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 وزير المالية: القانون يرمي اإلى اإنعا�ض التنمية االقت�سادية 
من خالل ت�سجيع اال�ستثمار الخا�ض واالأن�سطة االإنتاجية 

 العمل على اإيجاد ال�سبل الكفيلة بتعزيز عالقات التعاون بين الجزائر وال�سودان الخا�ض واالأن�سطة االإنتاجية 

القمة االستثنائية لالتحاد االفريقي:

الشـؤون  وزيـر  يشـارك 
الوطنيـة  والجاليـة  الخارجيـة 
لعمامـرة،  رمطـان  بالخـارج، 
يـوم االربعـاء بنيامـي )النيجر(، 
التنفيـذي  املجلـس  اجتمـاع  يف 
لالتحـاد االفريقـي، الـذي ينعقد 
للقمـة  التحضـر  إطـار  يف 
التصنيـع  حـول  االسـتثنائية 
بالقـارة،  االقتصـادي  والتنـوع 
الحـرة  التجـارة  منطقـة  وكـذا 
القاريـة االفريقيـة، حسـبما أفاد 

للـوزارة. بيـان  الثالثـاء  يـوم 
وزراء  أن  البيـان  أوضـح  و 
االتحـاد  يف  األعضـاء  الـدول 
بهـذه  سيناقشـون،  االفريقـي 
املناسـبة، التقاريـر املوضوعاتية 
ومشـاريع القـرارات التـي ترفع 
للقمة االسـتثنائية لرؤسـاء دول 
أجـل  مـن  االتحـاد  وحكومـات 
القمـة  عليهـا، وهـي  املصادقـة 
عاصمـة  سـتحتضنها  التـي 
النيجـر، نيامـي يف 25 نوفمـر.

و أضـاف املصـدر أن "الهدف 
تجديـد  يف  يتمثـل  ذلـك  مـن 
للقـادة  الجماعـي  االلتـزام 
األفارقـة لصالح تحقيـق التحول 
االقتصـادي  والتنـوع  الهيـكيل 
وترسيـع مسـار تفعيـل منطقة 
القاريـة  الحـرة  التجـارة 
مقاربـة  إطـار  يف  االفريقيـة، 

متكاملـة ترمـي إىل املسـاهمة يف 
تحقيـق أهداف أجنـدة 2063".
أن هـذا  املصـدر  ذات  أكـد  و 
الـذي  القـاري،  االسـتحقاق 
يتسـم  دويل  سـياق  يف  ينـدرج 
والتوتـرات  األزمـات  بتنامـي 
أهميـة  يكتـي  الجيوسياسـية، 
خاصة بالنسـبة للجزائـر التي ال 
يـزال التزامهـا اإلفريقـي ثابتا".
سـيغتنم  اإلطـار،  هـذا  ويف 
السـيد لعمامـرة فرصـة اجتماع 
لالتحـاد  التنفيـذي  املجلـس 
األفريقـي "إلبـراز التقـدم الذي 
أحرزتـه الجزائر عـى نهج تنمية 
صادراتهـا  وتنويـع  اقتصادهـا 
الدعـوة  و  املحروقـات،  خـارج 
األفريقـي  العمـل  تعزيـز  إىل 
املشـرك لوضع إفريقيـا يف منأى 
عـن التوتـرات الدوليـة املتكررة 
وحمايتهـا من مناخ االسـتقطاب 
الناجـم عـن ذلك"، حسـب نفس 

املصـدر.
مـن املقـرر أن يلتقـي رئيـس 
الدبلوماسـية الجزائريـة مع عدد 
مـن نظرائـه األفارقـة "يف إطار 
سنة التشـاور والتنسـيق" حول 
املسـائل الراهنـة عى املسـتويني 
املصدر  والقـاري، يضيف  الدويل 

ته. ذا

لعمامرة ي�سارك االربعاء في اجتماع 
المجل�ض التنفيذي التح�سيري

إطالق سلسلة من الدورات التكوينية 
في اإلعالم المؤسساتي لفائدة 

الصحافة الوطنية.

الوطنـي  الشـعبي  املجلـس  نـواب  صـوت 
أمـس الثالثـاء 22 نوفمـر 2022 يف جلسـة 
عامة ترأسـها إبراهيـم بوغايل رئيـس املجلس 

عـى مـروع قانـون املاليـة 2023.
ونوقـش مـروع هـذا القانـون يف خمسـة 
جلسـات عامة وورد عليه 32 تعديال مسـتوفيا 

القانونية. للـروط 
وإثـر التصويت عـى مروع قانـون املالية 

:2023
رئيـس املجلـس دعا النـواب إىل لعـب أدوار 
إضافيـة لدفع التنميـة الوطنية, ودعـا إبراهيم 
الوطنـي،  الشـعبي  املجلـس  رئيـس  بوغـايل 
نـواب املجلـس إىل عدم االكتفاء بطـرح األفكار 
الناقـدة واملختلفـة وحثهم عى تقديـم البدائل 
مـن األطروحـات والتصـورات حتـى يتمكنوا 
من املسـاهمة بشـكل فّعال يف خدمـة الجزائر.

ويف كلمـة لـه إثـر املصادقـة عـى مروع 
بوغـايل  شـكر   2023 لسـنة  املاليـة  قانـون 
نـواب املجلس عى قـوة طرح وجديـة النقاش 
وأوضـح أن اتفـاق النـواب أو اختالفهـم يمثل 
الـرأي الحر الـذي يعّر عن التوجهـات الكرى 
التـي رسـمتها معالـم الرنامـج الـذي طرحه 
السـيد عبـد املجيد تبـون، رئيـس الجمهورية 

للشـعب وزّكاه. 
وتابـع رئيـس املجلـس بالقـول أن برنامج 
رئيـس الجمهوريـة يهـدف إىل اسـتجماع كل 
القـوى واسـتغالل جميـع الثـروات لتحقيـق 
نهضـة وبنـاء دولـة القانـون يف إطـار محكم 
وخطـط دقيقة وعميقة تسـتهدف اإلنسـان يف 

املقـام األول.
ويف هـذا السـياق، أثنى بوغايل عـى الركيبة 
الشـعبي  املجلـس  تشـكل  التـي  البريـة 
الوطنـي وأوضـح بأنهـا تضـم مـن كفـاءات 
أهـل الخرة والتجربـة يف جميـع التخصصات 
مـا يجعـل املجلـس الشـعبي الوطنـي قـادرا 

التحدي. رفـع  عـى 

اسـرجاع  بـني  كلمتـه  بوغـايل يف  اضـاف 
عوامـل  كل  بسـط  ورضورة  الجزائـر  حريـة 
العيـش الكريـم بعـد أن تحقق األمن والسـالم 
بفضـل املخلصـني مـن أبنـاء الشـعب وعـى 
رأسـهم الجيـش الوطنـي الشـعبي الباسـل، 
إىل  الجزائـري  الشـعب  تطلـع  أن  وأضـاف 
العزيمـة  ترجمتـه  قـد  الواعـد  مسـتقبله 
الصادقـة لقيـادة البـالد وعى رأسـها السـيد 
رئيـس الجمهورية الـذي يعقد أمـال كبرا عى 

وأبنائهـا. الدولـة  مؤسسـات 
املجلـس  نـواب  بوغـايل  حـث  األخـر  ويف 
التنميـة،  دفـع  يف  إضافيـة  أدوار  لعـب  عـى 
السـيما من خـالل إقنـاع املسـتثمرين وإبراز 
خصوصيـات املناطـق وإمكانيـة اسـتغاللها، 
أو عـن طريـق التواصل مـع أفـراد الجالية يف 
الخـارج موضحـا أن هذه اإلسـهامات تقتيض 
فتح جسـور الحوار والتواصـل ورشح القوانني 
وإعطـاء القدوة يف مجـال العمل واالسـتثمار.

رئيس لجنة املالية: ميزانية الدولة للعام 
املقبل ستعطي نقلة نوعية للتكفل باإلطار 

املعييش للمواطنني

ويف السـياق ، وبعـد التصويـت عى مروع 
قانـون املاليـة 2023، أكد رئيس لجنـة املالية 
وامليزانية سـاملي لخـر أن مناقشـه مروع 
هـذا القانـون قـد تمـت وفـق قـراءة جديـدة 
مبنية عى رسـم معالـم ميزانية الدولة حسـب 

واألهداف. الرامـج 
 وأوضـح رئيـس اللجنـة أن هـذه املوازنة، 
التـي تعتـر األكر من االسـتقالل، من شـأنها 
التكفـل  إطـار  يف  نوعيـة  نقلـة  تعطـي  أن 
ومسـتخدمي  للمواطنـني  املعيـي  باإلطـار 

العموميـة. اإلدارة 

وزير املالية يشكر نواب املجلس عىل إثراء 
مرشوع قانون املالية 2023

وشـكر ابراهيم جمال كسـايل، وزير املالية، 
نـواب املجلـس الشـعبي الوطني عى مناقشـة 
مـروع قانـون املاليـة موضحا أنـه يرمي إىل 
إنعـاش التنمية االقتصادية من خالل تشـجيع 
اإلنتاجيـة  واألنشـطة  الخـاص  االسـتثمار 
وتحسـني منـاخ العمـل إىل جانـب املحافظـة 
عـى القـدرة الرائيـة واملكاسـب االجتماعية 

وتحسـني املسـتوى املعيـي للمواطنني.

الوطنـي  الجيـش  أركان  رئيـس  اسـتقبل 
شـنقريحة،  السـعيد  أول  الفريـق  الشـعبي، 
امـس الثالثـاء بمقـر أركان الجيـش الوطنـي 
للقـوات  األركان  هيئـة  رئيـس  الشـعبي، 
املسـلحة السـودانية، الفريـق أول ركن محمد 
عثمـان الحسـني، الذي يقـوم بزيـارة عمل إىل 

الجزائـر.
الوطنـي  الدفـاع  لـوزارة  بيـان  أوضـح  و 
أن "السـيد الفريـق أول السـعيد شـنقريحة، 
الشـعبي،  الوطنـي  الجيـش  أركان  رئيـس 
اسـتقبل هذا الثالثاء 22 نوفمـر 2022، بمقر 
أركان الجيـش الوطنـي الشـعبي، الفريق أول 
ركـن محمـد عثمـان الحسـني، رئيـس هيئـة 
الـذي  السـودانية,  املسـلحة  للقـوات  األركان 
يقـوم بزيارة عمـل إىل الجزائر عـى رأس وفد 

هام". عسـكري 
أن"مراسـم  املصـدر  نفـس  أضـاف  و 
الوطنـي  العلـم  بتحيـة  اسـتهلت  االسـتقبال 
مـن  للضيـف  العسـكرية  التحيـة  وتقديـم 
طـرف تشـكيالت من مختلـف قـوات الجيش 

الشـعبي". الوطنـي 
و قـد تطـرق الطرفـان خـالل اللقـاء الذي 
حـره كل مـن األمـني العـام لـوزارة الدفاع 
الدوائـر  ورؤسـاء  القـوات  وقـادة  الوطنـي 

ومـدراء مركزيـون من أركان الجيـش الوطني 
الشـعبي ووزارة الدفـاع الوطني وكذا سـفرة 
السـودان بالجزائـر وأعضاء الوفد العسـكري 
اإلقليمـي",  األمنـي  "السـياق  إىل  السـوداني, 
حيث أكـدا عـى رضورة "تنسـيق الجهود من 
أجـل رفع التحديـات األمنيـة املعرضة, فضال 
عـن إيجـاد السـبل الكفيلـة بتعزيـز عالقات 
التعـاون بـني البلديـن، كمـا تبـادال وجهـات 
النظـر حول املسـائل ذات االهتمام املشـرك".

السـعيد  أول  الفريـق  ألقـى  باملناسـبة,  و 
بالوفـد  بدايتهـا  يف  رحـب  كلمـة  شـنقريحة 

الزيـارة "ستشـكل  أن هـذه  الزائـر, مؤكـدا 
دون شـك فرصـة للطرفـني لتبـادل وجهـات 
السـاحة  يف  السـائد  الوضـع  حـول  النظـر 
الدوليـة عمومـا ويف القارة اإلفريقيـة عى وجه 

الخصـوص".
و قـال يف هـذا السـياق: ''بدايـة, اسـمحوا 
يل أن أرحـب بكـم وبالوفـد املرافق لكـم بمقر 
أركان الجيـش الوطنـي الشـعبي, متمنيـا أن 
تعـود نتائـج زيارتكـم هـذه إىل الجزائـر بكل 
الخر عـى مسـار التعـاون والرابـط األخوي 

بـني القـوات املسـلحة لبلدينا الشـقيقني".

أعلنـت أمـس وزارة االتصال 
، عـن الـروع ابتداء مـن هذا 
الخميـس 24 نوفمـر يف اطالق 
سلسـلة من الـدورات التكوينية 
يف اإلعـالم املؤسسـاتي لفائـدة 

الوطنية. الصحافـة 
االتصـال  وزارة  وأوضحـت 
يف  ينـدرج  التكويـن  هـذا  ،أن 
إطـار تفعيـل املخطـط العميل، 
لـوزارة  التكوينـي  والرنامـج 
ملخطـط  وتجسـيدا  االتصـال، 

الحكومـة. عمـل 
الـدورة  هـذه  وتأتـي 
تدعيـم  بغـرض  التكوينيـة 
املحليـة  الصحافـة  وتطويـر 

حيـث  الجـواري،  واإلعـالم 
انطالقتهـا مـن والية  سـتكون 
كمرحلـة  وتشـمل  قسـنطينة 
الـرق  مـن  واليـات   06 أوىل 
الجزائـري وهـي : قسـنطينة، 
ميلة، سـطيف، خنشـلة، باتنة، 
تتبعهـا  أن  عـى  البواقـي،  أم 
كل  تمـس  مماثلـة  دورات 

الوطـن.  واليـات 
الدورة  وكما سـتعرف هـذه 
وسـائل  صحفيـي  مشـاركة 
اإلعـالم واملرفـني عـى خاليـا 
والبلديـات  للواليـات  اإلعـالم 

املذكـورة.

فريال/ت

فريال/ت

فريال/ت

اسكندر ا

نظرا للجدول الذي تبعته سلسلة التعديالت المقترحة.

خالل استقباله رئيس هيئة األركان للقوات المسلحة السودانية

النواب ي�سوتون ب� "نعم" على م�سروع قانون
 المالية ل�سنة 2023

�سنقريحة يوؤكد على تن�سيق الجهود لرفع
 التحديات االأمنية المعتر�سة

وزارة االت�سال ت�سدر بيانا هاما 
هذا م�سمونه

الوطني

و تابـع قائـال: "هـذه الزيـارة ستسـمح لنـا, دون شـك, بتبـادل 
وجهـات النظـر حـول الوضـع السـائد يف السـاحة الدوليـة عموما ويف 
القـارة اإلفريقية عـى وجه الخصـوص", مؤكدا تطلعـه اىل "العمل معا 
عـى توطيـد العالقـات التاريخيـة التي تربـط البلدين الشـقيقني, وذلك 
مـن خالل بعث نشـاطات التعاون البينـي الكفيل باالسـتجابة ملتطلبات 
الوضـع الراهـن يف املنطقة اإلقليميـة ورفع التحديات األمنية املشـركة".
و اسـتطرد قائـال: "أؤكـد لكم تطلعاتنـا للعمل سـويا لتوطيد أوارص 
العالقـات التاريخيـة التـي تربـط بلدينـا الشـقيقني, السـيما من خالل 
بعـث نشـاطات التعـاون البينـي الكفيل باالسـتجابة ملتطلبـات الوضع 
الراهـن يف املنطقـة اإلقليميـة ورفـع التحديـات األمنيـة املشـركة التي 
نواجههـا". و عـر الفريـق أول السـعيد شـنقريحة عـن يقينـه بـأن 
''التبـادل املسـتمر للزيـارات واالحتـكاك بـني القـوات املسـلحة لـكال 
البلدين سـيزيدان مـن فرص بلـورة وتحديد مجـاالت التعـاون الثنائي 

ويسـمحان بإعطائـه الزخـم املطلـوب والبعـد املرجو".
و يف ختـام اللقـاء، تبادل الطرفـان هدايا رمزية ليوقـع بعدها الفريق 
أول ركـن محمــد عثمان الحسـني عى السـجل الذهبـي ألركان الجيش 

الوطني الشـعبي, وفقـا لم تضمنه بيـان وزارة الدفـاع الوطني.
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تشكيل فريق عمل مشترك يبحث بشكل 
مفصل فرص التعاون والشراكة الثنائية

كشـف، وزيـر العـدل، حافـظ األختـام، عبـد 
الجزائيـة  السياسـة  بخصـوص  طبـي،  الرشـيد 
ملكافحـة حـوادث املـرور، عـن دراسـة للموضوع 
بعـدة  توجـت  مشـركة  وزاريـة  اجتماعـات  يف 
مخرجـات أهمهـا مـروع قانـون مـرور جديـد 
أحيـل عـى الحكومـة سـيعزز اإلجـراءات الردعية 
ويشـدد العقوبـات وسـيعطي الوصـف الجنائـي 

لبعـض األفعـال الخطـرة.
وأوضـح الوزيـر، خـالل عرضـه عـى  لجنـة 
السـلكية  واالتصـاالت  واملواصـالت  النقـل 
حـول  مونـي،  عـيل  برئاسـة  والالسـلكية 
والسياسـة  العدالـة  قطـاع  رقمنـة  اسـراتيجية 
الجزائيـة ملكافحة حـوادث املرور. وذلـك بحضور 
وزيـرة العالقـات مـع الرملان، بسـمة عـزوار، أن 
العدالـة مـن القطاعات السـباقة يف مجال العرصنة 
مـن خالل إدمـاج تكنولوجيـات اإلعـالم واالتصال 
يف مرفـق القضاء قصد مسـايرة متطلبـات التحول 
عـدة  اسـتحداث  عـر  اإللكرونيـة  اإلدارة  نحـو 

أنظمـة آليـة.
بنظـام  الخصـوص  هـذا  واستشـهد طبـي يف 
تسـير امللـف القضائي الـذي سـمح باالنتقال من 
التسـير اليـدوي للملفـات القضائيـة إىل التسـير 
واملتابعـة اآلليـة وكـذا أنظمـة معلوماتيـة أخـرى 
الغرامـات، إىل جانـب سـحب  خاصـة بتحصيـل 
صحيفـة السـوابق القضائية والبصمـات الوراثية. 

موضحـا أنـه تـم يف هـذا اإلطـار، اسـتحداث عدة 
آليـات متعلقة بالسـجون وإدماج تقنيـة التصديق 
والتوقيـع اإللكرونيني مع إنشـاء مركز لشـخصنة 

اإللكروني. اإلمضـاء  رشيحـة 
ومـن جهتـه ،أفـاد مونـي أن هـذا اللقـاء جاء 
ليسـلط الضـوء عـى ملفـني أساسـيني يشـغالن 
حيزا هامـا من اهتمامـات رئيـس الجمهورية عبد 
املجيـد تبـون، وهمـا اسـراتيجية رقمنـة قطـاع 
العدالـة واإلنجـازات املحققـة يف هـذا اإلطـار وكذا 

تفاقـم ظاهرة حوادث املـرور، التي وجـه بتكييف 
الجهـاز التريعـي لـردع املتسـببني فيها. 

ويف هـذا اإلطـار أثـار رئيـس اللجنة تسـاؤالت 
حـول مـدى فعاليـة الجهـاز العقابـي يف الحد من 
ظاهـرة حـوادث املـرور، كمـا تسـاءل عـن وجود 
الحكوميـة  الدوائـر   كل  بـني  مندمجـة  جهـود 

واملجتمعيـة يف إعـداد مقاربـة  ملواجهتهـا.
وخـالل املناقشـة، شـدد النـواب عـى رضورة 
وضـع اسـراتيجية واضحـة للوقايـة مـن حوادث 
وجـوب  إىل  اآلخـر  البعـض  أشـار  كمـا  املـرور، 
معالجـة األخطاء الصغـرة حتـى ال تتفاقم وتصل 
أن  السـياق  هـذا  مؤكديـن يف  أكـر،  درجـات  إىل 
لوقـف  الوحيـد  الـرادع  هـو  العقوبـات  تشـديد 
هـذه الظاهـرة. وباملقابـل، طالـب البعـض مـن 
ممثـيل الشـعب بإنشـاء سـلطة تراقـب مـدارس 
تعليـم السـياقة وكذا هيئـة وطنية رسـمية ملراقبة 
وإعطـاء  للسـيارات  الدوليـة  املقاييـس  مطابقـة 

الرخـص.
يف هـذا السـياق، تسـاءل النـواب حـول مـدى 
البـري  العامـل  تحييـد  عـى  الرقمنـة  قـدرة 
الفاسـد، وعـن مـدى سـر عمليـة الرقمنـة يف ظل 
بـطء وصلـة اإلنرنـت. مـن جانـب آخـر، طالـب 
النقـل  رشكات  وتأطـر  بتنظيـم  اللجنـة  نـواب 
باألجـرة الخاصـة لتفـادي فـوىض النقـل وتأمني 

الزبائـن عـى حـد سـواء.

 اقـرح رئيـس املجلـس  الشـعبي الوطنـي 
، إبراهيـم بوغـايل ،أعـداد مخططـات رئيسـية 
لإلنتـاج الفالحـي تراعـي الظـروف الطبيعية 
واملناخيـة لـكل منطقـة وخصوصـا بالنسـبة 

للواليـات الفالحيـة بامتيـاز.
 وشـدد بوغـايل، خـالل لقائه بأعضـاء لجنة 
الفالحـة، عـى رضورة عقلنـة اسـتعمال املياه 
الجوفيـة ودعـا إىل االسـتغالل األمثـل لألرايض 
الفالحيـة باالعتمـاد عـى اآلالت الحديثة، مركزا 
يف ذات الوقـت عـى أهمية إنجـاز مخابر ملراقبة 
الجـودة والحرص عـى احرام املعايـر الدولية 

يف املنتـوج الفالحي.
الوطنـي  الشـعبي  املجلـس  رئيـس  وعقـد 

بمقـر املجلس لقاء مـع لجنة الفالحـة والصيد 
لتقديـم  خصـص  البيئـة  وحمايـة  البحـري 
املؤقتـة  االسـتعالمية  البعثـات  حـول  عـرض 
التـي قامت بهـا اللجنة مـن 16 إىل 23 أكتوبر 

.2022
وقدمـت وفـود اللجنـة الثالثة التـي بارشت 
الواليـات  مـن  بعـدد  االسـتعالمي  العمـل 
الجنوبيـة عروضا حول املنشـآت واملسـتثمرات 
الفالحيـة التـي زارتها واملشـاكل التـي رفعتها 
ميدانيـا وتلـك التـي أثارهـا الفالحـون خالل 
لقاءاتهـم مـع أعضـاء البعثات االسـتعالمية يف 

زارتها  التـي  الواليـات 
وخـالل هذا اللقاء شـدد رئيـس املجلس عى 

رضورة النـزول إىل امليدان ومرافقة ومسـاعدة 
الفـالح وتقديـم كل الدعـم والعمل عـى إيجاد 

حلـول حقيقية للمشـاكل املطروحة.
ويجـدر التذكـر أن لجنة الفالحـة كانت قد 
أوفـدت ثالثة أفواج إىل واليـات أدرار، تيميمون، 
املنيعـة، بسـكرة، املغر، وادي سـوف، غرداية، 
توقـرت وورقلة وذلـك بغية االطـالع عى واقع 
قطـاع الفالحـة بهـا والوقـوف عـى املشـاكل 
واملعوقـات التـي تحـول دون تحقيـق النتائج 
املرجـوة يف إطـار برنامـج رئيـس الجمهورية 
للوصـول إىل ضمـان األمـن الغذائـي الوطني. 
حـر اللقاء نـواب الرئيـس وعدد من رؤسـاء 

للجان. ا

السـفر الصحـراوي بالجزائـر، عبـد  أكـد 
القـادر طالـب عمـر،  أن الجزائر كانـت  دائما 
يف  التحـرر  قضايـا  لـكل  مسـاندة  و  مؤيـدة 
العالـم  و مدافعـة عـن القضايـا العادلـة بمـا 
فيهـا القضيـة الصحراويـة، منوهـا بمسـاعي 
الجزائـر   يف هـذا الخصوص والتـي  جعلت من 
القضيـة الفلسـطينية عنوانـا  للقمـة العربيـة 

أراضيها . املنعقـدة عـى 
وأكـد طالـب عمـر  يف حديثـه عـن واقـع  
القضيـة الصحراويـة لـدى نزولـه ضيفـا عى 
القنـاة الثانيـة يف برنامـج " ضيـف الصباح"  
املعرقـل  الطـرف  هـو  املغربـي  النظـام  أن 
الشـعب  مصـر  لتقريـر  اسـتفتاء  لتنظيـم 
الصحـراوي مطالبـا باملناسـبة األمـم املتحـدة 

باتخـاذ إجـراءات يف هـذا الشـأن .
الـروط  الصحـراوي  السـفر  أبـرز  و 

النظـام  يفرضهـا  التـي  املسـبقة  التعجيزيـة 
يف  الدخـول  هـي  و  لالسـتفتاء  املغربـي 
مفاوضات عـى طاولة مسـتديرة يحرها كل 
األطـراف و ليس فقـط طريف النـزاع و بجدول 
املقرحـة  بالخطـة  مرتبـط  و  محـدد  أعمـال 
مـن النظـام املغربـي إضافـة إىل ممارسـاته و 
قمعـه املتواصل و اسـتهدافه و قتلـه  للمدنيني 
مضيفـا   ، املجاوريـن  حتـى  و  الصحراويـني 
أن  "كل هـذا ال يسـاهم يف خلـق أي جـو مـن 
تثمـر  أن  يمكـن  مفاوضـات  األجـواء إلجـراء 

بنتيجـة معينـة" .
و طالـب السـفر الصحراوي  األمـم املتحدة 
الخطـة  بتطبيـق  وااللتـزام  بدورهـا  بالقيـام 
املوقـع عليهـا منـذ 1991 و التـي مـر عليهـا  
ثالثـة )3( عقـود  و لـم يتـم تطبيـق أي قرار 
منهـا و هـذا مـا زاد تغـول النظـام املغربي و 

دخولـه يف املناطق املحظورة و تسـبب  يف إنهاء  
وقـف إطـالق النـار و عـودة الكفاح املسـلح .

وأهـم يشء -يقـول املتحـدث- هـو أن يتـم 
إطـالع الـرأي العـام الـدويل بـكل مـا يجـري 
النظـام  ألن  املحتلـة   الصحراويـة  االرايض  يف 
املغربـي ال يرغـب  يف  ذلـك  مشـيدا يف هـذا 
الصحـراوي  الشـعب  بنضـال  الخصـوص   

للتبليـغ بهـذه الحقائـق .
و بخصـوص القـرار األممـي األخـر 2654 
أكـد   الغربيـة  الصحـراء  بقضيـة  الخـاص 
السـفر الصحـراوي  أنـه لـم يـأت بالجديد  و 
الدليـل هـو  عـودة  املنطقة إىل الحـرب مجددا 
بعـد فـرة مـن الهدنة ضـف إىل ذلك تسـجيل 
العديـد مـن الخروقـات مـن طـرف النظـام 
املغربـي و كل هـذه األمـور لـم تؤخـذ بعـني 

االعتبـار .

عـى  التوقيـع  عـن   الصيدالنيـة  الصناعـة  وزيـر  اعلـن 
اتفاقيـات رشاكة بـني مديريـة التكوين والتعليـم املهنيني لوالية 
الجزائـر وكل مـن االتحـاد الوطنـي للمتعاملـني يف الصيدلـة 
ومجمـع صيـدال وكذا مجمـع بيوفـارم، بهدف تطوير شـعبة 
الصناعـة الصيدالنيـة يف الرامـج البيداغوجيـة للتكوين املهني.
و بهـذه املناسـبة, شـدد وزيـر الصناعـة الصيدالنيـة عـى 
هامـش التوقيـع  عـى أهميـة التوقيـع عـى هـذه االتفاقيـات 
لتعزيـز الراكـة يف هذا املجـال, مؤكـدا عـى رضورة التكوين 
يف التخصصـات واملهـن الصغـرة املرتبطـة بشـعبة الصناعـة 

الصيدالنيـة مـن أجـل حسـن األداء.
التوقيـع, أهميـة  و بـدوره, أبـرز جـودي خـالل مراسـم 
تطويـر شـعبة الصناعـة الصيدالنيـة يف الرامـج البيداغوجيـة 
للتكويـن املهنـي, حيـث تعد -مثلمـا قـال- "من أهـم الركائز 

يف خلـق مناصـب شـغل".
كمـا أكـد عـى أهمية التنسـيق بـني قطـاع التكويـن املهني 
الصناعـة  يف  املختصـني  االقتصاديـني  املتعاملـني  ومختلـف 
الصيدالنيـة قصـد االسـتجابة إىل احتياجـات سـوق الشـغل يف 
هـذا املجـال, مضيفـا أنـه تـم خـالل دخـول التكويـن املهني 

لـدورة أكتوبـر 2022, "إدراج ألول مـرة فوجـني يف تخصـص 
تقنـي سـامي يف الصناعـة الصيدالنيـة وذلك يف نمـط التكوين 
التكويـن  التمهـني". و مـن جهتـه, أكـد مديـر  عـن طريـق 
والتعليـم املهنيـني لواليـة الجزائر, عبـد القادر طويـل, أن هذه 
الراكـة ترمـي, سـيما, إىل إنشـاء مركـز امتيـاز بالرويبـة يف 
التكويـن املهنـي من أجـل تطوير شـعبة الصناعـة الصيدالنية 
طبقـا للمعايـر املعمول بهـا, إىل جانب إثـراء املدونـة الوطنية 

لتخصصـات التكويـن والتعليـم املهنيـني.
و ترمـي هذه الراكـة إىل إثراء املدونـة الوطنية لتخصصات 

الصلـة  ذات  جديـدة  مهـن  تحديـد  قصـد  املهنـي  التكويـن 
بالصناعـة الصيدالنيـة عـالوة عى تحيـني وتكييـف محتويات 
الرامـج البيداغوجية تماشـيا مـع متطلبات املهـن ذات التطور 
الدائـم, إىل جانـب تنظيـم دورات تكوينيـة يف املهـن املتعلقـة 

الصيدالنية.    الصناعـة  بقطـاع 
و تهـدف هـذه الراكـة أيضـا إىل تكويـن املكونـني بقطاع 
التكويـن والتعليـم املهنيـني, مـن جهـة, وتوفـر للمتعاملـني 
العاملـة  اليـد  الصيدالنيـة  الصناعـة  قطـاع  يف  االقتصاديـني 

املؤهلـة يف املجـال.

أيمـن  األول،  الوزيـر  اسـتقبل 
بقـرص  الرحمـان،   عبـد  بـن 
الحكومـة، إليزابيـث مـور أوبـني، 
سـفرة الواليات املتحـدة األمريكية 

بالجزائـر.
واوضـح بيـان ملصالح الـوزارة 
فرصـة  اللقـاء  شـكل  لقـد  االوىل، 
التـي  العالقـات  بعمـق  للتنويـه 
حـول  والتباحـث  البلديـن  تربـط 
سـبل تعزيـز التعـاون الثنائـي يف 
الـرؤى  وتبـادل  املجـاالت،  شـتى 
حـول املسـائل املدرجة عـى جدول 
األمريكية-اإلفريقية  القمـة  أعمـال 
يف  بواشـنطن  سـتنعقد  التـي 

القـادم. ديسـمر 
الوزير األول يستقبل وزير 
الصناعة والتجارة التشيكي

أيمـن  األول،  الوزيـر  اسـتقبل 
بن عبـد الرحمـان، امـس الثالثاء، 
جوزيـف  الحكومـة،  بقـرص 
سـيكيال، وزير الصناعـة والتجارة 
للجمهوريـة التشـيكية الـذي يقوم 

الجزائـر. إىل  بزيـارة عمـل 

يف  األوىل  الـوزارة  وأوضحـت 
بيـان لهـا، أن الطرفـني أكـدا عـى 
لتطويـر  تحذوهمـا  التـي  اإلرادة 
وتنويـع  البلديـن،  بـني  العالقـات 
التعـاون الثنائي السـيما يف مجاالت 
والطاقـات  والطاقـة  الصناعـة 
تنشـيط  عـن  فضـال  املتجـددة، 
آليـات التعـاون وتنفيـذ مخرجات 
الجزائـري- االقتصـادي  املنتـدى 
التشـيكي الـذي تم تنظيمـه يومي 
هـذا  الجـاري.  نوفمـر  و22   21
وزيـر  بحضـور  اللقـاء  وجـرى 

زغـدار. أحمـد  الصناعـة، 

الجزائـر  بمطـار  أمـس،،  حلـّت 
الدويل، حليمـة إبراهيم عبـد الرحمن 
الوحـدة  حكومـة  يف  العـدل  وزيـرة 
الوطنيـة الليبيـة مرفوقـة بوفد يضم 
إطـارات مـن وزارة العـدل الليبيـة، 
وذلـك يف إطـار زيـارة عمـل تمتد إىل 

.2022 نوفمـر   24
إطـار  يف  الزيـارة  هـذه  وتأتـي 

تعزيـز التعاون يف املجالـني القانوني 
عـدل  وزارتـي  بـني  والقضائـي 
البلديـن، وتبـادل الخـرات ال سـيما 
يف مجـال تكويـن القضـاة وموظفي 
السـجون، وسـتكون  وزيـرة العـدل 
مقابالت وزيارات ميدانية ملؤسسـات 

تابعـة لقطـاع العدالـة.

زغدار،  أحمد  الصناعة،  وزير  اتفق 
والصناعة  التجارة  ووزير  أمس، 
عى  التشيك، جوزيف سكيله،  بجمهورية 
بشكل  يبحث  مشرك  عمل  فريق  تشكيل 
الثنائية  والراكة  التعاون  فرص  مفصل 
عى  وتجسيدها  املجاالت  هذه  يف  املثمرة 
اللقاءات  تكثيف  وأيضا  القصر  املدى 

والزيارات بني الطرفني.
أحمد  السيد  الصناعة،  وزير  واستقبل 
زغدار، أمس، بمقر وزارة الصناعة، وزير 
التشيك،  بجمهورية  والصناعة  التجارة 
 ،»  Jozef SIKELA  « سكيلة  جوزيف 

الذي يقوم بزيارة عمل إىل الجزائر.
حرته  الذي  اللقاء،  هذا  وتمحور 
ووفد  بوكورنا  النكا  بالجزائر  التشيك 
التشيكية  والصناعة  التجارة  وزارة  من 
وإطارات من وزارة الصناعة، حول واقع 
وآفاق  والصناعية  االقتصادية  العالقات 
إىل  لرقى  وتعزيزها  تطويرها  وسبل 
والتاريخية  السياسية  العالقات  مستوى 

بني البلدين.
إرادة  أكدا  اللذان  الجانبان،  وحدد 
بلديهما لتعزيز التعاون املشرك، املجاالت 
للراكة  إمكانيات  تشكل  أن  يمكن  التي 
بني الجزائر والتشيك ومؤسساتهما السيما 

والصناعات  الغذائي  باألمن  املتعلقة  تلك 
الصناعات  املتجددة،  الطاقات  التحويلية، 
وكذا  املركبات  وصناعة  امليكانيكية 

الصناعات املنجمية.
ويف حديثه، تطرق زغدار إىل اإلمكانيات 
واملوقع  والبرية  الطبيعية  واملؤهالت 
والتي  الجزائر  يميز  الذي  اإلسراتيجي 
االستثمار.  وجهات  أهم  أحد  منها  تجعل 
واملزايا  التحفيزات  الضمانات،  أبرز  كما 
االستثمار  قانون  يمنحها  التي  الجديدة 
املؤسسات  داعيا  األجانب  للمستثمرين 
وتجسيد  استغاللها  إىل  التشيكية 

مشاريعهم يف الجزائر.
التشيكي  الوزير  جدد  جانبه،  ومن 
ترقية وتطوير  تأكيده عى رغبة بالده يف 
يف  أمله  عن  معربا  الجزائر  مع  تعاونها 
الديناميكية والحركية االقتصادية  توسيع 
الفرة  يف  الثنائية  العالقات  تشهدها  التي 

األخرة.
التجارة  ووزير  الصناعة  وزير  وكان 
بالجزائر  أرشفا  قد  التشيكي  والصناعة 
الجزائري  األعمال  منتدى  افتتاح  عى 
بحضور  يومني،  يدوم  الذي  التشيكي، 

رجال األعمال يف البلدين.

الوطني

 فريال/ت

فريال/ت

فريال/ت

فريال/ت

كامليا.س

كامليا.س

فريال/ت

الوزير االأول ي�ستقبل ال�سفيرة 
االأمريكية اإليزابيث مور اأوبين

طبي ي�ستقبل وزيرة العدل في 
حكومة الوحدة الوطنية الليبية

مباحثات جزائرية ت�سيكية لتعزيز 
التعاون ال�سناعي الثنائي

طبي يك�سف عن م�سروع قانون مرور جديد اأحيل على الحكومة

بوغالي يدعو  الأعداد مخططات رئي�سية لالإنتاج الفالحي  لكل منطقة

ال�سفير ال�سحراوي: النظام المغربي 
هو الطرف المعرقل لتنظيم اال�ستفتاء

�سراكة لتطوير �سعبة ال�سناعة ال�سيدالنية في البرامج البيداغوجية للتكوين المهني

سيعزز اإلجراءات الردعية ويشدد العقوبات لبعض األفعال الخطيرة

في إطار تقييم البعثات االستعالمية التي قامت بها لجنة الفالحة

قال ان الجزائر كانت  دائما مؤيدة و مساندة لكل قضايا التحرر في العالم
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ضمن طلب تم رفعه  إلى لجنة الشؤون 
القانونية للبرلمان

أعلنـت وزارة الربيـة الوطنيـة عـن انطـالق  
موظفـي  ترقيـة  عمليـة  مـن  الثانيـة  املرحلـة 
الرقيـة  يف  تتمثـل  والتـي  التدريـس،  أسـالك 
عـن طريـق االمتحان املهنـي يف 33الـف و489 

منصبـا ماليـا.
الوطنيـة يف بيـان  الربيـة  وأوضحـت وزارة 
لهـا انـه بعـد االنتهـاء مـن املرحلـة األوىل التي 
التدريـس  أسـالك  لرقيـة موظفـي  خصصـت 
عـن طريـق التسـجيل عـى قوئـم التأهيـل اىل 
رتبتـي أسـتاذ رئيي واسـتاذ مكـون يف املراحل 
التعليمـة الثالثـة مسـت 10 االف و208 أسـتاذ 
والتـي تم تسـبيقها قصد السـماح ملـن لم ينجح 
فيها باملشـاركة يف االمتحان املهنـي ترع وزارة 
الثانيـة مـن  الربيـة يف تنفيـذ تنفيـذ املرحلـة 
عمليـة ترقيـة موظفي أسـالك التدريـس، والتي 
تتمثـل يف الرقية عـن طريق االمتحـان املهني يف 

33الـف و489 منصبـا ماليـا.
واضافـت وزارة الربيـة ، أنـه تـم تخصيص 
25الـف و792 منصبـا ماليـا لفائـدة األسـاتذة 
املرسـمني واألسـاتذة الرئيسـيني و7االف و697 
منصبـا ماليـا للمسـاعدين الرئيسـيني للربيـة 
واملسـاعدين الرئيسـيني للمصالـح االقتصاديـة 
الذيـن يثبتـون 5سـنوات مـن الخدمـة الفعلية 
إىل غايـة تاريـخ إجـراء االمتحان املهنـي للرقية 

إىل رتـب أسـتاذ رئيي مكـون، مـرف الربية 
ونائـب مقتصـد عى التـوايل . وخصصـت وزارة 
الربيـة 10االف و82 منصـب للرقيـة اىل رتبـة 
االبتدائيـة، و2057 منصـب  للمدرسـة  رئيـي 
للرقيـة إىل رتبـة مكـون يف املدرسـة االبتدائيـة، 
4468 منصـب للرقيـة إىل رتبـة أسـتاذ رئيي 
إىل  للرقيـة  4855 منصـب  املتوسـط،  للتعليـم 
رتبة أسـتاذ مكون يف التعليم املتوسـط، و1481 
منصـب للرقيـة اىل رتبة اسـتاذ رئيـي للتعليم 
الثانـوي، 2849 منصـب للرقية اىل رتبة اسـتاذ 

خصصـت  كمـا  الثانـوي،  التعليـم  يف  مكـون 
ونـواب  الربيـة  ملـريف  للرقيـة  و697  7االف 
للربيـة،  الرئيسـيني  املسـاعدين  املقتصديـن،" 
واملسـاعدين الرئيسـيني للمصالح االقتصادية"، 
الذيـن يثبتـون 5 سـنوات مـن الخدمـة الفعلية 
إىل غايـة تاريـخ إجـراء اإلمتحان املهنـي للرقية 
إىل رتـب أسـتاذ رئيـي، أسـتاذ مكـون مرف 
وفقـا  التـوايل،  عـى  مقتصـد  نائـب  الربيـة، 
سـارية  والتنظيميـة  التريعيـة  للنصـوص 

. ملفعول ا

اعتـر رئيـس اللجنـة الوطنيـة التنسـيقية 
ملتابعـة االبتـكار وحاضنات األعمـال الجامعية  
أحمـد مـر أن انشـاء اللجنـة  لتنفيـذ أليـات 
القـرار مـن ڜـانه تحقيـق قفـزة نوعيـة يف 
تمتلـك  الجزائـر  ان  مؤكـدا  االبتـكار،  مجـال 
يف  و112مؤسسـة  وماديـة  بريـة  طاقـات 
التعليـم العـايل كفيـل بعودتهـا اىل مـؤرشات 

االبتـكار.
واوضـح احمـد مـي ران القـرار الـوزاري 
بـراءة  ناشـئة  مؤسسـة  جامعيـة  شـهادة 
اخـراع يهـدف اىل تخريـج جيـل جديـد مـن 
تسـاهم  ناشـئة  مؤسسـات  إلنشـاء  الطلبـة 
مـن  الطلـب  تلبيـة  وكـذا  الثـروة،  خلـق  يف 
الخدمـات االلكرونية والخدماتيـة خاصة وأن 
السـوق الوطنيـة تسـجل شـغورا مـن حيـث 
التخصصـات و التوجهـات الحديثـة كانرنيت 
والتطبيقـات  االصطناعـي  الـذكاء  و  األشـياء 

الذكيـة.
عديـد  تخـرج  عـن  املتحـدث  وكشـف 
وجويليـة  جـوان  شـهر  الناشـئة  املؤسسـات 
هـو  الجديـدة  التوجهـات  ومواكبـة  املقبـل 
الجمهوريـة يف  41 لرئيـس  االلتـزام  تحقيـق 
جعـل الجامعـة قاطـرة للتنميـة االقتصاديـة 

واالنفتـاح عى املحيط االقتصـادي واالجتماعي.
كمـا اشـار ان مـن االهـداف التـي يهـدف 
البطالـة  عـى  القضـاء  كذلـك  القـرار  اليهـا 
التقنيـة الطـارات الجامعـة وتوجيههـم للفكر 
املقاوالتـي وتحسـني ترتيـب الجزائـر عامليا يف 
مجـال االبتكار، مسـتطردا قائـال "ان الجزائر 
تأخـرا  االخـرة  السـنوات  سـجلت  ولالسـف 
مـن  خالل عـدة مـؤرشات ولهذا يتـم تحضر 
والولـوج   4 الصناعيـة  الثـورة  اىل  الجزائـر 
االقتصـاد  وان  خاصـة  املعرفـة  اقتصـاد  اىل 
الـذي يرتكـز عـى انرنيـت االشـياء والـذكاء 
االصطناعـي والبكتتـة وهـو مسـتقبل املهـن 

والتشـغيل.
وشـدد يف ذات السـياق عـى رضورة مواكبة  
الجزائر التطورات الحاصلـة يف للعالم بتخريج 
رواد االعمال بانشـاء مؤسسـات ناشئة تساهم 
يف تنويـع االقتصـاد، موضحـا انـه ولتجسـيد 
مؤسسـة  جامعيـة  شـهادة  القرارالـوزاري 
ناشـئة قامـت وزارة التعليـم العـايل والبحـث 
العلمـي بتوقيع عـدة اتفاقيـات ابـرام اتفاقية 
مـع وزارة اقتصـاد املعرفـة وكـذا اتفاقية بني 
والتطويـر  العلمـي  للبحـث  العامـة  املديريـة 
 Algérie االعمـال  مـرسع  و  التكنولوجـي 

مسـاعدة  منهـا  الهـدف  ان  حيـث   ،vantur
انجـاز  املـروع عـى  املنخرطـني يف  الطلبـة 
ابتكاريـة وتاطـر  النمـادج االوليـة ملشـاريع 
املكونـني الذيـن يسـهرون عـى تنفيذالقرار يف 

الجامعـات.
 3 عقـد  االفـق  يف  سـيتم  انـه  اشـار  كمـا 
اتفاقيـات ، االوىل مـع وزارة الصناعة لتوسـيع 
انشـاء مراكز الدعم التكنولوجـي واالبتكار عى 
مسـتوى مؤسسـات التعليم العايل، وكذا اعادة 
تنظيم عملهـا يف الجامعـات واعطائها الصبغة 
القانونيـة داخـل الهيـكل الجامعـي، مـع عقد 
حمايـة  بهـدف  الثقافـة  وزارة  مـع  اتفاقيـة 
االفـكار املبتكـرة للطلبة مـن الرسقـة والتقليد 
يف مجـال االعـالم اآليل التطبيقـات الذكية إعداد 
منصـات ومواقـع الـواب، موضحـا ان ثالـث 

اتفاقيـة سـتكون مـع وزارة الرقمنة.
ليسـانس  التخـرج  لشـهادات  وبالنسـبة 
ماسـر دكتـورة اشـار املتحدث انه سـتضاف 
اليها مالحـق تثبت ان الطالب خضـع للتكوين 
والتـدرب يف مجـال املقاوالتيـة وتحصـل عـى 
بـراءة اخـراع تسـاعده يف التمويـل من طرف 

التمويل. اليـات 

كشـف بريـد الجزائـر انـه بامـكان مرشـحي 
وشـهادة  املتوسـط"البيام"  التعليـم  شـهادة 
البكالوريـا، انـه  يمكـن دفـع رسـوم التسـجيل 
الخاصـة باالمتحانـات الوطنيـة )شـهادة التعليم 
بإسـتخدام  البكالوريـا(   شـهادة  و  املتوسـط 
البطاقـة الذهبيـة، عـر االنرنيـت، ودون الحاجـة 

الريـد. إىل مكاتـب  للتنقـل 
 وواوضـح بريـد الجزائـر يف بيـان لـه ان دفع 
عـر  سـيكون   التسـجيل  ورسـوم  املسـتحقات 
البطاقـة الذهبية  طـوال فرة التسـجيالت املحددة 
املقبـل،  ديسـمر   15 غايـة  اىل  نوفمـر   21 مـن 
https://epay. التـايل:  الرابـط  خـالل  ومـن 

.education.gov.dz
وكانت قـد اوضحـت وزارة الربيـة الوطنية ان  
التسـجيالت الخاصـة بامتحاني شـهادتي التعليم 
املتوسـط والبكالوريـا، دورة 2023 انطلقـت اول 

امس  بالنسـبة للتالميذ املتمدرسـني يف مؤسسـات 
الربيـة والتعليـم العموميـة وتمتـد إىل غايـة يوم 

الخميس الــ 15 ديسـمر املقبل.
 واكـدت الصوايـة انـه انطلقـت يف املؤسسـات 
التعليمية عـر األرضية الرقمية للنظـام املعلوماتي 
مديـرو  يقـوم  حيـث  الوطنيـة,  الربيـة  لـوزارة 
املؤسسـات التعليمية بتسـجيل تالميذهـم املعنيني 
"التخفيـف  بهـدف  وذلـك  االمتحانـني,  بهاذيـن 
مـن معانـاة التالميـذ وأوليائهـم وإعفائهـم مـن 
مشـقة تحمـل عـبء التسـجيل بأنفسـهم وكل ما 
كان يعريـه من صعوبـات وأخطاء"، كما يسـمح 
هـذا اإلجـراء بتكفل مديـري املؤسسـات التعليمية 
بعملية تسـجيل تالميذهـم دون إقحامهـم يف ذلك.

أمـا بخصوص املرشـحني األحـرار، فبإمكانهم 
التسـجيل إلجـراء االمتحانـني عر موقعـي الديوان 
الوطنـي لالمتحانات واملسـابقات التاليني: امتحان 

https://bem.onec.( شـهادة التعليم املتوسـط
dz( امتحـان شـهادة بكالوريـا التعليـم الثانـوي 

..)https://bac.onec.dz(
وقـع كانـت قـد وقعـت وزارة الربيـة  اتفاقية 
تعـاون و رشاكـة بـني مؤسسـة بريـد الجزائـر و 
املركـز الوطنـي الدمـاج االبتـكارات البيداغوجيـة 
يف  االتصـال  و  االعـالم  تكنولوجيـات  تنميـة  و 
الربيـة، يتـم بموجبها إتاحـة إمكانية دفع رسـوم 
التسـجيل لالمتحانـات الوطنية الخاصـة بالتالميذ  

االنرنت. عـر 
لبنـة  تعـد  اسـتحدثت   التـي  املبـادرة  وهـذه 
إضافيـة يف رصح التعـاون املتواصـل و التنسـيق 
الحكومـي الرامـي إىل تبسـيط االجـراءات االدارية 
اسـتخدام  تعميـم  بواسـطة  و رقمنتهـا، السـيما 

االتصـال. و  االعـالم  تكنولوجيـات 

إلدارة  العـام  املديـر  رفـع 
مـن  جملـة  السـجون، 
االنشـغاالت اىل  لجنة الشـؤون 
القانونيـة واإلداريـة والحريـة 
للرملان، التي  كان عى رأسـها 
بعـض  عـى  التجميـد  رفـع 
النظر  إعـادة  املشـاريع وكـذا 

األجـور.  سـلم  يف 
زيـارة  خـالل  هـذا  جـاء 
لجنـة  رئيـس  بهـا  قـام 
الشـؤون القانونيـة واإلداريـة 
والحريـة  للمجلـس الشـعبي 
اىل  خـالدي  زهـر   ، الوطنـي 
العليـا  املدرسـة  مـن  لـكل 
الوطنيـة  واملدرسـة  للقضـاء 
اىل   السـجون  إدارة  ملوظفـي 
التغـرات  مسـايرة  رضورة 
املسـتوى  عـى  الحاصلـة 
وخاصـة  والـدويل،  الوطنـي 
املنظمة  الجريمـة  مـع تطـور 

واإللكرونيـة.
وقـد أوضح خـالدي، رئيس  
القانونيـة  الشـؤون  لجنـة 
واإلداريـة والحريـة ملسـتقبيل 
الوفـد  عى مسـتوى  املدرسـة 
العليا للقضـاء املحطة األوىل يف 
الزيـارة، حيـث اسـتقبل الوفد 
مـن قبـل مديـر املدرسـة عبد 
الكريـم جـادي، بـأن الهـدف 
االسـتعالمية  الزيـارة  مـن 
والتـي تعـد األوىل مـن نوعها، 
هـو االطـالع عى هـذا الرصح 
الخـاص  الهـام  األكاديمـي 
بالتكويـن العـايل واملتخصص 
نفـس  يف  مؤكـدا  للقضـاة، 
مسـايرة  رضورة  الوقـت 
عـى  الحاصلـة  التغـرات 
والـدويل،  الوطنـي  املسـتوى 
وخاصـة مـع تطـور الجريمة 

واإللكرونيـة. املنظمـة 
وبعدمـا أكـد املديـر العـام 
للقضـاء  العليـا  للمدرسـة 
قـدم  املهمـة،  هـذه  أهميـة 
عرضـا مفصـال جـاء فيـه أن 
املدرسـة تشـتمل عـى أمانـة 
عامـة تتألف مـن 5 مصالح و 
للتكوين  أقسـام، مديريـة   10
القاعـدي وتشـمل 3 مصالـح 
باإلضافـة إىل مديريـة للتكوين 

املسـتمر.
الهيـاكل  بخصـوص  وأمـا 
املدرسـة  أن  املديـر  فأوضـح 
 25 بسـعة  قاعـة   32 بهـا 
لألعمـال  مخصصـة  مقعـدا 
التطبيقيـة، و6 قاعات بسـعة 
مقعـدا  و100   50 بـني  مـا 
للمحـارضات  مخصصـة 
املنهجيـة، و3 قاعـات بسـعة 
50 إىل 100 مقعـدا مخصصة 
وقاعتـني  املسـتمر،  للتكويـن 
لتدريس اإلعـالم اآليل واللغات.

فتح ملف الربنامج 
التكويني واملقاعد 

البيداغوجية املخصصة 
الدارة السجون

عرضـه  املديـر  وختـم 
تعتمـد  املدرسـة  أن  موضحـا 
قاعـدي  تكويـن  برنامـج 
إىل  ومتخصـص  ومسـتمر 
امليدانـي،  التدريـب  جانـب 
كمـا تجمعهـا عالقـات تعاون 
دوليـة مـع عـدد مـن الهئيآت 

ثلـة. ملما ا
طـرح  عرضـه  ختـام  ويف 
مـن  جملـة  املدرسـة  مديـر 

خاصـة  تتمثـل  االنشـغاالت 
سـلم  يف  النظـر  إعـادة  يف 
إلطـارات  بالنسـبة  األجـور 
املدرسـة وكـذا املنـح املمنوحة 
إىل  الزائريـن،  لألسـاتذة 
جانـب املسـاهمات يف الندوات 
الدوليـة، ووعـد أعضـاء الوفد 
مـن برفع كل هذه االنشـغاالت 
واملرافعـة  الوصيـة  للجهـات 
املجلـس. داخـل  أجلهـا  مـن 

ويف ختـام الزيـارة، وبعدما 
طـاف الوفـد بمختلـف هياكل 
املدرسـة، وعـد أعضـاء اللجنة 
برفـع انشـغاالت املدرسـة إىل 
السـلطات العليـا والدفاع عنها 

عـى مسـتوى اللجنة.
النقطـة  بخصـوص  امـا 
الزيـارة  مـن  الثانيـة 
كانـت  التـي   االسـتعالمية 
ملوظفـي  الوطنيـة  املدرسـة 
إدارة السـجون بالقليعة، حيث 
كان يف اسـتقبال الوفـد املديـر 
زرب  السـجون  إلدارة  العـام 
السـعيد ومدير املدرسة  حزار 
محنـد واعيل وكـذا إطارات من 
املدرسـة، أكـد رئيـس للجنـة 
الزيـارة  هـذه  أن  ملسـتقبليه 
تنـدرج يف إطـار االطـالع عى 
عمـل املؤسسـات التـي تدخل 
ضمـن اختصاصـات اللجنـة، 
خاصـة وأن اللجنة ستسـتقبل 
عـدة مشـاريع قوانـني خاصة 

العدالـة. بقطـاع 
قـام بعدهـا أعضـاء الوفـد 
الهيـاكل  مختلـف  بتفقـد 
للمدرسـة  البيداغوجيـة 
إلدارة  العـام  املديـر  برفقـة 
املدرسـة،  ومديـر  السـجون 
لعـرض  باملناسـبة  اسـتمع 
مفصـل قدمـه مدير املدرسـة 
تنـاول فيـه املهـام والهيـاكل 
للمدرسـة،  البيداغوجيـة 
حيـث كشـف أن املدرسـة تـم 
املرسـوم  بموجب  اسـتحداثها 
 312/10 رقـم  التنفيـذي 
 ،13/12/2010 يف  املـؤرخ 
وتـم نقلها مـن سـور الغزالن 
إىل القليعـة بموجـب املرسـوم 
 135/15 رقـم  التنفيـذي 
.2015 مايـو   23 يف  املـؤرخ 

املدرسـة  أن  وضـح  كمـا 
تنشـط يف إطار تنظيـم إداري 
املديـر  سـلطة  تحـت  يقـع 
عامـة،  أمانـة  عـى  وتشـمل 
للتكويـن،  فرعيـة  مديريـة 
للربصـات  فرعيـة  ومديريـة 
ومديريـة فرعيـة للتدريبـات، 
للبحـث  فرعيـة  ومديريـة 
مجلـس  وكـذا  والتوثيـق 
لـإلدارة ومجلـس بيداغوجـي 

. وعلمـي
الهيـاكل  عـن  أمـا 
البيداغوجيـة للمدرسـة، فقـد 
املدرسـة  أن  املديـر  كشـف 
تحتـوي عى مـدرج بــ 617 
مقعـد، قاعـة عرض بــ 200 
 240 بسـعة  مكتبـة  مقعـد، 
اآليل  لإلعـالم  وقاعـة  مقعـد 
وقاعـة  حاسـوب،   50 بسـعة 
جنـاح  الرياضـات،  متعـددة 
اسـتقبال  قاعـة  املحـاكاة، 
جنـاح  كـريس،   120 بسـعة 
الناريـة،  باألسـلحة  الرمايـة 
عيـادة، ونزل يحتـوي عى 10 

غـرف.

كامليا.س

كامليا.س
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تخصيص 7 آالف منصب لترقية مشرفي التربية ونواب المقتصدين

إحصاء 112 مؤسسة في التعليم العالي إلنجاح مؤشرات االبتكار

طوال فترة التسجيالت التي ستمتد الى غاية 15 ديسمبر المقبل

انطالق  المرحلة الثانية من عملية ترقية االأ�ساتذة
 ب�33 األف من�سب

م�ستجدات في �سهادات الما�ستر والدكتوراه 
و5 اتفاقيات حول ديبلوم "�ستارت اب"  

بريد الجزائر: دفع ر�سوم ت�سجيالت "البيام والباك"
 عبر البطاقة الذهبية

اإعادة النظر في �سلم االأجور  ورفع 
منح اأ�ساتذة المدر�سة العليا للق�ساء

الوطني
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املعرفـة  اقتصـاد  وزيـر  أكـد، 
واملؤسسـات  الناشـئة  واملؤسسـات 
أن  وليـد،   املهـدي  ياسـني  املصغـرة، 
القانـون  املتضمـن  القانـون  مـروع 
يهـدف  الذاتـي،أن  للمقـاول  األسـايس 
"إىل تحديـد القانـون األسـايس للمقاول 
الذاتـي وكذا الـروط والقواعـد املطبقة 
عـى ممارسـة نشـاط املقـاول الذاتي".
 وأوضـح الوزير ذاته،  أنـه تم اعتماد 
الذاتـي  للمقـاول  األسـايس  القانـون 
الجلسـات  خـالل  رئيـي"  "كمقـرح 
الوطنيـة حـول اقتصـاد املعرفـة التـي 
نظمـت يف الجزائـر العاصمـة يومي 29 
و30 مـارس 2021. ويف إطار دراسـتها 
االقتصاديـة  الشـؤون  لجنـة  عقـدت   ،
واملاليـة ملجلس األمـة، اجتماًعا برئاسـة 
اللجنـة،  رئيـس  تـاج،  الديـن  نـور 
وحضـور  حمـود نـارص، نائـب رئيـس 
مجلـس األمـة، املكلف بشـؤون التريع 
واملجلـس  الحكومـة  مـع  والعالقـات 
الشـعبي الوطنـي، خّصـص لالسـتماع 
اىل  وزيـر إقتصـاد املعرفة واملؤسسـات 
الناشـئة واملؤسسـات املصغرة، بحضور  
مـع  العالقـات  وزيـرة  عـزوار،  بسـمة 
إىل  أنّـه    ، الوزيـر  وأضـاف  الرملـان. 
تنظيم "األنشـطة االقتصاديـة الجديدة" 

اقتصـاد  بـروز  مـع  ظهـرت  التـي 
"والتـي  الرقمـي،  واالقتصـاد  املعرفـة 
إىل حـد  قانونـي  إطـار  ال تخضـع ألي 
عـدة  الصـدد  هـذا  يف  ورضب  اليـوم"؛ 
أمثلـة عـن هـذه النشـاطات االقتصادية 
مثـل "نشـاط مطـور تطبيقـات الـواب 
والهاتـف، املتسـوق االلكرونـي، سـائق 
سـيارة النقل، مسـر منصـات التواصل 

واالنفوغـراف". االجتماعـي 
نـص  أن  الحكومـة  ممثـل  وأكـد 
الـروح  "تطويـر  شـأنه  مـن  القانـون 
املقاوالتيـة وتسـهيل ولـوج الشـباب إىل 
التوظيـف  طريـق  عـن  العمـل  سـوق 
مـن شـأنه  هـذا  أن  الذاتـي"، مضيفـا 
الذيـن  األفـراد  عـدد  "تقليـص  أيًضـا 
بـدون  املوازيـة  السـوق  يف  ينشـطون 
وكـذا  االجتماعـي،  الضمـان  تغطيـة 
يف  الفئـة  هـذه  إدمـاج  يف  املسـاهمة 
ممثـل  وسـلط  الرسـمي."  االقتصـاد 
الـذي  الـدور  عـى  الضـوء  الحكومـة 
سـيلعبه هذا النـص يف "تخفيـض أعباء 
املؤسسـات الناشـئة من خـالل تمكينهم 
من االسـتعانة باملقاولني املسـتقلني وكذا 
البريـة  للمـوارد  املشـرك  االسـتغالل 
باإلضافـة  املختلفـة"،  املؤسسـات  بـني 
الخدمـات  بعـض  تصديـر  تسـهيل  إىل 

الرقميـة، يف إطار سـياق اللوائح الجديدة 
التـي أصدرها بنـك الجزائـر بخصوص 
الرخيـص بتحويـل كل عائـدات تصدير 
الخدمـات الرقميـة مـن العملـة الصعبة 
نحـو الوطـن. وأشـار ممثـل الحكومـة 
أّن القانـون األسـايس للمقـاول الذاتـي 
"معتمـد يف العديـد من بلـدان املنطقة"، 
حيث أثبـت فعاليتـه يف تنظيم األنشـطة 
االقتصادية كونه يشـكل "إطـارا متعدد 
التخصصـات يتوافق مـع احتياجات كل 
القطاعـات االقتصادية وكذلـك أداة قوية 
لضمان االدمـاج الريبي واملـايل." كما 
األهليـة  رشوط  الحكومـة  ممثـل  عـدد 
للمقاولـة الذاتيـة التـي عّرفهـا النـص 
بــ "املمارسـة الفرديـة لنشـاط مربـح 
املؤهلـة  األنشـطة  قائمـة  يف  ينـدرج 
املحددة عـن طريـق التنظيـم"، حيث ال 
يتجـاوز رقم األعمـال السـنوي للمقاول 
الذاتـي 5 ماليـني دج؛ و يسـتثني النص 
الحـرة  "املهـن  تطبيقـه  نطـاق  مـن 
واألنشـطة املقننـة والحرفيـني." إضافة 
إىل كل مـا سـبق، يحـدد النـص املزايـا 
كمسـك  الذاتـي  للمقـاول  املمنوحـة 
حسـابات مبسـطة، اإلعفـاء مـن القيـد 
يف السـجل التجـاري، الخضـوع لنظـام 
رضبـي تفضيـيل، التغطيـة االجتماعيـة 

وامكانيـة فتـح حسـاب بنكـي تجاري. 
باملقابـل، يفـرض النـص التزامـات عى 
املقاول الذاتي مثل التسـجيل يف السـجل 
الوطنـي للمقاول الذاتـي والترصيح لدى 
الصنـدوق الوطنـي للضمـان االجتماعي 
لغـر األجـراء و الترصيـح بالوجود لدى 
املصالـح الجبائية بغـرض الحصول عى 
رقـم التعريـف الريبي يف أجـل أقصاه 
30 يومـا بعـد الحصـول عـى بطاقـة 
املقـاول الذاتي والترصيح برقـم األعمال 
التجاريـة  البنكيـة  الحسـابات  وتقديـم 
أشـهر،   )6( سـتة  كل  الريديـة  و/أو 
وكـذا الترصيـح برقـم األعمال وتسـديد 
املسـتحقات لدى املصالـح الجبائية طبقا 
للتريـع والتنظيـم املعمـول بهمـا. بعد 
عـرض ممثـل الحكومـة، فسـح املجـال 
أمـام أعضاء اللجنـة لطرح انشـغاالتهم 
ممثـل  عليهـا  رد  التـي  وتسـاؤالتهم 
الحكومـة بمزيد من االيضاح والتفسـر.
الشـؤون  لجنـة  فـان  وللتذكـر، 
االقتصاديـة واملالية ملجلـس األمة تعكف 
حاليـا عـى إعـداد تقريرهـا التمهيـدي 
يف  الحقـا  ليعـرض  النـص  هـذا  حـول 
سـيُخّصصها  التـي  العامـة  الجلسـات 
املجلـس لتقديمـه ومناقشـته ومـن ثـمَّ 

عليـه. املصادقـة 

حمـزة  الدكتـور  االقتصـادي  املحلـل  سـلط 
بوغـادي الضـوء عى  العوامـل التـي وراء التقارير 
اإليجابيـة للــ "األفامـي" حـول تعـايف االقتصـاد 

الجزائـري.
حمـزة  الدكتـور  االقتصـادي  املحلـل  وأرجـع 
بوغـادي أن التقاريـر اإليجابيـة التي توصـل إليها 
االقتصـاد  تعـايف  بخصـوص  "األفامـي"  خـراء 
الجزائـري إىل مخطـط التطويـر الـذي قامـت بـه 
وزارة الطاقـة واملجلـس األعـى للطاقـة وتطويـر 
بلـغ  أيـن  الطاقويـة  االكتشـافات  مـن  الكثـر 
يوميـا  برميـل  مليـون  مـن  أكثـر  النفـط  إنتـاج 
بعـد تراجـع يف اإلنتـاج خـالل السـنوات األخـرة 
عـالوة عـى ذلـك الـراكات واإلتفاقيـات النوعيـة 
الـركاء  مختلـف  مـع  الجزائـر  أبرمتهـا  التـي 
األوروبيـني عـى غـرار إيطاليـا والصـني باإلضافة 
الهيـكيل  اإلصـالح  لسياسـة  الجزائـر  انتهـاج  إىل 
املتعلقـة بقانـون االسـتثمار واملراسـيم املرتبطـة 
بـه وإعـادة بعـث العديـد مـن املشـاريع املجمدة 
التـي وقـف عليهـا شـخصيا رئيـس الجمهوريـة 
عديـد  فتـح  وإعـادة  تبـون  عبداملجيـد  السـيد 
املصانـع املتوقفـة. كمـا اضـاف بوغـادي خـالل 
نزولـه ضيفـا عى القنـاة اإلذاعيـة األوىل يف برنامج 
والتقاريـر  االسـتنتاجات  أن  الصبـاح"  "ضيـف 
التـي خـرج بهـا خـراء صنـدوق النقـد الـدويل 
التـي يقومـون بهـا إىل الجزائـر  الزيـارة  خـالل 
أنهـا اسـتنتاجات موضوعيـة بالنظـر اىل املؤرشات 
ارتفـاع   للعيـان مـن بينهـا  الواضحـة  اإليجابيـة 
أسـعار املحروقـات واإليـرادات االسـتثنائية  التـي 
أدت إىل تخفيـف الضغـوط عـى الحسـاب الجاري 
تسـارع  مـع  العامـة  واملاليـة  املدفوعـات  مليـزان 
نمـو إجمـايل الناتـج املحيل خـارج املحروقـات إىل 
3.2 باملئـة يف سـنة 2022 وكذا تطـور الصادرات 
التـي  العوامـل  ان   واعتـر   . املحروقـات  خـارج 
سـمحت بالتعـايف الرسيـع لإلقتصـاد الوطني بعد 
جائحـة كورونـا مـن بينهـا االسـتجابة الرسيعـة 
للحكومـة يف التعامـل مـع الجائحة واتخـاذ جملة 
مـن اإلجـراءات الخاصة بحماية اإلنتـاج والوظائف 
واإلقتصـاد الوطنـي، مشـرا أن الجزائـر وفقت إىل 
حـد بعيـد يف وضـع اسـراتيجية ملواجهـة جائحة 
كورونـا عـى غرار إتخـاذ إجـراءات عى املسـتوى 
البنـك املركزي لتمديد اجـال دفع الديون بالنسـبة 
للمؤسسـات االقتصاديـة وكـذا الدعم املـايل لألرس 
والطبقـات الهشـة واملوظفني خالل األربعة أشـهر 

امليزانيـة  وبخصـوص  كورونـا.  لجائحـة  األوىل 
العامـة لسـنة 2023 يـرى حمزة بوغـادي أنه ثمة 
زيـادة يف اإلنفاق خصوصا يف سـلم األجـور باعتبار 
تحقيـق  يف  مهـم  البـري  والعنـرص  الـكادر  أن 
هـذا الطمـوح االقتصـادي الـذي تسـعى الجزائر 

لتحقيقـه والوصـول إليـه.
وأشـار بوغادي إىل رضورة املواصلة يف سياسـة 
اإلصـالح املـايل  مـن خـالل إعـادة توجيـه الدعـم 
االجتماعـي والـذي يمثـل الحلقة األكـر يف امليزانية 

تقاريـر خـراء صنـدوق  إليـه  وهـو مـا ذهبـت 
النقـد الـدويل ، مـرزا يف االخـر التحديـات التـي 
تواجـه الحكومة واملتمثلـة يف الخـروج الرسيع من 
االعتمـاد عى النفط واملحروقات والغاز واالسـتمرار 
يف اإلصالحـات االقتصاديـة عـى غـرار اإلصالحات 
البنكيـة واملاليـة والجبائيـة ورضورة االنفتـاح عى 
األسـواق الخارجية واسـتقطاب التمويـل الخارجي 

عـى كل اسـتثمارات أجنبيـة مبارشة.
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النقـد  صنـدوق  بعثـة  رئيسـة  أبـرزت  
الـدويل إىل الجزائـر, جنيفييـف فرديي جهود 
و  االقتصـاد  لتنويـع  الجزائريـة  السـلطات 
زيـادة القيمـة املضافـة يف الصـادرات خارج 
تطـور  انـه  اعترتـه  والـذي  املحروقـات 
الحكومـة  بإجـراءات  منوهـة   ايجابـي", 
الراميـة إىل بعـث حركيـة القطـاع الخـاص, 
سـيما من خـالل القانـون حول االسـتثمار".

وامـام هذا توقعت  أن تشـهد سـنة 2022 
تسـجيل الجزائـر رصيـد املعامـالت الجارية 
 2013 منـذ  فائـض  أول  املدفوعـات  مليـزان 
االقتصـاد  آفـاق  ان  اكـدت  ان  بعـد  وهـذا 
الجزائـري عى املدى القصر شـهدت تحسـنا 
ملحوظـا راجـع أساسـا إىل ارتفـاع أسـعار 
املحروقـات و جهـود تنويع االقتصـاد، وقالت 
"تنـوه البعثة باإلجـراءات املرتقبة للسـلطات 
بهدف تحسـني جودة املعطيـات االحصائية".

وخـالل نـدوة صحفيـة نشـطتها يف ختام 
مهمـة البعثة التـي قادتهـا إىل الجزائر, اكدت 
املتحدثـة  أن "االقتصـاد الجزائـري يعـرف 
سـنوات  بعـد  اإلشـادة  يسـتحق  انتعاشـا 
قائلـة  الصحيـة"  باألزمـة  اقرنـت  صعبـة 
ان "آفـاق االقتصـاد الجزائـري عـى املـدى 
العائـدات  أن  القصـر مشـجعة", موضحـة 
االسـتثنائية للمحروقات سـاهمت يف التخفيف 
و  العموميـة  املاليـة  عـى  الضغوطـات  مـن 
الخارجيـة، و برأيهـا فـان االرتفـاع املعتـر 
للصـادرات خـارج املحروقـات سـاهم بدوره 
"االنتعـاش  ان  واضافـت  التحسـن.  هـذا  يف 
االقتصـادي عقـب صدمـة الوبـاء متواصـل 
نمـو  وتـرة  تتسـارع  أن  املتوقـع  مـن  و 

املحروقـات  خـارج  الخـام  الداخـيل  الناتـج 
يف  1ر2%  مقابـل   ,2022 يف  2ر3%  لتبلـغ 
2021", مضيفـة أنه سـيتم بذلـك امتصاص 
بشـكل كبـر خسـائر اإلنتـاج املرتبـة عـن 
صدمـة الوباء". و حسـب التوقعـات الجديدة 
الناتـج  نمـو  فـان  الـدويل  النقـد  لصنـدوق 
الداخـيل مرشـح لبلـوغ نسـبة 9ر%2 خالل 
يتسـارع  أنـه  اشـارت  كمـا   ،2022 سـنة 
النمـو ويتباطـأ التضخـم يف 2023 عى ضوء 
صعيـد  وعـى  امليزانيـة".  سياسـة  تخفيـف 
يف  املحـرز  بالتقـدم  البعثـة  أشـادت  آخـر, 
مجـال االصالحـات يف امليزانيـة, وعـى وجـه 
الخصـوص مجـاالت الجبايـة وتسـير املالية 
العموميـة, موصيـة باندمـاج "وثيـق أكثـر" 
بني مخططـات االنفـاق واسـراتيجية تمويل 
الدولـة يف إطـار مسـار إعـداد امليزانيـة وكذا 
تنويـع مـوارد التمويـل للتمكـن مـن التنفيذ 
للميزانيـة،  التـوازن  إلعـادة  التدريجـي 
مضيفـاى أن املراجعـة قريبـا لقانـون النقـد 

إطـار  لتعزيـز  "فرصـة  تمثـل  والقـرض 
حوكمـة بنك الجزائر واسـتقالليته", مشـيدة 
بالتـزام الحكومـة بعـدم اللجـوء إىل التمويل 
النظـام  "مقاومـة"  أبـرزت  كمـا  النقـدي". 
البنكـي الوطنـي أمـام الصدمـات املتكـررة 
خـالل السـنوات األخـرة, معتـرة أن صحته 
وبخصـوص  االهتمـام".  "تسـتحق  املاليـة 
اصالحـات بيئـة األعمـال يف الجزائـر, اعترت 
لالسـتثمار  الجديـد  القانـون  أن  املسـؤولة 
واملراسـيم املتعلقة به يمكـن أن يخلقوا "بيئة 
مواتيـة أكثر لالسـتثمار الخاص"، مشـرة أن 
نـر إطار جديـد لالسـتثمار حـول الطاقات 
املتجـدد مـن شـأنه أن يسـهل االنتقـال نحو 

اقتصـاد ذو انبعـاث ضعيـف للكربـون.
و زارت بعثـة مـن صنـدوق النقـد الـدويل 
تقودهـا فرديـي الجزائـر العاصمـة مـن 6 
إىل 21 نوفمـر الجـاري مـن أجل مشـاورات 
2022 يف إطـار املـادة الرابعـة مـع الجزائر.
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توقع  عقبة سـحنون دكتور 
يف املاليـة واالقتصـاد، بلوغ مع 
نهاية السـنة الحاليـة 80 مليار 
دوالر كاحتياطي رصف، مؤكدا 
الجزائـري  النمـو  معـدل  ان 
سـتراوح بـني 6 إىل %7 مـع 
نهايـة السـنة الحاليـة، معترا 
ان انتعـاش احتياطـي الرصف 
لالقتصـاد  ايجابـي  مـؤرش 
الجزائـري.  واضـاف الدكتـور 
يف املاليـة واالقتصـاد ان هنـاك  
الـرصف  احتيـاط  تحسـن 
الجزائـري ضامـن لالسـتقرار 
االقتصـادي عى املـدى القصر 
مـا  أكثـر  مشـرا  واملتوسـط، 
يـر باالحتياطات مـن العملة 

االجنبيـة هـو االسـتراد.
كمـا اوضـح الدكتـور عقبة 
احتياطي  ارتفـاع  ان  سـحنون 
إىل  ادى  الجزائـري  الـرصف 
يف  الدينـار  قيمـة  يف  تحسـن 
االجنبيـة،  العمـالت  مقابـل 
الجزائـري  الدينـار  ان  مـرزا 
إىل   4 بقيمـة  تحسـنا  عـرف 
تسـجيل  انـه  مشـرا   ،%  5
زيـادات متوالية السـعار النفط 
جـراء نقـص املنتـوج النفطي 
من حيـث وصـل سـعر النفط 
بدايـة السـنة الحاليـة إىل 139 
واوضـح  حـد.  كاقـى  دوالر 
الودائـع  اغلـب  ان   املتحـدث 
املركـزي  البنـك  لـدى  املاليـة 
العائدات  الجزائـري هـي مـن 
سياسـية  ان  غـر  البروليـة، 
السنوات  العشـوائي  االسـتراد 
تراجعـا  سـببت  املاضيـة 
الـرصف،  احتياطـي  يف  كبـرا 
معتـرا ان السياسـة التجاريـة 
حاليـا  للجزائـر  الخارجيـة 

والتـي هـي سياسـة صارمـة 
سـاهمت يف ارتفـاع احتياطـي 
ضـخ  مـع  خاصـة  الـرصف، 
لصالـح  االمـوال  مـن  مزيـد 
الذي  القطاعـات االسـراتيجية 
سـيزيد مـن فـرص التشـغيل 
ومنه سنشـهد تحسـنا يف معدل 
املتوسـط  املـدى  عـى  النمـو 
والبعيـد ويبطـئ مـن ارتفـاع 
معـدل التضخم. وحسـب ذات 
املصـدر  فانه يف ظـل التغرات 
الحاليـة  الجيوسياسـية 
بواقـع  التنبـؤ  الصعـب  مـن 
العـرض والطلـب عـى النفـط 
يجـب  انـه  مؤكـدا  مسـتقبال، 
مدخـول  تغـر  مسـار  تتبـع 
االيـرادات مـن العملـة االجنبية 
وعـدم االفـراط يف االنفـاق عى 
ان   مشـرا   القصـر،  املـدى 
مسـتقبال  العقالنية  السـرورة 
فيمـا يتعلـق بالنفقـات العامة 
بـأن  الوحيـد  الضامـن  هـي 
يكـون االحتياطي مـن الرصف 
تلبيـة احتياجـات  قـادرا عـى 
ان  حيـث  الوطنـي،  االقتصـاد 
قـوة االقتصاد ال تقـاس بحجم 

الـرصف. احتيـاط 
سـلط  انـه  االشـارة  يجـدر 
املتحـدث الضـوء عـى    تراجع 
السـنوات  يف  النفـط  أسـعار 
مرتبطـا  كان  حيـث  املاضيـة 
حسـب قوله باالسـواق العاملية 
املعـروض،  يف  تخمـة  جـراء 
سـنة  مـن  انـه  موضحـا 
2017 كانـت  2014 إىل غايـة 
السـعار  متواليـة  انخفاضـات 
 26 إىل  ادناهـا  وصـل  النفـط 
.2016 جانفـي  شـهر  دوالر 

معدل النمو االقت�سادي 
الجزائري �ست�سل اإلى 7 % 

مع  نهاية 2022

توقع بلوغ 80 مليار دوالر كاحتياطي 
صرف.. سحنون:

توقع تحقيق أول فائض في ميزان المدفوعات منذ 10 سنوات

حول تعافي االقتصاد الجزائري والمؤشرات الجيدة

وزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة:

�سندوق النقد الدولي " تح�سن ملحوظ الآفاق االقت�ساد الجزائري 
على المدى الق�سير"

حمزة بوغادي ي�سرح العوامل  االأ�سا�سية وراء التقارير االإيجابية ل� "االأفامي"

اعتماد القانون االأ�سا�سي للمقاول الذاتي "كمقترح رئي�سي" 
خالل الجل�سات الوطنية حول اقت�ساد المعرفة

الوطني

فريال/ت
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أكــد، وزيــر الطاقــة واملناجــم محمــد 
عرقــاب، إن مــروع الربــط الكهربائــي 
املبــارش بــني الجزائــر وأوروبــا يعتــر 
اســراتيجيا وأولويــة بالنســبة للجزائــر.
مداخلتــه  خــالل  الوزيــر،  وأكــد 
االفتتاحيــة، عــى أّن التبــادالت التــي ســتنتج 
ــاون  ــن التع ــتجعل م ــة س ــذه الراك ــن ه ع
ــي واملســتوى اإلقليمــي  بــني املســتوى الوطن
أكثــر فعاليــة وأكثــر ديناميكيــة، وأنــه 
يتوجــب عــى األطــراف املعنيــة إعطــاء 
املزيــد مــن االهتمــام للتغــرات العامليــة 
الرئيســية وتأثرهــا عــى االســراتيجيات 
تلعــب  الطاقــة  ألّن  الوطنيــة،  الطاقويــة 
ــة  ــرك للتنمي ــال مش ــاء مج ــا يف بن دورا هام
ــيل،  ــا التكام ــالل دوره ــن خ ــار، م واالزده
ــر،  ــدادات والتصدي ــن االم ــى أم ــي ع املبن
والتنميــة االجتماعيــة واالقتصاديــة، وحمايــة 
ــة. ــة عام ــوي بصف ــال الطاق ــة، واالنتق البيئ
ــد  ــم، محم ــة واملناج ــر الطاق ــارك ، وزي وش
ــول  ــرك ح ــر املش ــغال املؤتم ــاب، يف أش عرق
"الربــط الكهربائــي يف حــوض األبيــض 
املتوســط، عامــل للتكامــل اإلقليمــي ومحفــز 
ــرف  ــن ط ــم م ــوي"، املنظ ــال الطاق لالنتق
ــبل  ــث س ــاص ببح ــونلغاز، والخ ــع س مجم
 ،MED-TSOتســو ميــد  بــني  التعــاون 
 ،COMELEC الّلجنــة املغاربيــة للكهربــاء
املرصــد املتوســطي للطاقــةOME والجمعيــة 
ــم يف  ــة للتحك ــوكاالت الوطني ــطية لل املتوس
الطاقــة MEDENER، وبحضــور كل مــن 
وزيــرة البيئــة والطاقــات املتجــددة، ووزيــر 
املحليــة والتهيئــة  الداخليــة والجماعــات 
ــم العــايل والبحــث  ــر التعلي ــة، ووزي العمراني
ــع  ــام ملجم ــر الع ــس املدي ــي، والرئي العلم
ســونلغاز، ورؤســاء وكاالت واطــارات قطــاع 

ــم.  ــة واملناج الطاق
ــرات  ــوص التغ ــر بخص ــاف الوزي وأض
ــز  ــي تمي ــة الت ــة والهام ــة الرسيع الهيكلي
ــرض  ــوم، تف ــي الي ــوي العامل ــهد الطاق املش
عــى الجزائــر تحديــات كبــرة، بغيــة التكيُف 
مــع البيئــة الدوليــة مــن جهــة، ومــن 
ــة  ــات الوطني ــة االحتياج ــرى تلبي ــة أخ جه
املتزايــدة مــن الطاقــة، واملســاهمة يف التنميــة 
ــة  ــالد بطريق ــة للب ــة واالقتصادي االجتماعي

ــتدامة. مس
وعليــه، فقــد حــددت الجزائــر، مــن خــالل 
خطــة عمــل الحكومــة، محــاور تطويــر 
اقتصــاد قــوي عــى أســس مســتدامة، تأخــذ 
بعــني االعتبــار كل إمكاناتها، الســيما يف مجال 

ــة  ــرص اقتصادي ــق ف ــم، لخل ــة واملناج الطاق
جديــدة توّفــر الثــروة والوظائــف، عــر تنفيذ 
سياســة تطويــر قطــاع الطاقــة التــي تهــدف 
ــة  ــالد كأولوي ــة يف الب ــن الطاق ــان أم إىل ضم
قصــوى، مــن خــالل تلبيــة الطلــب الوطنــي 
ــل، وإتاحــة املــواد الخــام  عــى املــدى الطوي
ــاهمة يف  ــذا املس ــة، وك ــات االقتصادي للقطاع
ــى  ــاظ ع ــي، والحف ــاد الوطن ــل االقتص تموي
ــات  ــدات املحروق ــن عائ ــوس م ــتوى ملم مس

ــالد. ــة للب ــة الصناعي ــاهمة يف التنمي واملس
ــذ  ــد تنفي ــه يعتم ــه ،أن ــر ذات ــوه الوزي ون
هــذه السياســة بشــكل خــاص عــى تطويــر 
ــج  ــع مزي ــاء، وتنوي ــاج الكهرب ــدرات إنت ق
ــات  ــتخدام الطاق ــادة اس ــر زي ــة ع الطاق
ــل  ــجيع التكام ــني، وتش ــددة والهيدروج املتج
ــن  ــى م ــتفادة املث ــي واالس ــي الوطن الصناع
سلســلة الطاقــة عــن طريــق خفــض التكلفــة 
ــر،  ــار الوزي ــا أش ــى الرقمنة.كم ــاد ع واالعتم
ــدف  ــة كه ــول يف الطاق ــّم إدراج التح ــه ت أن
الطاقــات  تطويــر  أساســه  أولويــة،  ذي 
الجديــدة واملتجــددة واتخــاذ إجــراءات فّعالــة 
بهــدف  للطاقــة،  اســتهالكنا  يف  للتحكــم 
ــال  ــة لألجي ــوارد الطبيعي ــى امل ــاظ ع الحف
ــّم إدراج  ــد ت ــوص ق ــذا الخص ــة. وبه القادم
ــر الهيدروجــني مــن ضمــن األولويــات  تطوي
الجزائريــة، ويجــري  الحكومــة  برنامــج 
ــراتيجية  ــى اس ــرة ع ــات األخ ــع اللمس وض
ــر  ــة هــذا القطــاع. اال ان تطوي ــة لتنمي وطني
عــدة  تقــارب  ســيتطلب  الهيدروجــني 
ــي  ــار التنظيم ــاء اإلط ــيما إنش ــل، ال س عوام
واملؤسســاتي، وإعــداد الــرأس املــال البــري، 
ــل  ــن قب ــل، ولك ــا والتموي ــل التكنولوجي ونق
ــية. ــفافة وتنافس ــوق ش ــاد س كل يشء إيج

ــوم  ــر الي ــى أّن الجزائ ــر ع ــرز الوزي وأب
ــذا  ــاز، فه ــا للغ ــا وموثوق ــورًدا آمن ــر ُم تعت
ــات  ــن إمكاني ــه م ــا تمتلك ــا بم ــمح له يس
مؤكــدة أن تكــون غــًدا ُمــورًدا موثوًقــا 

ــة. ــاءة عالي ــاء وبكف للكهرب
فالجزائــر تتوفــر عــى قــدرة إنتــاج 
للكهربــاء تزيــد عــن 25000 ميغــاواط، 
ــاواط، وذروة  ــة 12000 ميغ ــط حاج بمتوس
ال تتجــاوز 17000 ميغــاواط، ممــا يتيــح لها 
طــرح قــدرة يوميــة تبلــغ 10000 ميغــاواط 
يف الســوق اإلقليميــة، ومــع تجســيد وتحقيــق 
الطاقــات  لتنميــة  الطمــوح  الرنامــج 
املتجــددة، يمكــن رفــع هــذه القــدرة بمقــدار 
ــة. ــاء النظيف ــن الكهرب ــاواط م 15000 ميغ

ــة  ــر الروابــط البيني أمــا بخصــوص تطوي
ــى  ــر، ع ــار الوزي ــا، أش ــوب أوروب ــع جن م
ــر  ــي البح ــل ضفت ــن تكام ــدرج ضم ــه ين أن
إنشــاء  املتوســط، مــن خــالل  األبيــض 
ممــرات مــن الغــرب إىل الــرق، وأن مــروع 
ــر  ــني الجزائ ــارش ب ــي املب ــط الكهربائ الرب
ــة  ــراتيجي وأولوي ــّد اس ــر تح ــا يعت وأوروب
للجزائــر، مــن أجــل تعزيــز هــذه التبــادالت 
الكهربائيــة بــني الضفتــني. فالجزائــر بحكــم 
موقعهــا الجغــرايف املتميــز، وبفضــل مواردها 
ــة الكبــرة واملتنوعــة، ســاهمت عــى  الطبيعي
مــدى عقــود يف تعزيــز أمــن الطاقــة يف 
ــر  ــي البح ــا لضفت ــة، بربطه ــارة األوروبي الق
ــاز  ــب الغ ــوط أنابي ــط، بخط ــض املتوس األبي
ــن  ــة م ــة وموثوق ــدادات آمن ــر إم ــي توف الت

ــا. ــي إىل أوروب ــاز الطبيع الغ

ــة  ــة الجزائري ــذرت املنظم ح
للدفــاع عــن املســتهلك، حمايتــك 
مــن خطــورة اإلفــراط يف تنــاول 
املضــادات الحيويــة الــذي  يؤدي 
ــا  ــواع مــن البكتري إىل ظهــور أن
املقاومــة للمضــادات الحيويــة يف 
املســتقبل ممــا يتطلب اســتعمال 
أدويــة مــن أنــواع اخــرى أو  

ــدواء بجرعــة أعــى.  نفــس ال
وأوضحــت املنظمة ، يف منشــور 
لهــا، تقــاوم املضــادات الحيويــة 
البكتريــا والجراثيــم النافعــة 
ــد  ــى ح ــم ع ــارة يف الجس والض
ســواء ، وتســبب ضعــف الجهــاز 

وتأخــر   ، الجســم  يف  املناعــي 
ــذ  ــايف، و أخ ــفاء والتع ــدة الش م
املضــادات الحيويــة بكثــرة يزيــد 

ــمنة ــة بالس ــر اإلصاب ــن خط م
ــت  ــه أثبت ــة، أن ــدت املنظم وأك
ــن  الدراســات أن األشــخاص الذي
املضــادات  أخــذ  يف  يفرطــون 
الحيويــة أكثــر عرضــة لإلصابــة 
ــون، و  ــات األمعــاء والقول بالتهاب
ــدة أو  ــات يف املع ــبب اضطراب تس
ــاز  ــى الجه ــر ع ــهال، وتؤث اإلس
صعوبــة  فتســبب  التنفــي 

ــس التنف
ــه  ــه، اىل أن ــدر ذات ــا املص ودع

يجــب عــدم اســتخدام املضــادات 
طبيــب   إرشاف  دون  الحيويــة 
الطبيــة  بالوصفــة  واإللتــزام 
ــات  ــة بجرع ــاول أدوي ــدم تن وع
أعــى مــن املذكــورة يف الوصفــة، 
ــائعة  ــاء الش ــن األخط ــك م كذل
ــاول املضــادات  ــدى املــرىض تن ل
ــذا  ــم وه ــف األل ــة لتخفي الحيوي
مــن األخطــاء الكبــرة كــون 
املضــادات الحيويــة ال تســكن 
األلــم انمــا يجــب إســتخدام 
وبجرعــات  لأللــم  مســكن 

ــب. ــل الطبي ــن قب ــددة م مح

فريال/ت

كشـف، أمـس، املديـر العـام للوقاية 
الصحـة،  بـوزارة  الصحـة  وترقيـة 
جمـال فـورار، عن إنشـاء لجنـة وطنية 
متعـددة االختصاصـات مكّلفـة بمراقبة 
اسـتهالك مضـادات امليكروبـات، تعمل 
مراقبـة  شـبكات  مـع  وطيـد  بتعـاون 
مقاومـة مضـادات امليكروبات وتشـارك 

يف املصادقـة عـى دليـل العـالج.
وقـال فـورار يف كلمته خالل أشـغال 
اليوم الوطني ملكافحـة مقاومة مضادات 
األسـبوع  يصـادف  الـذي  امليكروبـات, 
ملضـادات  الجيّـد  لالسـتخدام  العاملـي 
امليكروبـات املمتد مـن 18 إىل 24 نوفمر 
مـن كل عام، تحـت عنوان "معـا، لنمنع 
امليكروبـات" يحمل  مقاومـة مضـادات 
شـعار "مضادات امليكروبات، تسـتخدم 
بحذر"، عى مسـتوى فندق السـوفيتال، 
بحضور ممثّـل املنظمـة العاملية للصحة 
يف الجزائـر، و أعضـاء اللجنـة الوطنيـة 
القطاعـات ملكافحـة مقاومـة  املتعـددة 
مـن  إطـارات  و  امليكروبـات  مضـادات 
اإلدارة املركزيـة, أّن مقاومـة املضـادات 
الحيوية تشـّكل أحـد أخطـر التهديدات 
و  الغذائـي  األمـن  و  العامليـة  للصحـة 
التنميـة، فقد تـّم ضم مقاومـة مضادات 

كمـؤرش   2019 عـام  يف  امليكروبـات 
جديـد يف إطـار متابعـة أهـداف التنمية 
املسـتدامة، كمـا لـم يسـلم بالدنـا مـن 
هـذا املشـكل الكبـر للصحـة العمومية، 
للتذكـر  فرصـة  اليـوم  هـذا  يعتـر  و 
بالجهـود املبذولة و التقـدم الذي أحرزه 
و  تقديـر  تحيّـة  لتقديـم  وكـذا  بلدنـا، 
إجـالل لـكل مـن عمـل وال يـزال يعمل 
مضـادات  عـى  املحافظـة  أجـل  مـن 
امليكروبـات مـن خـالل مراقبـة و وضع 

بروتوكـوالت عالجيـة.
أن  للوقايـة  العـام  املديـر  أّكـد  كمـا 
الجزائـر شـأنها شـأن البلـدان األخرى، 
تنفيـذ  خـالل  مـن  التزامهـا  أبـدت 
ملكافحـة  الوطنـي  العمـل  مخطـط 
مقاومـة مضـادات امليكروبات ال سـيما، 
اإلبقـاء عـى اإلحتفـاء باليـوم الوطنـي 
ملكافحـة مقاومـة مضـادات امليكروبات 
الطابـع  إضفـاء  و   2017 عـام  منـذ 
العاملـي  واألسـبوع  عليـه،  املؤسسـاتي 
لالسـتعمال الجيّد ملضـادات امليكروبات، 
كمـا يعتـر هـذا اليـوم فرصـة لتقييـم 
حـول  والتوعيـة  واإلعـالم  املقاومـة، 
االسـتعمال الجيّـد ملضـادات امليكروبات 
وخاصـة املضـادات الحيويـة، ومن أجل 

الوقايـة  مجـال  يف  املكتسـبات  تعزيـز 
األول  الهـدف  يف  املسـّجل  واملراقبـة، 
الوطنـي، والـذي يهـدف إىل  للمخطـط 
مضـادات  مقاومـة  بمشـكل  التعريـف 
امليكروبـات لدى عامـة النـاس ومهنيّي 
الصحة اإلنسـانية والحيوانيـة وتوعيتهم 

بعواقبهـا.
وأضـاف فـورار، املشـاركة يف النظام 
مضـادات  مقاومـة  ملراقبـة  العاملـي 
الشـبكة  خـالل  مـن  امليكروبـات 
البكتريـا  مقاومـة  ملراقبـة  الجزائريـة 
باسـتور  ومعهـد  الحيويـة  للمضـادات 
الجزائـر كمختـر مرجعي والـذي يجب 
مقاومـة  ومتابعـة  ومراقبـة  تعزيـزه، 
مضـادات امليكروبـات عنـد الحيوانـات 
من خـالل الجهـاز الذي وضعتـه وزارة 

الفالحـة.
توفـر  عـى  ذاتـه،  املسـؤول  وشـدد 
دليـل أو أكثـر و/أو توجيهـات وطنيـة 
للتّكفـل باألمـراض مثل السـل والسـيدا 
والتهابـات الكبـد واملالريـا؛ وتوفر دليل 
لالسـتعمال الجيّـد للمضـادات الحيوية.

و أضاف مدير الوقاية، أن اإلسـتخدام 
املناسـب ملضـادات امليكروبـات يتطلـب 
تنفيـذ اإلسـراتيجية الوطنيـة بطريقـة 

مـع  الصحيّـة،  املؤسسـات  يف  عمليـة 
للتحّكـم  األولويـة  ذات  أعمـال  وضـع 
امليكروبـات،  مضـادات  اسـتهالك  يف 
الحيويـة ومقاومة  املضـادات  باألخـص 
البكتريـا، و مـن املهـم حاليًـا التوفـر 
عـى معطيات حـول اسـتهالك مضادات 
قامـت  بذلـك،  وللقيـام  امليكروبـات. 
املديريـة العامـة للصيدلة بإنشـاء إطار 
تنظيمـي من خالل إنشـاء لجنـة وطنية 
متعـددة االختصاصـات مكّلفـة بمراقبة 
اسـتهالك مضـادات امليكروبـات، تعمل 
مراقبـة  شـبكات  مـع  وطيـد  بتعـاون 
مقاومـة مضـادات امليكروبات وتشـارك 

يف املصادقـة عـى دليـل العـالج.
و  للوقايـة  العـام  املديـر  أّكـد  كمـا 
باليـوم  االحتفـاء  أن  الصحـة،  ترقيـة 
الوطنـي ملقاومـة مضـادات امليكروبات، 
يف سـياق أزمـة كوفيـد19- يّعـد أمـًرا 
للمضـادات  املفـرط  التنـاول  مهًمـا ألن 
الحيويـة أثنـاء هـذا الوبـاء، يمكـن أن 
انتشـار  وتسـارع  ظهـور  إىل  يـؤدي 
مـع  امليكروبـات،  مضـادات  مقاومـة 
العلـم أن مقاومة مضـادات امليكروبات، 
والتـي تتطّلـب إسـتخدام أدويـة أكثـر 
تكلفـة، تسـبّب إطالـة املـرض و عالجه 

التكاليـف  مـن  وتزيـد  استشـفائه،  و 
الصحيّـة والعـبء املايل عـى كاهل األرس 

واملجتمـع.
 و أشـار جمـال فـورار، أنـه يجـب 
املسـّطرة،  األهـداف  لتحقيـق  املثابـرة 
والسـهر عى تنفيـذ العنارص الرئيسـية 
ملخطـط العمل الوطنـي ملكافحة مقاومة 
إىل  ترجمتهـا  و  امليكروبـات،  مضـادات 

أعمـال ملموسـة و قابلـة للقيـاس.
و  للوقايـة  العـام  املديـر  دعـا  كمـا 
خارطـة  وضـع  إىل  الصحـة،  ترقيـة 
مـع  األولويـة  ذات  للتدخـالت  طريـق 
الركيـز بوجـه خاص عـى اإلسـتعمال 
عـى  و  امليكروبـات  ملضـادات  الجيّـد 
تعزيـز التعـاون املتعـدد االختصاصات 
مقاربـة  بإتبـاع  القطاعـات  املتعـدد  و 
"صحـة واحـدة"، قصـد الحفـاظ عـى 
القادمة. امليكروبات لألجيـال  مضـادات 

 و أكـد الدكتور جمال فـورار، أن هذا 
اليـوم هو أيضـا فرصة لتسـليط الضوء 
عـى نوعيـة رشاكـة وزارة الصحـة مـع 
بصفـة  املتحـدة  األمـم  منظمـة  وكاالت 
العامليـة للصحـة  املنظمـة  عامـة ومـع 

خاصة. بصفـة 

اإن�ساء لجنة وطنية متعددة االخت�سا�سات مكّلفة بمراقبة ا�ستهالك م�سادات الميكروبات
دعا لوضع خارطة طريق للتدخالت مع التركيز بوجه خاص على اإلستعمال الجّيد لها، فورار:

الوطني

فريال/ت

عرقاب: م�سروع الربط الكهربائي المبا�سر بين الجزائر واأوروبا 
يعتبر ا�ستراتيجيا

"تجنب االإفراط في تناول الم�سادات الحيوية"

قال إن الجزائر اليوم تعتبر ُمورًدا آمنا وموثوقا للغاز

حذرت منها المنظمة الجزائرية للدفاع عن المستهلك

فريال/ت

تهدف الى اعداد دراسات و انجاز تقارير 
مشتركة

ــي  ــس الوطن ــع املجل وق
ــي و  ــادي و االجتماع االقتص
البيئــي، اتفاقيــة تعــاون مع 
ــث  ــي للبح ــس الوطن املجل
التكنولوجيــات  العلمــي و 
تهــدف اىل التعــاون بــني 
يف  ســيما  ال  الهيئتــني، 
اعــداد دراســات مشــركة و 
تبــادل املعلومــات يف مجــال 

ــس. ــص املجل تخص
و جــرى التوقيــع عــى 
ــة عــى هامش  هــذه االتفاقي
انعقــاد الــدورة العاديــة 
ــة  ــة العام ــة للجمعي الثالث
و  االقتصــادي  للمجلــس 
ــن  ــي، م ــي و البيئ االجتماع
طــرف رئيــس املجلــس، 
ســيدي محمــد بوشــناق 

ــس  خــالدي  و رئيــس املجل
ــي  ــث العلم ــي للبح الوطن
محمــد  التكنولوجيــات،  و 

ــة. ــر عبادلي الطاه
و تهــدف هــذه االتفاقيــة 
ــني  ــني الهيئت ــاون ب اىل التع
اعــداد  يف  االستشــاريتني 
ــر  ــاز تقاري ــات و انج دراس
مشــركة و تنظيــم ورشــات 
ــركة،  ــية مش ــام دراس و اي
ــرات  ــادل الخ ــب تب اىل جان
و املعلومــات بــني املجلســني 
ــة  ــه عالق ــا ل ــول كل م ح
االقتصاديــة  باملســائل  
اطــار  "يف  االجتماعيــة  و 
ــي  ــث العلم ــف البح توظي
ــة الشــاملة". لخدمــة التنمي

"اتفاقية" تعاون بين المجل�ض 
الوطني للبحث العلمي و المجل�ض 

االقت�سادي و االجتماعي

كامليا.س
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اســتقبل وزيــر الطاقــة 
ــاب،  ــد عرق ــم، محم واملناج
الوزاريــة،  دائرتــه  بمقــر 
وزيــر الصناعــة والتجــارة يف 
جمهوريــة التشــيك، جوزيــف 
يرافقــه  الــذي   ، ســيكيال 
وفــد مــن وزارة الصناعــة 
ــيكية، يف إطار  ــارة التش والتج

ــر. ــل إىل الجزائ ــارة عم زي
وحــر هــذا االجتمــاع 
ــة  ــن وزارة الطاق ــارات م إط
ــاء مجمعات،  ــم ورؤس واملناج
ســونلغاز  ســوناطراك، 
ــال". ــر "من ــم الجزائ ومناج
ــني  ــات ب ــزت املحادث ورك
الجانبــني عــى بحــث فــرص 
تطويــر عالقــات التعــاون 
مجــال  يف  البلديــن  بــني 

الطاقــة واملناجــم.
الطرفــان  واســتعرض 
فرص االســتثمار بــني رشكات 
البلديــن يف كافــة مراحــل 
سلســلة القيمــة يف قطــاع 
مكنــت  كمــا  املحروقــات، 
تحديــد  مــن  املناقشــات 
ــاون  ــرة للتع ــرص الكب الف
يف  القائمــة  واالســتثمارات 
ــر. ــم يف الجزائ ــاع املناج قط
هــذا  هامــش  وعــى 
ــع عــى  ــم التوقي االجتمــاع، ت
املشــركة  النوايــا  إعــالن 

الجزائــري  للتعــاون 
ــة  ــال الطاق ــيكي يف مج التش

ملناجــم. وا
ويف هــذا اإلطــار، اتفــق 
دراســة  عــى  الطرفــان 
بــني  التعــاون  إمكانيــات 
البلديــن يف مجــال املحروقــات 
والســيما صناعــة الغــاز مــن 
ــاج ونقــل وتخزين  خــالل إنت
املســال،  الطبيعــي  الغــاز 
وكذلــك يف مجــال تطويــر 
القطــاع املنجمــي والدراســات 

الجيولوجيــة.
الطاقــة  وزيــر  وأعــرب 
هــذا  نهايــة  يف  واملناجــم، 
ارتياحــه  عــن  االجتمــاع، 
هــذا  إليــه  توصــل  ملــا 
يعقــد  الــذي  االجتمــاع 
مــن  وفــد  زيــارة  عقــب 
والتجــارة  الصناعــة  وزارة 
ــه  ــيك يرافق ــة التش بجمهوري
ــيكية،  ــركات التش ــدراء ال م
 18 إىل   15 مــن  بالجزائــر 

.2022 مــاي 
ــر التشــيكي  وأعــرب الوزي
ــذا  ــديد له ــه الش ــن ارتياح ع
ــراف  ــكر األط ــاع، وش االجتم
عــى  وأكــد  الجزائريــة 
العالقــات التاريخيــة بــني 
ــال  ــيما يف مج ــن، ال س البلدي

املحروقــات.

ارتفعـت أسـعار النفـط، امس 
مقـدر  طفيـف  بنحـو  الثالثـاء، 
بــ 01 باملائـة بسـبب انخفاض 
بعـد جلسـة  االمريكـي،  الـدوالر 
شـديدة التقلب أمس االول، والتي 
انتهـت بانخفـاض طفيـف عـى 
الرغـم مـن أن األسـعار سـجلت 
يف  باملائـة   5 بنسـبة  انخفاضـا 

الجلسـة.
 08:01 السـاعة  وبحلـول 
ارتفعـت  غرينتـش،  بتوقيـت 
"برنـت"  لخـام  اآلجلـة  العقـود 
لشـهر جانفـي املقبـل يف بورصة 
إىل  باملائـة   1.02 بنسـبة  لنـدن 
وكانـت  للرميـل،  دوالر   88.34
قـد  العاملـي  الخـام  عقـود 
 0.2 بنسـبة  أمـس  انخفضـت 
باملائـة إىل 87.45 دوالر للرميـل.
فيمـا صعـدت العقـود اآلجلـة 
للخـام األمريكي "غرب تكسـاس 

الوسـيط" لشـهر جانفـي 2022 
 80.65 إىل  باملائـة   0.76 بنسـبة 
دوالر للرميـل، وانخفضت العقود 
يف الجلسة السـابقة بمقدار 0.07 

دوالر إىل 80.04 دوالر للرميـل.
وكان وزيـر الطاقة السـعودي 
األمـر عبـد العزيـز بن سـلمان، 
مناقشـة  االول،  أمـس  نفـى  قـد 
"أوبـك+"  اململكـة مـع منتجـي 
زيـادة إنتـاج النفـط، مشـرا إىل 
أن التحالـف ال يناقش أي قرارات 

قبـل االجتماعـات.
وكانـت األسـعار قـد تراجعت 
إىل أدنـى مسـتوى يف أشـهر يـوم 
اإلثنـني، بعـد أن نـرت صحيفة 
"وول سـريت جورنـال" تقريرا 
تناقـش  "أوبـك"  أن  إىل  يشـر 
زيادة إنتـاج النفط بمقـدار 500 

يوميا. برميـل  ألـف 

أرشف الرئيـس املديـر العـام لسـونلغاز، مـراد عجال،  
باعتبـاره رئيسـا بالراكـة للمرصـد املتوسـطي للطاقة 
)ome(، عـى أشـغال اجتمـاع الّلجنـة التنفيذيـة لـذات 
املنّظمـة، وذلـك بمعيـة رئيسـها "البـو بيسـتييل" الـذي 

سـّجل مشـاركته عـر تقنيـة التحـارض عـن بعد. 
ويف السـياق، تمـّت مناقشـة جملـة مـن املواضيع ذات 
العالقـة بنشـاط املنّظمـة بما فيهـا، أهم النتائـج املحّققة 
ضمـن  للطاقـة  املتوسـطي  املرصـد  مشـاركة  خـالل 
 ،cop27 أشـغال مؤتمـر األمـم املتّحـدة للتغـّر املناخـي
وتحضـرات املؤتمـر الـ28،وكذا مسـتوى تنفيـذ برنامج 
بالسـنة  الخاصـة  والتوجيهـات   ، لعـام2022  العمـل 
املقبلـة 2023، والهيكلـة والتنظيـم الداخـيل للمنّظمة، و  

الحوكمـة.
 2022 ميزانيـة  اىل فحـص  املشـاركون  تطـرق  كمـا 

 .2023 لسـنة  املتوّقعـة  وامليزانيـة 
وخـالل أشـغال االجتمـاع، ذّكر الرئيـس املديـر العام 
لسـونلغاز بأهمية املؤتمر املشـرك الذي تنظمه سـونلغاز  
والـذي سـيتّوج بالتوقيـع عـى اتفاقية سـتكون لبنة أوىل 
يف مسـعى تعزيـز الراكة بني عديـد املنظمـات اإلقليمية 

الناشـطة يف مجـال الطاقة.  
للتذكـر، فقـد شـهد االجتمـاع الـذي تـم عى مسـتوى 
املديريـة العامـة لسـونلغاز، حضـور عـدد مـن أعضـاء 
املرصـد املتوسـطي للطاقـة، إىل جانـب مشـاركة أعضاء 

آخريـن عـر تقنيـة التحـارض عـن بعد.

 فريال/ت

أكــد وزيــر الصناعــة، أحمــد زغــدار، بــأن 
ــة  ــية صناعي ــق سياس ــعى لخل ــر تس الجزائ
جديــدة تســعى إىل اســتقطاب االســتثمار 
االعــالم  الجديــدة،  التقنيــات  مجــاالت  يف 
ــة  ــة، وصناع ــة التحويلي ــال، والصناع واالتص
مــواد البنــاء، والحديــد والصلــب، والصناعــات 
اإللكرونيــة والكهربائيــة وامليكانيكيــة وغرها 
مــن املجــاالت التــي ال تقــل أهميــة، عــر ســن 
عــدة إجــراءات مــن خــالل قانــون االســتثمار 
ــوع  ــف ومتن ــيج كثي ــز نس ــد وتعزي الجدي

ــطة.  ــرة واملتوس ــركات الصغ لل
ــدار،   ــد زغ ــة، أحم ــر الصناع  وارشف وزي
لجمهوريــة  والتجــارة  الصناعــة  ووزيــر 
ــاح  ــى افتت ــيكيال، ع ــف س ــيك،  جوزي التش
الجزائري-التشــيكي  االقتصــادي  املنتــدى 

بالجزائــر العاصمــة.
ــار  ــدى يف إط ــذا املنت ــم ه ــي تنظي  ويأت
تعزيــز العالقــات التجاريــة وتطويــر التعاون 
ــا  ــيك، كم ــر والتش ــني الجزائ ــادي ب االقتص
ــاء  ــادي الفض ــدث االقتص ــذا الح ــد ه سيجس
ــال  ــني رج ــل ب ــاءات عم ــد لق ــل لعق األمث
ــيكيني  ــم التش ــني ونظرائه ــال الجزائري األعم
الناشــطني يف مجــاالت الطاقــة، النفــط والغاز، 
ــة  ــاالت، صناع ــة، االتص ــا والرقمن التكنلوجي
ــة،  ــة الكهروضوئي ــالت واألنظم ــباه املوص أش

ــا. ــة وغره ــات ذات الصل ــوم واملنتج األملني
 و أوضــح وزيــر الصناعــة،  أحمــد زغــدار، 
ــدة  ــة جدي ــل فرص ــدث يمث ــذا الح ــأن ه ب
للمتعاملــني االقتصاديــني بــني البلديــن لبنــاء 
ــة  ــز الراك ــدف تعزي ــل به ــور للتواص جس
ــددا  ــرك، مش ــام املش ــاالت ذات االهتم يف املج
ــاون  ــق تع ــرورة تحقي ــه ب ــت عين يف الوق
ــة  ــادالت االقتصادي ــر للتب ــا أك ــد تدفًق يول
ــات  ــع العالق ــأنه أن يرف ــن ش ــة، م والتجاري

ــز. ــتوى متمي ــة إىل مس الثنائي
وأضــاف الوزيــر ، إن تاريــخ الجزائــر 
ــب  ــن ذه ــرف م ــه وبأح ــجل يف صفحات س
ــر كان  ــيك للجزائ ــة التش ــم جمهوري ــأن دع ب
صادقــا بدليــل أن جمهوريــة التشــيك ســابقا 
لــم تنتظــر يــوم 5 جويليــة إلرســاء عالقــات 
ــمتها يف  ــل رس ــر ب ــع الجزائ ــية م دبلوماس
أربعــة أشــهر  1962 )أي  شــهر مــارس 
قبــل االســتقالل( وهــو دليــل كاف عــى 
صــدق جمهوريــة التشــيك واقتناعهــا بعدالــة 

ــا. ــا له ــة ودعمه ــة الجزائري القضي
ــن  ــني البلدي ــاون ب ــدار، أن التع ــع زغ وتاب
ــب  ــة فحس ــرة املقاوم ــى ف ــرص ع ــم يقت ل
بــل تعــداه إىل مرحلــة االســتقالل حيــث 
ــالل  ــاالت خ ــدة مج ــات إىل ع ــعت العالق توس
ــث كان  ــات، حي ــبعينات والثمانين ــرة الس ف
للــركات التشــيكية تواجــد كبــر يف الجزائــر 
والطاقــة  الصناعــة  قطاعــات  يف  الســيما 

ــة. ــاكل القاعدي والهي
نــوه الوزيــر اىل أنــه، بالرغــم مــن الفتــور 
الــذي عرفتــه العالقــات االقتصاديــة الثنائيــة، 
ــروف  ــا للظ ــات وإنم ــبب الخالف ــس بس لي
التــي مــر بهــا البلــدان فــإن قيادتــي البلديــن 
عملتــا عــى إثــراء اإلطــار القانونــي لتشــجيع 
التعــاون، ال ســيما مــن خــالل اتفاقيــة 
التعــاون االقتصــادي والصناعــي املوقعــة عام 
ــدة  ــة جدي ــع آلي ــن ووض ــني البلدي 2011 ب
ــة  ــاون والراك ــاق التع ــول آف ــاور ح للتش
مــن خــالل انشــاء اللجنــة املشــركة للتعــاون 

ــادي.  االقتص
وشــدد الوزيــر ، عــى أن مســتوى التعــاون 
ــا  ــل متواضع ــن ض ــني البلدي ــادي ب االقتص
ــزة،  ــات املتمي ــتوى العالق ــن مس ــدا ع وبعي
ــم يتعــد  ــة ل ــل أن حجــم التجــارة البيني بدلي
204 مليــون دوالر ســنة 2021، وهو يف نظري 
مــرر كاف ملضاعفــة جهودنــا مــن أجــل رفع 
مســتوى التعــاون االقتصــادي والتجــاري، من 
خــالل اســتغالل الفــرص املتاحــة وتشــجيع 
االســتثمارات اإلنتاجيــة التــي تســاهم يف خلــق 
ــار  ــا، يف إط ــاد بلدين ــع اقتص ــروة وتنوي الث

ــني. ــة للجانب رشاكات مربح
وقــال الوزيــر، أن الجزائــر بحكــم موقعهــا 
ــة  ــوارد طبيعي ــر بم ــز، تزخ ــرايف املتمي الجغ
كثــرة ومتنوعــة تمكنهــا مــن لعــب دور 

ــة  ــة والطاقوي ــة االقتصادي ــادي يف التنمي ري
يف مجالهــا اإلقليمــي )االفريقــي والعربــي 
ــيك  ــة التش ــا أن جمهوري ــطي(. كم واملتوس
ــراتيجي  ــع اس ــع بموق ــرى تتمت ــي األخ ه
باالنســياب  يســمح  أوروبــا  وســط  يف 
األوروبيــة  األســواق  إىل  للســلع  الرسيــع 
ــن  ــر م ــرة يف الكث ــرة كب ــا خ ــرى، وله األخ
ــة  ــة، كالصناعــات التحويلي املجــاالت الصناعي

والصناعــات امليكانيكيــة.
ــكل  ــويا وبش ــل س ــر اىل، العم ــا الوزي ودع
ــة  ــات االقتصادي ــف اإلمكان ــل لتوظي متكام
ــن  ــة يف البلدي ــتثمارية املتاح ــة واالس والتجاري
االســتثمار  فــرص  اغتنــام  خــالل  مــن 
ــام  ــذا اقتح ــن وك ــرك يف البلدي ــاج املش واإلنت
ــا  ــواء إىل إفريقي ــا س ــة مع ــواق الدولي األس
ــوق  ــر الس ــا ع ــر أو إىل أوروب ــر الجزائ ع

ــيكية. التش
ــق  ــياق تحقي ــه، يف س ــر اىل أن ــرز الوزي وأب
اإلقــالع االقتصــادي، ويف إطــار تطبيــق خطــة 
عمــل الحكومــة لتنفيــذ برنامــج رئيــس 
الجمهوريــة، أجــرت الجزائــر إصالحــات 
ــي  ــال التريع ــك يف املج ــا يف ذل ــة، بم هام
االســتثمار  جــذب  لتســهيل  واإلجرائــي 
ــال  ــة األعم ــني بيئ ــارش وتحس ــي املب األجنب
الســيما مــن خــالل قانــون االســتثمار الجديد 
ــاط  ــات النش ــر قطاع ــدف إىل تطوي ــذي يه ال
ذات القيمــة املضافــة العاليــة، وضمــان تنمية 
إقليميــة مســتدامة ومتوازنــة، وتثمــني املــوارد 
الطبيعيــة واملــوارد االوليــة املحليــة، وإعطــاء 
ــر  ــي وتطوي ــل التكنولوج ــة للتحوي األفضلي

ــة. ــاد املعرف ــكار واقتص االبت
كمــا يتضمــن القانــون الجديــد عــدة 
تدابــر وضمانــات تســعى إىل جاذبيــة ورفــع 
ــع  ــتثمارية م ــة اس ــر كوجه ــية الجزائ تنافس
ــة  ــة القانوني ــن الحماي ــدر م ــى ق ــان أع ضم

ــتثمرين. للمس
وأبــرز الوزيــر ذاتــه ، أنــه يف مجــال 
تســعى  والراكــة،  الصناعيــة  التنميــة 
ــاح  ــار االنفت ــت مس ــي انتهج ــر، الت الجزائ
االقتصــادي منــذ عــدة ســنوات، إىل اســتقطاب 
ــدة ،  ــات الجدي ــاالت التقني ــتثمار يف مج االس
ــة،  ــة التحويلي ــال، والصناع ــالم واالتص االع
ــب،  ــد والصل ــاء، والحدي ــواد البن ــة م وصناع
و  والكهربائيــة  اإللكرونيــة  والصناعــات 
ــي ال  ــاالت الت ــن املج ــا م ــة وغره امليكانيكي

ــة. ــل أهمي تق
شــدد الوزيــر ، ولهــذا الغــرض تــم توجيــه 
ــو  ــايس نح ــكل أس ــة بش ــة الوطني السياس
ــركات  ــوع لل ــف ومتن ــيج كثي ــز نس تعزي
برنامــج  بفضــل  واملتوســطة،  الصغــرة 
ــادرة  ــا رشكات ق ــل منه ــع يجع ــر واس تطوي
ــا األورو- ــى مجاله ــيما ع ــاح الس ــى االنفت ع
ــة  ــاع الطاق ــر ِقط ــا يُْعتَ ــطي، مضيف متوس
َواملناجــم ِمــن املجــاالت الواِعــدة التــي تُِتيــح 
ــتثمار  ــاُون واالس ــة ِللتَع ــرة َوُمِهمَّ ــا كِب ُفَرص
بـَـنْيَ البََلديـْـن. ففــي َمجــال امَلْحُروقــات تَْعَمــل 
ــاف  ــود االستكش ــز ُجُه ــَى تَْعِزي ــر َع الَجزاِئ
الدائــم  التَْجِديــد  بهــدف  َوالتَنْقيــب 
ورفــع  الغــاز  مــن  الِبــالد  الحتياطيــات 
ــد  ــب املتزاي ــتجابة للطل ــى االس ــا ع قدرته
عــى الغــاز والحفــاظ عــى مكانتهــا كمــورد 

ــة. ــة واملوثوق ــة اآلمن ــي للطاق تاريخ

ــر إىل  ــعى الجزائ ــا تس ــدار، كم ــع زغ وتاب
تطويــر َوإِنْشــاء ِصناعــة ِبرُوكيماِويَّــة َفّعالــة 
ـة للبــالد.  ِبَهــدف تَثِْمــني امَلــوارد امَلْعدنيَـّ
ــات  ــد ِللَمْحروق ــون الَجدي ــالِل القان ــن خ وم
تَْســعى الجزائــر إىل فتْــح آفــاق َجديــدة 
ِللتَعــاُون وتَْوِفــر ُمنــاخ ُمالِئــم َوأَكثَــر َجذْبــاً 

ــة. ــتثمار َوالراَك لالس
ويف إِطــار الُجُهــود الَحثيثـَـة ِلتَْلِبيــة الطلــب 
ــل  ــي يَْعم ــد الوَطن ــى الصعي ــة ع ــى الطاق ع
ِقطاُعنــا عــى تَْعِزيــز َوتَطِويــر َوســاِئل إِنْتــاج 
َونَْقــل الَكْهَربــاء َوَكــذا تَنِْويــع َمِزيــج الطاَقــة 
الَوَطِنــّي َعــْرَ بَراِمــج َطُموَحــة لتَْطِويــر 
ــح  ــا يَفت ــدِّدة م ــَدة َوامُلتََج ــات الَجِدي الطاق
ــنْي  ــة بَ ــتثمار َوالراك ــعة لالس ــا واِس ُفرص

ــن. البَلدي
ويف مجــال املناجــم ، قــال الوزيــر، يســعى 
ــوح  ــج َطُم ــذ بَْرناَم ــة إىل تنفي ــاع الطاق قط
ــاط الـــمنجمي، يَْرِمي إىَِل التَثِْمني  لتَطِوير النَش
ــر  ــرَ تَْطِوي ــة َع ــموارد امَلنَْجِميَّ ــّي للـ الِصناِع
ــمناجم  ــراتيجية لـ ــة واس ــاِريع َهيَْكِليَّ َمش
الَحِديد َوالُفوْســفات الـــُمنَْدَمج َوالِزنـْـك إِضاَفًة 
كالليثيــوم  األُْخــرى  الثَِمينَــة  امَلعــاِدن  إىَِل 

ــب. َوالذََه
ــد  ــر تعتم ــى إن الجزائ ــر ع ــدد الوزي وش
ــق  ــراتيجية لتحقي ــة اس ــة كآلي ــى الراك ع
النجــاح املرجــو لرامجهــا التنمويــة.  كونهــا 
تمكــن مــن تطويــر وتنفيــذ مشــاريع تشــمل 
ــة  ــل املعرف ــاج ونق ــات اإلنت ــم يف تقني التحك
والتطويــر  والبحــث  والتدريــب  والخــرة 
واالندمــاج، وخلــق الثــروة ومناصــب الشــغل.
وأضــاف الوزيــر ، إن منتــدى اليــوم يمثــل 
فرصــة جديــدة للمتعاملــني االقتصاديــني 
لبلدينــا لبنــاء جســور للتواصــل بهــدف 
ــام  ــاالت ذات االهتم ــة يف املج ــز الراك تعزي
عالقاتنــا  توطيــد  أجــل  مــن  املشــرك، 
ــة، ويجــب أن يتناســب  ــة والتجاري االقتصادي
تعاوننــا مــع التزامنــا املشــرك بتطويــر 
بــني  والتجاريــة  االقتصاديــة  العالقــات 
بلدينــا. وإننــي أشــدد عــى الحاجــة إىل 
تحقيــق تعــاون يولــد تدفًقــا أكــر للتبــادالت 
االقتصاديــة والتجاريــة، ومــن شــأنه أن 
يرفــع العالقــات الثنائيــة إىل مســتوى متميــز.

بحث فرص تطوير عالقات التعاون بين البلدين خالل افتتاح المنتدى االقتصادي الجزائري-التشيكي

هناء جفريال/ت

فريال/ت

االقتصادي

زغدار: الجزائر ت�سعى لخلق �سيا�سية �سناعية 
جديدة ال�ستقطاب اال�ستثمار

التوقيع على اإعالن النوايا 
الم�ستركة للتعاون الجزائري 

الت�سيكي في مجال الطاقة والمناجم

اأ�سعار النفط ترتفع بعد  ت�سريح 
وزير الطاقة ال�سعودي

تم مناقشة جملة من المواضيع ذات العالقة بنشاط المنّظمة

)ome( انطالق اأ�سغال اجتماع الّلجنة التنفيذية للمنّظمة ذاتها
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ترقب مشاركة 80 مصارعا 

تمكـن فريـق مولوديـة البيض 
من الفـوز عى مسـتضيفه اتحاد 
العاصمـة يف املبـاراة الودية التي 
جـرت التـي بملعب عمـر حمادي 

ببولوغـني بثالثية مقابـل اثنني.
الثالثـة  االهـداف  سـّجل  و 
ملولوديـة البيـض كل مـن حيتالة 
سـّجل  الـذي  وغانـم  بثنائيـة 

الثالـث. الهـدف 

االول  الهـدف  سـّجل  كمـا 
والثانـي لـ “سوسـطارة” املتألق 

مريـيل.
للتحديات  الفريقـان  و يسـتعد 
الرابطـة  منافسـة  مـن  املقبلـة 
و  القـدم  لكـرة  االوىل  املحرفـة 
مباريـات كأس الجمهوريـة. بعد 
تعّرفهـا عى منافسـيهما يف الدور 

. ملقبل ا

اإلنضبـاط  لجنـة  أصـدرت 
التابعـة للرابطـة الوطنية املحرفة 
بحـق  عقوباتهـا  القـدم،  لكـرة 
مـدرب مولوديـة البيـض، رشيف 
اتحـاد  نـادي  ورئيـس  حجـار، 

بوكرومـة. وليـد  خنشـلة 
وحسـب بيـان الرابطـة املحرفة 
عـى  الرسـمية  صفحتهـا  عـر 
الفايسـبوك، فإنـه تقـرر معاقبـة 
مـدرب مولوديـة البيـض رشيـف 

حجـار، باإليقـاف شـهر نافـذ.
باإلضافـة لتسـليط غرامـة مئـة 
ألـف دينار بحـق املـدرب حجار، 
بعـد أن وجهت لـه الرابطـة تهمة 
بكرامة  اإلدالء بترصيحـات تمـس 

اآلخرين.

الهيئـة  بيـان  أضـاف  كمـا 
الكرويـة، أنـه تـم كذلـك تسـليط 
عقوبـة باإليقـاف 6 أشـهر، منها 
وليـد  بحـق  النفـاذ  موقوفـة   3
إتحـاد  نـادي  رئيـس  بوكرومـة 

. خنشـلة
كمـا تـم تسـليط غرامـة مالية، 
بحـق املعنـي قدرها أربعـني ألف 
أحـد  إىل  إسـائته  بعـد  دينـار، 

الحـكام.
ونـوه بيـان الرابطـة، أن رئيس 
شـبيبة السـاورة، محمد زرواطي، 
يف  أمامهـا  للمثـول  مدعـو  أنـه 
 28 بتاريـخ  املقـررة  الجلسـة 
نوفمـر املقبـل، بعـد تغيبـه يوم 

اإلثنـني.

نجـح السـباح الجزائـري جواد 
صيـود يف تحطيـم الرقـم القيايس 
الوطنـي لسـباق 100 عى الصدر، 
ضمـن منافسـات بطولـة فرنسـا 
ما بـني األندية املفتوحـة بالحوض 
الصغـر )25 مـر(، التـي جـرت 
للبطولة  بإمارة موناكـو واملؤهلـة 

ملبـورن2022-. العاملية 
و دخـل صيود يف املرتبـة الثانية 
خلـف  ج,   83 ثـا   59 بتوقيـت 
الفرنـي جريمـي ديلبـوا )59 ثا 
27 ج( وقبـل مايـكل رشوديـرس 
مـن جـزر آروبـا )1 د 01 ثـا 13 

ج(.
و تعـد البطولـة الفرنسـية مـا 
الجنـوب  ملنطقـة  األنديـة  بـني 
)منافسـة ليـوم واحـد( بموناكـو 
لسـباح  رسـمية  انطالقـة  ثانـي 
نـادي أوملبيك نيـس الفرني, بعد 
الفرنسـية  البطولـة  يف  مشـاركته 
بالحـوض  املفتوحـة  الشـتوية 
بمدينـة  جـرت  التـي  الصغـر, 

نوفمـر(.  3-6( شـارتر 
و تمكـن إبـن مدينـة قسـنطينة 
الرقـم  تحسـني  مـن  خاللهـا 
القيـايس الجزائـري لسـباق 200 
مـر أربـع سـباحات )1 د 57 ثـا 
84 ج( الذي كان بحوزته )1 د 57 
ثـا 67 ج( منـذ البطولـة العربيـة 

.)2021 )أكتوبـر  بأبوظبـي 
الرقـم  صيـود  حسـن  كمـا 
لتخصـص  الجزائـري  القيـايس 

400 مـر أربـع سـباحات بواقـع 
حـل  حينمـا  ج,   16 ثـا   12 د   4
أوال يف النهائـي "ب", وكان الرقـم 
السـابق بحـوزة صيـود )4 د 12 
ثـا 73 ج(  منـذ البطولـة العربية 

.)2021 )أكتوبـر  بأبوظبـي 
لإلشـارة أن صيـود )23 سـنة( 
تمكـن أيضـا مـن تحطيـم رقمني 
جديديـن  وطنيـني  قياسـيني 
لسـباقي 100 مر أربع سـباحات 
و 200 مـر عـى الصـدر, خـالل 
جـرت  التـي  الفرنسـية  البطولـة 

بمدينـة شـارتر.
أربـع  مـر   100 سـباق  ففـي 
نـادي  سـباح  حطـم  سـباحات 
مولوديـة الجزائر, الرقـم القيايس 
بحوزتـه  كان  الـذي  الجزائـري 
بتوقيـت 54 ثـا 13 ج, كما سـجل 
44 ج, يف  9 ثـا  2 د  زمـن قـدره 
تخصـص 200 مـر عـى الصدر.

مولودية البي�ض يفوز وديا 
على "�سو�سطارة" بثالثية

لجنة االإن�سباط ت�سدر عقوباتها 
بحق مدرب مولودية البي�ض ورئي�ض 

اإتحاد خن�سلة

جواد �سيود يحطم الرقم القيا�سي 
الجزائري ل�سباق 100 على ال�سدر

ينتظر مشـاركة حـوايل 80 مصارعـا يمثلون 
للبطولـة  الرابعـة  الطبعـة  يف  بلـدان،   10
املقـررة  فـوداو،  فيـات  للفوفينـام  اإلفريقيـة 
البيضويـة  بالقاعـة  نوفمـر  و26   25 يومـي 
محمـد بوضيـاف )الجزائر العاصمة(، حسـبما 
علـم مـن االتحاديـة الجزائريـة لالختصـاص.
ويسـعى املنتخـب الوطنـي للفوفينـام فيات 
فـوداو، إىل التتويـج باللقـب اإلفريقـي الرابـع 
تواليـا، نظـرا للمسـتوى الفنـي "الكبـر الذي 
بلغـه وصعـوده منصـة تتويـج كل الـدورات 
الدوليـة وبطـوالت العالـم خـالل ال 15 سـنة 
األخـرة"، حسـب رئيـس االتحاديـة الجزائرية 
القتـايل  الفـن  لهـذا  اإلفريقيـة  والكونفدراليـة 

الفيتنامـي األصـل، محمـد جـواج.
وقـال جـواج: " باإلضافة إىل طمـوح التتويج 
باللقـب اإلفريقـي، نريـد أن تكـون املنافسـة، 
مـع  األفارقـة  الرياضيـني  الحتـكاك  محطـة 
تحـت  مسـتواهم  وتقييـم  البعـض  بعضهـم 
لبطولـة  اسـتعدادا  الفنيـة،  طواقهـم  إرشاف 
 2023 نوفمـر  شـهر  سـتقام  التـي  العالـم 

بفيتنـام".
باملقابـل، تأسـف رئيس االتحاديـة الجزائرية 
لرياضـة فوفينـام للفيـات فـوداو لقلـة عـدد 
املشـاركني يف موعـد الجزائـر، قائـال: " تعـداد 
ألن  قليـل جـدا،  البطولـة  هـذه  يف  املشـاركني 
اإلمكانيـات املاديـة لغالبيـة البلـدان اإلفريقيـة 

محـدودة ".
الطبعـة  سـتعرف  الجزائـر،  إىل  وباإلضافـة 
فيـات  للفوفينـام  إفريقيـا  لبطولـة  الرابعـة 
ليبيـا،  تونـس،  مـن  لـكل  حضـور  فـوداو، 
كـوت ديفـوار، بوركينافاسـو، السـنغال، مايل، 
الكامـرون،  سـراليون،  البنـني،  الكامـرون، 
سـيكون  حيـث  برازافيـل،  كونغـو  واحتمـاال 

تعـداد الرياضيـني األفارقـة مختلفـا مـن بلـد 
ألخـر، مثلمـا أكـده جـواج.

إفريقيـة  بلـدان  لغيـاب  أيضـا  وتأسـف   
الفنـي  "باملسـتوى  لهـا  مشـهود  أخـرى 
الجيـد ملصارعيهـا، وذلـك بسـبب عـدم توفـر 

املاديـة". اإلمكانيـات 
الرابعـة  للطبعـة  التقنـي  الصعيـد  وعـى 
فيـات  للفوفينـام  اإلفريقيـة  للبطولـة 
فـوداو، سـيتم إلغـاء العديـد مـن املسـابقات 
)اختصاصـات(، بسـبب عدم تمكـن العديد من 

عليهـا. التـدرب  األفارقـة  الرياضيـني 
كمـا أن كل عنـرص مـن الفريـق الوطنـي له 
الحـق يف املشـاركة يف اختصـاص واحـد وهـذا 
مـن مجمـوع 35 اختصاصـا يجـري التنافس 

الجزائر. عليـه يف موعـد 
وتحسـبا لهذا املوعد القاري، أجـرت العنارص 

الوطنيـة هـذا األسـبوع تربصـا مشـركا، مـع 
تجمـع  بمركـز  والكامـرون  مـايل  رياضيـي 
بالسـويدانية  الوطنيـة  الفـرق  وتحضـر 

العاصمـة(. )الجزائـر 
علمـا أن املنتخـب الوطنـي للفوفينـام فيـات 
فـوداو يسـيطر عـى املنافسـة القاريـة لهـذا 
 2012 ألقـاب  أحـرز  حيـث  االختصـاص، 
و2018  ديفـوار  بكـوت   2016 بالجزائـر، 

باملغـرب.
للبطولـة  الرابعـة  الطبعـة  هامـش  عـى 
سـتعقد  فـوداو،  فيـات  للفوفينـام  اإلفريقيـة 
الكونفدراليـة اإلفريقية للفوفينـام فيات فوداو، 
جمعيتهـا  عضـوة،  دولـة   26 تحـي  التـي 
25 نوفمـر، لدراسـة ومناقشـة  العامـة يـوم 
انشـغاالت الـدول املنخرطة فيها وسـبل تطوير 

هـذه الرياضـة يف إفريقيـا.

يواصـل كيليان مبابـي نجم منتخب فرنسـا 
كتابـة التاريخ يف عالم "السـاحرة املسـتديرة" 
بفضـل إنجازاتـه مـع "الديـوك" وكذلـك مع 

فريقـه باريس سـان جرمـان الفرني.
ورغـم صغـر سـنه، فـإن املهاجـم صاحب 
الــ23 عامـا حقـق عـدة إنجـازات، أبرزهـا 
الفـوز مـع منتخب فرنسـا بلقـب كأس العالم 
بجانـب  روسـيا،  احتضنتهـا  التـي   2018
تتويجـه بــ11 لقبا محليـا تباعا مـع موناكو 

الباريـي. والفريـق 
مكانتـه  لتأكيـد  مبابـي  كيليـان  ويسـعى 
كأسـطورة جديـدة يف الكـرة الفرنسـية مـن 
خالل قيـادة منتخب فرنسـا للفـوز بمونديال 

.2022 قطـر 
وترصـد "العـني الرياضيـة" عـر التقريـر 
مبابـي،  عـن  معرفتهـا  ينبغـي  معلومـات   5
بـني  جمـع  الـذي  الكبـر  القلـب  صاحـب 

والكامرونيـة. الجزائريـة  الجينـات 

عائلة رياضية
ألب   1998 عـام  مبابـي  كيليـان  ولـد 
كامرونـي وهـو ويلفريد الـذي كان العب كرة 
قـدم يف صفـوف فريق إيـه إس بونـدي، الذي 
تخرج يف مدرسـة شـبانه عدة نجـوم معروفني 
الحـايل  املهاجـم  إيكونـي  جوناثـان  أبرزهـم 

لفريـق فيورنتينـا ومنتخـب فرنسـا.
والـدة مبابـي كانـت أيضـا رياضيـة، وهي 
العربيـة الجزائرية فايزة العمـاري التي لعبت 
يف الـدوري الفرنـي لكـرة اليد مـع فريق إيه 
إس بونـدي أيضـا، قبل أن تتفرغ يف السـنوات 

األخـرة إلدارة مسـرة ابنها.
مـن جهتـه، يلعـب إيثـان الشـقيق األصغر 
لكيليـان مـع فريـق تحـت 17 عامـا لنـادي 
باريـس جرمـان، كمـا سـبق لـه االنضمـام 

ملنتخـب فرنسـا تحـت 16 عامـا.
عـى غـرار معظـم العنـارص البـارزة الذين 
عرفتهـم كـرة القـدم الفرنسـية، مـر كيليـان 
الشـهر  كالرفونتـان  شـبان  بمركـز  مبابـي 
الـذي انضـم إليه يف عام 2011 بعـد نجاحه يف 

جميـع االختبـارات التـي خضـع لها.
وقـدم مبابـي مـؤرشات واعـدة ممـا جعـل 

عدة أنديـة فرنسـية وأوروبيـة معروفة ترغب 
نهايـة  يف  ينضـم  أن  قبـل  معـه،  التعاقـد  يف 
املطـاف ملوناكو عـام 2015 يف صفقـة انتقال 

. حر

وشـارك مبابـي يف 60 مبـاراة مـع موناكـو 
يف مختلـف املسـابقات، أسـهم خاللهـا يف 34 
ليتعاقـد  مـا بـني صناعـة وتسـجيل،  هدفـا 
بعدهـا بعامـني مـع باريـس سـان جرمـان.

قلب كبر
كيليـان  قدمهـا  التـي  القويـة  املسـتويات 
مبابـي مـع النـادي الباريـي فتحـت أمامـه 
الـذي  فرنسـا  ملنتخـب  االنضمـام  أبـواب 
خاض معـه عـام 2017 أول مباراة بمناسـبة 
املواجهـة أمام لوكسـومبورج ضمـن تصفيات 

أمـم أوروبـا.
وقـاد الالعـب املوهـوب منتخب بـالده للفوز 
بنهائيـات كأس العالم روسـيا بعد مسـاهمته 

يف خمسـة أهـداف ما بـني صناعة وتسـجيل.
وقـام مبابـي بلقطـة إنسـانية رائعـة وذلك 
عندمـا تـرع بقيمة مكافـأة الفـوز باملونديال 
والتي تبلـغ قيمتها 400 ألف يورو للمؤسسـة 
الخريـة "برومييـه دو كوردي" التـي تعتني 

باألطفال.

ثروة طائلة
يحصل كيليـان مبابي حاليا عـى مبلغ 131 
مليـون يـورو سـنويا متقدما عـى نجمي كرة 
القـدم العاملية الرتغـايل كريسـتيانو رونالدو 

ميي. ليونيل  واألرجنتينـي 
إعالميـة  تقاريـر  أوردتـه  مـا  وحسـب 
فرنسـية، فـإن ثـروة مبابـي باتـت تقـارب 
الــ400 مليـون يورو، جـاءت من املنـح التي 
جرمـان  سـان  باريـس  مـع  عليهـا  حصـل 

صورتـه. بيـع  حقـوق  بجانـب 
عاطفيـة  بعالقـة  مبابـي  كيليـان  يرتبـط 
مـع عارضـة األزيـاء البلجيكيـة روز برتـرام 
هولنـدا  منتخـب  لنجـم  السـابقة  الزوجـة 

فيـل. ديـر  فـان  األسـبق جريجـوري 
تواجـد  عـن  فرنسـية  مصـادر  وكشـفت 
وأم  بلجيكـي  ألب  املولـودة  األزيـاء  عارضـة 
من الـرأس األخـر بصفة منتظمـة يف ملعب 

مبابـي. لتشـجيع  األمـراء"  "حديقـة 
يعـدة  مبابـي  اسـم  ربـط  تـم  أن  وسـبق 
رودمـان  ترينيتـي  بينهـن  مـن  حسـناوات 
ابنـة العـب السـلة األمريكـي الشـهر دينيس 

رودمـان.

جابري ه

محمد ل

جابري ه

جابري هوكاالت

الجزائر على موعد مع بطولة اإفريقية للفوفينام فيات فوداو

كيليان مبابي.. "ابن العرب" يحمل اأحالم فرن�سا
 في كاأ�ض العالم 2022

رياضـــة

بطولة فرنسا ما بين األندية المفتوحة: 



09 األربعاء 23 نوفمرب 2022م 
الـموافق لـ 29 ربيع الثاني 1444 هـ

اإلثنـني  مباريـات  شـهدت 
بالوقـت  أشـواط   4 أطـول 
منـذ  الضائـع،  بـدل  املحتسـب 
السـجل  بهـذا  االحتفـاظ  بـدء 
أيـام  ثانـي  وهـو   ،1966 يف 
املسـابقة ومنهـا اللعـب ملدة 13 
دقيقـة و8 ثـوان كوقـت ضائع 
يف الشـوط الثانـي مـن مبـاراة 
انتهـت بفـوز إنجلـرا 2-6 عى 

إيـران.
لنفـس  األول  الشـوط  وشـهد 
أطـول  لفـرة  اللعـب  املبـاراة 
بلغـت 14 دقيقة و8 ثـوان، لكن 
حـدث ذلـك بسـبب إصابـة عيل 
رضـا برانونـد حـارس إيران يف 
رأسـه وخضوعـه للعـالج مرتني 

يف أرض امللعـب قبـل تغيـره.
وأصبح وقـت اسـتمرار اللعب 
يف مباريـات كأس العالـم 2022 
لكـرة القـدم أطـول من النسـخ 
إبـالغ  بعـد  للبطولـة  السـابقة 
احتسـاب  بـرورة  الحـكام 
وأي  الضائـع  بـدل  الوقـت 
اللعـب  توقفـات أخـرى خـالل 

بدقـة أكـر.
واحتسـبت أكثر من 10 دقائق 
يف الشـوط الثانـي مـن مباراتي 

ويلـز  مـع  املتحـدة  الواليـات 
وهولنـدا ضـد السـنغال، وهـو 
أمـر نادر يف كـرة القـدم، فلماذا 
مونديـال  مباريـات  أصبحـت 

2022 أطـول مـن املعتـاد؟
كان بيرلويجـي كولينـا رئيس 
لجنـة الحكام يف الفيفـا قال منذ 
الـدويل لكـرة  إن االتحـاد  أيـام 
القـدم يريـد ضمـان اسـتمرار 
ممكـن  وقـت  ألطـول  اللعـب 
مـع مطالبـة الحكام باحتسـاب 
بدقـة.  الضائـع  بـدل  الوقـت 
وقـال كولينـا إن هـذا التحـرك 
"ليـس بجديـد"، وأنـه كان من 
املعتاد فـكأس العالـم 2018 يف 
روسـيا كان احتسـاب 7 أو 8 أو 
9 دقائـق للوقـت األصـيل البالغ 

90 دقيقـة.

الوطنـي  املنتخـب  الثالثـاء،  امـس  أحـدث 
السـعودي لكـرة القـدم املفاجـأة بإلحاقـه هزيمة 
بنظـره األرجنتينـي وفـاز عليـه بنتيجـة هدفـني 

لواحـد عـى ملعـب لوسـيل.
ويحتفـظ األرشـيف بأحـداث كرويـة مشـابهة، 
نجحـت فيهـا منتخبـات يف تجـاوز فرق مرشـحة 

كانـت فـوق العـادة نسـتذكر أبرزها:
-1خسارة الرازيل نهائي 1950 عى أرضها.

-2 فـوز الواليات املتحـدة األمريكية عـى إنجلرا 
عـام 1950 بنتيجة 1-0.

 1-0 إيطاليـا  عـى  الشـمالية  كوريـا  فـوز   3-
.1966 بمونديـال 

-4 هزيمـة املجـر أمـام أملانيـا يف نهائـي 1954 
بنتيجـة 3-2 .

5 - فـوز كوريا الشـمالية عـى إيطاليا يف 1966 

.1-0 بنتيجة 
-6 هزيمـة إسـبانيا أمـام إيرلنـدا الشـمالية يف 

1-0 بنتيجـة   1982 مونديـال 
بمونديـال  الغربيـة  أملانيـا  تهـزم  الجزائـر   7-

.1-2 بنتيجـة   1982

يف  الكامـرون  أمـام  األرجنتـني  هزيمـة   8-
  1-0 بنتيجـة   1990 مونديـال 

-9 فـوز نيجريـا عـى إسـبانيا 1998 بنتيجـة 
.3-2

 2002 السـنغال  أمـام  فرنسـا  خسـارة   10-
 .2-0 بنتيجـة 

الجنوبيـة  كوريـا  أمـام  إيطاليـا  هزيمـة   11-
.2-1 بنتيجـة   2002

 1994 يف  بلغاريـا  أمـام  تسـقط  أملانيـا   -  12
.2-1 بنتيجـة 

 2014 يف  إسـبانيا  عـى  تفـوز  هولنـدا   13-
2  5- بنتيجـة 

-14أملانيـا تفوز عـى الرازيـل يف 2014 بنتيجة 
.7-1

حقـق املنتخـب السـعودي مفاجـأة مـن العيار 
الثقيـل بفوزه عـى االرجنتني احد اقوى املرشـحني 
امـس   2-1 بنتيجـة   العاملـي  باللقـب  للتتويـج 
الثالثاء بملعب لوسـيل لحسـاب الجولـة االوىل عن 

الثالثة. املجموعـة 
و قـد افتتـح النجـم األرجنتينـي باب التسـجيل 
يف الدقيقـة 10 عـن طريـق رضبـة جـزاء ولكـن 
الطاولـة  السـعوديون  قلـب  الثانـي  الشـوط  يف 
عـى منافسـهم بتسـجيل هدفـني بواسـطة صالح 

.)53( الـدورسي  )45( و سـالم  الشـهري 
و تعـد هـذه أول خسـارة للمنتخـب االرجنتيني 

بعـد 36 مبـاراة بـدون انهزام.
و بفضـل هذا الفـوز التاريخي يتصـدر املنتخب 
السـعودي بقيـادة املـدرب الفرنـي هـريف هونار 
الثانيـة بـني  املبـاراة  انتظـار  الرتيـب مؤقتـا يف 

بولونيـا و املكسـيك امس 
=إصابة خطرة لالعب املنتخب السعودي

أضطر مـدرب املنتخب السـعودي، هـريف رونار 
إىل إجـراء تغيـر يف الدقائـق األخـرة مـن عمـر 
املبـاراة التـي فاز بهـا " األخر السـعودي" أمام 

األرجنتـني بهدفـني مقابـل هـدف واحد.
وخـرج الشـهراني متأثـرا بإصابة عى مسـتوى 
الوجـه بعـد صـدام سـماوي بينـه وبـني زميلـه 

الحـارس محمـد العويـس.

أحدهم وصف مدربه بـ"املجنون".. ماذا قال 
العبو السعودية بعد الفوز عىل األرجنتني؟

تحـدث العبو املنتخب السـعودي عـن انتصارهم 
املثـر عـى نظرهـم األرجنتينـي يف كأس العالـم 
انتصـاراً  السـعودي  املنتخـب  وحقـق   .2022
تاريخيـاً عـى املنتخـب األرجنتيني بنتيجـة 2-1، 
عـى ملعب لوسـيل، يف افتتـاح مشـوار "األخر" 
عبداإللـه  وعـر   .2022 قطـر  العالـم  كأس  يف 
املالكـي، العـب املنتخـب السـعودي، عن سـعادته 
البالغـة بما قدمه منتخـب بلده يف لقـاء األرجنتني، 

التانجو. والفـوز الصعـب عـى 
وقـال املالكـي يف ترصيحـات بعد املبـاراة نقلتها 
قنـاة "الـكأس" القطريـة: "رينـارد مجنـون، يف 
املحـارضة التـي ألقاهـا املـدرب بكينا، وكنـا نريد 
أن نبـدأ املبـاراة يف الصبـاح". أما محمـد العويس، 
السـعودي، فعـر عـن  املنتخـب  حـارس مرمـى 
سـعادته بالحضـور الجماهـري يف أرض ملعـب 
لوسـيل، قائـال:ً "اليـوم كنـا نلعـب عـى أرضنـا 
وأمـام جمهورنـا، وأتمنى مـن املنتخبـات العربية 

املشـاركة ان تسـتغل الحضـور العربـي القوي".
وأسـهب: "الحضور الجماهـري يمنحك أفضلية 
والجمهـور  األرض  كان،  مهمـا  خصـم  أي  عـى 
فرقـت معنـا بمراحـل ضوئيـة، فاألرجنتـني هـي 

املرشـح األول للفـوز باللقـب".
وعـن اإلصابـة التـي تعـرض لهـا أثنـاء املباراة 
بعـد اصطدامه بيارس الشـهراني، تحـدث: "األمور 

مرت بسـالم ولـم يكـن هنـاك أي يشء خطر".
يف اإلطـار ذاتـه تحـدث الالعـب حسـان تمبكتي 
عـن آمـال األخـر يف كأس العالـم 2022 قائـالً: 
"لـن نتوقـف عند هـذا الحـد، فنحـن لم نـأت إىل 

هنـا مـن أجـل مواجهـة األرجنتـني فقط".
وأتـم: "نريـد أن نواصـل حصـد النقـاط خالل 
املباراتـني املقبلتـني، لدينـا اآلن بولندا واملكسـيك، 
ونحـن متعاهدون عـى تقديـم أفضل مـا عندنا".

عـني الحكـم املسـاعد الـدويل الجزائـري, مقران 
قـوراري, مسـاعدا لحكـم تقنيـة الفيديو املسـاعد 
"تسـلل", بمناسـبة لقـاء بلجيـكا - كنـدا, املقرر 
يوم األربعاء )00ر20 سـا(, يف إطـار الجولة األوىل 
للمجموعـة الخامسـة لـكأس العالـم لكـرة القدم 
قطـر2022- )20 نوفمـر18- ديسـمر(, وفق ما 
أعلنـه االتحـاد الدويل )الفيفـا(, اليـوم االثنني, عر 

توير. الرسـمي عى  حسـابه 
وسـيكون الحكـم الـدويل الفنزوييل خوان سـاتو 
يف قيـادة غرفـة حـكام تقنيـة الفيديـو بمسـاعدة 
الكوملبـي نيكـوال غالـو و اإليطـايل ماسـيميليانو 

ايراتـي. أمـا يف أرضيـة امليـدان سـيتوىل الحكـم 
الرئيـي الزامبي جانـي سـيكازوي إدارة املباراة.
كمـا تم تعيـني الحكم املسـاعد الجزائـري اآلخر 
عبـد الحق ايتشـيعيل يف غرفة حـكام تقنية الفيديو 
العربيـة   - األرجنتـني  ملبـاراة  )تسـلل(  املسـاعد 
السـعودية, املرمجـة يـوم غـد الثالثـاء )00ر11 
سـا(. يف حـني يديـر الحكـم الرئيـي السـلوفيني 
سـالفكو فينسـيتش  املقابلة فوق أرضيـة امليدان.
لإلشـارة, أن هيئـة الفيفـا اختارت ايضـا الحكم 
الرئيـي الجزائـري مصطفى غربال للمشـاركة يف 

أول مونديـال ضمن مسـرته التحكيمية.

للتذكـر أن الجزائـر كانـت ممثلـة يف مونديـال 
روسـيا2018- بصافـرة الحكـم الـدويل السـابق 

شـارف. عبيد  مهـدي 

كشــف املهاجــم الــدويل الرازيــيل رافينيــا 
ــس  ــم خم ــال العال ــايف أن أبط ــر صح يف مؤتم
مــرات حــّروا رقصــات احتفاليــة لــكل هــدف 
يســجلونه يف مغامرتهــم يف مونديــال قطــر لكــرة 
ــة  ــع " إذاع ــر موق ــاء ع ــا ج ــق م ــدم، وف الق

ــة". ــو الدولي ــت كارل مون
"يف  اإلســباني  برشــلونة  مهاجــم  وقــال 
الحقيقــة، لدينــا حتــى اآلن رقصــات )احتفاليــة( 
لعــرة أهــداف، لدينــا ربمــا 10 رقصــات 
ــدف األول،  ــدة لله ــاراة واح ــكل مب ــّرة ل مح
أخــرى للثانــي وواحــدة للثالــث". وجلــب تيتــي 
ــون  ــن يخوض ــامبا"، الذي ــي الس ــدّرب "راق م
ــب  ــابعة إىل جان ــة الس ــات املجموع ــار منافس غم
ــا وســويرسا والكامــرون، تشــكيلة تضــم  رصبي

ــني  ــعة العب ــن تس ــة م ــة مكّون ــانة هجومي ترس
ــوز  ــعاه للف ــة يف مس ــة ورؤوس حرب ــني أجنح ب
ــذ عقديــن. بالنجمــة السادســة واللقــب األول من
ــا،  ــن رافيني ــور مواط ــيوس جوني وكان فينيس
ــم  ــذا املوس ــن ه ــابق م ــت س ــدالً يف وق ــار ج أث
ــه  ــع فريق ــه م ــد أهداف ــه بع ــبب رقصات بس
ريــال مدريــد اإلســباني، مــا أثــار حملــة 
ــو  ــه رودريغ ــع زميل ــه م ــادات طالت ــن االنتق م
أمــام  العاصمــة  "دربــي"  قبــل  وتحديــداً 
ــات  ــن منافس ــة م ــة السادس ــو يف املرحل أتلتيك
الــدوري اإلســباني وفــاز حينهــا امللــوك بهدفــني 
ــّد  ــم تح ــادات ل ــذه االنتق ــر أن ه ــد. غ لواح
ــررا  ــه اذ ق ــيوس أو مواطن ــة فينيس ــن عزيم م
ــد  ــم املزي ــدا بتقدي ــص، ووع ــتمرار يف الرق االس

مــن فواصــل الرقــص مــع املنتخــب الوطنــي يف 
ــي. ــروي العامل ــرس الك الع

مونديال قطر 2022:

كأس العالم2022- )تحكيم( بلجيكا-كندا:

أعلـن االتحـاد الـدويل لكـرة القـدم 
"فيفـا" عـن بيع مـا يقرب مـن ثالثة 
ماليـني تذكـرة لنهائيـات كأس العالم 

قطـر 2022.
و قـال متحدث باسـم الفيفـا إنه تم 
بيـع 2.95 مليـون تذكـرة حتـى يوم 

االفتتاح أمـس األحد وتصـدرت قائمة 
الـدول األكثـر إقباال عـى رشاء التذاكر 
قطـر الدولة املسـتضيفة والسـعودية 
واملكسـيك  املتحـدة  والواليـات 
واألرجنتـني  واإلمـارات  وبريطانيـا 
يف  و  والرازيـل.  والهنـد  وفرنسـا 

وقـت سـابق اكـد جيانـي إنفانتينـو 
رئيـس االتحـاد الدويل لكـرة القدم أن 
البطولـة سـاعدت يف زيـادة اإليرادات 
عى مدى السـنوات األربـع املاضية إىل 
مسـتوى قيايس بلغ 7.5 مليـار دوالر.

جابري ه

لماذا تم احت�ساب وقت اإ�سافي 
اأطول من المعتاد في المونديال؟

جابري ه

جابري ه

كأس العالم 2022: 

إن"  "بـي  مجموعـة  أعلنـت 
السـبت  يـوم  القطريـة  اإلعالميـة 
مجانـا  مبـاراة   22 لبـث  خطتهـا 
بطولـة  يف  مبـاراة   64 أصـل  مـن 
القـدم "فيفـا  لكـرة  العالـم  كأس 
قنـاة  عـى  وذلـك   "2022 قطـر 
يف  املفتوحـة  سـبورتس(  إن  )بـي 
األوسـط وشـمال  الـرق  منطقـة 
يف  املجموعـة  وأضافـت  إفريقيـا. 
اإللكرونـي،  موقعهـا  عـى  بيـان 
أن الخطـوة تأتـي لالحتفـاء بـأول 
نسـخة يسـتضيفها العالـم العربي 
البـث  أن  البطولـة، موضحـة  مـن 
املجانـي بـدأ باملبـاراة االفتتاحيـة 
التـي أقيمـت يـوم األحد يف اسـتاد 
البيـت بـني الدولـة املضيفـة قطر 
واإلكـوادور.  وذكـر البيـان أن هذا 
يتيـح للماليـني مـن عشـاق كـرة 
القـدم والعائـالت يف دول املنطقـة 
باملواجهـات  االسـتمتاع   24 الــ 
الحماسـية، وذلـك خـالل البطولـة 
للمـرة  تنطلـق  التـي  املرتقبـة 
تعـد  والتـي  منطقتهـم  يف  األوىل 
قنـاة )بـي إن سـبورتس( الناقـل 
الرسـمي والحـرصي لهـا وتلعـب 
الضـوء  تسـليط  يف  محوريـا  دورا 
البيـان عـن  عامليـا. ونقـل  عليهـا 
إن(  )بـي  لــ  التنفيـذي  الرئيـس 
الـرق األوسـط وشـمال إفريقيـا 
محمـد السـبيعي قولـه "يرسنا أن 
نتمكـن مـن بـث أبـرز املباريـات 
مجانـا ليتابعها الجمهور الشـغوف 

بكـرة القـدم يف املنطقـة، احتفـاال 
بإحيـاء البطولة الشـهرة يف العالم 
السـبيعي  وأضـاف  العربـي". 
الناقـل  أصبحنـا  منـذ  "نحـرص 
يف  العالـم  كأس  لبطولـة  الرسـمي 
قطـر عى اسـتثمار جميـع الفرص 
املتاحـة لفسـح املجـال أمـام أكـر 
قـدر ممكـن مـن جمهـور املنطقة 
ملشـاهدة منافسـات البطولة ونؤكد 
التزامنـا بتوفـر محتـوى الشـبكة 
انطالقـا  ألوسـع رشيحـة ممكنـة، 
هـذه  أهميـة  مـدى  إدراكنـا  مـن 

الجامـع". ودورهـا  البطولـة 
وإنطلق الحدث الكـروي األضخم 
عامليـا الـذي تسـتضيفه قطـر يوم 
االحـد ويسـتمر حتى 18 ديسـمر 
املقبـل بمشـاركة 32 منتخبـا، مع 
توقعـات بـأن تشـهد قطـر توافـد 
مـن  مشـجع  مليـون   1.5 نحـو 
مختلـف أنحـاء العالم وأن يشـاهد 
مباريـات املونديال نحـو 3 مليارات 

. شخص
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 المنتخب ال�سعودي يطيح باالأرجنتين فى اأول مفاجاأة من 
العيار الثقيل

 الجزائري قوراري �سمن غرفة حكام تقنية الفيديو الم�ساعد

10 رق�سات برازيلية لع�سرة اأهداف في المونديال

قبل ال�سعودية .. تعرف على اأبرز المفاجاآت في تاريخ المونديال

بيع نحو 3 ماليين تذكرة

قطر تبث 22 مباراة مونديالية 
مجانا احتفاء باأول بطولة كاأ�ض 

عالم في العالم العربي

رياضـــة
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األربعاء 23 نوفمرب 2022م 10
الـموافق لـ 29 ربيع الثاني 1444 هـ

 تمكــن أفــراد الفرقــة الرسيــة 
االقليميــة ألمــن الطرقــات للــدرك 
بلعبــاس  بســيدي  الوطنــي 
بالتنســيق مــع فصيلــة األبحــاث 
دوليــة  بشــبكة  باإلطاحــة 
ــن  ــب املهاجري ــة بتهري مختص
أيــن تــم  األمــوال  وتبييــض 
ــراوح  ــخاص ت ــف 05 أش توقي

أعمارهــم مــا بــني )30-40( 
ــض  ــة تبيي ــة جناي ــنة بتهم س
ــتخدام  ــالل اس ــن خ ــوال  م األم
جنايــة  محضــورة،  وســائل 
ــن مــن طــرف  ــب املهاجري تهري
 ، منظمــة  إجراميــة  جماعــة 
بإســتعمال  التهريــب  جنحــة 
ــهيل  ــة تس ــل جنح ــيلة نق وس

دخــول أوتنقــل أجنبــي باإلقليــم 
الجزائــري بصفــة غــر قانونيــة 
إىل  القضيــة  ،تعــود حيثيــات 
وحــدات  إىل  واردة  معلومــات 
للــدرك  اإلقليميــة  املجموعــة 
بلعبــاس  بســيدي  الوطنــي 
ــن  ــة م ــود مجموع ــا وج مفاده
ــب  ــون بتهري ــخاص يقوم األش

املهاجريــن وتبييــض األمــوال 
ــة  ــع خط ــم وض ــا ت ــى إثره ع
أمنيــة محكمــة مكنــت مــن 
توقيــف 05 أفــراد مــن عنــارص 
ــز  ــع حج ــة م ــبكة اإلجرامي الش
ــة  ــة الوطني ــايل بالعمل ــغ م مبل
قــدره 600.000.00 دج، كمــا 
ــة  ــغ مــايل بالعمل تــم حجــز مبل

ــدره 7150  ــة )األورو( ق الصعب
05 مركبــات  مكــون وحجــز 
تنفيــذ  يف  تســتعمل   كانــت 
الجريمة،حيــث ســيتم تقديــم 
اإلجراميــة  الشــبكة  عنــارص 
ــور  ــة ف ــات القضائي ــام الجه أم

اســتكمال التحقيــق.

واســتغالال  أمــس  تــم 
ملعلومــات واردة اىل الفرقــة 
ــي  ــدرك الوطن ــة لل اإلقليمي
بــأوالد ســالم مفادهــا وجــود 
ــادة  ــط م ــة لخل ــة رسي ورش
ــواد  ــع م ــون م ــت الزيت زي
ــويقها،  ــرض تس ــرى لغ أخ
عــى إثــر ذلــك تــم تشــكيل 
دوريــة والتنقــل إىل الورشــة 
ــيق  ــر بالتنس ــالفة الذك الس
التجــارة،  مصالــح  مــع 

املــكان  تفتيــش  وأثنــاء 
ــور  ــم العث ــا ت ــا دقيق تفتيش
عــى ازيــد مــن 10000 لــر 
ــون  ــت الزيت ــادة زي ــن م م
مغشوشــة وكــذا مضخــة 
الزيــت  لخلــط  تســتعمل 
ــواد  ــرى وم ــواد األخ ــع امل م
اخــرى، عــى إثرهــا تــم نقــل 
الســلعة إىل مقــر الفرقــة 

ملواصلــة التحقيــق.

في إطار مكافحة المضاربة من قبل 
أفراد الفرقة اإلقليمية للدرك الوطني 

حجز اأزيد عن 10000 لتر مادة 
زيت الزيتون مغ�سو�سة بباتنة 

ن. ق

انطلقــت أمــس بمستشــفى الزهــراوي 
باملســيلة، الحملــة الكــري للكشــف 
املبكــر لرسطــان الثــدي ،بالتنســيق 
مــع الجمعيــة الوطنيــة االمــل ملســاعدة 
مــرىض الرسطــان وجمعيــة الــر لرعاية 
مــرىض الرسطــان وذلــك بمشــاركة 
اطبــاء اخصائيــني يف طــب االورام وهــذا 
يف إطــار التوأمــة واالتفاقيــة املرمــة مــع 
ــا ومــاري كــوري بمستشــفى  مركــز بي
باشــا باجزائــر العاصمــة تشــجيعا 
ــر  ــف املبك ــرة الكش ــى فك ــاء ع للنس

لهــذا املــرض اىل جانــب اهميــة التوعيــة 
ــة  ــة الحمل ــون هات ــيس ،وتتك والتحس
مــن قافلــة طبيــة متتقلــة ،متكونــة مــن 
أطبــاء مختصني يف االشــعة ،طــب االورام 
،جراجني،مشــغيل اجهــزة الراديو،تقنيون 
، مــن بينهــم الدكتــورة ،موســاوي اســيا 
،مختصــة يف طــب االورام الرسطانيــة 
بمركــز بيــار ومــري كــوري بالجزائــر 
بنومشــيارة  ،الدكتــورة  العاصمــة 
طبيبــة مختصــة يف رسطــان الثــدي 
ــزة  ــا مجه ــا انه ــز . كم ــس املرك بنف

بمختلــف العتــاد الطبــي الــالزم لعمليــة 
ــذا  ــخيص )ماموغرايف،ايكوغرايف(وك التش
ــات ،  ــاز الخزاع ــل جه ــزة التحالي اجه
ــة  ــة الطبي ــه القافل ــاء هات ــد اصب واك
امــرأة   50 اســتقبال وفحــص  عــى 
ــي  ــة الت ــة الطبيعي ــرا لطاق ــا نظ يومي
ــة  ــة . ويف حال ــزة الطبي ــا االجه تتحمله
ــل  ــيتم التكف ــة س ــج ايجابي ــور نتائ ظه
ــواء  ــة س ــرف الجمعي ــن ط ــاالت م بالح
ــى  ــي ع ــي اوالجراح ــب الطب ــن الجان م

ــي ام يس" . ــتوى "يس ب مس

في إطار التوأمة بين مستشفى الزهراوي ومركز بيار وميار كوري بالعاصمة 
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تمكنــت مصالــح أمــن دراريــة 
ــاري  ــالح ن ــز س ــن حج ــة م بالعاصم
وكلــغ مــن املخــدرات الصلبــة يف عملية 
تفكيــك جماعــة إجراميــة منظمــة 
ــن  ــة لألم ــة العام ــت املديري وأوضح
ــح  ــا، أن مصال ــان له ــي يف بي الوطن
ــة  ــة يف فرق ــر ممثل ــة الجزائ ــن والي أم
ــة  ــن املقاطع ــة ألم ــة القضائي الرط
اإلداريــة الدراريــة مــن توقيــف 5 
أشــخاص مشــتبه فيهــم تــراوح 
أعمارهــم مــا بــني 20 و40 ســنة 
مســبوقني قضائيــا عــن قضيــة تكوين 

جماعــة إجراميــة منظمــة مختصــة يف 
ــدرات  ــر املخ ــل وتحض ــن ونق تخزي
واملؤثــرات  واملخــدرات  الصلبــة 
العقليــة لغــرض البيــع بطريقــة غــر 
ــاري  ــالح ن ــازة س ــع حي ــة، م مروع
بــدون ترخيــص وأســلحة بيضــاء 
ــادس  ــس والس ــف الخام ــن الصن م
دون مــرر رشعــي . وأســفرت العمليــة 
ــي  ــاري وبندقيت ــالح ن ــز س ــن حج ع
صيــد بحريتــني، ومبلــغ مــايل بالعملــة 
ــون،  ــدر بـــ )160( ملي ــة يق الوطني
األجنبيــة  بالعملــة  مــايل  ومبلــغ 

ــم  ــا ت ــدر بـــ )1695( أورو. كم يق
ــة  ــدرات الصلب ــن املخ ــغ م ــز كل حج
ــر  ــتعمل يف تحض ــواد وأدوات تس وم
املخــدرات الصلبــة، و3968 قــرص 
ــرام  ــة، و103 غ ــرات العقلي ــن املؤث م
ــب 32  ــدي ، إىل جان ــب الهن ــن القن م
قطعــة ســالح أبيــض محظــورة مــن 
الصنــف الســادس مختلفــة األصنــاف 
ومركبتــني  وشــماريخ  واألحجــام، 
ــتعمل  ــة تس ــة ناري ــني ودراج نفعيت

ــموم. ــع الس ــل وتوزي لنق

ز.ص

البحــث  فرقــة  عنــارص  تمكنــت 
والتدخــل BRI عــى مســتوى أمــن واليــة 
الشــلف، مــن توقيــف شــخصني تورطــا 
ــال  ــب واإلحتي ــق بالنص ــة تتعل يف قضي
اإلجتماعــي  التواصــل  مواقــع  عــر 
وحســب مــا جــاء يف بيــان خليــة اإلعــالم 
ــة،  ــن الوالي ــتوى أم ــى مس ــال ع واإلتص
فــإن وقائــع قضيــة الحــال جــاءت عــى 
إثــر تلقــي مصالــح الرطــة لنــداء عــى 
الرقــم 1548 عــن تعــرض شــخص 
بمحطــة  أموالــه  ورسقــة  لإلعتــداء 
املســافرين مــن قبــل مجموعة أشــخاص 

كانــوا عــى متــن ســيارة ســياحية والذوا 
ــن  ــح األم ــل مصال ــد تدخ ــرار. وبع بالف
وتفعيــل مخطــط التدخــل الرسيــع 
مــن خــالل وضــع خطــة محكمــة 
وتكثيــف األبحــاث والتحريــات، تــم 
توقيــف الســيارة املشــبوهة وعــى متنهــا 
يحــاوالن  وهمــا  مشــتبه  شــخصني 
ــة  ــن يقظ ــرسوق، لك ــال امل ــرار بامل الف
عنــارص الرطــة حــال دون ذلــك. ليتــم 
تحويلهمــا إىل مقــر الرطــة، وبعــد 
ــة  ــأن القضي ــني ب ــا تب ــق معهم التحقي
عــر  واإلحتيــال  بالنصــب  تتعلــق 

ــة  ــع عمل ــث عرضــا للبي الفيســبوك، حي
ــة  ــع الضحي ــاق م ــل اإلتف ــة قب صعب
عــى بيعــه مبلــغ مــايل مــن األوروحــوايل 
مــكان  تحديــد  ليتــم  ألــف،   11,5
ــة  ــتوى مدين ــى مس ــة ع ــان العملي وزم
الشــلف.وعند حضــور الضحيــة تــم 
اإلعتــداء عليــه ورسقــة مبلــغ مــايل مــن 
العملــة الوطنيــة والفــرار بــه إىل وجهــة 
ــي  ــف جزائ ــاز مل ــم إنج ــة، ليت مجهول
يف حقهمــا وإحالتهمــا أمــام وكيــل 

ــلف. ــة الش ــدى محكم ــة ل الجمهوري

BRI عناصر فرقة البحث والتدخل

حسب أفراد الفرقة السرية االقليمية ألمن الطرقات للدرك الوطني سيدي بلعباس

توقيف �سخ�سين بتهمة الن�سب واالإحتيال عبر الفاي�سبوك بال�سلف

توقيف خم�سة اأ�سخا�ض �سمن ع�سابة تبيي�ض االأموال وتهريب المهاجرين

ص. ق

واليــة  أمــن  مصالــح  تمكنــت   
ســطيف،من توقيــف مــروج خطــر 
بالعلمــة مــع حجــز 262 كبســولة 
ــة  ــني 300مــغ العملي مــن دواء بريقابال
أطــرت مــن قبــل أفــراد الفرقــة املتنقلــة 
ــاءت  ــة وج ــة بالعلم ــة القضائي للرط
بشــأن  معلومــات  اســتغالل  إثــر 

تأكــد  للشــخص  مريبــة  تعامــالت 
ــة  ــرات العقلي ــج املؤث ــه يف تروي تورط
بعــد إطــالق تحريــات معمقــة، التدخــل 
كان  املناســب  الوقــت  يف  تــم  الــذي 
ــولة  ــز 262 كبس ــمح بحج ــاال وس فع
ــة  ــغ متأي ــني 300 مل ــن دواء بريغابال م
عــن طريــق التهريــب . بعــد اســتكمال 

ــدت  ــة، أع ــة الالزم ــراءات القانوني اإلج
الضبطيــة القضائيــة ملفــا جزائيــا 
ــواد  ــع م ــة بي ــن تهم ــورط ع ــد املت ض
ــا  ــر عقلي ــول مؤث ــة ذات مفع صيدالني
ــام  ــه أم ــل بموجب ــة، أحي ــدون رخص ب

الجهــات القضائيــة املختصــة.

توقيف مروج خطير وحجز 262 كب�سولة بريقابالين بالعلمة 
سطيف 

المحلي

على إثر تفكيك جماعة إجرامية منظمة

اأمن درارية بالعا�سمة يحجز �سالح ناري وكميات كبيرة من المخدرات 

نظمــت مفتشــية اقســام 
الجمــارك بســيدي بلعبــاس 
لفائــدة  إعالميــا  يومــا 
اإلقتصاديــني،  املتعاملــني 
مــع  بالتنســيق  وهــذا 
ــة  ــارة والصناع ــة التج غرف
مكــرة. ينــدرج هــذا اليــوم 
ــلة  ــن سلس ــي ضم االعالم
ــة  ــة املنظم ــام االعالمي األي
بالتنســيق بــني املديريــة 
العامــة للجمــارك والغرفــة 
للتجــارة  الجزائريــة 
ــعار  ــت ش ــة تح والصناع
املؤسســات  "مرافقــة 
ــاش  ــم االنع ــل دع ــن أج م
بــدار  االقتصــادي" 
ياســني  كاتــب  الثقافــة 
بســيدي بلعبــاس، يف اطــار 
ــاش  ــج االنع ــيد برنام تجس
ــس  االقتصــادي للســيد رئي
وتماشــيا  الجمهوريــة، 
اإلســراتيجية  والنظــرة 
ــس  ــالد بتكري ــاملة للب الش
ســنة   2022 ســنة 
بامتيــاز.  اقتصاديــة 
تكــّرس فعاليــات اليــوم 
ــة  ــي انخراط املؤسس اإلعالم
السياســة  يف  الجمركيــة 
العامــة،  االقتصاديــة 
تجســيدا فعليــا لتوجيهــات 
الســلطات العليــا للبــالد 
لتشــجيع  الراميــة 

الرفــع  املحــيل،  االنتــاج 
التنافســية  القــدرة  مــن 
الجزائريــة  للمؤسســات 
وترقيــة الصــادرات خــارج 
ــدرج  ــي تن ــات والت املحروق
يف صميــم محــاور املخطــط 
للجمــارك  االســراتيجي 
 2022-2024 الجزائريــة 
ــعيها  ــالل س ــن خ ــذا م وه
الجــاد اىل تقريــب مصالحها 
عــر كافــة املســتويات مــن 
االقتصاديــني  املتعاملــني 
ومهنــي التجــارة الخارجية. 
اليــوم  فعاليــات  إلثــراء 
برمجــة  تــم  اإلعالمــي، 
ــارات باملديرية  ــة إلط مداخل
للجمــارك  الجهويــة 
بتلمســان ومفتشــية اقســام 
ــيدي بلعباس  ــارك بس املجم
"التســهيالت  حــول 
ــة لفائدة  ــة املمنوح الجمركي
ــني يف  ــني االقتصادي املتعامل
ــث  ــر"، حي ــال التصدي مج
ــوم االعالمي  يعتــر هــذا الي
للمتعاملــني  فرصــة 
ــن  ــر ع ــني للتعب االقتصادي
بخصــوص  انشــغاالتهم 
كافــة االجــراءات الجمركيــة 
جملــة  وكــذا  املطبقــة 
الجمركيــة  التســهيالت 
املمنوحــة لفئــة املصّدريــن.

تحت شعار “مرافقة المؤسسات من 
أجل دعم االنعاش االقتصادي”

يوم اإعالمي لفائدة المتعاملين 
االإقت�ساديين ب�سيدي بلعبا�ض

م. ب 

فارس. ل

ق. م

ق. م
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واليــة  وايل  أمــس  قــام 
املســيلة،عبد القــادر جــالوي 
ــار  ــه يف إط ــق ل ــد املراف ،والوف
ــة الحــرث والبــذر  متابعــة حمل
للموســم  املســيلة،  بواليــة 
 ،2022-2023 الفالحــي 
ــيد  ــدى تجس ــى م ــوف ع بالوق
برامــج القطــاع، إضافــة إىل 
ــرث  ــة الح ــاح حمل ــة إفتت عملي
الفالحــي.  للموســم  والبــذر 
ــد  ــارة بتفق ــة الزي ــت بداي وكان
املســتثمرة الفالحيــة للمســتثمر 
"خنــوس ســليمان" احــد أعيان 
القاســية  بمنطقــة  املنطقــة 
لبلديــة الشــالل املتخصصــة 
البــذور  وتكثيــف  إنتــاج  يف 
ــى  ــع ع ــي ترب ــتثمرة الت ،املس
مســاحة 300 هكتــار منهــا 50 
ــة  ــقيها بطريق ــم س ــار يت هكت
ــة  ــوري ،متخصص ــرش املح ال
ــن  ــزة م ــواع ممي ــاج ان يف إنت
 G4 الحبــوب عــى غــرار صنــف
ــاج  ــم إنت ــث يت ــة، حي والريحان
ــار  ــوق 2800 قنط ــع مايف ودف
ــف  ــاج وتكثي ــح وإنت ــن القم م
مايفــوق 1000 قنطــار مــن 
بتمويــن  وتقــوم  الشــعر، 
وحتــى  املحليــة  الســوق 
البــذور.  بمــادة  الوطنيــة 
املســيلة،  وإيل  أســدى  أيــن 
املســتثمرة  لدعــم  تعليمــات 
ببــر ارتــوازي ومشــجعا كافــة 
ــرف  ــن ط ــة م ــود املبذول الجه
املســتثمر لدعــم الســوق املحلية 
ــه  ــى رضورة مرافقت بالبذور،وع
وكافــة أرسة الفالحــني بالواليــة، 
ــذة  ــراءات املتخ ــا باإلج مضيف

مــن طــرف الســيد رئيــس 
الجمهوريــة عبــد املجيــد تبــون، 
تشــجيع  إطــار  يف  املســداة 
ــن  ــع م ــة والرف ــاع الفالح قط
للعمــل  الفالحــي  اإلنتــاج 
ــي،  ــن الغذائ ــق االم ــى تحقي ع
اآلليــات  اقتنــاء  الســيما 
ــن،  ــارج الوط ــن خ ــة م الفالحي
العمليــة التــي القــت إقبــاال 
مــن طــرف الفالحني،وفيمــا 
يخــص متابعــة عمليــة الحــرث 
ــة  ــذ بداي ــة من ــذر املنطلق والب
ــبة  ــت نس ــبتمر وصل ــهر س ش
ــة  ــن عملي ــرث اىل %70 م الح
البــذر  وعمليــة  الحــرث، 
ــارة ان  ــن 30 %، لالش ــر م اكث
ــة الســيما وأن  املــؤرشات إيجابي
عمليــة البــذر تتواصــل ببعــض 
ــة شــهر  ــة لغاي املناطــق بالوالي
تمويــن  فيفري،وبخصــوص 
املزروعــة  االرايض  وزيــادة 
ــار  ــجيل 45000 هكت ــم تس ت
تحضرهــا  يتــم  جديــدة 
بالحــرث والبــذر بعدمــا كانــت 
ــار  ــايض 38000 هكت ــام امل الع
وزيــادة  املســاحات  لزيــادة 
إنتــاج الحبــوب. أمــا فيمــا 
الفالحيــة  الكهربــاء  يخــص 
ــة  ــح الفالحي ــر املصال ــد مدي أك
ــث  ــف، حي ــن للمل ــدم حس بتق
تــم كمرحلــة أوىل انجــاز 1700 
ــة  ــاء الفالحي ــن الكهرب ــم م كل
ملجمــوع 5600 كلــم مــن طــول 
الفالحيــة،  الكهربــاء  شــبكة 
ــيق  ــة بالتنس ــة متواصل والعملي

ــونلغاز. ــح س ــع مصال م

تــم تنظيــم ملتقــى توعوي تحســيي 
تحــت شــعار" املســتجدات العامليــة لداء 
الســكري"، يف إطــار مــا تحــاول جمعية 
الشــفاء لألمــراض املزمنــة قايــس بوالية 
خنشــلة القيــام بــه مــن نــر التوعيــة 
ــني  ــني املواطن ــة ب ــة، والوقائي الصحي
بمختلــف فئاتهــم، فقــد ترفــت بدايــة 
هــذا األســبوع بالتنســيق مع مستشــفى 
ــي  ــس، والت ــد قاي ــد املجي ــي عب حيح
جمعــت عديــد األطبــاء املختصــني، 
وخــراء يف املجــال الصحــي، بقاعــة 
املحــارضات جنبــا إىل جنــب رفقــة 
ــتفادوا  ــن اس ــني، الذي ــرىض واملهتم امل
وتعرفــوا عــى مختلــف املســتجدات 
ــي خصــت داء الســكري عــى وجــه  الت
التحديــد. وحتــى تتمكــن الجمعيــة مــن 
القيــام بدورهــا املأمــول بالقــدر الــكايف 
ــم  ــالل تنظي ــن خ ــا م ــق توجهه لتحقي
مثــل هــذه األيــام التوعويــة التحسيســية 
ــراض  ــف األم ــني بمختل ــدة املصاب لفائ
دونهــا،  أومــن  بمناســبة  املزمنــة، 
ــد  ــض والعدي ــني املري ــد ب ــد موع تحدي
مــن األطبــاء الذيــن جــاءت مداخالتهــم 
ــاح  ــن افتت ــالن ع ــد اإلع ــارشة بع مب
هــذه الفعاليــات مــن قبــل مديــر 
ــة  ــدم أول مداخل ــث ق ــفى، حي املستش
للدكتــور "لحمــار ر" والتــي تمحــورت 
ــف  ــوع التثقي ــول موض ــاس ح يف األس
الصحــي لحمايــة الغــد"، تلتهــا مداخلة 
ــة  ــا الجانبي ــولني وأثاره ــول "األنس ح
_ص/ م   " تقديــم  مــن  وكانــت   "

حمــري.ي"، أمــا بخصــوص مــا إن كان 
لــداء الســكري مضاعفــات عــى القلــب 
فقــد قـــدم الدكتــور" زطيطــو..خ" كل 
التوضيحــات والروحــات ومختلــف 
النصائــح، إضافــة إىل ســبل تفــادي 
اإلصابــة بــه، هــذا وقــد كان للدكتــور" 

أخــر حــول  " حديــث  د/ ســاحيل 
ــى  ــيض ع ــن أن تق ــرى يمك ــة أخ إصاب
ســاق املريــض املصــاب بــداء الســكرّي، 
الروحــات  مختلــف  قــدم  حيــث 
ــة  ــة إىل اإلصاب ــباب املؤدي ــا األس موضح
بـــها، هــذا وقــد تميــزت فعاليــات هــذا 
اللقــاء الــذي لــم يكــن األول ولــن 
يكــون األخــر بالتأكيــد يف بلديــة قايــس 
بمداخــالت ونقاشــات بــني املريــض 
والطبيــب يف أجــواء علميــة صحيــة 
ــن  ــن، الذي ــا كل الحارضي ــل معه تفاع
كان تواجدهــم ملفــت للنظــر ومحمســا 
ــل هــذه  ــم مث ألجــل االســتمرار يف تنظي
اللقــاءات، وهودليــل عــى وعــي املصــاب 
ــة  ــه رؤي ــت ل ــذي أصبح ــكري، ال بالس
أكثــر إيجابيــة يف ظــل االهتمــام املتزيــد 
والتعاونيــات  الجمعيــات  ملختلــف 
والهيئــات التــي تعمــل جنــب إىل جنــب 
رفقــة املصالــح الصحيــة، بهــدف توعية 
املختلفــة،  والعائــالت  األفــراد واألرس 
ومواجهــة كل مــا يمكــن أن يــر 
بحالهــم وبصحتهــم، وكــذا للتأثــر عــى 
الشــباب والعــزوف عــن مــا يتناولونــه 
ــاظ  ــم إىل الحف ــة، ودفعه ــراص قاتل أق

عــى صحتهــم، كمــا ان جمعيــة الشــفاء 
ــعى يف  ــس تس ــة بقاي ــراض املزمن لألم
ــني  ــاد املصاب ــة إلرش ــبة ديني كل مناس
واألصحــاء عــى حــد ســواء، مــن اجــل 
ــدد  ــهرعى تب ــة، وتس ــة الصحي التغذي
خــوف املصابــني وقلقهــم باإلرشــاد 

ــه. ــح والتوجي والنص
يذكــر أن هــذه الفعاليــات تهــدف إىل 
تفــادي خطــر اإلصابــة بــداء الســكري، 
أوالتقليــل مــن وطــأت اإلصابــة بــه، إىل 
جانــب الوقايــة مــن األعــراض الجانبيــة 
التــي يمكــن أن يخلفهــا، جــراء الكثــر 
العوامــل، قـــــد أرشف عــى  مــن 
متابعــة أشــغالها املديــر الفرعــي " 
ــزة  ــر هم ــذي يعت ــي"، ال ط/ ع_العاط
ــات ذات  ــف الجمعي ــني مختل ــل ب الوص
ــى  ــهر ع ــي تس ــي، الت ــه الصح التوج
توعيــة املواطنــني وغــرس الثقافــــــة 
ــان  ــب تبي ــم، إىل جان ــة فيه الوقائيـــ
ــب  ــة الواج ــس الصحي ــد واملقايي القواع
ــبة ويف  ــة وكل مناس ــا يف كل حال إتباعه
كل موضــع قــد يقــدم إضافــة للصالــح 

ــام . الع

في إطار متابعة حملة الحرث والبذر
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ونوعية االإنجاز
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خصصــت مســاحة إجماليــة قوامهــا 
الحبــوب  لزراعــة  هكتــار   20300
13900 هكتــار  أكثــر مــن  منهــا 
ــة  تحــت الــرش املحــوري برســم حمل
الحــرث والبــذر التــي انطلقــت بواليــة 
ــة  ــدى مديري أدرار، حســبما أســتفيد ل
ــاحة  ــت مس ــة. وعرف ــح الفالحي املصال
هــذه الزراعــة اإلســراتيجية تحــت 
ــبة 22  ــادة بنس ــوري زي ــرش املح ال
باملائــة مقارنــة باملوســم الفالحــي 
ــن  ــد م ــه أزي ــت في ــذي بلغ ــايض ال امل
ــر  ــح مدي ــا أوض ــار، كم 11380 هكت
ــالل  ــام خ ــد هش ــدم محم ــاع مق القط
ــرث  ــة الح ــم حمل ــوي لتقيي ــاء جه لق
والبــذر بواليــات الجنــوب الكبــر وقــد 
تــم تحقيــق تلــك الزيــادة يف املســاحة 
تحــت الــرش املحــوري واملقــدر ب 
اإلجــراءات  بفضــل  هكتــار   2.522
امليدانيــة املتخــذة مــن طرف الســلطات 
ــتثمار  ــجيع اإلس ــة وتش ــة ملرافق املحلي
الفالحــي. وتتــوزع تلــك املســاحة عــى 
ــح  ــار للقم ــن 13.000 هكت ــر م أكث
ــني  ــح الل ــار للقم ــب و80 هكت الصل
ــار  ــعر و148 هكت ــار للش و629 هكت
للخرطــال وهــي محاصيــل كلهــا 

ــمل  ــا تش ــوري ،كم ــرش املح ــت ال تح
املســاحة اإلجماليــة للزراعــة التقليديــة 
ــار  ــات 50 هكت ــل الواح ــوب داخ للحب
هكتــار  و4.336  الصلــب  للقمــح 
للقمــح اللــني إىل جانــب 1.318 هكتــار 
للخرطــال،  هكتــار  و415  للشــعر 
ــدد  ــذا الص ــدث. ويف ه ــتنادا للمتح إس
تــم الرخيــص لحفــر 58 نقــب مائــي 
ــا  ــة منه ــات الفالحي ــف املحيط بمختل
25 نقــب مائــي بمحيــط أولــف )رشق 
ــبع  ــط أس ــرا بمحي ــة ( و13 آخ الوالي
توســيع  جانــب  إىل  أدرار(  )شــمال 
ــة  ــة واملرافق ــاء الفالحي ــبكة الكهرب ش
.وخصصــت  للمســتثمرين  البنكيــة 
ــول  ــوب والبق ــة الحب ــح تعاوني مصال
الجافــة كافــة اإلمكانيــات املاديــة 
ــن  ــة م ــذه الحمل ــاح ه ــة إلنج والبري
خــالل توفــر أزيــد مــن 40.000 
ــح  ــن القم ــة م ــذور معالج ــار ب قنط
ــار  ــن 2.760 قنط ــر م ــب وأكث الصل
ــة  ــني املعالج ــح الل ــذور القم ــن ب م
مــن  قنطــار   1.000 مــن  وأكثــر 
ــر  ــر أكث ــم توف ــعر.كما ت ــذور الش ب
ــمدة  ــن األس ــار م ــن 39.000 قنط م
إىل جانــب تســخر حصــة معتــرة 

ــاد  ــرث وعت ــرارات وآالت الح ــن الج م
رش األســمدة وآالت تســوية الربــة. 
وخــالل هــذا اللقــاء الــذي جــرى 
ــني عــن وزارة الفالحــة  بحضــور ممثل
ــة الريفيــة والســلطات املحليــة  والتنمي
ــات املشــاركة  ــري الفالحــة للوالي ومدي
أوضــح املديــر العــام لإلنتــاج الفالحي 
بالــوزارة الوصيــة بــن دريدي مســعود 
ــن  ــعى م ــة تس ــلطات العمومي أن الس
حــرص  إىل  اللقــاءات  هــذه  خــالل 
املطروحــة  اإلنشــغاالت  مختلــف 
ــرث  ــة الح ــات حمل ــوص تحدي بخص
والبــذر للوصــول باإلنتــاج إىل املــردود 
ــزات  ــل التحفي ــيما يف ظ ــود س املنش
التــي أقرتهــا الســلطات العليــا للبــالد 
فيمــا يتعلــق برفــع قيمــة رشاء منتــوج 
القمــح الصلــب وزيــادة تســعرة نقــل 
املحصــول وأبــرز يف هــذا الصــدد 
ــاع  ــا قط ــي ينتهجه ــراتيجية الت اإلس
ــيق  ــة بالتنس ــة الريفي ــة والتنمي الفالح
ــي ترتكــز  مــع قطاعــات رشيكــة والت
ــن  ــدرات التخزي ــع ق ــى رف ــا ع أساس
وتوســيع املســاحات املســقية وتطويــر 

ــي. ــاد الفالح العت

من تنظيم جمعية الشفاء لألمراض المزمنة بـ”قايس”
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ع. بديار ق. م 

مبـدأ  تجسـيد  إطـار  يف 
التشـاركية  الديمقراطيـة 
وتفعيـال للمقاربة التشـاركية 
العـام  األمـني  قـام  املحليـة، 
للوالية املسـيلة ،ختـال الحاج، 
رفقة رئيـس دائرة عـني امللح 
وبحضور  البلديـات  ورؤسـاء 
صبيحـة  التنفيذيـني  املـدراء 
امـس بمواصلـة سلسـلة مـن 
اللقـاءات املرمجـة مـع ممثيل 
واملجتمع  الجمعويـة  الحركـة 
املدنـي ،حيـث كانـت الوجهة 
عـني  املـرة  هاتـه  املقصـودة 
خاللهـا  مـن  التـي  امللـح 
األشـغال  اىل  االسـتماع  تـم 
لسـاكنة  املختلفـة  التنمويـة 
املنطقـة، السـيما يف قطاعـات 
املائية،الصحة،الطـا )املـوارد 
قة،الربية،الفالحة،الشـبابوالر

اضة،الربية،السـكن،والتهيئة 
الحريـة(. ويف هـذا السـياق 
للواليـة  العـام  االمـني  اعتمـد 
وتعليمـات  توجيهـات  عـى 
املتعلقـة  املسـيلة،  وإيل 
باحـرام  التقيـد  بـرورة 
للمواطنـني  االسـتقبال  أيـام 
لهـم  الجيـد  واالصغـاء 

حلـول  إيجـاد  عـى  والسـهر 
يف  املطروحـة  القضايـا  لـكل 
والتنظيمـات  القوانـني  إطـار 
السـارية املفعـول بخصـوص 
مـع  بالتنسـيق  ملـف،  كل 
املصالـح والقطاعـات  جميـع 
املعالجة  إىل  املعنية، باإلضافـة 
املدونـة  لالنشـغاالت  اليوميـة 
يف  املواطنـني  طـرف  مـن 
،وكـذا  الشـكاوي  سـجالت 
الجديـدة  الطريقـة  االعتمـاد 
املنتهجة يف تسـجيل املشـاريع 
إرشاك  عـن طريـق  التنمويـة 
الجمعويـة  الحركـة  ممثـيل 
وكل فعاليـات املجتمـع املدني 
ضمـان  قصـد  حضوريـا، 
املواطنـني  احتياجـات  تلبيـة 
التشـاركية  ،التأكيد عـى مبدأ 
االحتياجـات  معالجـة  يف 
جماعيـة،  بصفـة  املسـجلة 
التنمويـة  املشـاريع  خاصـة 
ذات األولويـة، وقصـد اإلرساع 
يف تجسـيدها فعليـا عى ارض 
بمرافقـة  االهتمـام  الواقـع 
واالسـتمتاع  املواطنـني 

. النشـغاالتهم 
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ــف  ــا بالتوق ــيا تلويحه ــددت روس ج
التــام عــن بيــع النفــط وتخفيــض 
ــقف  ــع س ــاد إذا ُوض ــكل ح ــاج بش اإلنت

ألســعار نفطهــا.
وقــال ألكســندر نوفــاك نائــب رئيــس 
الــوزراء الــرويس إن بــالده تتعهــد بعــدم 
ــدا  ــع ح ــة تض ــط ألي دول ــر النف تصدي

ــرويس. ــط ال ــعار النف ــى أس ــى ع أق
ــتعيد  ــكو س ــاك أن موس ــاف نوف وأض
ــا  ــة إىل رشكائه ــا النفطي ــه إمداداته توجي
الذيــن يســتخدمون الســوق لتحديــد 
األســعار، أو ســتخفض إنتاجهــا مــن 
ــى  ــد أق ــع ح ــه إىل أن وض ــام، ونب الخ
إىل  ســيؤدي  الــرويس  النفــط  لســعر 
ــل يف  ــز محتم ــتثمار، وعج ــع االس تراج

املعــروض العاملــي.
وبلــغ إنتــاج روســيا مــن النفــط 
ــني و800  ــو 10 مالي ــايض نح ــهر امل الش
بلغــت  بينمــا  يوميــا،  برميــل  ألــف 
صادراتهــا 4 ماليــني و700 ألــف برميــل 

ــا. يومي
ــة  ــدول الصناعي ــة ال ــتعد مجموع وتس
األوروبــي  واالتحــاد  الكــرى  الســبع 
إلعــالن املســتوى الســعري لســقف الخــام 
الــرويس يف الخامــس مــن ديســمر املقبل.
ــدات  ــض عائ ــرار إىل خف ــدف الق ويه

النفــط الروســية مــع إبقــاء الخــام 
القــرار  ويمنــع  الســوق،  يف  الــرويس 
ــحن  ــات الش ــم خدم ــن تقدي ــركات م ال
ــط  ــحنات النف ــل إىل ش ــني والتموي والتأم
الــرويس حــول العالــم، مــا لــم يتــم بيــع 
ــى  ــد األق ــن الح ــل م ــعر أق ــط بس النف

ــن. املعل
ــاكس" إن  ــان س ــك "غولدم ــال بن وق
االفتقــار إىل الوضــوح بشــأن تنفيــذ قــرار 

ســقف األســعار يمكــن أن يزيــد القلــق يف 
الســوق. وارتفعــت أســعار النفــط اليــوم 
ــدوالر،  ــع ال ــع تراج ــف م ــكل طفي بش
لكــن مخــاوف الركــود العاملــي واملخــاوف 
ــة  ــاالت اإلصاب ــام ح ــاع أرق ــأن ارتف بش
ــا يف الصــني أثــرت عــى  بفــروس كورون
الطلــب مــن أكــر مســتورد للنفــط الخام 

ــم؛ ممــا أثــر عــى املعنويــات. يف العال

موسكو ستعيد توجيه إمداداتها النفطية إلى شركائها الذين يستخدمون السوق لتحديد األسعار

رو�سيا ُتلوح مجددا بوقف بيع النفط اإذا ُفر�ض عليها �سقف لالأ�سعار

أفـادت تقاريـر إعالمية بأن إيـران بدأت يف  
إنتـاج اليورانيـوم املخّصـب بنسـبة %60 يف 
مجمـع فـوردو، وهـي نسـبة أعـى بكثر من 
عتبـة %3,67 التـي حددهـا االتفـاق حـول 

برنامـج طهـران النووي، 
أعلنـت إيـران هـذا األسـبوع أنهـا تتخـذ 
إجـراءات للـرد عـى قـرار للوكالـة الدوليـة 
للطاقـة الذريـة ينتقـد عـدم تعـاون طهران 
مـع الوكالـة، وأوردت وكالـة األنبـاء الطالبية 
اإليرانيـة )إسـنا( أن "إيران بـدأت وألول مرة 
إنتـاج اليورانيـوم املخصـب بنسـبة %60 يف 

النـووي". فـوردو  مجّمع 
يورانيـوم  ذريـة  قنبلـة  لصنـع  ويلـزم 
مخصـب بنسـبة %90، لـذا فـإن التخصيب 
نحـو  مهمـة  خطـوة  يُشـّكل   60% بنسـبة 
تخصيـب اليورانيوم إىل املسـتوى املسـتخدم 

األسـلحة. يف صنـع 
ولطاملـا نفـت إيـران أن يكـون لديهـا أي 
أن  مؤّكـدة  ذّريـة،  قنبلـة  لتطويـر  طمـوح 
املدنيـة  لألغـراض  هـي  النوويـة  أنشـطتها 

فقـط.
أبرمت إيـران يف العام 2015 اتفاقا بشـأن 
برنامجهـا النـووي مع سـت قـوى كرى هي 
الواليات املتحدة وبريطانيا وفرنسـا وروسـيا 
التوتـر  مـن  أعـوام  بعـد  وأملانيـا،  والصـني 

الشـاقة. واملفاوضات 
وبموجب االتفـاق، وافقت إيـران عى وقف 
تشـغيل مجّمع فـوردو والحّد مـن تخصيبها 
لليورانيـوم إىل عتبـة %3,67، وهـو ما يكفي 
ملعظـم االسـتخدامات املدنية، يف إطـار حزمة 
من القيـود املفروضة عـى أنشـطتها النووية 

بهـدف منعها مـن تطوير سـالح نووي.
وأتـاح االتفـاق رفـع العديد مـن العقوبات 
الجمهوريـة  عـى  مفروضـة  كانـت  التـي 
أنشـطتها  خفـض  مقابـل  يف  اإلسـالمية، 

برنامجهـا. سـلمية  وضمـان  النوويـة 
تقريبـا  انتفـت  االتفـاق  مفاعيـل  لكـن 
مـذ قـرر الرئيـس األمركـي السـابق دونالد 
ترامب سـحب بـالده أحاديا مـن االتفاق عام 
2018، وإعـادة فـرض عقوبـات قاسـية عى 

يران. إ
وبعـد نحـو عام مـن االنسـحاب األمركي، 
بـدأت إيـران بالراجـع تدريجيـا عـن غالبية 
االتفـاق.  بموجـب  األساسـية  التزاماتهـا 

وأعـادت تشـغيل مجمـع فوردو املقـام تحت 
االرض والواقـع عـى مسـافة 180 كلم جنوب 
طهـران يف 2019 وتـم تعديله مؤخـرا لزيادة 

. ته ء كفا
بـدء  إيـران  أعلنـت   ،2021 جانفـي  ويف 
تخضيـب اليورانيـوم بنسـبة %20 يف مجّمع 
فـوردو. ويف أفريـل مـن العام نفسـه، أعلنت 
%60 يف  اليورانيـوم بنسـبة  بـدء تخصيـب 

)وسـط(. نطنز  مجمـع 
وكان الرئيـس األمركـي جو بايـدن قد عّر 
عـن رغبة واشـنطن يف إحياء االتفـاق، وبدأت 
 .2021 أفريـل  يف  الغـرض  لهـذا  مباحثـات 
وتعثـر التفـاوض مطلع سـبتمر 2022، مع 
تأكيـد األطـراف الغربيـني أن الـرد اإليرانـي 

عـى مسـودة تفاهـم كان "غـر بنّاء".
وزيـر  قـال  املـايض،  الشـهر  أواخـر  ويف 
إن  بلينكـن  أنتونـي  األمركـي  الخارجيـة 
األمـل ضئيـل بإحيـاء االتفاق النووي بسـبب 
اإليرانـي  النظـام  يواجههـا  التـي  األوضـاع 
االحتجاجيـة  الحركـة  إىل  إشـارة  يف  حاليـا، 
التي تشـهدها البـالد منذ حواىل شـهرين عى 
خلفية وفاة الشـابة مهسـا أمينـي )22 عاًما( 
بعدمـا أوقفتهـا رشطـة األخـالق يف طهـران.

يف  األرض،  تحـت  فـوردو  مجّمـع  وبُنـي 
محاولـة لحمايتـه مـن الربـات الجويـة أو 

الصاروخيـة 
الدوليـة  الوكالـة  أرشفـت  جهتهـا،  مـن 
العـام  اتفـاق  تنفيـذ  عـى  الذريـة  للطاقـة 
2015، لكـن العالقـات بـني الوكالـة األممية 
األشـهر  يف  حـاد  بشـكل  تراجعـت  وإيـران 

األخـرة.
الدوليـة  الوكالـة  حـكام  مجلـس  وتبنّـى 
للطاقـة الذريـة الخميس قـراًرا ينتقـد إيران 

لعـدم تعاونهـا.
وأعلنـت إيـران ليـل األحـد أنهـا بـدأت يف 
اتخـاذ إجـراءات رًدا عـى ذلـك، لكنهـا لـم 

ماهيتهـا. تحـدد 
الخارجيـة  وزارة  باسـم  املتحـدث  وقـال 
اإليرانيـة نـارص كنعانـي "رداً عـى اإلجـراء 
أوروبيـة  دول  ثـالث  اتخذتـه  الـذي  األخـر 
ضـّد  قـرار  تبنّـي  عـر  املتحـدة  والواليـات 
الذريـة  الطاقـة  منظمـة  اتخـذت  إيـران، 

األوليـة". اإلجـراءات  بعـض  اإليرانيـة 
وأضـاف أن "تنفيذ هذه اإلجـراءات تحّقق 
اليـوم خالل وجـود مفتـي الوكالـة الدولية 
يف  التخصيـب  مجّمعـي  يف  الذريـة  للطاقـة 

وفـوردو". نطنز 
وذكـرت وكالـة إسـنا مـن جهـة أخـرى 
أن "منظمـة الطاقـة الذريـة قامـت بخطـوة 
ثانيـة بإعادة النظر يف سلسـلتني مـن أجهزة 
 IR-4و IR-2M الطـرد املركزي من طـرازي
يف موقـع نطنـز وضخ الغـاز فيهمـا" إضافة 
إىل "تحضـر سلسـلتني أخريـني مـن هـذه 

األجهـزة لضـخ الغـاز فيهما".
وتمـارس الوكالـة األمميـة ضغوًطـا عـى 
إيـران للحصـول منهـا عـى أجوبـة بشـان 
وجـود مـواد نوويـة يف ثالثـة مواقـع غـر 
معلنـة، وهـي مسـألة شـائكة أدت إىل صدور 
قـرار ينتقد عـدم تعاون إيران خـالل اجتماع 

ملجلـس حـكام الوكالـة عقـد يف جـوان
وتشـكو الوكالـة الدوليـة للطاقـة الذريـة 
مـن أن قـدرة مفتشـيها عى مراقبة األنشـطة 
النوويـة اإليرانيـة املتزايـدة تعيقهـا القيـود 

إيران. تفرضهـا  التـي 

اعتقلت قـوات االحتـالل الصهيوني، 
22 فلسـطينيا مـن أنحـاء متفرقـة يف 
القـدس  فيهـا  بمـا  الغربيـة  الضفـة 

املحتلـة.
وقالت مؤسسـات األرسى إن حمالت 
االعتقـال تركـزت يف قرى برقا وسـلواد 
وديـر أبـو مشـعل يف رام اللـه، وقرية 
بلعـا يف طولكـرم، ومخيـم بالطـة يف 
الحارثيـة  السـيلة  وقريـة  نابلـس، 
جنـني،  يف  وعنـزا  اليامـون  وبلدتـي 
لحـم،  بيـت  يف  الدهيشـة  ومخيـم 
والخليـل. إضافة إىل عـدد من ضواحي 

املحتلـة. املقدسـة  املدينـة  وأحيـاء 

الفلسـطينية  األنبـاء  وأفـادت وكالة 
)وفا( بـأن االحتـالل الصهيوني اعتقل 
6 شـبان مـن بلـدة سـلوان بالقـدس 
املحتلـة، كمـا اعتقل 5 فلسـطينيني من 
عدة قـرى وبلـدات بمحافظـة رام الله 
والبـرة، وكذلك 4 مواطنـني من مدينة 

جنـني شـمايل الضفة.
ونصـب االحتـالل حواجز عسـكرية 
عـى مداخل الخليل الشـمالية، ومداخل 
بلدات سـعر ودورا وحلحـول، وأوقفت 
مركبـات املواطنـني وفتشـتها، ودققت 
يف بطاقـات راكبيهـا الشـخصية، ممـا 

تسـبب يف إعاقـة مرورهم.

وأفـاد شـهود عيـان بأن اشـتباكات 
فلسـطينيني  مقاومـني  بـني  مسـلحة، 
خـالل  وقعـت  االحتـالل،  وقـوات 
عمليـات االعتقـال يف نابلـس وجنـني.
ويف السـياق، أّجلـت محكمـة صلـح 
اليـوم،  القـدس،  مدينـة  يف  االحتـالل 
جلسـة محاكمـة الصحفيـة املقدسـية 

ملـى غوشـة إىل 20 ديسـمر املقبـل.
وأوضـح رئيـس لجنـة أهـايل أرسى 
محكمـة  أن  "وفـا"  لوكالـة  القـدس 
صلح االحتـالل أجّلت الجلسـة، وأبقت 
عـى الروط ذاتهـا الخاصـة بالحبس 

املنـزيل، ومنـع االتصـال والتواصل.

يُذكـر أن االحتـالل اعتقل غوشـة يف 
سـبتمر ، بعد أن اقتحـم منزل عائلتها، 

واسـتوىل عى هاتفها وحاسـوبها.
األسـر  نـادي  قـال  جانبـه،  مـن 
حالـة  آالف   6 نحـو  إن  الفلسـطيني، 
العـام  مطلـع  منـذ  سـجلت  اعتقـال 
الجـاري عى يـد االحتـالل الصهيوني، 

طفـال. و739  سـيدة،   141 بينهـم 
أن  الفلسـطيني  النـادي  وأضـاف 
االحتـالل أصـدر 1829 أمـر اعتقـال 
حـاالت  أعـى  سـجلت  وقـد  إداري، 
بنحـو  املحتلـة  القـدس  يف  االعتقـال 

حالـة.  2700

للرد على قرار للوكالة الدولية للطاقة الذرية ينتقد عدم تعاون طهران مع الوكالة

اعتقلت 22 فلسطينيا من أنحاء متفرقة

ــا  ــيا تركي ــت روس دع
النفــس"  "ضبــط  إىل 
"أي  عــن  واالمتنــاع 
اســتخدام مفــرط للقــوة" 
ــن  ــث تش ــوريا حي يف س
جويــة  غــارات  أنقــرة 
عمليــة  بشــن  وتهــدد 
ضــد  بريــة  عســكرية 

األكــراد.
ــال  ــأن، ق ــذا الش يف ه
املبعــوث الخــاص للرئيس 
الــرويس فالديمــر بوتــني 
ألكســندر  ســوريا  إىل 
ــني:  ــف للصحافي الفرنتيي
ــا  ــاع زمالئن "نأمــل يف إقن
األتــراك باالمتنــاع عــن أي 
ــوة  ــرط للق ــتخدام مف اس
عــى األرايض الســورية" 
وذلــك مــن أجــل "تجنــب 

ــرات". ــد التوت تصعي
هــذه  وجــاءت 
ــة  ــات يف عاصم الترصيح
أســتانة  كازاخســتان 
ــاع  ــيُعقد اجتم ــث س حي
تركــي  رويس  ثالثــي 
ــوريا. ــأن س ــي بش إيران

الفرنتييــف  وأضــاف 
بــأن "روســيا تبــذل منــذ 
ــعها  ــا بوس ــهر  كل م أش
ملنــع أي عمليــة بريــة 
ــد  ــاق" ض ــعة النط واس
ســوريا. وناشــد املســؤول 
الــرويس أنقــرة "مواصلــة 
جميــع  مــع  العمــل 
املصلحــة  أصحــاب 
إليجــاد حــل ســلمي )..(، 
بمــا يف ذلــك للقضيــة 

الكرديــة".
أخــرى،  جهــة  مــن 
ــا  ــني تركي ــّذر الكرمل ح
ــتقرار"  ــة االس من "زعزع
ــال  ــوريا. وق ــمال س يف ش
ــني  الناطــق باســم الكرمل
بيســكوف  دميــري 
"نفهــم  لصحافيــني: 
مخــاوف تركيــا املرتبطــة 

ــت  ــن يف الوق ــا.. لك بأمنه
جميــع  ندعــو  عينــه، 
االمتنــاع  إىل  األطــراف 
ــن  ــادرة يمك ــن أي مب ع
زعزعــة  إىل  تــؤدي  أن 
خطــرة للوضــع العــام".
كمــا تأتــى ترصيحــات 
ــح  ــد تلوي ــف بعي الفرنتيي
ــب  ــي رج ــس الرك الرئي
طيــب أردوغــان باحتمــال 
ــة" يف  ــة بري ــن "عملي ش
ــلة  ــداة سلس ــوريا، غ س
غــارات جويــة اســتهدفت 
مواقــع لألكــراد يف ســوريا 

ــراق. والع
وزيــرة  وكانــت 
الفرنســية  الخارجيــة 
ــدت  ــا أب ــن كولون كاثري
الغــارات  إزاء  "قلقهــا" 
التــي شــنتها  الجويــة 
مواقــع  ضــد  تركيــا 
ســوريا  يف  كرديــة 
والعــراق، مناشــدة أنقــرة 

النفــس". "ضبــط 
ــدت  ــا، ناش ــن جهته م
ــا  ــة تركي الحكومــة األملاني
الــرد بطريقــة "متكافئة" 
التــي  الهجمــات  عــى 

ــتهدفها. تس
تركيــا  وأطلقــت 
العســكرية  عمليتهــا 
"املحــدودة"  الجويــة 
ــى  ــبوع ع ــد أس ــذه بع ه
اعتــداء بعبــوة ناســفة 
ــن  ــفر ع ــطنبول أس يف إس
مقتــل ســتة أشــخاص 
مــن  أكثــر  وإصابــة 
بجــروح،  آخريــن   80
كال  أنقــرة  واتهمــت 
العمــال  حــزب  مــن 
ووحــدات  الكردســتاني 
حمايــة الشــعب الكرديــة 
بالوقــوف خلفــه. إال أن 
الجهتــني نفيتــا أي دور 

باالعتــداء. لهمــا 

اإيران تعلن مبا�سرة اإنتاج اليورانيوم المخ�سب بن�سبة 
60%  في مجمع فوردو

قوات االحتالل تنفذ حملة اعتقاالت وا�سعة في ال�سفة الغربية والقد�ض

رو�سيا تحث تركيا على 
"�سبط النف�ض" بعد تلويحها 
ب�سن عملية برية في �سوريا

دولي
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بعد تلويح الرئيس التركي رجب طيب 
أردوغان باحتمال شن “عملية برية” 
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بحـث كل مـن وزيـرة الثقافـة والفنـون 
جمهوريـة  سـفر  و  مولوجـي  صوريـة 
إندونيسـيا بالجزائـر السـيد شـلياف أكر، 
إمكانيـة تنظيم معـرض للعـادات والتقاليد 
"مفـدي  الثقافـة  بقـرص  األندونيسـية 
كمـا  القادمـة،  األشـهر  خـالل  زكريـاء" 
إقرحا دراسـة مروع إلبـرام إتفاقية إطار 
للتعـاون يف ميـدان الثقافة والفنون السـيما 
يف مجـال اإلقتصـاد اإلبداعـي والصناعـات 

الثقافيـة
فقـد  الثقافـة،  لـوزارة  بيـان  وبحسـب 
اسـتقبلت ، وزيرة الثقافة والفنون الدكتورة 
إطـارات  رفقـة  مولوجـي"  "صوريـة 
جمهوريـة  سـفر  سـعادة  الـوزارة،  مـن 
"شـلياف  السـيد  بالجزائـر  إندونيسـيا 
أكر"،ويف مسـتهل هـذه املحادثـات، قّدمت 
جمهوريـة  إىل  تعازيهـا  الوزيـرة  السـيدة 
إندونيسـيا حكومًة وشـعبًا عى إثـر الزلزال 
جنـوب  "جـاوة"  منطقـة  رضب  الـذي 
العاصمـة "جاكرتـا" والـذي خّلـف عديـد 

والجرحـى.  الضحايـا 
"ُصوريـة  الدكتـورة  أشـادت  كمـا 
ُمولوجـي" بالعالقـات "التاريخيـة املتينة" 
التي تجمـع البلدين منذ مؤتمـر "باندونغ" 
سـنة 1955، حيـث كانـت الجزائـر تحـت 
أندونيسـيا  واسـتقبلت  اإلسـتعمار  وطـأة 
حينهـا وفـًدا عـن جبهـة التحريـر الوطني 
للمشـاركة يف املؤتمـر، مـا أعطـى الفرصـة 

للدبلوماسـية الجزائريـة لبدايـة الظهور يف 
املحافـل الدوليـة، مـا يعكـس التقـارب يف 
وجهـات النظر، ويسـاهم يف تمتني العالقات 
الجزائرية-اإلندونيسـية، ويدفعها مسـتقبالً 
إىل مسـتويات أعى السـيما يف مجـال الثقافة 

لفنون.  وا
هـذا وناقـش الطرفـان إمكانيـة تنظيـم 
األندونيسـية  والتقاليـد  للعـادات  معـرض 
الثقافـة "مفـدي زكريـاء" خـالل  بقـرص 
دراسـة  إقرحـا  كمـا  القادمـة،  األشـهر 
للتعـاون  إطـار  إتفاقيـة  إلبـرام  مـروع 
يف  السـيما  والفنـون  الثقافـة  ميـدان  يف 
والصناعـات  اإلبداعـي  اإلقتصـاد  مجـال 
الثقافيـة وتعزيـز التواصل بني املؤسسـات 
الثقافيـة تحـت وصايـة الـوزارة ونظرتها 

االعتبـار  بعـني  األخـذ  مـع  األندونيسـية، 
توصيات أشـغال "املؤتمـر العاملي لإلقتصاد 
"بـايل"  بمدينـة  عقـد  الـذي  االبداعـي" 
االندونيسـية خالل الفرة مـا بني 05 إىل 07 
أكتوبـر 2022، والـذي تنـاول أهـم عنارص 
اإلقتصـاد اإلبداعـي يف الثقافـة وغرهـا من 

األخـرى.  القطاعـات 
كمـا نّوهـت السـيدة الوزيـرة يف نهايـة 
يف  حاليًـا  إندونسـيا  بمشـاركة  اللقـاء، 
للمنمنمـات  الـدويل  الثقـايف  "املهرجـان 
وفنـون الزخرفـة" املنظـم بواليـة تلمسـان 
نوفمـر   24 إىل   19 مابـني  الفـرة  خـالل 
2022 تحـت إرشاف وزارة الثقافة والفنون، 
وهـذا عـر لوحات فنيـة عن تاريخ اإلسـالم 

بأندونسـيا. 

باأللـوان  مضيئـة  حداثيـة  بـروح 
تسـتلهم مواضيعهـا من مخـزون الراث 
الخطـاط  عـرض  اإلسـالمي،  العربـي 
الجزائـري صالح املقبض بـرواق "محمد 

العاصمـة. بالجزائـر  تمـام" 
التـي  الفنيـة  اللوحـات  تنتمـي  و 
نسـجها بجماليـة فائقة الخطـاط صالح 
الحديثـة  الحروفيـة  للمدرسـة  املقبـض, 
التـي تتـكأ عـى تطويـع الحـرف برؤية 
واألحبـار  األلـوان  واسـتخدام  متجـددة 
التقليديـة, حيـث اختـار تجـاوز أنمـاط 
صياغـة ورسـم الخـط العربـي بصورته 
التقليديـة املعتادة من خـالل خط "الجيل 
الديوانـي" الـذي منحـه مرونة ومسـاحة 
أكـر للسـفر بالحـرف إىل عوالـم جديدة 
جانـب  إىل  الكالسـيكي  النمـط  خـارج 
توظيـف خـط النسـخ والرقعـة مـا منح 

املتلقـي فسيفسـاء حروفيـة ثريـة.
أغلـب  تميـزت  أخـرى,  جهـة  مـن 

لوحات الخطـاط بلمسـات زخرفية ملونة 
اختارهـا بعنايـة وهـو ما أضفـى جمالية 
خاصـة عى األعمـال املعروضة عـى غرار 
الكثـر من تجـارب لحروفيـات املعارصة.
كما اسـتخدم الخطاط لتأثيـث أعماله, 
التيفينـاغ  حـروف  و  الوشـم  و  الرمـوز 
ومزجهـا بالحـرف العربـي ملنحهـا أبعاد 
الثقـايف  الـراث  وثـراء  تناغـم  تعكـس 
املـادي والالمـادي الجزائـري إىل جانـب 
التقليـل مـن ثنائيـة األسـود و األبيـض 
التـي طاملا ارتبطت بممارسـة فـن الخط 

العربـي.
صالـح  الخطـاط  أشـار  باملناسـبة  و 
املقبـض أن لوحاتـه تنـدرج ضمـن خانة 
"فـن الحروفيـة والخط العربـي املعارص 
برؤيـة مغايـرة ال تعتمـد عـى األبيـض 
األلـوان  مـن  شـالل  عـى  بـل  واألسـود 
الزاهيـة املضيئـة التي تعـج بالحياة ويتم 
خاللهـا تطويع الحـرف العربـي ليتحول 

ملـادة متحركـة نابضة بالجمـال والقيم", 
مؤكـدا أن "لوحاتـه تحـرم تقنيات الخط 

وقواعـده مـع ملسـة جماليـة إبداعية".
كمـا أوضح الخطـاط أن "خيـاره لهذا 
التوجـه الفنـي األصيـل نابـع مـن رغبته 
املـوروث  احيـاء والحفـاظ عـى هـذا  يف 
الثقـايف الـذي يعـر عـن الهويـة العربية 
واإلسـالمية باإلضافـة إىل تعزيـز مكانـة 

العربي". الخـط 
 1972 سـنة  املقبـض  صالـح  ولـد  و 
بالجزائـر و تعلـم قواعـد الخـط بشـكل 
عصامـي قبـل أن يتلقى دروسـا يف املجال 
عـى يـد خطاطـني محرفني و شـارك يف 
عـدة معارض ومسـابقات داخـل الجزائر 

وخارجهـا منـذ 1995.
صالـح  الفنـان  معـرض  يتواصـل  و 
املقبـض بـرواق "محمـد تمـام" التابعة 
ملؤسسـة "فنـون وثقافة" لواليـة الجزائر 

لغايـة 30 نوفمـر الجـاري.

برعايـٍة وزيـرة الثقافـة والفنـون الدكتـورة 
فعاليـات  افتتحـت  ُمولوجـي"،  "ُصوريـة 
الطبعـة الخامسـة من لقـاء "جسـور التواصل 
لـراث الحـوارض" باملتحـف العمومـي الوطني 
التقليدية-قـرص  الثقافيـة  والتعابـر  للفنـون 
الحـاج أحمد بـاي- بعاصمـة الجسـور املعلقة 
"العرصنـة  عنـوان  تحـت  قسـنطينة،  واليـة 
املتاحـف،  تسـير  يف  الحديثـة  والتكنولوجيـا 
سـينوغرافيا العـرض املتحفي"، بمشـاركة ثلة 
مـن املتاحـف العموميـة الوطنيـة، وبحضـور 

القائمني عـى قطاع الثقافـة والفنـون بالوالية. 
و يهـدف هـذا اللقـاء بحسـب وزارة الثقافة 
إىل بنـاء السـينوغرافيا وخلـق معانـي زمانيـة 
ومكانيـة، عـر املفـردات والرمـوز والهيئـات، 
لتؤكـد جماليتهـا عـن طريـق معالجـة برصية 
وسـمعية يف صياغة وتشـكيل العرض البرصي 
والتقنيـات  التكنولوجيـا  وإدخـال  )املتحـف(، 
املتحفـي  السـينوغرايف  العـرض  يف  الحديثـة 
ملواكبـة املتاحـف العامليـة، حيـث سـيتم خالل 
هـذه التظاهـرة التـي سـتدوم يومـني عـرض 

املتاحـف  بعديـد  املرمجـة  الرقمنـة  أعمـال 
الجزائريـة واملـرسح الجهـوي "محمـد الطاهر 

بقسـنطينة. الفرقانـي" 
طـرف  مـن  تقنيـة  ورشـات  ُقدمـت  كمـا 
"مركـز البحـث يف تهيئـة اإلقليـم" بالتنسـيق 
مـع "املتحـف العمومـي الوطني قـرص الحاج 
أحمـد باي بقسـنطينة، حول "تقنية السـكانر 
للمتاحـف واملسـاحات: قـرص  األبعـاد  ثالثـي 

الحـاج أحمـد بـاي أنموذجـا".
وتـم باملناسـبة أيًضا، إبـرام إتفاقيـة رشاكة 

وتعـاون بـني مركـز البحـث يف تهيئـة اإلقليـم 
بقسـنطينة واملتحف العمومـي الوطني للفنون 
الحـاج  قـرص  التقليديـة  الثقافيـة  والتعابـر 
أحمـد باي لـذات املدينـة، وهذا بغـرض حماية 
وتثمـني الـراث الثقايف وتبـادل الخـرات، وكذا 
تعزيز التعـاون العلمي والتقنـي والتكنولوجي 
تسـير  يف  واسـتغاللها  البحـث  مركـز  مـع 
بصفتـه  املتحـف  تواجـه  قـد  التـي  املخاطـر 

معلًمـا تَاريخيًـا ُمصنًفـا. 

 مريم ق

 مريم ق

 مريم ق

الثقافي

مولوجي وسفير اندونيسيا يبحثان إبرام إتفاقية إطار للتعاون في ميدان الثقافة والفنون

استلهم مواضيعها من مخزون التراث العربي اإلسالمي

بمشاركة ثلة من المتاحف العمومية الوطنية

نحو تنظيم معر�ض للعادات والتقاليد االأندوني�سية 
بالجزائر خالل االأ�سهر القادمة

الخطاط �سالح المقب�ض يعر�ض اأحدث اأعماله 
الفنية برواق محمد تمام

افتتاج فعاليات الطبعة الخام�سة من لقاء ج�سور التوا�سل لتراث الحوا�سر

"بصائـر يف زمـن كورونا" 
صفحـة   80 مـن  كتـاب 
و  للنـر  املثقـف  دار  عـن 
تـزودت  لكاتبـة  التوزيـع، 
مـن روافـد العقـل باملعرفـة، 
لتضـع فيـه مختلـف تعابـر 
وكل  وقراءاتهـا  خراتهـا 
مـا تعرفـه يف هـذا الجانـب، 
دليلـة يحيـــاوي كاتبة رأت 
املولـد  الحديـث  يف إصدارهـا 
الناس،  مـرآة حالهـا، وحـال 
يسـتفيدون  سـوف  الذيـن 
مـن صناعتهـا الراقيـة، التي 
للتواصـل  وسـيلة  اعترتهـا 
النـاس، ورسـالة نقلــت  بها 
وأفكارهـا،  مشـاعرها  إليهـم 
ودنـت بهـا نحوهم، ال سـيما 
اوالئـك الذيـن يمتلكـون ذكاء 
فهـم  مـن  يمكنهـم  لغويـا 
مـا قدمتـه يف شـكل خواطـر 
ضمـن  جـاءت  اجتماعيـة، 
وجميـل،  واحـد  فنّـي  قالـب 
سـحر  مـن  الكثـر  وفيـه 

لتشـويق. ا
ومن خـالل إطـالع القارئ 
عـى محتوى الكتاب سـيتجى 
فهمه للحارض بشـكل أفضل، 
ملـا يحمله من معارف شـكلت 
الفـرق بـني الحيـاة و املوت، 
ويف حقيقـة واقعـة ال محالـة 
نهايـة  يف  تصدمنـا  سـوف 
طريـق قـد يطـول أو يقرص، 
ويف  سـبب،  دون  أو  بسـبب 
بعـض األحيـان بمـا لـم يكن 
يف الحسـبان، كمـا أبانت  فيه 
الحقيقـة  بـني  الفـرق  عـن 
الواقـع  وبـني  الـرساب،  و 
أن  يسـتطيع  الـذي  والغيـب 
ثـم  اإلنسـان  عليـه  يقفـز 
يكمـل طريقه حتـى وان كان 
قضيـة  تنتظم حولهـا حياته، 
اعتقـادا، ومعاشـا، ومصـرا، 
وألجـل هـذه الحياة سـطرت 
الكاتبـة يحيـاوي دليل الحياة 
والنجـاة، وجعلـت منـه رحلة 
قد تأخـذك إىل أقىس الظروف، 
وأعتـى  البيئـات،  وأعنـف 
يجعلـك  أنـه  إذ  املواجهـات، 
املهـارات،  بأفضـل  تتسـلح 
ويمنحـك قـوة دفـع إضافية 
خاصـة يف املنعطفـات الحادة 
لتسـتلم دفـة القيـادة،  ورأت 
زمـن  يف  "بصائـر  كتـاب  يف 

لسـؤال  اسـتجابة  كورونـا" 
مـا الـذي يمكننـي أن أربحه 
يف ظـل هذه الصبغـة اإللهية؟ 
أنـه يف لحظـة مـن  ليجيـب: 
لحظـات الندم يمكـن أن تغر 
األوان،  فـوات  قبـل  يشء  أي 
األفـكار  منحـت  ونصـوص 
أهميتهـا، وأخرجـت كل تلـك 
األفـكار من العـدم إىل الوجود 
لتعـر عـن مكنونـات الكاتبة 
وخبايـا نفسـها أوال، خاصـة 
وأنهـا لم  تكن مهتمـة إطالقا 
لعنوان  الخارجيـة  بالبهرجـة 
الخارجي،  إصدارهـا وغالفـه 
مـع  يتناسـبان  وجعلتهمـا 
شـكل  يف  جـاء  مضمـون 
نـّص أدبـي جديـد ومبتكـر، 
أفـكاره،  بأصالـة  متميـز 
النصيـة  الهندسـة  أن  كمـا 
بالعواطـف،  ملمـة  جـاءت 
االنفعـاالت،  واألحاسـيس، 
وربمـا الخيـال أيضـا، وهـو 
رفيـع،  أسـلوبها  جعـل  مـا 
وقابـل للتأثـر بشـكل كبـر 
يف املتلقـي، وجعلـه يتعايـش 
مـع الحدث الـذي قـد يمنحه 
الكثر من املهارات و بحسـب 
ويف  واالهتمامـات،  األولويـات 
االسـتيعابية  القـدرات  ضـوء 
الذاتيـة لكل شـخص، كما أن 
املحتـوى قـد يكسـب القارئ 
تبنـي صـورة  التـي  الرؤيـة 
متخيَـالً  واقعـاً  أو  ذهنيـة 
ملـا سـيصل إليـه،  وبحسـب 
رأي الكاتبـة دليلـة يحيـاوي 
جبـل  التـي  الفطـرة  فـإن 
عليهـا اإلنسـان هـي بمثابـة 
الحبـل  أو  الوثقـى  العـروة 
بينـه  يربـط  الـذي  الـرسي 
عمليـة  يف  الطبيعـة،  بـني  و 
مـن  يتجـزأ  ال  جـزء  تعتـر 
أودع  التـي  اإلنسـانية  البنيـة 
اللـه تعـاىل فيهـا الكثـر من 
التـي  والقـدرات،  اإلمكانـات 
عـى  دائمـاً  اإلنسـان  تحفـز 
تعزيـز دوره ومكانتـه، وبهذا 
تكـون ابنـة والية بـــاتنة قد 
ُمعـرِّ  أدبـي  نـّص  وضعـت 
عّمـا حـدث وعمـا سـيحدث 
وعّمـا كان، بنوع من الَشـَغف 
و االحـراق الوجداني يف أغلب 

مراحلـه. تجّليـات 
س.شعراوي

رحلة الكاتبة دليلة يحياوي التي 
تاأخذك اإلى اأق�سى الظروف واأعنف 

البيئات واأعتى المواجهات

“بصائر في زمن كورونا” عن دار المثقف 
للنشر و التوزيع  

 ُمولوجي ت�سيد بالعالقات التاريخية المتينة التي تجمع البلدين
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إعالن

يعلـن رئيـس المجلـس الشـعبي البلـدي لبلديـة 
المسـيلة. بـأن السـيد: م ذ ش و و ذ م م أفـالك 
لالسـتيراد والتصديـر المسـير بن صالح موسـى 
/ بلقاسـم قـد تقـدم بطلبـه مـن أجـل إنشـاء 
مشـروع: اسـتغالل مؤسسـة مصنفـة مـن الفئة 
الرابعة لمشـروع وحـدة صناعة ألعـاب األطفال.

بالعنـوان : منطقة النشـاطات والتخزين مجموعة 
 02 رقـم  محـل   137 قسـم   02 رقـم  ملكيـة 
ببلديـة المسـيلة بنـاءا علـى القـرار البلـدي رقم 

.2022/10/19 بتاريـخ   2022/586
يعيـن السـيد/ مرزوقـي سـمير محافـظ محقق 
بهـا  المصـرح  واالعتراضـات  االقتراحـات  لـكل 
وذلـك  بالبلديـة  الموجـودة  التقنيـة  بالمديريـة 

لمـدة 15 يومـا.

رئيس المجلس الشعبي البلدي 

ANEP 2216022637 أخبار الصباح: 2022/11/23

يومية وطنية شاملة

الربيد االلكرتوني ـ التحرير
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املوقع اإللكرتوني: 
www.akhbarelsabahonline.dz

اإلدارة واالشهار
 0770.28.56.63
021.66.17.91

هيئة التحرير
0676.28.22.13

يومية وطنية شاملة

الربيد االلكرتوني ـ التحرير
akhbarelsabahonline@gmail.com
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الجـمهـورية الجـزائـرية الديمقراطـيـة الـشـعبـية
الديوان العمومي للمحضر القضائي األستاذة خليل أمـينة محضرة قضائية محلفة لدى اختصاص
محكمة الروبية ومجلس قضاء بالجزائر الكائن مقـرها بـ / طريق الثانوية ، الروبية ، الجزائـر

رقم المكتب : 023.86.03.45
محضر تبلیغ سند تنفيذي مع تكليف بالوفاء عن طريق النشر

المادة 412 من قانون اإلجراءات المدنية اإلدارية

نحن األستاذة بـاشـا حـبـيبـة محـضـرة قـضائية شريكة بالشركة المدنية للمحضرين القضائـييـن
المستخلفة للمحضرة القضائية األستاذة خليل أمـيـنـة بموجب اإلذن باإلستخالف رقم : 22/15531

المحرر في 2022/09/26 .
لفائدة : الشركة الـجـزائـريـة لـتامين و ضمـان الصادرات كاجكس شركة ذات أسهم

الممثلة م من طرف رئيس مديرها العام
الكائن مقرها بـ : 10 الطريق الوطني رقم 36 دالي ابراهيم ، الجزائر .

القائم )ة( في حقه )ها( األستاذ )ة( : " مخربش عبد الغني " محامي )ة(
المختار موطنه لدى مكتب األستاذة " خليل أمـيـنـة " المحضرة القضائية.

بعد االطالع على المواد 613,612, 412 من قانون اإلجراءات المدنية اإلدارية .
و بموجب الحكم الصادر عن محكمة بئر مراد رايس القسم التجاري/ البحري بتاريخ : 22/02/22

فهرس رقم : 22/01057 جدول رقم : 21/08772 الممهور بالصيغة التنفيذية المؤرخة في :
2022/10/04 تـحـت رقم: 2022/2279 .

- بناءا على محضر تبليغ السند التنفيذي مع التكليف بالوفاء بتاريخ 2022/10/30 المرسل عن طريق
رسالة مضمنة مع إشعار باالستالم و تم تعليق تبليغ التكليف بالوفاء بكل من لوحة إعالنات المحكمة و البلدية .

- بناءا عـلى األمـر الـصادر عن السيد رئيس محكمة بـنـر مـراد رايس بـتـاريـخ : 2022/11/15
تحت رقم : 22/08896 الذي ياذن بنـشـر مـضـمـون تـكـلـيـف بـالـوفـاء بجريدة يومية وطنية.

Solution Modulaires SPA كلفنا : الشركة ذات أسهم الـحـلـول المعيارية
        ذات أسهم تـواكس للصناعة المعيارية الممثلة من طرف رئيس مديرها العام

EX TOUX INDULAIRE MODULAIR ALGERIE - SPA        
الكائن مقرها بـ : تعاونية المستقبل مجموعة ملكية 304 قسم 02 عين الله دالي ابراهيم الجزائر

عن طريق النشر بدفع المبلغ المحكوم به باإلضافة إلى المصاريف القضائية الناتجة عنه ، بما فيها المصاريف
والحـقوق التناسبيـة بمبلغ إجـمـالـي قـدره: 4.370.973,83 دج

نبهناه)ها( بانه)ها( له مهلة 15 يوما للوفاء تسري من تاريخ نشر محضر التكليف بالوفاء و إال نفذ عليه
جبـرا بـكـافـة الـوسـائـل القـانـونـيـة طـبـقـا للقـانـون بعد انقضاء هـذه األجـال . ولكي ال يجهل ما تقدم

حررنا هـذا المـحـضـر ليتم نشر مضـمونه بجـريـدة وطـنيـة يـومية وفقا للقانون
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الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
مكتب االستاذ بابا ابراهیم
محضر قضائي اختصاص

مجلس قضاء البليدة محكمة بوفاريك
حي 400 مسكن ع 16 رقم 06 بوفاريك

محضـر تبليغ تكليف بالوفـاء
عن طريق التعليـق في جريدة وطنية

نحن األستاذ بابا ابراهيــم محضر قضائي بدائرة اختصاص مجلس قضاء البليدة - محكمة
بوفاريك ،الكائن مكتبه ب حي 400 مسكن ع 07 رقم 01 بوفاري ك ، والموقع أدناه.

لـفـائـدة السيد)ة( : شعابنة احمد
الساكن )ة( ب : متوسطة بومليحة عالوة ايوف جيجل

بعد اإلطالع على المواد:412، 612, 613،614 من قانون اإلجراءات المدنية و اإلدارية.
بمقتضى الحكم الصادر عن محكمة بوفاريك قسم التجاري / البحري بتاريخ: 2022/06/26 تحت

رقـم جــــــــــــدول: 2022/01184 تحـت رقـم فـهـرس: 2022/03646و الممهور بالصيغة
التنفيذية المسلمة بتاريخ 2022/10/25 تحت رقم: 2022/2227

اجراءات النشر
- بتاريخ 2022/10/31 تم تبليغ التكليف بالوفاء عن طريق رسالة مضمنة لعدم التمكن من مقابلة

المعني طبقا لنص المادة 412 من ق إ م !.
- بتاريخ 2022/11/09 تم تبليغ التكليف بالوفاء عن طريق التعليق بلوحة إعالنات المحكمة بعد

التأشير عليه من طرف رئيس أمناء الضبط لدى محكمة بوفاريك
- بتاريخ 2022/11/09 تم تبليغ التكليف عن طريق التعليق بلوحة إعالنات البلدية بعد التأشير عليه

من طرف مصالح بلدية بوفاريك طبقا لنص المادة 412 من ق إ م !.
و بناءا على إذن بالنشر الصادر عن رئيس محكمة بوفاريك بتاريخ 2022/11/13 تحت رقم

2022/04775 و المتضمن: نأذن لألستاذ بابا إبراهيم محضر قضائي لدى اختصاص مجلس
قضاء البليدة بنشر مضمون عقد التبليغ الرسمي للسند التنفيذي المذكور أعاله بطلب من شعابنة

احمد متوسطة بومليحة عالوة ايوف جيجل على نفقة الملتمس وذلك في جريدة يومية وطنية .
مضمـون الوفاء

وعليه قمنا بنشر مضمون التكليف بالوفاء في جريدة يومية وطنية ، و المتضمن تكليف
السيد)ة( : بكوش محمد

الساكن)ة( ب : نهج رطال عمارة أ رقم 52 الطابق االرضي بوفاريك
بأدائه )ها( للطالب )ة( أو لصندوق المحضر القضائي مع تقديم وصل عن األداء المبالغ التالية:

ـ مبلغ 1.190.000,00 دج مبلغ الدين
- مبلغ 50.000,00 دج تعويض عن الضرر المادي

- مبلغ 7.000 دج مصاريف قضائية
- مبلغ 8.656 دج مصاريف التنفيذ الودي

- مبلغ 71.880 دج القيمة التناسبية التي تمثل حقوق المحضر القضائي
اي بمجموع يقدر ب : 1.327.536,00 دج

ونبهنـاه بأن له مهلة خمسة عشر يوما )15( للوفـاء تسري من تاريخ نشر هذا المحضر وإال نفذ عليـه جبـرا و بكافة الطرق القانونية

أخبار الصباح العدد 341 -  2022/11/23 

مكتب األستاذة بلكيرد مريم محضرة قضائية لدى محكمة الروبية
اختصاص مجلس قضاء الجزائر

الكائن مكتبها بشارع تیروش محمد رقم 07 الطابق الثاني الرويبـة
رقم الهاتف / الفاكس : 91 8557 023

إعالن بنشر مضمون تكليف بالوفاء في جريدة رسمية
المواد : 412 ، 612 ، 613 ، 625 من ق إ م إ

نحن األستاذة بلكيرد مريم محضرة قضائية لدى محكمة الرويبة اختصاص مجلس قضاء الجزائر الموقعة أدناه.
لفائدة السيد / ميموني نور الدين ، العنوان : بـ 29 شارع االخوة عودية بودواو بومرداس

ـ بعد االطالع على المواد 412 ، 612 ، 613 ، 625 من قانون اإلجراءات المدنية و اإلدارية .
بموجـب السـند التنفيـذي المتمثـل في حكـم الصادر عـن محكمة بودواو قسـم الجنـح بتاريـخ 20/11/29 فهـرس رقـم 20/01309 رقم 

الجـدول 20/00641 والممهـور بالصيغـة التنفيذية تحت رقـم 21/00735 .
اءا على األمر الصادر عن مكتب رئيس محكمة حسين داي بتاريخ 2022/11/15 تحت رقم 22/3039 المتضمن

االذن بالنشر
كلفنا السيد ملواني محمد ابن بوعالم ، الساكن : التعاونية العقارية ج 08 رقم 147 القبة الجزائر .

بأدائه للطالب )ة( في صندوق المحضر القضائي مع تسليم وصل له على ذلك
مبلـغ التعويـض قـدره مليونيـن دينـار جزائـري ) 2.000.000 دج ( عـن االضـرار الالحقة به ، تحميـل المحكـوم عليه المصاريـف القضائية 
المقـدرة بتمانمائـة دينـار جزائـري )800 دج( باإلضافة الـى مصاريف التنفيذ المقـدرة بــ 6800 دج والحقوق التناسـبية للمحضر القضائي 

المقـدرة بـ : 121.380.00 دج .
وعليه يكون مجموع المبالغ المكلفة بالوفاء بها هو : 2.128.980.00 دج .

و نبهنـاه بـأن له)هـا( مهلـة خمسـة عشـرة )15( يوما للوفـاء تسـري ابتداءا مـن تاريخ هذا النشـر في جريـدة يوميـة وطنيـة و إال نفذ عليه 
جبـرا بكافة الطرف القانونيــة .

إثباتـا لما تم ذكره حررنـا هذا ونشرنا نسخة من هذا المحضر بالجريدة الوطنية اليومية جريدة يوميـة وطنية للعمل به
وفقا للقانون .
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صورة

اسـترصخ سـكان 39 مسـكن ترقـوي بحـي 
لبشـاش ببسـكرة، الهيئـات املحليـة، مـن أجل 
النظـر يف أوضاعهـم املزريـة، مشـرين إىل أن 
حيهـم يفتقـد - فعـال - لـكل أوجـه التنميـة، 
وطالب السـكان بتدخل املسـئولني عى رأسـهم 
وايل واليـة بسـكرة من أجـل إعـادة تهيئة الحي 
مـع تزويـد القاطنـة بامليـاه الصالحـة للرب، 
وغرهـا مـن الروريات األخـرى التـي ال تقل 

أهميـة عـن كل مـا تـم اإلشـارة إليه.

يبيـت قاطني حـي "اغـالد ازالماض" سـاملو 
عيـىس بغردايـة، يف عتمـة قاتمة نتيجـة انعدام 
اإلنـارة العموميـة، والتـي انطفـأت عـن الحي 
املذكـور ألزيـد مـن شـهر، واسـتجدى سـكان 
حـي "اغـالد ازالمـاض" مـن املصالـح املعنية 
التدخـل وإيجـاد حل ملشـكل انقطـاع الكهرباء 
عـن أزقـة الحـي، يف ظـل تنامـي الكثـر مـن 
اآلفـات والجرائـم املروِّعـة التـي تقـع جلهـا يف 

الظالم. جنـح 

احتـل مقـر ملحقـة التكوين املهنـي والتهمني 
الدفـى،  بعـني  املخاطريـة  بلديـة  يف  القديمـة 
شـباب  ناشـد  حيـث  جـدوى،  دون  مسـاحة 
املخاطريـة الجهـات املعنيـة إلنجاز مـكان هذه 
امللحقـة أي مرفـق مـن شـأنه أن ينتشـلهم من 

البطالـة والضيـاع.

انضـم تالميـذ مدرسـة "ياحـي الربيعـي" 
البواقـي،  أم  پبلديـة  لجلـج  عـني  ريـف  يف 
إىل أولياءهـم امُلِربـني،  حيـث ُمنـع هـؤالء 
التالميـذ من االلتحاق بمدرسـتهم مـا لم تقم 
السـلطات املحليـة بتجهيز املدرسـة املذكورة 
سـبب  األوليـاء  وأرجـع  التدفئـة،  بوسـائل 
والـذي  الغـاز  صهريـج  إىل  التدفئـة  غيـاب 
بقـي فارغـا منـذ العـام الفـارط، موضحني 
أن هـذا الوضع قد يـؤول بصحـة أبناءهم إىل 

مـا ال يحمـد عقباه يف ظـل االنتشـار الرهيب 
النفلونـزا املوسـمية التي باتت شـديدة الفتك، 
ناهيـك عن العديد من املشـاكل األخـرى التي 
تعانيهـا هـذه املؤسسـة الربويـة، عـى غرار 
تلـف األطعمـة التـي تُقـّدم للتالميـذ بسـبب 
انعـدام الكهربـاء أيضـا وغـر مـن املعيقات 
وبـني  التالميـذ  بـني  تَحـول  التـي  األخـرى 

مزاولتهـم لتعليمهـم.

حـّذرت املديرية الوالئيـة للتجـارة بغليزان، 
موزعـي الحليـب وتُجـار التجزئة مـن انتهاج 
أسـلوب التهاون أثنـاء عملية تموين السـكان 
مديريـة  وأنهـت  املدّعـم،  الحليـب  بمـادة 
التجـارة إىل علـم هـؤالء أنـه يف حال تسـجيل 
أي تهـاون أو عـدم التزامهم، فـإن مصالحها 

سـوف تقـوم بإقصائهم مـن عمليـة التوزيع 
مبـارشة  مـع  ُجـدد،  بموزعـني  وتعويضهـم 
الغذائيـة  املـواد  بيـع  محـالت  غلـق  عمليـة 
مـن  التجـار  أصحابهـا  بالتجزئـة، وشـطب 

السـجل التجـاري.

السـلطات  الثالثـاء،  أمـس  صبيحـة  رشعـت 
املحليـة بدائـرة شـلغوم العيـد بواليـة ميلـة، يف 
املدينـة، حيـث شـملت  إعـادة تهيئـة شـوارع 
الطرقـات،  وتزفيـت  األرصفـة  تبليـط  التهيئـة 
وأيضـا إعـادة إصـالح وتركيـب أعمـدة اإلنارة 
العموميـة، وسـارعت السـلطات إىل بعـث الوجه 
الحـري للمدينـة نظـرا للكثـر مـن املظاهـر 
املدينـة،  برهـل طرقـات  توحـي  كانـت  التـي 

والتـي بّحـت مـن أجلهـا حناجـر املواطنـني.

مستشـفى  عـى  الوافـدون  املـرىض  يعانـي 
"أحمد مدغري" بسـعيدة األمريـن، جراء نقص 
التدفئـة داخل غـرف العالج، وبات هذا املشـكل 
يـؤرق حتـى العاملني بهـذا املستشـفى، خاصة 
يف مثـل هذا الفصل الذي يشـهد برودة شـديدة، 
وتسـاءل املـرىض عـن سـبب بقـاء مستشـفى 
تزويـده  عـدم  وطـأة  تحـت  هـذا  مثـل  كبـر 
بوسـائل التدفئـة الرورية التـي تحتاجها مثل 

املرافق. هـذه 

عندما يخـيل املواطنـون مسـؤوليتهم يف تنقية 
محيـط سـكناهم، يواجـه عمـال النظافـة عمال 
آخـر أكثـر مشـقة مـن األعمـال املوكلـون بها، 
حيـث قام أمسـية االثنني عمـال النظافـة ببلدية 
شـعبة اللحم بعـني تموشـنت، بعمليـة تنظيف 
شـملت شـارع "بزايـد عبـد القـادر"، دون أن 
أن  املواطنـون، رغـم  الحملـة  يسـاهم يف هـذه 

العمليـة تخـّص أحياءهـم بالدرجـة األوىل.

حي لب�سا�ض يفتقد للتنمية 

عتمة قاتمة بحي 
"اغالد ازالما�ض"

ملحقة التكوين..�سرح احتل 
المكان من دون جدوى 

ال�سروع في اإعادة الوجه 
الح�سري ب�سلغوم العيد

مر�سى م�ست�سفى اأحمد 
مدغري يعانون االأمّرين..!

"محنة" اإ�سافية لعمال 
النظافة ب�سعبة اللحم

تالميذ عين لجلج باأم البواقي ُي�سِربون..!!

مديرية التجارة بغليزان ُت�سّدد اللهجة..! 

متى ينتهي »كابوس« السطو على أغطية البالوعات..؟؟

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

رأسمالها: 100000 دج
العنوان:  133 شارع األمري 

خالد بولوغني - الجزائر

رقم السجل التجاري:
 16ب0116188 - 16/00

رقم الحساب البنكي الجاري
CPA

40000 00159 004
 50100 34 

املسري
ميهوبي عبد السالم

مساعد املسري
رايس عيل نور الدين

مديرة النرش
بوخروفة حسيبة

اإلدارة واالشهار:
الهاتف: 0550.75.40.08
021.66.17.91               

هيئة التحرير
0676.28.22.13

مكتب املسيلة
 الهاتف: 0660.61.90.80 

دار الصحافة لقوي 
محمد لمين الحي االداري

الربيد االلكرتوني:
akhbarelsabahonline@gmail.com

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

0560.23.97.81
الطبع

SIA الطبع الوسط

اإلشهار: 

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

)ANEP(
01 نهج باستور الجزائر العاصمة

الهاتف: 021.73.76.78
021.73.71.28            
الفاكس: 021.73.95.59



الوزيـر  اللـه  رحمـة  إىل  انتقـل 
والدبلومـايس األسـبق، املجاهد جمال 
حوحـو, عن عمـر ناهز الــ88 عاما، 
حسـب مـا علـم يـوم االثنـني لـدى 

الحقـوق. وذوي  املجاهديـن  وزارة 
هـو  الـذي  الفقيـد,  التحـق  وقـد 
مـن مواليـد 1934 بواليـة بسـكرة, 
الوطنـي  التحريـر  بصفـوف جبهـة 
سـنة 1956 وكان من أبـرز األعضاء 
الناشـطني يف االتحـاد العـام للطلبـة 

الجزائريـني. املسـلمني 
وبعـد اإلعالن عـن الحكومـة املؤقتة 
 ,1958 الجزائرية سـنة  للجمهوريـة 
أسـندت للفقيـد عـدة مهـام بتونس 
الخارجيـة  الشـؤون  وزيـر  رفقـة 
آنـذاك, املجاهد محمـد األمني دباغني.

وبعـد االسـتقالل, التحـق الراحـل 
الشـؤون  بـوزارة  حوحـو  جمـال 
الخارجيـة ليشـغل منصب سـفر يف 
كنـدا ثـم يف جمهورية مـرص العربية 
قبـل أن يتـم تعيينـه وزيـرا للصحة 

ثـم وزيـرا للشـباب والرياضـة.
وأمـام هـذا املصـاب الجلـل، يتقدم 
الحقـوق,  وذوي  املجاهديـن  وزيـر 
التعـازي  بخالـص  ربيقـة,  العيـد 
واملواسـاة اىل أرسة املجاهـد املرحوم, 
راجيـا مـن املـوىل العـيل القديـر أن 
يتغمـده بواسـع رحمته ويلهـم أهله 

وذويـه جميـل الصـر والسـلوان.

الجنايات  أصدرت، امـس، محكمـة 
االبتدائيـة بتيـارت، أحكامـا يف قضية 
قتـل طبيب األطفـال الشـهر، محمد 
أجـراد "طبيـب املالئكـة"، تراوحـت 

بـني الـراءة واملؤبد.
وأدانـت محكمـة الجنايات شـابني 
بالسـجن املؤبـد توبعا بتهمـة تكوين 
جمعيـة أرشار لغرض اإلعـداد لجناية 
سـبق  مـع  العمـد  القتـل  وجنايـة 
الرسقـة  وجنايـة  والرصـد  اإلرصار 
بظـروف الليـل والتعدد واسـتحضار 
بعقوبـة  آخريـن  ومتهمـني  مركبـة، 
و500  نافـذا  سـجنا  سـنوات   10
ألـف دينـار غرامـة مالية، عـن تهمة 
تكويـن جمعية أرشار لغـرض اإلعداد 
هيئـة  وبـرأت  واملشـاركة،  لجنايـة 
الحكمـة سـاحة متهـم خامـس مـن 

جميـع التهـم املنسـوبة لـه.
والتمـس ممثـل الحق العـام عقوبة 
اإلعـدام للمتهمـني الخمسـة قبـل أن 
يرافـع 5 محامـني لصالـح املتهمـني 
ومحاميـة الطرف املدنـي، ويرع يف 
املداولـة قبـل أن تعود هيئـة املحكمة 
بعقوبـة  القاضيـة  لتنطـق  للقاعـة 
املؤبـد ملتهمـني إثنـني و10 سـنوات 
سـجنا نافذا ملتهمـني آخريـن وبراءة 

. متهم

تيزي وزو
الفجر 06:01 

الظهر 12:34 

العصر 15:16 

المغرب 17:38

العشاء 19:00
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مواقيت الصالة للجزائر 
العاصمة وضواحيها

توقعات أحوال الطقس لنهار الغد

الجزائر 
18-14

قسنطينة 
14-09

ورقلة 
26-12

بشار 
25-09

ال تنسوا متابعة صفحتنا على الفايسبوك:

fb.com/akhbarelasbah
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سحب من هذا العدد 
2000 نسخة

وهران 
20-15

أوقـف عنـارص الـدرك الوطنـي 
محـور  مسـتوى  عـى  بغليـزان 
بـني  الرابـط  ببلعسـل  الـدوران 
الطريـق الوالئي رقـم 13 واملحول 
املـؤدي إىل الطريـق السـيار رشق 
متنهـا  عـى  كان  شـاحنة  غـرب 
مـن  وحـدة  ألـف   23 قرابـة 
الكحوليـة،  املروبـات  مختلـف 
ويحمـل صاحبها فاتـورة وهمية، 
املحجـوزات  كلفـة  قـدرت  حيـث 
مليـون سـنتيم، وبعـد   397 بــ 
تنفيـذ تعليمـة النيابـة املحلية، تم 
إنجـاز محـر قضائي، وتسـليم 
أمـالك  مفتشـية  إىل  املحجـوزات 

بغليـزان. الدولـة 

فككـت الفرقـة املتنقلـة للرطة 
القضائيـة عـني زروق بأمـن والية 
تبسـة مجموعـة إجراميـة منظمة 
تحـرف تخزيـن الوقـود للتهريب 
العقليـة  باملؤثـرات  واالتجـار 
مـازوت  لـر  7آالف  وضبطـت 
و20400 كبسـولة قرص مهلوس 
للتهريـب  أخـرى  مـواد  وحيـازة 

لدويل. ا
 وجـاء يف بيـان صحفـي لخليـة 
بأمن  العامـة  االتصـال والعالقات 
"الخـر"  تسـلمت  تبسـة  واليـة 
اسـتمرارا  إنـه  منـه  نسـخة 
إىل  الراميـة  األمنيـة  للمجهـودات 
و  الجريمـة  أوكار  عـى  القضـاء 
املجموعـات  وتقويـض  مالحقـة 
عمليـات  طريـق  عـن  اإلجراميـة 
اسـتباقية نوعيـة نفذتهـا مصالح 
أمن واليـة تبسـة وبعد اسـتغالل 
معلومـات دقيقـة توفـرت للفرقة 
القضائيـة عني  للرطـة  املتنقلـة 
زروق أمـن واليـة تبسـة مفادهـا 
لكميـة  األشـخاص  أحـد  حيـازة 
العقليـة  املؤثـرات  مـن  معتـرة 
الـدويل وبعد  التهريـب  مصدرهـا 
القانونيـة  اإلجـراءات  اتخـاذ 
تـم  بالتفتيـش  إذن  واسـتصدار 
صفصـاف  بلديـة  إىل  التنقـل 
الـورسى أيـن تـم تفتيـش املنازل 
تفتيـش  تـم  كمـا  وملحقاتهـا 
مركبـة رباعيـة الدفع نـوع فورد، 
تـم العثـور بداخلهـا عـى كيـس 
معتـرة  كميـة  يحتـوي  أبيـض 
مـن املؤثـرات العقليـة قـدرت بـ 
20400 كبسـولة نـوع بريقابلني، 
كمـا تم العثـور عى كميـة معترة 
من مـادة املازوت املعـدة للتهريب 
قـدرت بــ 7300 لـر ومضخـة 

. مـازوت 

حوادث المرور

سيتم عرض مساهمتها  في مجال إرساء قواعد الوقاية و السالمة

لقـي 44 شـخصا حتفهـم واصيـب 
1358 اخـرون بجروح  يف 110 حادث 
مـرور وقعـت خـالل الفـرة املمتـدة 

مـن 13 اىل 19 نوفمـر الجـاري.
واوضحـت حصيلة للحمايـة املدنية، 
ان وحداتهـا قامـت بــ 1977 تدخل 
مـن أجـل 1110 حـادث مـرور أدت 
إىل وفـاة 44 شـخصا وجـرح 1358 
آخرين حيـث تم إسـعافهم ونقلهم إىل 

االستشـفائية. املراكز 
ان  الحمايـة  كمـا سـجلت مصالـح 
أثقـل حصيلـة سـجلت عـى مسـتوى 
واليـة بـرج باجـي مختـار بوفـاة 16 
شـخصا يف مكان الحـادث و جرح 03 

آخريـن عـى اثر حـادث مـرور .
كمـا قامت وحـدات الحمايـة املدنية 
خـالل نفس الفـرة بــ 1174 تدخال 
سـمحت بإخمـاد 873 حريـق منهـا 
منزليـة صناعيـة وحرائـق مختلفـة، 
أهمها سـجلت بواليـة الجزائر بـ 117 
حريقـا، البليـدة بــ 76 و تيـزي وزو  

بــ 42  حريقا.
وخـالل الفـرة املمتـدة ما بـني 13 
اىل 19 نوفمـر2022 سـجلت وحدات 
الحمايـة املدنيـة 24989 تدخـل وهذا 
عـى إثـر تلقـي مكاملـات االستغــاثة 
من طـرف املواطنـني، هـذه التدخالت 
أنشـطة  مجـاالت  مختلـف  شـملت 
املتعلقـة  سـواء  املدنيـة  الحمايـة 
بحـوادث املـرور، الحـوادث املنزليـة، 

اإلجـالء الصحـي إخمـــاد الحرائـق 
ملختلـف  األمنيـة  األجهـزة  تغطيـة  و 
لعمليـات  بالنسـبة  التظاهـرات. 
وحـدات  قامـت  الصحـي  اإلجـالء 
الحمايـة املدنية بـ 16491 تدخـــل، 
أيــن تـم مـن خاللهـا إســـعاف و 
مريـض  و  جريـح   16220 إجـالء 
أعـوان  طـرف  مـن  املستشـفيات  إىل 

املدنيـة. الحـــماية 

متهمـني  الجلفـة  محكمـة  أدانـت 
املـواد  يف  املروعـة  غـر  باملضاربـة 
االسـتهالك  ذات  األساسـية  الغذائيـة 
الواسـع بعقوبـة 10 سـنوات سـجنا 
امـس  صـدر  بيـان  حسـب  نافـذا، 
الثالثـاء عـن وكيـل الجمهوريـة لدى 

املحكمـة. ذات 
إطـار  "يف  أن  البيـان  يف  وجـاء 
مواصلـة محاربـة ظاهـرة املضاربـة 
الغذائيـة  املـواد  يف  املروعـة  غـر 
األساسـية ذات االسـتهالك الواسع، قد 
تمـت متابعة 5 متهمـني )د.س - ك.و 
- م.ع - س. م - إ. ع( بعـد إحالتهـم 
عـى املحاكمـة عـن طريـق إجـراءات 
املثـول الفـوري،  صـدر حكـم بإدانة 
املتهمـني ومعاقبـة كل واحـد منهمـا 
بـ10 سـنوات حبـس نافـذا، ومليون 
مـع  نافـذة  غرامـة  جزائـري  دينـار 

عمـال  املحجـوزات  بمصـادرة  األمـر 
بأحـكام املـادة 11 فقـرة 3 من قانون 

الجزائيـة". اإلجـراءات 
قانـون  أن  البيـان  نفـس  وذكـر 
محاربـة املضاربـة غـر املروعة رقم 
ديسـمر   28 يف  الصـادر   21/  15

2021، ينـص عـى تطبيـق عقوبـات 
هـذه  يف  املتورطـني  عـى  صارمـة 
الجرائـم تصـل إىل 30 سـنة سـجنا و 
السـجن املؤبد إذا ارتكبـت الجريمة يف 

إطـار جماعـة منظمـة.

للحمايـة  العامـة  املديريـة  تشـارك 
للصالـون  الرابعـة  الطبعـة  يف  املدنيـة 
الحرائـق  مكافحـة   ، لألمـن  الـدويل 
االسـتعجاالت  يف شـمال إفريقيـا خـالل 
الفـرة املمتـدة مابـني 22 اىل 24 نوفمر 

.  2022
 واوضـح بيـان للمديرية ، انـه     خالل 
هذه املشـاركة سـيتم عرض مسـاهمة و 

تجربـة املديرية العامـة للحمايـة املدنية 
يف مجال إرسـاء قواعد الوقاية و السـالمة 
و األمـن الصناعـي يف املباني و املنشـات 
الصناعيـة و تعزيز الوعـي الوقائي نهيك 

عـن منهجية وضـع مخطـط التدخل.
كما سـيتم خـالل هذا املعـرض ، تقديم 
محارضات مـن طرف ضبـاط مختصني 
يف الوقاية مـن االخطار لفائـدة مرتدي و 

أصحاب املشـاريع .
املختصـة  املصالـح  تقـوم   ، للتذكـر 
املدنيـة  للحمايـة  العامـة  للمديريـة 
و  األمـن  و  السـالمة  معايـر  بمراقبـة 
مرافقـة أصحـاب املشـاريع للتقديـم كل 
التسـهيالت مـن أجل ضمان اسـتثمارات 
مسـتدامة تتوفر فيها كل رشوط السـالمة 

األمـــــــــن. و 

اهتزت مزرعـة "سـوفطة" ببلدية حجوط 
يف تييـازة مسـاء  اإلثنـني عـى وقـع جريمة 
قتـل بشـعة نفذهـا شـاب يف العقـد الثاني 

مـن عمـره يف حـق جـاره القارص .
وبحسـب مصـادر محليـة فـان الجانـي 

البالـغ مـن العمـر 22 سـنة وجـه لجـاره 
القـارص البالـغ من العمـر 16 سـنة طعنة 
خنجـر   عـى مسـتوى القلـب أردتـه قتيال 
، وذلـك عى إثـر شـجار دار بـني الطرفني. 
الفرقـة  عنـارص  تدخلـت  جهتهـا  مـن 

اإلقليميـة للـدرك الوطنـي بحجوط  وشـنت 
رحلـة بحـث عـن املشـتبه فيـه بإرتـكاب 
ظـرف  يف  القبـض  عليـه  لتلقـي  الجنايـة 

وجيـز يف انتظـار تقديمـه للنيابـة.

وفاة 44 �سخ�سا واإ�سابة 1358 اآخرين خالل اأ�سبوع

الجلفة: 10 �سنوات �سجنا في حق 5 م�ساربين

الحماية المدنية ت�سارك في الطبعة الرابعة 
لل�سالون الدولي لالأمن

ع�سريني يزهق روح جاره بحجوط

غليزان: حجز زهاء 23 
األف وحدة من الم�سروبات 

الكحولية
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