـة يف صـورة  األعـام  مـن 
سـكان  جميـع  دعـم  تعكـس 
الواليـة و مختلـف واليـات الوطن 
لهـذا املنتخـب الـذي عودهـم عى 
الوطنيـة  الرايـة  األفـراح و رفـع 

عاليـا.
وعـرب أغلبيـة سـكان املدينـة و 
أنصـار املنتخـب الوطنـي الذيـن 
حاورتهـم )وأج( عـن يقينهـم يف 
مـن  الوطنيـة  العنـارص  تمكـن 
تحقيق املبتغـى، الفتني إىل مبارشة 
لاحتفـال  اآلن  مـن  التحضـرات 

بهـذه املناسـبة سـهرة امـس.
املنارصيـن  هـؤالء  بـني  ومـن 
الذيـن عربوا عـن تفاؤلهم، شـيخ 
يف العقـد السـابع مـن عمـره كان 
برفقـة حفيده ذو السـت سـنوات 
الـذي كان يحمـل العلـم الوطنـي 
عـى كتفيـه مبديا فخـره بحرص 
الشـباب عى رفـع الرايـة الوطنية 
و  حبهـم  -حسـبه-  يؤكـد  ممـا 
فخرهـم باالنتمـاء لهـذا الوطن و 
محافظتهـم عـى أمانة الشـهداء.

آخـر مـن  أكـد شـاب  بـدوره، 
هـذه  مثـل  أن  البليـدة  مدينـة 
التـي  الوحـدة  تؤكـد  املناسـبات 

الوطـن،  أبنـاء هـذا  تجمـع بـني 
العديـد مـن  إىل "تطـوع  مشـرا 
املنارصيـن  إليـواء  أصدقائـه 
بمدينـة  املبيـت  اضطـروا  الذيـن 
البليـدة منـذ األحد املايض بسـبب 
بعـد املسـافة التـي منعتهـم مـن 
الرجـوع إىل والياتهـم بعـد اقتناء 
التذاكـر الخاصـة بهذه املبـاراة".

أن "الحضور  املتحـدث  وأضاف 
القـوي لألنصـار بمدرجات امللعب 
سـيعطي دافعـا قويـا لاعبـني و 
الهدف  الوطني لتحقيـق  الناخـب 
املنشـود و إسـعاد هـؤالء األنصار 
إىل  التنقـل  عنـاء  تكبـدوا  الـذي 
مدينـة البليدة خاصـة و أن العديد 
منهـم اضطـر للمبيـت يف العـراء 
املبـاراة تعـد  السـيما و أن هـذه 
األوىل بعـد جائحـة كورونـا التـي 
تشـهد حضور هـذا العـدد الكبر 

األنصار". مـن 
كما عـربت العديد من الشـابات 
و ربـات البيـوت عـن اهتمامهـن 
تتعلـق  كونهـا  املبـاراة  بهـذه 
برفـع الرايـة الوطنية حيـث أبدت 
إحداهـن حرصهـا منذ ليلـة أمس 
الوجبـات  كافـة  تحضـر  عـى 
لعائاتهـن يف بداية اليـوم للتمكن 
مـن االسـتمتاع رفقة باقـي أفراد 
العائلـة باألجـواء الحماسـية التي 
بدايـة  قبيـل  األنصـار  يصنعهـا 
املبـاراة ومشـاهدتها رفقـة أفراد 

العائلـة بـكل أريحيـة.
وعـى عكس الحـاالت السـابقة، 
أشـار عدد آخر من سـكان املدينة 
إىل عـدم تمكنهم مـن متابعة هذه 
القلـق  املبـاراة املصريـة بسـبب 
والتوتـر الـذي يسـود مثـل هـذه 
الحاسـمة، عى  الكروية  اللقـاءات 
غـرار الشـاب أحمـد الـذي أكد " 
أنـه ال يقـوى عـى متابعـة مثـل 
املباريـات بحيـث يحـرص  هـذه 
طيلـة فـرة لعبها عـى التواجد يف 
نتيجـة  اإلطـاع عـى  الشـارع و 

املبـاراة مـن حـني آلخر".
وبسـبب التوافد الكبـر لألنصار 
الـذي اصطفـوا يف طوابـر طويلة 
امللعـب منـذ  و مكتظـة بمحيـط 
األوىل،  الفجـر  سـاعات  بـزوغ 
أبـواب  فتحـت  لوحـظ،  حسـبما 
امللعب يف حـدود السـاعة العارشة 
النهـار  منتصـف  بـدل  صباحـا 
عنـه  أعلنـت  قـد  كانـت  مثلمـا 
الشـباب والرياضـة يوم  مديريـة 

اإلثنـني.
للسـماح  القـرار  هـذا  وجـاء 
أريحية  بـكل  الدخـول  لألنصـار، 
ملعـب "مصطفـى  مدرجـات  إىل 
تشـاكر". كمـا حرصـت املديريـة 
عـى  الوطنـي  لألمـن  العامـة 
تسـخر عـدد معتـرب مـن عنارص 
تأمـني و تنظيـم  األمـن لضمـان 
دخـول األنصـار عرب عـدة مداخل 

االكتظـاظ. لتفـادي 

الصباح الرياضي
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خطـف منتخـب اإلمـارات بطاقـة امللحق اآلسـيوي 
عـى  فـوزه  بعـد   2022 العالـم  كأس  بتصفيـات 

رد. دون  بهـدف  الجنوبيـة  كوريـا  منتخـب 
وحقـق "األبيـض"، امس الثاثـاء، فـوزا ثمينا عى 
العمـاق الكـوري بهدف سـجله حـارب عبـد الله يف 

الدقيقـة 54 مـن املباراة.
وحسـم املنتخب اإلماراتي املركـز الثالث يف املجموعة 
األوىل بعدمـا رفـع رصيـده إىل 12 نقطـة بفـارق 3 
نقـاط أمـام منتخـب العراق الـذي تعادل مـع نظره 
السـوري بهدف ملثلـه، يف املباراة األخـرى باملجموعة، 

ليفقـد آماله يف املنافسـة عى بطاقة امللحق اآلسـيوي.
مـع  موعـدا  بذلـك  اإلمـارات  منتخـب  وسـيرضب 
منتخـب أسـراليا ثالـث املجموعـة الثانيـة يف امللحق 
اآلسـيوي املؤهـل للملحـق العاملـي ضمـن تصفيـات 

.2022 العالـم  كأس 
ويتواجـه الفائـز مـن منتخبـي اإلمارات وأسـراليا 
مـع املنتخـب صاحـب املركـز الخامـس يف تصفيات 
آسـيا املؤهلـة لـكأس العالـم 2022 مـن أجـل حجز 

املونديال يف  مقعـد 

الإمارات في الملحق على ح�ساب العراق
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ــر  ــاء، بق ــس الثاث ــت أم أجري
اســطنبول  يف  بخشــة"  "دوملــا 
الركيــة، مفاوضــات بــني الجانبــني 
بوســاطة  واألوكرانــي،  الــرويس 
رجــب  الركــي  الرئيــس  مــن 
ــدى  ــال ل ــذي ق ــان ال ــب أردوغ طي
اســتقباله للوفديــن، إن لــدى كل 
ــاوف  ــف مخ ــكو وكيي ــن موس م
مروعــة، داعيــا الطرفــني إىل فض 
النــزاع ووضــع حــد لهــذه الحــرب.
ــا  ــدت أوكراني ــا أك ــن جانبه م
عــى  للســيطرة  اســتعادتها 
ــف،  ــا قــرب العاصمــة كيي أراضيه
ــدء  ــى ب ــهر ع ــن ش ــد م ــد أزي بع

االجتيــاح الــرويس ألراضيهــا.
بــني  املحادثــات  وانطلقــت 
ــي يف  ــرويس واألوكران ــني ال الطرف
أول لقــاء بــني وفــدا البلديــن، بعــد 
عــدة جــوالت تمــت عــرب محادثــات 

ــو. الفيدي
الرئيــس  أكــد  جانبــه  مــن 
ــكي،  ــر زيلينس ــي فولوديم األوكران
يف مقابلــة مــع وســائل إعــام 
روســية عــرب االنرنــت األحــد، 
ــية  ــاط األساس ــني النق ــن ب ــه م أن
ــم  ــو تقدي ــات ه ــذه املفاوض يف ه
والحيــاد،  األمنيــة،  الضمانــات 
وعــى أن يكــون الوضــع خــايل 
ــا،  ــة ألوكراني ــلحة النووي ــن األس م
ــدرج  ــد امل ــذا البن ــا: أن "ه مضيف
ــو  ــه وه ــن فهم ــات يمك يف املفاوض
ــه  ــب درس ــا يج ــاش، كم ــد النق قي
بعمــق"، مؤكــدا أنــه يجــب طــرح 
ــاده يف  ــتفتاء، وأن ب ــألة يف اس املس
حاجــة لضمانــات متهمــا الرئيــس 
الــرويس فاديمــر بوتــني ودائرتــه 

ــل". ــة بـ"التماط املقرب
مــن جانبــه قــال الناطــق باســم 
بيســكوف،  دميــري  الكرملــني 
ــد  ــفر بع ــم تس ــات ل أن املفاوض

أوضــح  كمــا  تقــدم،  أي  عــن 
يف  ممثــا  األوكرانــي  الجانــب 
دميــرو  خارجيتهــا  وزيــر 
كوليبــا، أن الرئيــس زيلينســكي 
ــد  ــة للوف ــات واضح ــى تعليم أعط
امُلفــاِوض، قائــا: "نحــن ال نتاجــر 
وال  بــاألرايض  وال  باألشــخاص  ال 
أقــى  أن  مشــرا  بالســيادة"، 
إليهــا  تســعى  التــي  األهــداف 
هــذه  خــال  مــن  أوكرانيــا 
املحادثــات هــو تقديــم حلــول 
ــل إىل  ــانية والتوص ــكات اإلنس ملش

وقــف تــام إلطــاق النــار.
ــني  ــم ب ــراع القائ ــع ال وأخض
ــر  ــرار أكث ــا إىل ف ــيا وأوكراني روس
مــن  أوكرانــي  مايــني   3 مــن 

بادهــم.
ــى األرض  ــطوة ع ــرض الس ...ف

ــددا مج
مــن ناحيــة أكــد وزيــر الداخليــة 
األوكرانــي دينيــس موناسترســكي 
ــت  ــاده تمكن ــوات ب ــني، أن ق االثن
مــن تحريــر بلــدة إربــني بالضاحية 
للعاصمــة  الغربيــة  الشــمالية 
القــوات  قبضــة  مــن  كييــف، 
ــكي  ــار موناسترس ــية، وأش الروس
أنــه  تليفزيونيــة  تريحــات  يف 
يجــري تمشــيط الشــوارع بشــكل 
ــلحة  ــوات املس ــل الق ــن قب ــام م ت

التــي تتقــّدم مــع الرطــة، مؤكــدا 
ــني  ــن إرب ــَردون م ــني يُط أن املحتل
ــزال  ــا ت ــط م ــف، فق ــن كييي وم
ــى  ــيطرة ع ــية مس ــوات الروس الق

ــف. ــة كيي ــمال منطق ش
وبــدًء مــن أمــس ومــع انطاقات 
ــا  ــع هادئ ــدا الوض ــات ب املفاوض
نســبيا يف املنطقــة الواقعــة شــمال 
غــرب كييــف عــى مســافة 20 
كيلومــرا، أيــن ُســمع دوي إلطــاق 
نــار متقطــع، لكــن جنــودا منعــوا 
وصــول الصحافيــني إىل الجــر 
ــة،  ــؤدي إىل املدين ــر وامل ــذي ُدم ال
ــة مــا  ــني أن القــوات األوكراني معلن
ــة التطهــر يف  تــزال يف تنفيــذ عملي

ــة. املنطق
ــس  ــام رئي ــك ق ــياق ذل ويف س
ــة،  ــة الذري ــة للطاق ــة الدولي الوكال
بزيــارة  غــرويس،  رافاييــل 
ــامة  ــى س ــوف ع ــا، للوق ألوكراني
املنشــآت النوويــة يف البــاد وأمنهــا.
جانبهــا  مــن  أعلنــت  كمــا 
ــود  ــة وج ــاع الربيطاني وزارة الدف
مجموعــة  مــن  روس  مرتزقــة 
فاغنــر يجوبــون املنطقــة، كاشــفة 
عــن  يزيــد  هــؤالء  تعــداد  أن 
ــد  ــوا ق ــن يكون ــل والذي ــف رج األل

أوكرانيــا. يف  للقتــال  أُحــرضوا 

األنبــاء  وكالــة  أمــس،  أحيــت 
منــذ  الـــ23  ذكراهــا  الصحراويــة 
ــدة  ــات الجدي تأسيســها، يف ظــل الرهان
ــة  ــة ملجابه ــربى الرامي ــات الك والتحدي
ــة  ــه الحانق ــي وحرب ــال املغرب االحت
ضــد الشــعب الصحــراوي األعــزل، 
ــا  ــو م ــة، وه ــات وهمي ــن مغالط ضم
الصحراويــة  األنبــاء  وكالــة  أبقــى 
ــة  ــا باحرافي ــة مهامه ــدة مؤدي صام
كــربى، وفــق ُمتبنــى تطلعــات الشــعب 

الصحــراوي.
وتأسســت وكالــة األنبــاء الصحراويــة 
يف خضــم قــرار وقــف إطــاق النــار يف 
الـــ6 ســبتمرب عــام 1991، يف ظــل توّلد 
ــزن  ــام املخ ــني ، نظ ــاردة ب ــرب ب ح
املغربــي، وجبهــة البوليســاريو كممثــل 
ــراوي  ــعب الصح ــد للش ــي ووحي رشع
ــات يواصــل الــراع بإحــداث  ــذي ب ال
جميــع  عــى  جديــدة  جبهــات 
األصعــدة ســواء كانــت السياســية، 
أو  الحقوقيــة،  أو  الدبلوماســية،  أو 

التاريخيــة.
األنبــاء  وكالــة  تأســيس  وكلــل 
ــات  ــر املعلوم ــع ون ــة بجم الصحراوي
ــرف  ــن ط ــا م ــرّب عنه ــف امُلع واملواق
والحكومــة  البوليســاريو  جبهــة 
ــارس 1999،  ــوم 29 م ــة ي الصحراوي
بعــد  الهــواة،  راديــو  مــن خــال 

ــي  ــرة الت ــة املري ــن التجرب ــنوات م س
تتهاطــل عــرب بيانــات وباغــات، وعــرب 
روايــة شــبه رســمية، كمــا باتــت 
وكالــة األنبــاء الصحراويــة اليــوم تبــث 
خدماتهــا عــرب االنرنــت وبلغــات عــدة 
ــية  ــبانية، الفرنس ــة، االس ــي العربي وه
والروســية، كمــا تنــر مســتجدات 
األحــداث عــرب موقعهــا االلكرونــي 
باإلضافــة إىل خدمــات االشــراك بالربيد 

االلكرونــي.
ــة  ــاء الصحراوي ــة األنب ــّرت وكال وم
بمراحــل مختلفــة قبــل أن تصبــح 
خدمــة إعاميــة يومية بــدأت باالســتناد 
ــاء  ــوكاالت األنب للقصاصــات املوجهــة ل
بالّلغــة  الفاكــس  عــرب  والصحــف 
ــاء  ــة األنب الفرنســية بتعــاون مــع وكال
ــاء  ــة أصدق ــع جمعي ــة، وموق الجزائري
ســويرا  يف  الصحــرواي  الشــعب 

ــو". "أرس
ــل  ــة أن تظ ــاء عازم ــة األنب إن وكال
ــن  ــب وتكوي ــل املواه ــة ل"صق مدرس
دائــرة  لتوســيع  ومنــربا"  األطــر 
التعاطــف والتضامــن مــع القضيــة 
ســفرة  باعتبارهــا  الصحراويــة، 
وجبهــة  الصحراويــة  الجمهوريــة 
الوطنيــة  والقضيــة  البوليســاريو 
ــة. ــبكة املعلوماتي ــرب الش ــدة ع املعتم

وتســعى الوكالــة جاهــدة بعــد دخول 
ــدة،  ــة جدي ــة مرحل ــة الصحراوي القضي
بعــد نُســف اتفــاق وقــف إطــاق 
النــار، إىل تزويــد الــرأي العــام الوطنــي 
والــدويل بآخــر املســتجدات خاصــة عى 
الســاحة العســكرية والحــرب اإلقليميــة 
باملنطقــة التــي يهــدف نظــام املخــزن 
إىل فّرضهــا الحتــال أجــزاء هامــة مــن 

ــة. األرايض الصحراوي

الصباح الدولي
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قيـس  التونـي  الرئيـس  وّجـه 
سـعيّد، تحذيـرا شـديد اللهجـة مـن 
محـاوالت تعليـق جلسـات الربملـان، 
قائـا: "إن قـوات ومؤسسـات الدولة 
العبـث  يريـدون  ملـن  سـتتصدى 
التونسـيني  ودفـع  البـاد  بمقومـات 

لاقتتـال.
وقـال سـعيّد، الـذي قـام بتجميد 
أنشـطة الربملان الصائفـة املاضية، يف 
خطـاب لـه "إن الدولـة ليسـت دمية 
وأن هـذه املحـاوالت يائسـة وليسـت 

لهـا قيمـة قانونية".
مـن جهتـه قـال رئيـس مجلـس 
راشـد  املعلـق،  التونـي  النـواب 
الغنـويش إن مكتب املجلـس قّرر عقد 
جلسـتني عامتني هذا األسـبوع للنظر 
التـي  االسـتثنائية  الحالـة  إلغـاء  يف 
أقرهـا الرئيـس قيـس سـعيّد السـنة 
املاضيـة، كمـا طالبت رئيسـة الحزب 
الدسـتوري الحـر عبـر مـويس ممن 
وصفتـه بـ"الحاكم بأمره" يف إشـارة 
منهـا للرئيس قيـس سـعيّد، بوجوب 
مـارس   30 تاريـخ  قبـل  التحـرك 
الحـايل، ودعـوة النـواب مـن غـر ما 
أسـمتهم بـ"اإلخوانجيـة" و"ائتاف 
التكفـر"، إلمضـاء عريضـة سـحب 
الثقة مـن راشـد الغنـويش، واملوافقة 

قـرار  وإصـدار  املجلـس  حـّل  عـى 
النتخابـات  والدعـوة  الربملـان  بحـّل 

مبّكـرة. تريعيـة 
واعتـربت مـويس، التـي أوضحـت 
صفحتهـا  عـى  مصـّور  فيديـو  يف 
الرسـمية عـى موقع "فيسـبوك"، أن 
الضور  أخـذوا  "الغنـويش وزمرتـه" 
الدولـة،  اسـتقال  لـرضب  األخـرض 
وإدخالهـا يف حالة عـدم رشعية، وفق 
تعبرها، كاشـفة أنها سـتنر قضية 
إبطـال قـرارات مكتـب املجلـس مع 
رفـع قضيـة اسـتعجالية مـن حـني 
آلخـر إليقاف أشـغال الجلسـة العامة 
املربمجـة ليـوم 30 مـارس الجـاري 

بعدها. ومـا 
الحـزب  رئيسـة  وأشـارت 
التمصـل  أن  إىل  الحـر،  الدسـتوري 
واللجـوء  األمـام  إىل  والهـروب 
للمحاكمـات العسـكرية أو الجزائيـة 
سـيزيدهم قـّوة وصابـة، كمـا مـن 
شـأن ذلـك أن يعـزل الحاكـم بأمره 
ويقـود القـوى األمميـة للتحـرك ضد 
أن  تونـس، حسـب قولهـا، مضيفـة 
"النـواب الوطنيني لـن يرفضوا دعوة 
قيـس سـعيّد يف حـني قـام بخطـوة 
اتجـاه عـزل راشـد الغنـويش وحـل 

االنتخابـات". وإجـراء  الربملـان 

الرئي�س التون�سي يحّذر من العبث 
بالدولة ودفع التون�سيين لالقتتال

املتحــدة  األمــم  مكتــب  أورد 
اإلنســانية  الشــؤون  لتنســيق 
)أوتشــا(، تقريــرا يفيــد بوجــود أزيد 
مــن 4 مليــون صومــايل متــرضر مــن 
ــا  ــي، كم ــرن اإلفريق ــاف يف الق الجف
ــخص  ــف ش ــوايل 700 أل ــرب ح أُج
عــى النــزوح نحــو دول الجــوار 
ــأوى. ــاء وامل ــا عــن الطعــام وامل بحث

الوضــع  إن  التقريــر  وكشــف 
اإلنســاني بالصومــال أصبــح خطــر 
فعــا، حتــى قبــل الجفــاف الحــايل، 
ــات إىل  ــن رصاع ــرض م ــا ُف ــام م أم
جانــب الصدمــات املناخيــة املتكــّررة 
ــا يف  ــراض بم ــف األم ــي مختل وتف
ذلــك آثــار جائحــة كورونــا )كوفيــد- 

.)19
عــدد  أن  إىل  التقريــر  وأشــار 
الصوماليــني الذيــن هــم بحاجــة 
اإلنســانية  املســاعدات  إىل  ماســة 
والحمايــة قــّدر هــذه الســنة بـــ7.7 
ــادة 30  ــبة زي ــخص، بنس ــون ش ملي

ــد.  ــام واح ــن ع ــة ع يف املائ
وازداد الوضــع تدهــورا، بعدمــا 
أدى الجفــاف الحــايل إىل القضــاء 
ــوق  ــة، ونف ــل الزراعي ــى املحاصي ع
املاشــية بســبب انعــدام املراعــي 
ــد  ــرم العدي ــا ح ــاه، مم ــص املي ونق
مــن  الرعويــة  املجتمعــات  مــن 

ــا. ــدر دخله مص
وقــال منســق الشــؤون اإلنســانية 
واملنســق املقيــم يف الصومــال ونائــب 
ــام يف  ــني الع ــاص لألم ــل الخ املمث
الصومــال، آدم عبــد املــوىل أن "الباد 

ــوال  ــار ط ــاب األمط ــهدت احتج ش
ــا  ــا أنه ــة، كم ــم متوالي ــة مواس ثاث
)األمطــار( باتــت منعدمــة مــع قــرب 
املوســم الرابــع، مشــرا أنــه يف حــال 
ــر  ــإن خط ــر ف ــاقط املط ــدم تس ع

ــة". ــل ال محال ــة يح املجاع
ــدة  ــم املتح ــدث أن األم ــد املتح وأك
ــم  ــر يف تقدي ــكل كب ــاركت وبش ش
يف  لألهــايل  اإلنســاني  الدعــم 
الصومــال، حيــث اســتفاد نحــو 1.6 
مليــون شــخص مــن املســاعدات 

ــايض. ــهر امل ــال الش خ
 1.4" أن  املــوىل  عبــد  وأوضــح 
ــة  ــن الخامس ــل دون س ــون طف ملي
يعانــون مــن ســوء التغذيــة الحــاد، 
ــإن  ــا ف ــن تدخاتن ــزد م ــم ن وإذا ل
ــو 350  ــوت نح ــح أن يم ــن املرّج م
ألــف طفــل مــع حلــول صيــف هــذه 

ــنة. الس
مــن جهــة لفــت املســؤول األممــي، 
أن األمــم املتحــدة تســعى مــن خــال 
يف  اإلنســانية  لاســتجابة  خطــة 
ــول  ــام 2022، للحص ــال لع الصوم
عــى مــا يقــرب مــن 1.5 مليــار دوالر 
لتقديــم املســاعدات اإلنســانية لـــ5.5 
األكثــر ضعفــا  مليــون شــخص 
ــم  ــن بينه ــال، م ــرضرا بالصوم وت
1.6 مليــون نــازح داخليــا، و3.9 
مليــون شــخص مــن غــر النازحــني 
داخليــا، باإلضافــة إىل أشــخاص مــن 
ــه  ــة، إالّ أن ــات الخاص ذوي االحتياج
ــو  ــط نح ــة فق ــي 4 يف املائ ــم تلق ت

56.1 مليــون دوالر.
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ـــن  ـــكري م ـــرض الس ـــد م يع
ــارا يف  ــر إنتشـ ــراض األكثـ األمـ
العالـــم، لـــذا يضـــع األطبـــاء 
ــح  ــض النصائـ ــرباء بعـ والخـ
ـــوا  ملـــرىض الســـكري لكـــي يتمكن
مـــن صيـــام شـــهر رمضـــان 
ــد  ــاكل قـ ــوع أي مشـ دون وقـ
ـــبب  ـــواء بس ـــم س ـــرض بصحته ت
إرتفـــاع مســـتويات الســـكر أو 
ـــت  ـــد نظم ـــذا فق ـــا له انخفاضه
جمعيـــة الشـــفاء لألمـــراض 
يومـــا  قايـــس  املزمنـــة 
ـــبة  ـــا ، بمناس ـــيا توعوي تحسيس
ـــارك  ـــان املب ـــهر رمض ـــول ش حل
ــايض ب  ــبت املـ ــة السـ صبيحـ
ـــوة  ـــي اإلخ ـــن املهن ـــز آلتكوي مرك
ـــذي  ـــاء ال ـــس، اللق ـــايش بقاي رش
ــوا  ــعار "صومـ ــت شـ كان تحـ
تصحـــوا,, الوقايـــة خـــر مـــن 
ـــن  ـــن م ـــره كل م ـــاج" وأط الع
ــذا  ــة وكـ ــور: زتيتوخولـ الدكتـ
املربيـــة الصحيـــة الســـيدة 
حمـــري إىل جانـــب كل مـــن 
الدكتـــور ســـاحي مـــراد مـــن 
مستشـــفى قايـــس ولحمـــاري 
ـــخيص  ـــز التش ـــن مرك ـــيد م رش
ـــد  ـــايف، وق ـــم الش ـــي البلس الطب
كانـــت تدخـــات الدكاتـــرة 
ـــاط  ـــدة نق ـــورت يف ع ـــد تمح ق
تتعلـــق يف مجملهـــا بصـــوم 
املصابـــني بـــداء الســـكري، 
ـــا  ـــب فيه ـــي ال يج ـــاالت الت والح
ــة  ــة إىل التغذيـ الصـــوم، إضافـ
ــني  ــواء للمصابـ ــة سـ الصحيـ
ـــني،  ـــة الصائم ـــكر أو لعام بالس
ـــل  ـــدف اىل التقلي ـــات ته يف مداخ
ـــن  ـــة ع ـــات الناجم ـــن املضاعف م
ـــذا  ـــاء وك ـــر األصح ـــام لغ الصي
توضيحـــات فيمـــا يخـــص 
التغذيـــة الصحيـــة، إضافـــة إىل 
ـــي  ـــوازع الدين ـــى ال ـــاد ع اإلعتم
ــرىض  ــاع مـ ــل اقنـ ــن أجـ مـ
بعـــدم  الحـــاد  الســـكري 
تعريـــض أنفســـهم للخطـــر يف 
ـــتقبال  ـــبنا إلس ـــاء تحس ـــاء ج لق

شـــهر رمضـــان الكريـــم.

عالقة السكري بصوم رمضان
ــوم  ــكري بالصـ ــة السـ عاقـ
مـــن  أوضحـــت  مداخلـــة 
خالهـــا مختلـــف املخاطـــر 
واملضاعفـــات ســـواء فيمـــا 
ــاض  ــاع أوإنخفـ ــص إرتفـ يخـ
الـــدم،  يف  الســـكر  نســـبة 
ــان،  ــكري نوعـ ــرىض السـ ومـ
وهمـــا الســـكري مـــن النـــوع 
األول ويف هـــذه الحالـــة يتلقـــى 
املصـــاب مـــادة اإلنســـولني ألن 
ـــه،  ـــوم بإنتاج ـــاس ال يق البنكري
أمـــا النـــوع الثانـــي مـــن 
ــادة  ــط عـ ــكري فهويرتبـ السـ
ــمنة  ــن والسـ ــدم يف السـ بالتقـ

الزائـــدة أو الوراثـــة.

ــهر  ــام شـ ــبة لصيـ وبالنسـ
ــكري،  ــض السـ ــان ملريـ رمضـ
ـــض  ـــل ملري ـــه يفض ـــر إىل أن اش
الســـكري مـــن النـــوع األول أن 
ــب أن  ــه ال يجـ ــوم، ألنـ ال يصـ
يســـتمر لفـــرات طويلـــة دون 
ـــي أن  ـــام، وال ينبغ ـــاول الطع تن
يـــأكل يف مـــدة قصـــرة، أمـــا 
ـــن  ـــي فم ـــوع الثان ـــض الن مري
ـــد  ـــذا وق ـــوم. ه ـــن أن يص املمك
أوضـــح أهـــل اإلختصـــاص 
ــرر  ــا إن قـ ــة مـ ــه يف حالـ أنـ
ـــوع  ـــن الن ـــكري م ـــض الس مري
يصـــوم  أن  أوالثانـــي  األول 
ــى  ــاء عـ ــان بنـ ــهر رمضـ شـ
رأي الطبيـــب املعالـــج، فهنـــاك 
بعـــض الخطـــوات االحرازيـــة 
ـــام  ـــب القي ـــي يج ـــة الت والوقائي
بهـــا، لتجنـــب إرتفـــاع نســـبة 
الســـكر يف الـــدم أو أنخفاظـــه. 
ــن  ــو مـ ــده هـ ــب وحـ والطبيـ
ــان إن  ــوم رمضـ ــك صـ يجنبـ
الحـــظ بـــأن حالـــة املصـــاب 
لخطـــر  عرضـــة  الصحيـــة 
ـــب  ـــات. والطبي ـــدوث مضاعف ح
ــق  ــن يرافـ ــو مـ ــج هـ املعالـ
ـــا  ـــة م ـــكري يف حال ـــض الس مري
ــره  ــوم، بتوفـ ــار الصـ إن اختـ
ـــل  ـــن أج ـــات م ـــف التوجيه ملختل
الســـيطرة والتحكـــم يف نســـب 
ـــرق  ـــا تط ـــدم ، كم ـــكر يف ال الس
املحـــارضون ايضـــا يف خضـــم 
حديثهـــم ملختلـــف الحـــاالت أو 
ــال  ــة خـ ــات املحتملـ املضاعفـ
ـــا  ـــي لخصوه ـــوم والت ـــرة الص ف
ــة  ــاالت اإلصابـ ــف حـ يف مختلـ
ــًة  ــون عرضـ ــد تكـ ــي قـ التـ
ـــرة  ـــاء ف ـــات أثن ـــر املضاعف لخط
اإلمتنـــاع عـــن األكل والـــرب، 
ســـواء حـــاالت الســـكري مـــن 
ــوع  ــن النـ ــوع األول، او مـ النـ
الثانـــي مـــع قلـــة الســـيطرة، 
ـــض  ـــكري املنخف ـــة اىل الس إضاف
ـــبق  ـــن س ـــة م ـــدة، أويف حال بش

لهمـــه اإلصابـــة بالحمـــض 
الكيتونـــي الســـكري، هـــذا 
وقـــد أشـــر إىل جانـــب عـــدم 
ــاض يف  ــم باالنخفـ إدراك الصائـ
نســـبة الســـكري يف الـــدم......

ـــة  ـــاء جمل الـــخ ، كمـــا قـــدم األطب
ـــك  ـــة ألوالئ ـــح خاص ـــن النصائ م
املصابـــني بالســـكري املصنـــف 
مـــن النـــوع الثانـــي، وكان 
ـــة  ـــح املراقب ـــن النصائ ـــن ضم م
ـــدم  ـــكر ال ـــتويات س ـــة ملس الدقيق
ـــة  ـــط الجرعـــات العاجي مـــع ضب
ـــات  ـــرات والكمي ـــة يف الف املتناول
الطبيـــب  يحددهـــا  التـــي 
ــة  ــى درايـ ــه عـ ــج كونـ املعالـ
ــة إىل  ــض، إضافـ ــة املريـ بحالـ
ـــات  ـــة عام ـــى مراقب ـــرص ع الح
ــكري،  ــب السـ ــاض نسـ إنخفـ
ـــارضون  ـــع املح ـــد اجم ـــذا وق ه
ـــض  ـــون املري ـــى رضورة أن يك ع
عـــى إســـتعداد للتوقـــف عـــن 
الصـــوم يف حـــاالت اإلنخفـــاض 
ـــكر،  ـــتويات الس ـــاع ملس أواإلرتف
املقرحـــات  بـــكل  والتقيـــد 
ــن  ــدم مـ ــي تقـ ــة التـ الغذائيـ
قبـــل املختصـــني يف مجـــال 

ــة.  ــة الصحيـ التغذيـ

التغذية الصحية خالل شهر 
رمضان الكريم

ـــدت  ـــد أك ـــص فق ـــا يخ وفيم
ــى  ــر عـ ــا تؤثـ ــاء بأنهـ األطبـ
الكربوهيـــدرات يف مســـتويات 
ـــن  ـــذا فم ـــدم؛ ل ـــوز يف ال الجلوك
ـــي  ـــة الت ـــة األطعم ـــم معرف امله
تحتـــوي عـــى الكربوهيـــدرات، 
ومـــن الواجـــب عـــى الصائـــم 
ـــي  ـــة الت ـــة الصحي إختياراألطعم
تحتـــوي عـــى الكربوهيـــدرات، 
كمـــا عليهـــم أن يكونـــوا عـــى 
الحصـــص  بأحجـــام  علـــم 
ــي  ــواد التـ ــن املـ ــة مـ الغذائيـ
ـــرج  ـــادة. ليع ـــذه امل ـــن ه تضم
ـــر  ـــك اىل ذك ـــد ذال ـــون بع املتحدث

بعـــض املصـــادر الصحيـــة 
واملتـــوادة  للكربوهيـــدرات 
اساســـا يف الحبـــوب، الفاكهـــة 
ــل  ــول مثـ ــرضوات، البقـ والخـ
ــدس،  ــول والعـ ــص والفـ الحمـ
ـــن  ـــل اللب ـــان مث ـــات األلب ومنتج
غـــر املحـــى والحليب.....الـــخ، 
ـــم إىل التحقـــق  ـــوه بعضه ـــا ن فيم
ـــة  ـــواد الغذائي ـــات امل ـــن ملصق م
وعـــن  باألليـــاف،  الغنيـــة 
تعريفهـــم لحالـــة اإلصابـــة 
الســـكري  أن  إىل  أشـــاروا 
ـــات  ـــن اإلضطراب ـــة م هومجموع
إســـتقاب  يف  األيضيّـــة 
الكربوهيـــدرات، التـــي تتميـــز 
ــتويات الســـكر،  ــاع مسـ بإرتفـ
ــام  ــاروا إىل أن النظـ ــا أشـ كمـ
الســـكري الغذائـــي يعنـــي 
ببســـاطة تنـــاول األطعمـــة 
ــة،  ــات معتدلـ ــة بكميـ الصحيـ
ــات  ــات الوجبـ ــزام بأوقـ واإللتـ

املنتظمـــة.

كيف يتم تعديل جرعات األدوية 
أثناء شهر رمضان

تكـــون  العـــادة  يف 
إمـــا  جرعاته)األانســـولني( 
أواثنتـــني  واحـــدة  حقنـــة 
ـــام،  ـــل الطع ـــون قب ـــاً، وتك يومي
املناســـب  فالوقـــت  ولـــذا 
لتنـــاول جرعـــة األنســـولني 
ـــحور،  ـــل الس ـــار وقب ـــل اإلفط قب
ال يســـبب مشـــكلة،  وهـــذا 
العمليـــة  بســـطت  هكـــذا 
ـــف  ـــل مختل ـــن قب ـــتوعب م لتس
وضـــح  كمـــا  الحارضيـــن، 
ـــبة  ـــا بالنس ـــا: أم ـــرة أيض الدكات
ـــوع  ـــن الن ـــكري م ـــرىض الس مل
الثانـــي، فيتناولـــون أدويتهـــم 
عـــن طريـــق الفـــم، للتمكـــن 
مـــن خفـــض نســـبة الســـكر 
يوجـــد  والتـــي  الـــدم،  يف 
ــا  ــواع، فمنهـ ــدة أنـ ــا عـ منهـ
ــاض  ــبب اي انخفـ ــن ال يسـ مـ

لنســـبة الســـكر كغـــره مـــن 
األدويـــة، ويـــوىص بإعطـــاء 
ثلثـــي الجرعـــة قبـــل تنـــاول 
طعـــام اإلفطـــار مبـــارشة، 
وثلـــث الجرعـــة األخـــر قبـــل 
الســـحور ،ومنهـــا مـــا يـــؤدي 
ــكر  ــدل السـ ــاض معـ إىل انخفـ
يف الـــدم بشـــكل أكـــرب والـــذي 
ــاء  ــتخدامه أثنـ ــل إسـ ال يفضـ
ـــن  ـــوال م ـــام ، ويف كل األح الصي
الواجـــب العـــودة إىل الطبيـــب 
ــد  ــل تحديـ ــن أجـ ــج مـ املعالـ
ـــون  ـــق ك ـــكل دقي ـــات بش الجرع
بحالـــة  أعلـــم  طبيـــب  كل 

ــره. ــن غـ ــه عـ مريضـ

 الصوم بني العلم والرشيعة
ـــذا  ـــني يف ه ـــة الفاعل  ويف مداخل
الجانـــب والتـــي أكـــدوا مـــن 
خالهـــا أن غالبيـــة مـــرىض 
الســـكر ال يســـتمعون للنصـــح 
صيـــام  عـــى  ويـــرون 
ـــرض  ـــد يع ـــا ق ـــان، وهوم رمض
الكثريـــن منهـــم لخطـــورة 
معرفتهـــم  رغـــم  بالغـــة. 
ـــْن َكاَن  ـــاىل "َفَم ـــه تع ـــول الل بق
ِمنُْكـــْم َمِريًضـــا أَوَعـــَى َســـَفٍر 
ـــَى  ـــَر َوَع ـــاٍم أَُخ ـــْن أَيَّ ٌة ِم ـــدَّ َفِع
ـــاُم  ـــٌة َطَع ـــُه ِفْديَ ـــَن يُِطيُقونَ الَِّذي
مـــن  والكثـــر  ِمْســـِكنٍي"، 
ـــدون أن  ـــكر ال يعتق ـــرىض الس م
ـــن  ـــم م ـــكر يمنعه ـــرض الس م
ـــي  ـــع العلم ـــن الواق ـــوم، لك الص
أثبـــت أن مريـــض الســـكر 
معـــرض ألربـــع مشـــاكل يف 
ـــام  ـــع صي ـــورة م ـــى الخط منته
شـــهر رمضـــان خاصـــة إن 
ـــة،  ـــام طويل ـــرات الصي ـــت ف كان
أول هـــذه األخطاراإلنخفـــاض 
الشـــديد يف نســـبة الســـكر 
ــد  ــا قـ ــذي ربمـ ــدم والـ يف الـ
ــاة ال  ــة أوالوفـ ــؤدي للغيبوبـ يـ
ـــؤدي  ـــد ي ـــه ق ـــا أن ـــه، كم قدرالل
إىل الجفـــاف الـــذي يتســـبب يف 
ـــة  ـــوي الحـــاد، إضاف الفشـــل الكل
اىل أن لصـــوم املصـــاب بالســـكري 
ـــاع  ـــق يف إرتف ـــر يتعل ـــكل أخ مش
نســـبة الســـموم الكيتونيـــة 
ــاب  ــة ألصحـ ــدم وخاصـ يف الـ
ــر  ــن أخطـ ــوع األول وهومـ النـ
املضاعفـــات عـــى اإلطـــاق. 
جانـــب  إهمـــال  ذون  هـــذا 
لنســـبة  الشـــديد  اإلرتفـــاع 
ـــار. ـــد اإلفط ـــدم بع ـــكر يف ال الس
يذكـــر ان اليـــوم التحســـيي 
الـــذي انعقـــد بمدينـــة قايـــس 
كان قـــد نظمتـــه جمعيـــة الشـــفاء 
لألمـــراض املزمنـــة قايـــس 
ـــة  ـــتاذ بدل ـــها األس ـــي يرأس الت
ابراهيـــم، والتـــي ســـبق لهـــا 
ـــاءات يف  ـــذه اللق ـــل ه ـــم مث تنظي
مختلـــف املناســـبات الســـابقة.
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ــار  ــه أخب ــث أخــص ب خــال حدي
الصبــاح أكــد الكاتــب الجزائــري 
الشــاب الغامــض "باولــو ميخائيــل"  
ــزوار  ــم لل ــر والدائ ــت الكب أن التهاف
عــى املعــرض الــدويل الجزائــري 
ــبة  ــة نس ــى إيجابي ــل ع ــاب دلي للكت
أن  خاصــة  بادنــا،  يف  املقروئيــة 
ــرا زاد  ــت تأخ ــرة عرف ــة األخ الطبع
ــس يف  ــر جلي ــوقا إىل خ ــراء تش الق

ــام. األن
وأكــد الكاتــب صاحــب روايــة 
 " خواريــز  ســيوداد  "منحــدرات 
مزقــت  البــؤس  "ريــاح  وروايــة 
رشاعــي" وعــى هامــش زيارتــه 
للصالــون ومشــاركته بــه أن الفرصــة 
ــة  ــاء األرسة األدبي ــانحة للق ــت س كان
األرسة  وكذلــك  والدوليــة  املحليــة 
الكتــاب  غــرار  عــى  اإلعاميــة، 
ــم  ــن فرقته ــاء الذي ــراء واألصدق والق
اليوميــة.  واالنشــغاالت  املســافات 

ويضيــف : " جمعنــا هــذا الفضــاء  
ــكار  ــادل األف ــة لتب ــذي كان فرص ال
مفتــوح  جــو  يف  املختلفــة  واآلراء 
ــل  ــاور والتواص ــة والتح ــى املحب ع
األخاقــي، ... ســيا عودتنــا عــى 
ــذا  ــرض وه ــب للمع ــال الرهي اإلقب
مــا الحظنــاه منــذ الفــرة الصباحيــة 
ــى  ــل ع ــو دلي ــرض وه ــام املع بأي
إيجابيــة نســبة املقروئيــة يف بادنــا إذ 
ال تــزال بخــر وال يــزال هنــاك قــراء 

ــب ". ــاء الكت ــى اقتن ــون ع مواظب
ــرت إىل  ــد نظ ــا : " لق ــول كاتبن يق
املعــرض مــن جانبــه املــرق، عكــس 
ــاح  ــدا ء النج ــائمني أع ــض املتش بع
ــم  ــرض ه ــرون أن رواد املع ــن ي الذي

ــرون  ــر وآخ ــني ال أكث ــن الفضولي م
ــالفي وأن  ــذ الس ــزه وأخ ــون للتن يأت
أهــم الســلعة تبــاع يف املعــرض هــي 
الشــاورما وهــو كام بــا معنــى.. ألن 
املعــرض عبــارة عــن  لقــاء احتفــايل 
ــر  ــاد تكث ــد مي ــة عي ــس حفل ولي
ــة  ــة الراقي ــاطات الثقافي ــه النش في
عــى غــرار الحــوارات واللقــاءات 
ــة إىل  ــارضات، إضاف ــدوات واملح والن
ــا يف  ــي يركه ــة الت ــواء العائلي األج
نفوســنا والبطــل املركــزي وســيناريو 
وفعــل  الكتــاب  هــو  املعــرض 

ــراءة". الق
ــل  ــة تجع ــاة ثاني ــاب حي "فالكت
ــا  ــى وعلين ــى وأبق ــاة األوىل أح الحي
ــاب  ــرك الكت ــذا وت ــى ه ــل ع أن نعم
ــن  ــا.. وم ــرة وجودن ــن دائ ــرج م يخ
هــذا املنــرب أيضــا أود أن أرحــب 
عبــد  عمــرو  املــري  بالكاتــب 
ــة  ــمحت يل الفرص ــذي س ــد ال الحمي
ــه  ــة مع ــاب املناقش ــح ب ــه وفت بلقائ

ــني". ــد جارت ــه قواع ــول كتاب ح

سيال بعيون كتابنا ومبدعينا...
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ــون  ــا لصال ــش زيارته ــى هام ع
بقــر   25 ال  الــدويل  الكتــاب 
يف  البحــري  الصنوبــر  املعــارض 
 ، أمــس  أول  العاصمــة  الجزائــر 
ــي  ــن الوطن ــرة للتضام ــدت وزي أك
واألرسة وقضايــا املــرأة كوثــر كريكــو 
ــى  ــل ع ــعى ويعم ــا يس أن قطاعه
إرســاء ثقافــة القــراءة لــدى رشيحــة 
األطفــال املســعفني منــذ نعومــة 

أظافرهــم.
وأضافــت ذات املســؤولة " أنــه 
أن  ارتأينــا  األســاس  هــذا  عــى 
أطفــال  مــن  مجموعــة  نحــرض 
القطــاع،  لهــذا  التابعــة  املراكــز 
ــم  ــع أقرانه ــم م ــل إدماجه ــن أج م
ــذه  ــل ه ــاء مث ــال،و إرس ــن األطف م
الثقافــة بدعــم انخراطهــم بالتنســيق 
الثقافــة والفنــون  بــني وزارتــي 
ووزارة التضامــن الوطنــي ، وتنظيــم 
ــة  ــاطات املندرج ــن النش ــة م مجموع

ضمــن اتفاقيــات قطاعيــة".
إيقــرب  محمــد  الســيد  وأكــد 
محافــظ صالــون الكتــاب خــال 
مرافقتــه للوزيــرة يف زيارتهــا بــدوره 
أن الــدورة الحاليــة قــد اهتمــت 
بهــذا املجــال بشــكل كبــر مــن 
ــل  ــاح كام ــا لجن ــال تخصيصه خ

ألدب الطفــل والناشــئة ، وخاصــة 
نــر  دور  عــدة  وجــود  ظــل  يف 
تنشــط يف مجــال أدب الطفــل وتهتــم 
ــت  ــن خصص ــر، أي ــكل كب ــه بش ب
محافظتــه مســاحة 800 مــر مربــع 
ــم نشــاطات  للطفــل إىل جانــب تنظي
ــى  ــات ع ــكل ورش ــى ش ــة ع يومي
ــات  ــي وفعالي ــة الحكوات ــرار ورش غ
ــلية. ــرى للتس ــة وأخ ــة تعليمي تربوي

ــدويل  ــون ال ــن الصال ــا تضم كم
ــه  ــال طبعت ــر خ ــاب بالجزائ للكت
فضــاءات  والعريــن  الخامســة 

مخصصــة لألطفــال يف فضــاء الطفل 
الــرباءة  عــربت  أيــن  "أهقــار"، 
ــذه  ــاركة يف ه ــعادتها باملش ــن س ع
ــات  ــال رح ــن خ ــا م ــرة إم التظاه
ــات  ــدة مؤسس ــا ع ــية نظمته مدرس
واليــات  مختلــف  مــن  تربويــة 
الوطــن أو مــن خــال مرافقــة األهــل 
ليكــون  الصالــون،  إىل  واألقــارب 
ــل  ــن أج ــرباءة م ــة ال ــة للطفول فرص
التعلــق بالكتــاب أكثــر منهــا فرصــة 

ــار. للكب

الجنــاح  نشــاطات  تواصلــت 
ــاءات  ــدوات ولق ــم ن ــايل بتنظي االيط
ــا  ــرز اهتمامه ــخصيات ب ــة لش أدبي
بالجزائــري ومســاندتها  بــاألدب 
للثــورة التحريريــة، أيــن اكــدت 
الصحفيــة والكاتبــة اإليطاليــة بــاوال 
كاريــدي صاحبــة مؤلــف "القــدس، 
تاريــخ اآلخــر" وعــى هامــش لقــاء 
ــيا أن  ــرة س ــار تظاه ــا يف إط معه
الكتابــة عــن القــدس صــارت أمــرا 

ــا. صعب
فهــذه املدينــة املحتلــة قــد نالــت 
االهتمــام مــن طــرف عديــد املؤلفني 
ــة  ــب الكتاب ــن الصع ــول " م إذ تق
عــن القــدس التــي تعــد فريــدة مــن 
ــا  ــب الجغرافي ــا تتغل ــا ففيه نوعه
ــن،  ــت الراه ــخ يف الوق ــى التاري ع
ــع  ــش م ــة التعاي ــن محاول ــد م الب

ــاة". ــن الحي ــط م ــذا النم ه
وقدمــت ذات الكاتبــة مــن خــال 
ــول   ــهادتها  ح ــور ش ــا املذك مؤلفه
ــي  ــة وه ــذه املدين ــته يف ه ماعاش
تســرجع ذكرياتهــا وتــرد حكايات 
فخــورة   " لتضيــف  اآلخريــن، 
ــة  ــذه التجرب ــوض ه ــة بخ كإيطالي
ــة  ــا حري ــت لدين ــه كان ــة وأن خاص
التنقــل يف كل أرجــاء القــدس وهــو 
ــن". ــى اآلخري ــا ع ــا كان ممنوع م

الكاتبــة  اســتعرضت  كمــا 

ــال  ــو خ ــا بانيات ــة بروني االيطالي
ــن  ــر، تضام ــورة التحري ــدوة "ث ن
الشــعب اإليطــايل مــع القضيــة 
الجزائريــة" مــا جــاء يف كتابهــا 
وحــرب  إيطاليــا  ب"  املوســوم 
1962-1954"، مؤكــدة  الجزائــر 
ــت  ــد اتبع ــة ق ــة اإليطالي أن الحكوم
خمســينيات  خــال  سياســتني 
رصيحــة  األوىل  املــايض  القــرن 
بهــا  والثانيــة ضمنيــة، ســعت 
للحفــاظ عــى عاقتهــا الطيبــة مــع 
ــي،  ــمال األطل ــف الش ــا وحل فرنس
ــورة  ــاندت الث ــت س ــس الوق ويف نف
ــرأي  ــط ال ــت ضغ ــة تح الجزائري

ــام. الع
الجنــاح  احتضــن  كمــا 
ــة  ــدوة أدبي ــس ن ــوم أم ــايل ي اإليط
جزائريــة  "حكايــات  بعنــوان 
إيطاليــة تدخــل فيهــا  بخلفيــة 
كل مــن مريــم قمــاش، مليكــة 
مكاحــي  أمينــة  شــيتورداودي، 

تنشــيط ســارة خــريف، كمــا قدمــت 
ــوان  ــة بعن ــي مداخل ــعاد خلويات س
اللغــة  الجزائــر:  يف  "اإليطاليــة 
إطــار  يف  وتعليمهــا"  اإليطاليــة 

لغويــة. جســور 
ــور  ــرة الجس ــال فق ــت خ وقدم
الســينمائية نــدوة بعنــوان "ســينما 
ــن  ــة" م ــا جزائري ــة وقضاي إيطالي
طــرف كل مــن أحمــد راشــدي، 
جمــال محمــدي، عبــد الكريــم 
تــارزوت، فيصــل صاحبــي وســليم 
الصحفــي  تنشــيط  مــن  أقــار 
ــن  ــال الدي ــينمائي جم ــد الس والناق
تضمنــت  حــني  يف  حــازوريل، 
فقــرة جســور مرحيــة نــدوة 
بعنــوان "برانديللــو وغولدونــي 
إيطاليــة  ذخــرة  واآلخــرون، 
وقضايــا جزائريــة"، شــارك بهــا كل 
مــن حميــد عــاوي، مالــك عقــون، 
ــي. ــة دمل ــة فاطم ــرأس الجلس وت

ــايل شــاركت  ــب اإليط ــن الجان وم
الكاتبــة جوليــا كريتــي يف موضوع 
"مــروع صقليــة – شــمال إفريقيا 
ــني"  ــني الضفت ــايف ب ــوار الثق والح
ــروع  ــتعراض "م ــم اس ــث ت حي
ــني  ــايف ب ــوار الثق ــول الح ــاب ح كت
صقليــة وشــمال إفريقيــا" لعمــران 
ــر  ــيط دار الن ــن تنش ــي م غرائب

ــزوم. ــاء ري ــع وفض دواف

ــة  ــا الخامس ــر يف طبعته ــاب بالجزائ ــدويل للكت ــون ال ــات الصال ــل فعالي تتواص
والعريــن وســط تهافــت كبــر للــزوار وتفاعــل منقطــع النظــر مــع النشــاطات 
ــايف  ــري وثق ــي فك ــدث أدب ــة وح ــرة جزائري ــرب تظاه ــش أك ــى هام ــة ع املنظم

ــن،  ــوع الوط ــارج رب ــل وخ ــن داخ ــام" م ــس يف األن ــر جلي ــاق "خ ــه عش يرقب
رضبــت العديــد واملزيــد مــن املواعيــد الشــيقة مــع الكتــاب والنارشيــن واملثقفــني 

ــا. ــا وفضاءاته ــف أجنحته ــرب مختل ــاب" ع ــع "الكت ــك م ــن ذل ــم م واأله

خالل زيارتها للصالون

احتضن ندوات ولقاءات أدبية

ال 2022 ســـــــ�ي

كوثر كريكو: " قطاع الت�سامن يعمل على اإر�ساء ثقافة القراءة 
لدى �سريحة الأطفال الم�سعفين"

الجناح الإيطالي: اهتمام وا�سح بالأدب الجزائري والثورة 
التحريرية تحت مجهر الكتاب اليطالي

سهى رشيد

سهى رشيدسهى رشيد

اســتقبل فضــاء "روح البنــاف" 
الكاتــب واألديــب  أمــس  يــوم 
ــدرة  ــيد بوج ــذ رش ــري الف الجزائ
"رشــيد  فقــرة  خــال  مــن 
اإلفريقــي"  واألدب  بوجــدرة 
ــوع  ــول موض ــاش ح ــن  دار نق أي
ــر  ــر أم تحري ــا / الجزائ "افريقي
ــن  ــا كل م ــاب" أرشف عليه الخط
كريــم عمــارة وعفيفــة برارحــي".
ــاءا  ــاء لق ــن الفض ــا احتض كم
الشــباب  للكتــاب  مخصصــا 
ليعــرف بــكل مــن الكاتــب محمــد 
بــن زخروفــة وماسينيســا تيبــايل 
وفاتــح بومهــدي ومريــم يوســفي 
املتحصلــة عــى املرتبــة األوىل يف 

ــني  ــايش للمبدع ــي مع ــزة ع جائ
ــة،  ــنة 2021 يف الرواي ــباب س الش
الهــدى  نــور  مــن  بتنشــيط 
بوجوابــي، كمــا تــرأس بــن عــودة 
ــامي  ــوان س ــة بعن ــي جلس لبداع
ــى  ــا ع ــو( "افريقي ــاك )توغ تش

ــا. حدوده

ر�سيد بوجدرة والأدب الإفريقي 
في �سيافة "روح البناف"

فيما تم تخصيص لقاء للكتاب الشباب

سهى رشيد
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 021.66.17.91

0550.75.40.08

هيئة التحرير

0676.28.22.13

أخبار الصباح العدد 178 -  2022/03/30 

اشهار تجديد جمعية ذات صبغة محلية

طبقـا ألحـكام القانـون رقـم 06-12 المؤرخ فـي 12 جانفـي 2012 
المتعلـق بالجمعيـات ذات الطابـع االجتماعي ال سـيما المـادة رقم 18 
منـه، لقـد تـم هـذا اليـوم: 2022/03/13 تجديـد الهيئـة القياديـة 

المحلية. للجمعيـة 
المسماة: الجمعية الدينية لمسجد سحنون المالكي- بلدية المسيلة

المعتمدة بتاريخ:2011/04/19 تحت- رقم: 21
الكائـن مقرهـا ب:مسـجد سـحنون المالكـي حـي الرمـادة- بلديـة 

المسـيلة
رئيس الجمعية: فراحتية بال

أخبار الصباح العدد 178 -  2022/03/30 

إعـــــالن
يعلن رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية المسيلة

بـأن السـيد : بوعوينـة رفيـق / الجبـري مسـير مؤسسـة ش ذ م م ميريـدا 
نفست ا

قـد تقـدم بطلبـه من أجـل إنشـاء مشـروع : اسـتغال مؤسسـة مصنفة من 
الفئـة الرابعة لمشـروع صناعـة المواد الباسـتيكية

بالعنـوان : بالمنطقـة الصناعية قطعـة رقم 11 مجموعة ملكية رقم 01 قسـم  
132 محـل رقم 01 ببلدية المسـيلة والية المسـيلة

بناءا على القرار البلدي رقم  2022/16 بتاريخ 2022/01/10
و  االقتراحـات  لـكل  محقـق  محافـظ  سـمير  مرزوقـي   / السـيد  يعيـن 
االعتراضـات المصـرح بهـا بالمديرية التقنيـة الموجودة بالبلديـة و ذلك لمدة 

15 يومـا
رئيس المجلس الشعبي البلدي

أخبار الصباح العدد 178 -  2022/03/30 

شهار تأسيس جمعية ذات صبغة محلية

 12 فـي  المـؤرخ   12/06 القانـون رقـم  طبقـا ال حـكام 
جانفـي 2012 المتعلـق بالجمعيات ذات الطابـع االجتماعي 
السـيما المادة رقـم 18 منه تم هـذا اليـوم 20/03/2022 
تأسـيس الجمعيـة  المحليـة المسـماة :الجمعيـة الرياضيـة 

قدمـاء الاعبيـن لكـرة القدم 
المعتمدة تحت رقم :01 بتاريخ 20/03/2022 

الكائن مقرها :المعلب البلدي لبلدية عين الملح البساتين
 برئاسة السيد :تركي نصرالدين

أخبار الصباح العدد 178 -  2022/03/30 

إعالن
يعلـن رئيـس المجلـس الشـعبي البلـدي لبلديـة المسـيلة.بان السـيد: زريق 
عبدالـرزاق/ إبـن سـعيد ،قـد تقـدم بطلبه من أجـل إنشـاء مشـروع: تربية 
األبقـار الحلوب،بالعنـوان : بحـي مزريـر- بلديـة المسـيلة- دائرة المسـيلة- 

المسـيلة. والية 
وبناءا علـى القرار البلدي تحـت رقم: 2022/113 بتاريـخ: 2022/02/22 
المتضمـن فتـح تحقيـق عمومـي حول اسـتغال مؤسسـة مصنفة مـن الفئة 
الرابعـة لمشـروع تربيـة األبقـار الحلوب لفائـدة السـيد: رزيـق عبدالرزاق/ 
إبـن سـعيد الكائـن بحـي مزريـر بلديـة المسـيلة- دائـرة المسـيلة- واليـة 

. لمسيلة ا
يعين السـيد/ جـراف عاشـور محافظ محقق لـكل االقتراحـات واالعتراضات 

المصـرح بهـا بالمديرية التقنيـة الموجـودة بالبلدية وذلك لمـدة 15 يوما.
رئيس المجلس الشعبي البلدي

ANEP 2216005854 أخبار الصباح: 2022/03/30
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ــل  ــات رساوي ــت مودي تربّع
األرجــل  بقّصــة  القمــاش 
الســنوات  يف  العريضــة 
األخــرة عــى عــرش املوضــة، 
ــر  ــن آخ ــا ضم ــّم إدراجه وت
ــاء.  ــم األزي ــات يف عال الصيح
ــداً؛  ــا جدي ــن تداوله ــم يك ول
ــرة  ــال ف ــّجلت خ ــث س حي
ــاً. ــوراً قوي ــبعينيات ظه الس

موضــة الراويــل العريضة أو 
البنطلونــات الواســعة تضفــي 
ــر  ــيدة الكث ــة الس ــى إطال ع
مــن اللمســات األنيقــة؛ حتــى 

ــزاً. ــر تميّ ــدو أكث تب

رسوال بقّصة األرجل 
العريضة من أديم 

ــن  ــد م ــوم العدي ــرز الي ب
ــل  ــم رساوي موديــات وتصامي
األرجــل  بقّصــة  القمــاش 
ــة  ــاالت مختلف ــة إلط العريض
ــع  ــة، يجم ــيقات متنّوع وتنس
ــو  ــرك؛ وه ــم مش ــا قاس بينه
األناقــة والجاذبيــة.يف البدايــة، 
ــل  ــة الراوي ــرت موض اقت
اللــوك  عــى  العريضــة 
ــف،  ــح والخفي ــي املري الصيف
وتلجــأ الختيــاره بنســبة كبرة 
الاتــي  الســيدات  معظــم 
يعتمــدن إطــاالت عريــة 
ــه  ــت نفس ــددة، ويف الوق ومتّج
مريحــة وأنيقــة، لكــن رسعــان 
ــة  ــذه الصيح ــرت ه ــا انت م
ــتايات يف  ــف الس ــني مختل ب
ــاً  ــمل أيض ــاء، ليش ــم األزي عال

اللــوك الشــتوي الدافــئ. كمــا 
ــات  ــن النجم ــد م ــا العدي رأين
واملشــهورات يرتديــن رسواالً 
كامــل  يف  وهــّن  عريضــاً 
ــى  ــن، حت ــحرهن وجاذبيته س
أصبــح مــن بــني أهــم القطــع 
أن  يجــب  التــي  األساســية 
ــيدة  ــة كل س ــا خزان تحتويه
ــة  ــة الراقي ــن األناق ــث ع تبح
واألنثويــة، ســواء يف اإلطــاالت 
إطــاالت  أو  الرســمية 
الروتينية.لتلبيــة  الكاجــوال 
ــتايات  ــة والس األذواق املختلف
الســيدات،  بــني  املتنّوعــة 
ــات  ــم قّص ــذا املوس ــرزت ه ب
كثــرة منهــا، مــع اعتمــاد 
مختلــف األقمشــة والخامــات، 
ضالتهــا  ســيدة  كل  لتجــد 
يف هــذه الصيحــة وتحصــل 
عــى إطالــة متميّــزة وأنيقــة، 
ــداً عــن الراويــل الضيّقة  بعي
كانــت  التــي  والليغينــغ، 
مســيطرة يف عالــم األزيــاء 
لفــرة طويلــة يف الســنوات 
ــول  ــب الحص ــرة. يتطّل األخ
عــى إطالــة جّذابــة بالروال 
العريــض، اختيــار املوديــل 
تناســقاً  األكثــر  والقمــاش 
ــذي  ــم، وال ــكل الجس ــع ش م
يعكــس معالــم الشــخصية 
جذابــاً  انطباعــاً  ويعطــي 
فقــط  وليــس  وإيجابيــاً، 
للموضــة  مواكبــة  مجــرد 
ولصيحاتهــا املتجــّددة بشــكل 

مســتمر.

ــف  ــة إىل التنظي ــاج الثاج تحت
ــى  ــاظ ع ــة للحف ــورة دوريّ بص
ســامة الغــذاء داخلهــا، باإلضافة 
ــي  ــة، فه ــل اآلتي ــاع الحي إىل اتب
كفيلــة بإبعــاد الروائــح الكريهــة 
والخــّل  الخبــز  عنها.صــودا 
فّعــاالن يف التخّلــص مــن روائــح 
الثّاجــة الكريهــة لصــودا الخبــز 
دور يف القضــاء عــى رائحــة 
الثّاجــة الكريهــة صــودا الخبــز: 
ــز،  ــودا الخب ــحوق ص ــّد مس يُع
ــة املســاعدة  ــول املنزلي مــن الحل
ــر  ــح غ ــى الروائ ــاء ع يف القض
ــة.  ــل الثاج ــا داخ ــوب فيه املرغ
يف هــذا اإلطــار، يمــأل كــوب 
باملســحوق املذكــور، ويوضــع يف 

إحــدى الزوايــا بالثاجــة، األمــر 
ــي  ــح وينّق ــّص الروائ ــذي يمت ال
لإلفــراط  داعــي  ال  املنطقــة. 
الثاجــة،  يف  الخــل  صــّب  يف 
ــد  ــل: تفي ــف الخ ــاء التنظي أثن
االســتعانة بالخــّل للقضــاء عــى 
البكتريــا والروائــح الكريهــة 
ــي  ــن ال داع ــة، لك ــل الثاج داخ
يف  الخــل  صــّب  يف  لإلفــراط 
ــل  ــف ب ــاء التنظي ــة أثن الثّاج
يكفــي نصــف الكــوب منــه 
لثّاجــة متوّســطة الحجــم، مــع 
ــى  ــول ع ــك للحص ــح، وذل املس
التأثــر املطلــوب والقضــاء عــى 
ــا. ــوب فيه ــر املرغ ــح غ الروائ

قليلــة  الزبــادي"  "حميــة 
الســعرات الحراريــة، وســيلة 
الــوزن،  لتخســيس  رائجــة 
ــى  ــّد ع ــة تمت ــام قليل ــال أيّ خ
ســبعة منهــا. هــي تتأّلــف مــن 
ثــاث وجبــات رئيســة محورهــا 
الزبــادي. إليــك تفاصــل "حميــة 
الزبــادي" يف معلومــات مســتمدّة 
التغذيــة  اختصاصيّــة  مــن 
ــة  ــف حمي ــي. تتأّل ــحر عنان س
الزبــادي، مــن الوجبــات اآلتيــة: 
• وجبــة الفطــور الصباحــي: 
ــة  ــادي، مضاف ــن الزب ــوب م ك
ملعقــة مــن العســل إليــه، وكوب 
مــن الشــاي )أو القهــوة( مضافاً 
ــم  ــن الدس ــايل م ــب الخ الحلي
ــوب  ــداء: ك ــة الغ ــه.• وجب إلي
ــة  ــة ملعق ــادي، مضاف ــن الزب م
ــة  ــه، ورشيح ــل إلي ــن العس م
)أو  "الســتيك"  لحــم  مــن 
در الدجــاج( خــايل الدهــون، 
مــن  طبــق  مــع  مشــويّة، 
ــة العشــاء: كوب  الســلطة.• وجب
ــة  ــة ملعق ــادي، مضاف ــن الزب م
وثــاث  إليــه،  العســل  مــن 
حبّــات مــن الفواكــه قليلــة 
مثــل:  الحراريّــة،  الســعرات 
والتّفــاح  والخــوخ  الربتقــال 
ــة  ــن جه ــوي والفراولة.م والكي
ــادي  ــة الزب ــو حمي ــة، تدع ثاني
متتبعهــا إىل االلتــزام بــرب كــّم 
وافــر مــن املــاء )نحــو 8 أكــواب 
ــمح  ــاً(، وتس ــّل، يوميّ ــى األق ع
بــرب كــّم مفتــوح مــن الشــاي 

األعشــاب،  ونقيــع  والقهــوة 
مــن دون إضــاف الســّكر، كمــا 
بتنــاول بعــض الخــرضوات، 
ــدار  ــى م ــار، ع ــّس والخي كالخ
ــد الشــعور بالجــوع. اليــوم، عن

فوائد الزبادي بالجملة
عــى  الزبــادي  يحتــوي 
ــة؛  ــم الغذائيّ ــن القي ــد م العدي
بالربوتينــات  "يعــّج"  فهــو 
ــرة  ــذه األخ ــودة، وه ــة الج عالي
بالشــبع  متناولهــا  تُشــعر 
مــادة  يضــّم  كمــا  طويــاً، 
ــرف  ــا يع ــك" أي م "الربوبيوتي
ــّهلة  ــدة" املس ــا املفي بـ"البكتري
للهضــم واملخّففــة مــن أعــراض 
ــي".  ــون العصب ــة القول "متازم

أضــف إىل ذلــك، يُعــّزز الزبــادي 
املناعــة، فالبكتريــا يف محتوياتــه 
مســؤولة عــن الحــّد مــن حدوث 
ــة  ــراض االلتهابي ــدوى واألم الع
يشــتمل  كمــا  والحساســيّة. 
الزبــادي، يف محتوياتــه، عــى 
ــن  ــفور، اللذي ــيوم والفس الكالس
ــة العظــام  يحافظــان عــى صّح
تنــاول  ليقــي  واألســنان، 
ــن  ــام، م ــور، بانتظ ــج املذك املنت
ــة يف  ــام، بخاّص ــة العظ هشاش
صفــوف النســاء.الجدير بالذكــر 
أثبتــت  كانــت  دراســات  أن 
ــادي  ــوم الزب ــذي يق ــدور ال ال
بــه، لناحيــة خفــض مســتويات 
الضغــط يف الــدم و الوقايــة مــن 

ــب. ــراض القل أم

صحة و جمال

حمية الزبادي فوائد جمة 
مع اإتباع احلذر!

األرقــام  تمثــل  الرومانيــة  األرقــام 

ــة،  ــة الاتيني ــن األبجدي ــروف م ــرة بح املبتك

واســتُخدمت حديثــاً باختصــار ســبعة رمــوز 

ــل  ــدي أجم ــز، فاعتم ــكل رم ــة ل ــم ثابت بقي

واملجوهــرات  الســاعات  تصاميــم 

املســتوحاة منهــا لتختــاري مــن 
ــا. بينه

ساعة من مجموعة "تانك 

فرانسيز" من كارتييه 

اســتلهم لــوي كارتييــه 

مــن  "تانــك"  ســاعة 

ــة  ــرب العاملي ــات الح دباب

بطرفــني  وصممهــا  األوىل، 

ــون  ــني وكابوش ــني نحيل عمودي

لتصبــح  األزرق،  الياقــوت  مــن 

ــف  ــة مــن التكل رمــز األناقــة الخالي

ــخاص  ــر األش ــوب أكث ــأرس قل وت

خــربة بالســاعات يف العالــم، وتعمل 

ــز  ــة الكوارت ــة حرك ــاعة بآلي الس

الــوردي  الذهــب  بعلبــة مــن  املصممــة 

ــن  ــون م ــة بكابوش ــب مرصع ــة جوان بثماني

الياقــوت األزرق، وتصنــع بمينــا فضيــة، 

ــن  ــيف م ــكل س ــى ش ــة ع ــارب مصمم وعق

ــتال  ــون األزرق، والكريس ــي بالل ــوالذ املط الف

مــن الياقــوت األزرق.

ساعة بير من فان كليف أند آربلز 

ــان  ــن ف ــاعة م ــذه الس ــرب ه تع

 Van cleef & ــز ــد آربل ــف أن كلي

arpels عــن مزيــج مــن التعقيد 

ــا  ــز بهيكله ــظ، وتتمي والتََحف

يحملــه  الــذي  الرقيــق 

ــاس  ــان وم ــان مركزي رباط

وجــه  ويطــى  مســتدير، 

الســاعة بالاكــر األبيــض مــع 

ــل  ــرص العس ــكل ق ــة بش زخرف

وتــاج مــن الذهــب الــوردي مرصــع 

ــد  ــن جل ــوار م ــز الس ــة، ويتمي بماس

التمســاح بلــون بنــي داكــن وبــراق، 

ــة  ــل الســاعة بحركــة ميكانيكي وتعم

ــق  ــك التأل ــة لتمنح ــة يدوي ذات تعبئ

ــه. ــني عن ــذي تبحث ال
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الجزائر 1 الكاميرون 2

اللجنة الوطنية لألهلة والمواقيت الشرعية بالوزارة تجتمع بالمحمدية

الخضر  يقصون بشرف من بلوغ مونديال قطر 

توقيف المشتبه به وتقديمه أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة الشراقة

المغرب: التعذيب متواجد في السجون ويتخذ أشكاال متعددة

اللجنـة  الجمعـة،  هـذا  مسـاء  تجتمـع 
الوطنيـة لألهلة واملواقيـت الرعية لوزارة 
الشـؤون الدينيـة واألوقـاف يف ليلة الشـك 

لتحـري هـال شـهر رمضـان الكريم.
لهـا،  بيـان  ذاتهـا يف  اللجنـة  وكشـفت 
أن موعـد ليلـة الشـك لرقـب هال شـهر 
 1443 العـام  لهـذا  املعظـم  رمضـان 

هــ/2022 م، سـيكون يـوم الجمعة 29 
شـعبان 1443 هــ، املوافـق لــ1 أفريـل 

م.  2022
وإحيـاء  أنـه  ذاتـه"  البيـان  يف  وجـاء 
نـدوة  سـتعقد  املباركـة،  السـنة  لهـذه 
خاصـة بليلـة الشـك ابتـداء مـن صـاة 
املغـرب، بدار اإلمام سـيدي عبـد الرحمان 

الثعالبـي، املحمديـة بالجزائـر العاصمـة، 
وسـتبث عـرب وسـائل اإلعـام".

العـي  اللـه  “نسـأل  البيـان:  وأضـاف 
عـن  والبـاء  الوبـاء  برفـع  أن  القديـر 
الجزائـر وعـن البريـة جمعـاء، إنـه ويل 
ذلـك والقـادر عليـه”. كمـا تمنـت اللجنة 
اإلسـامية. األمـة  لـكل  كريمـا  رمضانـا 

امـس  سـهرة  رسـمية  بصفـة  فشـل 
الجزائـري  الوطنـي  امُلنتخـب  الثاثـاء 
 2022 العالـم  ملنافسـة كأس  التأهـل  يف 

بقطـر. امُلقـررة 
إقصـاء الخـرض جـاء عـى يـد املنتخب 
الكامرونـي ليفشـلوا يف بلـوغ املونديـال 

للمـرة الخامسـة يف تاريخهـم.
الكامـرون  أمـام  الخـرض  وانهـزم 
بهدفـني لهـدف بعـد االحتـكام للوقتـني 

اإلضافيـني.
كما سـجل الهدف األول يف الشوط األول 
الاعب إيريك ماكسـيم تشـوبو موتينغ يف 

الدقيقـة 22 لصالح الكامرون.
توبـة  أحمـد  البديـل  يُعـدل  أن  قبـل 
برأسـية محكمة يف الدقيقـة 118 لصالح 
الخـرض ليُسـجل الكامرونيـني الثاني يف 

الثوانـي األخـرة.
الفاصـل  الـدور  اإليـاب مـن  مواجهـة 
 2022 العالـم  كأس  ملنافسـة  املؤهـل 

الشـهيد  امُلقـررة بقطـر جـرت بملعـب 
بالبليـدة. تشـاكر   مصطفـى 

الوطـن  واليـات  عديـد  عـرب  نّصبـت 
شاشـات عماقـة ملتابعـة مبـاراة الجزائر 
الثاثـاء،  هـذا  مسـاء  الكامـرون  ضـد 
مـع  بالتنسـيق  الجزائـر  واليـة  وقامـت 
بتنصيـب  والرياضـة   الشـباب  مديريـة 
16 شاشـة عماقـة عـرب كامل السـاحات 
الــ14  اإلداريـة  باملقاطعـات  العموميـة 
متابعـة  مـن  املنارصيـن  لتمكـني  عـر 

السـد. مقابلـة 
عماقـة  شاشـة  تخصيـص  تـم  كمـا 
بالقاعـة البيضاويـة  للعائـات يؤكـد عي 
مقرانـي املكلـف باالتصال لواليـة الجزائر 

يف تسـجيل مـع إذاعـة البهجـة . 
هـذا وتوافـد أنصـار املنتخـب الوطنـي 
مـن مختلف واليـات الوطن منذ السـاعات 
األوىل مـن صبـاح أمس الثاثـاء عى ملعب 
بالبليـدة  تشـاكر"  "مصطفـى  الشـهيد 
ملسـاندة رفقـاء ريـاض محـرز يف املباراة 
املنتخـب  امـام  املسـاء  هـذا  الفاصلـة 
الكامرونـي حيـث تم فتـح أبـواب امللعب 
يف حـدود السـاعة الواحـدة بعـد الـزوال 

وسـط إجـراءات أمنيـة محكمـة.
املنـارصون عربوا عـن تفاؤلهـم وثقتهم 
بلمـايض"  "جمـال  أشـبال  يف  الكبـرة 

لتحقيـق الفـوز والتأهـل ملونديـال قطـر 
قلـوب  عـى  الفرحـة  وإدخـال   2022

. الجزائـري  الشـعب 
كمـا عـرّب املنـارصون بمنتزه السـابات 
جيـدة  نتيجـة  بتحقيـق  تفاؤلهـم  عـن 

الوطنـي   املنتخـب  لصالـح 
5جويليـة وضـع شاشـة  وتـم بملعـب 
عماقـة ملتابعة املبـاراة أين تـم اتخاذ كل 
اإلجـراءات األمنيـة وتوفـر كل الظـروف 
الريـايض  الحـدث  هـذا  ملتابعـة  املائمـة 

الكبـر ومسـاندة املنتخـب الوطنـي .

أصـدرت املديرية العامة لألمـن الوطني، 
أمـس الثاثـاء، بيانا بخصـوص تفاصيل 
طائلـة  تحـت  لفتـاة  املتـداول  الفيديـو 
التهديـد بالقتل الذي انتر بشـكل واسـع 
عى مسـتوى مواقـع التواصـل االجتماعي.

وأوضحـت املديريـة يف بيـان لهـا "عـى 
مـارس   28 االثنـني  سـهرة  تـداول  إثـر 
منصـات  عـرب  فيديـو  ملقطـع   ،2022
التواصـل االجتماعـي، يظهر فيه شـخص 

يهـّدد بقتـل فتـاة بواسـطة سـاح أبيض 
)مقـص(، تعلـم املديريـة العامـة لألمـن 
الوطنـي الـرأي العـام، أن الحادثـة تعود 
وقائعهـا إىل تاريخ 26 مـارس 2022. عى 
السـاعة 23 سـا 30 د، بمستشـفى زرالدة 

يف الجزائـر العاصمـة".
وأضـاف البيـان ذاتـه، "يتعلـق األمـر، 
بشـاب يبلغ من العمر 28 سـنة، مسـبوق 
قضائيـا، يقطـن بالجزائـر العاصمة، هّدد 

بقتـل رفيقتـه البالغة من العمر 25 سـنة، 
التـي تنحدر مـن والية تيـزي وزو".

"التدخـل  أن  إىل  ذاتـه،  املصـدر  ونـّوه 
باسـتخدام  الرطـة،  ملصالـح  الريـع 
مسـدس ذو رشارة كهربائيـة، مكًّـن مـن 
وتوقيـف  قتـل،  جريمـة  وقـوع  تفـادي 
أمـس  تقديمـه  تـم  الـذي  بـه،  املشـتبه 
الثاثـاء 29 مـارس 2022، أمـام وكيـل 

الراقـة". محكمـة  لـدى  الجمهوريـة 

أطلقـت املديريـة العامـة لألمـن 
إحيـاًء  الثاثـاء،  أمـس  الوطنـي 
بالـدم،  للتـربع  املغاربـي  لليـوم 
حملـة للتـربع بالدم عى مسـتوى 
املركـز الطبـي االجتماعـي املتعدد 
الخدمـات لألمـن الوطنـي "عمـر 

حرايـق" بالجزائـر العاصمـة
وأوضحـت ملديريـة العامة لألمن 
الوطنـي يف بيـان لهـا، أن عمليـة 
منتسـبيها  وسـط  بالـدم  التـربع 
بالتنسـيق مـع الوكالـة الوطنيـة 
الجزائريـة  والفيدراليـة  للـدم 
تزويـد  بهـدف  بالـدم،  للتـربع 
الحيوية،  املادة  بهذه  املستشـفيات 
عـى أن تشـمل كافة مقـرات األمن 
الـراب  عـرب  املتواجـدة  الوطنـي 
الوطنـي والتـي سـتمتد إىل غايـة 

31 مـارس الحـايل.
وأضـاف البيـان ذاته، مـن أجل 
بالـدم،  التـربع  حملـة  إنجـاح 
العامـة لألمـن  املديريـة  سـخرت 
الوطنـي بالتنسـيق مـع الهيئـات 
املعنيـة، كافـة اإلمكانيـات املادية 
اإلسـعاف،  كسـيارات  الازمـة 
الـدم  حقـن  مراكـز  توفـر 
مقـرات  مسـتوى  عـى  املتنقلـة 
الرطـة واملـزودة بـكل املعـدات 
تـم  كمـا  الازمـة،  والتجهيـزات 
تجنيـد فريـق طبـي وشـبه طبي 
تابـع لألمـن الوطنـي للسـهر عى 
العمليـة. لهاتـه  الحسـن  السـر 

تمكنـت مصالح األمـن الحرضي 
األول بمدينـة خنشـلة، من توقيف 
شـخص يف العقـد الخامـس مـن 
العمر  ومسـبوقا قضائيـا يف حالة 
تلبـس بحوزتـه 166كبسـولة من 
ذات  ملـغ   300 بريغابالـني  دواء 

أجنبي.  منشـأ 
العمليـة والتـي تـم وضـع لهـا 
ذات  قبـل  مـن  محكمـة  خطـة 
املصالـح، التـي تلقـت معلومـات 
شـخص  بوجـود  تفيـد  مدققـة 
املهلوسـات   برويـج   ن  يقـوم 
وأثنـاء  خنشـلة،  مدينـة  وسـط 
العثـور  تـم  التفتيـش  عمليـة 
إضافـة  السـموم   عـى  بحوزتـه 
إىل مبلـغ مـايل يعترب مـن عائدات 
املتاجرة باملهلوسـات ليتم سـماعه 
عى محـرض ومنها تـم تقديمه إىل 
الجهـات القضائيـة  التـي  امـرت  

الحبـس. إيداعـه 

 الأمن الوطني يطلق 
حملة للتبرع بالدم 

و�سط منت�سبيه

توقيف �سخ�س بحوزته 
166 قر�س من المهلو�سات 

والسـكان  الصحـة  وزارة  أعلنـت 
عـن  أمـس،  املستشـفيات  وإصـاح 
تسـجيل 10 إصابـة جديـدة بفروس 
يف  األخـرة،  سـاعة   24 يف  كورونـا 
حـني تـم تسـجل حالـة وفـاة واحدة 

بالفـروس.
حصيلتهـا  يف  الـوزارة  وأوضحـت 
اليوميـة، تسـجيل 10حـاالت جديـدة 
بفـروس كورونـا، ولـم يتم تسـجيل 
أي حالـة وفـاة، بينما تماثلـت 9 حالة 

للشـفاء. جديدة 

الجرائـم  مصلحـة  بـارشت 
خنشـلة،  واليـة  بأمـن  االلكرونيـة 
العمـل عـى محاربـة كل مـن تسـول 
لـه نفسـه تعكر أجـواء حيـاة الناس 
مـن  عليهـم،  والنصـب  واسـتغالهم 
التوصل لثاثـة أشـخاص اثنني منهم 
ينحـدرون من إحـدى واليات الوسـط 
وواحـد مـن الجنـوب، حسـب البيان 
الصـادر من خلية االتصـال والعاقات 

العامـة بأمـن واليـة خنشـلة.
تعـود  تنـدرج  القضيـة  حيثيـات   
يـوم أودعت إحدى السـيدات لشـكوى 
قبـل  مـن  للنصـب  تعرضهـا  عقـب 
موقـع  عـرب  عليهـا  تعـّرف  شـاب 
التواصـل االجتماعـي فيسـبوك والذي 
أوهمهـا بالـزواج بعـد ان وصـل بهما 
األمـر إىل ربط عاقـة عاطفية خاصة، 
وإن هـذا األخـر أكـد لهـا أنـه يقطن 
الـدول األوروبيـة، أيـن تـم  بإحـدى 
وقتهـا االسـتنجاد بها عى أسـاس أن 
لـه مجوهـرات تـم حجزهـا مـن قبل 
الجمـارك الجزائرية وما عليها  سـوى 
إرسـال مبلغ مايل من العملـة الوطنية 
وقـدره 35مليون سـنتيم. عـن طريق 
حسـاب بريدي جـاري  بغية تسـديد 
الرسـوم الجمركيـة لتمريـر الحقيبة. 
لتقـوم الضحيـة بإرسـال املبلـغ لكن 
بعـد تفطنهـا لعمليـة النصـب قامت 
بتقديـم شـكوى والتـي مكنّـت وعـن 
التقنيـة  الوسـائل  اسـتعمال  طريـق 
ظـرف  ويف  التوصـل  مـن  الحديثـة، 
صاحـب  هويـة  تحديـد  مـن  وجيـز 
يعـود  والـذي  االلكرونـي  الحسـاب 
حسـب البيـان ذاتـه لشـخص يقيـم 
وبقيـة  الوسـط  واليـات  بإحـدى 

رشكائـه. 
للقانـون  ووفقـا  املصالـح  ذات   
املعمـول بـه تـم انجـاز ملـف جزائي 
ضد املشـتبه فيهما بموضـوع النصب 
باسـتعمال  االنرنـت  طريـق  عـن 

التواصـل. وسـائل 

 كورونا بالجزائر.. وفاة 
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توقيف �سخ�س �سلب امراأة 35 
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