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الـدويل  باملطـار  امـس،   حـل 
الجديـد هـواري بومديـن، األمني 
الـدول  مجالـس  التحـاد  العـام 
التعـاون  منظمـة  يف  األعضـاء 
اإلسـامي   محمد قريـي نياس، 
وهذا يف إطار املشـاركة يف أشـغال 
مؤتمر اتحاد مجالـس األعضاء يف 
منظمـة التعـاون اإلسـامي الذي 
 17 دورتـه  الجزائـر  تحتضـن 
يومـي 29 و30 جانفـي الجاري.

وقـد كان يف اسـتقباله االمـني 
العـام للمجلس الشـعبي الوطني   
بـن سـليمان فـؤاد رفقـة نظريه 
بمجلـس االمـة   محمـد دريـي 

دادة.
وكان رئيـس املجلس الشـعبي 
قـد  بوغـايل،  ابراهيـم  الوطنـي، 
شـدد  عـى أهميـة دور وسـائل 
اإلعـام باعتبارهـا سـلطة رابعة، 

الرسـائل  ملختلـف  الرتويـج  يف 
التـي سـتنبثق عـن  واملخرجـات 
املؤتمـر الــ 17 التحـاد مجالس 
منظمـة  يف  األعضـاء  الـدول 
والـذي  اإلسـامي،  التعـاون 
سـينعقد بالجزائر أواخر الشـهر 
الجـاري، وذلك من أجـل إيصالها 
بأوسـع شـكل إىل مختلف البلدان 

اإلسـامية.
هـذا  أن  عـى   بوغـايل،  واكـد 
املؤتمـر يأتي تكريسـا السـتعادة 
الطبيعيـة  ملكانتهـا  الجزائـر 
واملحـوري،  الريـادي  ودورهـا 
ويف  وإسـاميا  وعربيـا  إفريقيـا 
مختلـف الفضـاءات خاصـة بعد 
نجاح اسـتضافتها للقمة العربية،  
مذكرا يف ذات السـياق أن الجزائر 
لم تشـهد حدثـا برملانيـا دوليا يف 
مثـل هـذا املسـتوى منـذ 2004 
تاريـخ اسـتضافتها للمؤتمـر 27 

اإلفريقـي. الربملانـي  لاتحـاد 
املجلـس عـن  رئيـس  وأعـرب 
الوطنيـة  الصحافـة  بـأن  يقينـه 
مضامـني  إثـراء  يف  ستسـاهم 
هـذا املؤتمـر ومـا سيناقشـه من 
اإلسـامي  العالـم  تهـم  مسـائل 
شـعار  يرفـع  وأنـه  خاصـة 
والتنميـة،  العرصنـة  تحديـات 
ولكونـه ينعقـد أيضـا يف ظـرف 
دقيـق عـى الصعيدين اإلسـامي 
والـدويل، تميزه الهجمة الرشسـة 
مقدسـات  لهـا  تتعـرض  التـي 
املسـلمني يف فلسـطني، ومحاوالت 
لتهويـد  الصهيونـي  الكيـان 
القدس الرشيـف وتغييب القضية 

الواجهـة. عـن  الفلسـطينية 

 أكـد، رئيـس مجلس األمة،  صالـح قوجيل ،  
أّن الجزائـر اليـوم بقيادة رئيـس الجمهورية،  
الطريـق  يف  تسـري  تبـون  املجيـد  عبـد 
الصحيـح، وقـد تمّكنـت مـن الحفـاظ عـى 
اسـتقالها السـيايس وهـي تجهـد لتعزيـزه 
الوطنـي  االقتصـادي  قرارهـا  باسـتقالية 
العصيبـة  واملحطـات  الصعوبـات  كّل  رغـم 
التـي واجهتهـا وذلـك من خـال االسـتلهام 
بالبطـوالت  الحافـل  املجيـد،  ماضيهـا  مـن 

والعـرب. والـدروس 
وأبـرز قوجيـل ، يف كلمتـه خـال  فعاليات 
والعرشيـن  الخامسـة  بالذكـرى  االحتفاليـة 
لتنصيـب مجلس األمـة )4 جانفـي 1998 – 
4 جانفـي 2023(، تحـت شـعار "ُربـع قرن 
التقويـم  مـن   .. دسـتوري  رصح  مسـار  يف 
الوطنـي إىل الجزائر الجديـدة، دور الذاكرة يف 
تعزيـز اللحمـة الوطنية ولـم الشـمل يف بناء 
واسـتعادة  املسـتقبل  واسـترشاف  الحـارض 

مكانـة الجزائـر يف املحافـل الدوليـة.
وذكـر قوجيـل،  بالنهـج النوفمـربي الـذي 
اعتمده  رئيـس الجمهورية منـذ بداية عهدته 
الرئاسـية حيـث ربـط تعهداتـه االنتخابيـة 
األربـع والخمسـني بثـورة الفاتح مـن نوفمرب 
1954 تيمنًـا بها وثنى بهـا املراجعة العميقة 
للدسـتور الـذي زّكاه الشـعب يف ذاك الفاتـح 
للمرجعيـة  تجسـيًدا   ،2020 نوفمـرب  مـن 
النوفمربيـة الوطنيـة الخالـدة التـي تُكـّرس 
للدولـة  والديمقراطـي  االجتماعـي  الطابـع 

الجزائريـة.

أّن  األمـة  مجلـس  رئيـس  وأوضـح   
جـاء   2020 نوفمـرب  مـن  الفاتـح  دسـتور 
عميقـا ومتمحـورا حـول املـايض والحـارض 
املفهـوم  أعطـى  خالـه  ومـن  واملسـتقبل، 
الديمقراطيـة، وللدولة  للممارسـة  الحقيقـي 
التـي هي دولـة الجميع من خال املؤسسـات 
وال تتغـرّي يف حـني أّن الحكم هو الـذي يتغرّي 
بحسـب رغبـات الشـعب ويخضـع الختياره 

السـيّد.
 وأشـار صالـح قوجيـل يف كلمتـه إىل أهمية 
العمـل الربملانـي باعتبـاره أداة وصـل بـني 
عـى  الرقابـة  وأداة  والشـعب،  الحكومـة 
عمـل الحكومـة أيًضـا يف إطـار التكامـل بني 
الهيئتـني الترشيعيـة والتنفيذيـة بمـا يخدم 

الصالـح العـام.
وذّكــر صالح قوجيل يف هذا السياق بثوابت 
السياسـة الخارجيـة للجزائر التـي تقوم عى 
عـدم التدخـل يف شـؤون الغري مثلمـا ترفض 
الداخليـة، مـع  التدخـل يف شـؤونها  بادنـا 
وقوفهـا إىل جانـب القضايا العادلـة يف العالم 
املسـتعمرة  الشـعوب  تقريـر  مبـدإ  ودعـم 

. ها ملصري
وختـم بالقول إنّه ينبغـي أن يتوّجه تفكرينا 
اليـوم إىل املسـتقبل ولألجيـال القادمـة، وأّن 
مسـؤولية األجيـال الحاليـة كبرية تجـاه هذه 
األجيال الصاعدة السـيما الشـباب، وكذا دور 
املجلـس األعـى للشـباب واملرصـد الوطنـي 

املدني. للمجتمـع 

 بارشت البعثة االسـتعامية للجنة اإلسـكان 
برنامـج عملهـا، أمـس، حيـث عقدت جلسـة 
عمل عى مسـتوى مديرية األشـغال العمومية 

لواليـة برج باجـي مختار.
وجـرت أشـغال هذه الجلسـة بحضـور كل 
مـن  األمـني العـام للواليـة وبرملانييهـا وكذا 
منتخبـي املجلس الشـعبي الوالئـي باإلضافة 
إىل مديـر األشـغال العمومية وممثـي الرشكة 
 06 رقـم  الطريـق  تهيئـة  بإعـادة  املكلفـة 
ورقـان  مختـار  باجـي  بـرج  بـني  الرابـط 
وتيمياويـن و كذا مكتب الدارسـات واملتابعة.

مسـتجدات  عـن  البعثـة  وفـد  وإلطـاع   
مـرشوع تهيئـة الطريـق الوطنـي رقـم 06، 
قدم مديـر األشـغال العموميـة للوالية عرضا 
تضمـن  وضعيـة أشـغال الطريـق بالنسـبة 
مـن  كـم   140 مسـافة  عـى  األول  للشـطر 
ناحيـة بـرج باجـي مختـار، حيـث أكـد أن 
مجهـودات اللجنة خـال عملها االسـتعامي 
بشـكل  سـاهمت  الفـارط،  آكتوبـر  شـهر 
ملمـوس يف ترسيـع وتـرية األشـغال البالغـة 
حاليـا  نسـبة %48 وذلـك بعدمـا كانـت ال 

.% 27 تتجـاوز نسـبة 
املتوقـع  مـن  أنـه  املسـؤول  ذات  وأعلـن 
السـنة  نهايـة  قبـل  األشـغال  مـن  االنتهـاء 

ليـة. الحا
ويف نفس السـياق، اسـتمع الوفد النشغاالت 
قـدم  حيـث  باإلنجـاز،  املكلفـة  الرشكـة 
مسـؤولوها بدورهـم توضيحـات بخصـوص 
أسـباب توقف اشـغال الشـطر الثاني الذي ال 
يـزال لحـد اآلن تحت ترصف املصالـح املعنية 

بواليـة أدرار.
أوضـح  املعطيـات،  هـذه  كل  عـى  وبنـاء 
رئيـس اللجنـة أن الهدف الرئيي مـن القيام 
بهـذه املهمة هـو تقديم يـد العـون، يف حدود 
صاحيـات اللجنـة، والتدخل لدى السـلطات 
بغيـة تذليـل الصعوبـات التي تعرقل السـري 
الحسـن لهذه املشـاربع التنموية السـيما عى 

مسـتوى  الواليات املسـتحدثة.
ويجـدر التذكـري بـأن البعثـة االسـتعامية 
للجنـة اإلسـكان، التـي حلـت بالواليـة مـن 
أجـل تفقـد أشـغال إعـادة تهيئـة الطريـق 
الوطنـي رقـم 06 الرابـط بـني واليـة بـرج 

باجـي مختار ورقـان وتيمياوين عى مسـافة 
550كـم، سـتواصل مهامهـا بإجـراء مزيـد 

مـن املعاينـة امليدانيـة 
وفـد عـن لجنـة االسـكان والتجهيـز يصل 
واليـة بـرج باجـي مختـار يف إطـار معاينـة 

. نية ثا
وتجـدر االشـارة اىل أنـه حـل،   بواليةبوالية 
بـرج باجـي مختار، وفـد عن لجنة اإلسـكان 
والتجهيـز واألشـغال العمومية بقيـادة  عمار 
اسـتقباله  يف  وكان  اللجنـة،  رئيـس  عوملـي، 
األمني العـام للواليـة الـذي كان برفقة رئيس 
املجلـس الشـعبي الوالئـي،  مديـر األشـغال 
العموميـة  وممثلـني عـن السـلطات املدنيـة 

للوالية. والعسـكرية واألمنيـة  
إطـار  يف  للواليـة  الوفـد  زيـارة  تدخـل  و 
إجـراء معاينـة ثانيـة لنسـبة تقـدم أشـغال 
 06 رقـم  الوطنـي  الطريـق  تهيئـة  إعـادة 
والوقـوف عى مـدى العمل بتوصيـات البعثة 
االسـتعامبة السـابقة التـي اقرتحتهـا خال 
تفقدها نفس املرشوع شـهر آكتوبـر الفارط.

رفـع أعضـاء مجلس األمـة، رسـالة عرفان 
وتقديـر اىل رئيـس الجمهورية,  عبـد املجيد 
تبـون, "نظـري مـا قدمـه للجزائـر وسـعيه 

إلرسـاء حوكمـة سـديدة لجزائـر جديدة".
الذكـرى  إحيـاء  بمناسـبة  رسـالة  ويف 
ال25 لتنصيـب مجلـس األمـة, قرأهـا عضو 
األعضـاء  توجـه  املجلـس، سـاعد عـروس، 
إىل رئيـس الجمهوريـة ب"خالـص عبـارات 
إلرسـاء  سـعيه  نظـري  والعرفـان  الشـكر 

جديـدة". لجزائـر  سـديدة  حوكمـة 
الرعايـة  "هـذه  أن  الرسـالة  يف  وجـاء 
السـامية التـي اسـبغتموها عـى احتفاليـة 
هيئتنـا الدسـتورية أضفت رفعا مؤسسـاتيا 
بغرفتيهـا،  الترشيعيـة  للهيئـة  ومعنويـا 
باعتبارهـا رصحـا دسـتوريا يعمـل بإيقاع 
ديمقراطيـة تعدديـة ومسـؤولية ويحـرص 
جميـع  بـني  والتـوازن  التماسـك  عـى 

السـلطات".
وأضـاف أعضـاء مجلـس األمـة مخاطبني 
الـذي  الدسـتور  "إن  الجمهوريـة:  رئيـس 
يؤسـس  عنوانـا  يعـد  بمراجعتـه  بادرتـم 

االجيـال"،  لجميـع  تبنـى  جديـدة  لجزائـر 
هـي  ال25  الذكـرى  احتفاليـة  أن  مربزيـن 
"بالتأكيـد حـدث سـار يأتـي والجزائريون 
قـد اسـتعادوا ثقتهـم كاملـة يف مؤسسـات 
الدولـة وباتـوا يلمسـون بالفعـل انجـازات 
كبرية بعـد انقضـاء السـنة الثالثـة لتوليكم 
سـدة القـايض االول يف البـاد, وهـي الفرتة 
هيبتهـا  بادنـا  فيهـا  اسـرتجعت  التـي 
ومكانتهـا بني االمـم وواصلت إعـاء مبادئها 
واملحافظـة عـى ثوابتها الخالـدة خلود ثورة 

."1954 نوفمـرب 
--يقـول  اليـوم  أصبحـت  الجزائـر  إن 
"وجهـة  رسـالتهم--  يف  املجلـس  أعضـاء 
مؤتمـرات  لتنظيـم  محبـذا  ومكانـا  عامليـة 
دوليـة وتظاهـرات رياضية رفيعة املسـتوى 
لفتـت أنظـار العالـم اىل بادنا مـن جديد".

وتابعـوا بالقـول: "لقـد أوليتهـم، السـيد 
مـا  الجماعيـة  الذاكـرة  ملـف  الرئيـس، 
مبـارش  واهتمـام  رعايـة  مـن  تسـتحق 
وشـخيص من لدنكـم فأخذ بذلـك زخما غري 
مسـبوق وبمتابعـة فعليـة منكم، اسـتعادت 

فاسـرتجعت  الدبلومـايس  الجزائـر وهجهـا 
مجدهـا وفعاليتهـا وحضورهـا تدافـع عـن 

شـعبها". ومصالـح  مواقفهـا 

الوطني

فريال/ت

فريال/ت

فريال/ت

رغم كّل الصعوبات والمحطات العصيبة التي واجهتها

عقدت جلسة عمل على مستوى مديرية األشغال العمومية

أكدوا إن الجزائر أصبحت اليوم “وجهة عالمية”

قوجيل: الجزائر بقيادة الرئي�س تبون ت�سير في الطريق ال�سحيح

البعثة اال�ستعلمية للجنة االإ�سكان تبا�سر عملها ببرج باجي مختار

اأع�ساء مجل�س االأمة يرفعون ر�سالة للرئي�س تبون هذا فحواها

اسـتقبل  تومـي عبـد القادر 
الربملانيـة  املجموعـة  رئيـس 
للصداقـة " الجزائر-االرجنتني" 
جوليـا  املجلـس،   بمقـر    ،
لـدى  نائـب  بـريي  ارجنتينـا 
وذلـك  املريكوسـور،  برملـان 
بحضـور  سـفري االرجنتني لدى 

الجزائـر.
تنـاول  اللقـاء  وخـال هـذا 
الثنائيـة  العاقـات  الطرفـان 
الحافـل  التاريخـي  البعـد  ذات 
بالنضـال املشـرتك بـني البلدين 
والتـي  الصديقـني،  والشـعبني 
والتضامـن  بالتعـاون  تتسـم 
املتبـادل، حيـث ذكـر  والدعـم 
الروابـط  بقـوة  تومـي  السـيد 
اإلنسـانية التي تجمع الشـعبني 
الشـعب  والتـي خلدتها مواقف 
مسـاندته  يف  األرجنتينـي 
للجزائـر إبـان حـرب التحرير.                   
 ويف هذا السـياق، اسـتعرض 
رئيـس مجموعـة الصداقة عددا 
االهتمـام  ذات  املسـائل  مـن 
املشـرتك، السـيما تلـك املتعلقة 
بالقضايـا الراهنـة عـى غـرار 
الفلسـطينية وقضيـة  القضيـة 
مذكـرا  الغربيـة،  الصحـراء 
بالسياسـة الخارجيـة للجزائـر 
التدخـل  عـدم  يف  واملتمثلـة 

للـدول  الداخليـة  الشـؤون  يف 
واعتمـاد الحـل السـلمي وفـق 

املتحـدة. األمـم  قـرارات 
 كما ذكـر  تومي بان الجزائر 
تحت قيـادة رئيـس الجمهورية  
عبد املجيـد تبون بـدأت مرحلة 
تقـوم  تاريخهـا  مـن  جديـدة 
عى إصاحـات عميقـة ونهضة 
شـاملة يف كل القطاعـات، كمـا 
دعي نفـس املتحـدث اىل أهمية 
الربملانـني  بـني  التواصـل  مـد 
الزيـارات  تبـادل  خـال  مـن 
املبادرات  واللقاءات إلنجـاح كل 
التنسـيق  تعزيـز  اىل  الراميـة 
املؤسسـتني  بـني  والتشـاور 

الترشيعيتـني.
ومـن جهتهـا نوهـت  جوليا 
بتقويـة  بـريي  ارجنتينـا 
والتـي  السياسـية،  العاقـات 
االقتصاديـة  العاقـات  نمـت 
والتجاريـة إىل أعى املسـتويات، 
كمـا طالبـت بـرورة تفعيلها 
ملـا لهـا مـن أهميـة يف تقريـب 
وتوطيـد  النظـر  وجهـات 
عاقـات التعـاون والرشاكة من 
خال تبـادل الزيـارات والوفود 
مجموعتـي  عـرب  والتشـاور 

الربملانيـة. الصداقـة 

التاأكيد على تقريب وجهات النظر 
وتوطيد علقات التعاون الم�سترك

فريال/ت

تومي يستقبل جوليا ارجنتينا بيري نائب لدى 
برلمان الميركوسور

فريال/ت فريال/ت

رئيـس  بوغـايل  إبراهيـم  تـرأس   
الوطنـي، مؤخـرا،  الشـعبي  املجلـس 
رؤسـاء  مـع  تنسـيقيا  اجتماعـا 

الربملانيـة. املجموعـات 
وتـم خـال هـذا االجتمـاع تقديـم 
األيـام  تنظيـم  تخـص  عـروض 
القوانني  الربملانيـة ووضعية مشـاريع 
قيـد الدراسـة عـى مسـتوى اللجـان 
كيفيـة  بحـث  جانـب  إىل  الدائمـة، 
الربملـان  دور  تعزيـز  ىف  املسـاهمة 
السياسـية وترقيتـه نحـو  الحيـاة  يف 
رئيـس  جهـود  مـع  تماشـيا  التميـز 

الجمهوريـة السـيد عبـد املجيـد تبون 
يف بنـاء مؤسسـات قوية تحظـى بثقة 
تسـتعيد  جديـدة  جزائـر  يف  الشـعب 
وهجهـا ومكانتها عى شـتى األصعدة.
 وتـم خـال هـذا االجتمـاع أيضـا 
املتصلة  االجـراءات  كافـة  اسـتعراض 
باإلعـداد والتحضري للـدورة 17 ملؤتمر 
يف  األعضـاء  الـدول  مجالـس  اتحـاد 
منظمـة التعاون اإلسـامي سـواء من 
حيث مسـتوى التمثيل أو املشـاركة أو 

اللوجسـتيك.

 االأمين العام التحاد مجال�س الدول 
االأع�ساء في منظمة التعاون االإ�سلمي  

محمد قري�سي نيا�س يحل بالجزائر

بوغالي يتراأ�س اجتماعا تن�سيقيا
 مع روؤ�ساء المجموعات

في إطار المشاركة في أشغال مؤتمر 
االتحاد الذي تحتضنه الجزائر قريبا
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 تكثيف الجهود والعمل على تغيير اأنماط االإنتاج وا�ستهلك الطاقة

 تقلي�س فاتورة اال�ستيراد من 63 مليار دوالر �سنويا اإلى نحو 38 مليار دوالر
 احتياطي ال�سرف فاق 60 مليار دوالر و�سادراتنا خارج المحروقات في حدود 7 مليار دوالر الأول مرة في تاريخ الجمهورية

الوطني

رفع العراقيل أمام االستثمار تعد في صدارة األولويات

الرئي�س تبون: نحن ما�سون دون هوادة في تعزيز ما تحقق من مكا�سب

 أكـد رئيـس الجمهوريـة، عبـد املجيـد تبون، عـى رضورة املـي قدمـا يف تعزيز مـا تحقق من مكاسـب خالل السـنوات 
األخـرة، مربزا أن املسـائل املتعلقة بتحسـن املسـتوى املعيـي للمواطن وترقيـة الخدمـة العمومية ورفـع العراقيل أمام 

االسـتثمار تعد يف صـدارة األولويات.

وأوضـح الرئيـس تبـون، يف كلمـة لـه خـال 
إرشافـه عى لقـاء الحكومـة بالوالة بقـرص األمم: 
"نحـن ماضـون دون هـوادة يف تعزيز مـا تحقق 
مـن مكاسـب خـال السـنوات الثـاث األخرية"، 
مشـريا اىل املسـائل التـي تشـكل أولوية بالنسـبة 
للحكومـة وعى رأسـها تحسـني معيشـة املواطن 
وترقيـة أداء املرافـق العامـة والخدمـة العموميـة 
ورفـع العراقيل أمام االسـتثمار والدفـع بالفاحة 
لتحقيـق نتائـج أفضل مـع خلق مناصب الشـغل 
للشـباب وإنشـاء مؤسسـات صغـرية ومتوسـطة 

وغريهـا مـن متطلبـات التنمية املسـتدامة.

اللقاء يهدف إىل إضفاء الفعالية عى أداء 
الجماعات املحلية

كمـا لفت يف سـياق ذي صلـة، إىل أن هذا اللقاء 
الـذي يجمع بـني الجهـاز الحكومي واملسـؤولني 
املحليـني يرمـي إىل "إضفـاء الفعاليـة عـى أداء 
املتخـذة  القـرارات  وتنفيـذ  املحليـة  الجماعـات 
ضمـن رؤيـة جديـدة تهـدف اىل إحـداث التغيري 
عـى  للقضـاء  واملفاهيـم  الذهنيـات  يف  الـازم 

والطفيليـة". البريوقراطيـة  املمارسـات 
القـرارات  مـن  املتوخـاة  الغايـات  ولبلـوغ 
املتخـذة ضمـن مسـعى ترسيـع سـري العمليـات 
واالجتماعيـة  االقتصاديـة  بالتنميـة  املرتبطـة 
املحليـة, توجـه الرئيـس تبـون إىل الـوالة, داعيـا 
إياهـم مجـددا إىل "التحـرر مـن الـرتدد والتحي 
التحديـات  وجـه  يف  والجـرأة"  املبـادرة  بـروح 
واملائـي,  والغذائـي  الطاقـوي  باألمـن  املتعلقـة 
وهـي املرحلة التـي "نسـعى فيها لتثبيت أسـس 
الحوكمـة الجديـدة مـن خـال خلـق الظـروف 
املحفـزة عـى ترقيـة االسـتثمار وتنويـع مصادر 
التمويـل عـى مسـتوى الواليـات باالعتمـاد عـى 
االمكانيات املتوفرة وتحسـني أسـاليب التسـيري".
كمـا ثمـن رئيـس الجمهوريـة، عبـد املجيـد 
التـي يبذلهـا الـوالة مـن أجـل  تبـن،  الجهـود 
بعـض  تسـيري  تعيـق  التـي  املشـاكل  "حلحلـة 
املؤسسـات االقتصاديـة", األمـر الـذي سـمح يف 
ظـرف وجيـز  مـن "خلـق املئـات مـن الوحدات 
االقتصاديـة وفتح نحـو 52 ألف منصب شـغل", 

مشـددا عـى رضورة "الحفـاظ عى هـذه الوترية 
مسـتقبا".

املناسـبة  هـذه  تبـون  الرئيـس  انتهـز  كمـا 
ليطمـن الـوالة بخصـوص املحاسـبة التـي قـد 
"أخـذ  بأنـه  إياهـم  مذكـرا  لهـا,  يتعرضـون 
شـخصيا هواجسـهم بعني االعتبار", ليشـدد عى 
رضورة التفريـق بـني الخطـأ اإلداري والنسـبي 

الخطـأ املقصـود.  وكـذا 

الوايل "يحظى بكافة الصالحيات 
عى مستوى واليته"

 وحـرص رئيس الجمهورية عـى التنبيه إىل أن 
الـوايل "يحظـى بكافـة الصاحيات عى مسـتوى 
واليتـه" وأن لديـه "الحق يف اتخاذ القـرارات التي 
يـرى بأنها مناسـبة يف كافة القطاعات, باسـتثناء 

الدفـاع الوطني والبيداغوجيـا الرتبوية".
وضمن هذا املسـعى, سـتعرف السـنة الجارية 
"تغيـري" قانونـي البلديـة والواليـة, الغايـة منـه 
للمنتخـب  حقيقـي  دور  إرسـاء  اىل  "الوصـول 
حتـى ال يبقـى مجـرد منفذ لقـرارات الدائـرة أو 
الواليـة".، كمـا سـيتم, يف ذات اإلطـار, تكويـن 
املنتخـب بصـورة دوريـة حتى يكون عـى اطاع 
عـى كافـة الصاحيـات املخولـة لـه, وهـو مـا 
القـرارات  عـن  نهائيـا  "االبتعـاد  مـن  سـيمكن 

الفرديـة. واألحـكام  املتسـلطة 

الجزائر حققت نتائج تحسد عليها بالرغم من 
الوضع االقتصادي العاملي املتقهقر

كمـا ثمن رئيـس الجمهورية، العمـل الذي قام 
بـه الـوالة ومختلف الـوزارات ومؤسسـات الدولة 
يف مسـار إنقـاذ االقتصـاد الوطنـي، حيـث تـم 
"الوصـول اليـوم إىل نتيجة نحسـد عليهـا ونادرا 
مـا يتـم تحقيقهـا يف ظـل الوضـع االقتصـادي 
العاملـي القائـم الـذي يعـرف تقهقرا اليـوم بعد 

اآلخر".
واسـتعرض باملناسـبة جملـة مـن املـؤرشات 
التـي تؤكـد ذلك, أهمهـا "التقليص من االسـترياد 
للتقشـف",  أو تعريضـه  املواطـن  دون حرمـان 
االسـترياد  "إيقـاف  بفضـل  تحقـق  مـا  هـو  و 

تـم  بأنـه  الصـدد  هـذا  يف  وأوضـح  املزيـف". 
تقليـص فاتـورة االسـترياد مـن 63 مليـار دوالر 
سـنويا إىل نحو 38 مليار دوالر، مشـريا اىل أن هذا 
املسـار "سـيتواصل مسـتقبا". وبعـد أن ذكـر 
بالظـروف االقتصاديـة املتأزمـة التـي كانـت قد 
مـرت بهـا الجزائـر, شـدد الرئيس تبـون عى أن 
"الدولـة الجزائريـة لن تنهـار, عكس مـا تتوقعه 
بعـض األطـراف وتتناقله عـى وسـائل التواصل 
الـرصف  احتياطـي  أن  إىل  االجتماعـي", مشـريا 
الـذي يتجـاوز حاليـا ال60 مليار دوالر "يسـمح 
للجزائـر, حتـى يف حال حـدوث أزمـة اقتصادية, 
باالسـترياد ملـدة سـنتني دون صعوبـات، غـري أن 
هـذا ال يعنـي التبذيـر", مثلمـا أكـد عليـه رئيس 

الجمهوريـة.
عـن  أعـرب  فقـد  للصـادرات,  بالنسـبة  أمـا 
أملـه يف أن تتضاعـف مداخيلهـا مسـتقبا بعـد 
تاريخهـا,  يف  مـرة  ألول  الجزائـر,  "تمكنـت  أن 
مـن تصديـر مـا يقـارب 7 مليـار دوالر خـارج 

الفارطـة". السـنة  املحروقـات 
كمـا أفـاد, يف الشـق ذاتـه, بـأن نسـبة النمو 
قـد ارتفعـت إىل 1ر4 باملائـة، األمـر الـذي تحقق 
--مثلمـا اضـاف-- "بفضـل التسـهيات التـي 
أن  أمـل  االسـتثمار, عـى  اسـتفاد منهـا قطـاع 
تتجـاوز هـذه النسـبة 5 باملائـة سـنة 2023".

وتوقف رئيـس الجمهورية أيضـا عند املنحنى 
التنـازيل الـذي تعرفـه نسـبة التضخم التـي تبلغ 
حاليـا "نحـو 9 باملائـة", غـري أنها "ال تـزال, يف 
نظرنـا, يف مسـتوى غري مقبـول حتـى وإن كانت 
غـري مرتفعـة مقارنة بنسـب التضخـم العاملي", 

الجمهورية.  مثلما ذكـر رئيـس 

إحداث قطيعة نهائية مع أساليب هدر املال 
العام وسطوة املال الفاسد

مـن جهـة أخـرى, عـرج الرئيـس تبـون عى 
املعركـة التي تخوضها الجزائر يف سـبيل التصدي 
للمال الفاسـد, معربا عن أملـه يف "إحداث قطيعة 
نهائيـة مـع أسـاليب هـدر املـال العام وسـطوة 
املال الفاسـد الذي ال تـزال رواسـبه املقيتة تغذي 

بـؤر مقاومـة التغيري هنـا وهناك".

وشـدد, يف هذا السـياق, عـى رضورة التصدي 
لهـذه املمارسـات "بـكل حـزم, ويف ظـل سـلطة 
تمـارس  التـي  الدولـة  هيبـة  وحفـظ  القانـون 
بأسـاليب حضاريـة بعيدا عـن التسـلط", ليتابع 
مـن  وأكثـر  اليـوم  مجنـدون  "نحـن  بالقـول: 
أي وقـت مـى ملحاربـة مـا تبقـى مـن الفسـاد 

واملفسـدين''.
األمـوال  نـداء" ألصحـاب  "آخـر  كمـا وجـه 
سلسـلة  يف  ضخهـا  إىل  فيـه  يدعوهـم  املكدسـة 
االقتصـاد الوطنـي وإيداعهـا يف البنـوك, مذكـرا 
إياهـم بأنـه "تـم توفري الكثـري مـن الضمانات يف 

هـذا االتجـاه".

الرئيس يقف عند االنتصارات 
التي حققتها الجزائر

رئيـس  سـجل  الدبلومـايس,  الشـق  ويف 
الجمهوريـة االنتصـارات املتواصلة التـي حققتها 
الجزائـر عـى هـذا الصعيـد, متوقفـا عنـد القمة 
العربيـة التـي احتضنتهـا مطلع نوفمـرب الفارط، 
والتـي عرفـت "أكـرب نسـبة مشـاركة يف تاريـخ 
القمـم العربية السـابقة" بعـد أن "توقع البعض 

عـدم تنظيمهـا أو فشـلها".
فبعـد أن كان هـذا املوعـد قمـة للـم الشـمل 
هـذا  عـى  الجزائـر  "سـتواصل  الفلسـطيني, 
الـدرب", يقـول رئيـس الجمهوريـة الـذي أعرب 
عـن أملـه يف أن تصبـح دولـة فلسـطني, خـال 
السـنة الجاريـة, "عضـوا كامل الحقـوق يف األمم 

املتحـدة".
الصحـراء  مـع  التضامـن  بخصـوص  أمـا 
الغربيـة, فقـد جـدد الرئيـس تبـون تأكيـده عى 
أنهـا تعتـرب "قضيـة مبـدأ بالنسـبة للجزائر ولن 

تتخـى عنهـا".
كمـا أعـرب أيضـا عـن أملـه يف أن تتوصـل 
الشـقيقة ليبيـا إىل تنظيـم انتخابـات قبـل نهاية 

.2023

الوالة مطالبون باإلصغاء النشغاالت املواطنن
وأمـر رئيـس الجمهوريـة,  عبد املجيـد تبون,  
الوالة باإلصغـاء "عن قرب" النشـغاالت املواطنني 

قصـد إرسـاء الطمأنينـة لديهم وخلـق "فضاءات 
حواريـة منتظمـة" مـع الهيئات الدسـتورية التي 

تمثـل مختلف أطياف الشـعب.
الجمهوريـة  رئيـس  أسـدى  الصـدد,  وبهـذا 
توجيهـات إىل الـوالة مـن أجـل "خلـق فضـاءات 
حواريـة منتظمة مـع املرصـد الوطنـي للمجتمع 
املدنـي قصد اإلصغاء لانشـغاالت املرفوعة باسـم 
الشـعب", مشـريا إىل أن املرصـد "يمثـل املواطن 
بـكل أطيافه وهـو هيئة مؤهلـة دسـتوريا للتكلم 
باسـمه". وفيمـا دعـا إىل "اعتمـاد حـوار منظم, 
دسـتوري, حضـاري ووطني بني الـوالة واملجلس 
األعـى للشـباب", أكـد الرئيـس تبون أن وسـيط 
الجمهوريـة يتعـني عليـه "اإلصغـاء النشـغاالت 
املواطنـني ونقلهـا وتصحيح األوضـاع إن أمكن".
مـن جهـة أخـرى, كشـف الرئيـس تبـون أن 
"السـنة الجارية ستشـهد تغيـري قانونـي البلدية 
و الواليـة", موضحـا أن األمـر يتعلـق ب"تغيـري 
إىل  الوصـول  وليـس بتصحيـح" وذلـك بهـدف 
"منتخـب حقيقـي".، وأضاف أن قانونـي البلدية 
التشـاركي  البنـاء  الواليـة "سـيتممان هيـكل  و 

لابتعـاد عـن التسـلط والحكم الفـردي".
واعتـرب الرئيـس تبـون، أن املنتخبـني املحليني 
للقـرارات,  ومنفذيـن  مسـريين  مجـرد  "ليسـوا 
بـل لديهـم كل الصاحيـات تحت رقابـة القانون 
رضورة  مـربزا  تعزيزهـا",  عـى  نعمـل  ونحـن 
"التكويـن الـدوري للمنتخبني املحليـني لتمكينهم 
مـن االطـاع عـى جميـع النصـوص القانونيـة 
املتاحـة". كمـا نوه الرئيـس تبون اىل أنـه "انتهى 
الصـرب وبلـغ السـيل الُزبى ال تـزال هنـاك أموال 
مكدسـة ومدفونـة، أدعـو أصحابها آلخـر مرة إىل 
إدماجهـا يف السـوق قانونـا مـن خـال البنـوك، 

الضمانات. فقـد منحنـا كل 
وعـى الصعيـد الدبلومـايس ، جـدد الرئيـس 
تبـون التأكيـد يف معرض حديثه عـى أن الصحراء 
الغربيـة قضيـة مبـدأ دفاع عـن القضايـا العادلة 
عـرب العالـم. وأضـاف الرئيـس أن ، عـام 2023 
سـيكون عام فلسـطني دولـة كاملـة العضوية يف 
األمـم املتحدة بحـول الله.-يقول الرئيـس تبون-.

فريال/ت

مراد: الوالي مطالب بالبحث عن �سبل 
خلق الثروة في واليته

بن عبد الرحمان: لقاء الحكومة بالوالة �سمح بت�سليط 
ال�سوء على موؤ�سرات االأداء المركزي والمحلي

قال ان الرئيس تبون قدم كل الدعم لهم لتفعيل  
دورهم في الميدان

دعا الى االلتفاف حول رؤية مدمجة ومتجانسة لمسايرة المعطيات

الجماعـات  و  الداخليـة  وزيـر  أكـد 
املحليـة و التهيئـة العمرانيـة،  ابراهيـم 
مـراد، أن لقـاء الحكومـة-والة, كان ثريا 
عبـد  الجمهوريـة  رئيـس  بتوجيهـات 
املجيـد تبون، الـذي قـدم كل الدعم لوالة 
الجمهوريـة مـن أجـل تفعيـل دورهم يف 

ن. مليدا ا
عـى  لـه  كلمـة  يف  مـراد   وأوضـح 
هامـش اختتـام  لقـاء الحكومـة- والة, 
اعتـرب  أن اللقـاء الـذي جاء تحت شـعار 
" التنميـة املحلية,تقييـم و افـاق", كان 
فرصـة اخـرى ليـدرك والة الجمهوريـة 
حجـم الدعـم و التأييـد الذيـن يحظـون 
به مـن قبل رئيـس الجمهوريـة, بغرض 

تفعيـل دورهـم يف امليـدان. 
أن "الـوايل  ذاتـه،   الوزيـر  واضـاف 
مطالـب بالبحـث عن سـبل خلـق الثورة 
يف واليتـه و تثمـني كل قدراتها", مشـريا 
إىل أن "اللقـاء يف حـد ذاتـه جـاء كتقييم 
مرحـي للوصـول بالتنميـة املحليـة عرب 
مختلـف واليـات الوطـن اىل مسـتويات 
افضـل ممـا هـي عليـه االن خاصـة وأن 
االمكانـات  و  املؤهـات  تمتلـك  جلهـا 

لذلك". االزمـة 
اللقـاء  توصيـات  اىل  مـراد  عـاد  و 
االخـري للحكومـة -والة, و الـذي كان يف 

سـبتمرب املنـرصم , حيـث اكد انـه " بناء 
عـى تلـك التوصيـات تـم اليـوم تقييـم 
االداء املنجـز, دون انتظـار أن تمر سـنة 
كاملـة للوقـوف عـى مـا تـم انجـازه, 
تفاديـا الي اخطاء محتملة يف السياسـات 
التي تـم اعتمادهـا للتكفل باالنشـغاالت 

املطروحـة".
املجالـس  "رؤسـاء  الوزيـر  دعـا  و 
الشـعبية الوالئيـة ايضا اىل لعـب دورهم 
الواليـة,و  قـدرات  لتثمـني  يجـب  كمـا 
النهـوض بالتنميـة املحلية,مـع تحريـر 
بغيـة  القطاعـات,  مختلـف  يف  املبـادرة 
مختلـف  يف  املواطنـني  تطلعـات  تلبيـة 

القطاعـات". و  املجـاالت 
التـي  القـدرات  أن " اسـتغال  قـال 
الوطـن  واليـات  مختلـف  بهـا  تتمتـع 
سـتمكن الجزائـر ال محالـة مـن تقليـل 
دعـم  اىل  ,اضافـة  الخـارج  اىل  التبعيـة 
الصـادرات خـارج قطـاع املحروقـات".
و فيمـا يخـص ملـف مناطـق الظل, 
قـال مـراد, أن "الفـرتة األخـرية عرفـت 
للمسـتوى  بالنسـبة  ملحوظـا  تحسـنا 
املعيـي لسـاكنة تلـك املناطـق, و قـد 
6 مايـني  قرابـة  التحسـن  هـذا  شـمل 

مواطـن كأقـل تقديـر ". 

أكـد الوزير األول، أيمن بـن عبد الرحمان، 
أن لقـاء الحكومـة بالـوالة, املنعقـد بقـرص 
األمـم )الجزائـر العاصمة(، سـمح بتسـليط 
الضـوء عـى بعـض مـؤرشات األداء، سـواء 
عـى الصعيـد املركـزي أو املحـي، وأظهـر 
تحقيق "نتائـج إيجابية السـتدراك النقائص 

املسـجلة يف تلبيـة حاجيـات املواطنـني".
لـه  كلمـة  يف  الرحمـان  عبـد  بـن  وقـال 
لقـاء  ألشـغال  الختاميـة  الجلسـة  خـال 
الحكومـة بالـوالة الـذي نظـم تحت شـعار 
"التنميـة املحليـة: تقييـم وآفـاق", أن هـذا 
يسـمح  معهـودا  تقليـدا  "بـات  االجتمـاع 
للحكومـة بالوقـوف عى مـدى تنفيذ مختلف 
السياسـات العمومية التـي تبارشها وتقيمها 
بـكل موضوعيـة بمعيـة الـوالة الذيـن هـم 

ميدانيـا". بتجسـيدها  معنيـون 
رئيـس  بتوجيهـات  األول  الوزيـر  وذكـر 
خـال  تبـون،  املجيـد  عبـد  الجمهوريـة، 
افتتـاح لقـاء الحكومـة مـع الـوالة سـبتمرب 
املنـرصم، والـذي حـث خالـه عـى رضورة 
جعـل  أجـل  مـن  جديـدة  مقاربـة  إرسـاء 
التنميـة املحلية يف قلب السياسـة االقتصادية 
للبـاد، مـع تسـطري األهـداف والعمـل عـى 

. تحقيقهـا
لنـا  سـمح  اليـوم  "لقـاء  أن  واعتـرب 
بتسـليط الضـوء عى بعـض مـؤرشات األداء 

عـى جميـع املسـتويات، سـواء كانـت عـى 
أنـه  مـربزا  املحـي",  أو  املركـزي  الصعيـد 
"بالفعـل، ومـن خـال االسـتماع إىل بعـض 
يمكـن بصفـة  والـوالة،  الـوزراء  مداخـات 
عامـة اسـتخاص أنـه تـم تحقيـق بعـض 
النتائـج اإليجابيـة فيما يخص الشـق املتعلق 
تلبيـة  يف  املسـجلة  النقائـص  باسـتدراك 
حاجيـات املواطنـني األساسـية، عـى غـرار 

الظـل". التكفـل بسـكان مناطـق 
ويف الجانـب االقتصـادي, حـث بـن عبـد 
الرحمـان الـوالة عـى املبـادرة عى املسـتوى 
املحـي للمسـاهمة يف إعـادة بعـث ديناميكية 
اقتصاديـة شـاملة عـى مسـتوى كل ربـوع 

. لوطن ا
رضورة  عـى  السـياق  نفـس  يف  وأكـد 
"االلتفـاف حـول رؤيـة مدمجة ومتجانسـة 
أهـداف  تفرزهـا  التـي  املعطيـات  ملسـايرة 
التنميـة املسـتدامة وتكييـف أجنـدة الربامج 

متطلباتهـا''. مـع  التنمويـة 
وفيمـا تعلـق بالتحديات املرتبطـة باألمن 
رئيـس  أن  األول  الوزيـر  قـال  الغذائـي، 
الجمهوريـة "لطاملـا أكد انه يجب أن تشـكل 
هـذه االخرية مركـز اهتمامات كل املسـؤولني 
عـى مختلـف املسـتويات بمـا يف ذلـك عـى 

مسـتوى الجماعـات املحليـة".
وذكـر يف هـذا الصـدد بإطـاق "برنامج 

انجاز محطـات تحلية مياه البحـر يف مرحلة 
أوىل تخـص خمسـة محطـات تحليـة كربى 
اليـوم،  يف  مكعـب  مـرت   300.000 بسـعة 
والتـي هي يف طـور اإلنجاز، وسـيتم االعتماد 
كذلـك عـى مقاربة عمليـة يف اسـتغال املياه 

الجوفيـة بصفـة عقانية".
شـدد  الطاقـوي،  باألمـن  يتعلـق  وفيمـا 
الوزيـر األول عـى أهميـة "تكثيـف الجهود 
والعمـل عى تغيـري أنماط اإلنتاج واسـتهاك 
الطاقـة مـع انتهـاج مسـار فعـي يضمـن 
طاقـوي  مزيـج  نحـو  التدريجـي  االنتقـال 
بإيفـاد  الـوالة  حاثـا  ومتـوازن"،  مسـتدام 
تقارير شـهرية تخـص االسـتبدال الطاقوي 
عـى مسـتوى الجماعـات املحلية مع اسـداء 
الطاقـة  مشـاريع  نحـو  للتوجـه  توصيـات 
الشمسـية لتزويد مقرات البلديـات والواليات 

. قة لطا با
ويف سـياق آخـر، أكـد الوزيـر األول عـى 
ومسـاعدتها  البلديـات  "مرافقـة  رضورة 
بمختلـف الخربات التقنيـة والعلمية لتمكينها 
مـن مسـايرة اآلليـات الجديدة التـي تعكف 
الدولـة عى تعزيزهـا من خـال التوجه نحو 
الرقميـة  التكنولوجيـات  اسـتخدام  حتميـة 
التـي تعتـرب أدوات البـد مـن اسـتغالها يف 

املحلية. التنميـة  خدمـة 
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الجزائريـة   النقابـات  كونفدراليـة  دعـت 
بسـحب مرشوعي قانـون الحق النقابـي إىل غاية 
البـث فيهما مـع النقابـات دون اقصاء، مشـددة 
للحريـات  اقصـاء  املرتقـب  القانـون  هـذا  ان 

والحـق النقابـي جملـة وتفصيـا.
النقابـات  كونفدراليـة  امـس  واعتـربت 
الجزائريـة  يف نـدوة صحفيـة ان  رفـع التمثيـل 
النقابـي يف مـرشوع هـذا القانـون اىل نحو 30يف 
املئـة هـذا الذي لـن تسـتطيع النقابـات تحقيقه 
مـا يعـد رشط تعجيـزي ومقصـود دون شـك،  
باعتبـار انـه ال يتوافـق مـع مغطيـات للواقـع، 
مشـرية أن األسـباب التـي تدعـو ايل سـحب هذا 
املـرشوع هـو يف عـدم ارشاك املنظمـات النقابية 
لـدى إعداده، مـرشوع قانون النقابـات يتعارض 
مع ما جـاء يف الدسـتور واملواثيـق التي صادقت 

الجزائر. عليهـا 
وحسـب ذات التنظيـم الـذي يضـم نقابـات 
مـن مختلـف قطاعـات الوظيـف العموميـة  ان 
مـرشوع قانون الحـق النقابي يقـوض الحريات 
ويتدخـل بشـكل مبـارش وغـري صحيـح يف عمل 
املنظومة النقابيـة لعمال الرتبيـة، االرضاب الذي 
يعد حق دسـتوري قوضـه هذا القانـون للنقابي 
بـرشوط تعجيزيـة وليس مثل مايروج له شـكليا 
فقـط، سـنعمل بجـد مـن اجـل اعـادة النظر يف 

هـذا للقانـون النقابـي دون السـماح بتمريره.
وقـال اليـاس مرابط رئيـس النقابـة الوطنية 
صوتنـا  "نضـم  العمومـي  الصحـة  ملمـاريس 
لجميـع النقابـات التـي نتشـارك معهـا املواقف 
بسـحب  نطالـب  مرابـط:  وأضـاف  واملصـري، 
مـرشوع قانـون الحق النقابـي ونطالـب باعادة 
النظـر فيـه بـارشاك جميـع النقابـات، نطالـب 
وتحمـل  التدخـل  الوصيـة  الجهـات  جميـع 
مسـؤوليتها باعتبـار ان الحـق النقابـي مهـدد 

مبالغـة. دون  بالضيـاع 
مـن جهـة أخـرى قـال جمـال غـول رئيـس 
نقابـة االمـة انه اذا مـا تم  اقـرار هـذا للقانون، 
يمكـن  وال  ضعيـف  سـيكون  النقابـي  العمـل 
التكهـن بعـدد النقابـات التي تبقـى منخرطة يف 
امليدان،اليوجـد اليـات توضـح من هـي النقابات 
التـي سـتكون اكثـر تمثيـل يف حـال اقـرار هذا 
للقانـون لذلـك ال يمكـن التكهـن بمن سـتطاله 

االقصاء. مقصلـة 
وجـددت الكونفدراليـة تمسـكها بالبيان الذي 
اصدرتـه ، غقـب عقدهـا الجتمـاع يف 11 جانفي 
الجاري، باملقـر املركزي لاتحـاد الوطني لعمال 
الرتبيـة والتكوين، لدراسـة مسـتجدات السـاحة 
الوطنيـة، السـلطات العموميـة إىل الرتخيص لها 
باملشـاركة يف النقاشـات حـول مـرشوع قانوني 
كيفيـة ممارسـة الحـق النقابـي والوقايـة مـن 
النزاعـات الجماعية وحـق اإلرضاب، تطبيقا ملبدأ 
الحـوار االجتماعي، وذلـك ألجل إثرائهما بسـبب 

بعـض التحفظـات املرفوعة مـن قبلها.
قضيـة  جديـد  مـن  الكونفدراليـة  وابـرزت 
املقرتحـة،  املـواد  لبعـض  املكتنـف  الغمـوض 
وكثرة اإلحـاالت عى التنظيم وإعطـاء صاحيات 
واسـعة لـإدارة عـى حسـاب ممثـي املوظفني، 
فضـا عـن اإلقـرار ببعـض الحقوق، مـع وضع 
رشوط إجرائيـة تعجيزيـة، عـى حـد تعبريهـا.

يف االخـري ارصت أن حمايـة القـدرة الرشائيـة 
لهـا أولوية بـارزة، ال يمكن تحقيقها دون إنشـاء 
مرصـد وطني للقـدرة الرشائية، مجـددة مطالبة 
االسـتداللية،  النقطـة  قيمـة  برفـع  الحكومـة 
ألجـل أن تكـون الزيـادات الجديـدة التـي أقرها 
الرئيـس تبـون يف األجور، أكثـر أهمية بالنسـبة 

العمومية. الوظيفـة  ملسـتخدمي 

شـددت وزارة الرتبيـة الوطنية 
عـى "إلزاميـة" مشـاركة تاميـذ 
التعليـم  مـن  الخامسـة  السـنة 
تقييـم  امتحـان  يف  االبتدائـي 
املكتسـبات الـذي سـيدخل حيـز 
التنفيـذ هـذه السـنة, مؤكـدة أن 
عـدم املشـاركة يف هـذا االمتحـان 
مـن شـأنه حرمانهم مـن االنتقال 

املتوسـط. التعليـم  ملرحلـة 
وأصـدرت وزارة الرتبية تعليمة 
أشـارت فيـه إىل "إلزاميـة إجـراء 
امتحـان تقييم املكتسـبات مرحلة 
تلميـذ  لـكل  االبتدائـي  التعليـم 
يزاول دراسـته يف مسـتوى السنة 
الخامسـة من التعليـم االبتدائي", 
مشـاركة  "عـدم  أن  إىل  مشـرية 
التلميـذ يف هـذا االمتحـان يحرمه 
مـن االنتقـال إىل مرحلـة التعليـم 
معدلـه  كان  مهمـا  املتوسـط 
املسـتمر"،  التقويـم  يف  السـنوي 
السـنة  إىل  "االنتقـال  أن  مشـرية 
باحتسـاب  يتـم  متوسـط  األوىل 
املسـتمر  للتقويم  السـنوي  املعدل 
احتسـاب  و"عـدم  سـواه",  دون 
نتائـج امتحـان تقييم املكتسـبات 
يف قبـول التلميـذ يف السـنة األوىل 

مـن التعليـم املتوسـط".
الفـرتة  الـوزارة  وحـددت 
فيفـري   23 إىل   5 مـن  املمتـدة 
املقبـل للتسـجيل لهـذا االمتحـان 
يف  أو  االبتدائيـة  املدرسـة  يف 
للرتبيـة  خاصـة  مؤسسـة 
ملديـري  منحـت  كمـا  والتعليـم, 

املؤسسـات التعليميـة تـويل مهمة 
التسـجيل عـى األرضيـة الرقميـة 
التعريـف  رقـم  باسـتعمال 
ان  مشـرية  للتلميـذ،  املـدريس 
مديـر املؤسسـة التعليميـة يتكفل 
أيضـا باسـتخراج قائمـة التاميذ 
مـن  االمتحـان  يف  املسـجلني 
النظـام املعلوماتي لـوزارة الرتبية 
ويوقعهـا  يختمهـا  الوطنيـة, 
الرتبيـة يف  إىل مديريـة  ويرسـلها 
أجـل أقصاه 28 فـرييف2023, مع 
الحرص عـى تحيني هـذه القائمة 
يف النظـام املعلوماتـي كلمـا دعت 

الحاجـة.
وحسـب ذات املصدر, "يشـمل 
امتحـان تقييم املكتسـبات 7 مواد 
هـي اللغـات العربيـة واألمازيغية 
الرياضيـات  وكـذا  والفرنسـية 
والتاريـخ  اإلسـامية  والرتبيـة 
العلميـة  والرتبيـة  والجغرافيـا 
املدنيـة". والرتبيـة  وتكنولوجيـا 

الرتبيـة  وزيـر  أن  يذكـر 
بلعابـد,  الحكيـم  عبـد  الوطنيـة, 
كان قـد أكـد أن "امتحـان تقييـم 
املكتسـبات الـذي سـيدخل حيـز 
التنفيـذ هـذه السـنة سـيكون ذا 
طابع محـي وينظم عى مسـتوى 
معتـربا  التفتيشـية",  املقاطعـات 
أنـه مـن شـأنه "منـح حظـوظ 
اسـتكمال  يف  للتاميـذ  أوفـر 
مسـارهم الـدرايس والتقليـل مـن 
األوىل  السـنة  يف  اإلعـادة  نسـب 

متوسـط".

قـال رئيـس املجلـس الوطنـي 
للبحـث العلمـي والتكنولوجيـات، 
إن  عبادليـة،  الطاهـر  محمـد 
لـم  الجزائـر  يف  العلمـي  البحـث 
يلعـب دوره يف التنميـة من خال 
تحقـق  مبتكـرة  حلـول  إنتـاج 
التقـدم االقتصـادي واالجتماعـي 

والثقـايف.
و يف كلمـة لـه خـال الجمعية 
للمجلـس،  قـال  الثانيـة  العامـة 
محمـد الطاهـر عبادليـة إىل أنـه 
رغـم اإلمكانيـات البرشيـة الهائلة 
بقـي البحـث الجامعـي محصورا 
يف دور التكويـن وال يتجـه نحـو 
مضيفـا:  االبتـكار،  مـن  املزيـد 
“يمكن أيضـا اإلشـارة إىل ضعف 
مجـال  يف  التطويـري  البحـث 
الحيـاة وخاصـة مجـاالت  علـوم 
العلـوم الطبية واملجـاالت األخرى 
املجلـس  أن  مؤكـدا  الصلـة،  ذات 
هـو هيئـة دسـتورية استشـارية 
البنـاء  السـتكمال  مسـتحدثة 
يف  العلميـة  للمنظومـة  املؤسـي 

الجزائـر.
كما قـال املتحـدث " مجلسـنا 
الرئيسـية  التوجهـات  تحديـد 
للبحـث  الوطنيـة  للسياسـة 
التكنولوجـي  والتطويـر  العلمـي 
دعـم  إن  مضيفـا  واالبتـكار"، 
رئيـس الجمهوريـة الـذي جعـل 
أولويـة  العلمـي  البحـث  مـن 
وطنيـة وطمـوح النخبـة الوطنية 
العلـوم  تطبيـق  تكثيـف  يف 

للتنميـة  خدمـة  والتكنولوجيـا 
تنفيـذ  يضمنـان  املسـتدامة 
اسـرتاتيجية ترتكـز عـى الربمجة 
لربامـج  والتقييـم  والتنسـيق 

واالبتـكار”. العلمـي  البحـث 
وأوضـح املتحدث ذاتـه أن يقع 
عـى عاتـق املجلـس تقديـم اآلراء 
شـأنها  مـن  التـي  والتوصيـات 
العلمـي  البحـث  دور  تعزيـز 
والتطوير التكنولوجي للسياسـات 
الجزائـر  أن  إىل  مشـريا  العامـة، 
يف مواجهـة مـع عـدة تحديات يف 
التغـري املناخـي وتقلبـات الوضع 
األمنيـة  والتهديـدات  الصحـي 
رؤيـة  تتطلـب  الحـدود  عـى 
شـاملة ملفاهيـم األمـن الصحـي، 
وغريهـا.  الطاقـوي  الغذائـي، 
وبخصـوص انضمـام الجزائر إىل 
مجموعة "الربيكـس"، دعا رئيس 
املجلـس الوطنـي للبحـث العلمي 
رضورة  إىل  والتكنولوجيـات 
مضاعفـة الجهـود لتطوير البحث 
مـن أجل إعـادة تأهيـل اقتصادها 
املجموعـة،  لهـذه  واالنضمـام 
قائـا :نحـن مصممون عـى بناء 
التقـدم  إىل  متطلعـة  أقـوى  أمـة 
االقتصـادي واالجتماعـي ويكمـن 
ملـوارد  شـاملة  تعبئـة  يف  هـذا 
يمكننـا  وال  واالبتـكار  الحوكمـة 
تحقيـق ذلـك إال من خـال تعبئة 
شـاملة للمـوارد املخصصة للبحث 
واالبتـكار وحوكمـة أفضـل لهـذا 

االسـرتاتيجي". القطـاع 

والبحـث  العـايل  التعليـم  وزارة  أعلنـت 
العلمـي، عن إدراج وحـدة تعليمية يف مجال 
الشـفافية والوقايـة من الفسـاد ومحاربته.

جاء هذا يف تعليمـة ابرقتها وزارة التعليم 
الجامعيـة  املؤسسـات  رؤسـاء  اىل  العـايل 
بنـود  تنفيـذ  إطـار  يف  انـه  فيـه  أشـارت 
اتفاقيـة التعـاون املربمة مع السـلطة العليا 
للشـفافية والوقاية مـن الفسـاد ومحاربته 
، فإنـه يلـزم إدخال وحـدة تعليميـة أفقية 
ذات الصلـة بالشـفافية والفسـاد والوقايـة 
منـه، يف مختلف مسـارات التكويـن املؤهلة 
،أو تقديـم عـروض تكوين يف هـذا املجال .

هـذا وكان وزيـر التعليم العـايل والبحث 
العلمـي، كمـال بـداري قـد وقـع إتفاقيـة 
إطار مع رئيسـة السـلطة العليا للشـفافية 
والوقايـة مـن الفسـاد ومكافحته، سـليمة 

مرساتـي، بمقـر وزارة التعليـم العايل.
وتهـدف االتفاقيـة إىل وضـع سياسـات 
وتعليميـة  تكوينيـة  برامـج  وإعـداد 
مجـال  يف  مشـرتكة  وبحثيـة  تحسيسـية 
الوقايـة مـن الفسـاد ومكافحتـه من خال 
إعـداد مشـاريع بحـث وتنظيـم ملتقيـات 
لتبـادل  علميـة  ونشـاطات  وتظاهـرات 
الصلـة بهـذا  املسـائل ذات  الـرؤى حـول 

املجـال.
ويف هـذا الصـدد، كان الوزيـر قد اوضح 
بـأّن "االتفاقيـة تتضمـن محاور أساسـية 
منهـا مـا يتعلـق بإعـداد عـروض تكويـن 
مـن  والوقايـة  الشـفافية  مبـادئ  تخـص 
محـور  إىل  إضافـة  ومكافحتـه.  الفسـاد 
تعليميـة  ومـواد  برامـج  بـإدراج  خـاص 
وتكوينيـة ومواضيـع بحثيـة علميـة حول 

املحتـوى". ذات 

عبدالية ..البحث العلمي في 
الجزائر لم يلعب دوره في التنمية

من خالل إنتاج حلول مبتكرة تحقق 
التقدم االقتصادي واالجتماعي والثقافي

تنافـس أمـس أزيد مـن  90 ألف مرتشـح 
عـى 33489 منصب  ترقية خـال امتحانات 
مهنية خاصـة بالرتقية نظمتهـا وزارة الرتبية 
عـرب مختلف واليـات الوطـن،  موزعـة عى 8 
رتـب، أسـتاذ رئيي وأسـتاذ مكـّون، مرشف 
تربيـة ونائـب مقتصد، مـن الذيـن يثبتون 5 
سـنوات خربة يف الخدمـة الفعليـة، يف األطوار 

الثاثة. التعليميـة 
أسـتاذ  رتبـة  مرتشـحو  أمـس   واجتـاز 
رئيـي، اختبـار تعليميـة االختصـاص خال 
الفـرتة الصباحيـة، وعلـوم الرتبيـة يف الفـرتة 
املسـائية، أما مرتشـحو رتبة أسـتاذ مكّون يف 
املراحـل الثاث، فاجتازوا اختبـارا يف التعليمية 
أمـا  التكويـن مسـاء،  صباحـا، ويف هندسـة 
اجتـازو   فقـد  تربيـة،  مـرشف  مرتشـحو 
اختبـارا يف الترشيع املـدريس صباحا والتحرير 
اإلداري مسـاء، فيمـا اجتـاز مرتشـحو رتبـة 
نائـب مقتصد اختبـارا يف املحاسـبة العمومية 
واملاليـة العامة يف الفـرتة الصباحيـة واختبار 
بالتحريـر  يتعلـق  املسـائية  الفـرتة  يف  آخـر 
اإلداري. ولضمـان السـري الحسـن لامتحـان 
اتخـذت الوصايـة، جملة مـن التدابـري تتعلق 
بتسـيري مراكـز اإلجـراء، لضمان مبـدأ تكافؤ 
الفـرص بـني املرتشـحني، حيـث تـم تجهيـز 
مراكـز الحفـظ والتوزيـع، بكامـريات مراقبة 

لضمـان حمايـة وتأمـني املواضيـع.
املرحلـة  لهـذه  الرتبيـة  وزارة  وخّصصـت 
طريـق  عـن  الرتقيـة  عمليـة  مـن  الثانيـة 
مـايل،  منصـب   25792 املهنـي  االمتحـان 
واألسـاتذة  املرسـمني  األسـاتذة  لفائـدة 
الرئيسـني و7697 منصـب مايل للمسـاعدين 
الرئيسـيني  واملسـاعدين  للرتبيـة  الرئيسـيني 
سـيمتحن  حيـث  االقتصاديـة،  للمصالـح 
املرتشـحون يف اختبارين لكل رتبـة، يف فرتتني 
صباحيـة ومسـائية ملـدة ثـاث سـاعات لكل 

امتحـان.
واتخـذت وزارة الرتبيـة اجـراء اسـتثنائي 

لاسـتاذة ريحانـة بـن شـية، التـي  تعرضت 
للطعـن بواسـطة خنجـر عى مسـتوى الظهر 
حيـث تم نقـل مركـز االجـراء اىل املستشـفى 
باملناسـبة  قالـت  حيـث  فيهـا  كانـت  الـذي 
"صحتـي يف تحسـن مسـتمر ومازالت بعض 
آثـار العملية لكـن الحمد لله مقارنـة بما كان 
يتوقعـه األطبـاء" مقدمة شـكرها للسـلطات 
املعنيـة، عـى الفرصـة  التـي  منحوهـا إياها، 
مشـرية :كنـت سـأحرم مـن اجتياز مسـابقة 

الرتقيـة بسـبب الظـروف املعروفة"
ومـن جهتـه،  قـال مديـر الرتبيـة لواليـة 
تخصيـص  تـم  إنـه  حمنـة،  عثمـان  باتنـة، 
بعـد  ريحانـة،  لألسـتاذة  االمتحـان  مركـز 
“أكـد  الـذي  املختـص.  الطبيـب  موافقـة 
أن األسـتاذة يف حالـة يسـمح لهـا باجتيـاز 
االمتحـان نفسـيا وصحيـا،  ومن جانبـه، أكد 
مسـعود بولقـرون مدير املستشـفى الجامعي 
بـن فليـس التهامي، أنـه  تم تخصيـص قاعة 
تحضـريا للمسـابقة  وضبـط كل االجـراءات.

عـى  الرتبيـة  وزارة  طمانـت  املقابـل  يف 
ضمـان كل الظـروف النجاح هـذه االمتحانات 
، خاصـة بعـد اختيار رؤسـاء مراكـز اإلجراء 
والخـربة  والنزاهـة  بالكفـاءة  لهـم  املشـهود 

والرصامـة، يف تسـيري مراكـز اإلجـراء، مؤكدة 
منـع تعيـني أي مؤطر أو أسـتاذ حـارس، يف 
مركـز إجـراء يمتحـن بـه أحـد أقاربـه، مـع 
اسـتفادة  رؤسـاء مراكـز اإلجراء مـن تكوين 

يؤهلهـم لاضطـاع باملهـام املوكلـة إليهـم.
وتـم  تعـني عى مسـتوى كل مركـز إجراء، 
ماحـظ واحـد مـن خـارج الواليـة، سـهرو 
امس عـى  متابعـة ومراقبـة سـري االمتحان، 
وتحـرير  تقريـرا تقييميـا مفصـا، قـدم عد 
نهايـة كل فـرتة إىل رئيـس اللجنـة الوالئيـة 
5 ماحظـني  للماحظـني، كمـا تـم تعيـني  

إضافيـني، عـى مسـتوى كل واليـة.
مـن   الرتبيـة  وزارة  حـذرت  قـد  وكانـت 
محـاوالت الغـش، حيث جاء فيـه بأنه يف حالة 
ثبوت الغـش أو التواطؤ بمراكـز اإلجراء، فإن 
ذلك يعـرض صاحبـه إىل املتابعـة القضائية، 
طبقـا للقانـون 2006-2008 املـؤرخ يف 28 
أفريـل 2020، املتضمـن قانـون العقوبات يف 
فصله التاسـع، تحـت عنوان املسـاس بنزاهة 
االمتحانات واملسـابقات، إضافـة إىل اإلجراءات 
التأديبيـة األخـرى، التـي تطبق عـى مؤطري 

املركـز واملرتشـحني عى حد سـواء .
كامليا.س

نبيل.ت

كامليا.س

تم التنافس على أزيد من 33 ألف منصب

إلى غاية البت فيهما مع النقابات

امتحانات "ترقية" لـ90 األف م�ستخدم واإجراء 
ا�ستثنائي للأ�ستاذة المعتدى عليها بباتنة

كونفدرالية النقابات الجزائرية تدعو 
اإلى �سحب م�سروعي قانون الحق النقابي

اإدراج وحدة تعليمية 
بالجامعات عن  ال�سفافية 

والوقاية من الف�ساد ومحاربته

نبيل.ت نبيل.ت

الوطني

مديري المدارس ملزمين بتولي مهمة 
التسجيل على األرضية الرقمية

تحديد 5 فيفري المقبل فترة 
لت�سجيل تلميذ ال�سنكيام في 

امتحان تقييم المكت�سبات



05 األحد 22 جانفي 2023م 
الـموافق لـ 29 جمادى الثانية 1444 هـ

البنـاء  حركـة  رئيـس  وجـه 
الوطنـي عبـد القـادر بـن قرينـة  
املغـرب  قـادة  مـن   تحذيـرات 
قـرروا   الـذي  نخبهـم  وبعـض 
التحالـف مـع الصهاينة مـن اجل 
بهـا،  والغـدر  بالجزائـر  الطعـن 

. حقيقـة  املخاطـر  ان  قائـا 
مفـدي  الثقافـة  دار  مـن  و 
زكريـاء ورقلـة قال رئيـس حركة 
التحالـف  ان    " الوطنـي  البنـاء 
دائمـا  نتوقـع  يجعلنـا  املخزنـي  
غـدر  ان  مؤكـدا  الغـدر،  نحوهـم 
الشـقي مؤلـم اكثـر من غـدر من  
الـدور ، والغدر لاسـف مسـبوق 
قائـا  مسـتطردا  منهـم،  متكـرر 
امـا اخواننـا مـن الشـعب املغربي 
دمنـا  مـن  دمهـم  اشـقائنا  فهـم 
وعرضهـم مـن عرضنـا ويجب مد 
للتخلـص مـن هـذا  العـون  لهـم 
املـزن العميـل ومـن النخـب التي 

تدافـع عنـه."
واضاف بـن قرينـة يف كلمته  " 
الحظـت هـذه االيام موجة منسـقة 
للطعـن يف مؤسسـات الدولـة مـن 
ماجوريـن مـن املخـزن يدافعـون 
املغـرب  ملـك  سياسـات  عـن 
الدولـة  مؤسسـات  يف  ويطعنـون 
هـم  انهـم  امـا  فهـم  الجزائريـة 
جهال ال يعرفـون مائات االمور او 
خونـة ، مشـريا  اتعجب وانـا اتابع 
النخبـة املغربيـة لجماعية ال رئيس 
عـى  لوحـده  قـادر  الجمهوريـة 
تحـدي والتصـدي لهـذه املخاطـر 
وال الجيـش لوحـده له القـدرة وال 
الربملـان  وال  منفـردة  االمـن  قـوة 
النخـب  وال  والقـوة  القـدرة  لهـا 
املنتخبني  لوحدهـم وال  واالداريـني 
محليـا ووطنـني منفرديـن وانمـا 
رئيسـا  الجميـع  بتضافـر جهـود 
واسـتخرباتية  امنيـة  قـوة  جيشـا 
 ، منتخبـني  برملـان  وحكومـة 
شـعب سـلطة معارضـة مواطنني 
الوطـن  عـى  عينـه  الـكل  نخـب 
أمنـه واسـتقراراه ووحـدة شـعبه 

وتراتبـه. وارضـه 
السـياق عـى  ذات  وشـددت يف 
اهميـة  تاحم اوسـع بني الشـعب  
وجيشـه وبني الجيش ومؤسسـات 
دولته لبنـاء جدار وطنـي وحصن 
ثوابتـي والتزام اسـايس مع جميع 
قضايـا التحـرر العامليـة ويحمـي 
قائـا  الجديـدة،  الجزائـر  مسـار 
" ان اليـوم وغـدا مـن مـن يمـس 
بمؤسسـات الدولـة الجزائرية فهو 
يمـس بـرشف وبعـرض كل ابنـاء 
حركة البنـاء الوطني وكل جزائري 
ومـن يعتقـد غـري ذلك فهـو خائن 
او جاهـل يجـب االخذ بيـده. قائا 

" قـد نختلـف مع االشـخاص وقد 
يخطئـون ،لكـن  ال نسـمح ابدا يف 
الطعـن بمؤسسـات الدولـة سـواء 
كانـت هـذه املؤسسـات سياسـية 
او امنيـة او دفاعية او شـعبية الن 
الجزائـر خيمـة قائمـة باعمدتهـا 

هـي مؤسسـات دولـة متاحمة.
خـروج  اىل   املتحـدث  وعـاد 
رئيـس حـزب يدعـى انه اسـامي 
مغربـي قبـل ايـام احـد رمـوزه ، 
الجهـاد بالزحـف عـى  اىل  يدعـو 
حزمهـم  ورئيـس  تنـدوف  واليـة 
هـذا املسـمى بـن كـريان مؤخـرا 
للحـرب  للتجهـز  املغاربـة  يدعـو 
الشـعب  التـي سـيخوضونها ضد 
الجزائريـة  والسـيادة  الجزائريـة 
قـال  الجزائريـة، ولهـذا  واالرايض 
بـن قرينة "  ..ان االمـر جد وجدي 
وليـس مجرد تخويف" مشـريا  ان 
التحديات ليسـت خارجيـة فقط و  
انمـا حتـى داخليـة يجـب الحذر .

يف املقابـل حـذر رئيـس حركـة 
البنـاء الوطنـي عبـد القـادر بـن 
قرينـة مـن  مـن محـاوالت عـودة 
لعرقلـة  والفاسـدين   االنتهازيـني 
عجلـة الوطـن ، مجـددا ان الحراك 
الدخيـل املؤدلـج ليـس كلـه وانما 
جـزء معتـرب كان يف سـاحة اودان 
واالهـداق  للعلـن  ومكشـوف 
املـرور  حركـة  يعرقـل  والصـور 
دوالـب  اىل  منـه  جـزء  وينتقـل 
بالظـام  يشـتغل  حيـث  االدارة 
التنميـة  لعيـق  معلـوم  وغـري 
للمواطـن  القـرارات  ويعرقـل 

الوطـن. ولصالـح 
وشـدد بن قرينة قائـا" تحتاج 
االوضـاع اىل عمليـة جراحية دقيقة 
ال يعالجهـا اال برت العضو الفاسـد 
وال يكـون يف املنصب الـذي اجندته 
غـري وطنيـة، وعـى صنـاع القرار 
التدخـل لبرتهـا، مشـددا انـه ال بد 
التحذيـر مـن سياسـة التسـييس 
عرب املؤسسـات االقتصائيـة لهؤالء 
رئيـس  يعرقلـون مسـاعي  الـذي 

الجمهورية.
تحسـني  ان  اكـد   فيمـا  هـذا 
هـي  للمواطـن  الرشائيـة  القـدرة 
اولويـة رضوريـة مـن الحكومـة، 
التـي تعمـل عـى تحسـني األمـور 
ورفع املسـتوى املعيـي للمواطن،  
لكـي ال تكـون حكومـة، حكومـة 
وتنميـة  فقـط،  وكام  مظاهـر 
بعـض  دور  مثمنـا  التهميـش، 
الـوزراء يف حـني ان وزراء اخـرون 
قـال لهـم انه مـن االفضـل لهم ان 
يسـحبو فقـط  قبـل ان يسـتفحل 

الـرر.

بن قرينة.. دعوة بن كيران  للحرب 
�سد الجزائر لي�س مجرد تخويف

قال إن مخاطر المخزن وتحالفه 
مع الصهاينة حقيقية

املـدراء  احمـد زغـدار  الصناعـة  حـث وزيـر 
الوالئـني عـى الرتويـج ألحـكام قانون االسـتثمار 
الجديـد وتزويـد املسـتثمرين باملعلومـات حـول 
هذا القانـون ومرافقتهم بالتنسـيق مع الشـبابيك 
التنميـة املحليـة  املوحـدة، مـربزا سـبل تطويـر 
املسـتدامة لتعزيـز االنتعاش االقتصادي، تحسـني 
منـاخ االسـتثمار املحي الخـاق للثـروة ومناصب 

العمـل السـيما يف املجـال الصناعـي.
واسـتهل زغـدار لقائـه مـع  املـدراء الوالئيـني 
للصناعـة، والتـي  قـدم خالـه توجيهـات لهـذه 
سـنة  خـال  منهـا  واملنتظـر  املحليـة  اإلدارات 
2023 يف إطـار مخطـط عمـل قطـاع الصناعـة، 
عـرب تقنية التحـارض املرئـي عن بعـد، وبحضور 
وإطـارات  الوصايـة  تحـت  الهيئـات  مسـؤويل 
وزارة الصناعـة،  بإعطـاء التوجيهـات والخطوط 
العريضـة ملخطـط عمـل املديريات الوالئية لسـنة 
2023 يف إطـار املخطـط العـام لقطـاع الصناعة 
لزيـادة مسـاهمة القطـاع يف النمـو االقتصـادي 
وأيضـا رفع الصـادرات خارج املحروقـات إىل 10 
مليـار دوالر لتكون 2023 سـنة إقـاع اقتصادي 

بامتيـاز وفـق توجيهـات رئيـس الجمهوريـة.
الخصـوص،  هـذا  يف  الصناعـة،  وزيـر  ونـوه 
باملكتسـبات التـي حققهـا قطاعه الـوزاري خال 
السـنة املاضية، بمسـاهمة اإلدارات املحلية لوزارة 
الصناعـة، بغيـة بعث االسـتثمار املنتج، تحسـني 
تنافسـية املؤسسـات وزيـادة قدراتهـا اإلنتاجيـة 
ومراسـيمه  االسـتثمار  قانـون  رأسـها  وعـى 
املشـاريع  عـى  العراقيـل  رفـع  التنفيذيـة، 
االسـتثمارية العالقـة، تطويـر الفـروع الصناعية 
التنميـة  وتعزيـز  االقتصاديـة  األهميـة  ذات 

واملقاوالتيـة. الصناعيـة 
األهـداف  تجسـيد  يف  االسـتمرارية  ولضمـان 
العمـل  اىل  “نطمـح  زغـدار،  يضيـف  املسـطرة، 
سـويا كإطـارات محليـني ومركزيـن للوصول إىل 
أحسـن النتائج عـرب العمل عـى تطويـر القدرات 
االنتاجيـة للمؤسسـات الصناعية، تطويـر الفروع 
االسـرتاتيجية الكفيلـة بتنمية املنتجـات الصناعية 
من خال تحسـيس وتشـجيع ومرافقة املؤسسات 
 ،)cluster( يف إنشـاء تكتـات مهنية موضوعاتيـة
ورفـع  الصناعـي  العقـار  تطهـري  مواصلـة 
مسـتويات عرضه مع تحسـني رشوط اسـتغاله، 
مرافقـة أكـرب للمؤسسـات الصغـرية واملتوسـطة 
لنشـاط  لتوجيههـا  فعالـة  ديناميكيـة  وخلـق 
املناولـة، العمـل عـى تكثيـف نسـيج االقتصـاد 
الوطنـي مـن املؤسسـات الصغـرية واملتوسـطة”.

وركـز الوزيـر أيضا عـى جانب “الجـودة” ملا 
لـه مـن دور أسـايس يف ضمـان نوعيـة املنتجـات 
الوطنيـة، حمايـة االقتصـاد الوطنـي والتحكم يف 
التجـارة الخارجيـة مـن خـال تكريـس الـدور 
واملسـتوردة  املصـدرة  املنتوجـات  عـى  الرقابـي 
الجـودة”  “سـنة  سـتكون   2023 بـأن  مؤكـدا 

بالنسـبة للقطـاع الصناعـي. 
القطـاع  يعرفهـا  التـي  الحركيـة  وملواكبـة 
أبـرز  املسـطرة،  األهـداف  وتجسـيد  الصناعـي 
الوزيـر أهميـة الرقمنة ووضـع نظـام معلوماتي 
يعطـي رؤية ونظـرة شـاملة حول القطـاع، وهو 
مـا رشعـت الـوزارة يف تجسـيده عـى املسـتوى 

.2023 يف  املحـي  املسـتوى  ليشـمل  املركـزي 
إطـاق  عـن  الخصـوص،  هـذا  يف  وكشـف، 
اإلداريـة  النشـاطات  ورقمنـة  لتوحيـد  مـرشوع 

أسـاليب  توحيـد  بهـدف  الوالئيـة  للمديريـات 
وطـرق التسـيري لجميـع املصالـح ووضـع قواعد 
بيانـات مركزية للحصـول عى املعلومات، السـيما 
املتعلقة باملسـتثمرين، واملسـاعدة يف أخـذ القرار، 
يف الوقـت املناسـب، مـن طـرف السـلطات العليا.
وأوضـح أنه تم تحديـد ثاث واليـات نموذجية 
)بومـرداس، تيبـازة، املدية( لتكون عينة للدراسـة 
الرقميـة  واملنصـات  البيانـات  قواعـد  بتطويـر 
الازمـة وتعميـم اسـتعمالها عى جميـع الواليات، 
مما يسـمح بوضع شـبكة تواصـل داخلية لصالح 
مديريـات الصناعـة الوالئية ويرسع وتـرية عملية 

لرقمنة. ا
وأشـار الوزيـر إىل أهميـة هـذا املسـار يف إطار 
الوطنـي  بالدليـل  املتعلقـة  اإلحصـاء  عمليـات 
للمؤسسـات الصناعيـة، إحصـاء املنتـوج الوطني 
وكذا املدخات املسـتعملة يف الصناعـة ودعم نظام 
املعلومـات االحصائـي للـوزارة بوضع اسـتقصاء 
دوري جديـد يتعلـق بقيـاس بيئـة األعمـال، التي 

تعمـل وزارة الصناعـة عـى إعدادهم.
ومـن أهـم النقـاط التـي ركـز عليهـا الوزيـر 
أيضـا يف توجيهاتـه للمـدراء الوالئيـني للصناعـة، 
تكثيـف العمـل الجـواري مـن خـال اسـتقبال 
املسـتثمرين واملتعاملـني االقتصاديـني، توجيههم، 
مـن  بهـا  والتكفـل  انشـغاالتهم  عـى  االطـاع 
شـأن  ومـن  املمكنـة،  الحلـول  تقديـم  خـال 
هـذه الخطـوات، تعزيـز الحـوار والتواصـل مـع 
هيـاكل  بـني  ثقـة  بنـاء  املحليـني،  املسـتثمرين 
القطـاع واملتعاملـني عـن طريق إضفاء الشـفافية 
واملمارسـات  املعاملــة  وحسـن  اإلجـراءات  يف 

الجيـدة.

الصحـة    بـوزارة  التكويـن  مديـرة  أرشفـت 
لينـدة خوالـد،  نيابـة عـن  وزير الصحة األسـتاذ 
اليـوم  فعاليـات  عـى  سـايحي،  الحـق  عبـد 
موضـوع   للتمريضحـول   )13 عـرش)  الثالـث 
"النظافة االستشـفائية وتسـيري العـاج بمصالح 
االسـتعجاالت" بقاعـة املحارضات التابعـة لفندق 
سـطيف.،  بواليـة  بـارك  دوم  التجـاري  املركـز 
بحضور إطـارات مـن اإلدارة املركزيـة و خرباء و 

 . مختصـني 
ويف مسـتهل كلمتـه، رّحـب  الوزيـر بالحضور 
الكريـم، وأشـار إىل أن ھـذه التظاھـرة العلمیـة 
الھامـة  تنـدرج ضمـن عملیـة تعزيز  مكتسـبات 
القطـاع من العـادات الحمیـدة التي دأبـت وزارة 
یسـمح  سـنویا  تقلیـدا  جعلھـا  عـى  الصحـة 
بإسـتدامة نشـاطات التكویـن املتواصـل لفائـدة 

أسـاكھم  بمختلـف  الصحـة  مھنیـي وموظفـي 
ورتبھـم مـن خـال اللجـوء إىل إسـتعمال كافـة 
اإلمكانیـات والوسـائل املتاحـة مـن أجـل اإلرتقاء 
باملـورد البـرشي مـن جھة وكـذا تحسـین جودة 
الخدمـات الصحیـة مـن جهـة أخـرى عـرب كافة 
االهتمـام  عـى  دومـا  والعمـل  الوطـن،  ربـوع 

التكويـن وتطويـره. باالحتياجـات يف مجـال 
و أضـاف  الوزيـر ، أن الهدف مـن تنظیم ھذه 
األیـام الثالثـة عشــر للتمریـض، والتـي تنطلـق 
الیـوم من والیـة سـطیف لتلیھا والیة وھـران یوم 
16 فیفـري، فورقلـة یـوم 23 فیفـري، لتختتـم 
حـول   ،2023 مـارس   9 یـوم  الجزائـر  بوالیـة 
النظافة اإلستشـفائیة وتسـییر العـاج يف مصالح 
اإلسـتعجاالت هـو خلـق فضـاءات علمیـة وطنیة 
تسـمح لشـبه الطبییـن وكذلـك لكل مسـتخدمي 

العلمیـة  مكاسـبھم  لتحییـن  باإللتقـاء  القطـاع 
وتبـادل خرباتھم املھنیـة، وأن التطور التكنولوجي 
الحاصل سـوف یسـمح بإسـتقطاب عـدد البأس 
بـه مـن ھـذه الفئـة مـن خـال تقنیـة التحارض 

.)ZOOM( عـن بعـد
 " موضـوع  إختیـار  أن  الوزيـر،  كشـف   و 
النظافـة اإلستشـفائیة وتسـییر العـاج بمصالح 
صلـب  يف  یدخـل  األیـام  لھـذه  اإلسـتعجاالت"  
 )PAM( باملریـض  للتّكفـل  القطاعـي  املخطـط 
ومركـز  أولویـة  األخیـر  ھـذا  مـن  الـذي جعـل 
الصحـة  مجـال  يف  الفاعلیـن  مختلـف  إھتمـام 
السـیما كل مـا یتعّلق بالوقایـة ومراقبـة العدوى 
املرتبطـة بالعـاج إىل جانـب تسـییر العـاج عى 

اإلسـتعجاالت. مصالـح  مسـتوى 

املحليـة  والجماعـات  الداخليـة  وزارة  كشـفت 
والتهيئـة العمرانيـة,  عـن تنظيـم بالتعـاون مـع 
قطاع السـكن و العمـران واملدينـة, , دورة تكوينية, 
املجالـس  رؤسـاء  لفائـدة  السـكن  قطـاع  حـول 

البلديـة. الشـعبية 
جـاء هـذا عـى لسـان مديـر التكويـن بـوزارة 
هـذه  أن   , نعيجـة,  بـن  الديـن  نـور  الداخليـة, 
الـدورة التكوينيـة, التـي سـيرشف عليهـا اطارات 
مـن قطـاع السـكن والعمـران "سـتدوم اىل غايـة 
1541 رئيـس بلديـة  الخميـس املقبـل و سـتمس 
عـرب الوطـن", مضيفـا أن هـذا الربنامـج التكويني 
يهـدف إىل "مسـاعدة املنتخبني املحليـني" عى تأدية 
املهـام املوكلـة إليهم من خـال تزويدهـم باملعارف 
الروريـة ذات الصلـة بالتسـيري املحـي، وخـال 
هـذه الـدورة, سـتم التطـرق إىل القوانـني واآلليات 
املنظمـة لصيـغ السـكن منهـا االجتماعـي املدعـم 
والسـكن الريفـي وكيفيـة تجسـيد هذه املشـاريع.
أنـه ولإملـام  اىل  الخصـوص  بهـذا  أشـار  كمـا 
بجميـع القطاعـات التـي تعنـى بالتسـيري املحـي, 
سـطرت وزارة الداخليـة برنامجـا تكوينيـا خاصـا 
يتمثـل يف دورات مدتهـا سـتة أيـام "أسـبوع واحد 
مـن كل شـهر" لفائـدة رؤسـاء املجالـس الشـعبية 
البلديـة الذيـن اسـتفادوا, نهاية العـام املنرصم, من 
تكويـن حول املقاييـس املتعلقة بالصحـة العمومية.
تنظيمهـا  املزمـع  املقبلـة  الـدورة  وسـتخصص 
بدايـة شـهر فربايـر, ملخططـات التعمـري والتهيئـة 
العمرانيـة, عـى أن تتبع الحقـا بالتكوين يف قطاعات 

عـدة منهـا, األشـغال العموميـة والـري, الفاحـة 
والتنميـة الريفيـة, الشـباب والرياضـة.

وكان اللقـاء الـدوري للحكومـة بالـوالة, املنعقد 
الخميـس املـايض بقـرص االمـم بالعاصمـة, فرصة 
شـدد فيهـا رئيـس الجمهورية, عبـد املجيـد تبون, 
خـال ارشافـه عـى افتتـاح االشـغال,عى رضورة  
"التكويـن الـدوري للمنتخبـني املحليـني لتمكينهـم 

القانونيـة  النصـوص  جميـع  عـى  االطـاع  مـن 
املتاحـة وكافـة الصاحيـات املخولـة لهـم", وهـو 
مـا سـيمكن-كما قـال- مـن "االبتعـاد نهائيـا عن 
ونـوه  الفرديـة"،  واألحـكام  املتسـلطة  القـرارات 
الرئيـس يف هـذا االطـار بـدور املنتخـب املحـي يف 
التنميـة ملتزمـا بالعمـل عـى "تعزيـز صاحيتـه 

تحـت رقابـة القانـون".

كشـفت األمينـة العامـة لتظاهرة معـرض وهران 
"أقريـربو-  ان  إكـرام،  عيونـي  للفاحـة   الـدويل 
إكسـبو2023-" يف طبعته السادسـة الـذي اختتمت 
فعالياتـه امـس عرف إبـرام عـدة اتفاقيـات تعاون 

املشـاركني. بني 
وأوضـح ذات املصـدر أنـه تـم عـى هامـش هذه 
الطبعـة إبـرام اتفاقيـات تعـاون ثنائية بـني العديد 
مـن املؤسسـات املشـاركة يف املعرض بهـدف تبادل 
حلـول  وإسـتعمال  منتجـات  وإقتنـاء  الخـربات 
تكنولوجيـة، مشـرية انـه قد أبرمـت يف هـذا الصدد 
اتفاقيـة تعاون بني فـرع مجمع سـوناطراك لإنتاج 
الفاحـي واملؤسسـة الخاصـة "الربكـة غريـن فود" 
املتخصصـة يف إنتـاج البيـوت الباسـتيكية من أجل 

دراسـة إمكانيـة اسـتغال تلـك البيـوت يف املـزارع 
التـي يـرشف عليهـا الفـرع املذكـور بالوطن.

وقـد اسـتقطبت هـذه التظاهـرة اإلقتصادية التي 
نظمتهـا عـى مـدار أربعـة أيـام مؤسسـة االتصال 
املؤتمـرات  بمركـز  "انكـوب"  املعـارض  لتنظيـم 
"محمـد بـن أحمـد" لوهـران زهـاء 8 آالف زائر من 
املهنيـني واملهتمـني بعالـم الفاحـة, وفق مـا أبرزته 

إكرام. عيونـي 
وشـهد هذا املعرض الدويل مشـاركة 50 مؤسسـة 
مـن الجزائـر و تونس و ليبيـا و فرنسـا متخصصة 
املرتبطـة  والخدمـات  الصناعـات  مـن  العديـد  يف 
بقطـاع الفاحـة عى غـرار العتـاد الفاحـي وتربية 
الحيوانـات وأجهـزة الـري وإنتاج األسـمدة وأخرى 

مختصـة يف مجـال التغليف.
ويرمي هـذا الحدث إىل إبراز املؤهـات االقتصادية 
للجزائـر يف مجـال الفاحـة ومسـاعدة املهنيـني عى 
تحديد فـرص االسـتثمار وتبـادل الخـربات, إضافة 
إىل تمكـني املشـاركني الوطنيني واألجانـب من عرض 
منتجاتهـم وخدماتهـم ومشـاريعهم وإبـراز أحدث 
الفاحـي واالطـاع عـى  املجـال  التكنولوجيـات يف 

السـوق املحليـة وإمكانيـات السـوق العاملية.
مداخـات  التظاهـرة  هـذه  خـال  قدمـت  وقـد 
لخـرباء وباحثـني جزائريـني حـول عـدة مواضيـع 
مثـل األمـن الغذائـي وتنمية إنتـاج اللحـوم البيضاء 
والحمـراء وكيفية معالجـة آثار االنحبـاس الحراري 

وتراجـع التسـاقطات املطريـة.

نبيل.ت

فريال/ت

نبيل.ت
كامليا.س

كامليا.س

مبرزا سبل تطوير التنمية المحلية المستدامة لتعزيز االنتعاش االقتصادي

حول النظافة اإلستشفائية وتسيير العالج في مصالح اإلستعجاالت

بإشراف كل من وزارة الداخلية وقطاع السكن

اتفاقية بين سوناطراك ومؤسسة “البركة غرين فود” 
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رشعـت، أمـس الرشكـة الوطنية 
للنقـل بالسـكك الحديديـة يف نقـل 
الحديـد الخـام عـى خـط السـكة 
الحديديـة الرابـط بـني مينـاء جن 
والصلـب  الحديـد  ومركـب  جـن 
القطريـة  الجزائريـة  للرشكـة 

.AQS( للصلـب 
واوضحـت الرشكة يف بيـان لها،  
تأتـي هـذه العمليـة بعـد تجـارب 
تقنية تّمــت سـابقا عى هذا الخط 
الـذي يمتد عـى مسـافة طولها 50 
كلـم، وبعـد اجتماع تقنـي، تّم يوم 
الخميـس 19 جانفـي 2023، ضم 
السـيما  املعنيـة،  األطـراف  كافـة 
إطـارات ومسـؤويل مينـاء جن جن 
الوطنيـة  الرشكـة  مـن  وإطـارات 
للنقل بالسـكك الحديديـة والرشكة 
للصلـب  القطريـة  الجزائريـة 
للدراسـات  الوطنيـة  والوكالـة 
يف  االسـتثمارات  إنجـاز  ومتابعـة 

السـكك الحديديـة.
وأضـاف البيان ذاته، وسـيتم يف 
مرحلـة أوىل برمجـة قطارين يوميا 
 ،)wagons( مقطـورة   60 بسـعة 

بطاقـة شـحن تقّدر بــ ثاثة آالف 
)3.000( طـن يوميـا، مـع العلـم 
تـّم  الـذي  السـنوي  الربنامـج  أّن 
االتفـاق عليـه بـني الطرفـني يصل 
 )2( مليونـي  إىل  أوىل  مرحلـة  يف 
طـن، مـع إمكانيـة رفعـه إىل ثاثة 
)3( مايـني طـن، بحسـب تطـور 
ظـروف اسـتغال الخط السـككي 

الرابـط مـا بـني املينـاء واملركب.   
 وسيسـمح دخـول هـذا الخـط 
حيـز الخدمـة، بتخفيـف الضغـط 
عـى الطريـق الرابـط بـني جيجل 
آثـاره  عـن  ناهيـك  وامليليـة، 
اإليجابيـة عـى البيئـة يف املنطقة..                                                                                                  
وهـذا، و ذّكـرت الرشكـة الوطنيـة 
للنقـل بالسـكك الحديديـة، بهـذه 
والسـائقني  املواطنـني  املناسـبة، 
بـرورة احرتام قواعد السـامة يف 
املحيط السـككي وعـدم عبور خط 
السـكة الحديديـة إال عـرب املعابـر 
وللسـيارات  للراجلـني  املخصصـة 
وكـذا املحافظـة عى أبنائهـم وعدم 
خـط  بمحـاذاة  يلعبـون  تركهـم 

الحديديـة. السـكة 

تـم التوقيـع عـى اتفاقيـة تعاون 
االقتصـادي  التجديـد  مجلـس  بـني 
العمـل  أربـاب  ومنظمـة  الجزائـري 
هامـش  عـى  وهـذا  املوريتانيـة، 
الجزائريـة  املنتجـات  معـرض 

. كشـط بنوا
 ونقلـت وكالـة االنبـاء الجزائرية، 
االتفاقيـة  عـى  بالتوقيـع  قـام  أنـه 
التجديـد  مجلـس  رئيـس  مـن  كل 
االقتصـادي الجزائـري, كمـال موىل, 
ألربـاب  الوطنـي  االتحـاد  ورئيـس 
زيـن  محمـد  املوريتانيـني,  العمـل 

أحمـد. الشـيخ  ولـد  العابديـن 
التوقيـع عـى  ويذكـر أن مراسـم 
االتفاقيـة تمـت عـى هامـش معرض 
املنتجـات الجزائرية الذي سـيتواصل 
24 ينايـر الحـايل, بهـدف  إىل غايـة 
"التعريـف باملنتجـات الجزائرية ذات 

الجـودة العاليـة بمختلـف قطاعاتها 
يف  لهـا  الرتويـج  وكـذا  االقتصاديـة 
هـذا البلـد الشـقيق", حسـب وزارة 

التجـارة وترقيـة الصـادرات.
التظاهـرة  هـذه  تشـكل  كمـا 
"فرصة سـانحة للـرشكات الجزائرية 
مثمـرة",  رشاكات  وربـط  إلقامـة 
وفقـا لـذات املصـدر. و تنظـم هـذه 
التظاهـرة االقتصاديـة تحـت رعايـة 
الصـادرات,  وترقيـة  التجـارة  وزارة 
يف  املؤتمـرات  قـرص  مسـتوى  عـى 
رشكـة   150 بمشـاركة  نواكشـوط 
الغذائيـة  الصناعـة  قطاعـات  تمثـل 
امليكانيكيـة  والهندسـة  والخدمـات 
وصناعـة الصلـب والحديـد واملعادن 
وكـذا الطاقة والكيميـاء والبرتوكيمياء 
وااللكرتونية. الكهربائيـة  والصناعات 

فريال/ت

اسـتقبل وزيـر التجـارة وترقية الصـادرات، 
كمـال رزيـق، بنواكشـوط، مـن قبـل الرئيـس 
الغزوانـي،  الشـيخ  ولـد  محمـد  املوريتانـي، 
وذلـك عـى هامـش افتتـاح معـرض املنتجـات 

املوريتانيـة. بالعاصمـة  الجزائريـة 
وحسـب بيـان لـوزارة التجـارة فانه سـمح 
اللقـاء, الـذي جـرى يـوم الخميـس, بالتأكيـد 
عـى "إرادة قائـدي البلدين يف تعزيـز العاقات 
الثنائيـة، خاصـة مـا تعلـق برتقيـة املبـادالت 

التجاريـة، وفقـا لـذات املصـدر.
أوضـح  باملناسـبة,  صحفـي  ترصيـح  يف  و 
رزيـق أن اللقـاء شـكل "فرصة سـانحة لتقديم 
تحيـات رئيـس الجمهوريـة، عبد املجيـد تبون، 
الشـيخ  ولـد  محمـد  املوريتانـي،  أخيـه  اىل 
الغزوانـي"، مؤكـدا انـه تـم خال نفـس اللقاء 
"إبـاغ الرئيـس املوريتانـي اسـتعداد الجزائر 
املتعاملـني  ومسـاعدة  ملرافقـة  واملطلـق  التـام 
مـا  كل  وتلبيـة  البلديـن  لـكا  االقتصاديـني 

موريتانيـا". تحتاجـه 
يذكـر أن وزيـر التجـارة وترقيـة الصادرات 
حـل الخميس بنواكشـوط لإرشاف عـى افتتاح 
معـرض املنتجـات الجزائريـة الذي سـيمتد إىل 

"التعريـف  الحـايل بهـدف  24 جانفـي  غايـة 
العاليـة  الجـودة  ذات  الجزائريـة  باملنتجـات 
بمختلـف قطاعاتهـا االقتصاديـة وكـذا الرتويج 

بيـان  حسـب  الشـقيق"،  البلـد  هـذا  يف  لهـا 
للـوزارة.

كشـف هشـام سـفيان صلواتـي، وزيـر 
أن  الصيديـة،  واملنتجـات  البحـري  الصيـد 
الـوزارة تطمـح لرفع إنتـاج الصيـد البحري 

إىل 142 ألـف طـن بحلـول سـنة 2024.
وأوضـح صلواتـي ، يف كلمـة ألقاها خال 
الـذي أرشف  أشـغال لقـاء الحكومة-الـوالة 
عـى افتتاحه رئيـس الجمهورية، عبـد املجيد 
تبـون، بقـرص األمـم، تحـت شـعار "التنمية 
املحليـة : تقييـم وآفـاق"،  أن تجسـيد هـذا 
الهـدف سـيتم من خـال عدة خطـوات، عى 
رأسـها االسـتمرار يف تعزيـز أسـطول الصيد 
البحـري وتأهيلـه السـيما بنـاء سـفن كبرية 
الحجـم، وتشـجيع الصيـد يف أعـايل البحـار 
أخـرى  دول  لقضـاء  الخاضعـة  امليـاه  ويف 
كموريتانيـا وليبيـا وغينيـا بيسـاو يف إطـار 

قيات.  تفا ا
واضـاف الوزيـر ذاتـه، كمـا يجـب لبلوغ 
هذا الهـدف عرصنـة وتحديث تسـيري موانئ 
الصيـدي  اإلنتـاج  لرفـع  البحـري  الصيـد 
وتحسـني ظروف ممارسـة نشـاطات الصيد 
الخاصـة  الرسـو  مواقـع  تهيئـة  البحـري, 
بسـفن الصيـد التقليـدي, إضافـة إىل إنشـاء 
إطـار  الحمـراء يف  التونـة  لتسـمني  مزرعـة 
الرشاكـة مـع متعاملني أجانب مما يسـاهم يف 

الرفـع مـن القيمـة املضافـة للقطاع.
واوضـح الوزيـر ذاتـه، بخصـوص الصيد 
تمكنـت  "الجزائـر  أن  البحـار،  أعـايل  يف 
بفضـل التوجيهـات الرشـيدة للسـيد رئيس 
الجمهوريـة, مـن رفـع حصتهـا مـن التونة 
الحمـراء الحيـة عـى املسـتوى الـدويل, مـن 
1655 طـن إىل 2023 طـن أي بزيـادة كمية 
نمـو  نسـبة  يعـادل  مـا  368 طـن  قدرهـا 
22,23 باملائـة، مـن خـال مشـاركة الوفـد 
التقنـي الجزائري يف اشـغال اجتمـاع املنظمة 
الدوليـة لحمايـة التونـة الحمـراء يف دورتـه 
غـري العاديـة رقـم 23 بالربتغال مـن 14 اىل 
21 نوفمـرب 2022 ، حيـث تعتـرب أكرب حصة 
تحصلـت عليهـا الجزائـر منـذ انضمامها اىل 

هـذه املنظمـة سـنة 2003". 
وأمـا يف مجـال تربيـة املائيات، يسـتهدف 
القطـاع،  حسـب صلواتـي، رفـع اإلنتاج إىل 

24 ألـف طن يف آفـاق 2024.
القطـاع  يعمـل  الهـدف،  هـذا  ولبلـوغ 
الخاصـة  النشـاطات  مناطـق  تهيئـة  عـى 
العقاريـة  األوعيـة  ومنـح  املائيـات  برتبيـة 
للمسـتثمرين، إنشـاء وحـدات إلنتـاج صغار 
األسـماك البحريـة والقاريـة من خـال منح 
األوعيـة العقارية, تعميم املـزارع ذات االنتاج 

املكثـف يف الواليـات ذات املؤهـات مـن أجل 
أقطـاب  إنشـاء  املائـي،  االسـتزراع  ترقيـة 
لرتبيـة املائيـات البحرية والقاريـة، إىل جانب 
وتحسـني  لاسـتثمارات  املاليـة  املرافقـة 
القـروض الخاصـة باالسـتغال وكـذا تنويع 
مصـادر التمويـل، وكذا تعزيز شـبكة  توزيع 

وتسـويق منتجـات هـذه الشـعبة.
ويف هـذا اإلطـار، لفـت صلواتـي، إىل أن 
قطاعـه يسـعى إىل تعميـم مشـاريع إنتـاج 
البحـر  وذئـب  امللكـي  القاجـوج  أسـماك 
باألقفـاص العائمـة بالبحـر، لتصـل إىل 14 
واليـة سـاحلية آفـاق سـنة 2024، مقابل 9 
واليـات حاليـا، أمـا بالنسـبة لسـمك البلطي 
يف  يتمثـل  محـدد  الهـدف  فـإن  )تيابيـا( 
تجسـيد مشـاريع جديدة لبلوغ انتاج 5000 

.2024 طـن بحلـول 
التحويليـة  بالصناعـات  يتعلـق  ويمـا 
للمنتجـات الصيدية, أكـد صلواتي أن العمل 
جـار ملرافقـة انجـاز 5 وحـدات جديـدة يف 
افـاق سـنة 2024، مذكـرا أن الجزائر تحوز 
إجماليـة  إنتاجيـة  بطاقـة  وحـدة   16 عـى 

تفـوق 20 ألـف طـن سـنويا.

تـم تسـجيل مخـزون سـمكي جـد هـام بميناء 
الصيـد بـواد الزهـور بوالية سـكيكدة فبعد أشـهر 
مـن دخوله حيـز الخدمـة تـم صيـد 126 طنا من 
مختلـف األنـواع، السـيما األسـماك البيضـاء وذلك 
بهـدف بعث حركيـة يف تجـارة األسـماك من خال 
قـدوم مركبـات نقـل منتجـات البحر مـن مختلف 

الواليات.
فـإن  لسـكيكدة،  الوالئيـة  السـلطات  وحسـب 
املينـاء يحـوز عى مخـزون سـمكي هام من شـأنه 
أن يسـاهم فـب بعـث حركيـة نشـيطة يف تجـارة 
األسـماك وتمويـن مختلـف الواليـات عـرب أنحـاء 

الوطـن،
ومـن جهتـه أكـد نعيـم بلعكـري مديـر الصيـد 
ترصيـح  يف  بالواليـة،  املائيـات  وتربيـة  البحـري 
إعامـي لـه أن هـذا اإلنتـاج مقبـول عى اعتبـار أن 
بداية نشـاط الصيد عـرب هذا امليناء كانـت تدريجية 
وتزامنـت مـع بدايـة فصـل الشـتاء الذي يقـل فيه 
نشـاط الصيد البحـري. وأضاف ذات املسـؤول بأن 
مـع مـرور الوقـت وزيـادة سـفن الصيـد البحري 
سـريتفع اإلنتاج خصوصـا وأن منطقـة واد الزهور 

تحـوز عى مخزون سـمكي ''هـام'' ، مشـريا إىل أن 
دخـول مينـاء واد الزهـور حيز االسـتغال سـاهم 
بشـكل ملحـوظ يف إنعـاش االقتصـاد املحـي مـن 

خـال دخـول وخروج السـفن.

مرافقة لتنظيم مهنة الصيد البحري
 باملناطق النائية

أن  املسـؤول  ذات  أضـاف  السـياق  نفـس  ويف 
مينـاء واد زهـور سيسـاهم بشـكل كبـري يف تنظيم 
مهنـة الصيـد البحري بهـذه املنطقـة النائية، حيث 
طريـق  عـن  بالفائـدة  الصياديـن  عـى  سـيعود 
إنعـاش االقتصـاد املحي خاصة بالنسـبة للصيادين 
الصغـار الذيـن كانوا قبـل ذلك يف حاجـة إىل مرافق 
تمكنهم من اسـتخراج الثـروات البحريـة املوجودة. 
كمـا سـيعمل هـذا املينـاء عـى تطويـر القـدرات 
املحليـة املتعلقـة باملـوارد املائيـة والسـياحية مـع 
تشـجيع االسـتثمار وكـذا تقليـص نسـبة البطالـة 
وفـك العزلة عـن املنطقة، إسـتنادا لـذات املتحدث. 
كمـا ذكـر السـيد بلعكـري أنـه خـال السـنوات 
األخرية اسـتفاد 110 شـبان مـن بلديـة واد الزهور 

مـن تكويـن باملعهـد التكنولوجـي للصيـد البحري 
وتربيـة املائيات بالقـل يف تخصص ''بحـار مؤهل'' 
تكوينيـة  دورات  تنظيـم  مسـتقبا  يتـم  أن  عـى 
املتعلقـة  الحـرف  مختلـف  يف  املنطقـة  لشـباب 
بنشـاط الصيـد البحـري عى غـرار خياطة شـباك 
الصيـد وتصليـح محركات السـفن ما سيسـاهم يف 

التخفيـف مـن حـدة البطالة.

استحداث حوايل 500 منصب شغل مبارش 
و2000 غر مبارش

وحسـب نفـس املصـدر سـيتم اسـتحداث حوايل 
500 منصـب شـغل مبـارش و2000 منصـب عمل 
قـال مسـؤول  الوقـت  بمـرور  مبارش،وذلـك  غـري 
القطـاع بالواليـة أن هذه املنشـأة القاعديـة أنجزت 
مـن طـرف مجمـع كرواتي-جزائـري. كمـا قامت 
مديريـة الصيـد البحـري لواليـة سـكيكدة بفتـح 
مرافقـة  بهـدف  الزهـور  واد  بمينـاء  لهـا  مكتـب 
الصياديـن وتقديـم الخدمـات اإلداريـة لهـم عـن 
قرب. لإشـارة، فـإن مينـاء الصيد البحـري ببلدية 
غـرب  )أقـى  عطيـة  أوالد  بدائـرة  الزهـور  واد 

سـكيكدة( قـد دخل حيـز االسـتغال بعد سـنوات 
مـن االنتظـار شـهر يوليواملنـرصم، حيـث أرشفت 
وايل سـكيكدة، حوريـة مداحـي، عـى وضعـه حيز 
الخدمـة .للتذكـري، فقد انتهت أشـغال إنجازه سـنة 
حيـث  دج،  مليـار   4 قـارب  مـايل  بغـاف   2017
يتسـع لحـوايل 150 سـفينة منهـا 5 جيـاب و24 
سـفينة رسديـن و120 حرفـة صغـرية كمـا يرتبع 
تقـدر مسـاحة  فيمـا  عـى 2،9 هكتـار كأرضيـة 
الحـوض بــ3،3 هكتـارات. ويعتـرب هـذا املينـاء، 
حسـب مسـؤويل القطـاع، الرابـع مـن نوعـه عـرب 
واملـرىس.  والقـل  سـطورة  موانـىء  بعـد  الواليـة 
ويتوفـر عـى أهـم الروريـات التـي تسـهل عمل 
الصياديـن وكـذا وحـدة لحـراس السـواحل ومركز 
للحمايـة املدنية ومحطـة للتزود بالوقـود، باإلضافة 
إىل شـبكة للهاتـف النقـال واإلنرتنت. لكـن بلعكري 
لفـت إىل أنه يتعني عـى رشكة تسـيري موانئ الصيد 
البحـري اسـتكمال بعض املرافـق التي من شـأنها 
توفري ظـروف اسـتقرار الصيادين عى غـرار غرف 
التربيـد وصناعة الثلج وورشـات لصيانـة وإصاح 

. لسفن ا

لدى استقباله من قبل الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني

تعزيز األسطول البحري وتأهيله السيما بناء سفن كبيرة الحجم

حركية تجارية هامة لتموين مختلف الواليات عبر أنحاء الوطن

بين مركب الشركة الجزائرية القطرية للصلب 
وميناء جن جن بجيجل

على هامش معرض المنتجات الجزائرية بنواكشط

كامليا.س

فريال/ت
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فتيحة. لبال/ ق. م

االقتصادي
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�سلوات�سي: رفع اإنتاج ال�سيد البحري اإلى 142 األف
 طن في اآفاق 2024
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ر�سميا.. ال�سروع في نقل 
الحديد الخام عبر القطار

التوقيع على اتفاقية تعاون بين 
مجل�س التجديد االقت�سادي ومنظمة 

اأرباب العمل الموريتانية
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سيكون بعيدا عن المالعب لمدة شهرين

الجزائـري  الـدويل  حظـي 
تفينتـي  العـب  زروقـي  رامـز 
الهولنـدي، بإشـادة كبـرية مـن 
جانـب مـدرب فريقـه واملديـر 
مسـتواه  نتيجـة  الريـايض، 

املوسـم. هـذا  املتميـز 
رامـز زروقـي نّصـب نفسـه 
يف  فريقـه  نجـوم  مـن  واحـدا 
الـدوري الهولنـدي، حيـث لعب 
كأسـايس،  كاملـة  مبـاراة   16
خـال النصف األول من املوسـم 

الحـايل.
وتحـدث رون جانـس مـدرب 
"فوتبـول  ملجلـة  تيفنتـي 
بقولـه:  الهولنديـة  ماجازيـن" 
كان  زروقـي  أن  نعلـم  "كلنـا 
محبطا الصيف املـايض، وخال 
بدايـة املريكاتو الشـتوي الحايل، 
من عـدم إتمـام صفقـة انتقاله 
ولكنـه  آيندهوفـن،  لصفـوف 
مجـددا". التحـدي  رايـة  رفـع 
وزاد :"خـال املبـاراة األخرية 
أمـام أياكـس أمسـرتدام، طلبت 
مـن زروقي إثبـات نفسـه أمام 
مسـتوى،  أعـى  مـن  خصـم 
ونجـح يف ذلـك بأفضـل طريقة 

ممكنـة".
كسـب  "زروقـي  وأضـاف: 
وجهـة  مـن  معـي،  الرهـان 
كبـري،  العـب  هـو  نظـري 
أفضل  لفريـق  اللعب  ويسـتحق 

آيندهوفـن". مـن  بكثـري 
وعـى نفـس النهـج سـار يان 
الريـايض لنادي  املدير  سـرتور، 
ال  "زروقـي  بقولـه:  تفينتـي 
يـزال غاضبـا منـي حتـى اآلن، 
لقـد أجرينـا اجتماعـا مؤخـرا، 
وأوضـح يل بشـكل رصيـح أنـه 
يريـد االنتقـال إىل آيندهوفـن".

هـذا  رفضـت  "لقـد  وأردف 
يتقبلـه،  لـم  والاعـب  الطلـب، 
ولكنـه أظهر االحرتافيـة الازمة 
أمـر  وهـذا  امللعـب،  داخـل 

لـه". يحسـب 
ورون  سـرتور  يـان  واتفـق 
جانـس، عـى رضورة مواصلـة 
مـع  ملشـواره  زروقـي  رامـز 
املوسـم  نهايـة  حتـى  تفينتـي 
انتقالـه  يتـم  أن  عـى  الحـايل، 
هولنـدا  يف  سـواء  كبـري  لنـاٍد 
أو خارجهـا، بـدءا مـن صيـف 
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أعلـن نـادي بايـرن ميونخ بطل 
عقـد  تمديـد  األملانـي،  الـدوري 
الـدويل الجزائـري يونـس  العبـه 
آيـت عامـر، حتـى صيـف عـام 

.2025
يونـس آيـت عامـر، البالـغ من 
ومنـذ  ينشـط  عامـا،   19 العمـر 
الشـابة  الفئـات  مـع  سـنوات 
مـن  ويعتـرب  الجزائـر،  ملنتخـب 
التـي  الصاعـدة  املواهـب  أبـرز 
يأمـل املـدرب جمال بلمـايض، يف 

مسـتقبا. عليهـا  االعتمـاد 
مديـر  سـاور،  جوشـان  ورشح 
بايـرن  يف  التكويـن  مركـز 
دفعـت  التـي  األسـباب  ميونـخ، 
النـادي لتجديـد الثقـة يف الجناح 
املقبلة. الفـرتة  الجزائـري خـال 

خـال  الصـدد  هـذا  يف  وقـال 
الرسـمي  للموقـع  ترصيحـات 
لبايـرن ميونـخ إن "آيـت عامـر 
يبقـى يف منحنـى تصاعـدي منـذ 

الحـايل". املوسـم  بدايـة 
النصـف  "خـال  وأضـاف 
األول مـن املوسـم، حـارب عامـر 
مـن أجـل الحصـول عـى مكانـة 
أساسـية دائمـة، وهـو مـا نجـح 

بالفعـل". فيـه 
مقتنعـون  :"نحـن  وختـم 
للغايـة  وسـعداء  بإمكانياتـه، 
باسـتمراره معنا، ونسـعى ليكون 
من أبـرز خريجي مدرسـة بايرن 

املسـتقبل". يف 
ولعـب آيـت عامـر 15 مبـاراة 
مـع فريق الهـواة لبايـرن ميونخ، 
سـاهم خالها بــ6 أهـداف، بني 

وتسـجيل. صناعة 
وينشـط عامر يف مركـز الجناح 
األيمـن، ويسـتهدف اآلن الوصول 
للفريـق الرديف أمـا يف الحصول 
عـى مكانة أساسـية بني تشـكيلة 

لكبار. ا
مـن جانبـه، تحـدث آيـت عامر 
للموقـع الرسـمي لبايـرن بقولـه 
"كأحـد أبنـاء مدينة ميونـخ، فإن 
اللعـب مـع بايـرن أمـر خـاص 

جـدا بالنسـبة يل".
وأتـم "أنـا واثـق بأننـي قـادر 
والتقـدم  التطـور  مواصلـة  عـى 
نحـو الفريـق األول يف املسـتقبل، 
أنـا متشـوق مـن أجـل تحقيـق 

الغايـة". هـذه 

وعد واإ�سادة.. "ناد كبير" ينتظر 
رامز زروقي في الميركاتو ال�سيفي

بايرن ميونخ يبرر تجديد عقد 
موهبة منتخب الجزائر

�سربة موجعة لونا�س

أكد سـتيف هويف، مدافع منتخـب إنجلرتا 
أن  السـابق،  سـيتي  مانشسـرت  وفريـق 
الجزائـري ريـاض محـرز نجم السـماوي 
يتسـبب يف "كوابيس" ملنافسـيه يف الدوري 

اإلنجليزي.
ويقـدم ريـاض محرز عروضـا رائعة مع 
مانشسـرت سـيتي منـذ نهايـة كأس العالم 
أساسـيا  العبـا  نفسـه  فـرض  إذ   ،2022
دون نقـاش يف تشـكيلة املـدرب اإلسـباني 
بيـب جوارديـوال، مظهـرا فعاليـة كبرية يف 

األخرية. املباريـات 
وتحـدث سـتيف هـويف، للقناة الرسـمية 
لنـادي مانشسـرت سـيتي، قائـا: "رياض 
محـرز أحـد أسـوأ كوابيـس املدافعـني يف 
إنجلـرتا، لقـد كان العـرض األخـري أمـام 
توتنهـام رائعـا جـدا يف الشـوط الثانـي".
وأضـاف: "عندما تشـاهد رياض يركض 
تجاهـك ال تعـرف تماما أين سـيذهب، ألنه 
قادر عـى التوجـه يمينا أو شـماال، كما أن 
لديـه القـدرة عـى التوغـل يف العمـق.. إنه 

يمتلك األسـبقية".
وواصـل: "حتـى عندمـا تعـرف املنطقة 
التـي ينـوي التوجـه إليهـا فـإن مهمتـك 

نفسـك  سـتجد  ألنـك  صعبـة،  سـتكون 
تركـض للخلف ممـا يجعل األمـور معقدة 
جـدا، ومثلمـا قلـت يف البدايـة إنـه كابوس 

مدافـع". ألي 
"كمدافـع،  نفسـه:  السـياق  يف  وزاد 
تكـون عـى موعـد مـع مواجهـة  عندمـا 
ريـاض محـرز وجهـا لوجـه فإنـك تأمـل 
دومـا وجـود زميـل لـك يف الخلـف، يقوم 

ومسـاعدتك". عليـك  بالتغطيـة 
واختتم: "ريـاض وجميع العبي السـيتي 

كانو مميزين جـدا أمام توتنهـام، وبفضل 
هكـذا عـروض يمكنك املنافسـة عـى لقب 

املوسـم". نهاية  الربيمريليج يف 
وتمكـن ريـاض محـرز من املسـاهمة يف 
13 هدفـا )سـجل 10 وصنـع 3( خـال 
24 مبـاراة لعبهـا هـذا املوسـم يف مختلف 
املرشـحة  الحصيلـة  وهـي  املنافسـات، 
التـي  العاليـة  اللياقـة  لارتفـاع، يف ظـل 
يظهرهـا صاحـب القـدم اليـرسى مؤخرا.

مونشـنجادباخ  بروسـيا  نـادي  اتخـذ 
األملانـي قـراراً رسـميا بشـأن مسـتقبل 
سـبعيني  بـن  رامـي  الجزائـري  نجمـه 

الحاليـة. الشـتوية  االنتقـاالت  خـال 
مـع  سـبعيني  بـن  مسـتقبل  وكان 
الفـرتة  خـال  واضـح  غـري  جادبـاخ 
املاضيـة، يف ظـل وجـود عـدة عـروض 
لضمـه مـن العديـد مـن األنديـة وأبرزها 
مدريـد  وأتلتيكـو  اإليطـايل  يوفنتـوس 
وبروسـيا  الربتغـايل  وبنفيـكا  اإلسـباني 

األملانـي. دورتمونـد 
مـع  بعقـد  سـبعيني  بـن  ويرتبـط 
جادبـاخ ينتهـي يف صيـف العـام الحايل 
يتوقعـون  كثرييـن  جعـل  ممـا   ،2023
رحيله خـال مريكاتو االنتقاالت الشـتوية 
كـي يحقـق الفريـق األملاني أي اسـتفادة 

ماليـة نظـري بيعـه.
املديـر  فريكـوس،  روالنـد  وكشـف 
يف  مونشـنجادباخ،  لربوسـيا  الريـايض 
ترصيحـات نقلتهـا وكالة األنبـاء األملانية، 
عـن أنـه "بدايـة مـن اليـوم، أؤكـد بقاء 
رامـي بن سـبعيني وماركوس تـورام مع 

الفريـق لنهايـة املوسـم".
وجـاءت ترصيحـات مسـؤول جادباخ 
يـان  السـويرسي  انتقـال  خلفيـة  عـى 
سـومري، حـارس مرمـى فريقه السـابق، 
بعقـد  أملانيـا  بطـل  ميونـخ  بايـرن  إىل 
حتـى عـام 2025، ومدى إمكانية سـماح 

النـادي لاعبـني آخريـن بالرحيـل.
"بـن  جادبـاخ:  مسـؤول  وواصـل 
سـبعيني وتـورام مطلوبـان يف العديد من 
األندية، لكننا سـنحاول إقناعهمـا بالبقاء 

معنـا ملـا بعـد نهاية املوسـم الحـايل".

واختتـم: "لكن يف النهايـة ال يمكنني أن 
أعدكـم أنهمـا سـيلعبان معنـا يف املوسـم 

ملقبل". ا
مـن جانبـه، يجذب تـورام الذي شـارك 
العالـم  كأس  يف  فرنسـا  منتخـب  مـع 
2022 يف قطـر أنظـار العديد مـن األندية 
األوروبيـة الكـربى أبرزها بايـرن ميونخ.

صفـوف  يف  سـبعيني  بـن  ويلعـب 
جادبـاخ منـذ انتقالـه إىل الفريـق مـن 
ريـن الفرنـي يف صيـف 2019 مقابل 8 

مايـني يـورو بعقـد لــ4 سـنوات.
عـى  بالقـدرة  سـبعيني  بـن  ويتميـز 
قلـب  مثـل  أكثـر مـن مركـز  اللعـب يف 
الدفـاع والظهـري األيـرس ووسـط امللعب، 
بسـبب مرونته التكتيكية، وهـو ما يجعله 
األنديـة، حيـث  مـن  العديـد  يف  مطلوبـاً 
يريـده دييجو سـيميوني مـدرب أتلتيكو 
مدريد اإلسـباني للعب كظهـري أو مدافع.

فيسـتهدف  يوفنتـوس  يف  أمـا 
الفريـق  مـدرب  أليجـري  ماسـيميليانو 
الظهـري  مركـز  يف  للعـب  معـه  التعاقـد 
األيـرس بسـبب ضعـف مـردود الربازيي 
أليكس سـاندرو، بينمـا يريـد دورتموند 
إيجاد بديـل للربتغـايل رافائيـل جرييرو، 
ونفـس األمـر فيمـا يخـص بنفيـكا الذي 
أليخانـدرو  اإلسـباني  تعويـض  يبحـث 
صيـف  يف  رحيلـه  املنتظـر  جريمالـدو 
2023. وشـارك الـدويل الجزائـري يف 99 
مبـاراة بقميـص جادباخ سـجل خالها 
24 هدفـاً يف كل البطـوالت باإلضافـة إىل 

أخـرى. أهـداف   7 صناعتـه 
وتبلـغ القيمـة السـوقية لنجـم الجزائر 
موقـع  بحسـب  يـورو،  مليـون   20
بالقيـم  املعنـي  ماركـت"  "ترانسـفري 

واألنديـة. لاعبـني  السـوقية 

كشـف تقريـر فرنـي، عـن املـدة التي 
سـيغيب فيهـا الـدويل الجزائـري والعـب 

نـادي ليـل آدم ونـاس عـن املاعب.
وفـق صحيفـة " ليكيـب"، فـإن وناس 
سـيكون بعيدا عـن املاعب ملدة شـهرين، 
وهـو األمـر الـذي يضـع ناديـه يف ورطة 
خاصة وأنه قطعة أساسـية يف التشـكيلة.

وأكـد مدربـه باولـو فونسـيكا أن فريق 
عـن  بعيـدا  للتدعيـم  يحتـاج  تعـداده 
إصابـة ونـاس، مضيفـا: " نحـن بحاجة 
إىل العـب، ولكـن ليس بسـبب إصابة آدم، 

مـن الطبيعـي أن الفـرق األخـرى التـي 
تريد أن تكـون أوروبية، تقـوي فريقها".

وختـم: "مـن الطبيعـي أن يكـون لدى 
العبـني،  أو  العـب  وجـود  إمكانيـة  ليـل 

االنتقـاالت". الفـرص يف فـرتة  سـنرى 
عـى  إلصابـة  تعـرض  ونـاس  يذكـر 
مسـتوى، الفخـذ األيمـن خـال الدقائـق 
األوىل مـن مواجهـة تروا ضمن منافسـات 
األخـر  املسـتطيل  الليـغ1"، وغـادر   "

مللعـب بيـار مـوروا عـى نقالـة.

جابري ه

جابري ه

جابري ه

جابري ه

جابري ه

كيف يرعب "كابو�س ريا�س محرز" مدافعي الدوري االإنجليزي؟

ت�سريح ر�سمي يح�سم م�ستقبل رامي بن �سبعيني مع غلدباخ
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المجموعة الخامسة:

بطولة إفريقيا للمحليين2022-/ أنغوال-موريتانيا )0-0( :

شان / السنغال- الكونغو الديمقراطية:

لكـرة  األفريقـي  االتحـاد  طلـب 
املشـجعني  القدم "كاف" مسـاعدة 
للوصـول إىل طفلـة لفتـت األنظـار 
أمـم  بطولـة  مباريـات  إحـدى  يف 

للمحليـني. أفريقيـا 
وتحتضـن الجزائـر بطولـة كأس 
"شـان  للمحليـني  أفريقيـا  أمـم 
 13 بـني  الفـرة  خـال   ،"2022

املقبـل. فربايـر  و4  ينايـر 
جزائريـة  طفلـة  وخطفـت 
األضـواء بعدمـا رصـدت عدسـات 
املصوريـن رقصها بطريقـة مميزة 
يف املدرجـات أثنـاء حضورها إحدى 

البطولـة. مباريـات 
ونـر الحسـاب الرسـمي للكاف 
فيـه:  قـال  تعليـق  مـع  الفيديـو 
تمتلـك  الفتـاة  هـذه  أن  "يبـدو 

رائعـة". مهـارات 
ثـم أعاد الحسـاب نـر التغريدة 
فيـه:  يقـول  جديـد  تعليـق  مـع 

هـذه  عـى  للعثـور  "سـاعدونا 
بصـدد  نحـن  الرائعـة،  الطفلـة 

لهـا". ملفاجـأة  التحضـر 
منتخـب  أن  بالذكـر  جديـر 
إىل  املتأهلـني  أول  بـات  الجزائـر 
الـدور ربـع النهائـي من النسـخة 
أفريقيـا  أمـم  لبطولـة  الحاليـة 
للمحليـني، بعدما جمـع 6 نقاط من 
أول جولتـني، بالفوز عـى ليبيا )-1

النتيجـة. بنفـس  وإثيوبيـا   ،)0

لتنظيـم  املحليـة  اللجنـة  أعلنـت 
املحليـني،  لاعبـني  إفريقيـا  بطولـة 
برئاسـة رشـيد أوكايل، توجيـه دعوة 
رسـمية إىل عائلـة انتـرت صورتهـا 
االجتماعـي  التواصـل  مواقـع  عـى 
وانخفـاض  املطـر  تحـدت  بعدمـا 
درجـة الحـرارة )8 درجـة( يف ملعب 
19 مـاي 56 يف عنابة خـال مواجهة 
ديفوار،  الديمقراطيـة وكوت  الكونغو 
اللجنـة  ذات  كشـف  مـا  ووفـق 

"الفايسـبوك"  يف  صفحتهـا  عـى 
لحضـور  مدعـوة  العائلـة  فـإن 
يف  ترغـب  التـي  املباريـات  مختلـف 
متابعتهـا عـرب املاعـب األربعـة التي 
تحتضـن املنافسـة يف مقصـورة كبار 
الشـخصيات مـع التكفـل التـام بها.
إىل  العائلـة  ذات  اللجتـة  ودعـت 
املحليـة  اللجنـة  مقـر  مـن  التقـرب 
لتنظيـم "الشـان" بعنابـة  املوجودة 

الجهـوي الرابطـة  مسـتوى  عـى 

بحث مع الكاف.. طفلة جزائرية تخطف 
الأ�ضواء في اأمم اأفريقيا للمحليين

لجنة تنظيم ال�ضان ُتقرر ُمكافاأة العائلة 
التي �ضنعت الحدث بملعب عنابة

أضحـت الكونغو ثانـي فريق يغـادر بطولة 
األمـم اإلفريقيـة  لاعبـني املحليـني )الشـان( 
بيضـاء  بنتيجـة  النيجـر  مـع  تعادلهـا  بعـد 
)0-0( مسـاء الجمعـة بملعب ميلـود هديف يف 
وهـران لحسـاب اليـوم الثانـي مـن املجموعة 

. مسة لخا ا
وكان الكونغوليـون أكثـر تصميمـاً يف الفرة 
األوىل، حيـث تمكنوا من السـيطرة عـى املباراة 
نسـبياً ، لكـن دون أن يتمكنـوا مـن إحـداث 

الفارق.
جـان  املـدرب  أشـبال  خلـق   ، ذلـك  ومـع 
إيـي نغويـا عـى األقـل ثـاث فرص تسـجيل 
يف  األول  جونيـور  برينـس  كان  إذ  واضحـة. 
تهديـد  حـارس املرمـى املنافـس الـذي تمكن 
مـن إبعاد الكـرة  بكل رشـاقة إىل الركنية )3(.
لـم يكـن برينـس سوسـو أكثـر حظـا مـن 
زميلـه و ذلـك بتفويتـه فرصة كبـرة الفتتاح 
التسـجيل عنـد الدقيقـة ال 30. و يف الدقيقـة 
38 سـيتألق حـارس مرمـى النيجـر مامـادو 
تانجـا مـرة أخـرى مـن خـال إنقـاذ رفقائه 
مـن هـدف عقـب بعـد محاولـة مـن برينس 

. جونيور
بشـكل عام ، لم تـرق املرحلـة األوىل من هذه 
املقابلـة إىل املسـتوى املتوقـع ، حتـى ولو كان 
الكونغوليـون يف أمس الحاجـة إىل نقاط الفوز 
الثـاث للحفـاظ عى بصيـص أمل يف السـباق 
يف  هزيمتهـم  بعـد  مجموعتهـم  عـن  للتأهـل 

مباراتهـم األوىل ضـد الكامـرون )1-0(.
الشـوط  يف  أفضـل  املبـاراة  وتـرة  وكانـت 
الثاني مـع املزيد مـن فـرص التهديف خاصة 
مـن  جانب منتخـب الكونغو الـذي كان يلعب 

آخـر فرصه للبقـاء يف املنافسـة .
أن  كادوا  الذيـن  هـم  النيجريـني  أن  غـر 

يسـجلوا مـن محاولـة مـن بيليامـني مـوىس 
مـرت بالقرب مـن القائم )53د( لـرد الخصم 
يف الدقيقـة 62 مـن قبل برينـس أوبونغو الذي 
ارتطمـت تسـديدته بالقائـم األيمـن لحـارس 

النيجر. مرمـى 
و نجـح الكونغوليون يف التسـجيل يف الدقيقة 
79 ، ولكـن لسـوء حظهـم، تـم إلغـاء الهدف 
بسـبب وضعية تسـلل فيمـا بـاءت محاوالتهم 
األخـرة بالفشـل ، وهو مـا جعلهـم يخرجون 

من املنافسـة يف الـدور االول. 
حظوظهـم  زالـت  فـا  النيجريـون  أمـا 
قائمـة للتأهـل إىل الـدور القـادم رشط الفـوز 
عـى الكامـرون يف الجولـة الثالثـة واألخـرة 
للمجموعـة الخامسـة املكونـة من ثاثـة فرق 

و التـي سـتلعب يف 24 ينايـر.
املجموعـة الخامسـة: الوضعيـة بعـد تعادل 

الكونغـو مع النيجـر )0-0( 

الخامسـة  املجموعـة  وضعيـة   - الجزائـر 
لاعبـني  القـدم  لكـرة  اإلفريقيـة  للبطولـة 
املحليني )شـان2022-(, بعد تعـادل الكونغو 
مـع النيجـر )0-0( يف املباراة التـي جمعتهما 
سـهرة اليـوم الجمعـة بملعـب 'ميلـود هديف' 

بوهـران لحسـاب الجولـة الثانيـة. 
الجولة الثانية:

الكونغو - النيجر     0-0
الكامرون )معفى(

اللقاءات التي لعبت:
الكامرون - الكونغو 1-0

النيجر : معفى
املباريات املتبقية :

الجولة الثالثة )الثاثاء 24 يناير 2023 ( :
سـا 00ر20: النيجـر - الكامـرون )ملعـب 

-ميلـود هـديف- وهران(الكونغـو : معفـى.

تعـادل منتخبـا أنغوال و موريتانيا سـلبيا يف 
املبـاراة التـي جمعتهما مسـاء اليـوم الجمعة 
بملعـب ميلـود هـديف بوهـران لحسـاب اليوم 
التعـادل  و هـو  الرابعـة  للمجموعـة  الثانـي 
الـذي ال يخـدم األنغوليني يف مسـعاهم للتأهل 
إىل الـدور ربع النهائـي لبطولـة إفريقيا لألمم 
)شـان 2022( لاعبـني املحليني التـي تجري 

بالجزائر. حاليـا 
بقلـة  املبـاراة  مـن  األول  الشـوط  تميـز  و 
قبـل  مـن  للتسـجيل  السـانحة  الفـرص 
الفريقـني و هـو ما يمكـن إرجاعـه إىل طبيعة 
اللعـب الحـذر يف مقابلـة تتميـز بأهمية كبرة 

لتحقيـق التأهـل إىل الـدور الثانـي.
و لـم يتمكـن الفريقان من الحصول سـوى 
عـى فرصـة خطرة واحـدة لكل واحـد منهما 
قائـده  و  املوريتانـي  للمنتخـب  األوىل  كانـت 
موالي أحمـد إال أن هذا األخـر كان يف وضعية 
تسـلل عندمـا مـرر كـرة حاسـمة لزميلـه يف 

.19 الدقيقة 
و لـم يتأخـر رد فعـل األنغوليـني حيث كاد 
الاعـب جـاردي لوبيز تسـجيل الهـدف األول 
عندمـا تلقـى دقيقة بعـد املحاولـة املوريتانية 
أنـه فشـل يف  إىل  األيمـن  الجانـب  كـرة مـن 
تسـجيل هـدف كان سـيغر مسـار الشـوط 

األول.
بيـدرو  أنغـوال  مـدرب  العبـي  أن  رغـم  و 
غونزالفـاس سـيطروا عـى الشـوط األول من 
خـال احتفاظهـم أكثـر بالكـرة إال أنهـم لـم 
املرابطـني  فريـق  دفـاع  اخـراق  يسـتطيعوا 
خاصـة و أن هـؤالء كانـوا يتحركـون ككتلـة 
واحـدة معقدين مـن مهمـة خصومهم خاصة 

بدفاعهـم يف وسـط امليـدان.
و عـاد العبـو املـدرب املوريتاني أمـر عبدو 

أكثر إرصارا خال الشـوط الثاني بسـيطرتهم 
عـى اللعب لكـن دون خلقهم لفرص سـانحة.
و خـرج الاعبـون األنغوليون الذين أحسـوا 
بالخطر مـن قوقعتهم لقل الخطـر إىل منطقة 
الخصـم و كانـوا قادرين عى تسـجيل أهداف 
خاصة عـن طريـق ديفـي ميغـال يف الدقيقة 
اللـذان  ديلسـون  و  غابريـال  جـواو  و   63

أضاعـا فرصتـني متواليتـني يف الدقيقة 84.
و لـم تقـدم املحـاوالت األخـرة لألنغوليـني 
أي جديـد األمـر الـذي يضعهم تقريبـا خارج 
السـباق كـون حصولهم عـى نقطتـني خال 
املقابلتـني األوىل و الثانيـة يجعـل حظوظهـم 
ضئيلـة عكـس املوريتانيني الذيـن يحتفظون 
املـايل  املنتخـب  مواجهـة  قبـل  بحظوظهـم 
يـوم 24 ينايـر يف مبـاراة بمثابـة نهائي هذه 

 . ملجموعة ا

بطاقة فنية
بطاقـة فنيـة للمقابلـة التـي جمعـت اليوم 
الجمعـة بملعـب ميلـود هـديف بوهـران بـني 
منتخبـي أنغـوال و موريتانيا )0-0( لحسـاب 
الجولـة الثانيـة )املجموعـة الرابعـة( لبطولة 
إفريقيـا للمحليني )شـان 2022( التي تجري 
بالجزائـر خـال الفـرة املمتدة مـن 13 يناير 

إىل 4 فربايـر 2023.
الجـو : بـارد, إقبـال : متوسـط, األرضيـة : 
 ,)0-0( أنغوال/موريتانيـا  حسـنة,  وضعيـة 
)البنـني(,  لويـس  جينـدو  الثاثـي:  تحكيـم 
إريـك زييمافـو )البنـني(, كاريـن أتيزامبومق 

)الكامـرون(
اإلنذارات : 

أنغـوال :ديفـي ميغـال )د27( هرنيسـلوب 
)49 )د  كايفالـو 

نامـوري  )د40(  يس  مامـادو   : موريتانيـا 
)د+90د5( ديـاو 

الاعبون :
أنغـوال : هيغو ميغـال , ألربتـو أداو,جواكيم 
 , غابريـال  ,جـواو  ميغـال  ماركوس,ديفـي 
بيـدرو بيسـوا , جاريدي لوباز , أوغيسـتو دو 
جيـزي , مانويل نكاليكا , هرنيلسـون كايفالو 

إيـدي ماركوس.  ,
املدرب : بيدرو غونزاليس

موريتانيـا :ناموري دياو,سـوكرانا محيميد.
العبد,دمـني  محمـد  بايبو.نـوح  قـن  محمـد 
العبد.مامـادو  محمـد  احمـد  سالك,سـيدي 
يس.بـودة محسـن,حميا تنجي,مـوالي أحمـد 

خليل,ديـدي بونـا عمـار.
املدرب:أمر عبدو.

 ترصيحات
ترصيحـات اسـتقتها وأج بعد مبـاراة أنغوال 

وموريتانيـا )0-0( لحسـاب الجولـة الثانيـة 
مـن منافسـات املجموعة الرابعـة لبطولة األمم 
اإلفريقيـة لاعبـني املحليـني )شـان2022-( 

التـي تقـام يف الجزائر.
)مـدرب موريتانيـا(: "كانـت  أمـر عبـده 
مبـاراة صعبـة. كان بإمكان كل مـن الفريقني 
أن يصنـع الفـارق بالنظـر إىل الفـرص التـي 
تـم خلقها مـن كا الجانبـني. فبالنسـبة لنا ، 
أسـتطيع أن أقـول أنهـا نتيجة إيجابيـة ، ألن 
أهـم يشء كان عدم اسـتقبال أهـداف. كما أنه 
مـن الواضـح أيًضـا أن الخصم تقريبـا خارج 

ق. لسبا ا
 يصبـح األمـر معقـًدا للغايـة عندمـا تلعب 
يف مجموعـة مكونـة من ثاثـة فـرق و يتأهل 
صاحـب املرتبـة األوىل فقـط إىل الـدور املوايل، 
، ال يـزال يتعـني علينـا خـوض  ومـع ذلـك 
مبـاراة أخـرة يف هـذه املجموعة ضـد مايل إذ 
سـيكون ببسـاطة نهائي املجموعـة. كل فريق 

يملـك مصـره بيديـه. سنسـتعد بشـكل جيد 
لهـذا اللقاء مـن اجل الفـوز ، ألنه ليـس لدينا 
خيـار آخر للوصـول إىل ربع النهائـي. آمل أن 

يكـون التحكيـم جيـًدا يف هذه املبـاراة".
بيـدرو غونسـاليس )مـدرب أنغـوال(: "كنا 
نعلـم أن املبـاراة سـتكون صعبـة ، خاصـة 
وأننـا يف مجموعـة مـن ثاثـة فرق مسـتواها 
متقـارب. حاولنـا الفـوز بالسـيطرة وأعتقـد 
أننـا قدمنـا ??نسـخة جيـدة مثلمـا كان األمر 
النهايـة  يف  السـابقة.  املبـاراة  يف  مـايل  ضـد 
اكتفينـا بالتعـادل. اخرنا الهجمـات املرتدة ، 
لكـن الخصـم عرف كيـف يدافع جيـًدا. أدرك 
أنـه سـيكون مـن الصعـب للغايـة التأهل إىل 
الـدور التـايل بعد هذيـن التعادلـني ، حتى لو 
كنـا نتواجـد يف رأس املجموعـة فمصرنا ليس 
بأيدينـا. كل يشء يتوقـف عـى نتيجـة املباراة 

األخـرة بـني مـايل وموريتانيا".
ديفـي ميغيـل )أنغـوال / العـب املبـاراة(: 
"عـى الرغـم مـن هـذا التعـادل ، أنـا سـعيد 
لتميـزي الشـخيص أوالً. كنـا نهـدف بطبيعة 
الحال الفـوز، لكننـا واجهنا فريـق موريتانيا 
الجيـد الـذي صعـب األمـر علينا. لقـد توقعنا 
ذلـك ، ألن لدينـا بالفعـل فكرة عن جـودة هذا 

. لخصم ا
منتخـب  )قائـد  خليـل  أحمـد  مـوالي 
املبـاراة.  الفـوز يف هـذه  أردنـا  موريتانيـا(: 
خضنـا مبـاراة ممتعة ضـد الخصـم األنغويل. 
القـادم ضـد  اللقـاء  للتفكـر يف  اآلن  علينـا  
مـايل. نحـن مطالبـون بالفـوز. إنـه خصـم 
قـوي بشـهادة الجميـع و يحافـظ هـو أيًضا 
عـى فرصه يف التأهـل ، ولكن لدينـا فكرتنا يف 

طريقـة التغلـب عليـه".

جابري ه

جابري ه

جابري ه

الكونغو ُتودع ال�ضان والنيجيريين دوما في ال�ضباق

و�ضعية الأنغوليين تتعقد

شان 2022شان 2022

رئيـس  الجمعـة،  يـوم  قـال 
االتحـاد الجزائـري لكـرة القدم 
جهيـد زفيـزف بأنه مـن املمكن 
الكشـف  تأجيـل  يتـم  أن  جـدا 
عـن هويـة البلـد الفائـز برف 

تنظيـم أمـم إفريقيـا 2025.
يف  ذاتـه  املتحـدث  وأوضـح 
ترصيحـات إذاعيـة:" كان مـن 
املنتظـر أن يكـون الــ 10 مـن 
لكـن  لذلـك،  موعـدا  فيفـري 

بسـبب تراكم أجنـدة " الكاف" 
قـد يتـم دراسـة ذلـك يف آخـر 
وأردف:  الجديـد".  الثاثـي 
املكتـب  يعقـد  قـد  زفيـزف:" 
اإلفريقـي  لاتحـاد  التنفيـذي 
اجتماعـه عقب نهاية " الشـان" 
النقـاط  بـني  ومـن  بالجزائـر 
التـي سـيتم مناقشـتها " كان" 

."2025

“بـي  شـبكة  صحفـي  أبـدى 
بـي يس” الربيطانيـة “أولواشـينا 
الشـديد  إعجابـه  أوكيليجـي”، 
املسـتضيفة  الجديـدة  باملاعـب 
لـكأس إفريقيا للمحليني “شـان” 

.2022
ونـر النيجـري “أوكيليجـي” 
عـرب حسـابه الرسـمي يف تويـر، 
صـورا ملاعـب “الشـان” قائـا: 

مانديـا برباقي  نيلسـون  “ملعب 
ُمقدمـات،  إىل  ُمذهـل وال يحتـاج 
يلعـب   1956 مـاي   19 ملعـب 
عليـه فريـق اتحـاد عنابـة الـذي 

يملـك ُمشـجعني نشـطني”.
الشـهيد  “ملعـب  وأضـاف: 
يُمـدك  بقسـنطينة  حمـاوي 
امُلفضل  إيجابي، وملعبي  بشـعور 
هو ملعـب ميلود هـديف بوهران”.

أصـداء جمعتهـا وأج مـن فعاليات 
املحليـني  لاعبـني  إفريقيـا  بطولـة 
"شـان 2022 " تخـص املجموعتـني 
الرابعة والخامسـة املقامـة مبارياتها 

ن. بوهرا
زوار  بعـض  اسـتغل  مسـجد:   -  
وهران املشـاركني يف ''الشـان'' صاة 
الجمعـة لزيارة املسـجد القطب "عبد 
الحميـد بـن باديـس" الذي اسـتقبل 
باملناسـبة بعثتي النيجـر ومايل اللتني 
طـاف أعضاؤهمـا بمختلـف مرافـق 
أداء  مـن  االنتهـاء  بعـد  املعلـم  هـذا 
صـاة الجمعـة بحضور أيضـا وزير 
الرياضـة للنيجـر سـيكو دورو أدامو 
وسـفر نفس البلـد بالجزائـر، مبدين 

إعجابهـم بهـذا الـرصح الديني.
- مـؤازرة: يحـرص مـدرب منتخب 
مـايل األول، إيريـك سـيكو شـال، عى 
للمحليـني  بـاده  منتخـب  مسـاندة 
بمناسبة النسخة السـابعة ل''الشان'' 
حصصـه  كامـل  يحـر  حيـث 
التدريبيـة منذ التحاقـه بوهران نهاية 
املبـاراة  انتظـار  يف  األسـبوع،  هـذا 
''نسـور''  سـتجمع  التـي  الفاصلـة 
مـايل ضـد موريتانيـا الثاثـاء املقبل 
يف الجولـة الثالثة واألخـرة للمجموعة 
الرابعـة بمـا أن كا املنتخبـني تعادل 
يف مقابلتـه األوىل أمـام أنغـوال، ممـا 
يجعل مـن مواجهتهما املقبلـة بمثابة 
نهائـي هذا الفـوج املتكون مـن ثاثة 

منتخبـات والـذي يتأهـل منـه فريق 
فقط. واحـد 

يذكـر أنهـا الزيـارة الثانيـة للتقني 
الفرونكو-مـايل إىل وهـران يف ظـرف 
''النسـور''  قـاد  بعدمـا  شـهرين 
للتعـادل وديا أمـام الجزائـر )1-1( 
"ميلـود  بملعـب  املـايض  نوفمـرب  يف 

هـديف".
- كافـايل: عى غرار مـدرب املنتخب 
املنتخـب  مـدرب  فـإن  ملـايل،  األول 
كفـايل  ميشـال  جـون  للنيجـر  األول 
متواجـد هـو اآلخـر بوهـران، حيـث 
التـي  املبـاراة  يف  حضـوره  سـجل 
لعبهـا منتخـب النيجـر للمحليني ضد 
الكونغـو لحسـاب املجموعـة الرابعة. 
وأبـدى كفـايل إعجابه الكبـر بملعب 
يتـرف  لـم  الـذي  هـديف"  "ميلـود 
باللعـب فيـه عندمـا كان عـى رأس 
العارضـة الفنية ملولوديـة وهران منذ 
بضعة سـنوات.وأكد كفايل باملناسـبة 
التـي  املدينـة  إىل وهـران،  تنقلـه  أن 
يكـن لسـكانها مشـاعر خاصـة، عى 
أيضـا  منـه  الغـرض  تعبـره،  حـد 
متابعـة بعـض العبي املنتخـب املحي 
الذيـن ينشـطون كذلـك مـع املنتخب 
األول الـذي تنتظـره مباراتني مهمتني 
يف مـارس املقبـل أمام الجزائر برسـم 
الجولتـني الثالثـة والرابعـة لتصفيات 
بكـوت   2024 لألمـم  إفريقيـا  كأس 

ر. ديفوا

اإمكانية التاأخر في الك�ضف 
عن منظم  "كان 2025"

حفي “BBC” ُيبدي اإعجابه  �ضُ
بالمالعب الجزائرية

 اأ�ضداء من ''ال�ضان''

أفريقيـا  أمـم  بطولـة  منافسـات  تشـهد 
للمحليـني، تألقـا الفتـا لعدد من نجـوم منتخب 
الجزائـر، الذيـن خطفـوا األضـواء خـال دور 

املجموعـات مـن عمـر املسـابقة.
الصحـراء"  "محاربـي  منتخـب  ويتصـدر 
ترتيـب املجموعـة األوىل برصيـد 6 نقـاط مـن 
ليبيـا وأثيوبيـا بنفـس  فوزيـن عـى كل مـن 

.)1-0( النتيجـة 
وضمـن مسـتضيف البطولـة التأهـل لربـع 
النهائـي، قبـل خـوض مبـاراة الجولـة الثالثة 
واألخـرة للمجموعـة األوىل التي سـتجمعه يوم 

السـبت بنظـره موزمبيـق.
خـال  مـن  الصبـاح"  "اخبـار  وترصـد 
التقريـر التـايل، 3 نجوم مـن منتخـب الجزائر 
للمحليـني يطرقـون البـاب الفريـق األول خال 

فـرة التوقـف الـدويل املقبلـة.

أيمن محيوس
مهاجـم اتحـاد العاصمـة الجزائـري فـرض 
الحاليـة  النسـخة  أبـرز نجـوم  نفسـه كأحـد 
مـن بطولـة أمـم أفريقيـا للمحليـني، وهـو ما 
جعلـه محل إشـادة كبـرة من جانـب املتابعني 

د. لنقا وا
وسـجل أيمـن محيوس هديف منتخـب الجزائر 
خـال مباراتـي ليبيا وأثيوبيا، وأسـهم بشـكل 

كبـر يف التأهـل إىل دور الثمانية.
ويعانـي منتخـب "الخـر" من أزمـة كبرة 
تراجـع  ظـل  يف  الرصيـح،  املهاجـم  مركـز  يف 
بونجـاح  وبغـداد  سـليماني  إسـام  مـردود 

وفشـل محمـد أمـني عمـورة يف الحصـول عى 
ثقـة املـدرب جمـال بلمـايض.

حسام الدين مريزيق
قـدم  بلـوزداد  شـباب  وسـط  خـط  العـب 
مسـتويات قوية خـال مباراتي ليبيـا وأثيوبيا 
أيضـا، ضمـن منافسـات املجموعـة األوىل مـن 

البطولـة.
ويجمـع عـدد كبر مـن متابعـي كـرة القدم 
الجزائريـة عـى قـدرة مريزيق عى لعـب أدوار 
املقبلـة،  الفـرة  يف  األول  املنتخـب  مـع  كبـرة 
خاصة وأنـه يمتـاز بقدرته الفائقة عـى القيام 
بـاألدوار الدفاعيـة والهجومية يف خط الوسـط.

يذكر أن الاعـب صاحب الــ22 عاما يتواجد 
عـى رادار عـدة أندية فرنسـية ترقـب الفرصة 

املناسـبة مـن أجل التعاقـد معه.

أحمد قندويس
نجـم وفاق سـطيف أكـد من جديد أنـه واحد 
أبـرز نجـوم الـدوري الجزائـري، حيـث تألـق 
مـع منتخـب بـاده خـال منافسـات "شـان 

."2022
ويتواجـد قنـدويس ضمـن القائمـة املخترصة 
بلمـايض،  جمـال  يتابعهـم  الذيـن  لاعبـني 
اسـتعدادا للمنافسـات املقبلة وخاصة تصفيات 

كأس أمـم أفريقيـا "كـوت ديفـوار 2023".
يذكـر أن أحمـد قنـدويس يتواجـد عـى رادار 
عـدة أنديـة عربية من بينهـا مولوديـة الجزائر 

املرصي. والزمالـك 

شـدّد مجيد بوقـرة مدرب املنتخـب الجزائري 
التـي  موزامبيـق  مبـاراة  أهميـة  عـى  املحـي 
سـتلعب، السـبت، عى ملعب نيلسـون مانديا، 
وهـذا رغم ضمـان منتخـب "الخـر" التأهل 
بشـكل رسـمي إىل الـدور الثانـي مـن بطولـة 
كأس أمـم أفريقيـا لاعبـني املحليني "شـان".

وتحدث بوقـرة، الجمعـة، يف املؤتمر الصحايف 
الـذي يسـبق املبـاراة، إذ قـال: "هدفنـا منـذ 
انطـاق املنافسـة هو الفـوز بجميـع املباريات، 
لقـد حرنـا بشـكل جيد لهـذه املبـاراة، وكما 
تعلمـون صحيح تأهلنـا للدور الثانـي، لكن لم 
نضمن بشـكل رسـمي صـدارة املجموعة بعد".
وأضاف املدافع الدويل السـابق: "من السـابق 
ألوانـه الحديث عن مبـاراة الـدور الثاني ونحن 
لـم نحسـم لحـد اآلن املرتبـة، التـي سـنحتلها 
يف مجموعتنـا، مثـاً يمكـن أن نواجـه منتخـب 
سـاحل العـاج يف الـدور الثانـي وهـذا املنتخب 
ليـس سـهاً ومعـروف أنـه يملـك أكاديميـات 

كرويـة محليـة والعبـني مميزين".
الـذي  املتواضـع  الهجومـي  املـردود  وحـول 
أبانه منتخـب الجزائر حتـى اآلن يف هذا العرس 
القـاري، قـال مجيـد بوقـرة: "أتفـق مـع من 
يقـول إننـا لـم نظهـر الفعاليـة املطلوبـة لحد 

اآلن يف هـذه البطولـة، لكـن ذلـك ليـس متعلقاً 
فقـط بالجانـب الفنـي، بل هنـاك أمـور ذهنية 
ونحـن نعمل رفقـة الجهاز فنـي والاعبني عى 

تصحيـح هـذا الوضع".
سـيتجاوزن  الاعبـني  أن  "أعتقـد  وتابـع: 
هـذه املشـكلة قريباً مـن تجاوز الضغـط الذي 
يعيشـونه، وال يجـب أن نخفـي كذلـك أن هناك 
أمـوراً إيجابيـة يف الفريق، عى غـرار االنضباط 
التكتيكـي وااللتـزام الدفاعـي بحيـث لـم نتلق 

أي هـدف لحـد اآلن".
وأكـد مجيـد بوقـرة أن التشـكيلة األساسـية 
ليبيـا  بمباراتـي  مقارنـة  تغيـرات  ستشـهد 
تغيـرات  إحـداث  "قررنـا  فقـال:  وإثيوبيـا، 
عـى التشـكيلة األساسـية التـي سـتلعب غـداً 
وستكتشـفونها يف املباراة، وهـذا يضاف إىل أننا 
سـنفتقد لخدمـات، أيـوب عبد الاوي وشـعيب 

دبيـح، بسـبب إصابـات مختلفـة".

أكد مدرب منتخب السـنغال بـاب بونا ثياو 
للمحليـني لكـرة القـدم امس السـبت بعنابة 
أنـه "سـيلعب نهائـي مصغر للمـرور للدور 
املقبـل" يف املقابلـة الثالثـة التـي سـتجمع 
فريقـه بنظـره للكونغـو الديمقراطية اليوم 
األحـد عى السـاعة الثامنة مسـاء بملعب 19 
مـاي 1956 بعنابة لحسـاب الجولـة الثالثة 
للمجموعـة الثانيـة لبطولـة إفريقيـا لاعبني 

.2022 املحليني 
و رصح مـدرب منتخب السـنغال باب بونا 
ثيـاو خـال النـدوة الصحفية التي نشـطها 
أمـني  محمـد  ونـاس  املحـارضات  بقاعـة 

بملعـب 19 مـاي 1956 أنـه عى وعـي تام 
بحجـم التحدي الـذي يقع عى عاتـق الفريق 
و كـذا مسـؤولية الطاقـم املرافـق لـه للفوز 
بهـذا النهائـي املصغـر خـال املبـاراة التي 

سـتجمعه بنظـره للكونغـو الديمقراطية.
وأضـاف: " سـنلعب أمام فريـق قوي جدا 
و لكننـا سـنركز عى هـذه املبـاراة املصرية 
التـي سـنبذل كل مـا يف وسـعنا للفـوز بها 

للمـرور للـدور الثاني''.
و بخصـوص التحضـرات لهـذه املقابلـة 
الفاصلـة، قال بـاب بونـا ثيـاو: " أعمل مع 
الاعبـني عـى كيفيـة تسـير هـذه املبـاراة 

خاصة مـن الناحيـة التكتيكية و كـذا كيفية 
تسـير الضغـط خـال املبـاراة"، مضيفـا 
"سـنواصل اللعب مـن أجل الفـوز و هذا ما 
نفعلـه يف كل مبـاراة و أن لقاء الغد سـيكون 

السـيناريوهات". مفتوحا عـى كل 
إملـان  السـنغال  العـب  قـال  مـن جهتـه، 
عومـار سـيس: " نحـن جاهـزون لخـوض 
هـذه املبـاراة الحاسـمة التـي حرنـا لهـا 
بـأن  مضيفـا  تكتيكيـا''،  و  بدنيـا  جيـدا 
''ليسـت سـهلة وسـنربح إلدخـال  املبـاراة 

ألنصارنـا''. الفرحـة 
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حيث أكد سـمري سـماعيلية رئيس املجلس 
الشـعبي البلـدي للرشيعـة بوالية البليـدة أنه 
تـم  األخـرية  الجويـة  التقلبـات  بدايـة  منـذ 
تسـجيل توافـد كبري للـزوار عى أعـايل جبال 
الرشيعـة التـي اكتسـت حلـة بيضـاء بعـد 
التسـاقط املعترب للثلـوج، حيث شـكل تجمع 
العائـات عـى حـواف الطريق الوطنـي رقم 
37 بمحاذاة أشـجار الصنوبر واألرز األطلي 
املثقلـة بالثلـوج وكـذا نـادي التزحلـق الذي 
يعد السـاحة املفضلـة للعائات للعـب بالثلج 
وممارسـة هواية التزحلق عـى الثلوج صورة 
مـرور  بعـد  يرتقبهـا  الجميـع  كان  جميلـة 
تسـاقطا  الجزائـر  فيهـا  تسـجل  لـم  فـرتة 
لألمطـار والثلـوج. مضيفا أن مصالـح بلدية 
الرشيعـة تعمل حاليا بالتنسـيق مـع املصالح 
العموميـة  األشـغال  ومديريتـي  األمنيـة 
توقـف  تنظيـم  عـى  املدنيـة  والحمايـة 
املركبـات وتوجيههـا لتفـادي غلـق الطـرق 
املؤديـة ملرتفعـات الرشيعة وضمان السـيولة 
املروريـة مـن خال تسـطري مخطـط خاص 
املرتقـب  املنطقـة  زوار  اسـتقبال  بتنظيـم 
توافدهـم خـال عطلـة نهايـة األسـبوع من 
مختلـف واليـات الوطـن، حيث سـيتم توجيه 
القاطنـني أوالقادمـني إىل مرتفعـات الرشيعة 
مـن املنطقـة الرشقيـة نحوالطريـق الوالئـي 
49 الرابـط بـني تاباينـات والرشيعـة  رقـم 
لتخفيـف الضغط عـى الطريـق الوطني رقم 
37 الرابـط بـني البليدة والرشيعـة التي غالبا 
مـا تتوقـف به حركـة السـري بسـبب التوافد 
حوافـه.  عـى  وتوقفهـا  للمركبـات  الكبـري 
وسـيتم فتح املسـلك الرابط بـني منطقة "بن 
عـي" ومنطقة "سـيدي الكبري" أمام سـكان 
مدينـة البليـدة الراغبـني يف تفـادي االختناق 
الطريـق  يشـهده  مـا  غالبـا  الـذي  املـروي 
الوطنـي رقـم 37 خاصة عند تسـاقط الثلوج 

وتزامنهـا مـع عطلـة نهاية األسـبوع.
هـذا وقـد اسـتقبلت مرتفعـات الرشيعـة 
بواليـة البليدة أعـدادا كبرية من الـزوار الذين 
توافـدوا عليهـا للتمتـع باملناظـر الطبيعيـة 
التـي  املنطقـة  هـذه  بهـا  تشـتهر  التـي 
زادتهـا جمـاال الثلـوج املرتاكمة عى أشـجار 
األرز األطلـي. فمنـذ سـاعات الصبـاح األوىل 
توافـدت السـيارات وكـذا الحافـات الحاملة 
لرتقيـم العديـد مـن واليـات الوطن, السـيما 
املجاورة للواليـة كالجزائر العاصمـة وتيبازة 
والشـلف وبومـرداس, عـى منطقـة الرشيعة 
البيضـاء  بالحلـة  تزينـت  التـي  السـياحية 
عقـب التسـاقط الكثيـف للثلوج, األمـر الذي 
لتنظيـم  األمنيـة  املصالـح  تدخـل  اسـتدعى 
حركـة املرور لضمـان السـيولة املرورية, ويف 
هـذا الصـدد, سـطرت مصالـح أمـن الوالية 
مخططـا أمنيا لتسـهيل حركـة املركبات عى 
وخاصـة  الواليـة,  مداخـل  جميـع  مسـتوى 
مدينـة البليـدة, مـن خـال ضمـان تواجـد 
التشـكيات األمنيـة مدعمة بفرقـة الدراجات 
الناريـة لفـك االنسـدادات املروريـة وتحويل 
حركـة املـرور عـرب مختلـف املحـاور, وكـذا 
منـع التوقفات العشـوائية التي تعـد من أبرز 
أسـباب االنسـدادات, حسـبما علـم مـن هذا 
الجهـاز األمنـي. كمـا تعمـل قاعـة العمليات 
باسـتعمال كامـريات املراقبـة عـى التنسـيق 
والتوجيـه اآلنـي لحركـة املـرور بمـا يضمن 
أريحيـة ملسـتعمي  سـيولة مروريـة وأكثـر 
الطريـق, اسـتنادا ملصالـح أمن الواليـة التي 
دعـت السـائقني إىل التقيـد برشوط السـامة 
واألمـن املروريـني واحـرتام قانـون املـرور. 
ويف ظـل هـذا التوافـد الكبـري للعائـات عى 

مرتفعـات الرشيعـة, شـهد الطريـق الوطني 
والرشيعـة  البليـدة  بـني  الرابـط   37 رقـم 
انسـدادا مروريـا, خاصـة يف ظـل تواصـل 
املصعـد  عمـل  وتوقـف  األمطـار  تسـاقط 
الـدرك  مصالـح  تتواجـد  حيـث  الهوائـي, 
الوطنـي بامليدان لتنظيم ومسـاعدة املواطنني 
عـى بلـوغ هـذه املنطقـة السـياحية للتمتع 
الثلـوج  زادتهـا  التـي  الطبيعيـة  باملناظـر 

املتسـاقطة جمـاال.

عائالت من مختلف الواليات 
يف ضيافة ثلوج الرشيعة 

حيـث أكـد أحد زوار هـذه املنطقـة القادم 
رفقـة عائلتـه الصغـرية مـن واليـة الشـلف, 
 12 العمـر  مـن  البالغـني  إبنيـه  إرصار  أن 
و14 سـنة لزيـارة مرتفعـات الرشيعة أجربه 
عـى تنفيـذ طلبهمـا بالرغـم مـن تخوفه من 
االزدحام املروري الذي تشـهده هـذه املنطقة 
الجبليـة عنـد تسـاقط الثلـوج, خاصـة عند 
عطلـة نهايـة األسـبوع. وألجل ذلـك, حرص 
لتفـادي  الرشيعـة  مرتفعـات  بلـوغ  عـى 
االنسـداد املروري, مشـيدا بالتواجـد امليداني 
للمصالـح األمنيـة لتسـهيل تنقـل املركبـات 
السـيولة  لضمـان  املنطقـة  عـى  املتوافـدة 
املروريـة خاصـة يف ظـل انتشـار الضبـاب 
الـذي يعيـق الرؤيـة. بدورهـا عـربت شـابة 
أخـرى كانـت رفقـة أقاربهـا واملنحـدرة من 
واليـة وهـران عـن فرحتهـا الكبـرية بزيـارة 
جبـال الرشيعـة ألول مـرة, مشـيدة باملناظر 
الطبيعيـة التي تزخـر بها هـذه املنطقة التي 
تعـد الوجهـة األمثـل للهروب مـن ضغوطات 
الحيـاة اليوميـة, حيـث حرصـت, عـى غرار 
باقـي الـزوار, عـى أخـذ الصـور التذكارية. 
من جهتهم, اسـتبرش سـكان املنطقـة بعودة 
الثلـوج واألمطار بعـد تخوفهم مـن الجفاف 
بسـبب تأخـر سـقوطها, عـى غرار شـيخ يف 
العقـد السـابع من عمـره كان رفقـة حفيده 
والـذي اغتنـم فرصـة التوافـد الكبـري للزوار 
لبيع "املحاجـب" و"خبز املطلـوع" املطلوب 
شـباب  مـن  العديـد  شـأن  شـأنه  بكثـرة, 
املنطقـة. لإشـارة, تواصل مصالح األشـغال 
العموميـة عمليـات إزالـة الثلوج باسـتعمال 
كاسـحات الثلـوج لفتح الطرقـات ورش امللح 
االصطناعـي لتفادي االنزالقـات واالنحرافات, 
خاصـة وأن الطريـق املؤديـة لهـذه املنطقـة 

السـياحية تتميـز بمنعرجاتهـا الوعـرة.

تفادي الصعود للمناطق الجبلية بمركبات 
غر مزودة بالسالسل 

ومـن جهته، أضاف سـايمية عبـد الكريم 
مصالحـه  أن  العموميـة  األشـغال  مديـر 
اتخـذت كافـة التدابري لفتـح الطـرق املؤدية 
للثلـوج  املعتـرب  التسـاقط  عقـب  للرشيعـة 

البرشيـة  اإلمكانيـات  مختلـف  وجنـدت 
واملاديـة املتمثلـة يف أربعـة كاسـحات ثلـوج 
العموميـة  املؤسسـات  تجنيـد  اىل  باإلضافـة 
والخاصـة يف حالة الـرورة. كما قـام أفراد 
الفرقـة االقليمية للـدرك الوطنـي بالرشيعة ، 
بدورهـم،  بتنظيم املـرور أثناء فتـح الطريق 
الوطنـي رقـم 37 بسـبب التسـاقط املعتـرب 
تفـادي  حـول  مسـتعمليه  وتوعيـة  للثلـوج 
السـري  إعاقـة  اىل  تـؤدي  التـي  الترصفـات 
وحفاظـا عـى سـامتهم ، حسـبما علـم من 
النقيـب  ذكـر  كمـا  األمنـي.  الجهـاز  هـذا 
محمـد نـاش مديـر مصلحـة االحصائيـات 
والتوثيـق باملديريـة املحلية للحمايـة املدنية، 
أن مرتفعـات الرشيعة شـهدت توافـدا معتربا 
للـزوار الذيـن تـم منعهم مـن التوجـه إليها 
مـن طـرف املصالـح األمنيـة "حفاظـا عـى 
سـامتهم مـن خطر االنـزالق بسـبب تواصل 
تسـاقط الثلوج" .ولضمـان التغطية الصحية 
تـم وضـع الوحـدة الصحيـة للرشيعـة التي 
دخلـت حيـز الخدمـة شـهر يونيواملنرصم يف 
حالـة تأهب وجاهزيـة قصد ضمـان التدخل 
الرسيـع يف حالـة وقـوع أية حوادث ، حسـب 
النقيـب نـاش الذي دعـا إىل تفـادي الصعود 
إىل املناطـق الجبليـة بمركبـات غـري مـزودة 
بالساسـل وعدم اسـتعمال الطرقـات املغلقة 
أواملسـالك الصعبة بسـبب خطورة اإلنزالقات 
املرتتبـة عن تسـاقط الثلـوج إىل جانب تجنب 
التجـوال بصفـة منفـردة يف املناطـق الجبلية 

الوعرة. واملسـالك 

أوىل ثلوج املوسم تغطي مرتفعات البويرة  
عبـدات ضابـط  املـازم يوسـف  أوضـح 
بالحمايـة املدنيـة، أنـه تـم تجنيد كاسـحات 
الثلـوج إلعـادة فتح الطريـق الوطني رقم 30 
الرابـط بني البويـرة وتيزي وزوعى مسـتوى 
فـج تيـزي نكويـال الـذي أغلقتـه الثلـوج. 
كمـا أشـار ذات املتحـدث إىل غلـق الطريـق 
الوطنـي رقـم 15 الرابـط بـني أغبالو)رشق 
فـج  مسـتوى  وزوعـى  وتيـزي  البويـرة( 
تـريوردا. وأفـاد املـازم يوسـف عبـدات يف 

 33 رقـم  الوطنـي  الطريـق  بغلـق  السـياق 
املـؤدي من تيكجدة إىل أسـوال بسـبب تراكم 
الثلـوج منذ مسـاء أمـس بهذه املنطقـة التي 
يبلـغ ارتفاعهـا أكثـر مـن 1400 مـرت فـوق 
مسـتوى البحـر. ولم يفـوت نفس املسـؤول 
إىل  املنطقـة  لدعـوة سـكان وزوار  الفرصـة 
االضطرابـات  هـذه  خـال  الحـذر  توخـي 
إىل  محتملـة  مغامـرة  أي  وتجنـب  الجويـة 
مرتفعـات جرجـرة. لإشـارة, حـاول العديد 
مـن الزوار بلـوغ محطة تيكجدة بسـياراتهم 
دون جـدوى , بسـبب الثلـوج الـذي أغلقـت 
أخـريا  الثلـوج  عـادت  حيـث  الطرقـات. 
البويـرة بردائهـا  لتغطـي مرتفعـات واليـة 
األبيـض السـيما املحطـة املناخيـة لتيكجـدة 
تسـاقطت  حيـث  الواليـة(  رشق  )شـمال 
الثلـوج منـذ لتكسـيها  كميـات كبـرية مـن 
اللـون األبيـض الناصـع الـذي تشـتهر به يف 
الشـتاء. وتواصلـت حبـات الثلج يف السـقوط 
الشـمالية  الجهـة  كل  بمرتفعـات  غايـة  إىل 
الثلـوج  غطـت  حيـث  البويـرة  واليـة  مـن 
العديـد من القـرى, عى غـرار أقويـال وآث 
الوقـت  يف  وايصـان,  وإمسـدورار  حمـاد 
الـذي سـجلت فيـه مـدن الواليـة موجـة برد 
شـديدة. كمـا سـجل الطريـق الوطنـي رقم 
33 املـؤدي مـن حيـزر إىل تيكجـدة, تباطـؤا 
السـائقني  اعتمـاد  السـري بسـبب  يف حركـة 
الحـذر الشـديد يف قيـادة سـياراتهم خوفـا 
مـن االنزالقـات. ومن جهتها, جنـدت مصالح 
الحمايـة املدنيـة كل الوسـائل املاديـة إلعادة 
أغلقتهـا  التـي  املحـاور  مـن  العديـد  فتـح 
الثلـوج. كما الحظـت تواجد مكثـف لعنارص 
الـدرك الوطنـي عى مسـتوى الطـرق املغلقة 
لضمان سـامة سـائقي السـيارات. وشـكلت 
عـودة الثلـوج إىل تيكجـدة بعـد عدة أشـهر 
مـن االنتظـار, مصدر بهجـة كبرية بالنسـبة 
لعشـاق الطبيعـة , كمـا أسـعدت أيضـا كل 
فاحـي املناطـق املجـاورة الذين اسـتبرشوا 
بموسـم  "تبـرش  إنهـا  وقالـوا  بهـا,  خـريا 
فاحـي جيـد". واعترب السـيد يوسـف , احد 
منتجي الزيتـون بمنطقة صمـاش أن "عودة 

الثلـوج إىل جبالنا برشى خـري ألن غياب الثلج 
يف الشـتاء يؤثر سـلبا عى القطـاع الفاحي". 
كمـا تفـاءل كل سـكان املنطقـة خـريا بهذه 
الكثـري يتخوفـون مـن  الثلـوج بعدمـا كان 
جفـاف محتمـل بسـبب قلـة األمطـار. ولـم 
الخـروج رفقـة  اليـوم يف  العائـات,  تـرتدد 
إىل  للتنقـل  األحيـان,  بعـض  يف  أبنائهـا 
املرتفعـات واالسـتمتاع بـأوىل ثلوج املوسـم, 
سـنة(   40( مصطفـى  عائلـة  بينهـا  مـن 
الـذي التقتـه رفقـة عائلته الصغـرية بالقرب 
مـن تكجـدة. وقـال انـه يف انتظـار انقشـاع 
املرتفعـات,  إىل  التقـدم  الضبـاب مـن اجـل 
معربـا عـن أملـه "أن يكـون كل يشء عى ما 
يـرام". وبالرغـم مـن ذلـك, فضلـت العديـد 
مـن العائـات األخـرى الرجـوع مـن حيـث 
أتـت بسـبب الثلـوج والضباب الكثيـف الذي 
جعـل الرؤيـة شـبه منعدمـة. جديـر بالذكر 
أن الثلـوج تسـاقطت يف كل الجهـة الجنوبية 
والجنوبيـة الغربيـة للواليـة، حيث تسـاقطت 
كميـات معتربة منهـا بمناطق املجانـة وديرة 

واملعمـورة وسـور الغـزالن.

حركة السر والطرقات مغلقة بمرتفعات 
رسايدي بعنابة 

بمرتفعـات  املتسـاقطة  الثلـوج  تسـببت 
رسايـدي بواليـة عنابـة لليـوم الثانـي عـى 
التـوايل وتحديـدا بمنطقة بوزيـزي التي تقع 
بمرتفعـات ذات البلديـة عـى علـو900 مرتا 
يف اضطـراب حركـة السـري بـذات املنطقـة 
مما اسـتدعى القيـام بعدة تدخات، حسـبما 
علـم مـن املديريـة الوالئيـة للحمايـة املدنية. 
بـذات  اإلعـام واالتصـال  وأوضحـت خليـة 
املديريـة أنـه تحسـبا ألي طارئ تـم تنصيب 
خليـة متابعـة وتدخـل عـى مسـتوى بلديـة 
الطرقـات  وفتـح  الثلـوج  إلزالـة  رسايـدي 
املؤديـة للبلدية، مردفـة بأنه تـم القيام بعدة 
تدخـات عى مسـتوى الطريـق البلـدي رقم 
34 الرابـط بـني رسايـدي وبوزيـزي إلزالـة 
وتسـاهم  الطريـق.  فتـح  وإعـادة  الثلـوج 
كل مـن وحـدات الجيـش الوطنـي الشـعبي 
والـدرك الوطنـي إضافة إىل عنـارص مصالح 
األشـغال العموميـة يف فك العزلـة عن منطقة 
بوزيـزي بفعـل تسـاقط الثلـوج، وفـق ذات 
تواصـل  عنابـة  منطقـة  وتسـجل  املصـدر. 
التقلبـات الجوية مع تسـاقط غزيـز لألمطار 
وانخفـاض محسـوس يف دراجـات الحـرارة 
وسـط ارتيـاح وتفـاؤل كبرييـن للمواطنـني 
بصفـة عامـة والفاحني خصوصـا. ولتفادي 
أخطـار حـوادث الطرقـات تكثـف وحـدات 
الـدرك الوطنـي املوزعة عرب محـاور طرقات 
الوقائـي  التحسـيي  العمـل  مـن  الواليـة 

لفائـدة مسـتعمي الطريـق. 

سـجلت العديـد مـن واليـات الوطـن التي شـهدت خـالل اليومن األخريـن تسـاقطات معتـربة للثلوج مـا جعـل مرتفعاتها 
تكتـي حلـة بيضاء اسـتقطبت الزوار الذيـن توافدوا عليها من مختلـف املناطق للتمتـع باملناظر الطبيعية خاصـة بعد تأكيد 
املسـؤولن عـى ضمان جاهزيـة مختلف املرافـق الرضورية التي يحتاجهـا زوار هذه املناطق السـياحية مـن مطاعم وفنادق 
لتوفـر أحسـن الخدمـات للزوار ومـن بن املرفعـات التي سـجلت حضـورا قويا للعائالت سـيما مـع العطلة األسـبوعية كل 

مـن أعايل الرشيعـة بواليـة البليدة وتيكجـدة بوالية البويـرة ورسايدي بواليـة عنابة.

المحلي

زوار من مختلف الواليات وعائالت قاومت البرد القارس لالستمتاع بالطبيعة

مرتفعات ال�سريعة وتيكجدة و�سرايدي تكت�سي حلة بي�ساء بعد ثلوج "الخير"
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تمكـن عنارص الرشطـة القضائية 
باألمن الحـري الثالـث بأمن والية 
كبسـولة   58 حجـز  مـن  املسـيلة 
مهلوسـة مـن نـوع بريقابالني 300 
ملـغ باإلضافـة إىل مبلـغ مـايل قدره 
ثاثـة  توقيـف  مـع  دج،  ألـف   32
أشـخاص يمتهنـون املتاجـرة غـري 

املرشوعـة باملؤثـرات العقليـة.
 وقائـع القضيـة بـدأت عـى إثر 
معلومـات وردت إىل املصلحة مفادها 
يقومـون  أشـخاص  ثاثـة  وجـود 

باحـد  العقليـة  املؤثـرات  برتويـج 
أحيـاء قطـاع االختصـاص، وعليـه 
تـم إعـداد خطة عمـل مكنـت فريق 
التحقيـق مـن توقيف املشـتبه فيهم 
وحجـز الكميـة املذكورة. تـم تقديم 
املشـتبه فيهـم الثاثة أمـام الجهات 
إقليميـا، حيث  القضائيـة املختصـة 
صدر أمـر إيداع يف حقهم بمؤسسـة 
إعـادة الرتبيـة باملسـيلة عـن تهمـة 
ملـواد  الرشعيـة  غـري  الحيـازة 

صيدالنيـة بغـرض اإلتجـار.

ظاهـرة  محاربـة  إطـار  يف 
التجـارة الغـري الرشعيـة حماية 
للمسـتهلك و حفاظا عى الصحة 
العموميـة تمكنـت فرقـة رشطة 
باملصلحـة  البيئـة  و  العمـران 
مـن  العمومـي  لألمـن  الوالئيـة 
حجـز كميـة معتربة مـن اللحوم 
البيضـاء قـدرت بــ أزيـد مـن 
موجهـة  ،كانـت  قناطـري   07

لإسـتهاك البـرشي عـى متـن 
مركبـة غـري مهيـأة لذلـك مـع 
 ، البيطريـة  الشـهادة  إنعـدام 
عـدم إحـرتام رشوط النظافـة و 
الصحـة العموميـة ، نقـل و بيع 
ورشاء اللحـوم خـارج املذابـح ، 
تم إتافهـا مع اتخـاذ اإلجراءات 
و  املخالفـني  ضـد  القانونيـة 

للعدالـة. امللفـات  تحويـل 

أمومن مرموري و تحت  تلمسان  لتوجيهات وايل والية  تنفيذا 
إرشاف مديرية النشاط االجتماعي و التضامن لذات الوالية و كذا  
بمشاركة  كذا  و  مأوى  دون  باألشخاص  بالتكفل  املكلفة  اللجنة 
تلمسان٫منصورة٫شتوان٫  بلديات  و  الجزائري  األحمر  الهال 
وعنارص الرشطة و مديرية الصحة و الحماية املدنية بقيامهم و 
تواصل عملية تفقد األشخاص دون مأوى من الجنسني منهم من 
سيما  وال  يوميا  يتم  حيث  عقليا  املرىض  من  آخرون  و  املرشدين 
لقرابة  هذا  و  محمولة  ساخنة  وجبات  تقديم  الليلية  الفرتة  يف 
15شخصا من هذه الفئة الذين يفرتشون األرض و بعد األغطية 
التلمسانيني  املواطنني  من  املحسنيني  طرف  من  لهم  قدمت  التي 
و  ديسمرب  منذ  إنطلقت  العملية  الكربى  تلمسان  بلديات  عرب 
العملية مستمرة حسبما كشف عنه مجيد بوسري  نائب باملجلس 
الشعبي لبلدية منصورة ،خال مرافقته ألحد الخرجات امليدانية 
بعض  ترصيح  وحسب  لألمانة  أعاه  املذكورة  بالرشيحة  للتكفل 

املواطنيني فإنه يتوجب عى مديرية النشاط اإلجتماعي تدعيم هذا 
مركز  إىل  نقلهم  و  مأوى  دون  من  باألشخاص  بالتكفل  النشاط 
مخصص لهم أو كذا التعاقد مع دار للشباب و تخصيص لهم لهم 
غرف ال سيما خال فصل الشتاء و ما نشهده هذه األيام عاصمة 
الزياننني من ثلوج و برد قارص و صقيع  و كذا برورة التكفل 
بهم صحيا و تحليق رؤوسهم و كذا تقديم لهم الدواء و املابس 
الشتائية و بالتعاون مع املحسنيني و كذا بعض الجمعيات التي 

تعنى بالتعاون و التكافل اإلجتماعي
عرب  املنتسبني  مأوى  دون  من  األشخاص  أن  لإشارة  بقي 
ما  و  ديكورا  يشكلون  صاروا  تلمسان٫منصورة٫شتوان  بلديات 
الحرشات و  إنتشار  يخلفونه من فضات و مكان مبيتهم و كذا 
كذا  و  يوميا  لهم  تقدم  التي  األطعمة  بقايا  تراكم  نظري  الجرذان 

إتساخ مابسهم و هذا نظرا لوضعيتهم اإلجتماعية املزرية.

جـل  املنـرصم  األسـبوع  نهايـة  احتفلـت 
للبلديـة  الوطنـي  باليـوم  الوطـن  بلديـات 
املصـادف لــ18 جانفي مـن كل سـنة، وهي 
سـنة  للبلديـة  قانـون  أول  صـدور  ذكـرى 
1967، ويأتـي االحتفـال بهـذا اليـوم للتنويه 
البلديـة كونهـا  التـي تحظـى بهـا  باألهميـة 
الشـؤون  تسـيري  يف  املواطنـني  إرشاك  مـكان 
العموميـة عـى املسـتوى املحـي، وقـد حظيت 
الجماعـات املحليـة بعد االسـتقال بأهمية من 
طرف السـلطات العليا بغية تحسني وتــرميم 
الحكومـة  ألزمـت  التـي  املواطنـني،  أوضـاع 
علــي التفكــري يف انتهاج سياسات تنمويــة 
والنهــوض  املعيشــية  األوضـاع  لتحســني 
والثقــايف  واالجتمــاعي  بــالنمواالقتصادي 
والسياســي، وهـومـا تجســـد مـن خـال 
التغــريات الجذرية الـتي عرفتهـا الـباد أثناء 
صدور قـوانني البلديـة لسـنة 1967و1990، 
وأخر قـانون لهـا سـنة 2011، مؤكـدة علـي 
دور البلديــة يف إرسـاء القواعــد األساسـية 
األساسـية  الخليــة  باعتبارهــا  الامركزيـة 
إدارة  وهــي  املحـي  املجتمـع  إيل  األقـرب 

املختلفـة.  بخصوصياتـه وحاجياتــه 

تضييق حجم الهوة بن املواطن واملنتخب 
املحيل أمـر واقـع

إىل  الخدمـات  أجهـزة  أقـرب  داخـل  مـن 
املواطنـني، وأكثرهـا احتكاكاً بـه ويف معاماته 
اليوميـة واحتياجاتـه ، تبقـى عاقـة مواطـن 
قايـس ببلديتـه عاقـة ضبابيـة يشـوبها نوع 
مـن الفتـور، برغـم املحـاوالت املسـتمرة مـن 
قبـل أعضائهـا الراميـة إىل اصـاح مـا يمكن 
ثقـة  واكتسـاب  الجمـود  لكـرس  إصاحـه 
األشـخاص الذيـن منحوهـم أصواتهـم، هـذه 
الثقـة التـي ترتكز يف األسـاس عى مـدى قدرة 
املنتخـب املحـي عـى إقنـاع املواطنـني، قبـل 
التكفل بانشـغاالتهم املتمثلة يف رداءة الخدمات 
عـى صعيـد تهيئـة البنـى التحتية، األنشـطة 
البيئيـة، واإلنـارة العمومية، النظافـة، وغريها، 
كمـا أن هـذا املواطـن نفسـه هومـن ينتظـر 
إرشاكـه يف عملية التسـيري، وتقريبـه من مركز 
صنع القـرار بالبلدية. ويظل املجلس الشـعبي 
البلـدي الحـايل لبلديـة قايـس عـى األقـل يف 
نظـر العامـة مـن الناس أحسـن من سـابقيه 
خصوصـا يف العرش سـنوات املاضيـة، بالنظر 
إىل األسـلوب الرصيـح املنتهج املـربز للحقائق، 
وهوما قـــاد إىل تحسـن يف العاقة نسـبيا بني 
عضواملجلـس الشـعبي البلـدي واملواطن الذي 
يكـون تـدارك شـيئ من غضبـه، وضيـق من 
حجـم الهـوة بينـه وبـني منتخبيـه املحليـني، 

وهواألمـر االيجابـي املوحـي بـان األمـور إذا 
مـا واصلـت عى مـا هـي عليـه اآلن فإنـه لن 
يكـون هنـاك انسـداد بـني املواطـن وممثليـه 
املحليـني مـرة أخـرى، يف املقابـل فإنـه يرجى 
تفعيـل آليـات مشـاركة املواطنـني يف العمـل 
البلـدي بموجب ما حـدده القانـون وتمكينهم 
مـن لعـب دور فاعـل يف آليـة العمـل البلـدي، 
كمـا انه مـن الواجـب أيضـا تدعيم مشـاركة 
املوطنـني ومختلـف تفاعاتـه وتجاوباتـه مع 
القـرارات العامـة املحليـة، وذالـك بالحضـور 
لـدورات املجلـس الشـعبي البلـدي العاديـة، 
واالنضمـام إىل اللجـان أيضـا، وذلـك من أجل 
تحسـني األداء. ويأمـل سـاكنة مدينـة قايـس 
يف تجنـب مختلف العوامـل القبليـة أوالحزبية 
أوحتـى الثقافيـة يف تسـيري شـؤون البلديـة، 
مـن اجل اكتسـاب ثقة املواطـن وكل املواطنني 
السياسـية  توجهاتهـم  النظرعـن  بغـض 
العقبـات  كل  لتخطـي  القبليـة،  أوانتمائتهـم 
التـي أدت إىل االنسـداد داخـل البلديـة خـال 
فرتات سـابقة، وعطلت األنشـطة بشكل جزئي 
أوكي، كمـا أدت إىل التشـويش الذي خلق حالة 
مـن انعـدام الثقـة بني أعضـاء املجلـس وبني 
املشـاكل  هـذه  مثـل  الن  واملواطـن،  املجلـس 
قد تشـل مـن عمـل اللجـان وتحط مـن قيمة 
وبالتـايل  املجـاالت،  مختلـف  يف  اقرتاحاتهـا 
املواطنـني  بحاجـات  التكفـل  عمليـة  تعطـل 
املتمثلـة إىل جانـب واجبـات البلدية األساسـية 
تجـاه املواطنني، تطويـر وبناء نشـاطات فنية 
وثقافيـة ورياضيـة، وهـي الركائـز التـي البد 
مـن االعتمـاد عليهـا ألنهـا تصـب يف نهضـة 
تشـعر  أنهـا  إىل  باإلضافـة  املدينـة،  ورقـي 

املواطـن بالـريض والراحـة واالطمئنـان.

 وعـي املواطن القـايي أساس تخطـــي 

كافــة العقبات
رغـم أن املجالـس املحليـة بـكل هياكلهـا، 
أن  إال  املواطنـني،  مطالـب  لتلبيـة  سـخرت 
املواطـن يجـب أن يعـي بـأن املطالـب التـي 
قـد تفـوق إمكانيـات البلدية ال يمكـن تلبيتها، 
يف ظـل ضعـف املـوارد املاديـة، وهوعامـل قد 
مـن  الكثـري  يف  قايـس  بلديـة  نشـاط  يكبـل 
األحيـان، ويجعلهـا غـري قـادرة عـى اإليفـاء 
بواجبهـا تجـاه املواطنـني، كمـا أن بعض تلك 
املطالـب تخـرج أحيانا عن نطـاق صاحياتها، 
أويقـع جـزء بسـيط منهـا يف مسـؤولياتها ، 
مـا يجعلهـا غـري قـادرة عـى التكفـل بهـا. 
باملـوازاة مع ذلـك عـى املواطن التحـي بروح 
املسـؤولية واملحافظة عى املمتلـكات العمومية 
وتجنب املمارسـات السـلبية،عى غرار تخريب 
البلديـة  املشـاريع العموميـة التـي تجسـدها 
لخدمتـه، كملعـب كـرة القـدم، ومحطـة نقل 
والحدائـق  الـدوران،  ومحـاور  املسـافرين، 
العموميـة التـي نهبـت، كمـا انـه يسـتوجب 
املحليـني  املنتخبـني  مسـاعدة  املواطـن  عـى 
لتجسـيد ما يمكـن تجسـيده من بنـى تحتية، 
ومشـاريع عمومية، وذالك بصونهـا واملحافظة 
نظافـة  عـى  املحافظـة  جانـب  إىل  عليهـا، 
محيـط املدينـة والتقيـد برشوطهـا، واالعتنـاء 
باألشـجار واألزهار املزروعة يف جزر الشـوارع 
الوجـه  أعطـت  التـي  العامـة  والسـاحات 
الحضـاري لبلديـة قايـس العريقـة، وقبل هذا 
وذاك يـربز دور جمعيـات املجتمـع املدنـي يف 
األخـذ باالعتبـار كل السـياقات التـي تتطلـب 
التنسـيق أكثـر، لتشـكيل قوة اقـرتاح تتخطي 
كافـة العقبـات، وفهـم األنظمـة املعمـول بها، 
والقوانـني املنصـوص عليهـا لـكل مـا يتعلـق 

بالبلديـة.

أمـس  بسـكرة  جامعـة  إدارة  أكـدت 
يف  التكويـن  النطـاق  التـام  اسـتعدادها 
العلـوم الطبيـة عى مسـتوى هـذه الجامعة، 
بعـد أن حظيـت بقـرار فتـح ملحقـة، عـى 
غـرار خمـس جامعـات أخـرى عـرب الوطن، 
و ذلـك بموجـب مخرجـات النـدوة الوطنية 
لرؤسـاء الجامعـات و املنعقـد يف 7 جانفـي 
2023 عـى مسـتوى وزارة التعليـم العـايل 
والبحـث العلمـي، أيـن تمـت املصادقـة عى 
العلـوم  يف  للتكويـن  ملحقـات  سـت  فتـح 
الطبيـة عى مسـتوى الجامعـات، و من بينها 
جامعـة بسـكرة، و ذلـك مع مطلـع الدخول 
الجامعـي القادمـة 2023 /2024، و يف هذا 
السـياق أكـد أمـس رئيـس جامعـة محمـد 
خير ببسـكرة السـيد أحمد بوطرفاية و يف 
إطالـة له عـرب اإلذاعـة املحليـة أن الجامعة 
و  الطبيـة  العلـوم  ملحقـة  لفتـح  جاهـزة 
و  بيداغوجـي  مقعـد   2000 سـتخصص 
أربعـة مدرجـات و حـوايل 30 قاعـة و 10 
مخابر بيداغوجية، مشـريا أيضـا إىل أن والية 

بسـكرة تتوفـر عـى العديـد مـن الهيـاكل 
الصحيـة التـي تتسـع ألزيد مـن 900 رسير 
، كمـا أن طبيعـة التكويـن القاعـدي خـال 
السـنوات األوىل و الثانيـة و الثالثـة يف العلوم 
البيولوجيـة و البيوكيمـاء و توفـر الجامعـة 
والعلـوم   البيولوجيـة  العلـوم  قسـم  عـى 
املـؤرشات  و  املعطيـات  هـذه  و  الفاحيـة، 
مجتمعـة ستسـمح حسـب السـيد بوطرفاية 
العلـوم  ملحقـة  بفتـح  بسـكرة  لجامعـة 
الطبيـة بكل أريحيـة خال السـنة الجامعية 
القادمـة، و من جهتهم عرب الطلبة و سـاكنة 
الواليـة و حتى بعـض الواليـات املجاورة عن 
ارتياحهـم لهـذا القـرار الذي وصـف بالهام 
جـدا باعتبـاره سـيخدم الطلبـة الراغبني يف 
تخصـص العلـوم الطبيـة من خـال تقريب 
مـكان التكوين، كما أن هذا املكسـب سـيعزز 
الخدمـة الصحيـة بالواليـة سـيما يف حال تم 
فتـح مستشـفى جامعي كبـري و مجهز و هو 
املطلـب امللـح منـذ سـنوات بوالية بسـكرة.

س. شعراوي

بكاي. عم. عباس

تم حجز 58 كبسولة مهلوسة

في إطار محاربة ظاهرة التجارة الغير الشرعية

االأمن الح�سري الثالث ي�سع حدا 
لمروجي الموؤثرات العقلية بالم�سيلة 

فرقة �سرطة العمران والبيئة تحجز 
اأزيد من 700 كلغ من اللحوم غير 

ال�سالحة للإ�ستهلك

في إطار إنتهاج السياسات التنموية لتحسـين األوضاع بوالية خنشلة 

على غرار خمس جامعات أخرى عبر الوطن

لتوفير المبيت المؤقت لهم في فصل الشتاء

م�ساع الإ�سراك المواطن في اإتخاذ القرارات المحلية 
ببلدية قاي�س 

جامعة ب�سكرة توؤكد ا�ستعدادها التام لفتح ملحقة
 العلوم الطبية المو�سم القادم

تقديم وجبات �ساخنة للأ�سخا�س من دون ماأوى
 عبر 3 بلديات بتلم�سان

توقيف ثلثيني بحوزته 300 قر�س 
من دواء بريغابالين بجيجل

المحلي

مع استرجاع 5 مليون سنتيم من عائدات الترويج

الفرقـة  عنـارص  تمكنـت 
القضائيـة  للرشطـة  املتنقلـة 
مـن  جيجـل  واليـة  بــأمن 
توقيـف شـاب يبلغ مـن العمر 
كان  شـبهة  محـل  سـنة   31
سـياحية  مركبـة  متـن  عـى 
حيـث عثـر بحوزته عـى 300 
بريغابالـني،  دواء  مـن  قـرص 
للـدواء  مشـط   30 يف  تمثلـت 
املهلـوس مـن نـوع بريغابالني 
300 ملـغ، كل مشـط يحتـوي 
عـى 10 كبسـوالت بجموع كي 
قـدر بــ300 كبسـولة، كانت 
البسـاط  مخبأة بإحـكام تحت 
الكـرايس  أمـام  املتواجـد 

للمركبـة. الخلفيـة 
وحسـب بيان لـذات املصالح 
فقـد تـم ضبـط خـال عملية 
تفتيـش املعني مبلغ مـايل قدر 

بحـوايل 05 مليون سـنتيم، تم 
حجزهـا وتحويـل املشـتبه فيه 
إىل املصلحـة وفتـح تحقيـق يف 
العمليـة جـاءت عى  القضيـة. 
إثر قيـام عنارص الفرقـة بأخذ 
مسـتوى  عـى  مراقبـة  نقطـة 
قطـاع االختصـاص، أيـن لفت 
انتباههم أحد األشـخاص وبعد 
وإخضاعهـا  املركبـة  توقيـف 
األمنـي  التفتيـش  لعمليـة 
الدقيـق، ضبـط بداخلهـا كمية 
من املؤثـرات العقلية. وحسـب 
ذات املصـدر فقـد تـم اتخـاذ 
القانونيـة  اإلجـراءات  كافـة 
أمـام  تقديمـه  تـم  حقـه،  يف 
املختصـة  القضائيـة  الجهـات 
ألجـل جنحـة ممارسـة مهنـة 
الصحـة بطريقـة غـري رشعية.

فتيحة لبال 

ع. بديار

بوقوير. إ
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رضب زلــزال مدمــر بلغــت 
عــى  درجــة   6.8 قوتــه 
منطقــة  ريخــرت  مقيــاس 
ــتريو"  ــل إيس ــانتياغو دي "س

يف األرجنتــني ليــل
وبحســب هيئــة املســح 
األمريكــي،  الجيولوجــي 
الســاعة  يف  الزلــزال  رضب 
ــش(  ــت غرينت )22:09 بتوقي
ــرض  ــرة ع ــى دائ ــد ملتق عن
وخــط  جنوبــا(   26.721(

غربــا(.  63.039( طــول 
كمــا أشــارت هيئــة املســح 

كان  الزلــزال  مركــز  أن  إىل 
عــى عمــق 610.7 كيلومــرت.

ــوة  ــس الق ــزال بنف كان زل
األرجنتــني  شــمال  رضب 
للمراكــز  وفقــا  وتشــيي، 
ــزالزل يف  ــد ال ــة لرص الوطني
كا البلديــن، يف 11 مايــو/

أيــار 2022.
الــزالزل  أن  إىل  يشــار 
تلــك  يف  شــائعة  ليســت 
أمــريكا  مــن  املنطقــة 

. بيــة لجنو ا

ــة  ــاض باملحكم ــم ق حك
يف  العليــا  الفدراليــة 
ــا  ــراج مؤقت ــل باإلف الربازي
ــتبه  ــخصا يش ــن 464 ش ع
اقتحــام  يف  مشــاركتهم  يف 
الــذي  الســلطة  مراكــز 
شــهدته العاصمــة برازيليــا، 
ــر  ــى أكث ــى ع ــني أبق يف ح
يف  آخريــن   900 مــن 

الحبــس.
ــندر  ــايض ألكس ــد الق وأي
دي مواريــس اإلفــراج املؤقت 
بــرشوط  املوقوفــني  عــن 
معينــة، مثــل وضــع ســوار 
إلكرتونــي ومنعهــم مــن 
اســتخدام وســائل التواصــل 

ــي. االجتماع

مواريــس  أمــر  كمــا 
شــخصا   942 بحبــس 
التحقيــق،  ذمــة  عــى 
ــى  ــة ع ــود أدل ــدا وج مؤك
أعمــال  يف  مشــاركتهم 
ــام  ــال اقتح ــة" خ "إرهابي
ــلطة يف العاصمة  ــز الس مراك

. وتخريبهــا
واألســبوع املــايض، ألقــت 
عــى  القبــض  الســلطات 
ــر  ــس وزي ــون توري أندرس
العــدل الربازيــي يف عهــد 
الرئيــس الســابق جايــري 
بولســونارو، وذلــك يف إطــار 
ــى  ــوم ع ــق يف الهج التحقي
ــان. ــة والربمل ــرص الرئاس ق

بلغت قوته 6.8 درجة.. زلزال 
مدمر ي�سرب االأرجنتين

 ال�سلطات البرازيلية تفرج عن 
موقوفين ب�سروط وتاأمر بحب�س المئات

االحتالل قتل 18 فلسطينيا منذ بداية العام

بعد تظاهر مليون فرنسي يوم الخميس

بسبب سماح ستوكهولم بتنظيم مظاهرة مناهضة لتركيا

دولي

ــني  ــة واملغرتب ــت وزارة الخارجي دع
الشــقيقة  الــدول  الفلســطينية، 
مرافعاتهــا  لتقديــم  والصديقــة 
ــة،  ــدل الدولي ــة الع ــة ملحكم القانوني
ــال  ــود اإلحت ــة وج ــا يف قانوني ورأيه
الصهيونــي  عــى أرض دولة فلســطني، 

ــة. ــوق كاف ــى الحق ــك ع ــر ذل وأث
إن  بيــان،  يف  الخارجيــة  وقالــت 
الطريــق اىل إصــدار الفتــوى القانونيــة 
يف ماهيــة الكيــان الصهيونــي قــد بــدأ، 
وهــذا يحتــاج اىل تضافــر الجهــود 
الوطنيــة، واإلقليميــة والدوليــة وصــوال 

ــة. ــق العدال اىل تحقي
الدبلوماســية  أن  وأوضحــت 
الفلســطينية جاهــزة للتعامــل مــع هذا 
ــات  ــذ تعليم ــري، وتنفي ــدي الكب التح
ــها  ــى رأس ــطينية وع ــادة الفلس القي
الرئيــس محمــود عبــاس، يف ســري 
كافــة الســبل إلحقــاق حقــوق شــعبنا 
وحمايتهــا حتــى إنهــاء االحتــال، 

وإنجــاز االســتقال.
وشــددت الخارجيــة عــى أنهــا تتابع 
مــع بعثاتهــا يف األمــم املتحــدة، والهــاي 
وصــوال  الفنيــة،  اإلجــراءات  هــذه 
ــات  ــم املرافع ــدول لتقدي ــوة ال اىل دع

ــفهية. ــة والش املكتوب

ــراءات  ــوزارة إىل أن اإلج ــارت ال وأش
تســري بشــكلها الطبيعــي، وبنــاء عــى 
ــة،  ــل املحكم ــة لعم ــري القانوني املعاي

ــاع. ــب االتب ــي واج ــا الداخ ونظامه

االحتالل قتل 18 فلسطينيا 
منذ بداية العام

ــطيني  ــاب فلس ــس ش ــهد أم واستش
ــا  ــا عندم ــب به ــروح أصي ــرا بج متأث
أطلــق مســتوطن إرسائيــي النــار عليــه 
قــرب قريــة كفــر نعمــة غــرب مدينــة 
رام اللــه، ممــا يرفــع عــدد الشــهداء يف 

ــذ  ــة إىل 18 من ــة املحتل ــة الغربي الضف
بدايــة العــام الجــاري.

وأطلــق مســتوطن النــار عــى شــاب 
فلســطيني قــرب البــؤرة االســتيطانية 
ــل  ــى جب ــة ع ــم" املقام ــديه إفراي "س
ــة  ــر نعم ــي كف ــني قريت ــان ب الريس

ــه. ــرب رام الل ــر غ ورأس كرك
وأعلنــت وزارة الصحــة الفلســطينية 
"استشــهاد الشــاب طــارق عــودة 
يوســف معــايل )42 عامــا(" بعــد 
قبــل  مــن  عليــه  النــار  إطــاق 

إرسائيــي مســتوطن 

ــدة  ــات جدي ــا احتجاج ــهد فرنس تش
ــد  ــام التقاع ــل نظ ــة تعدي ــد خط ض
بعدمــا أعلــن حــزب فرنســا األبيــة 
اليســاري وعــدد مــن منظمــات الشــباب 

ــريات. ــم مس ــن تنظي ع
ــذه  ــة ه ــون إىل مواصل ــا املنظم ودع
الحركــة االحتجاجيــة بقــوة بعدمــا 
ــخص  ــون ش ــن ملي ــر م ــر أكث تظاه
ــد  ــس، للتندي ــا الخمي ــاء فرنس يف أرج
ــرون  ــل ماك ــس إيمانوي ــط الرئي بخط
لرفــع ســن التقاعــد مــن 62 إىل 64 

ــرى. ــات أخ ــرار تعدي ــا وإق عام
ــات  ــع إرضاب ــرات م ــت املظاه وترافق
واســعة يف عمــوم البــاد أدت إىل توقــف 

قطــارات وإغــاق مصــاٍف نفطيــة 
ــاء. ــد الكهرب ــطة تولي ــض أنش وخف

ــوم  ــات إىل ي ــدة نقاب ــت ع ــد دع وق
جديــد مــن االحتجاجــات يف جميــع 
جانفــي    31 يــوم  البــاد  أنحــاء 
الجــاري، لكــن الحكومــة الفرنســية 
ــن  ــع ع ــى الرتاج ــؤرش ع ــد أي م ــم تب ل

االقتصاديــة. خططهــا 
الفرنــي  املاليــة  وزيــر  وقــال 
ــون  ــو لومــري يف ترصيحــات لتلفزي برون
"بلومبــريغ" الجمعــة إنــه يســتبعد 
ــات  ــاده باإلرضاب ــاد ب ــر اقتص أن يتأث

األخــرية.
ــن  ــركات ل ــذه التح ــري أن ه ورأى لوم

تخلــف "تأثــريا اقتصاديــا مهمــا"، 
مضيفــا أن االقتصــاد الفرنــي "يمــي 

ــد". ــكل جي بش
ودافــع الوزيــر عــن خطــط رفع ســن 
التقاعــد، قائــا "نعتقــد بشــدة أن هــذا 
اإلصــاح رضوري لفرنســا، إنــه أفضــل 
ــاء  ــن الرخ ــد م ــان مزي ــة لضم طريق
للشــعب الفرنــي"، لكنــه اســتدرك بأن 
الحكومــة ســتتحى بعقليــة "منفتحــة".
وتتطلــب هــذه الخطــط موافقــة 
الربملــان الفرنــي الــذي فقــد فيــه 
لكنــه  املطلقــة،  أغلبيتــه  ماكــرون 
ــن  ــم م ــته بدع ــر سياس ــل يف تمري يأم

املحافظــني.

ألغــت تركيــا ا زيــارة مقــررة 
بــال  الســويدي  الدفــاع  لوزيــر 
ترخيــص  بســبب  جونســون 
ــد  ــرة ض ــم مظاه ــتوكهولم لتنظي س

أنقــرة.
ــي  ــاع الرتك ــر الدف ــب وزي  وحس
ــريه  ــارة نظ ــإن زي ــويص أكار ف خل
ــدت  ــي "فق ــويدي يف 27 جانف الس

ــا" مغزاه
إىل  تهــدف  الزيــارة  وكانــت   
محاولــة إقنــاع أنقــرة بالتوقــف 
ــويد  ــام الس ــة انضم ــن معارض ع
ــار  ــي. وأث ــمال األطل ــف ش إىل حل
الرتخيــص الــذي ُمنــح لليمينــي 
الدانماركــي  الســويدي  املتطــرف 
بالتظاهــر  بالــودان  راســموس 

ــة  ــا يف العاصم ــفارة تركي ــام س أم
الســويدية، غضــب أنقــرة.

وكان جونســون يعتــزم الســفر 
نهايــة هــذا األســبوع إىل أنقــرة بنــاء 
عــى دعــوة مــن نظــريه الرتكــي، إذ 
تأمــل الدولــة االســكندنافية يف إقنــاع 
ــا  ــى محاولته ــق ع ــا بالتصدي تركي
ــي. ــمال األطل ــف ش ــام لحل االنضم

وقــال أكار إنــه ناقــش عــدم وجود 
االحتجاجــات  ملواجهــة  إجــراءات 
ــع  ــويد م ــا يف الس ــة لرتكي املناهض
الرئيــس رجــب طيــب أردوغــان 
ونقــل رد فعلــه إىل نظــريه الســويدي 
عــى هامــش اجتمــاع مجموعــة 
االتصــال الدفاعيــة بشــأن أوكرانيــا.

الحكومــي  املســؤول  وأضــاف 

ــارت  ــة، ص ــذه املرحل ــي "يف ه الرتك
زيــارة وزيــر الدفــاع الســويدي 
 27 إىل تركيــا يف  بــال جونســون 
ينايرجانفــي بــا معنــى. لذلــك 

ألغينــا الزيــارة".
ــادر  ــان ص ــب بي ــاف بحس وأض
ــن  ــة: "م ــاع الرتكي ــن وزارة الدف ع
غــري املقبــول عــدم اتخــاذ خطــوة أو 
ــات.  ــذه االحتجاج ــة ه رد يف مواجه
اإلجــراءات  اتخــاذ  ينبغــي  كان 
تركيــا  أن  يذكــر  الروريــة". 
اســتدعت الجمعة الســفري الســويدي 
بســبب ترصيــح ســلطات بــاده 
ــفارة  ــن الس ــرب م ــاج بالق باحتج
الرتكيــة يف ســتوكهولم يشــمل حــرق 

ــف  ــف الرشي املصح

الخارجية الفل�سطينية تدعو الدول لتقديم مرافعاتها 
القانونية ب�ساأن االإحتلل لمحكمة العدل الدولية

موجة االحتجاج تتوا�سل �سد خطة ماكرون لتغيير نظام التقاعد

اأنقرة تلغي زيارة لوزير الدفاع ال�سويدي 

الســلطات  أعلنــت 
الصينيــة، أن عــدد ضحايــا 
ــذي  ــدي ال ــار الجلي االنهي
ــة  ــرا يف منطق ــع مؤخ وق
غربــي  جنــوب  التبــت 
 28 إىل  وصــل  البــاد 

قتيــا.
ــدي  ــار جلي ورضب انهي
مميــت مدينــة "نينغتــي" 
ــة  ــت ذاتي ــة التب يف منطق
غربــي  جنــوب  الحكــم 

ــني الص
صحيفــة  ونقلــت 
"غلوبــال تايمــز" اليوميــة 
ــلطات  ــن الس ــة ع الصيني
ــدد  ــا إن "ع ــة، قوله املحلي
ــدي  ــار الجلي ــى االنهي قت
ــل  ــت وص ــة التب يف منطق
ــى  ــور ع ــد العث إىل 28 بع
8 جثــث جديــدة يف املوقــع 

الجمعــة".
عمليــة  وأوشــكت 
عــى  واإلنقــاذ  البحــث 
ــدر  ــب املص ــاء، حس االنته

. نفســه
ــب  ــال مكت ــاء، ق والثاث
ــة  ــام يف مقاطع ــن الع األم
نينغتــي،  يف  ميــدوغ 
مكاملــات  تلقــوا  إنهــم 
بشــأن انهيــار جليــدي 
ــى  ــق ع ــرج نف ــد مخ عن
الطريــق الرسيــع الــذي 
مــع  املحافظــة  يربــط 
ــغ"  ــاد يف "ماينلين ــدة ب بل
ــا  ــي"، م ــة "نينغت بمدين
محــارصة  عــن  أســفر 

ومركبــات. أشــخاص 
ــوايل  ــار ح ــع االنهي ووق
مســاء   7:50 الســاعة 
ــي )11:50  ــت املح بالتوقي

ت.غ(.
الســلطات  وأرســلت 
الفــور  عــى  املختصــة 
ــن  ــا م ــاذ مكون ــق إنق فري
131 فــردا و28 مركبــة 
ــال  ــادث خ ــكان الح إىل م
ــا. ــة الضحاي ــل إلغاث اللي

قتلى في ال�سين  جراء انهيار 
جليدي في التبت

  ق د

  ق د

  ق د

ق د

ق دق د

عملية البحث واإلنقاذ توشك
 على االنتهاء

قضية اقتحام الرئاسة والبرلمان
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س.شعراوي

االأزياء الّتقليدّية...هوّية وطنّية قاومت 
وانت�سرت في بلدية الرميلة بخن�سلة

تالميذ متوسطة األخوة بوعلي يبعثون 
برسائل رمزية تبرز أعراف وتقاليد ومعتقدات 

مختلف المناطق الجزائرية 

عـى وقـع االهتمـام الكبـري 
بالـرتاث املـادي واملعنوي الذي 
يعترب السـمة املتجذرة يف عمق 
مجتمع بلدية الرميلة  املعروف 
كانت  وتاريخهـاـ،  بأصالتهـا 
أخبـار الصبـاح مـن بـني من 
حـروا العديـد مـن أنشـطة 
ببلدية  األخوة بوعي  متوسـطة 
أخرهـا  بخنشـلة،  الرميلـة 
كان يف احتفاليـة رأس السـنة 
األسـبوع  نهايـة  األمازيغيـة  
املنـرصم، ويف تجلياتهـا اظهر 
يف  البـارز  دورهـم  األسـاتذة 
تفعيـل قيــم املواطنـة لـدى 
الهويـة  وتعزيـز  التاميـذ 

ككل. للمنطقـة  الثقافيـة 
املواطنـة  صـور  إحـدى   
األنشـطة  مختلـف  يف  تجلـت 
منهجيـة،  الغـري  املدرسـية 
السـنة  طيلـة  تربمـج  والتـي 
لرزنامـة  وفقـا  الدراسـية، 
تعتمـد  ثقافيـة  تربويـة 
املناسـبات  مختلـف  عـى 
والتاريخيـة،  الدينية،الوطنيـة 
يـوم  نهـار  أخرهـا  وكان 
الخميـس 19 جانفـي 2023، 
هـذه  تاميـذ  كان  حيـث 
املؤسسـة الرتبويـة عـى موعد 
هويـة  يعكـس  مـا  كل  مـع 
فصالـوا  قيمتهـا،  و  املنطقـة 
العـرض  قاعـة  يف  جالـوا  و 
التـي  املابـس  بمختلـف 
تحمـل  كل املعانـي والرمـوز 
الفرصـة  الوطنيـة.  والثوابـت 
متوسـطة  لتاميـذ  كانـت  
"اإلخوة بوعـي " الذين أعادوا 
إحيـاء اللبـاس  التقليدي  عى 
اختاف تفاصيلـه بني مناطق 
الجزائر، وعكـس الثراء الثقايف 
وأصالـة األزياء التـي توارثتها 
الرجـال  ارتداهـا  و  األجيـال 
األطفـال  ليقـدم  والنسـاء، 
مـن خـال عرضهـم ملختلف 
األزيـاء، رسـائل رمزيـة تربز 
ومعتقـدات  وتقاليـد  أعـراف 
الجزائـر  مناطـق  مختلـف 
بسـاط   وعـى  الشاسـعة، 
مدينـة  صغـار  فيـه  تحـول 
للفنـون  مـرآة  إىل  الرميلـة  
املسـتويات  مختلـف  عكسـت 
واالقتصاديـة  االجتماعيـة 
مناطـق  ملختلـف  والثقافيـة. 

. الجزائـر 
املناسـبة التـي ربمـا تكون 
قـد سـاعدت الطاقـم الرتبوي 
عـن  الكشـف  يف  للمؤسسـة 
هـؤوالء  وإبداعـات  مواهـب 
تتوقـف  لـم  الذيـن  األطفـال 
مشـاركاتهم عند هذا فحسـب، 
بـل امتـدت لسـاعات أخـرى 
يف عـرض أخـر كان لـألكات 
والحلويـات،  التقليديـة 
البيئـة  مـن  نبـع  تنـوع  ويف 
شـكلت  التـي  األمازيغيـة 
الشــاوي  التقليـدي  املطبـخ 

والن  بأصالتـه،  املعـروف 
األهـداف مـن هـذه الفعاليات 
و  تربويـة  كانـت  املقامـة 
األوىل،  بالدرجـة  تعليميـة 
فقـد حقـق القائمـون عليهـا 
تجسـيدها   عـى  والسـاهرون 
بطريقـة   و  الفهـم،  متعـة 
املرسحيـة  العـروض  أثارتهـا 
مجريـات  تخللـت  التـي 
االحتفـال والتـي لـم يتعـدى 
مضمونهـا مـا رشعـه الطاقم 
الرتبـوي، فرتكـز الهـدف عى 
شـكر ذاك الذي قـال فيه صى 
اللـه عليـه وسـلم"ُمعلُِّم الخرِي 
ى  حتّـَ يشٍء  كلُّ  َلـُه  يسـتغفُر 
فـكان  البحـِر"  يف  الحيتـاُن 
صاحـب  املتواضـع،  للمعلـم 
املتعاون مع  الحسـنة،  األخاق 
الرسـالة  وصاحـب  التاميـذ، 
عـى  تـؤدى  التـي  التعليميـة 
أكمل وجـه بأمانـة وإخاص،  
لفتـة لخصـت يف كلمـات أمري 
الشـعراء احمد شـوقى بشـأن 
مربـوا األجيال، لـريدد االطفال 
وّفـه  للمعلـم  قـم   " حينهـا 
التبجيـا… كاد املعلم أن يكون 
تاميـذ   وكان  هـذا  رسـوالً"، 
متوسـطة اإلخوة بوعـي الذين 
أن  نظـرت إىل قلوبهـم و هـم 
ينشـدون الفضائـل باللغتـني 
مختلـف  والشـاوية  العربيـة 
والتاريخية،  الرتبوية  األناشـيد 
لعمدت إىل قرائحهم فاسـتقيت 
والـكام.  اللفـظ  عبـري  منهـا 
وأي يشء أعظـم مـن أن يحب 
الطفـل وطنـا اسـمه الجزائر، 
وتاريخ اسـمه مايض الجزائر، 
هـذا  إليـه  ينظـر  ومسـتقبل 
الطفـل حتـى يفخـر بعيشـه 
أطفـال  الجزائـر،  يف  الكريـم 
الرميلـة  بلديـة  يف  الجزائـر 
كانـت عيونهـم متوّقـدة وهـم 
مـن  ينهلـوا  أن  يحاولـون 
تاريـخ هـذا الوطـن العظيـم 
يتوقـف  فـا  عظيًمـا  نهـًا 
مـا  كّل  منـه  يأخـذوا  حتـى 

. يسـتطعون
وكان طاقم املتوسـطة وعى 
رأسـهم املديــرة زهية بوذراع 
يمكـن  مـا  كل  قدمـوا  قـد 
بيئتهـم  لتطويـر  تقديمـه 
املعلـم  كل  بـأداء  املدرسـية 
سـواء،  حـد  عـى  واملتعلـم 
والذيـن  ثابـروا ألجـل التعلـم 
خـال  مـن  ولاحتفـال    ،
كل مـا قدمـوه مـن عـروض 
بالعاميـة  املواضيـع  مختلفـة 
التـي  والشـاوية،  والفصحـى 
قـد تفيـد املربـون و املعلمون 
حـني علموا بمواهـب تاميذهم 
املتمثلـة يف  التمثيـل املرسحـي 
واإلنشـاد  كعامل يسـاعد عى 
التعلـم، كمـا هـو مسـاعد يف 

األخـاق.  و  القيـم  تثبيـت 

بمشـاركة عـدة دول ، تنافـس عـدة 
الـدورة  يف  قصـرية  جزائريـة  أفـام 
الفيلـم  بانورامـا  ملهرجـان  الثامنـة 
التـي تعقـد  الـدويل بتونـس  القصـري 
فعالياتهـا مـن 7 إىل 11 فيفـري املقبل

وستشـارك يف هذا اإلطار عـدة أعمال 
 "414" غـرار  عـى  قصـرية  روائيـة 
ذ  إن  أوردر  و"نـو  بويـش  السـماعيل 
الديـن بودبـوز وكـذا  أوردر" لسـيف 
"حـزام  كــ  قصـرية  وثائقيـة  أفـام 
عـى  وهـذا  نابـي،  لعمـار  الـرشف" 
جوائـز "أفضل فيلم روائـي" و"أفضل 
فيلـم وثائقـي" وأفضل فيلـم تحريك" 

و"أفضـل فيلـم مـدارس".
وسـتعرف هذه الدورة مشـاركة 51 
فيلمـا قصـريا مـن 23 بلـدا عـى غرار 
فلسـطني وسـوريا والسـينغال وتركيا 
وروسـيا وإيطاليـا وكندا وسـنغافورة 
وكازاخسـتان وإيران وجنـوب افريقيا.

الفيلـم  بانورامـا  مهرجـان  تأسـس 
القصـري الـدويل بتونـس، الـذي ينظمه 
للسـينما  التونـي  الوطنـي  املركـز 
والصورة وسـينماتيك تونـس بالتعاون 
2016 وهـو  يف  محليـة،  مـع جمعيـة 

األفـام  لعـرض  "فضـاء  بمثابـة 
وخارجهـا"  تونـس  مـن  القصـرية 
مختلـف  بـني  التعـاون  و"تسـهيل 

املشـاركني". السـينمائيني 

تـم بالجزائر العاصمـة تقديم العرض 
الفنـي الكوريغـرايف "الحلـم االفريقي" 
الـذي تضمـن فسيفسـاء مـن الرقصات 
االفريقيـة التي تعكـس التنـوع و الثراء 

للقارة. الثقـايف 
وتطـرق العـرض الـذي أقيـم بقاعـة 
ابـن خلـدون يف إطـار الربنامـج الثقايف 
ملؤسسـة فنـون وثقافـة لواليـة الجزائر 
إفريقيـا  لبطولـة  املرافـق  العاصمـة 
لكـرة القـدم لاعبـني املحليـني )شـان 
2022( إىل مواضيـع عـى غرار السـام 
والتضامـن بتعبـريات كوريغرافيـة غنية 

باأللـوان.
الـذي  الحفـل  هـذا  واسـتعرض 
قدمـه 30 راقصـا مـن باليـه مؤسسـة 
فنـون وثقافـة عـى مـدار سـاعة مـن 
الزمـن أنواعـا موسـيقية تمثـل القـارة 
بأكسسـوارات  تميـزت  بسـينوغرافيا 
وأزيـاء تعكـس التنـوع والثـراء الثقايف 

االفريقـي.
نـوارة  الرقـص  مصممـة  وأكـدت 
إيدامـي، مسـؤولة باليـه مؤسسـة فنون 
هـو  االفريقـي"  "الحلـم  أن  وثقافـة 
عـرض كـرس إلفريقيا ويكمـن هدفه يف 

تعزيـز الروابـط بـني شـعوب القـارة.
ويف الجـزء الثانـي من العـرض، أبرز 
"الحلـم األفريقي" الرقصـات الجزائرية 
تـم  لرقصـات  فسيفسـاء  خـال  مـن 
أداؤهـا تحـت نغمـات تعـرب عـن الثراء 
األداء  هـذا  وسـمح  الكبـري.  الثقـايف 
التقليديـة  الكوريغـرايف بإبـراز األزيـاء 
ملختلـف  والرجاليـة  النسـوية  األصيلـة 
مناطـق الوطـن. وقد تمت إعـادة برمجة 
عـرض "الحلـم اإلفريقـي" بقاعـة ابن 
خلـدون يـوم 2 فربايـر املقبـل، حسـب 

مسـؤولة الباليـه.

يسـتعرض معرض يضم أعمال الفنان 
الرسـام و املكـون عبـد املالـك مجوبـي 
نحو أربعني سـنة مـن اإلبـداع الفني، يف 
املتحـف الوطنـي للفنـون الجميلة حيث 
يعـد  بمثابـة عـودة لسـنوات عديدة من 
البحـث عـن األلـوان و التعبـري املعارص 

حـول مواضيـع عديدة.
و قـد أشـاد عبـد املالك مجوبـي وهو 
أسـتاذ باملدرسـة الوطنية العليـا للفنون 
الجميلـة طيلـة أربعـني سـنة و مديـر 
املدرسـة الجهويـة بعزازقـة, بتدريـس 
الفنـون معـربا عن رؤيتـه حـول أهمية 
الفـن يف املجتمـع مـن خال سلسـلة من 

الحديثة. األعمـال 
و تعتـرب أعمالـه املتمثلة يف "املدرسـة 
الوطنيـة للهندسـة املعماريـة والفنـون 
الجميلـة" التـي تسـتذكر ثـراء التعليم 

و  املميـزة  املؤسسـة  هـذه  يف  املقـدم 
رؤيـة  يف  األمـل  تمثـل  التـي  "قريبـا" 
الجزائر تستنشـق املوسـيقى والرسـم و 
"قاعـة 30"، جـزءا من سلسـلة أعماله.

كمـا اسـتعرض عبـد املالـك مجوبـي 
الزخـم اإلبداعي يف مواجهـة فرتة جائحة 
كوفيـد 19- والقيود املفروضـة خالها.

و تبعـا لتطـور أعمالـه, قـدم الفنـان 
التشـكيي أيضـا العديـد مـن اللوحـات 
و  الحريـة  الطبيعيـة  املناظـر  تمثـل 
أشـكال و ألـوان تميـز لوحتـه البـاردة 
والرمـادي  األزرق  باللونـني  املصنوعـة 
أيـن تأتـي األلـوان الدافئة نـادرا إلزعاج 
الهـدوء مثـل "النـار الزرقـاء" أو "مـن 

النافـذة".
تخـرج عبـد املالـك مجوبـي املولود يف 
مدينة سـطيف سـنة 1947 من مدرسة 

العاصمـة  بالجزائـر  الجميلـة  الفنـون 
سـنة 1973 ليصبح سـنة 1979 أستاذا 

للرسـم يف نفس املدرسـة
يف  مـرة  ألول  أعمالـه  عـرض  قـد  و 
1973 يف رواق االتحـاد الوطنـي للفنون 
يف  ثـم  العاصمـة  بالجزائـر  التشـكيلية 
العديـد من البلـدان عى غرار السـينغال 

ومـرص وفرنسـا وتركيـا.
أعمالـه  بعـض  عـى  وقـع  كمـا 
العاصمـة و عـى  بالجزائـر  الحريـة 
لوحـات جداريـة يف مؤسسـات مختلفـة 
إضافـة إىل مشـاركته يف برنامـج تجميل 

.2016 عـام  يف  العاصمـة 
مفتـوح  املعـرض  هـذا  فـان  للعلـم 
للـزوار بقاعتـي محمـد خـدة و امحمد 
للفنـون  الوطنـي  باملتحـف  اسـياخم 

الجميلـة.

 افتتحـت بالجزائـر العاصمـة الطبعة 
السـابعة أليام الفيلم األوروبـي بالجزائر 
العـام  التـي يتمحـور موضوعهـا هـذا 

الهجرة. حـول 
وعـرف حفـل االفتتـاح عـرض الفيلم 
 )2019( الطويـل "ماطاريس"  الروائي 
للمخـرج الجزائـري رشـيد بـن حـاج، 
بحضـور هـذا األخـري، وسـط تجـاوب 

الجمهـور بقاعـة سـينماتيك الجزائـر.
وحـر حفـل افتتـاح هـذه الطبعـة، 
املنظمـة تحـت شـعار "هجـرة وتنقـل 

األشـخاص عـرب العالم"، سـفري االتحاد 
إيكـرت  تومـاس  بالجزائـر  األوروبـي 
للهجـرة  الدوليـة  املنظمـة  وممثـل 
بالجزائـر باولـو جوزيبـي كابوتو وعدد 
السـينما وكـذا  الفنانـني ومهنيـي  مـن 

الطلبـة.
وتنظـم الطبعة السـابعة أليـام الفيلم 
األوروبـي بالجزائـر إىل غايـة 26 ينايـر 
الجـاري بـكل مـن العاصمـة وبجايـة 
فيلمـا  برمجـة عرشيـن  ووهـران، مـع 
معظمهـا  يف  تعالـج  ووثائقيـا  روائيـا 

موضـوع ظاهـرة الهجـرة وتمثـل عدة 
والسـويد  كإيطاليـا  أوروبيـة  بلـدان 

وبلجيـكا.
ومـن بـني األفـام الروائيـة الطويلـة 
)إيطاليـا(  "أوروبـا"  املربمجـة 
و"املهاجـرون" )السـويد( عـاوة عـى 
عدة أفـام وثائقيـة، وكذا أفـام قصرية 
تعالج أيضـا التغريات املناخيـة وتتناول 
السـكان  ونـزوح  الاجئـني  إشـكالية 

التغـريات. هـذه  بسـبب 

مريم ق

مريم ق

مريم ق

مريم ق

الثقافي

تعقد فعالياتها من 7 إلى 11 فيفري المقبل

تطرقت إلى مواضيع على غرار السالم والتضامن بتعبيرات كوريغرافية غنية باأللوان

يستعرض نحو أربعين سنة من اإلبداع الفني

يتمحور موضوعها هذا العام حول الهجرة
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األمريكيـة  املتحـدة  الواليـات  سـفرية  قالـت 
الشـعب  أن  أوبـني،  مـور  إليزابيـث  بالجزائـر 
للدبلوماسـية  ممتنـا  سـيبقى  األمريكـي 
الرهائـن  رساح  إطـاق  ذكـرى  يف  الجزائريـة 

إيـران. يف  األمريكيـني 
ونرشت السـفرية عـى صفحتها الرسـمية عرب 
تويـرت فيديـو كتبـت معـه تغريـدة جـاء فيها 
“بينمـا نحتفـل بذكرى إطـاق رساح 52 رهينة 
أمريكيـة يف إيـران   يظـل الشـعب األمريكـي 
والحكومـة األمريكيـة ممتنـني للغايـة للجزائر 
لجهـود الوسـاطة التـي بذلتهـا والتـي أدت إىل 
إطـاق رساح دبلوماسـيينا بعـد 444 يوًما من 
املرافـق  الفيديـو  يف  السـفرية  وقالـت  األرس". 
للتغريـدة “مرحبـا بكـم يف فيـا “مونتفيلـد”، 
املنـزل  هـذا  يف  أعيـش  أن  عظيـم  رشف  إنـه 
التاريخـي” وأضافـت السـفرية األمريكية قائلة: 
“مـن أكثـر األشـياء املدهشـة التي حدثـت هنا 
عندمـا توسـطت الحكومة الجزائريـة يف االتفاق 
الـذي أدى إىل إطـاق رساح 52 رهينـة أمريكية 

مـن األرس يف طهـران.
السـفارة  موظفـات  إحـدى  عرضـت  كمـا 
األمريكيـة بالجزائـر يف نفـس الفيديو الرسـالة 
التـي بعثهـا الرئيـس األمريكـي يف تلـك الفرتة 
جيمـي كارتر إىل السـفري الجزائـري رضا مالك 
يف 19 فيفـري 1981 بعـد اإلفراج عـن الرهائن 

إيران. مـن  األمريكيـني 
وجـاء يف  الرسـالة: "إىل السـفري رضـا مالـك 
لقد تـم اإلفراج عـن الرهائـن األمريكيني بفضل 
الجهـود الكبـرية التـي بذلتموها أنـت وزماؤك 
املسـعى  الجزائـري يف هـذا  الـدور  وقـد نـال 

احـرتام وتقديـر الشـعب األمريكـي بأكملـه".
شـهدت  التـي  الفيـا  ومـن  أنـه  وتابعـت 
املفاوضـات أردت أن أقول أن الشـعب األمريكي 
سـيبقى ممتنـا لـدور الدبلوماسـية الجزائريـة 
يف حـل واحـدة مـن أكـرب أزمـات الرهائـن يف 

العالـم.. شـكرا".

للمحروقـات  الوطنيـة  الرشكـة  نّظمـت 
لإطـارات  السـنوي  اللقـاء  "سـوناطراك"، 
املسـرية الـذي اختري لـه هذه السـنة موضوع 
رهانـات  "النمو-التنافسـية-التحديث: 
مرتابطـة". وشـكل اللقـاء الـذي أرشف عـى 
محمـد  واملناجـم  الطاقـة  وزيـر  افتتاحـه 
للمجمـع  العـام  املديـر  والرئيـس  عرقـاب 
توفيـق حـكار، فرصة لعـرض أهـم رهانات 

إنجـاح  أجـل  مـن  املسـتقبلية  سـوناطراك 
املشـاريع الهيكلـة للمجمـع، منهـا مـرشوع 
إىل  يهـدف  الـذي  البرشيـة  املـوارد  تطويـر 
املـوارد  تسـيري  يف  نوعـي  تحـول  إحـداث 
املعلوماتـي  النظـام  ومـرشوع  البرشيـة، 
املتكامـل الـذي يعـول عليـه إلدارة متكاملـة 
جميـع  عـرب  واملعطيـات  املعلومـات  لتدفـق 

لسـوناطراك. القيـم  سلسـلة  قطاعـات 

حـول  تكوينيـة  دورة  قاملـة  واليـة  نظمـت 
كيفيـة إعـداد اإلسـرتاتيجية املحليـة، للتقليـل 
مـن أخطـار الكـوارث، وفـق املنظـور الياباني 
نقـل  بهـدف  املحليـني،  املسـؤولني  لفائـدة 
اإلقليميـة،  الجماعـات  إىل  اليابانيـة  الخـربة 
ومسـاعدتهم عـى إنشـاء خطـة محليـة، للحد 
التكوينيـة  الـدورة  الكـوارث.  مخاطـر  مـن 
الكـربى  املحـارضات  قاعـة  احتضنتهـا  التـي 
بمقـر الوالية، نشـطتها إطـارات مـن املندوبية 
الوطنيـة للمخاطـر الكـربى، بـوزارة الداخلية 

إىل  العمرانيـة،  والتهيئـة  املحليـة  والجماعـات 
جانـب إطـارات محلية مـن محافظـة الغابات 
والحمايـة املدنيـة، وقـد أرشفـت عـى افتتـاح 
أشـغالها وايل قاملـة، السـيدة حوريـة عقـون، 
السياسـة  أن  تدخلهـا،  خـال  أكـدت  التـي 
الوطنيـة للوقايـة من الكـوارث، تعتمد أساسـا 
ووطنيـا،  محليـا  املتوفـرة  اإلمكانيـات  عـى 
مشـرية إىل تعـدد األخطـار التـي تعرضـت لها 
واليـة قاملـة، خاصـة فيمـا يتعلـق بالحرائـق 
والخسـائر التـي تكبدتها يف املسـاحات الغابية.

نظمـت قيادة الـدرك الوطنـي، باملعهد الوطني 
لألدلـة الجنائيـة وعلم اإلجـرام للـدرك الوطني، 
حـول  وطنيـا  ملتقـى  بالعاصمـة،  ببوشـاوي 
"مسـاهمة األنثروبولوجيـا الجنائيـة يف التحقيق 
القضائـي" بهـدف توفري منصـة تفاعلية لتبادل 
الخـربات وتوحيـد وجهـات النظـر واإلجـراءات 
الفاعلـني  مختلـف  بـني  والعمليـة  العلميـة 
واملتدخلـني يف مجال األنثروبولوجيـا يف الجزائر.

وذكـر بيـان لقيـادة الـدرك، أن امللتقـى الذي 
الـدرك  قائـد  فعالياتـه  افتتـاح  عـى  أرشف 
املعهـد  انفتـاح  "تعزيـز  إىل  يهـدف،  الوطنـي 
عـى الوسـط الجامعـي والبحـث العلمـي وكذا 
توثيـق املجهـودات املبذولـة مـن طرفـه بصفته 
رائـدا يف مجـال األنثروبولوجيـا الجنائية، فضا 
عـن "توفـري منصـة تفاعليـة لتبـادل الخـربات 
وتوحيـد وجهـات النظـر واإلجـراءات العلميـة 
والعمليـة بـني مختلـف الفاعلـني واملتدخلني يف 
مجـال األنثروبولوجيـا يف الجزائـر". وأضاف أن 
ذلـك مـن شـأنه "املسـاهمة يف ترقيـة وتطوير 
هـذا االختصـاص إليجـاد إجابات عى تسـاؤالت 
الجهـات القضائيـة من خـال الدراسـة العلمية 
للعظام واألسـنان بمـا يمكن مـن تقدير الجنس 

لعمر". وا

أولواشـينا  النيجـريي  الصحفـي  أبـدى 
أوكيليجـي، بشـبكة البـي بـي يس  الربيطانيـة، 
إعجابـه باملاعـب الجزائريـة، والتـي تحتضـن 

للمحليـني   إفريقيـا  أمـم  كأس  فعاليـات 
تغريـدة  عـرب  أوكيليجـي،  الصحفـي  وكتـب 
عى حسـابه الرسـمي عـى تويرت:"قمـت بزيارة 
األربـع مـدن التـي تحتضـن مباريات الشـان"

وأضـاف الصحفـي: "ملعب نيلسـون مانديا 
مثـري لإعجـاب ال داعـي لتقديمـه، ملعـب 19 
مـاي 56 وجمهـوره النشـط، وملعبـي ميلـود 
هـديف ومحمـد حمـاوي بقسـنطينة منحانـي 

أجـواء إيجابيـة".
وختـم صحفـي قناة بـي بـي يس  أولواشـينا 
أوكيليجـي تغريدته:"ملعبـي املفضـل هو ملعب 

ميلـود هـديف بوهران".
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املجيـد  عبـد  الجمهوريـة  رئيـس  أمـر 
تبـون، بالتكفـل الفـوري بحالـة الطفلـة 
ميليسـا التـي تعانـي مـن قصـور كلوي 
الصفحـة  يف  وجـاء  مـدة.  منـذ  حـاد 
أن  الجزائـري  األحمـر  للهـال  الرسـمية 
الرئيس تبـون قد اسـتجاب لنـداء الطفلة 

بعاجهـا. والتكفـل  ميليسـا 
وتجـدر اإلشـارة إىل أن الطفلـة ميليسـا 
عـى  الحصـول  يف  املسـاعدة  طلبـت  قـد 

الخـارج. العـاج يف  التاشـرية ملبـارشة 

لألرصـاد  الرقميـة  النمـاذج  أفـادت 
الجويـة، أن أمطار وثلوج كثيفة مسـتمرة 
بالتسـاقط إىل غايـة نهاية  شـهر جانفي. 
جـد  انخفـاض  مـرة  ألول  تسـجيل  مـع 
أيـن  الحـرارة،  درجـات  يف  محسـوس  
ستشـهد  موجـة برد شـديدة عـى  بعض 
أن  إىل  النمـاذج،  أشـارت  كمـا  الواليـات. 
تسـاقط األمطار مرتقـب بداية مـن اليوم 
األحـد  إىل الثاثـاء، يف املناطـق الوسـطى  

والرشقيـة للبـاد.
ملصالـح  خاصـة  نرشيـة  وكشـفت 
الديـوان الوطنـي لألرصـاد الجويـة انـه 
تشـهد واليـات شـمال الوطن، منـذ امس 
أمطـار  تهاطـل  األحـد،  واليـوم  السـبت 
تكـون أحيانا رعديـة مصحوبة بتسـاقط 

لحبـات الـربد يف بعـض املناطـق.
وأوضحـت النرشيـة أن الواليـات املعنية 
بهـذه االمطـار هـي عـني الدفـى وتيبازة 
والبليـدة  العاصمـة  والجزائـر  واملديـة 
وبومـرداس وتيزي وزو والبويرة وشـمال 
وسـكيكدة  وجيجـل  وبجايـة  سـطيف 
وعنابـة والطـارف وسـوق أهـراس وقاملة 

التـي صنفـت يف درجـة
واكـدت ان تم وضعة يقظـة “برتقالية” 
ابتـداًء مـن امـس  السـبت عـى السـاعة 
يـوم  غايـة  إىل   )15:00( زواال  الثالثـة 
األحد عى السـاعة الثالثـة زواال )15:00(، 
األمطـار،  كميـات  تـرتاوح  أن  ويرتقـب 
النرشيـة،  هـذه  صاحيـة  فـرتة  طـوال 
أو  وقـد تصـل  ملـم،  30 و40  بـني  مـا 
تتجـاوز 50 ملـم محليًـا. كما مسـت هذه 
التقلبات الجوية واليات تلمسـان وسـيدي 
بلعبـاس وعني تموشـنت وسـعيدة ابتداًء 
مـن امـس السـبت عـى السـاعة الثالثـة 
زواال )15:00( إىل غايـة اليـوم األحـد عى 
السادسـة صباًحـا )06:00( مع تسـجيل 
كميـات أمطـار قـد تـرتاوح مـا بـني 20 
و30 ملم، وهـذه األمطـار مرفوقة بهبوب 
ريـاح قويـة يف شـكل عواصـف، حسـب 

. لنرشية ا

الفجر 06:27 

الظهر 12:59 

العصر 15:41 

المغرب 18:04

العشاء 19:26
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سحب من هذا العدد 
2000 نسخة

وهران 
13-00

عامـا  أمينـا  غـايل  إبراهيـم  أنتخـب 
لجبهة البوليسـاريو لعهـدة جديدة تدوم 
ثـاث سـنوات عقـب عمليـة التصويـت 
التـي جـرت يـوم الجمعـة، حسـب مـا 
أعلنـت عنـه لجنـة االنتخابـات للمؤتمـر 
ال16 للجبهة الشـعبية لتحرير السـاقية 
بالداخلـة  الذهـب  ووادي  الحمـراء 

الصحراويـني. الاجئـني  بمخيمـات 
وأوضـح املصـدر ذاته، أنه قـد تحصل 
غايل عـى 1253 صـوت، ما يمثل نسـبة 
69 باملائـة مـن األصـوات املعـرب عنهـا، 
بتعـداد 1870 صـوت من أصـل 2097 
مسـجل، فيمـا تحصـل البشـري صطفى  
عـى 563 صـوت، مـا يمثـل نسـبة 31 
باملائـة من األصـوات املعرب عنها، حسـب 

ذات املصـدر.
و عقـب هـذه العمليـة، فتحـت لجنـة 
لعضويـة  الرتشـح  بـاب  االنتخابـات 
وفـق  الصحراويـة،  الوطنيـة  األمانـة 

ذاتـه. املصـدر 

بحوزته مسدس رشاش من نوع كالشنيكوف ومخزن وكمية من الذخيرة

شدد على أهمية األشغال في أجل ال يتعدى 30 يوما

إسعاف 86 شخصا لديهم بداية إختناق

للسـلطات  نفسـه  إرهابـي  سـلم 
العسـكرية بـربج باجي مختـار بالناحية 
العسـكرية السادسـة و بحوزته مسدس 
رشـاش من نـوع كاشـنيكوف ومخزن 

وكميـة مـن الذخـرية.
وأفـاد بيـان لـوزارة الدفـاع الوطنـي، 
أنـه "يف إطـار مكافحة اإلرهـاب وبفضل 
جهـود مصالـح األمـن التابعـة للجيـش 
الوطني الشـعبي، سـلم اإلرهابي املسمى 

"مـاوي بـاي" املدعـو "مقداد" نفسـه 
للسـلطات العسـكرية بربج باجي مختار 
بالناحيـة العسـكرية السادسـة, يوم 18 

ينايـر 2023".
الـذي  أن "اإلرهابـي  البيـان  وأضـاف 
التحق سـنة 2012 بالجماعـات اإلرهابية 
الناشـطة بمنطقة السـاحل, كان بحوزته 
نـوع  مـن  رشـاش   )01( مسـدس 
كاشـنيكوف ومخـزن )01( وكميـة من 

الذخـرية".
وتأتي هـذه العمليـة --يضيف املصدر 
ذاتـه-- "لتؤكد, مرة أخـرى, عى فعالية 
املقاربـة التـي ينتهجها الجيـش الوطني 
مـن  املبذولـة  الجهـود  وعـى  الشـعبي, 
طـرف قواتنـا املسـلحة يف امليـدان قصد 
تطهـري بادنـا من آفـة اإلرهاب وبسـط 
ربـوع  كافـة  عـرب  والسـكينة  األمـن 

الوطـن".

طـارق  محمـد  السـكن  وزيـر  أمـر 
بلعربـي اىل ترسيع وتـرية انجاز مرشوع 

ملعـب الدويـرة.
جـاء هـذا خـال تـراس وزبر السـكن 
طـارق  محمـد  واملدينـة،  والعمـران 
اجتماعـا  الـوزارة،  بمقـر   ، بلعريبـي، 
تقنيـا تنسـيقيا ملتابعـة مـرشوع ملعب 
الدويـرة وهـذا بغيـة املتابعـة املسـتمرة 
للمـرشوع، حيـث تـم التطـرق إىل عـدة 
نقاط ال سـيما أشـغال التهيئة الخارجية 
والتـي بلغت نسـبتها %80 واالنتهاء من 
أشـغال قنـوات الـرصف الصحـي داخل 
امللعـب عـى أن يتم ربط القناة الرئيسـية 

للملعـب بقنـاة الـرصف العموميـة.
اسـتكمال  عـن   الوزيـر  وقـف  كمـا 
إنجـاز املصاعـد، حيـث تـم االنتهـاء من 
وضع الهياكل وسـيتم الـرشوع يف تثبيت 
املحـركات، حيث أمر برورة اسـتكمال 
الواجهـة الزجاجيـة ملركز القيـادة والتي 

بلغت نسـبة األشـغال بهـا 75%.
و عـرج بلعريبـي عـى أشـغال التيـار 
تعليمـات  أسـدى  حيـث  املنخفـض، 
يف  الدراسـات  مـن  االنتهـاء  بـرورة 

وتحضـري  أيـام   10 يتعـدى  ال  أجـل 
جميـع املعـدات الازمـة لألشـغال، أمـا 
انتهـت  العـايل فقـد  التيـار  بخصـوص 
جميع الدراسـات كما أن املعـدات جاهزة 
بنسـبة %100 وهنـا أمر السـيد الوزير 
بالعمـل وفق نظام 3*8 قصد اسـتكمال 

املحـددة. األشـغال يف اآلجـال 
و فيمـا يخـص عملية تركيـب الكرايس 
فقـد بلغـت نسـبة %20، وبهذا الشـأن 

أمـر الوزيـر املؤسسـة املكلفـة بترسيـع 
العمـل  رضورة  عـى  والتأكيـد  العمليـة 
بنظام 3*8 السـتكمال األشـغال يف أجل 

ال يتعـدى 30 يومـا.
و آخـر نقطة تـم التطرق إليهـا تعلقت 
بأرضيـة امللعب أيـن أمر الوزيـر بوضع 
أرضيـة  فـوق سـطح  الرمليـة  الطبقـة 
جوانـب  تزفيـت  ترسيـع  وكـذا  امللعـب 

. مللعب ا

املدنيـة  الحمايـة  وحـدات  سـجلت 
خـال الفـرتة املمتـدة مـا بـني 19 اىل 
5400 تدخـل يف   ،2023 21 جانفـي 
وهـذا  الوطـن  مـن  مختلفـة  مناطـق 
عـى إثـر تلقـي مكاملـات االستغــاثة 
من طـرف املواطنـني، هـذه التدخات 
أنشـطة  مجـاالت  مختلـف  شـملت 
املتعلقـة  سـواء  املدنيـة  الحمايــة 
املنزليـة  الحـوادث  املـرور،  بحـوادث 
اإلجاء الصحـي، إخمـــاد الحرائق و 

األمنيـة. األجهـزة 
العـام  للمديريـة  بيـان  وحسـب 
للحمايـة املدنية فانه يف سـياق حوادث 
املرور، قامـت وحدات الحمايـة املدنية 
بــ 259 تدخل عـى إثر عـدة حوادث 
سـجلت عرب عـدة واليـات، خلفت هذه 
األخـرية وفـاة 8 اشـخاص و  إصابـة 
267 أخـر بجـروح مختلفـة ومتفاوتة 
الخطـورة،  تـم  التكفـل بالضحايـا يف 
املصالـح  اىل  املـكان وتحويلهـم  عـني 

االستشـفائية.
الحمايـة   وحـدات  تدخلـت  كمـا 
 86 وإسـعاف  إنقـاذ  أجـل  مـن 
شـخصا لديهـم بدايـة إختنـاق جـراء 
أكسـيد  أحـادي  غـاز  إستنشـاقهم 

أجهـزة  مـن  املنبعـث   CO الكربـون 
التدفئـة و سـخانات امليـاه و الحمـام 
داخـل منازلهـم، عـرب عدة واليـات من 
يف  بالضحايـا  التكفـل  تـم   ، الوطـن  
عـني املـكان ونقلهـم يف حالـة مقبولة 
وتـم  االستشـفائية   املؤسسـات  اىل 
تسـجيل وفـاة 06 اشـخاص مختنقني 
احـادي  لغـاز  استنشـاقهم  اثـر 
الكربـون املنبعـث من مختلـف أجهزة 
كل  يف  الحمـام  مسـخنات  و  التدفئـة 
مـن واليـات بـرج بوعريريج وفـاة أم 
وابنتهـا تبلغـان من العمر 33 سـنة و 
عامـني اثـر ترسب هـذا الغـاز الخطري 
مـن مدفـأة باملسـكن العائـي بقريـة 
مزيرعـة بلدية منصـورة ، واليـة ميلة  
 70 وفـاة شـخص يبلـغ مـن العمـر 
سـنة متـويف اثـر تـرسب غـاز احادي 
الكربـون مـن مدفأة  بمشـتة عباسـة 
بلديـة بوحاتـم ، والية تلمسـان وفاة 2 
امرأتـني من عائلـة واحـدة تبلغان من 
العمر 81 سـنة و 77 سـنة مختنقتني 
بغـاز احـادي الكربـون املنبعـث مـن 
سـخان مـاء باملسـكن العائـي الكائن 
بحـي 320 مسـكن بلدية الغـزوات اىل 
جانـب وفاة رجـل يبلغ مـن العمر 53 

سـنة مختنـق بغـاز احـادي الكربون 
املنبعـث مـن سـخان الحمـام  الكائن 
بحـي 400 مسـكن ببلديـة منصـورة 
املؤسسـات  اىل  الضحايـا  نقـل  تـم   ،

االستشـفائية.
فيمـا يخـص حالة الطرقـات عى اثر 
الثلـوج املتسـاقطة خـال 48 سـاعة 
املاضيـة سـجلت عى  مسـتوى واليات 
البويـرة و تيـزي وزو  الطريق الوطني 
رقـم 30 الرابـط بني تيكجـدة و تيزي 
الطريـق  أسـول،  بقمـة  مغلـق  وزو 
الوطنـي رقـم 30 الرابط بني مشـدالة 
وزو  تيـزي  واليـة   و  البويـرة  واليـة 
صعـب املسـلك  بقمـة تيزي نكـوالن ، 
الطريـق الوطنـي رقـم 15 الرابط بني 
واليـات البويـرة و واليـة  تيـزي وزو 
صعب املسـلك  بقمـة تـريوردة  بلدية 
غبالـو ، وبالنسـبة لواليـة تيـزي وزو  
الطريـق الوطني  رقـم 15 الرابط بني 
البويـرة و تيـزي وزو  مغلـق بقمـة 
تـريوردة  ببلديـة ايفرحونـن ، الطريق 
الوطنـي  رقـم 33 الرابط بـني بلديتي 
بني ينـي و تيكجدة  ببلديـة ابودراعن 

مغلـق بسـبب تراكم الثلـوج  .
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األرصاد الجوية

أوقفـت مصالـح أمـن والية البليـدة 11 
شـخصا مـن عصابـات األحياء املتسـببني 
يف وفـاة شـخص اثر نشـوب شـجار فيما 

بينهـم بمفتاح .
و أوضحـت خليـة االتصـال و العاقات 
العامـة أن مصالـح أمـن دائـرة مفتـاح 
مـن  شـخصا   11 توقيـف  مـن  تمكنـت 
عصابـات األحياء مشـتبه فيهم بتسـببهم, 
يف  بينهـم,  فيمـا  شـجار  نشـوب  عقـب 
وفـاة شـخص تبـني أنه ليـس مـن أفراد 
هـذه العصابـات مـع حجـز كميـة مـن 
األسـلحة البيضـاء. و تعـود وقائـع هـذه 
القضيـة إىل تلقـي ذات املصالـح اتصـال 
مفاده نشـوب شـجار جماعي باسـتعمال 
األسـلحة البيضـاء بأحـد أحيـاء املدينـة 
إىل عـني  الفـور  لتتنقـل عنارصهـا عـى 
املـكان أيـن كان عدد كبري من األشـخاص 
وقذائـف  بالحجـارة  الرشـق  يتبادلـون 
"السـينيال" ليتـم تطويـق املـكان بقوات 
الدعـم وفـك الشـجار وتوقيـف مجموعة 
من األشـخاص املشـتبه فيهم مـن مفتعي 
الشـجار.وأفى التحقيـق اىل أن املخدرات 
هـذا  وراء  كانـت  املهلوسـة  واألقـراص 
الشـجار الـذي اسـتعملت فيـه األسـلحة 
البيضـاء مـن مختلـف األصنـاف, ما أدى 
إىل وفـاة شـخص بينـت التحقيقـات أنـه 

مـن خـارج أفـراد العصابـة.
اإلجـراءات  جميـع  اسـتيفاء  بعـد  و 
املشـتبه  جميـع  تقديـم  تـم  القانونيـة, 
فيهـم أمام السـيد وكيـل الجمهورية لدى 
محكمـة االختصـاص عن قضيـة "تكوين 
وتـرأس و االنخـراط يف عصابـة أحيـاء" 
و "خلـق جـو الرعـب وسـط السـكان" 
و "تخزيـن وحمـل أسـلحة بيضـاء مـن 
مختلـف األصنـاف" و "التسـبب يف وفاة 

شـخص مـن خـارج العصابـة".

توقيف 11 �سخ�سا من 
ع�سابات االأحياء المت�سببين 

في وفاة �سخ�س

البليدة


