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باملجلس  الربملانـي  النائـب  بـارش 
الشـعبي الوطنـي ، رشـيد رششـار، 
التفقديـة  الزيـارات  إطـار  ويف 
مـن  للعديـد  التابعـة  املرافـق  إىل 
بقطـاع  كانـت  والبدايـة  القطاعـات 
التعليـم؛ إذ زرنا العديـد من املدارس 
اإلبتدائيـة ببلديـة عـن البيـة حيـث 
وهـي  نقطـة مشـركة  عـى  وقفنـا 

املـدريس. اإلطعـام  غيـاب 
ويف هـذه النقطـة ، أكـد الربملانـي 
ذاتـه، أنه اتصلنـا باملجلس الشـعبي 
املشـكل  عـن  لإلستفسـار  البلـدي 
تعـود  األسـباب  أن  اتضـح  حيـث 
دفاتـر  باعـداد  املتعلقـة  لإلجـراءت 
رشوط الصفقـات الختيـار املورديـن 
وسـتعرف انفراجـة يف قـادم األيـام.
قطـاع   ، ذاتـه  املصـدر  وأضـاف 
السـلكية  واملواصـات  الربيـد 
والاسـلكية؛ ممثـا يف مركـز الربيـد 
بلديـة  الشـهايرية  بقريـة  الوحيـد 
ضغطـا  يعـرف  الـذي  البيـة  عـن 
كبـرا نتيجة نقـص العامـل البرشي 

سـكان. عـدد  وارتفـاع 
 ويف هـذا الخصـوص كانـت لنـا 
أيـن  الربيـد  وحـدة  ملديـر  مراسـلة 
وعدنـا ببـذل مجهـود لتـدارك هـذا 
الصحـة  قطـاع  وحصـد  النقـص. 
الجواريـة هـو االخر حيزا مـن زيارة 
لقاعـة  زيـارة  لنـا  كانـت  النائـب؛ 
العـاج بقرية الشـهايرية أيـن وقفنا 
عـى نقـص يف العتـاد الـذي يمكـن 
الحسـن  األداء  مـن  الطبـي  الطاقـم 
ملهامـه وهو ما إلتمسـناه مـن الحس 
نقـص  إضافـة  لديهـم،  باملسـؤولية 
واملـاء  التدفئـة  وانعـدام  النظافـة 
توقـف  نتيجـة  بالقاعـة  السـاخن 

املركـزي. السـخان 
وكمـا وقفنـا عـى إعـادة التهيئـة 
التـي تعرفهـا قاعـة العـاج بقريـة 
الهجاجمـة إذ نتمنـى أن تحرم آجال 

سـكان  عـن  الغبـن  لفـك  اإلنجـاز 
مناطـق  ضمـن  املصنفـة  القريـة 
الظـل، وتـداركا للنقائـص املذكـورة 
الجواريـة  الصحـة  بمديـر  إتصلنـا 
بأرزيـو الـذي وعـد بتوفـر األجهزة 
الطبيـة، كمـا تكفـل مكتـب املداومة 

بإصـاح السـخان عـى عاتقـه.
الوطني واألرسة  التضامـن  وقطاع 
زيـارة  لنـا  كانـت  املـرأة  وقضايـا 
لجمعية بسـمة األمل ممثلـة يف مركز 
تأهيـل أطفـال التوحـد والريزوميـا 
هـو  الصـدر  يثلـج  الـذي  والـيء 
طاقـم الجمعيـة الـذي يحـرص عى 
أداء واجبـه الـذي إلتمسـناه من رضا 
أداء  عـن  املـرىض  األ طفـال  أوليـاء 
الجمعيـة إضافـة إىل حالـة األقسـام 
أوليـاء  أن  غـر  التسـير،  وطريقـة 
املـرىض يواجهـون مشـكل عويـص 
يتمثـل يف إنعـدام وسـيلة نقـل ممـا 
انعكـس سـلبا عـى مزاولـة األطفال 
املـرىض للربنامـج املسـطر من طرف 
األخصائـن بغيـة إعـادة إدماجهم يف 

املجتمـع.
ويف السـياق ، أضاف املتحدث ذاته 
، أن مشـكل النقـل سـنرفعه لوزيرة 
املربمـج خـال  السـؤال  يف  القطـاع 
األيـام القادمة، وتوفر الغـاز للمركز 
حبيـب  عاصـد  واألخ  أنـا  تواصلنـا 
مـع مديـر توزيـع الكهربـاء والغاز 
التكفـل  سـيتم  أيـن  رشق  وهـران 
بـه. وبقطـاع التنمية املحليـة؛ وقفنا 
179 سـكن  ربـط حـي  عـى عـدم 
املحـاذي لقرية الغرايـر بالكهرباء إذ 
يقومـون بالربـط غـر القانونـي من 
الشـبكة املحاذيـة لثانوية بـن نعوم، 
إضافـة إىل اإلضطـراب املوجود بقرية 
اإلنقطـاع  يف  املتمثـل  الهجاجمـة 
يف  خلـل  بسـبب  للكهربـاء  املتكـرر 
للقريـة  املـزودة  الرئيسـية  الكوابـل 

بالكهربـاء.

االسـتعامية  البعثـة  مـن  األول  الفـوج  توجـه، 
للتحـري عن أسـباب نقـص إنتاج الحليـب وتذبذب 
توزيعـه بقيادة نائـب رئيس املجلس عـال بوثلجة 

إىل واليـة سـيدي بلعباس.
حيـث  مهامهـا  االسـتعامية،  البعثـة  وبـارشت 
أُسـتقبلت من قبل وايل الوالية سـمر شـيباني بمعية 
رئيـس املجلـس الشـعبي الوالئـي بلكوريصات عبد 
الكريـم، والوفـد وبعـد لقـاءه بـوايل الواليـة عقـد 

اجتماع موسـع حـره كل من األمن العـام للوالية 
وأعضـاء املجلس الشـعبي الوطني عن والية سـيدي 
بلعبـاس ورئيـس ديـوان الـوايل إضافـة إىل املدراء 
املديـر  والرئيـس  باالجتمـاع  املعنيـن  التنفيذيـن 
العـام ملؤسسـة جيبـي إلنتـاج الحليـب ومشـتقاته 

ورئيـس غرفـة الفاحة.
وتـم يف االجتمـاع املوسـع التطـرق إىل وضعيـة 
قطـاع الفاحـة بصفة عامـة بوالية سـيدي بلعباس 

بالواليـة  الحليـب  إنتـاج  مجـال  يف  وبالخصـوص 
باألرقـام سـواء مـن حيث نسـبة اإلنتاج والتسـويق 

إضافـة إىل عـدد املنتجـن بالوالية.
وفـد البعثـة االسـتعامية سـيقف عـى وضعية 
قطـاع الفاحـة بواليـة سـيدي بلعباس مـن خال 
مؤسسـات  عـدة  إىل  ميدانيـة  بخرجـات  قيامـه 
ومنشـئات ذات الطابع الفاحي إضافـة إىل الوقوف 
امليدانـي عـى أسـباب نقـص إنتـاج مـادة الحليب 

وتذبـذب توزيعـه يف عـدد مـن واليـات الوطـن. 
البعثـة االسـتعامية سـتتابع عـن قرب املشـاكل 
التـي تواجـه املنتجن يف هـذه الشـعبة الهامة وذلك 
مـن أجل اقراح مـا تتوصل إليه من حلول ملموسـة 
عقـب املعاينـة التي سـتجريها خـال زيارتها لعدة 
وحـدات إنتـاج الحليب إضافـة إىل عقـد اجتماعات 
مـع مختلـف الفاعلـن يف قطـاع الفاحـة بسـيدي 

. س بلعبا
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 �لبعثة �ل�صتعالمية تو��صل مهامها في تق�صي �أ�صباب نق�س �لحليب 

أكـد وزيـر اإلتصـال ، محمـد بوسـليماني، إن 
مراجعـة اإلطـار الترشيعـي والتنظيمـي لقطـاع 
رغبـة  يف  ينـدرج  تنظيمـه،  وإعـادة  االتصـال 
الجزائـر يف تعزيـز الخيـار الديمقراطي وتوسـيع 
نطاق الحريـات العامة واملسـاهمة يف بناء املجتمع 
الديمقراطـي الـذي يطمح اليه املواطـن الجزائري 
والـذي يقتـي منـا التكيف مـع التحديـات التي 
تواجـه قطـاع اإلعـام يف ظـل التطـورات املذهلة 
التـي تشـهدها تكنولوجيـات اإلعـام واالتصال. 
لجنـة  أمـام  عرضـه  خـال  الوزيـر  وأوضـح 
الثقافـة واالتصـال باملجلـس الشـعبي الوطنـي، 
لحتميـة  االسـتجابة  إىل  يهدفـان  املرشوعـان  ان 
مطابقـة النشـاط اإلعامي مع املبـادئ املنصوص 
عليهـا يف الدسـتور الجديـد وال سـيما املـادة 54 
منـه واىل وضـع املعايـر األساسـية التـي تحكـم 
نشـاط الصحافة املكتوبة وااللكرونية والسـمعية 
مـع  توافقـاً  أكثـر  تكـون  بحيـث  البرصيـة، 
التطـورات التـي يعرفها املشـهد االعامي، مشـرا 
اىل انه يؤسـس هـذان املرشوعـان عى مبـدأ الحق 
يف االعـام الـذي يعد عنرص أسـايس لنقـل وتلقي 
بكل حريـة، مختلـف رضوب املعلومـات واالفكار 
اإلعـام، يف  واآلراء مـن طـرف مختلـف وسـائل 
إطـار احـرام الثوابـت الوطنيـة كالديـن واللغـة 
والثقافـة والوحـدة الوطنيـة والوحـدة الرابيـة...
هـذان  يسـعى  أنـه،  اىل  الوزيـر  نـوه  كمـا 
املرشوعـان إىل تلبيـة تطلعـات املواطـن يف الولوج 
واىل  مصداقيـة  وذات  املوثوقـة  املعلومـة  اىل 
االسـتجابة اىل حاجـة مهنـي االعـام يف تنظيـم 
نشـاطهم.، ويف الواقـع، ال يمكن ملشـهدنا اإلعامي 
الوطنـي أن يواجـه تحديات األلفيـة الجديدة، تلك 
التـي تفرضهـا عوملـة اإلمـداد اإلعامـي وتعميـم 
الوصـول إىل املعلومـات واالتصـال، دون إصـاح 
شـامل ألسـاليب عمل املنظومـة اإلعاميـة مقرنة 
بقواعد واخاقيات املهنة وروح املسـؤولية يجسـد 

يف قواعـد قانونيـة جديـدة. 
وااللكرونيـة،  املكتوبـة  الصحافـة  مجـال  ويف 
قـال الوزيـر ذاتـه، إن مـرشوع القانـون املتعلق 
االلكرونيـة  والصحافـة  املكتوبـة  بالصحافـة 
الجمهوريـة  رئيـس  لتوجيهـات  تجسـيدا  يأتـي 
املنبثقـة عن مجلـس الـوزراء املنعقـد بتاريخ 24 
افريـل 2022 الراميـة إىل إصـدار قانـون خـاص 
االلكرونيـة  والصحافـة  املكتوبـة  بالصحافـة 
واسـتجابة اىل إلزاميـة مطابقـة نشـاط الصحافة 
املنصـوص  املبـادئ  مـع  وااللكرونيـة  املكتوبـة 
عليهـا يف الدسـتور الجديـد وال سـيما املـادة 54 

. منه
ويف هـذا السـياق، يقرح هـذا املـرشوع إخضاع 
إنشـاء النرشيـات الدوريـة والصحـف االلكرونية 
لنظـام الترصيح، بـدل االعتماد املعمـول به حاليا 

يف القانـون السـاري املفعول.
كمـا حـرص هـذا النص عـى توطـن الصحف 
عـى  النـص  خـال  مـن  بالجزائـر  االلكرونيـة 
إلزامية ممارسـة الصحف االلكرونية لنشاطهاعرب 
موقـع إلكرونـي موّطن حرصيـا ماديـا ومنطقيا 

  ".dz"النطـاق بالجزائـر بامتداد اسـم 
بالصحافـة  الخاصـة  املفاهيـم  ضبـط  وقصـد 
مجـال  مـن  النـص  هـذا  يسـتبعد  االلكرونيـة، 
الصحافـة االلكرونيـة، املواقـع االلكرونيـة التي 
تهـدف أساسـا إىل نـرش الّرسـائل اإلشـهارية أو 
اإلعانـات، ومواقـع االنرنت الشـخصية واملدونات 
التـي تنـرش بصفة غـر مهنيـة، وبغـرض ترقية 
جـودة الخدمـة اإلعاميـة وتعزيـز االحرافيـة يف 
املمارسـات اإلعاميـة تم إخضاع إنشـاء النرشيات 
لحيـازة  االلكرونيـة  الصحـف  /أو  و  الدوريـة 
مديـر النرش لشـهادة جامعيـة اىل جانـب الكفاءة 

والخـربة الفعليـة يف مجـال االعـام.
هـذا  يـويل  كمـا  انـه  ذاتـه،  الوزيـر  وأضـاف 

املـرشوع، تكريسـا ملبـدأ تعدديـة اآلراء والفكـر، 
الدوريـة  النرشيـات  تمركـز  ملنـع  اهتمامـه 
عـدد  بتحديـد  وذلـك  االلكرونيـة  والصحـف 
املسـموح  االلكرونيـة  والصحـف  النرشيـات 
امتاكهـا أو مراقبتهـا مـن كل شـخص طبيعـي 
يتمتـع بالجنسـية الجزائريـة أو معنـوي خاضع 
أو  و/  واحـدة  بنرشيـة  الجزائـري،  للقانـون 
صحيفـة الكرونيـة واحـدة، لإلعام العـام تصدر 

الدوريـة. بنفـس 
واسـتجابة لنفـس املبـدأ تـم التأكيـد عـى عدم 
إمكانيـة املسـاهمة يف الرأسـمال االجتماعـي ألكثر 
مـن نرشيـه دوريـة أو صحيفة الكرونيـة لإلعام 

العـام تصـدر بنفـس الدورية.
كمـا يحـدد هـذا املـرشوع مهـام سـلطة ضبط 
الصحافـة املكتوبـة وااللكرونية املنشـأة بموجب 
مـرشوع القانـون العضـوي املتعلـق باإلعـام، يف 
مجـال الضبـط، حيـث تضطلـع أساسـا بضمان 
التعدديـة اإلعاميـة ومنـع التأثر املايل والسـيايس 
أو اإليديولوجـي لنفـس املالـك والسـهر عى ولوج 
املواطـن اىل املعلومـة عـرب كامـل الـراب الوطني 

وعـى جـودة الرسـائل اإلعامية.
ويف مجـال املسـؤولية، قـال الوزيـر أنـه يحمل 
العمـل  وصاحـب  النـرش  مديـر  املـرشوع  هـذا 
عـن  والجزائيـة  املدنيـة  املسـؤولية  الصحفـي 
املكتوبـة  التـي تنـرش عـرب الصحـف  املضامـن 

وااللكرونيـة.
وفيمـا يخص املخالفـات، فقد خول هـذا النص، 
سـلطة الضبـط إخطـار الجهـات القضائية قصد 
التوقيـف املؤقـت أو النهائـي لنشـاط النرشيـات 
بقـرار معجـل  االلكرونيـة  والصحـف  الدوريـة 
النفـاذ يف حالة االخـال بأحكام هـذا القانون، مع 
منحهـا إمكانية التدخـل تلقائيا إلعـذار املخالفن.
الوزيـر  قـال  البـرصي،  السـمعي  املجـال  ويف 
ذاتـه، يهدف مـرشوع القانـون املتعلق بالنّشـاط 
السـمعي البـرصي اىل وضـع إطار قانونـي يحدد 
الجهـات التي تنشـط يف مجال السـمعي البرصي 
ويصنّفها وفـق مختلف أنواعهـا ودعائمها ويضع 
القواعـد الخاصـة بتنظيمهـا وضبطهـا ورقابتها.
واذ نحـي اليـوم عـى الصعيد الوطنـي العديد 
مـن القنـوات السـمعية البرصيـة التـي تخضـع 
متواجـد  االجتماعـي  ومقّرهـا  أجنبـي  لقانـون 
خـارج الراب الوطنـي، يف حن يتم إعـداد وإنتاج 
محتويـات برامجهـا بالجزائـر وهـي تسـتهدف 
الجمهـور الجزائـري، وبناء عى هـذا، لقد أضحى 
مـن الـروري دمج هـذه القنوات ضمن املشـهد 
نطـاق  توسـيع  خـال  مـن  الوطنـي،  اإلعامـي 
البـرصي املرخـص  السـمعي  خدمـات االتصـال 
لهـا، إىل القنـوات ذات املضامن العامـة، خافا ملا 

هـو معمـول بـه يف القانـون السـاري املفعول .
وتجـدر اإلشـارة إىل تعديـل آخـر جـاء بـه هذا 
املـرشوع ويتعلـق األمر بعمليـة توحيـد إجراءات 

منـح الرخص لتكون نفسـها التي تمنـح للقنوات 
والقنـوات  التقليديـة"   " البرصيـة  السـمعية 

السـمعية البرصيـة عـرب األنرنـت.
وباعتبـار النشـاط السـمعي البـرصي، بمـا فيه 
عـرب االنرنت، نشـاط مقنّن، تم إخضاع ممارسـته 
مـن قبل خدمـات االتصـال السـمعي البرصي إىل 
حيازة رخصـة يمنحهـا الوزير املكلـف باالتصال 
الـرشوط  دفاتـر  بأحـكام  االلتـزام  رضورة  مـع 
العامـة والخاصـة، وتم مـن جهة أخـرى، تكليف 
السـمعي  لضبـط  املسـتقلة  الوطنيـة  السـلطة 
البـرصي بالسـهر عـى احـرام خدمـات االتصال 
السـمعي البـرصي لهـذه الرشوط قصـد التصدي 
ألي انحـراف قـد يعيـق الّسـر الحسـن للنشـاط 
السـمعي البرصي بمجمله، والحفـاظ عى مصالح 

املعنية. الجهـات  كافـة 
تضمنهـا  التـي  الجديـدة  األحـكام  اىل  إضافـة 
مـرشوع هـذا القانـون، نذكـر، التحـول الحاصل 
فيمـا يخـص انشـاء خدمـات االتصـال السـمعي 
البـرصي، حيـث تـم فتـح املجـال إلنشـاء خدمة 
اتصـال سـمعي بـرصي واحـدة عامـة وأخـرى 
موضوعاتيـة مـع الزامبيـة عـدم تجـاوز حـدود 
يف  االجتماعـي  الرأسـمال  مـن   40% املسـاهمة 
إنشـاء خدمـات  وإخضـاع  الخدمتـن.،  مـن  كل 
االتصـال السـمعي البـرصي و/ أو عـرب االنرنت 
لحيـازة مديـر القناة لشـهادة جامعيـة اىل جانب 

الكفـاءة والخـربة الفعليـة.
والنـص عـى إلزاميـة ممارسـة خدمـة االتصال 
طريـق  عـن  االنرنـت  عـرب  البـرصي  السـمعي 
موقـع إلكرونـي موّطن حرصيـا ماديـا ومنطقيا 
بالجزائـر بامتـداد اسـم النطـاق " dz"، تخويـل 
السـمعي  لضبـط  املسـتقلة  الوطنيـة  السـلطة 
البـرصي مهمـة تحديـد اجـراءات منـح رخـص 
إنشـاء خدمـات االتصال السـمعي البرصي يف ظل 
وعـدم  والشـفافية  املوضوعيـة  القواعـد  احـرام 
التمييـز، بعـد مـا تـم إلغـاء عمليـة اإلعـان عن 
الرشـح ملمارسـة هـذا النشـاط، منح السـلطات 
القضائيـة املختصـة دون سـواها سـلطة تعليـق 
وسـحب رخص انشـاء خدمات االتصال السـمعي 
إطـار  ووضـع  االنرنـت،  عـرب  و/أو  البـرصي 
قانوني ملمارسـة نشـاط انتاج وتصويـر املضامن 
السـمعية البرصيـة وبثهـا عـرب كافـة الدعائم بما 

فيهـا املنصـات الرقميـة. 
كمـا يهدف مـرشوع هـذا القانون، إىل تشـجيع 
االسـتثمار الوطني العمومـي والخاص يف الصناعة 
السـمعي  االنتـاج  وترقيـة  البرصيـة  السـمعية 
البـرصي، مـن خـال تحديد النسـب التـي يتعن 
العموميـة والخاصـة  اإلعاميـة  املؤسسـات  عـى 
التقيـد بهـا يف اإلنتـاج والبـث بمـا يلبـي رغبـة 
املواطـن يف معرفـة املـوروث الحضـاري والثقـايف 

ئر لجزا ا

الوطني

فريال/ت

عرض المشروع أمام أعضاء لجنة الثقافة واالتصال والسياحة بالمجلس الشعبي الوطني

عرض المشروع أمام أعضاء لجنة الثقافة واالتصال والسياحة بالمجلس الشعبي الوطني

بو�صليماني: مر�جعة �لإطار �لت�صريعي لقطاع �لت�صال 
يندرج في رغبة �لجز�ئر في تعزيز �لخيار �لديمقر�طي

�لمتابعة عن قرب للم�صاكل �لتي تو�جه �لمنتجين لمادة �لحليب

البعثـة  مهمـة  نهايـة  عقـب 
االسـتعامية التـي قـادت لجنـة 
والـري  والتجهيـز  اإلسـكان 
رئيـس  عمـار،  عوملـي  برئاسـة 
أكثر  االستفسـار  اللجنـة وبغيـة 
الغامضـة واملتعلقة  الوضعية  عن 
بالشـطر األول من مرشوع تهيئة 
الطريـق الوطني رقـم 06 الرابط 
بـن واليتـي بـرج باجـي مختار 
وتيمياويـن عـى مسـافة 40 كم، 
برمـج الوفـد زيـارة مجاملـة إىل 
مديـر األشـغال العموميـة لوالية 
أدرار بمقـر مكتبـه عى مسـتوى 
املسـؤولة  بصفتهـا  املديريـة 

إداريـا عـن التسـير.
وهنالـك تلقـى النـواب أعضاء 
ومعطيـات  توضيحـات  البعثـة 
مـن شـأنها مسـاعدة اللجنة عى 
متابعـة مهمتها االسـتعامية ويف 
هـذا الصدد أوضـح رئيس اللجنة 
أن هـذه الزيـارة برمجت بغرض 
العراقيـل  عـى  الضـوء  تسـليط 
الحقيقيـة و الواقعيـة التي تحول 
املطلوبـة  بالوتـرة  إنجـازه  دون 
املتاحـة  الحلـول  وكـذا مناقشـة 
مـع جميـع املصالح املعنيـة بهذا 

التنمـوي الهام . املـرشوع 

�لبعثة �ل�صتعالمية للجنة �لإ�صكان تعقد جل�صة 
عمل مع مدير �لأ�صغال �لعمومية لولية �أدر�ر

فريال/ت

فريال/ت

فريال/ت

�لوقوف عند �لنقائ�س �لتي تعيق عجلة 
�لتنمية بعين �لبية

النائب البرلماني عن والية ارزيو
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 �لتاأكيد على حر�س �لجز�ئر لتعزيز مكانتها ك�صريك ��صتر�تيجي ليطاليا

تتصل بالعالقات الثنائية الوطيدة بين البلدين الشقيقين

الجمهوريـة  رئيـس  تقـدم 
القائـد األعـى للقـوات  املسـلحة، 
وزيـر الدفاع الوطنـي عبد املجيد 
بتعازيـه  اإلثنـن،  امـس  تبـون، 
لكافـة  أفـراد الجيـش الوطنـي 
العقيـد  ولعائـات  الشـعبي 

الرائـد دحمانـي  مـراد،  منـاري 
مـوىس محمـد والرقيـب املتعاقد 
شـبوع أسـامة الذين استشـهدوا 
إثـر تحطـم مروحيـة بضواحـي 

العطـاف واليـة عـن الدفـى.

السـعيد  أول  الفريـق  تقـدم 
الجيـش  أركان  رئيـس  شـنقريحة 
الوطنـي الشـعبي،  باسـمه الخاص 
الجيـش  وباسـم كافـة مسـتخدمي 
الوطنـي الشـعبي، بأصـدق عبارات 
عائـات  إىل  واملواسـاة  التعـازي 

وأقربائهـم. الشـهداء 
أن  القديـر  العـيّ  اللـه  سـائا 

يلهمهـم جميل الصرب والسـلوان وأن 
يتغمـد الشـهداء برحمتـه الواسـعة، 
حسـب بيان لوزارة الدفـاع الوطني.
السـعيد  أول  الفريـق  أمـر  كمـا 
شـنقريحة، بفتـح تحقيـق لتحديـد 
تحطـم  حـادث  ظـروف  و  أسـباب 

العسـكرية. املروحيـة 

بعـث رئيـس الجمهورية عبـد املجيد 
تبـون، برسـالة خطيـة، اىل امـر دولـة 
قطـر الشـيخ تميـم بـن حمـد آل ثانـي 
الوطيـدة  الثنائيـة  بالعاقـات  تتصـل 
بـن البلديـن الشـقيقن وسـبل دعمهـا 

وتعزيزهـا.
وكشـفت وكالة االنبـاء القطريـة، أنه 
دملـي  بوجمعـة  الرسـالة  بتسـليم  قـام 
الجزائـري  الرئيـس  فخامـة  مبعـوث 
خـال  وإفريقيـا،  السـاحل  ملنطقـة 
املرافـق،  والوفـد  لـه  األمـر  اسـتقبال 
جاسـم  بـن  عبداللـه  الشـيخ  بمجلـس 

األمـري. بالديـوان 
الجمهوريـة،  ونقـل مبعـوث رئيـس 
تحيـات الرئيـس تبـون إىل أخيـه أمـر 

التوفيـق  بـدوام  وتمنياتـه  قطـر  دولـة 
والسـداد وللشـعب القطـري باملزيد من 

التقـدم والرخـاء.
مـن جانبـه، حّمـل األمـر تميـم بـن 
تحياتـه ألخيـه  دملـي،  بوجمعـة  حمـد، 
رئيـس الجمهوريـة عبـد املجيـد تبـون، 
وتمنياتـه لـه بـدوام التوفيـق والنجـاح 
وللشـعب الجزائـري الشـقيق موصـول 

واالزدهـار. التقـدم 
رئيـس  مبعـوث  واسـتعرض 
الجمهوريـة ملنطقـة السـاحل وإفريقيا، 
مـع أمـر دولـة قطـر، عاقـات التعاون 
بـن البلدين وأوجـه تنميتهـا، إضافة إىل 

املنطقـة. يف  األوضـاع  تطـورات 

أرشف رئيـس الجمهوريـة، عبـد املجيـد تبـون، 
رفقة رئيسـة مجلـس الـوزراء اإليطـايل، جورجيا 
ميلونـي، عـى مراسـم التوقيـع عـى اتفاقيات بن 

وإيطاليا. الجزائـر 
 ويتعلـق االمـر بمذكـرة تعـاون بـن مجلـس 
والكنفدراليـة  الجزائـري  االقتصـادي  التجديـد 
االقتصاديـة والصناعيـة اإليطاليـة، ومذكرة تفاهم 
لتحسـن شـبكات الربـط الطاقـوي بـن الجزائر 
وإيطاليـا مـن أجـل االنتقـال الطاقوي املسـتدام، 
التكنولوجـي  التعـاون  حـول  تفاهـم  ومذكـرة 
لخفـض إحـراق الغـاز والتثمـن وتقنيـات أخرى 
للتعـاون  تفاهـم  ومذكـرة  اإلنبعاثـات،  لخفـض 
يف مجـال األنشـطة الفضائيـة ألغـراض سـلمية، 
العرشيـن  الذكـرى  بمناسـبة  مشـرك  وإعـان 
لإلمضـاء عـى معاهـدة الصداقـة وحسـن الجوار 

والتعـاون
ويف هـذا السـياق، أكد رئيـس الجمهوريـة ، عبد 
رئيسـة  رفقـة  تنشـيطه  خـال   ، تبـون  املجيـد 
مجلـس الـوزراء اإليطـايل جورجيـا ميلونـي ندوة 
الـوزراء  لرئيسـة  أنـه جـدد  صحفيـة مشـركة، 
االيطاليـة حـرص الجزائـر عـى تعزيـز مكانتهـا 
كرشيـك اسـراتيجي اليطاليـا يف املجـال الطاقوي 
والتزامهـا بدورهـا كممون موثوق عـى الصعيدين 
ارتياحـي  أبـدي   " مضيفـا   ، واالقليمـي  الـدويل 
االتـزام  النظـر حـول رضورة  لتطابـق وجهـات 
سـويا من أجـل املسـاهمة يف احال األمن والسـلم 

يف منطقتنـا املتوسـطية".
الجمهوريـة، عبـد  ، جـدد رئيـس  السـياق  ويف 
املجيـد تبون، حـرص الجزائر عى تعزيـز مكانتها 
كرشيك اسـراتيجي إليطاليا يف املجـال الطاقوي و 
التزامهـا بدورها كممـون موثوق إقليميـا و دوليا، 
منوهـا بمسـتوى و نوعيـة العاقـات بـن البلدين 

خصوصـا خـال السـنوات األخرة.
بمسـتوى  "أنـوه  الجمهوريـة،  رئيـس  وقـال   
العاقـات االسـراتيجية بـن الجزائـر و إيطاليـا 
و كـذا الجهـود املبذولـة خـال السـنوات األخرة 
دفـع  خـال  مـن  دعمهـا  و  الرشاكـة  لتعزيـز 
املبـادالت التجاريـة التـي حققـت يف مـدة قصرة 

مميـزة". نتائـج 
وأفـاد الرئيـس تبـون يف هـذا الصـدد أن حجـم 
التبـادالت التجاريـة بـن الجزائـر و إيطاليا ارتفع 
من 8 مليـار دوالر سـنة 2021 اىل 16 مليار دوالر 
وهو مـا يعترب "مـؤرشا للتقـارب و املقاربات التي 

اعتمدناها لبلـوغ ديناميكية متصاعـدة يف مجاالت 
املتعددة". التعـاون 

مـع  مباحثاتـه  أن  تبـون،  الرئيـس  وأضـاف 
الجزائـر  لـه بتجديـد حـرص  ميلونـي سـمحت 
عى تعزيـز مكانتها كرشيـك اسـراتيجي إليطاليا 
يف املجـال الطاقـوي و التزامهـا بدورهـا كممـون 
موثـوق عـى الصعيدين اإلقليمي و الـدويل و كذلك 
االمـر يف االسـتثمار الصناعي اإليطـايل يف الجزائر.

كمـا ابـرز الرئيس تبـون أيضا ان زيارة رئيسـة 
تكتـي  الجزائـر  اىل  اإليطـايل  الـوزراء  مجلـس 
أهميـة خاصة و تأتي بمناسـبة الذكـرى العرشين 
لتوقيـع البلديـن عـى معاهـدة الصداقـة وحسـن 

الجوار.
وبالنسـبة لألزمـة الليبيـة ،أكـد الرئيـس تبـون 
عـى رضورة التوصـل لحل توافقي أساسـه تنظيم 
الليبيـة  الوطنيـة  املصالحـة  ودعـم  االنتخابـات 
، مشـددا عـى رضورة التطبيـق الفعـي التفـاق 

املصالحـة يف مـايل املنبثـق عـى إعـان الجزائـر 
وتابـع الرئيـس تبـون، أنـوه باملوقـف االيجابي 
عـادل  الرامـي اليجـاد حـل  واملتـوازن اليطاليـا 
للقضيـة الصحراويـة يف إطـار مـا نصـت عليـه 
األمـم املتحـدة ومـا يمكـن الشـعب الصحـراوي 
مـن حقوقـه املرشوعـة، مشـرا اىل انه تـم االتفاق 
عـى دعـم املبعوث الشـخي لألمـم املتحـدة دي 
مسـتورا والبعثـة األمميـة من أجـل االسـتفتاء يف 

الصحـراء الغربيـة.
قـال  الفلسـطينية،  القضيـة  يخـص  مـا  ويف 
الرئيـس تبـون أنـه أكدنا املوقـف الثابـت يف دعم 

الفلسـطيني. الشـعب  حقـوق 
واضـاف الرئيس تبون، أتقدم بالشـكر لرئيسـة 
مجلـس الـوزراء اإليطـايل عـى اختيارهـا الجزائر 
كأول محطـة لها يف اطـار زيارتهـا الثنائية خارج 
ايطاليـا، وهـذه الزيـارة تكتـي أهميـة خاصـة 
معاهـدة  إلبـرام  الــ20  الذكـرى  مـع  لتزامنهـا 
الصداقـة وحسـن الجـوار والتعـاون بـن البلدين

ونـوه الرئيس بمسـتوى العاقات اإلسـراتيجية 
السـنتن  يف  خاصـة  املبذولـة  وباملجهـودات 
األخرتـن لتعزيـز الرشاكـة بـن البلديـن والرفع 
من حجـم املبـادالت التجارية التـي حققت يف مدة 

قصـرة نتائـج معتـربة .
وبخصـوص التعـاون يف الصناعـات امليكانيكية 
كشـف أن الرشكـة املنتجة لسـيارة فيـات بدأت يف 
فتـح الورشـات بالجزائـر، مضيفا أنه ” يف شـهر 

سـيبدأ تصنيع السـيارات وتسـويقه”.
الجمهوريـة  رئيـس  ذكـر  أخـرى  نقطـة  ويف 
بـأن اإليطاليـن يهمهـم الطاقـة والغـاز، وقال يف 
هـذا السـياق إن الجزائـر ترغـب يف جعـل ايطاليا 

محطـة لتوزيـع الطقـاة عـى باقـي أوروبـا.
وتتابـع الرئيـس تبـون" اليـوم بالتقريـب أغلب 
الصناعـات الغذائية املوجـودة يف الجزائر إيطالية. 
وبالنسـبة كذلـك للميكانيـك والركيـب يف انتظار 
التصنيـع. لدينـا رشكـة فيـات التـي انطلقـت يف 
فتـح ورشـاتها وعـن قريب جـدا يف شـهر مارس، 
يبـدأ تصنيـع السـيارات وتسـويق سـيارات فيات 

وغرها". الكهربائيـة 

وقـع أمـس الرئيس املديـر العام لسـوناطراك، 
إينـي،  العـام لرشكـة  واملديـر  توفيـق حـكار، 
نوايـا  مذكرتـي  ديسـكالزي،  كاوديـو  السـيد 
اسـراتيجيتن مـن شـأنهما تحديـد املشـاريع 
املشـركة املسـتقبلية املتعلقة بإمـدادات الطاقة 

واالنتقـال الطاقـوي وتحييـد الكربـون.
وتـم التوقيـع عـى هـذه االتفاقيـات بحضور 
رئيـس الجمهوريـة عبـد املجيـد تبـون ورئيس 

مجلـس الـوزراء اإليطـايل جيورجيـا ميلونـي.
األوىل  االسـراتيجية  النوايـا  مذكـرة  وتهـدف 
إىل تحديـد أفضـل الخيـارات لزيـادة صـادرات 
بغـرض  أوروبـا،  نحـو  الطاقـة  مـن  الجزائـر 
ضمـان األمـن الطاقـوي مـع الركيز عـى دعم 

املسـتدام. الطاقـوي  االنتقـال 
تقييـم  عـى  املذكـرة  هـذه  تعتمـد  وسـوف 
املحـاور األربعـة التاليـة: رفـع قدرة نقـل الغاز 
الحاليـة، مد خط أنابيـب غاز جديـد لنقل الغاز 
الطبيعـي وكـذا الهيدروجـن واألمونيـا الزرقاء 
والخـراء بالتنـاوب، مد كابـل كهربائي بحري 

ورفـع قـدرة تمييـع الغـاز الطبيعـي الحالية.
االسـراتيجية  النوايـا  مذكـرة  سـتحدد  كمـا 
غـازات  انبعاثـات  مـن  الحـد  فـرص  الثانيـة 
وأفضـل  الجزائـر  يف  الحـراري  االحتبـاس 

التخفيـض. هـذا  لتنفيـذ  التقنيـات 
إن هـذه االتفاقيـات الجديدة سـتعزز الرشاكة 
بـن إيطاليـا والجزائـر وتؤكـد الـدور الرئيي 

الطاقـة  مـوردي  مـن  كواحـد  لسـوناطراك 
ألوروبـا. الرئيسـين 

ومـن جهتهـا، اكـدت رئيسـة وزراء إيطاليـا، 
إن الزيـارة التـي قامت بهـا إىل الجزائـر، جاءت 
لتوطيـد أوارص التعـاون الثنائـي بـن البلديـن، 
وان الجزائـر رشيـك موثـوق ومهم مـن الناحية 
االسـراتيجية، كمـا تأتـي الزيـارة يف الذكـرى 
الثانويـة الــ 20 للتوقيع عى معاهـدة الصداقة 

والتعـاون وحسـن الجـوار، والتـي وقعت يف 27 
جانفـي 2003 هنـا يف الجزائـر العاصمـة .

وأضافـت رئيسـة وزراء إيطاليـا ،لقـد أردنـا 
االحتفـال بهـذه املناسـبة الهامـة بالتوقيـع عى 
أهميـة  عـى  الضـوء  يسـلط  مشـرك،  إعـان 

املوجـودة بيننـا " املمتـازة  العاقـات 

فريال/ت

فريال/ت فريال/ت

كامليا.س

قيمة التبادل التجاري بين البلدين وصلت 16 مليار دوالر في عام 2022 

�لرئي�س تبون يك�صف موعد ت�صويق �صيار�ت
 فيات �لإيطالية بالجز�ئر

توقيع �تفاقيتين ��صتر�تيجيين بخ�صو�س زيادة 
�إمد�د�ت �لغاز وتخفي�س �لنبعاث

الجمهوريـة،  رئيـس  أجـرى 
عبـد املجيـد تبـون، بمقـر رئاسـة 
الجمهوريـة، محادثات عـى انفراد 
مع رئيسـة مجلـس وزراء إيطاليا، 
تقـوم  التـي  ميلونـي،  جورجيـا 
بزيارة عمـل وصداقـة إىل الجزائر.
رئيـس  كان  ذلـك,  وقبـل 
ضيفـة  خـص  قـد  الجمهوريـة 
الجزائـر باسـتقبال رسـمي بمقـر 

الجمهوريـة. رئاسـة 

ويذكـر أن رئيسـة مجلس وزراء 
يف  رشعـت،  قـد  كانـت  إيطاليـا 
زيـارة عمـل وصداقـة إىل الجزائـر 
تـدوم يومـن عـى رأس وفـد هام, 
لـدى  اسـتقبالها  يف  كان  حيـث 
وصولهـا إىل مطار هـواري بومدين 
بـن  أيمـن  األول،  الوزيـر  الـدويل, 
عبـد الرحمـان وعـدد مـن أعضاء 

الحكومـة.

�لرئي�س تبون يجري محادثات مع 
رئي�صة مجل�س وزر�ء �إيطاليا

�لرئي�س تبون يعزي �لجي�س �لوطني 
�ل�صعبي و�أ�صر �صحايا �صقوط �لمروحية

�لفريق �أول �صنقريحة يعزي عائالت �ل�صهد�ء 
وياأمر بفتح تحقيق �ثر  تحطم �لمروحية �لع�صكرية

�لرئي�س تبون يبعث ر�صالة خطية 
لمير دولة قطر

دعا الوالة إلى العمل ميدانيا لتجسيد السياسات العمومية

والتهيئـة  املحليـة  والجماعـات  الداخليـة  وزيـر  أكـد 
سـنة  سـتكون   2023 أن  مـراد   إبراهيـم  العمرانيـة، 
اإلنجـازات لبعـث عجلـة التنميـة املحليـة عرب جميـع ربوع 
الوطـن، باالرتـكاز عى جهـود الـوالة اللذين يعتـربن حلقة 
مهمـة يف تطبيـق السياسـات العموميـة، السـيما املرتبطـة 

واالقتصاديـة. االجتماعيـة  املحليـة  بالتنميـة 
ولـدى نزولـه ضيفـا عـى "فـوروم األوىل" أوضـح مـراد 
أن "رئيـس الجمهوريـة، عبـد املجيد تبـون أبـدى ارتياحه 
لتفـدم وترة األعمـال التي أنجزت يف إطار تنفيذ السياسـات 
العموميـة، السـيما املرتبطـة بالتنميـة املحليـة االجتماعيـة 
واالقتصاديـة، بمـا ينعكـس عى التكفـل االمثـل بمتطلبات 

املواطنـن وتطلعاتهـم باعتبارهـم أسـاس الجمهورية.
كمـا أكـد أنـه "ال بـد أن يتواصـل العمـل يف هـذا اإلطار، 
خاصـة وان والة الجمهوريـة جميعهـم واعون بمـدى أهمية 
هـذا املسـار لبعـث االقتصـاد الوطنـي مـن خـال رفـع 

التجميـد عـى املشـاريع التـي كانت معطلـة للدفـع بعجلة 
التنميـة، ومـن أجـل أيضا مواصلة تجسـيد املـرشوع الثري 

الـذي يسـتهدف التكفـل بمناطـق الظل".
ولتجسـيد هذه املشـاريع أشـار مـراد أنه "يجـب االرتكاز 
عـى مؤسسـات قويـة تسـاهم يف بنـاء الوطـن وتشـييده 
باالعتمـاد ايضا عـى قوانن جديدة تعطي صاحيات أوسـع 
للمنتخبـن املحليـن"، موضحـا ان "رئيـس الجمهوريـة، 
ويف إطـار التزاماتـه الــ 54 حريـص عـى تحسـن أوضاع 
املواطنـن وجعلهـم أطرفـا فاعلـة يف الحركـة التنموية، مع 
تجسـيد جميـع املشـاريع عـى أرض الواقـع، عى املسـتوى 

الوطنـي وباألخـص عـى املسـتوى املحي".
مـن جانب آخر، ثمـن وزيـر الداخلية والجماعـات املحلية 
والتهيئـة العمرانيـة، لقـاء الحكومة مـع الوالة الـذي جرى 
يـوم الخميـس الفـارط والـذي اعتـربه  " فرصـة لتوحيـد 
الـرؤى وتكثيـف الجهـود لتحقيـق نجاعـة أكـرب يف تنفيـذ 

التـي  العموميـة ومـن أجـل تقييـم  األعمـال  السياسـات 
انبثقـت أساسـا عـن الورشـات التي أقيمت شـهر سـبتمرب 

الفارط".
يف سـياق متصـل أوضـح مـراد أن "الـوالة عليهـم العمل 
تـم  التـي  العموميـة  السياسـات  ميدانيـا  تجسـيد  قصـد 
وضعهـا عـى املسـتوى املركـزي، خاصـة بعـد أن أصبحت 
لديهـم صاحيـات أوسـع". لذلـك فقـد أكـد أن "كل وايل 
عـى مسـتوى إقليمـه مطالب بـأن تكـون لديه درايـة بكل 
النشـغاالت  واإلنصـات  للمنطقـة  واإليجابيـات  السـلبيات 

املواطنـن".
كمـا طالـب وزيـر الداخليـة  مـن الـوالة بـأن "يوظفـوا 
بالتنميـة عـى مسـتوى كل  للنهـوض  اإلمكانيـات  جميـع 
املجـاالت بالتنسـيق مـع مختلـف القطاعـات وباألخص مع 
املجلـس األعى للشـباب واملرصد الوطنـي للمجتمع املدني".

مر�د.. 2023 �صتكون �صنة �لإنجاز�ت لبعث عجلة �لتنمية �لمحلية

فريال/ت

الوطني

شـهدت واليـة عـن الدفـى، امـس اإلثنـن، حـادث تحطـم مروحية 
فـإن  الدفـاع  وزارة  بيـان  وحسـب  العطـاف.  بضواحـي  عسـكرية 
مروحية عسـكرية مـن نوع Mi-171 . واسـفر الحادث عن استشـهاد 

طاقـم املروحيـة املكـون مـن ثاثة عسـكرين.

عين �لدفلى :تحطم مروحية 
ع�صكرية و��صت�صهاد طاقمها

اسكندر ا

اسكندر ا

اسكندر ا
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دعـا املجلـس الوطني املسـتقل 
وزارة  املتوسـط  التعليـم  ملديـري 
تسـوية  اىل   الوطنيـة  الربيـة 
وضعيـة جميع السـكنات اإللزامية 
أعبـاء  شـاغليها  تحميـل  وعـدم 
وتصنيـف  وصيانتهـا  ترميمهـا 
املؤسسـات الربوية حسـب النمط 
ونظـام التمـدرس وعـدد التاميذ.

وقـد اجتمـع املكتـب الوطني يف 
أول لقـاء له بعـد املؤتمـر الوطني 
الجلفـة  بواليـة  للنقابـة  األول 
برئاسـة صعـودي عمـار رئيـس 
دام  العاصمـة  بالجزائـر  النقابـة 
اثنـي عـرشة سـاعة مـن النقـاش 
إىل  الحـارضون  وخلـص  الجـاد، 
رفـع جملـة مـن املطالـب ابرزها 
موظفـي  يحمـي  قانـون  سـن  
كل  مـن  الوطنيـة  الربيـة  قطـاع 
أشـكال العنف اللفظي والجسـدي 

مهامهـم. أداء  بمناسـبة 
هذا وتـم  تحميـل وزارة الربية 
يف  التماطـل  مسـؤولية  الوطنيـة 
إصـدار القانون األسـايس الخاص 
بموظفـي قطـاع الربيـة الوطنية، 
العمـل  اسـتمرار  مـن  ويحـذر 
بفلسـفة التسـاوي والتـوازي بن 
والبيداغوجـي  اإلداري  املسـارين 
وعـدم تصنيـف مديـر املتوسـطة 

كأعـى تصنيـف يف القطـاع.
يف املقابـل تـم املطالبـة بتعديل 
املرسـوم التنفيـذي رقـم 78/10 
 2010/02/24  : يف  املـؤرخ 
التعويـي  النظـام  املتضمـن 
لألسـاك  املنتمـن  للموظفـن 
الربيـة  بقطـاع  الخاصـة 
املتممـن  التنفيذيـن  واملرسـومن 
واملعدلـن لـه : 373/11 املـؤرخ 

 271/15 و   2011/10/26  : يف 
بمـا   2015/10/19 يف  املـؤرخ 
ملديـر  املسـندة  واملهـام  يتمـاىش 
امللقـاة  واملسـؤوليات  املتوسـطة 

عاتقـه. عـى 
 كمـا دعـت النقابـة اىل  تعديل 
املرسـوم التنفيذي رقم : 159/13 
املـؤرخ يف: 2013/04/15 املحدد 
التابعـة  العليـا  املناصـب  لقائمـة 
لـوزارة  الخارجيـة  للمصالـح 
الربيـة الوطنيـة ورشوط االلتحاق 
االسـتداللية  الزيـادة  وكـذا  بهـا 
الحـق  املرتبطـة بهـا بمـا يمنـح 
اىل  الرقيـة  يف  املتوسـطة  ملديـر 
جميـع املناصب والوظائـف العليا. 
الرفع مـن قيمة املنحـة املخصصة 
الرسـمية  االمتحانـات  لتأطـر 

واملهنيـة.
ومـن بـن املطالـب اسـتحداث 
الكتـاب  مجانيـة  لتسـير  منحـة 
القائمـة  تفعيـل  و  املـدريس 
اىل  الرقيـة  ملسـابقة  االحتياطيـة 
املتوسـطات  إدارة  مفتـي  رتبـة 
بعنـوان سـنة 2022، فضـا عـن  
يف  املتضمنـة  املكتسـبات  تعزيـز 
املتعلـق   14/90 رقـم:  القانـون 
بكيفيات ممارسـة العمـل النقابي 
يف  بهـا  املسـاس  مـن  والتحذيـر 

الجديـد. القانـون  مـرشوع 
اهميـة  النقابـة عـى  وشـددت 
فتح ملـف طب العمـل والعودة إىل 
نظـام التقاعد النسـبي دون رشط 
السـن، مـع التأكيـد عى  تحسـن 
القـدرة الرشائية والرفـع من قيمة 
النقطة االسـتداللية إىل 100 دينار 

بـدل 45 دينـار جزائري.

العـايل  التعليـم  وزارة  اعلمـت  
مديريـة  عـرب   العلمـي  والبحـث 
الجامعـي  والتبـادل  التعـاون 
الطلبـة  لحركيـة  الفرعيـة  املديريـة 
النـدوات  رؤسـاء  املسـتخدمن  و 
الجهويـة لجامعات "الوسـط الرشق 
دراسـية  منـح  حـول   والغـرب" 
بجامعـة  السـعودين  غـر  للطلبـة 

بالريـاض. سـعود  امللـك 
وحسـب التعليمـة الصـادرة عـن 
وزارة التعليـم العـايل " فـان  األمانة 
العربيـة  للـدول  لجامعـة  العامـة 
أفادتهـا  بأنه يف ضـوء التعاون القائم 
الجامعـات  إتحـاد  الجامعـة و  بـن 
العربيـة وجامعـة األمـر محمـد بن 
السـعودية  العربيـة  باململكـة  فهـد 
تـم االتفـاق عـل توفر منح دراسـية 
للطـاب العـرب للدراسـة باملرحلـة 
الجامعيـة يف عـدد مـن كليـة جامعة 
األمـر محمـد بـن فهـد، كمـا أفادت 
األمانـة العامـة بـان هـذه الجامعـة 
سـتتحمل نفقات الرسـوم الدراسـية 

الدراسـية  الكتـب  شـاملة  بالكامـل 
االنتقـاالت  و  السـكن  اىل  باالضافـة 
مـن و اىل الجامعـة كمـا تقـدم راتبا 
لـكل  دوالر(   300 قـدره  شـهريا 
طالـب و تأمـن صحـي خـال فرة 

الدراسـة.
وزارة  دعـت  الصـدد  هـذا  يف  و   
التعليم العـايل  املؤسسـات الجامعية 
مرشـحيها  بأسـماء  بافادتهـا 
أقصـاه  موعـد  يف  املنحـة  لهـذه 
2023/01/26 كمـا دعـت  ارسـال 
السـرة الذاتيـة للطـاب املرشـحن 
بجامعـة  االتصـال  نقطـة  اىل 
الـدول العربيـة يحـي أبـو العزائـم 
yahia. التـايل  االلكرونـي  الربيـد 

.  aboelazayem@last.int
باتخـاذ  ايضـا   دعـت  وعليـه، 
ضمـان  قصـد  الازمـة  اإلجـراءات 
النـرش الواسـع ملضمون هـذا اإلعان 
عـى مسـتوى املؤسسـات الجامعيـة 

التابعـة لهـم.

الصحـة  لجنـة  واصلـت 
والعمـل  االجتماعيـة  والشـؤون 
والتكويـن املهنـي، امـس االثنـن 
2023، برئاسـة يـد  23 جانفـي 
خـاف ريـاض، رئيـس اللجنـة، 
مـرشوع  ألحـكام  دراسـتها 
القانـون املتعلـق بممارسـة الحق 
 164 يتضمـن  والـذي  النقابـي 
مـادة، وذلك بحضـور ممثلن عن 
العمل والتشـغيل والضمان  وزارة 

االجتمـاع.

ويذكـر أن اللجنة قد اسـتمعت 
يـوم الثاثـاء 10 جانفـي 2023، 
إىل يوسـف رشفـة، وزيـر العمـل 
والتشـغيل والضمـان االجتماعـي 
الـذي قـدم عرضا حـول مرشوع 

القانون. هـذا 
أيضـا  اللجنـة  اسـتمعت  كمـا 
يـوم  الثاثـاء 17 جانفـي 2023 
املنظمـات  ممثـي  مـن  عـدد  إىل 

اإلطـار. نفـس  يف  النقابيـة 

م�صالح بد�ري تطالب �لجامعات بقو�ئم 
�لطلبة �لر�غبين في �لدر��صة بال�صعودية

لجنة �ل�صحة تو��صل در��صتها لأحكام م�صروع 
�لقانون �لمت�صمن ممار�صة �لحق �لنقابي

قبل هذا الخميس

أعلـن وزير التعليـم العايل والبحـث العلمي 
عـن إمضـاء أول اتفاقيـة توأمـة بـن جامعة 
بـن   1 الجزائـر  جزائريـة ممثلـة يف جامعـة 
بـن خـدة، وجامعـة عربيـة ممثلـة  يوسـف 
يف جامعـة طرابلـس. ويشـمل هـذا التعـاون 
حركيـة الطلبـة، وتنظيـم التظاهـرات العلمية 
والنـدوات، وبرامـج البحث املشـركة، والقيام 
بالربصـات، وتبـادل املمارسـات الحسـنة يف 
مجـال الحوكمـة وتبـادل الزيـارات والوفـود.

وقـد أرشف كمـال بـداري وزيـر التعليـم 
بمقـر   ، امـس    العلمـي،  والبحـث  العـايل 
الـوزارة ، رفقـة نظـره عمـران القيـب وزير 
لحكومـة  العلمـي  والبحـث  العـايل  التعليـم 
الوحـدة الوطنيـة لدولـة ليبيـا الشـقيقة، عى 
مراسـيم حفل التوقيع عى الربنامـج التنفيذي 
للتعـاون بـن القطاعـن ، يف مجـال التعليـم 
السـنوات  خـال  العلمـي  والبحـث  العـايل 

.  2023-2025
ويف كلمـة لـه بهـذه املناسـبة، أكـد كمـال 
بـداري وزيـر التعليم العـايل والبحـث العلمي 
التنفيـذي  ، أن اإلمضـاء عـى هـذا الربنامـج 
للتعـاون والتبـادل بـن القطاعـن يف البلدين، 
التعـاون  آفـاق  وتوسـيع  تعزيـز  إىل  يهـدف 
السـبل   أفضـل  عـن  والبحـث  وتطويرهـا، 
العمليـة  واإلجـراءات  امليكانزمـات  لوضـع 
لتنفيذهـا ميدانيـا ، واملـي قدمـا يف ترسـيخ 
هـذه العاقات بـن كل الفواعـل الجامعية ، يف 
مؤسسـات التعليـم العـايل ومراكـز البحث يف 
القطاعـن يف كل مـن الجزائـر وليبيـا ، لتبادل 
الفوائـد مـن أجـل إنشـاء رشاكـة متوسـطة 

وطويلـة املـدى .
وأضـاف الوزيـر قائـا ، بأننـا مـن خال 
هـذا الربنامـج التنفيـذي املتعـدد السـنوات ،  
نسـعى كذلـك إىل تبـادل الخـربات يف مجاالت 
والتطويـر  العلمـي  والبحـث  العـايل  التعليـم 

الباحثـن  وحركيـة  واالبتـكار،  التكنولوجـي 
والطلبة وإقامـة التظاهرات العلميـة والندوات 
وبرامـج ومشـاريع البحـث املشـركة ، وصوال 
إىل النـرش والتوزيع والتقاسـم املشـرك لنتائج 

. لبحوث ا
نـوه  عمـران القيـب وزيـر التعليـم العايل 
والبحـث العلمـي لحكومـة الوحـدة الوطنيـة 
لدولـة ليبيـا ، بالعاقـات التاريخيـة املتميـزة 
والشـعبن  البلديـن  بـن  املشـرك  والنضـال 
الشـقيقن الجزائري والليبي، مسـتعرضا عى 
مسـتوى وزارة التعليـم العـايل مسـار عاقات 
وليبيـا،  الجزائـر  بـن  املتواصـل  التعـاون 
معرباعـا عـن إعجابـه وامتنانـه بمـا حققتـه 
الجزائـر مـن إنجـازات ومكتسـبات يف جميع 
املياديـن بشـكل عـام، وخصوصـا يف قطـاع 
التعليـم العايل والعـايل والبحـث العلمي، وهو 
مـا يرجمه عـدد املؤسسـات واملـوارد البرشية 
الضخمـة واإلمكانيـات التـي يزخر بهـا قطاع 
التعليـم العـايل والبحـث العلمـي يف الجزائـر، 
وهـو مـا يبعـث فينا، عـى حـد قولـه، الفخر 

العربـي  البلـد  هـذا  حققـه  بمـا  واالعتـزاز 
. لشقيق ا

واسـتطرد الوزيـر قائـا، بـأن التوقيع عى 
الجزائـر  بـن  للتعـاون  التنفيـذي  الربنامـج 
وليبيـا ، هـو ثمـرة لجهـد مشـرك وتنسـيق 
مسـتمر بـن قطاعـي البلديـن، وبـكل تأكيد 
سـيحقق هذا الربنامـج األهداف املرجـوة منه، 
خاصـة وأننـا حرصنـا عـى صياغتـه صياغة 
دقيقـة تمكـن مـن تنفيـذه عمليا. وسـترشع 
املؤسسـات الجامعية ومراكز البحـوث يف ليبيا 
يف تنفيـذه ومبارشة التنسـيق مـع  نظراتها يف 
الجزائـر. وللتذكر فـإن عمران القيـب، وزير 
لحكومـة  العلمـي  والبحـث  العـايل  التعليـم 
الوحـدة الوطنيـة لدولـة ليبيـا الشـقيقة، هو 
يف زيـارة للجزائـر مـن يـوم السـبت 21 إىل 
 .2023 جانفـي   24 الثاثـاء  اليـوم  غايـة 
وقـد زار الوزيـر والوفـد املرافـق لـه، بهـذه 
املناسـبة، جامعـة الجزائـر1 بـن يوسـف بن 
خـدة، وبعض املؤسسـات الجامعيـة والبحثية 

األخرى.

املهنيـن  والتعليـم  التكويـن  قطـاع  أعلـن 
املهنـي  التكويـن  ومعاهـد  مراكـز  فتـح  عـن  
التسـجيات تحسـبا لدورة فيفري 2023، وهي 

التـي تسـتمر إىل غايـة  18 فيفـري.
وحسـب رزنامـة التسـجيات التي كشـفتها 
مراكـز التكـون املهنـي فـان الدخول الرسـمي  
يـوم 26فيفري2023، مشـرة ان هنـاك فرصة 
لدخـول عالـم الشـغل بمؤهـل اواإلسـتفادة من 
منحة البطالـة وان تخصصات عديـدة مطروحة 

الدراسـية. املسـتويات  ملختلف 
ويؤكـد وزيـر التكويـن املهنـي و التمهـن، 
كبـر  تحـدي  يف  قطاعـه  أن  مرابـي،  ياسـن 
خـال  مـن  االقتصاديـة  التنميـة  يف  لإلسـهام 
تكويـن كفـاءات مهنيـة عاليـة يف تخصصـات 
تتمـاىش وأهـداف التنميـة املسـتدامة مـربزا أن 
"قطـاع التكويـن و التعليـم املهنيـن يف  تحدي 
كبـر لإلسـهام يف التنمية االقتصاديـة من خال 

تكويـن كفـاءات مهنيـة عاليـة يف تخصصـات 
تتمـاىش وأهـداف التنميـة املسـتدامة .

تفعيـل   " مـن   تعليمـات  الوزيـر  واسـدى 
نمـط التمهـن الـذي يعتـرب مـؤرشا هامـا يدل 
عـى نجاعـة القطـاع و الطريـق األمثـل لتمكن 
متخرجـي القطـاع للولوج إىل سـوق الشـغل"، 
منوهـا بالـرشكاء اإلقتصاديـن الذيـن" أثبتـوا 
مـن  التكويـن  قطـاع  مـع  تعاونهـم  دومـا 
خـال اإلتفاقيـات املربمـة مـع عديـد املتعاملن 
تصميـم  عـى  الوزيـر  واطلـع  اإلقتصاديـن"، 
خـاص بنمـوذج ملزرعـة إيكولوجية مـن ابتكار 
عدد مـن مراكـز التكويـن املهنـي بالوالية حيث 
دعـا إىل تجسـيد هذا املـرشوع  يف أقـرب اآلجال.
كمـا أكـد الوزير عـى رضورة إيجـاد اآلليات 
القطـاع  مربـي  منتجـات  لتسـويق  الكفيلـة 
يتبناهـا  التـي  االقتصاديـة  املقاربـة  ضمـن 

القطـاع.

وكان قـد اعلـن الوزيـر عـن إلتـزام دائرتـه 
الوزاريـة بـإدراج تحليـة ميـاه البحـر مـن بن 
أهـم التخصصـات يف القطـاع، وذلـك بنـاء عى 
قـرارات مجلـس الـوزراء مؤخـرا والـذي أدرج 
املجيـد  السـيد عبـد  الجمهوريـة,  فيـه رئيـس 
كـرورة  البحـر  ميـاه  تحليـة  ملـف  تبـون, 
يف  واالسـتثمار  املائـي  األمـن  لتحقيـق  حتميـة 

الطبيعيـة. املـوارد 
إىل  القطـاع  مسـؤويل  الوزيـر  دعـا  كمـا 
"اإلهتمام أكثر" بالشـعب املهنيـة والتخصصات 
املتعلقـة بالفاحـة ومهـن الغابـات خاصة وأن 
القطـاع رشيـك مهـم يف حملـة األخـر وإدراج 
الواليـة  بإعتبـار  البحـري  الصيـد  تخصصـات 
رضورة  مـع  معتـرب  سـاحي  برشيـط  تزخـر 
الركيـز عـى مهـن البيئـة وامليـاه املتوفـرة عرب 

43 واليـة. التكويـن يف  مؤسسـات 

راسـلت وزارة التعليـم العـايل والبحـث العلمي 
رؤسـاء النـدوات الجهويـة للجامعـات باالتصـال 
مـع مديـري مؤسسـات التعليم العـايل بخصوص 

تقديـم عـروض تكويـن يف الـذكاء االصطناعـي.
الـذكاء  سـيصبح  "أنـه  املراسـلة  يف  وجـاء 
الحيـاة  مناحـي  كل  يف  حـارضا  االصطناعـي 
بمختلـف أبعادهـا من خـال مختلـف التطبيقات 
واألرضيـات التكنولوجيـة، بحيـث الحديـث اليوم 
عـن الصناعة 4.0 والطـب 2.0 والبنايات والهياكل 
الذكيـة والفاحـة الدقيقة وأنرنت األشـياء ، وحتى 

وطبقـا  التطـور،  هـذا  مواكبـة  لبادنـا  نضمـن 
لقـرار  الوزيـر اعتبـار سـنة 2023 كسـنة للذكاء 
املؤسسـات  ملديـري  اإليعـاز  يلـزم  االصطناعـي، 
الجامعيـة باالتصـال مـع فـرق التكويـن ملختلف 
العلميـة  الهيئـات  مـع  وبالتنسـيق  املياديـن 
ملؤسسـاتهم، تعميـم تعليم الـذكاء االصطناعي من 
خـال  تقديم عـروض تكويـن مخصصـة للذكاء 
وإدخـال  الصلـة  ذات  املياديـن  يف  االصطناعـي 
الـذكاء االصطناعـي كوحـدة تعليميـة يف مختلـف 
أطـوار التكويـن ومسـاراتها، وكذا إدخـال الذكاء 

االصطناعـي يف مسـارات التكوين املؤهلـة القائمة.
العـايل األسـاتذة  التعليـم  وعليـه دعـت وزارة 
الباحثـن وفرق مياديـن التكوين االنخـراط يف هذا 
املسـعى وتجسـيد هـذا القـرار حتـى نجعـل من 
الـذكاء االصطناعـي دعامـة أساسـية يبنـى عليها 
اقتصـاد املعرفـة املولد للثـروة ومناصب الشـغل.

الربامـج  لتحيـن  أجـل  آخـر  فـإن  للتذكـر،   
هـو  جديـدة  تكويـن  عـروض  وتقديـم  القائمـة 
20 فيفـري 2023 أويل أهميـة قصـوى لتطبيـق 

املذكـرة. هـذه  محتـوى 

نبيل.ت

نبيل.ت

كامليا.س

نبيل.ت

نبيل.ت

ك.س

برنامج تنفيذي للتعاون بين القطاعين..بداري:

تحسبا للدخول الرسمي في 26 فيفري

في إطار تطبيق تعليمات بداري

�إم�صاء �أول �تفاقية تو�أمة بين جامعتي �لجز�ئر1 
"بن يو�صف بن خدة" وطر�بل�س

�نطالق �لت�صجيالت في مر�كز  �لتكوين �لمهني 
و�لم�صتمرة �إلى غاية 18 فيفري

منح مهلة �لى 20 فيفري للجامعات لتحيين �لبر�مج
 في �لذكاء �ل�صطناعي

الوطني

عدم تحميل شاغليها أعباء ترميمها

مديري �لتعليم �لمتو�صط يطالبون بت�صوية 
و�صعية جميع �ل�صكنات �لإلز�مية
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 �إمكانية بعث مدونة جديدة لأخالقيات �ل�صيدلة

 ح�صة �لجز�ئر من �لحج قدرت باأكثر من 41 �ألف حاج

املجالـس  رؤسـاء  أرشف 
الوطنـي  الـراب  عـرب  القضائيـة 
ابتـداء مـن أمـس، عـى تنصيـب 
املتخصصـة  التجاريـة  املحاكـم 
املجالـس  بمقـرات  املسـتحدثة 
بشـار،  اآلتيـة:  القضائيـة 
البليـدة،  الجلفـة،  تامنغسـت، 
سـطيف،  الجزائـر،  تلمسـان، 
مسـتغانم،  قسـنطينة،  عنابـة، 

وهـران. ورقلـة، 
وكشـفت وزارة العـدل، أنـه قد 
التجاريـة  املحاكـم  هـذه  أسسـت 
العضـوي  القانـون  بمقتـى 
القضائـي،  بالتنظيـم  املتعلـق 
تبعـا  تنصيبهـا  يف  اإلرساع  وجـاء 
الجمهوريـة  رئيـس  لتوجيهـات 
بمناسـبة افتتـاح السـنة القضائية 
يـوم 16 أكتوبـر 2022، يف إطـار 
املسـعى الشـامل الرامي إىل تدعيم 
حركيـة اإلسـتثمار والتجـارة التي 
املتعلـق  القانـون  ميزهـا صـدور 

.2022 جويليـة  يف  باإلسـتثمار 
وقد حـددت دوائـر اختصاصها 
التنفيـذي  املرسـوم  بمقتـى 

 ،2023 جانفـي   14 يف  املـؤرخ 
رئيـس  قـاٍض  مـن  وتتشـكل 
مسـاعدين   )4( أربعـة  يسـاعده 
تـم  تـداويل،  بصـوت  يتمتعـون 
الذيـن لهـم  اختيارهـم مـن بـن 
التجارية،  دراية واسـعة باملسـائل 
ويخضعـون قبل مبـارشة مهامهم 
لتكويـن يف املجـاالت ذات الصلـة.

أنـه  العـدل،  وزارة  واعلمـت 
دون  املحاكـم  هـذه  تختـص 
الـرشكات  منازعـات  يف  غرهـا 
القضائيـة  التسـوية  التجاريـة، 
البنـوك  منازعـات  واإلفـاس، 
التجـار،  املاليـة مـع  واملؤسسـات 
الدوليـة،  التجـارة  منازعـات 
املنازعـات البحريـة والنقل الجوي 
بالنشـاط  املتعلقـة  والتأمينـات 
امللكيـة  ومنازعـات  التجـاري 

. لفكريـة ا
أمامهـا  اإلجـراءات  وتتميـز 
بإلزاميـة اللجـوء إىل الصلـح قبـل 
قيـد الدعـوى وفـق آليـات محددة 
املدنيـة  اإلجـراءات  قانـون  يف 

واإلداريـة.

فعاليـات  70 شـابا يف  يواصـل  
التي  املركـزة  الشـبابية  املجموعـات 
انطلقـت اول امـس  بواليـة تقـرت 
بمبادرة مـن املجلس األعى للشـباب 
نهايـة  غايـة  إىل  تتواصـل  التـي  و 
بهـدف  الجـاري،  جانفـي  شـهر 
إعـداد رؤية مسـتقبلية لهـذه الهيئة 

االستشـارية.
عضـو  أكـد  اإلطـار  هـذا  ويف 
الدكتـور  للشـباب  األعـى  املجلـس 
رشف الديـن بـن سـايس  يف ترصيح 
أن  ورقلـة  مـن  الجزائـر  إلذاعـة 
هـذه الفعالية تهـدف إىل املسـاهمة 
التشـاركية  الديمقراطيـة  نـرش  يف 
روح  وتعزيـز  الشـباب  أوسـاط  يف 
الشـباب  لـدى  واملبـادرة  االنتمـاء 
وتمكينهـم مـن املسـاهمة يف إعـداد 

للمجلـس. مسـتقبلية  رؤيـة 
الفعاليـات  هـذه  وتتضمـن 
تأطر ورشـات وجلسـات تشـاورية 
حـول عـدة محـاور تتعلـق بـإدارة 
الشـباب  وثقافـة  وسـره  املجلـس 
العامـة  الحيـاة  يف  واالنخـراط 

وكـذا املسـائل املتعلقـة بانشـغاالت 
بلـورة  الشـباب ومقرحاتـه قصـد 
رؤيـة للشـباب يف جميـع املجـاالت، 
وتجسـيد نمـوذج ديمقراطي طموح 
واملوضوعيـة  التواصـل  عـى  قائـم 
الواقـع  معالجـة  يف  والشـفافية 
أضـاف  مثلمـا  للشـباب،  املعيـش 

. ذاتـه  املتحـدث 
ومـن جهتـه ،أبـرز وايل الواليـة، 
عـى  إرشافـه  لـدى  سـبع،  نـارص 
الشـبابي  النشـاط  هـذا  افتتـاح 
وضمـان  الشـباب  مرافقـة  أهميـة 
مسـاهمتهم يف النهـج الديمقراطـي 
اإلصغـاء  عـى  القائـم  التشـاركي 
بالدرجـة األوىل وبث الـروح الخاقة 
باملناسـبة  وأعلـن  أوسـاطهم.   يف 
عـن تخصيص مقـر مجهـز لفائدة 
للشـباب  األعـى  املجلـس  ممثـي 
بالواليـة لتمكينهم مـن أداء مهامهم 
يف ظـروف الئقـة والتواصل بشـكل 
فعـال مـع شـباب الواليـة بمختلف 

رشائحهـم.

تن�صيب �لمحاكم �لتجارية �لمتخ�ص�صة

�لمجل�س �لعلى لل�صباب يو��صل ن�صر 
�لديمقر�طية �لت�صاركية في �أو�صاط �ل�صباب

المستحدثة بمقرات المجالس القضائية 

بهدف إعداد رؤية مستقبلية لهذه الهيئة 
االستشارية..بن ساسي:

أكـد وزير الحج والعمرة السـعودي، توفيق 
بـن فـوزان ، حـرص حكومة خـادم الحرمن 
الرشيفـن امللك سـلمان بن عبدالعزيز وسـمو 
الـوزراء  مجلـس  رئيـس  األمـن  عهـده  ويل 
األمـر محمد بن سـلمان بـن عبدالعزيز، عى 
تسـهيل كافة اإلجراءات وتطويـر الترشيعات 
التـي تمّكـن أكرب عـدد ممكـن من املسـلمن 
حـول العالم لزيـارة األماكـن املقدسـة وأداء 
العمـرة, وألجل ذلـك أطلقنا مؤخـًرا مبادرتن 
الحجـاج  عـى  التكلفـة  لتخفيـض  هامتـن 

واملعتمرين.
وأوضـح الوزيـر خـال لقائـه مـع وزير 
الشـؤون الدينيـة واالوقاف، يوسـف بلمهدي، 
بفنـدق االورايس بالعاصمـة، فتـح املنافسـة 
الحـج,  الخدمـات  مقدمـي  رشكات  بـن 
وهـذا سـوف يسـاهم يف تخفيـض التكلفـة 
عـى الحجـاج, ويرفـع مـن جـودة الخدمات 
التأمـن  مبلـغ  وتقليـل  أيًضـا،  املقدمـة 
%63 وللحجـاج نسـبة  للمعتمريـن بنسـبة 
%73 مـع اسـتمرار تقديـم جميـع الخدمات 

املتميـزة . الصحيـة 
ونـوه الوزيـر ذاتـه، اىل أنه تسـعى اململكة 
إىل إحـداث نقلـة نوعيـة يف الخدمـات املقدمة 
لضيـوف الرحمن يف ظـل التزامهـا التاريخي 
بـه  تتـرشف  والـذي  بخدمتهـم,  واألصيـل 
منـذ تأسيسـها, حتـى لّقـب ملكهـا بخـادم 
عـى  اململكـة  وتعمـل  الرشيفـن,  الحرمـن 
العديـد مـن املشـاريع الكبـرة التـي تخـدم 
البنـى  تطويـر  ومنهـا،   , الرحمـن  ضيـوف 
التحتيـة لخدمـة الحجـاج واملعتمريـن عـرب 
إنشـاء برنامـج تطويـر املشـاعر املقدسـة , 
توسـعة الحرمـن, قطـار الحرمـن , تطوير 
التاريخيـة  مسـجد قبـاء , تطويـر املناطـق 
واألثريـة ، تمديد تأشـرة العمـرة من 30 يوم 
إىل 90 يـوم. إصدار التأشـرة خـال أقل من 

24 سـاعة، واسـتحداث منصة نسـك لتسهيل 
واملدينـة  املكرمـة  ملكـة  القـدوم  إجـراءات 
املنـورة, واختيـار خدمـات السـكن والتنقـل 

وحجـز الطـران مـن خالهـا .
وإتاحـة أداء نسـك العمـرة للحاصلن عى 
كافـة أنـواع التأشـرات، وإلغـاء رشط وجود 

للمرأة.  املحـرم 
واضـاف الوزيـر ذاتـه، أن اململكة حريصة 
عـى سـامة الحجـاج وصحتهـم, وآملنـا أن 
كانـت  الجائحـة  فـرة  يف  الحجـاج  أعـداد 
محـدودة, وأن كثـرًا ممن كانـوا يريدون أداء 
فريضـة الحـج لـم يتمكنوا مـن أدائهـا, ويف 
هـذا العام نـزف البرشي للعالم بعـودة أعداد 
الحجـاج ملـا كانـت عليه قبـل الجائحـة دون 
سـقف للعمـر, ونتـرّشف باسـتقبال وخدمة 
أكثـر مـن 2 مليـون حـاج هـذا العـام, مـن 

ضمنهـم أكثـر مـن 41 ألـف مـن الجزائر.
وتابـع الوزيـر ذاتـه، خـال هـذا اليـوم 
عقدنـا اجتمـاع مثمـر مـع وزيـر الشـؤون 
الدينيـة واألوقـاف الجزائـري وفريـق عملـه 

املتميّز, وسـنلتقي مـع معايل وزير السـياحة 
النقـل  التقليديـة ومعـايل وزيـر  والصناعـة 
املدنـي,  الطـران  عـام  ومديـر  الجزائـري, 
وعـدد مـن الـرشكات الجزائرية والسـعودية 
العاملـة يف قطـاع الحـج والعمـرة , وعدد من 
رشكات الطـران الجزائريـة, ملناقشـة وبحث 
التـي تواجههـم ووضـع الحلـول  املعوقـات 
وتسـهيل  تيسـر  يف  تسـهم  التـي  العاجلـة 
قـدوم املعتمريـن مـن جمهوريـة الجزائـر. 

وأكـد الوزيـر ذاتـه، يف ظـل هـذا التعاون 
املتميـز مـع أشـقائنا يف جمهوريـة الجزائـر, 
عملنا عـى معرفـة متطلبات الحـاج واملعتمر 
وزارة  مـع  بالتعـاون  ونسـعى   , الجزائـري 
الشـؤون الدينيـة واألوقاف ممثلـة يف الديوان 
الوطنـي للحـج والعمـرة والـوكاالت العاملة 
يف مجـاالت الحـج والعمـرة, مـن تحقيق كل 
بمـا  الجزائـري  الرحمـن  متطلبـات ضيـف 
يضمـن إثـراء تجربتـه وأداءه للنسـك بـكل 

وسـهولة. يرس 

حـذر وزيـر الصحـة عبـد الحق سـايحي 
، مـن االفـراط املسـجل يف اسـتهاك االدويـة 
خاصـة املضـادات الحيويـة، التـي ال يمكـن 
هـو  مـا  حسـب  وصفـة  بـدون  تعطـى  ان 
اىل  دعـا  حيـث  قانونيـا،  عليـه  منصـوص 
رضورة االخـذ بعـن االعتبـار هـذه العمليـة 
تحمـل  وقـد  املريـض  بصحـة  تـر  التـي 
الصيديل مسـؤولية يف ظـل غيـاب الفاعلن يف 

الطبيـة. االرسة 
وشـدد الوزيـر عـى رضورة دخـول عالـم 
جديـد وهـو عالـم الرقمنـة الـذي من شـانها 
ان يسـاهم يف تسـهيل الولـوج اىل الخدمـات 
بـن  املوجـود  بالتكامـل  ،منوهـا  الصحيـة 
الصيـديل و النظـام الصحـي يف هـذا املجال .
ويف السـياق، أرشف وزير الصحة، األسـتاذ 
األورايس  بفنـدق   ، سـايحي  الحـق  عبـد 
بالعاصمـة عـى افتتاح اشـغال اللقـاء الدويل 
العاصمـة تحـت  الجزائـر  التاسـع لصيدلـة 
عنـوان " املمارسـة الصيدالنية:مسـؤوليات و 
تحـوالت" واملنظـم من قبـل الفـرع النظامي 
الجهـوي لصيادلـة الجزائـر العاصمـة وذلك 
الوطنيـة  الوكالـة  بحضـور كل مـن رئيـس 
لألمـن الصحـي و رئيـس املجلـس الوطنـي 
االقتصـادي و االجتماعـي و البيـئ و اطارات 
الصناعـة  وزارة  و  الصحـة  وزارة  مـن 
الصيدالنيـة باإلضافـة اىل نـواب و أسـاتذة و 

خـرباء وطنيـن و أجانـب.
عـن  الوزيـر  أعلـن  اللقـاء،  هـذا  خـال 
ألخاقيـات  جديـدة  مدونـة  بعـث  إمكانيـة 
الصيدلـة مضيفـا أنـه يتوجب علينـا أن نضع 
مسـؤولية الصيـديل يف األسـاس سـواء تعلـق 
ذلـك بالقطـاع العـام أو الخاص وهـي خدمة 
املريـض والتـي تتطلـب أخاقيـات تمس كل 

فاعـي قطـاع الصحـة.
التـي  االقراحـات  بـكل  الوزيـر  ورحـب 
املشـرك  العمـل  إطـار  يف  تقديمهـا  يمكـن 
إلصـدار مـا يمكـن إضافتـه لعمـي الصيديل 

الـذي كان لـه كل التكفـل والتحـدي خـال 
جائحـة كوفيـد19- كمـرض لـم نعرفـه من 
قبـل.، ويف ختـام كلمتـه، أعـرب الوزيـر عـن 
أملـه يف أن يتـم الخروج خـال اللقـاء الدويل 
التاسـع لصيدلة الجزائر العاصمـة بتوصيات 
مـن شـانها ان تسـاهم يف تحقيـق و تجسـيد 

التحديـات املرفوعـة مـن قبـل الصيادلـة.

التدويل، و الرقمنة، والتحّوالت 
يف برنامج اللقاءات الدولية التاسعة 

للرابطة الدولية للصيدلة 
الدوليـة  اللقـاءات  انعقـدت  السـياق،  ويف 
التاسـعة للرابطـة الدوليـة للصيدلـة للجزائر 
النظامـي  الفـرع  نظمهـا  التـي   ، العاصمـة 
الجهـوي للصيادلـة بالجزائـر العاصمـة ، يف 
فنـدق أورايس، تحـت رعاية وزيـري الصناعة 
املجلـس  بـإرشاف  والصحـة،  الصيدالنيـة 

الوطنـي لعمـادة الصيادلـة .
وتعـد هـذه اللقـاءات، التي صـارت موعدا 
ال غنـى هنه عى السـاحة الصيدالنيـة الوطنية 
والدوليـة، هـي األوىل مـن نوعها التـي تُنعقد 
منـذ عـام 2018، نظـًرا للظـروف الهيكليـة 
املفروضـة عـى أصحـاب املهنـة طيلـة فـرة 
انتشـار كوفيـد19، فمـن هنـا جـاء املوضوع 
الطبعـة، والـذي  الخـاص بهـذه  الصلـة  ذو 
يحـّن الرهانات القطاعية، وهو: "مسـؤوليات 

الصيدالنية". املمارسـة  وتحـّوالت 
وقـد تنـاول العديد مـن الخـرباء الوطنين 
واألجانـب، الذيـن تتابعـت مداخاتهـم خال 
هـذه اللقـاءات، مسـألة التحديـات املتعـددة 
التحـول  واقـع  املهنـة  عـى  يفرضهـا  التـي 

الرقمـي.
كما أدلـوا بخرباتهـم ورؤاهم حول أحسـن 
التـي  الجديـدة  االحتياجـات  لتلبيـة  الطـرق 
ظهرت يف السـنوات األخـرة يف الجزائر وحول 
العالـم، والتـي تتطلـب إعادة صياغـة مفهوم 
مـع  تكييفهـا  خـال  مـن  الصيـديل،  مهـام 

السـياقات االجتماعيـة والصحيـة الجديـدة.
الديـن  نـور  الدكتـور  أكـد  جانبـه،  مـن 
مطيـوي، بصفتـه رئيسـا للمجلـس الوطنـي 
لعمـادة الصيادلـة، عى ثاثـة جوانـب تلزم، 
بشـكل خـاص، الهيئـة التـي يرأسـها، والتي 
التـي  املختلفـة  االنشـغاالت  جيّـداً  عكسـت 
املشـاركة،  الفاعلـة  الجهـات  عنهـا  عـرّبت 
وهـي، التدويـل الـذي تجـى يف مشـاركة 14 
دولـة، منهـا 12 مـن إفريقيًا، وكـذا يف توقيع 
توأمـة بن عمادتـي صيادلة الجزائر وسـاحل 

. ج لعا ا
واضـاف املتحدث ذاتـه، إّن هذا النموذج من 
الرشاكة، الـذي يتماىش و الطموحـات القاّرية 
لتطوير الخـربة الصيدالنية الجزائرية، سـوف 
يمكـن مـن إثراء مسـار تبـادل الخـربات بن 
الـذي  الرقمـي  والتحـول  األفريقيـة،  الـدول 
سـيصبح واقعـاً مـن خـال وضـع، يف أفـق 
2024، نظـام معلومات يحكـم جميع الجهات 
الفاعلـة يف سلسـلة القيمـة الصيدالنية لتمكن 
الجزائـر من ضمان اإلمداد األمثـل للصيدليات 
والهيـاكل العموميـة يف جميـع أنحـاء البـاد، 
ومرافقـة التحـّوالت التـي حدثت يف ممارسـة 
األخـرة،  السـنوات  خـال  الصيـديل  مهنـة 
والتـي أصبحت أكثـر وضوًحا منـذ كوفيد19، 
حيـث عـرف التكّفـل وتوجيـه املـرىض، عـى 
مسـتوى الصيدليات، ازديادا كبـرا يف الطلب.

وتعـد الرعايـة الرمزيـة لوزيـري الصناعة 
هـذه  رافقـا  الذيـن  والصحـة،  الصيدالنيـة 
يف  للصيدلـة  التاسـعة  الدوليـة  اللقـاءات 
االهتمـام  إىل  تشـر  العاصمـة،  الجزائـر 
للقطـاع،  العموميـة  السـلطات  الـذي تبديـه 
وتشـر كذلـك إىل الـدور امللـزم بوجـه خاص 
الـذي يضطلـع بـه املجلـس الوطنـي لعمادة 
الصيادلـة بصفتـه مستشـارا يسـهم يف إلهام 
صنـع القـرار والعمـل العموميـن، يف خدمـة 

املـرىض.
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وزير الحج والعمرة السعودي.. توفيق بن فوزان:

ضرورة دخول عالم جديد وهو عالم الرقمنة  

�إتاحة �أد�ء ن�صك �لعمرة للحا�صلين على كافة �أنو�ع �لتاأ�صير�ت

�صايحي: �لم�صاد�ت �لحيوية ل يمكن �ن تعطى بدون و�صفة

الوطني

الديوان الوطني للحج والعمرة

الوطنـي  الديـوان  كشـف 
قائمـة  عـن  والعمـرة  للحـج 
نهائية تضم 45 وكالة سـياحة 
وأسـفار مؤهلـة للمشـاركة يف 
تنظيـم  شـعرة الحج ملوسـم 

1444ه/2023م.
بيـان  يف  الديـوان  وأوضـح 
لـه أن قائمة نهائيـة تضم 45 
وكالة سـياحة وأسـفار معنية 
بتنظيـم موسـم الحـج املقبل, 
مـن بينهـا املؤسسـة الوطنيـة 
للسـياحة و األسـفار الجزائر, 
الوطنـي  الديـوان  ومؤسسـة 
بتنظيـم  املعنيتـان  للسـياحة, 
املسـتوى  عـى  الرحـات 
الوطنـي, فيمـا تـوزع رحات 
باقـي الـوكاالت عـرب مطارات 
الجزائـر  مـن  بـكل  اإلقـاع 

العاصمـة ووهران وقسـنطينة 
وعنابـة". وورقلـة 

 ، اخـر  بيـان  وحسـب 
املديـر  إرشاف   تحـت  فانـه 
الوطنـي  للديـوان  العـام 
للحـج والعمـرة عـن الطـرف 
الـوزارة  ووكيـل  الجزائـري  
ووكيـل  الـدويل  للتعـاون  
الـوزارة لشـؤون الزيـارة عن 
انعقـد  السـعودي  الطـرف 
بفنـدق  السـبت  صبيحـة 
األورايس، اجتماع تنسـيقي بن   
الديوان لوطنـي للحج والعمرة  
الحـج  وزارة  مـن  ووفـد 
لدراسـة  السـعودية  والعمـرة 
سـبل ترقيـة مجـاالت التعاون 
الرحمـان. يف خدمـة ضيـوف 

قائمة نهائية ب� 45 وكالة �صياحية 
موؤهلة لتنظيم مو�صم �لحج �لمقبل
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التنفيـذي  الرئيـس  أكـد 
اإليطاليـة  الطاقـة  لرشكـة 
"إينـي"، كاوديو ديسـكالزي 
الجزائـر  إن  اإلثنـن،  امـس 
"رشيـك اسـراتيجي حقيقـي 
وهـي تسـاعد إيطاليـا كثرا" 
التعاقدية  التزاماتهـا  وتحـرم 
فيمـا يتعلـق بالكميـات املتفق 

عليهـا.
يف  إينـي  مسـؤول  وكشـف 
ترصيـح للصحافـة عى هامش 
زيارة رئيسـة مجلـس الوزراء 
جورجيـا ميلونـي إىل حديقـة 
مؤسـس رشكـة إينـي إنريكو 
ماتـاي، بحيـدرة، أن الجزائـر 
سـرفع من إمداداتهـا الغازية 

إىل بـاده لتصـل 28 مليار مر 
مكعب يف العام 2024، مشـرا 
وسـوناطراك  إينـي  أن  إىل 
بعمليـات  سـنويا  تقومـان 

تحيـن للعقـود املربمـة.
فـإن  ديسـكالزي  وأضـاف 
الجزائـر زودت إيطاليـا بــ 3 
مايـر مـر مكعـب إضافيـة 
مـن الغـاز يف 2022 وسـتزيد 
ضـخ 3 مليـارات مـر مكعب 
يف العـام الجـاري، مشـرا إىل 
أن الكميات سـتصل 28 مليار 
مـر مكعـب يف 2024 وسـيتم 
الرقـم  هـذا  حتـى  تجـاوز 

.2025 اعتبـارا مـن 

كشـف الرئيـس املديـر العـام 
للرشكـة العموميـة إلصـاح وبناء 
السـفن حميـد بـن دراجـي، يوم 
األحـد، عـن مخطـط عمـل هـام 
وثـري تسـعى من خالـه الرشكة 
إىل دخـول عالـم صناعـة السـفن 
عالـم  وولـوج  أنواعهـا  بجميـع 

التصديـر.
عـى  ضيفـاً  نزولـه  لـدى 
مللتيميديـا  "اقتصـاد"  برنامـج 
اإلذاعـة الجزائريـة، أضـاف بـن 

دراجـي خـال أّن الرشكة تمكنت 
قاطـرة  صناعـة  مـن  مـرة  ألول 
بحريـة وسـفن للنزهـة، إضافـة 
انتظـار  يف  أخـرى  مشـاريع  إىل 

. لتجسـيد ا
دعـم  دراجـي  بـن  وثّمـن 
عانـت  التـي  للرشكـة  الحكومـة 
واعتـرب  التهميـش،  مـن  سـابقاً 
يف  قدمـا  للمـي  حافـزاً  ذلـك 
تطويـر ودعم االقتصـاد الوطني.

النفـط  برميـل  سـعر  تحـول 
عامليًـا لارتفـاع، خـال تعامات 
احتمـاالت  مـع  اإلثنـن،  امـس 
يف  اقتصـادي  انتعـاش  حـدوث 
الصـن أكـرب مسـتورد للنفط هذا 

العـام.
وكانت أسـواق النفـط قد بدأت 
وسـط  تراجـع  عـى  التعامـات 
تـداوالت محـدودة بسـبب عطلـة 
رأس السـنة القمريـة الجديـدة يف 
رشق آسـيا، محافظة عـى معظم 
خـال  تحققـت  التـي  املكاسـب 

املايض. األسـبوع 
 09:24 السـاعة  وبحلـول 
ارتفعـت  غرينتـش،  بتوقيـت 
لخـام  اآلجلـة  العقـود  أسـعار 
شـهر  تسـليم  القيـايس  برنـت 

مارس املقبل بنحـو 0.24 باملائة، 
وزاد  للربميـل.  دوالًرا   87.84 إىل 
سـعر العقـود اآلجلة لخـام غرب 
تكسـاس األمريكي تسـليم مارس 
القـادم بنسـبة 0.18 باملائـة، إىل 

للربميـل. دوالًرا   81.79
قـد  النفـط  أسـعار  وكانـت 
أنهـت تعاماتهـا، يـوم الجمعـة 
املـايض، عـى ارتفـاع بأكثـر من 
مكاسـب  ليحصـد  باملائـة،   1.5
عـى  الثانيـة  للمـرة  أسـبوعية 
الخامـن  كا  وحقـق  التـوايل. 
برنـت وغـرب تكسـاس الوسـيط 
 2.7 بنحـو  أسـبوعية  مكاسـب 
باملائـة و1.8 باملائـة عـى التوايل، 

املـايض. األسـبوع  خـال 

اسكندر ا

اسكندر ا

 Deep Knowledge كشـف تقرير مؤسسة
املركـز  الجزائـر  احتـال  عـن   Analytics
الغذائـي   األمـن  مـؤرش  يف  عربيـا  الخامـس 

العاملـي للربـع الثانـي مـن 2022 .
ويتألَّـُف مـؤرش األمـن الغذائـّي العاملّي ي 
ِمـْن مجموعـة مـؤرّشات مـن )171 ( دولـة 
احتلت فيـه الجزائر املركـز ال43 يقيُس األمَن 
ل مرَّة  الغذائـّي يف معظـم دول العالم نُـرش ألوَّ
عـام 2012، وتتـوىّل إعـداده وتجديـده عـدد 
مـن املجـات العامليـة املختصـة يف اإلقنصـاد 
و  إيكونوميسـت(  )ذي  مجلَّـة  اهمهـا  ومـن 
 ،Deep Knowledge Analytics مؤسسـة 
وتعتمـد هذه األخـرة ، عى 3 عوامل رئيسـية 
هـي إمكانيـة الوصـول إىل الغـذاء، ومخاطر 
األزمـة، ومرونـة االقتصـاد يف 171 دولة حول 
العالـم، لتحديـد مجمـوع النقاط لـكل دولة، 
وتُظهـر القيمـة األقـرب إىل 10 نقـاط حالـة 
أكثـر أمانًا واسـتقراًرا يف ملف األمـن الغذائي.

األمـن  مـؤرش  بيانـات  ألحـدث  ووفًقـا 
مؤسسـة  عـن  الصـادرة  العاملـي  الغذائـي 
والـذي   ،  Deep Knowledge Analytics
اللتقـاط  سـنويًا  النمـوذج  بتحديـث  يقـوم 
التغـرات السـنوية يف العوامـل الهيكلية التي 

الغذائـي. تؤثـر عـى األمـن 
التقريـر  ذات  يف  املؤسسـة  حـذرت  وقـد 
من زيـادة مسـتويات الجـوع وانعـدام األمن 
الغذائـي يف إفريقيا جنوب الصحـراء ومنطقة 
وأمـركا  إفريقيـا  وشـمال  األوسـط  الـرشق 
الاتينيـة وجنـوب آسـيا خال املـدى القريب 
واملتوسـط، مضيفـة أن البلـدان املتقدمة التي 
تتمتـع باألمـن الغذائـي لـن تواجـه الجـوع، 
ولكنهـا ستشـعر بالعجـز يف بعـض املنتجات 

الغذائيـة مـع ارتفـاع التضخم.
واكـد التقريـر ذاتـه، أنـه مـن املتوقـع أن 
تعانـي الـدول التـي تشـهد نزاعـات وأزمات 
الروسـية،  الحـرب  قبـل  حتـى  اقتصاديـة 
وظروًفـا مناخية سـيئة مثل الجفاف، بشـكل 
أكـرب من الـدول األخـرى وتكون أكثـر عرضة 

. ع للجو

ويأتـي إصـدار مـؤرش األمـن الغذائـي يف 
هـذا الوقـت الـذي خّلفـت الحـرب الروسـية 
– األوكرانيّـة، آثـاًرا ضخمـة تتعلـق باألمـن 
العذائـي، وهو مـا اضطـر العديد مـن الدول 
الدوليـة  التمويـل  بمؤسسـات  االسـتعانة  إىل 
لتأمـن احتياجاتهـا األساسـية مـن الغذاء يف 

ظـل االرتفـاع الكبـر يف األسـعار.
وتعمـل الجزائر عـى إعداد مخطـط إلعادة 
تنظيـم قطـاع الفاحة ضمـن عدة مبـادرات 
تسـتهدف تكثيـف جهودهـا لضمـان األمـن 
الغذائـي، خاصة يف مجـال الحبـوب، يف ضوء 
التغـرات الدوليـة التـي يشـهدها هـذا امللف، 
كمـا تخطـط لتوسـيع األرايض الزراعية إلنتاج 
الوسـائل  اسـتخدام  اعتمـاد  مـع  األعـاف 
التقنيـة الحديثة واألسـمدة، لزيادة املسـاحات 
الزراعيـة، وتسـاهم الفاحة  بنسـبة 12.3% 
مـن الناتـج املحـي اإلجمـايل يف الجزائـر عام 

الدويل. البنـك  2021، بحسـب 
وقـدم وزيـر الفاحـة عبدالحفيـظ هنـي، 
ارقـام  حـول  قيمـة االنتـاج الفاحـي التـي  
ارتفعـت خـال العـام الحـايل بنسـبة 38 يف 
املئـة مقارنـة بعـام 2021، وقـال إن الجزائر 
"قـادرة عى تحقيـق االكتفاء الذاتـي يف إنتاج 
الحبـوب وبالتـايل خفـض فاتورة االسـتراد، 

وهـو ما تـم تسـجيله بالفعـل". كمـا وصف 
 ،2022  /  2021 األخـر  الحبـوب  موسـم 
بالجيـد مقارنـة باملواسـم السـابقة، مضيفـاً 
أن إنتـاج القمح الصلب كاف لسـد الحاجيات 
الوطنيـة، يف مقابل القمح اللـن الذي يبقى يف 
حاجـة إىل تطويـر قدراته اإلنتاجيـة لتقليص 

االسـتراد. فاتورة 
وحسـب وزير الفاحـة  أن املـواد الفاحية 
اإلنتـاج  يف  الفتـة  زيـادة  سـجلت  الرئيسـة 
املـواد  رأس  عـى  أنـه  موضحـا،   ،2022 يف 
االسـراتيجية للقطـاع، "نجد شـعبة الحبوب 
يف  قنطـار  مليـون   41 إنتاجهـا  بلـغ  التـي 
أي   ،2022  /  2021 الفاحـي  املوسـم 
بزيـادة قدرهـا 48 يف املئـة مقارنـة باملوسـم 
الذي سـبقه"، وعـرف إنتـاج البقـول الجافة 
20 يف املئـة، وإنتـاج البطاطـا  بــ  ارتفاعـاً 
التـي تعـد مـن املنتجـات الغذائية األساسـية 
املئـة،  يف   30 قدرهـا  زيـادة  للجزائريـن، 
كما شـهد إنتـاج اللحـوم الحمـراء والبيضاء 
والحليـب ارتفاعـات الفتـة، وفـق مـا رصح 
بـه وزيـر القطـاع، الـذي أشـار إىل أن "هذا 
اإلنتـاج سـمح بتغطيـة االحتياجـات املحليـة 

مـن الغـذاء بنسـبة 75 يف املئـة".

ينتظـر أن يشـارك حـوايل 50 مشـاركا 
وعارضـا يمثلـون املؤسسـات االقتصاديـة 
الــ16  الطبعـة  يف  التكويـن  ومـدارس 
للصالـون الوطني للتشـغيل والتكوين التي 
سـتنظم من 26 إىل 28 ينايـر بقرص الثقافة 
"مفـدي زكريـا"، تحـت شـعار: "الرقمنة 
االقتصاديـة"،  الديناميكيـة  خدمـة  يف  أداة 
حسـبما أعلـن عنه، اليـوم االثنـن بالجزائر 
العاصمـة، محافظ الصالـون، عي بلخري.

وأوضـح السـيد بلخـري، خـال نزولـه 
أن  املجاهـد،  منتـدى جريـدة  ضيفـا عـى 
الصالـون "ملتقـى التوظيـف والتكويـن"، 
األساسـية  املواعيـد  أبـرز  "مـن  يعـد 
املهنـي،  والتبـادل  والتكويـن  للتوظيـف 
بحيـث يسـتقطب املؤسسـات االقتصاديـة، 
املـدارس املتخصصة يف التكويـن والباحثن 
عـن العمل أو الراغبن يف إنشـاء مؤسسـات 
إىل  مشـرا  سـواء"،  حـد  عـى  ناشـئة 
وعارضـا  مشـاركا   50 حـوايل  "مشـاركة 
يمثلـون املؤسسـات االقتصاديـة ومـدارس 
التكويـن، وتوقعـات بارتفـاع عـدد الـزوار 
 20 خـال هـذه الطبعـة، والـذي تجـاوز 

السـابقة". الطبعـات  ألـف زائـر خـال 
ولفـت يف ذات السـياق، إىل أنـه "وبالنظر 
إىل أهميـة املـوارد البرشيـة ودور التوظيف 
الوطنـي،  االقتصـاد  تعزيـز  يف  والتكويـن 
واالنتاجيـة  التنافسـية  القـدرة  وتطويـر 

للمؤسسـات الجزائريـة، تـم تنظيـم هـذه 
+ملتقـى  بـن  جمعـت  التـي  الطبعـة 
تحـت  التكويـن+  و+ملتقـى  التوظيـف+ 
شـعار +الرقمنة أداة يف خدمـة الديناميكية 
االقتصاديـة+، والـذي يعكـس --كما قال-
- أهميـة تعميـم االقتصاد الرقمـي وإدخال 
مسـتوى  عـى  االصطناعـي  الـذكاء  أدوات 
املؤسسـات وهيئات التكوين، بحيث يسـاهم 
يف ترسيـع وترة النمـو واالنتاجيـة والقدرة 

للمؤسسـات". التنافسـية 
كمـا يهـدف الصالـون --يضيف السـيد 
طـرق  "مفـرق  يكـون  ألن  بلخـري-- 
تبحـث  التـي  واإلدارات  الـرشكات  للقـاء 
عـن الكفـاءات واملوظفـن الجـدد واملعاهد 
ومؤسسـات التكويـن، وكـذا الهيئـات التي 
العمـل  وزارتـي  وصايـة  تحـت  تنشـط 
والتكويـن املهنـي مـن جهـة، والجامعيـن 
أو  وظيفـة  عـن  تبحـث  التـي  واإلطـارات 
مؤسسـات  إلنشـاء  معلومـات  أو  تكويـن 
خاصـة مـن جهـة أخـرى"، مضيفـا أنـه 
سيشـكل أيضـا "فرصـة إلبـرام اتفاقيـات 

املسـتقبل". إطـارات  وإيجـاد  رشاكـة 
الصالـون  محافـظ  نـوه  وباملناسـبة، 
بـ"مكانـة املؤسسـات الناشـئة يف تنشـيط 
االقتصـاد الوطنـي الذي يحتاج --حسـبه-
- إىل مشـاريع مبتكرة ملواجهة االضطرابات 
التي يعرفهـا االقتصاد العاملي"، مشـرا إىل 

أنـه وبعـد عامـن مـن تأثـرات وتداعيات 
أزمة كوفيـد19-، "دخل االقتصـاد الوطني 
يف دورة انتعـاش أعطـت ديناميكيـة جديدة 
لسـوق التشـغيل، مما يرجح رفـع التجميد 
عـن عديـد املشـاريع وارتفـاع الطلـب عى 

اليـد العاملـة املؤهلة".
وسـيتخلل فعاليـات الصالـون الوطنـي 
أيـام،   3 مـدار  عـى  والتكويـن  للتشـغيل 
تنظيـم العديد مـن املحارضات والورشـات 
لـرشح  املوضوعيـة  املسـتديرة  واملوائـد 
وسياسـة  والجبايـة  واللوائـح  األنظمـة 
املهنيـة  الحيـاة  يف  والتطـور  التوظيـف 
واملهـن، وبرامـج التكويـن وكيفيـة إعـداد 
السـرة الذاتية وإجـراء مقابـات التوظيف 

الكفـاءات. وتقييـم 
انطـاق  منـذ  مـرة  وألول  وسـيتم 
مـا  حسـب   ،2007 سـنة  الصالـون  هـذا 
التشـغيل  موقـع  رئيـس  عنـه  كشـف 
أحمـد  سـيد   ،"EmploiPartner.com"
زروقـي، "وضـع قاعـدة بيانـات إلكرونية 
السـر  جميـع  تضـم  املشـاركن  لفائـدة 
بمـن  العمـل  بطالبـي  الخاصـة  الذاتيـة 
العديـد  يتمتـع  الذيـن  الهمـم  فيهـم ذوي 
منهـم باملؤهـات والكفـاءة الازمـة التـي 
يمكـن أن تقدم إضافـة نوعية للمؤسسـات 
االقتصاديـة التـي تعطـي األولويـة للنوعية 
عـى حسـاب الكميـة يف عمليـة التوظيف".

كانـت السـكة الحديديـة يف الجزائـر إبان 
العهـد االسـتعماري ، عنوانـا لنهـب الثروات 
جزائـر  يف  تأميمهـا  بعـد  تحولـت  لكنهـا   ،
االقتصاديـة  للتنميـة  قاطـرة  إىل  االسـتقال 

واالجتماعيـة وفـك العزلة وتقريب املسـافات.
مسـاعد  أكتـوش،  الوهـاب  عبـد  وقـال 
املديـر العام للرشكـة الوطنية للنقل بالسـكة 
الحديديـة، كيـف تمكنـت الجزائـر مـن رفع 

التحـدي التقنـي لضمـان اسـتمرارية النقـل 
إىل  السـكة  خطـوط  مـد  يف  الـرشوع  قبـل 
آالف الكيلومـرات، وكيـف زادت مـن رسعـة 

القطـارات.

باعتبارها أكثر أمانًا واستقراًرا

كامليا.س

كامليا.س

هناء ججابري ه

االقتصادي

�لجز�ئر �لخام�صة عربيا في �لأمن �لغذ�ئي للربع �لثاني من 2022

تنظيم �لطبعة �ل� 16 لل�صالون �لوطني للت�صغيل و�لتكوين تحت 
�صعار "�لرقمنة �أد�ة في خدمة �لديناميكية �لقت�صادية"

�ل�صكة �لحديدية.. �صريان نماء �قت�صادي و�جتماعي

كالوديو دي�صكالزي: �لجز�ئر 
�صاعدت �إيطاليا كثير�

بن در�جي: نخّطط ل�صناعة جميع 
�أنو�ع �ل�صفن وولوج عالم �لت�صدير

�أ�صعار �لنفط تنتع�س



07 الثالثاء 24 جانفي 2023م 
الـموافق لـ 02 رجب 1444 هـ

محمـد  الجزائـري  خطـف 
األمـن عمـورة مهاجـم لوجانو 
األضـواء يف الجولة رقـم 17 من 
منافسـات الدوري السـويرسي.
يف  أساسـيا  شـارك  عمـورة 
عـى  املثـر  لوجانـو  انتصـار 
مضيفـه سـيون، وذلـك بنتيجة 
2-3، ليقـوده الحتـال وصافـة 
السـويرسي. الـدوري  ترتيـب 

وسـجل عمـورة هدفـا وصنع 
آخر ليسـاهم بطريقـة فعالة يف 
انتصـار لوجانـو املجنون والذي 
األخـرة  الثوانـي  يف  تحقـق 
بفضـل الهـدف القاتـل لاعبـه 

زان سـيار.
وبذلـك، بـات لوجانـو يحتـل 
املركـز الثانـي يف ترتيب الدوري 
السـويرسي برصيـد 26 نقطـة 

بفـارق 8 نقاط عـن يونج بويز 
ملتصدر. ا

أزال  األخـر  عمـورة  تألـق 
عنـه الكثر مـن الضغـوط بعد 
االنتقـادات التـي تعـرض لها يف 
الفـرة املاضيـة مـن الصحافـة 
تخبـط  بسـبب  السـويرسية 

مسـتواه.
فضـا عـن ذلـك، فـإن هـذا 
التألـق سـيجعل الاعـب يدخل 
وبقوة حسـابات جمـال بلمايض 
مـدرب منتحـب الجزائـر قبـل 
املعسـكر املقبل يف شـهر مارس.

اليوم، يكون  وبحسـاب مباراة 
عمـورة قـد خـاض 15 مبـاراة 
هـذا املوسـم يف كل املسـابقات، 
سـجل فيهـا 4 أهـداف وصنـع 

وحيدا. هدفـا 

أنـدي  الجزائـري  النجـم  يتمسـك 
ديلـور بمغـادرة نـادي نيـس خـال 
فـرة االنتقـاالت الشـتوية، وذلك رغم 

تواصـل عقـده حتـى عـام 2024.
فريـق  تدريبـات  ديلـور  وقاطـع 
الجنوب الفرني يف خطـوة تصعيدية 
تهـدف ملنحـه الضـوء األخـر مـن 
أجـل الرحيـل وتحديدا صـوب نانت.
وتجـدر اإلشـارة إىل أن ديلور انضم 
لنيـس خـال املركاتـو الصيفي لعام 
مبـاراة   55 يف  معـه  2021 وشـارك 
بمختلـف املسـابقات سـجل خالهـا 
تمريـرات   5 وأهـدى  هدفـا   25 يف 

. سمة حا
عـرب  الصبـاح"  "اخبـار  وترصـد 
التقريـر التـايل 3 أسـباب وراء تمـرد 
أنـدي ديلـور عى نـادي نيـس خال 

الفـرة األخـرة.
باريس سان جرمان

كريسـتوف  املـدرب  رحيـل  شـكل 
جالتييـه نحـو باريس سـان جرمان 
خاصـة  الجزائـري  للنجـم  صدمـة 
وأن األخـر كان سـباب رئيسـيا وراء 
تعاقـده مـع نيـس يف صيـف 2021.

وكان املـدرب صاحـب الــ56 عاما 
أقنـع أنـدي ديلـور بمغـادرة نـادي 
وضعيتـه  رغـم  وذلـك  مونبلييـه 
الجيـدة يف الفريـق خال تلـك الفرة.
ودخـل أنـدي ديلـور يف صـدام مع 
مدربه السـابق، السـويرسي لوسـيان 
مؤخـرا  إقالتـه  تمـت  الـذي  فافـر، 

بسـبب ضعـف النتائـج.

األجواء املشحونة
كشـف صحيفـة "نيس ماتـن" أن 
نجم الجزائـر يعيش وضعية نفسـية 
صعبـة يف نـادي نيس بسـبب األجواء 

املشـحونة يف صفـوف الفريق.
وفشـل نـادي الجنـوب الفرنـي يف 
تحقيـق نتائـج إيجابية خال املوسـم 
الحـايل، حيـث يحتـل املركـز العارش 
برصيـد  العـام  الرتيـب  جـدول  يف 
25 نقطـة، عـى بعـد 22 نقطـة من 

املتصـدر باريـس سـان جرمـان.
ورغـم تواجـد العبـن جزائرين يف 
صفـوف الفريـق، فشـل أنـدي ديلور 
يف التأقلم بشـكل تام مـع أجواء نادي 
سـلبي  بشـكل  انعكـس  ممـا  نيـس 
عـى مـردوده خاصـة خـال الفـرة 

األخـرة.
عدم الوفاء بالعهد

أخلـف جـان بيـر ريفيـار رئيـس 
النجـم  تجـاه  وعـوده  نيـس  نـادي 
الجزائـري أنـدي ديلـور واملتمثلـة يف 

تمديـد عقـده لفـرة إضافيـة
الجزائـر  منتخـب  مهاجـم  وكان 
قبـل  مـن  رصيحـة  وعـودا  تلقـى 
الرجل القـوي لنادي الجنـوب بتمديد 
عقده الـذي ينتهي عـام 2024 ليمتد 
األخـر  أن  غـر  إضافيـن،  لعامـن 
تراجـع عـن ذلـك ألسـباب مجهولة.
وخلفـت هـذه الخطوة غضبـا كبرا 
لـدى الـدويل الجزائـري الـذي قـرر 
مغـادرة نيـس كـرد فعـل منـه عـى 
عدم احـرام رئيس النـادي لتعهداته.

�صنع و�صجل.. محمد �لأمين 
عمورة يقود لوجانو لو�صافة 

�لدوري �ل�صوي�صري

�أبرزها باري�س �صان جيرمان.. 3 �أ�صباب 
ور�ء تمرد �أندي ديلور على ني�س

يواصـل جمال بلمـايض، مـدرب منتخب 
الجزائـر، رصد العديد مـن املواهب الواعدة 
من أصحاب الجنسـيات املزدوجـة، تمهيدا 

لاسـتعانة بهم خال الفـرة املقبلة.
خـال  نجـح  السـعادة"  "وزيـر  وكان 
الفـرة األخـرة يف إقنـاع الثنائـي فـارس 
الفرنـي وريـان  شـايبي موهبـة تولـوز 
آيت نـوري الظهـر األيـرس لولفرهامبتون 
"الخـر". منتخـب  بتمثيـل  اإلنجليـزي 

كمـا تؤكد كل املـؤرشات أن حسـام عوار 
نجـم أوملبيـك ليـون الفرنـي يف طريقـه 
لتغيـر جنسـيته الكرويـة من فرنسـية إىل 

ئرية. جزا
فينيـك"،  "فوتبـول  موقـع  وكشـف 
املتخصـص يف متابعـة الكـرة الجزائريـة، 
عـن تواجـد رغبـة قويـة مـن قبـل جمال 
بلمـايض يف الفـوز بخدمات املوهبة وسـيم 
قـداري بوليف، الـذي قـدم أوراق اعتماده 
منافسـات  خـال  إسـبانيول  نـادي  مـع 

اإلسـباني. الـدوري 

من هو وسيم قداري بوليف؟
ولد املدافـع الجزائري الواعـد عام 2005 
بمدينـة تاراسـا بمنطقـة كتالونيـا ألبوين 
قانونـا  مؤهـل  بالتـايل  وهـو  جزائريـن، 

لحمـل قميـي "الخـر" و"الروخـا".
وسـبق لاعـب الواعـد أن مثـل منتخبات 
إسـبانيا تحـت 17 و19 عامـا، كما خاض 
الجزائـر  مباراتـن وديتـن مـع منتخـب 

تحـت 18 عامـا أمام فرنسـا.
مسـرته  بوليـف  قـداري  وسـيم  وبـدأ 
الكرويـة مـع نـادي إسـبانيول الـذي قام 
املوسـم  خـال  األول  للفريـق  بتصعيـده 

الحـايل، حيـث شـارك معـه يف 6 مباريات 
بمختلـف املسـابقات، بواقـع وقـت لعـب 
218 دقيقـة لم يسـجل أو يصنـع فيها أي 

. ف هد
ودخـل مدافـع املحـور الشـاب يف شـهر 
سـبتمرب التاريـخ كأصغـر العـب جزائري 
يشـارك يف مبـاراة رسـمية ضمـن الدوري 
اإلسـباني، وذلـك عـن عمـر 17 عامـا و7 
أشـهر، بمناسـبة مواجهـة أتلتيـك بلبـاو 

لحسـاب الجولـة الرابعـة.
ملـف  يف  ممكنـة  الخيـارات  كل  وتبـدو 
وسـيم قـداري بوليـف بما يف ذلـك املوافقة 
عـى تغيـر جنسـيته الكروية من إسـبانية 
إىل فرنسـية، وهـو ما سيسـمح لـه بتمثيل 

"محاربـي الصحـراء".

مخزون ال ينضب من املواهب
ال يعتـرب وسـيم قـداري بوليـف املوهبـة 
التـي  املزدوجـة  الجنسـية  ذات  الوحيـدة 
تتواجـد عـى رادار جمال بلمـايض، مدرب 

منتخـب الجزائـر.
فوفقـا ملصـادر جزائريـة مطلعـة، فـإن 
القائمـة املختـرصة للمواهب مـن أصحاب 
الجنسـية املزدوجة التي يسـتهدفها "وزير 
السـعادة" تضـم عـدة أسـماء واعـدة من 
بينهـا أيمـن بـن عـروس العـب الوسـط 
اإلنجليـزي،  سـيتي  لربيسـتول  املدافـع 
وأيضـا جوريـس رحو صانع لعـب أوملبيك 

مارسـيليا الفرنـي.
تغيـر  قـرر  بلمـايض  جمـال  وكان 
مواليـد  مـع  التعامـل  يف  اسـراتيجيته 
أوروبـا بعد أن اشـرط سـابقا قيـام هؤالء 
الاعبن بتغير جنسـيتهم الكروية بشـكل 
طوعـي للنظـر يف إمكانيـة االسـتفادة من 

خدماتهـم.
ويسـعى النجم األسـبق ملانشسـر سيتي 
اإلنجليـزي إلعـادة بناء منتخب قـوي قادر 
عـى التتويـج بلقـب النسـخة املقبلـة من 
بطولـة كأس أمـم أفريقيـا "كـوت ديفوار 

."2024

عـدة  بـروز  األخـرة  السـنوات  شـهدت 
مواهـب يف منطقة شـمال أفريقيا، رشـحها 
عـدد كبـر مـن املاحظن لرسـم مسـرة 

موفقـة يف عالـم السـاحرة املسـتديرة.
والجزائـر  تونـس  منتخبـات  وتملـك 
املواهـب  مـن  هائـا  مخزونـا  واملغـرب 
املحليـة،  املتخرجـة يف دورياتهـا  الواعـدة 
القـارة  أنديـة  شـبان  مـدارس  بجانـب 

العجـوز.
التقريـر  الصبـاح عـرب  وترصـد أخبـار 
شـمال  مـن  نجـوم  مشـاريع   3 التـايل 
أفريقيـا، فشـلوا يف إثبـات وجودهـم رغـم 

خارقـة. فنيـة  مؤهـات  امتاكهـم 

إسحاق بوصوف
املهاجـم صاحب الـ21 عاما تألق بشـكل 
وفـاق  نـادي  مـع  بداياتـه  خـال  الفـت 
ملحـات  قـدم  حيـث  الجزائـري،  سـطيف 
رائعـة مما جعـل عـددا كبرا مـن متابعي 
لقـب  عليـه  يطلقـون  الجزائريـة  الكـرة 

الجديـد". "محـرز 
وكان بوصـوف تواجـد عـى رادار عـدة 
أنديـة أوروبيـة، قبـل أن يفضـل االنتقـال 
لنـادي لوميـل البلجيكـي التابـع ملجموعة 
سـيتي فوتبـول املالكـة لنـادي مانشسـر 

سـيتي اإلنجليـزي.
إثبـات  يف  بوصـوف  إسـحاق  وفشـل 
بـدوري  املنافـس  الفريـق  مـع  وجـوده 
الدرجـة الثانيـة يف بلجيـكا، حيـث اكتفـى 
باملشـاركة يف 17 مبـاراة أسـهم خالها يف 

3 أهـداف مـا بـن صناعـة وتسـجيل.
وأمـام خروجـه مـن حسـابات لوميـل، 
اضطـر الجناح الشـاب للعـودة إىل الجزائر 
مـن بوابـة فريـق شـباب بلـوزداد الـذي 
الصيفـي  املركاتـو  خـال  إليـه  انضـم 
املـايض عـى سـبيل اإلعـارة لعـام واحـد.

هاشم مستور
صانـع األلعـاب املغربـي يعتـرب إحـدى 
أبـرز املواهـب املتخرجة يف مدرسـة شـبان 
ميـان اإليطـايل، حيـث تألـق مـع مختلف 

فـرق الفئـات السـنية بالنادي.
اإلمكانـات الكبـرة التـي أظهرها هاشـم 
مسـتور يف بدايـة مسـرته الكرويـة دفعت 
لتغيـر  القـدم  لكـرة  املغربـي  باالتحـاد 
جنسـيته الكروية من إيطاليـة إىل مغربية، 
وهـو مـا سـمح لـه بالظهـور مع "أسـود 

األطلـس" عـام 2015.
إثبـات وجـوده مـع  وفشـل مسـتور يف 
الفريـق األول لـ"الروسـونري"، ليخوض 
عـدة مغامـرات عى سـبيل اإلعارة فشـلت 
كلهـا تباعـا مـع ماالجـا اإلسـباني وزفوله 
الهولنـدي، بجانـب بـاس الميـا اليونانـي، 

فضـا عـن ريجينـا وكابـري اإليطالين.
وينشـط الاعـب صاحـب الــ24 عامـا 
حاليا مـع نادي نهضـة الزمامرة الناشـط 
ولـو  املغربـي،  الثانيـة  الدرجـة  دوري  يف 
الـوداد  بنـادي  ارتبـط مؤخـرا  اسـمه  أن 

البيضـاوي. الريـايض 

بسام الرصاريف
يعتـرب الجناح صاحب الــ25 عاما يعترب 
أحـد أبـرز العبـي جيلـه يف تونـس، كمـا 
رشـحه عدد كبـر مـن املاحظـن القتفاء 
أثر يوسـف املسـاكني قائد منتخب نسـور 

ج. قرطا
وقـدم بسـام الـرصاريف مسـتويات قوية 
يف بداياتـه مـع النـادي اإلفريقـي، وهو ما 
دفع بنـادي نيـس الفرنـي للتعاقـد معه 
عـام 2017 يف صفقـة بلغـت قيمتهـا 1.5 

يورو. مليـون 
وفشـل الاعب يف إثبات وجـوده بالدوري 
الفرنـي، ليضطر بعدهـا لانتقال للدوري 
البلجيكـي مـن بوابة زولتـه فاريجيم الذي 
شـارك معه يف 37 مبـاراة لم يسـجل فيها 

هدف. أي 
وأمـام غياب العـروض األوروبيـة، تعاقد 
الاعـب التوني خـال املركاتو الشـتوي 
يف  الكويتـي  العربـي  نـادي  مـع  الحـايل 

انتقـال حر. صفقـة 

جابري ه

جابري ه

جابري ه
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ُرفـع السـتار، يوم األحـد، عن 
املنافس الذي سـيواجهه أشـبال 
بوقـرة يف الـدور الثانـي لبطولة 
إفريقيـا لالعبني املحليني  "شـان 

."2022
وبعد نجـاح املنتخب اإليفواري 
يف تخطـي أوغندا، هذه األمسـية، 
يبـدو أن " الخرض " سـيكونون 
عـى موعـد معـه عـى أرضيـة 
ملعب نيلسـون مانديـال يوم 27 

املقبل. جانفـي 

هـذا وكان الفيلـة قـد تغلبـوا 
مقابـل  بثالثيـة  أوغنـدا  عـى 
هدف واحـد ، واسـتطاعوا جمع 
4 نقاط ليرتتبـوا يف املركز الثاني 

يف املجموعـة بعـد السـنغال. 
 " "الخـرض  تخطـى  فيمـا 
هـدف  بنتيجـة  املوزنبيـق 
مقابـل ال يشء ، نتيجـة ضمنـت 
الكاملـة  العالمـة  الجزائـر  بهـا 
والصـدارة يف يف الجولـة الثالثـة 
عـن املجموعة األوىل بــ 9 نقاط.

أعلنـت الكونفدراليـة اإلفريقيـة 
لكـرة القدم )الكاف(، يـوم األحد، 
عـن تنظيـم يـوم مفتـوح لحكام 
أمـم  لبطولـة  السـابعة  النسـخة 
إفريقيـا لالعبـني املحليـني لكـرة 
 )2022 القـدم بالجزائـر )شـان 
مـع ممثـي وسـائل اإلعـالم, هذا 
جويليـة   5 بملعـب  الخميـس 

األوملبـي.
ندعـو  الـكاف:  بيـان  يف  جـاء 
ممثـي وسـائل اإلعـالم املعتمـدة 
لتغطيـة فعاليـات  بطولـة شـان 
 - جانفـي   13( الجزائـر2022- 
4 فيفـري(, لحضـور يـوم أبواب 
مفتوحـة مـع الحكام الرئيسـيني, 
حـكام  و  املسـاعدين  والحـكام 
وذلـك  املسـاعد,  الفيديـو  تقنيـة 
يـوم الخميـس 26 جانفـي )بـدًء 
بملعـب  ليـالً(  التاسـعة  مـن 

بالجزائـر   1962 جويليـة   5
العاصمـة".

وسـيكون أمـام رجـال اإلعـالم 
الحصـة  لحضـور  الفرصـة 
التقـاط   و  للحـكام  التدريبيـة 
الصـور وتصويـر مقاطـع فيديو 
للحكام الرسـميني وذلـك يف إطار 
مباريـات  لخـوض  اسـتعدادهم 
مـن  املغلـوب  خـروج  أدوار 
املنافسـة القارية )شـان2022-(, 

ذاتـه. املصـدر  وفـق 
اليـوم  برنامـج  ويتضمـن 
صحفيـة,  حـوارات  املفتـوح, 
التحكيـم  لجنـة  رئيـس  مـع 
اإلفريقية,  للكونفدراليـة  املركزية  
نوماندييـز  ديزيـر  اإليفـواري 
دوي, و املكونـني لـدى الـكاف و 
كذا بعـض الحـكام الذين سـيتم 

. تعيينهـم

برنامـج مقابالت الجولـة الثالثة 
عـن  األول  الـدور  مـن  واألخـرة 
والخامسـة،  الرابعـة  املجموعـة 
الثالثـاء بملعبـي  اليـوم  املقـررة 
لحسـاب  بوهـران،  ميلـود هـديف 
القـدم  لكـرة  إفريقيـا  بطولـة 
)شـان2022-،  املحليني  لالعبـني 

.)2023 إىل  املؤجلـة 
 24 الثالثة/الثالثـاء  الجولـة 

:  2023 ينايـر 
املجموعة الرابعة:

موريتانيـا - مـايل  )00ر17( : 
ملعـب "ميلـود هـديف" )وهران(

أنغوال )معفى(:
املجموعة الخامسة:

النيجـر - الكامرون )00ر20(: 
ملعـب "ميلود هـديف" )وهران(

الكونغو )معفى(.

اأ�سبال بوقرة �سيواجهون المنتخب 
الإيفواري 

 يوم مفتوح للحكام مع و�سائل الإعالم 
هذا الخمي�س بملعب 5 جويلية

برنامج مقابالت المجموعتين 
الرابعة والخام�سة

ثمـن العبـون مـن املنتخـب الجزائـري الفوز 
املحقـق عـى منتخـب موزامبيق بهـدف نظيف 
أمـم  كأس  لبطولـة  األوىل  املجموعـة  وتصـدر 
 2022 "شـان"  املحليـني  لالعبـني  أفريقيـا 
الجاريـة وقائعهـا يف الجزائـر حتـى 4 فربايـر 

. ملقبل ا
وتحـدث حسـني دهـري بعـد نهايـة املباراة 
"العربـي  وحرضهـا  الصحافيـني  منطقـة  يف 
الجديـد"، إذ قـال: "الفـوز لم يكن سـهالً أمام 
منتخـب موزامبيقـي منظـم للغاية واسـتطاع 
الفـوز عـى منتخـب ليبيـا، لكـن اسـتفدنا من 
الرتكيـز العايل ومـن الجيـد كذلك أننا لـم نتلق 

أي هـدف يف هـذه املنافسـة".
أمـا الظهـر األيـر يوسـف لعـوايف فقـال: 
املجموعـة  يف صـدارة  كان مسـتحقاً  "التأهـل 
يجـب أن نشـكر كل الالعبـني والجهـاز الفني، 
أشـكر كذلـك الجماهـر التـي سـاندتنا بقوة، 
الثانـي  الـدور  اآلن علينـا الرتكيـز عـى لقـاء 

واالسـتمرار يف هـذا الطريـق".
وأضـاف نجم فريق شـباب بلـوزداد "اعتدنا 
ومعاملـه،  مانديـال  نيلسـون  ملعـب  عـى  اآلن 

ومـن الجيـد أننـا سـنواصل فيـه مبارياتنـا يف 
هـذه البطولـة، علينـا فقـط الرتكيـز وتطبيـق 
تعليمـات املـدرب الـذي لديـه الحـق يف اختيار 
التشـكيلة التـي يراها مناسـبة للمباريـات وما 

علينـا إال احـرتام قرارتـه".
الجزائـر  مولوديـة  العـب  كذلـك  وتحـّدث 
الطاهـر فتح اللـه قائالً "مـن الرائـع أن تلعب 

بقميص منتخـب الجزائر مثل هذه املنافسـات، 
ال يسـعني إال أن أشـكر املـدرب مجيـد بوقـرة 
عـى ثقتـه العاليـة رغم أننـي مـررت بظروف 
التـي  اإلصابـة  بعـد  شـهر  آخـر  يف  صعبـة 
تعرضـت لهـا، كمـا ال ننـى أن نوجه الشـكر 
لهـذه الجماهـر التـي تواصـل دعمنـا بقوة يف 

البطولة". هـذه 

إىل  بحاجـة  الكامـرون  منتخـب  سـيكون 
نقطة واحـدة عندمـا يواجه اليوم الثالثاء )سـا 
00ر20( بملعـب ميلـود هديف بوهـران، نظره 
مـن النيجـر لحسـاب الجولـة الثالثـة واألخرة 
للمجموعـة الخامسـة، وذلـك للتأهـل إىل ربـع 
نهائـي البطولـة اإلفريقيـة لألمم )شـان( لكرة 

القـدم للمحليـني التـي تسـتضيفها الجزائر.
وباملقابـل، ال بديـل للمنافـس النيجـري غـر 
الفـوز، ملواصلة املغامرة بعدمـا اكتفى بالتعادل 
السـلبي يف خرجتـه األوىل أمـام الكونغـو التـي 
خرجـت من السـباق وغـادرت املنافسـة مبكرا.
ويـدرك مـدرب النيجـر، هارونـا دوال، بـأن 
أشـباله سـيلعبون باملناسـبة "نهائيا حقيقيا", 
يتحـدد خاللـه مصرهـم يف الـدورة، حيث أكد 
يف هـذا السـياق بأن فريقـه يملك كامـل أوراقه 
بني بيـده، معتربا بـأن التغلب عـى الكامرون، 
الفائـز يف مباراتـه األوىل عـى حسـاب الكونغو 

بهـدف نظيـف، ''ممكن''.
ولتحقيـق هـذا املبتغى، ركز املسـؤول التقني 
األول عـن تشـكيلة 'مينا' النيجريـة عى الجانب 
األول  اللقـاء  نهايـة  يف  أكـد  بعدمـا  املعنـوي، 
ضـد الكونغـو بـأن العبيـه بحاجـة إىل تحفيز 
ومنحهـم الثقـة الالزمـة الجتياز عقبة 'األسـود 

املروضة'. غـر 
وفضـال عـن ذلـك، فـإن هارونـا دوال يعتقد 
الغـد  ملبـاراة  الثالثـة  بالنقـاط  الظفـر  بـأن 
يحتـاج أيضـا إىل الفعالية أمام مرمـى املنافس، 
وهـي امليـزة التـي افتقدهـا أشـباله يف املقابلة 

األوىل الجمعـة الفـارط.
الكامـرون  العبـو  يخـوض  باملقابـل، 
املبـاراة بأكثـر أريحيـة، بمـا أنهـم يتصدرون 
أيضـا  ويملكـون  نقـاط(   3( مجموعتهـم 
األفضليـة مـن الجانـب البدنـي، بعدمـا مكثوا 
للراحـة ملدة أسـبوع كامـل، أي منـذ خرجتهم 

األوىل ضـد الكونغـو منتصف األسـبوع الفارط 
.)1-0( منترصيـن  منهـا  خرجـوا  والتـي 

وألنهـم اكتفـوا باملرتبـة الرابعـة يف النسـخة 
السـابقة التي اسـتضافتها بالدهم، فإن أشـبال 
املـدرب أليـوم سـايدو، يسـعون لـرد االعتبـار 
ألنفسـهم، وهـو مـا تجى منـذ مباراتهـم األوىل 
أمـام الكونغـو التـي أظهـروا فيهـا اسـتعدادا 

جيـدا للعـب األدوار األوىل يف املنافسـة.
ومـع ذلـك، فـإن الحـذر مطلوب مـن طرف 
'األسـود غر املروضـة' أمام منافـس ليس لديه 
مـا يخره وسـرمي بـكل ثقلـه يف الهجوم من 
أجـل قلـب املوازين يف هـذه املجموعـة، وهو ما 
يـرص عليـه مدربـه الـذي قـال باملناسـبة بأنه 
سـيعتمد عـى امكاناتـه للتأهـل للـدور املقبل 
صالـح  يف  املعطيـات  كل  بـأن  إدراكـه  رغـم 

. فس ملنا ا

دقت سـاعة الحقيقة ملنتخبـي موريتانيا ومايل 
اللذيـن سـيتقابالن اليوم الثالثاء )سـا 00ر17( 
بملعـب "ميلـود هـديف" بوهران من أجـل انتزاع 
التذكـرة الوحيـدة عـن املجموعة الرابعـة املؤهلة 
إىل ربـع نهائـي النسـخة السـابعة مـن بطولـة 
إفريقيـا لألمـم لكـرة القـدم للمحليني )شـان-

2022( التـي تتواصـل فعالياتهـا بالجزائر.
فبعـد مـرور جولتـني, لـم يتمكـن أي منتخب 
مـن املنتخبـات الثالثـة التـي تكون هـذا الفوج 
)مـايل, موريتانيا وأنغوال( من بسـط سـيطرته، 
بدليـل أن املباريـات الثـالث األوىل انتهـت كلهـا 
بالتعـادل وهـو األمـر الـذي أجل الحسـم يف أمر 

التأهـل إىل هـذه الجولـة الثالثـة واألخرة.
لكـن أنغوال، العضـو الثالث يف هـذه املجموعة، 
لعـب كلتـا مباراتيـه ولـم يعـد يملـك مصـره 
بـني يديـه، رغم أنـه يحتـل املرتبـة األوىل مؤقتا 
بنقطتـني مـن تعادلني اثنـني أمام مـايل )3-3( 

وموريتانيـا )0-0(.

و لتفـادي اللجـوء إىل الحسـابات املعقـدة يف 
نهايـة املشـوار، أضحـى الفـوز أمـرا حتميا عى 
مـايل وموريتانيا غـدا، و لو أن ''النسـور" املالية 
تملـك األفضلية من حيـث فارق األهـداف، حيث 
يكفيهـا التعـادل إيجابيـا للتأهـل بعدمـا كانت 
قد سـجلت ثالثة أهـداف يف مقابلتهـا األوىل ضد 
أنغـوال، يف الوقـت الـذي اكتفـى منافسـها غـدا 

السـلبي. بالتعادل 
الديـن  أمـر  "املرابطـون"  مـدرب  يـدرك  و 
عبـدو ذلـك، حيـث سـارع للتأكيـد، يف نهايـة 
املبـاراة السـابقة ألشـباله، بـأن هـؤالء يملكون 
مصرهـم بني أيديهـم، ويدركـون بأنـه ال بديل 
لهـم غـر الفـوز للتأهل، بمـا أن فـارق األهداف 

ليـس يف صالحهـم.
لكـن املأمورية, لـن تكون بالتأكيد سـهلة أمام 
منافـس يطمـح للتتويـج باللقـب القـاري الذي 
كان قـد ضيعه يف النسـخة السـابقة بالكامرون 
عندمـا خـر املبـاراة النهائيـة، وذلـك يف ثانـي 

مـرة يصل فيهـا إىل املحطة األخرة مـن نهائيات 
هـذه املنافسـة القاريـة التـي عرفت النـور عام 

.2009
غـر أنـه وقبـل التفكـر يف النهائـي الكبـر، 
يتعـني عى أشـبال مـدرب مـايل, نوهـوم دياني 
الظفـر بالنهائـي ''الصغـر'' ملجموعتهـم أمـام 
سـيخوضونه  الـذي  اللقـاء  وهـو  موريتانيـا، 
بأفضليـة أخـرى مـن الجانـب البدني بمـا أنهم 
اسـتفادوا مـن أسـبوع كامـل للراحـة مقارنـة 
بمنافسـهم الـذي لعـب لقـاءه السـابق الجمعة 

الفارطـة.
لكـن ذلـك قـد ال يكفي وحـده لصنـع الفارق، 
ملنتخـب  الجيـدة  الديناميكيـة  ظـل  يف  سـيما 
13 مقابلـة  موريتانيـا الـذي لـم ينهـزم منـذ 
مـن  خاليـا  سـجله  عـى  للحفـاظ  ويسـعى 
الخسـارة وبالتايل تأكيـد التطور امللحـوظ الذي 
سـجلته املنتخبـات املوريتانيـة ملختلف األصناف 

يف السـنوات األخـرة.
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لعبو المنتخب الجزائري ي�سيدون بدعم الجماهير 
ويوجهون هذه الر�سالة

الكاميرون في رحلة البحث عن نقطة اأمام النيجر 
للمرور اإلى ربع النهائي

موريتانيا-مالي: تذكرة ربع النهائي في المزاد

الدور الثاني لـ”شان 2022”

شان 2022 :

شان2022-/الجولة الثالثة واألخيرة: 

تأهل بفوز ساحق

كشـف مـدرب منتخـب كوت 
سـوهايلو  للمحليـني،  ديفـوار 
أكثـر مـا يخيفـه  ايـدارا، عـن 
قبـل مواجهة املنتخـب الوطني، 

يف ربـع نهائـي الشـان.
ونقل املوقع الرسـمي للشـان، 
قـال:  أيـن  ايـدارا،  ترصيحـات 
“الجزائـر منافـس مـن العيـار 
نكـون  أن  يجـب  الثقيـل، 
أقويـاء مـن الناحيـة الذهنية يف 

مواجهتهـم”.
كمـا أضـاف: “متخـوف مـن 
الجزائـري  الجمهـور  ضغـط 
أكثـر مـن خـويف مـن  الرائـع، 
مواجهـة املنتخـب الجزائـري”.

الوطنـي  املنتخـب  أن  يذكـر 
نظـره  يواجـه  للمحليـني، 
اإليفـواري، يوم الجمعـة املقبل، 
النهائي  الربـع  الـدور  لحسـاب 

الشـان. لبطولـة 

للمنتخـب  الفنـي  املديـر  قـرر 
مارتينـز  كورينتـني  الليبـي، 
عقـب  منصبـه  مـن  االسـتقالة 
خيبـات  تجربـة قصـرة حملـت 
أمل وفشـال يف املنافسات الرسمية 
واملباريـات الوديـة، وأكـد ملقربيه 
قـراره بعـد اإلقصـاء مـن بطولة 
املحليـني  لالعبـني  أفريقيـا  أمـم 
التي تـدور فعالياتهـا يف الجزائر.

"ويسـت  صحيفـة  وكشـفت 
فرانـس" الفرنسـية، مسـاء أمس 
مارتينـز  اسـتقالة  عـن  األحـد، 
مبارشة بعـد املبـاراة األخرة التي 
فاز فيهـا عـى املنتخـب اإلثيوبي 
وجـاء  السـبت،  أمـس  أول   3-1
قـراره عى ضـوء النتائج السـيئة 
الرسـمية،  مشـاركاته  آخـر  يف 
املنتخـب  قيـادة  عـن  وعجـزه 
املحـي إىل التألـق خالل "شـان" 

الجزائـر.
قيـادة  يف  مارتينـز  وفشـل 
النهضـة الكرويـة يف ليبيـا وهـو 
الـذي وّقع عـى عقـده يف إبريل/ 
معـه  وحمـل   ،2022 نيسـان 
املحـي  املسـتوى  عـى  مرشوعـاً 
وإعـادة املنتخب األول للمشـاركة 
لكـن  أفريقيـا،  أمـم  كأس  يف 

ويف  "كان"  تصفيـات  يف  نتائجـه 
بطولـة أفريقيـا للمحليـني عّجلت 

رحيلـه. يف 
وحقـق مارتينـز فـوزاً صعباً يف 
أول مبـاراة عـى رأس "فرسـان 
املتوسـط" بتصفيـات كأس أمـم 
بوتسـوانا  ضـد   2023 أفريقيـا 
بهـدف وحيـد، قبل أن يسـقط يف 
لقائـه الثانـي ضد منتخـب غينيا 
نظيفـني،  بهدفـني  االسـتوائية 
املنتخـب  الخيبـات مـع  لتسـتمر 

. ملحي ا
وخـاض مارتينـز مباريات ودية 
ليبيـا،  احتضنتهـا  بطولـة  عـرب 
وتعـادل يف أول لقاء ضـد أوغندا، 
بهدفـني  تنزانيـا  ضـد  فـاز  ثـم 

. حد لوا
الفرنـي تنظيم  وقـرر املـدرب 
قبـل  املحـي  للمنتخـب  معسـكر 
أفريقيـا  بطولـة  معـرتك  دخـول 
الصدمة  املحليـني، وكانت  لالعبني 
كبـرة بعـد أن انهـزم يف مباراتني 
وديتـني ضـد الكونغـو وسـاحل 
يف  الخيبـات  لتتواصـل  العـاج، 
املنافسـة بهزيمتني أمـام الجزائر 
كاف  غـر  وفـوز  وموزمبيـق، 
للتأهـل كان ضد منتخـب إثيوبيا.

مدرب كوت ديفوار يك�سف عن 
مخاوفه قبل مواجهة الجزائر

الفرن�سي مارتينز يقرر ال�ستقالة 
من تدريب منتخب ليبيا

أثنـى رئيـس االتحـاد اإليفـواري لكـرة 
عـى  ديالـو،  ادريـس  ياسـني  القـدم، 
أكـد  كمـا  للمحليـني،  الوطنـي  املنتخـب 
جاهزيـة منتخبـه ملبـاراة الربـع نهائـي.
ورصح ادريـس ديالـو، “الجزائـر تملك 
منتخـب جـد قـوي، بدليـل فوزهـم بكل 

مبارياتـه دور املجموعـات”.
كمـا أضـاف رئيـس االتحاد اإليفـواري: 
“أعتـرب املنتخـب الجزائـري هـو املرشـح 
لهـذه  املنظـم  البلـد  كونـه  األقـوى، 

البطولـة”.
وتابع ياسـني ادريـس ديالـو: “منتخبنا 
يف أتـم جاهزيتـه، واتمنى أن يقـدم مباراة 

يف املسـتوى أمام املنتخـب الجزائري”

الجزائر تملك مالعب جميلة وقامت 
بتنظيم جيّد للشان”

ادريـس ديالـو رئيـس  كشـف ياسـني 
عـن  القـدم  لكـرة  اإليفـواري  اإلتحـاد 
الهـدف الرئيـي وراء حضـوره مباريات 
الشـان و إطالعه عـى املالعـب الجزائرية.
“بعدمـا  امـس  ديالـو  ادريـس  وقـال 

العالـم  أخذنـا نظـرة عـن تنظيـم كأس 
اجـل  مـن  الجزائـر  إىل  أتينـا  قطـر،  يف 
أخـذ نظـرة أخـرى عـن التنظيـم الجيّـد 
للجزائريـني لهـذه الطبعـة من الشـان”.
وأضاف ديالو “سنسـعى للقيام بتنظيم 
أجمـل كان يف إفريقيـا ألنهـم سـيكون يف 

بلد جميـل و مرحـب بالجميع”.
كمـا ختـم يف جواب عـن إمكانيـة تنظيم 
2025 “ملـف احتضـان  الجزائـر لـكان 
كان 2025، ليس مـن صالحياتي الحديث 
عنهـا وإنمـا القـرار مـن قبل املسـؤولني 

الـكاف”. عن 

تأهـل منتخب السـنغال للدور ربـع النهائي 
مـن بطولـة شـان الجزائـر و تفـادى بذلـك 
الحسـابات املعقـدة بعدما حقق فوزا سـاحقا 
عى منتخـب الكونغـو الديموقراطيـة بنتيجة 
3 مقابـل 0، )0-1 يف الشـوط األول( خـالل 
املبـاراة التـي لعبت سـهرة يوم األحـد بملعب 
"19 مـاي 1956" بعنابـة لحسـاب الجولـة 
الثالثـة عـن املجموعـة الثانية لهذه املنافسـة 
 13 التـي تحتضنهـا الجزائـر مـن  القاريـة 

4 فرباير. إىل  ينايـر 
الجزئيـات  عـى  اللقـاء  هـذا  لعـب  قـد  و 
الهـدف  أن  الهفـوات حتـى  يف  االسـتثمار  و 
األول للسـنغال أتـى إثـر خطأ مـن املدافعني 
الكونغوليني. كمـا أن سـيناريو الهدف املبكر 
و االسـتفادة مـن الزيـادة العدديـة بعد حالة 
الطـرد التـي تعـرض لهـا منتخـب الكونغو 
الديموقراطيـة سـهل كثـرا من مهمة أسـود 

. نغا لترا ا
بفرصـة خطـرة  املبـاراة  اسـتهلت  قـد  و 
األوىل  الدقيقـة  يف  الكونغوليـة  الفهـود  مـن 
أخرجهـا بصعوبة الحـارس ''يس'' ثـم تلتها 
هجمـة مرتدة من أسـود الترانغـا يف الدقيقة 
أن  إال  الشـباك  يف  ديالـو  أسـكنها  السـابعة 

الحكـم ألغـى الهـدف بداعـي التسـلل.
بعـد ذلك بحـث كل فريق عـن مباغتة اآلخر 
من خـالل االعتمـاد عـى الرعة و التسـديد 
من خـارج منطقـة العمليـات بالنظـر إىل أن 
كل منتخـب لعـب تحـت الضغـط و التخوف 

اإلقصاء. مـن 
بـاب  افتتـاح  يف  السـباق  السـنغال  كان  و 
التسـجيل يف الدقيقـة 23 إثر ركنية اسـتغلها 
ارتطمـت  بتسـديدة  كامـارا  القائـد  املدافـع 
بالدفـاع الكونغـويل و توجهـت نحـو الالعب 
عصمـان ديـوف الـذي كان وجهـا لوجـه مع 

الحـارس و وضعهـا بهـدوء يف الشـباك.
شـهية منتخـب أسـود الترانغـا زادت بعد 
هذا الهـدف حيث اسـتثمر العبـوه يف الدقيقة 
37 يف هجمـة مرتدة خاطفة أتـت إثر تمريرة 
يف العمـق للمهاجـم ديـوف الذي تـم عرقلته 
مـن طـرف املدافـع مونديكـو الـذي تعرض 
للطـرد فيمـا تراجـع الحكـم عـن قـرار منح 
ركلـة جزاء للسـنغال إثـر هـذه املخالفة بعد 
االحتـكام لتقنيـة الحكـم املسـاعد بالفيديـو 

)الفار(.

الشـوط الثانـي شـهد إجراء ثالثـة تغيرات 
من جانب منتخـب الكونغـو الديموقراطية يف 
محاولـة مـن مدربـه أوتيـس نغومـا إليقاف 
املـد الهجومـي السـنغايل و وابـل تسـديدات 
العبيـه الذين رافقتهـم عقدة نقـص الفعالية 
رغـم سـيطرتهم عـى املباراة السـيما رأسـية 
الخصـم  فيهـا حـارس  تألـق  التـي  ديـوف 

وأخرجهـا يف الدقيقـة 69.
و لـم يسـتطع فريـق "الفهـود" الصمـود 
كثـرا حيث اسـتطاع العبـو السـنغال إضافة 
الهـدف الثانـي يف الدقيقـة 74 بعـد هجمـة 
عكسـية اسـتغلها بـاب ديالو مـن تمريرة يف 

العمـق و توغـل يف منطقة العمليـات و تغلب 
عـى الدفـاع و الحـارس بتسـديدة أسـكنها 

الخصم. برباعـة يف شـباك 
هـدف تعميق الجـراح و القضـاء عى أحالم 
أن  بعـد   77 الدقيقـة  يف  جـاء  الكونغوليـني 
توغـل املهاجـم مليـك عـى الجهـة اليمنـى و 
باغـت الجميـع بتسـديدة غرت مـن اتجاهها 
بعـد تدخـل مدافـع الخصـم يف محاولـة منه 
إلبعادهـا و هـو الهـدف الـذي تأكـد حكـم 
املبـاراة مـن رشعيتـه بعـد رجوعـه لتقنيـة 

. ر لفا ا

جابري ه

جابري ه

جابري ه
جابري ه

ادري�سا ديالو: المنتخب الجزائري قوي لكننا جاهزون لمواجهته

منتخب ال�سنغال يتجاوز الكونغو الديمقراطية

شان 2022

اسـتدعى املـدرب الوطنـي للفريـق الوطنـي لكـرة القدم  
ألقـل مـن 17 سـنة، أرزقـي رمـان، 21 العبـا مـن بينهـم 
العبـان جديـدان للدخـول يف تربـص مغلق بالشـلف )غرب 
الوطـن(، مخصـص لتحضـر كأس إفريقيـا لألمـم لهـذه 
الفئـة، املقـررة هـذه السـنة بالجزائـر، حسـبما أفادته يوم 
األحـد االتحاديـة الجزائريـة لكـرة القـدم يف بيـان لهـا عى 

موقعهـا الرسـمي.
والوجهـان الجديـدان هما إليـاس نايت عبـد العزيز )نادي 
فرسـاي الفرنـي(، و إلياس يسـر أدوس املنتمـي لنجم بن 

عكنـون )الجزائر(.
ويأتـي اسـتدعاء الالعبـني املذكوريـن، "وراء رغبـة رمان 

يف معاينتهمـا تحسـبا السـتدعائهما املحتمـل ملنافسـة، كان 
توتـال إينرجي-الجزائـر2023-"، حسـبما أوضحته الهيئة 

بيانها. يف  الكرويـة 
ويضيـف بيـان الفـاف " أن هـذا الرتبـص املربمـج، مثلما 
الالعبـني و  لياقـة  الحفـاظ عـى  أوضحـه رمـان، يهـدف 
الوصـول بهـم إىل املسـتوى الـذي كانـوا عليـه يف الصيـف 
املـايض ملـا توجـوا بـكأس اتحـاد شـمال افريقيـا2022- 
)يوناف(". وتحسـبا لعملية اسـرتجاع املسـتوى، أعد رماش 
برنامجـا ثريـا، رشعـه بحصـة اسـرتجاع خفيفـة، أرشف 
عليهـا املـدرب الوطنـي املسـاعد واملحـرض البدنـي للفريق، 

نوغي. حسـان 

 المنتخب الوطني لقل من 17 �سنة في ترب�س بال�سلف
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أدى تسـاقط الثلـوج بواليـة خنشـلة عـرب 
عديـد بلديات ومناطق الواليـة إىل غلق العديد 
مـن الطـرق الوطنيـة و الوالئيـة و البلديـة 
مؤقتا جراء الصعوبة يف السـر بسـبب سـمك 
الثلـوج والجليـد، وحتـى املسـالك الريفيـة، 
حيـث عرفـت عديـد الطـرق مـن البلديـات 
خاصـة منهـا عـى سـبيل املثـال بوحمامـة 
،شـليا ،ملصـارة ،يابـوس عن الطويلـة بابار  
انحـراف  اىل  ادي  ممـا  السـر  يف  صعوبـة 
عـدة سـيارات وشـاحنات، أيـن تـم تدخـل 
كل مـن مصالـح الحمايـة املدنيـة ومديريـة 
االشـعال العموميـة بـكل الوسـائل املتاحـة 
والتـى اسـتطاعت ان تفتـح كل هـذه الطرق 
بصعوبـة كبـرة  لكـن الحركـة بهـا صعبة 
مصدرنـا مـن عن املكان كشـفت عـن تدخل 
كل مـن  مصالـح الحمايـة املدنية واالشـغال 
عـى  خاصـة  الوسـائل  بشـتى  العموميـة 
الطريـق الوالئـي رقم 172وتحديـدا بمنطقة 
الفـج ببولغمـان التابـع بلديـة بوحمامة كما 
تـم نـرش مـادة امللـح عـى مسـتوى الطريق 
الوطنـي رقـم 88 مابن خنشـلة وبلدية عن 
الطويلـة ناهيـك عـن الطريـق الوطنـي رقم 
32 الـذي يعـرف صعوبـة يف السـر بسـبب 

الجليـد خـال الفـرة الصباحيـة مـن نهار 
األحـد عرفت جـل الطـرق صعوبة كبـرة اال 
ان  بعـد تدخـل جـل املصالـح تم فتـح هذه 
الطـرق لكـن حسـب ذات املتحـدث عمليـة 
السـر بهـا تبقـي خطـرة مـن جانـب آخر 
ومنذ بدايـة تسـاقط الثلوج تدخلـت مديرية 
األشـغال العمومية ومصالـح الحماية املدنية 
كل  سـخروا  والذيـن  البلديـات  ومنتخبـو 
االمكانيـات لتسـهيل حركة املـرور قصد فتح 
الطـرق  أمـن جهـة أخـرى رشعـت مصالح  

االمـن والـدرك الوطني عـى مسـتوى مدينة 
خنشـلة يف التدخل باإلمكانات التى سـخرتها 
من أجـل تسـهيل الحركـة املروريـة لتمكن 
مسـتعمي هـذه الطـرق بالسـر يف ظـروف 
حسـنة  التقلبـات الجوية التـى عرفتها والية 
خنشـلة كبقية الواليات ادت  باملسـؤول االول 
عـى الجهـاز التنفيـذي  اىل التنقـل اىل عـدة 
مناطـق   وهـذا طبقـا لتعليمـات الجهـات 
العليـا ملرافقة العائـات القاطنة هنـا وهناك 

متطلباتهم. ومعرفـة 

سـّلم الهـال األحمـر الجزائـري مفاتيـح 
سـكنات جديـدة بمشـتة كاف غـراب ببلدية 
بنـي صالـح بواليـة الطـارف لثـاث عائات 
تـررت منازلها بفعـل حرائـق الغابات، اىل 
جانـب فتح "مركـز لإليواء و العبـور" ببلدية 
الحجـار، حيـث تـم إنجـاز السـكنات الثاث 
الجديـدة بمبـادرة لـذات الهيئة التـي تكفلت 
أيضـا بتجهيز مركـز اإليواء و العبـور. حيث 
الهـال  رئيسـة  حمـاوي  ابتسـام  تعهـدت 
سـتواصل  هيئتهـا  أن  الجزائـري  األحمـر 

برنامـج مرافقة العائات املتـررة عى املدى 
البعيـد مـن خـال بنـاء السـكنات وتوزيـع 
املسـاعدات ومرافقـة السـلطات العموميـة يف 
مجـال التـآزر و التضامن الوطنيـن. كما تم 
القيـام بحملة تشـجر عـى مسـتوى حديقة 
الحيوانـات برابطيـة ببلدية القالـة مع تقديم 
والعائـات  لألطفـال  نفسـية  استشـارات 
املتـررة مـن حرائـق غابات صيـف 2022 
مـن طـرف مختصـن يف املجـال، باإلضافـة 
إىل تقديـم مشـاريع مصغـرة لدعـم العائات 

 200 بـن  املاليـة  قيمتهـا  تـراوح  املعـوزة 
ألـف و 500 ألـف دج و التي سـتعود بالخر 
عليهـا وعـى كل املناطق املحرومة" باملشـاتي 

الحدودي. بالرشيـط  الواقعـة 
ولإلشـارة، فإن الهـال األحمـر الجزائري 
قـد قـام بقديـم هـذه املسـاعدات لعائـات 
 2022 لصائفـة  الغابـات  حرائـق  ضحايـا 
كمبـادرة منـه ملعالجـة االثـار االجتماعيـة و 
البيئيـة لهـذه الحرائـق عـى سـاكنة املناطق 

املتـررة.

عـن  وزو  تيـزي  واليـة  فاحـو  أعـرب 
األمطـار  لتسـاقطات  الشـديد  ارتياحهـم 
األخـرة والثلوج التـي غطت الــ67 بلدية، 
بعد فـرة كانـت توصـف بالعصيبـة نظرا 
أكـد  حيـث  السـابقة،  الجويـة  للوضعيـة 
قـايس بوخالفـة مفتـش الصحـة النباتيـة 
بمديريـة املصالح الفاحية بواليـة تيزي أن 
الفاحـن كانوا يسـتعدون العتمـاد عمليات 
الـري ابتـداء من أواخر الشـهر الجـاري أو 
أوائل شـهر فيفـري املقبل، غر أن تسـاقط 
عـى  الربـة  سيسـاعد  والثلـوج  األمطـار 
امتصـاص امليـاه كمـا يسـاهم يف تجديـد 
مخـزون امليـاه الجوفيـة واآلبـار وأحواض 
الوديـان والحواجـز املائيـة والسـدود، مما 
األمـل  أعـادت  كبـرة  أريحـة  يف  جعلهـم 

. ليهم إ

حيـث أكـد فاحون مـن مناطـق تدمايت 
وسـيدي نعمـان ودراع بـن خـدة فرحتهم 
الكبـرة بهـذه الثلـوج التي تسـجل عودتها 
الغيـاب،  بعـد عـرش سـنوات كاملـة مـن 
مـن  الكبرة"املرجـوة  "الفائـدة  مربزيـن 
هذه التسـاقطات بالنسـبة لشـعبة األشجار 
املثمـرة. نفـس األمر أكـد أن "هـذه األمطار 
والثلـوج جاءت يف الوقت املناسـب بالنسـبة 
طويلـة  فـرة  بعـد  و  الفاحـي،  للموسـم 
أوشـكنا  إذ  األمطـار،  غيـاب  مـن  نسـبيا 
الدخـول يف املنطقـة الحمـراء"، -كما قال-. 
كمـا ابرز ذات املسـؤول "الفائـدة الكبرة" 
بالنسـبة  التسـاقطات  هـذه  مـن  املرجـوة 
لشـعبتي الحبـوب و األشـجار املثمـرة عى 
وجـه خـاص ، الفتـا إىل أن "هـذه األمطـار 
درجـات  يف  بانخفـاض  املرافقـة  والثلـوج 

األوراق  ذات  األشـجار  ستسـاعد  الحـرارة 
)التـي تفقـد أوراقهـا يف فصـل الشـتاء(، 
سـيما أشـجار الفاكهـة ذات النـواة ،عـى 
الدخـول يف طـور السـكون أو الراحـة، قبل 
اسـتئناف دورتها بشـكل طبيعـي يف فصل 
الربيـع ، ممـا يبـرش بربيع جميل وموسـم 
فاحـي جيـد ". وأضـاف السـيد بوخالفـة 
أن الثلـوج و انخفـاض درجـات الحـرارة 
والطبيعـة،  الربـة  "تعقيـم"  يف  تسـاهم 
حيـث أن هـذه الظاهـرة تعـد "نوعـا مـن 
الكفـاح الطبيعـي ضد كل أعـداء املحاصيل 
)الحـرشات والفطريات(". وقـال أن "الثلج 
أعـداد  تقليـص  يف  كبـر  بشـكل  يسـاهم 
الحـرشات املـرة بالشـكل الـذي يسـمح 
قـايس  السـيد  وذكـر  فيهـا".  بالتحكـم 

بوخالفـة.
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المحلي

جراء صعوبة السير بسبب سمك الثلوج والجليد

بمبادرة من الهالل األحمر الجزائري في إطار المرافقة الدائمة للعائالت 

قالوا إنها ستساهم في تجديد مخزون المياه الجوفية 

غلق موؤقت للعديد من �لطرق �لوطنية و�لولئية
 و�لبلدية بخن�صلة 

�صكنات جديدة لفائدة �لمت�صريين من حر�ئق 2022 بالطارف

فالحو تادمايت و�صيدي نعمان وذر�ع بن خدة بتيزي وزو 
ي�صتب�صرون خير� بالأمطار 

�لدرك يحجز 11 قنطار� من �لدجاج �لفا�صد 
بم�صتودع �صري ببلدية �لهامل

تخص 22 رئيس بلدية   

دورة تكوينية لفائدة روؤ�صاء �لمجال�س 
�ل�صعبية �لبلدية بتي�صم�صيلت 

�لمتعاملين مطالبين باتخاذ كل 
�لتد�بير �لوقائية لتفادي ك�و�رث 

�لختناق بالغاز 

توزيع مقرر�ت �لإدماج �لخا�صة ب�587 
�أ�صت�اذ متعاقد بالأطو�ر �لثالث

بمبـادرة مـن وزارة الداخلية 
و الجماعـات املحليـة و التهيئة 
الـدورة  إنطلقـت   ، العمرانيـة 
رؤسـاء  لفائـدة   التكوينيـة 
البلديـة  الشـعبية  املجالـس 
املتكـون مـن 22 رئيـس بلدية، 
 10 مـع  بالتعـاون  املنظمـة 
عـرش قطاعـات وزاريـة ، حيث 
الثاني  تقـرر تنظيـم االسـبوع 

التكوينيـة  الـدورة  هـذه  مـن 
و  السـكن  بقطـاع  الخـاص 
تحـت  املدينـة  و  العمـران 
ارشاف مديـر السـكن للوالية و 
رئيـس املصلحـة اىل غايـة يوم 
 2023 جانفـي   26 الخميـس 
عـى مسـتوى  املركـز التكوين 
املهنـي والتمهـن " الحـاج بن 

تيسمسـيلت. علـة 

مديريـة  مصالـح  حـّذرت 
“سـونلغاز”بالوادي  التوزيـع 
مـن  جملـة  التخـاذ  املتعاملـن 
التدابـر الوقائية لتفـادي كوارث 
إىل  داعيـة  بالغـاز.  االختنـاق 
وضعـت تحت تـرصف املواطنن 
 ”3303“ األخـر  الرقـم 
ليتمكنـوا مـن االتصـال بتقنيـي 
يف  التدخـل  أجـل  مـن  الرشكـة 
حالة الشـك يف وجـود ترسب غاز 
أو عطـب عـى مسـتوى األجهزة، 
حـوادث  وقـوع  لتفـادي  وذلـك 
مميتـة، تزامنًـا مـع االنخفـاض 
يف درجـات الحرارة واالسـتعمال 

مـن  التدفئـة  ألجهـزة  الكبـرة 
طـرف السـكان، نظـًرا لبعـض 
األمنيـة،  التدابـر  التجـاوزات يف 
التـي وصفتها بالخطـرة، وتهّدد 
وقـت.  أي  يف  املواطـن  حيـاة 
مؤسسـة  أن  اإلشـارة،  تجـدر 
منـذ  أطلقـت  قـد  "سـونلغاز"، 
مـّدة حملـة تحسيسـية توعويـة 
سـوء  اخطـار  مـن  للوقايـة 
الطبيعـي،  الغـاز  اسـتعمال 
الوقايـة  ثقافـة  غـرس  بهـدف 
الواجـب  األمنيـة  واملقاييـس 
اتباعهـا لـدى رشائـح املجتمـع.

ظـرف  يف  تمـت  العمليـة 
قيـايس بعـد صـدور قـرار رئيس 
الفئـة  هـذه  بإدمـاج  الجمهوريـة 
الصـادر يف 11 ديسـمرب وقـد أبدى 
سـعادتهم  املعنيـون  االسـاتذة 
وصفـوه  الـذي  بالقـرار  الكبـرة 
مجهـودات   وثمنـوا  بالشـجاع 
لواليـة  املحليـة  السـلطات 
العمليـة  إتمـام  ويف  تيسمسـيلت 
قبـل  اآلجـال املحـددة. وبموجـب 
 / رقـم«336  التنفيـذي  املرسـوم 
ديسـمرب   08« يف  املـؤرخ   ،«  19
2019«، واملتضمـن عمليـة إدمـاج 
املسـتفيدين مـن جهـاز املسـاعدة 
واإلدمـاج  املهنـي  اإلدمـاج  عـى 
الشـهادات.  لحامـي  اإلجتماعـي 
وطبقـا ألحـكام املرسـوم التنفيذي 
رقـم »22 / 461«، املـؤرخ يف«02 
ديسـمرب 2022«، املتضمـن إدماج 
األسـاتذة املتعاقديـن قيـد الخدمة، 
تـم  الربويـة،  املؤسســات  يف 
وأسـتاذة  أسـتاذ   »587« إدمـاج 
بقطــاع الربيـة والتعليـم، منهـم 
274 مدمـج يف الطـور االبتدائـي، 
املتوسـط،  الطـور  يف  201 مدمـج 
و112 مدمـج يف الطـور الثانـوي، 
اإلدماج  مراسـيم تسـليم مقـررات 
وايل  عليهـا  أرشف  للمسـتفيدين 
الوالية، السـيد نحيلة لعـرج ، الذي 
أفـاد باملناسـبة بأن عمليـة اإلدماج 
سياسـة  تنفيـذ  إطـار  يف  جـاءت 
الدولـة، الرامية إىل تسـوية وضعية 
املسـتفيدين مـن جهـاز املسـاعدة 
عـى اإلدمـاج املهنـي واالجتماعـي 
الشـهادات، وضمن تجسيد  لحامي 

الجمهوريـة،  رئيـس  التزامـات 
الهادفـة إىل تقليـص الفـوارق بن 
مـن  العمـل،  وطلبـات  عـروض 
املرتكـزة  املقاربـة  تعزيـز  خـال 
عـى ثاثيـة "التكويـن، املؤهـات، 
الشـغل "، وتنفيـذا ملخطـط عمـل 
الحكومـة، املتعلـق برقية السـوق 
واإلسـتفادة  للتشـغيل،  الوطنيـة 
الكفؤة.مثمنـا  العاملـة  اليـد  مـن 
هـذه العمليـة عى مسـتوى الوالية، 
التـي هي يف أمـس الحاجـة لجهود 
جميـع أبنائهـا املخلصـن والربرة، 
لتحقيـق تنميـة محلية مسـتدامة، 
مبـاركا لجميع املسـتفيدين، متمنيا 
املطلوبـة،  اإلضافـة  يحققـوا  أن 
ويضمنـوا تقديم خدمـة بيداغوجية 
فعالة للمتمدرسـن ، يف هذا القطاع 
واملسـاهمة  املهـم،  االسـراتيجي 
البرشيـة،  التنميـة  جهـود  يف 
كمـا  واإلقتصاديـة،  واالجتماعيـة 
ثمن األسـاتذة املعينـون مجهودات 
مديريـة الربية التـي عملت يف وقت 
مناصبهـم،  يف  لتعيينهـم  قيـايس 
مـن  تيسمسـيلت  واليـة  تعـد  إذ 
الواليـات االوىل التـي أتمـت عمليـة 
بعـد  مبـارشة  االسـاتذة  تعيـن 
الجمهورية،  صـدور قـرار رئيـس 
كمـا أثنـى االسـاتذة عى ما سـموه 
والجريئـة  الشـجاعة  الخطـوة 
املجيـد  عبـد  الجمهوريـة  لرئيـس 
تبـون بتعيينهـم بمناصبهم خاصة 
يعمـل  منهـم  معتـربا  عـددا  وأن 
متعاقـد يف سـلك الربيـة والتعليـم 

منـذ أكثـر مـن 10 سـنوات.

تمكـن أفـراد فرقة البحث والتحـري للدرك الوطنـي بالهامل بوالية 
املسـيلة ، مـن إكتشـاف مذبـح غـر رشعـي للدجـاج ببلديـة الهامل 
جنـوب واليـة املسـيلة. تعود وقائـع القضيـة إثـر ورود معلومات إىل 
الفرقـة اإلقليميـة للـدرك الوطنـي مفادهـا وجـود مسـتودع يتم فيه 
ذبـح الدواجـن بطريقة غـر رشعية ،وبعد اسـتيفاء كامـل اإلجراءات 

القانونيـة تـم مداهمـة املسـتودع وحجـز أكثـر مـن 11 قنطـار من 
الدجـاج غـر صالح لاسـتهاك البرشي مـع حجز العتاد املسـتعمل 
،ليتـم إتافهـا مـن قبـل السـلطات املختصـة مـع تحويـل املتـورط 
إىل املصلحـة النجـاز ملـف قضائـي يف القضية بالتنسـيق مـع وكيل 

الجمهوريـة لـدى محكمة بوسـعادة.

 عابد. م

ق. م 

عابد. م

 بعدما كانو� ي�صتعدون لعتماد عمليات �لري �أو�خر جانفي وبد�ية فيفري �لد�خل
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عـدة  إىل  معتـربة  وبكميـات  الثلـوج  عـادت 
قـرى ومرتفعـات بواليـة البويرة, مثـرة بهجة و 
إعجاب السـكان, سـيما أوالئك القاطنون بمناطق 
لم تتسـاقط بهـا الثلوج منـذ عدة سـنوات, وفق 
مـن  معتـربة  كميـات  وتسـاقطت  الحظتـه  مـا 
الرشقيـة  الشـمالية  الجهـة  بمرتفعـات  الثلـوج 
مـن الواليـة, حيث تسـود أجـواء باردة جـدا منذ 
بضعـة أيـام. واتسـعت رقعـة الثلوج هـذه املرة 
إىل سـهول السـاحل, حيث اسـتيقظت عـدة قرى 
واقعـة عى علـو 600 مـر أو أكثر, عى مشـاهد 
طبيعيـة مبهرة مـن صنـع الثلوج البيضـاء. ويف 
هذا الشـأن أفاد ضابـط بالحمايـة املدنية ,املازم 
يوسـف عبدات أن كل املناطـق الجبلية بآث حماد 
و اث ولفان و إيمسـدورار وصهاريـج وأقويال, 
الواقعة عى سلسـلة جبـال جرجرة, "قـد عزلتها 
الثلـوج, وال تـزال الجهـود متواصلة إلعـادة فتح 
الثلـوج  تسـببت  كمـا  قـال.  كمـا  الطرقـات", 
املراكمـة يف إغـاق الطـرق الوطنيـة املؤديـة إىل 
املحطـة املناخيـة لتيكجدة مرورا بحيـزر و تيزي 
نكويـال, إضافـة إىل محـاور أخـرى رابطة بن 
أغبالـو و تيـزي وزو, بحسـب الضابـط عبدات, 
الـذي دعا سـائقي السـيارات إىل توخـي الحيطة 
و الحـذر. كمـا بعثـت عـودة الثلـوج البهجـة و 
الراحـة يف نفوس سـكان والية البويـرة, بعد عدة 
سـنوات من االنتظـار. وأكـد البعض منهـم أنهم 
يـروا الثلـوج ألول مـرة بصماش )لعجيبـة(. كما 
اعتـرب فاحـوا مختلـف املناطـق بالواليـة "عودة 
تسـارعت  إذ  للعـن",  حقيقيـة  بهجـة  الثلـوج 
العائـات منـذ لتخليد الحـدث بالصـور, فيما لم 
يفـوت آخـرون الفرصة ملشـاركتها عرب شـبكات 
التواصـل االجتماعـي. وياحظ بالطريـق الرابط 
بـن القمـة الحمـراء و تيكجـدة, طوابـر طويلة 
مـن مركبـات زوار املنطقـة و محبـي الطبيعـة 
الذيـن خرجـوا السـتمتاع بلحظـات مـن البهجة 
واألمـل بعـودة الثلوج. وهـو ما عرب عنه الشـاب 
محـي الدين الذي قـدم إىل عن املـكان من مدينة 
البويـرة, بقولـه "أنا سـعيد جـدا لوجـودي هنا 

لاسـتمتاع بالثلـج ومشـاركة هـذه اللحظات مع 
أصدقائـي". كمـا عاد األمـل من جديـد إىل قلوب 
الفاحـن بعـد انتظـار دام عـدة سـنوات, وفـق 
تأكيـد أرزقـي, صاحـب حقـل زيتـون باسـيف 
اصمـاض )مشـدالة( الـذي اعتـرب أن "الثلـوج 

عامل أسـايس لنجـاح املوسـم الفاحـي", راجيا 
اللـه أن "تسـجل الواليـة املزيـد من التسـاقطات 
املطريـة و الثلجيـة خال هذه السـنة, ألن األرض 

املاء". إىل  بحاجـة 

أعلنـت السـلطات املحليـة بمختلـف 
واليـات الوطن عن تنسـيق بـن مخلف 
املؤسسـات العمومية واالمنيـة  من اجل 
شـبكة الطرقـات املغلقة بسـبب الثلوج،   
الـدرك  فيـه  مصالـح  يف وقـت دعـت 
املركبـات إىل توخـي  الوطنـي سـائقي 
الحيطـة و الحـذر أثناء القيادة السـيما 
يف ظـل تشـكل الصقيـع الـذي يصعب 
السـيطرة و التحكـم يف املركبـة مـا قـد 
ينجـر عنـه حـوادث خطـرة اىل جانب 
انتشـار الضبـاب خاصة عـرب الطرقات 
الواقعـة باملرتفعات و املناطـق الجبلية.

وحسـب ذات السـلطات فانـه  عـرب 
مختلـف واليـات الوسـط عمليـات فتح 
الطرقـات املغلقـة بسـب تراكـم الثلوج 
لتسـهيل تنقـات املواطنـن مـع اتخاذ 
كافـة التدابـر التـي من شـأنها ضمان 
تسـاقط  اسـتمرار  ظـل  يف  سـامتهم 
الثلـوج واألمطـار السـيما عى مسـتوى 
واليـات تيـزي وزو و البويـرة و بجاية 
و املديـة و توجيـه مسـتعمي الطرقات 

البديلة. املسـالك  نحـو 
مصالـح  تواصـل  البليـدة  فبواليـة 
مديريـة األشـغال العمومية فتح شـبكة 
الطرقـات الواقعـة بمرتفعـات الرشيعة 
الوطنـي  الطريـق  فتـح  تـم  حيـث 
البليـدة  الرابـط بـن مدينـة   37 رقـم 
و الرشيعـة الـذي شـهد خـال عطلـة 
نهايـة األسـبوع ازدحام مـروري خانق 
بسـبب التوافـد الكبـر للـزوار عى هذه 

املنطقـة السـياحية فيمـا تمكنـت أيضا 
 49 رقـم  الوالئـي  الطريـق  فتـح  مـن 
الرابـط ما بن هـذه األخـرة و تاباينات 

)رشق(. ببوينـان 
و بهـدف الوقـوف عى كافـة التدابر 
و اإلجـراءات الراميـة للحفـاظ عى أمن 
و سـامة املواطنـن خاصـة املتوجهـن 
نحـو مرتفعـات الرشيعـة ، تنقـل وايل 
الواليـة أحمـد معبـد اىل أعـايل الرشيعة 
للثلـوج  كثيـف  تسـاقط  تشـهد  التـي 
حيـث أكد عـى رضورة التنسـيق الدائم 
بـن مختلـف املصالـح السـيما األمنيـة 
األشـغال  ومديريـة  املدنيـة  والحمايـة 
العمومية و محافظة الغابات ومؤسسـة 

. ز سونلغا
توفـر  أيضـا عـى رضورة  و شـدد 
مخـزون احتياطـي األمـاح املسـتعملة 
يف إذابـة الثلـوج عى مسـتوى الطرقات 
الثلـوج  كاسـحات  عمـل  ومواصلـة 
واملسـاحات  الطريـق  فتـح  لضمـان 
باإلضافة  السـيارات  لتوقـف  املخصصة 
اىل الحـرص عى توفر التدفئة املدرسـية 
لتاميـذ  سـاخنة  وجبـات  وتقديـم 
 ، الرشيعـة  ببلديـة  الربويـة  املؤسسـة 

الواليـة. ملصالـح  وفقـا 
و يف ظـل اسـتمرار تسـاقط الثلـوج 
عـى املرتفعـات التـي يزيـد علوهـا عن 
الحمايـة  مصالـح  رفعـت  مـر،   600
املدنيـة مـن درجـة التأهـب عـرب جميع 
الوحـدات العملياتيـة و تسـخر جميـع 

و سـائل و عتـاد التدخل الخـاص يمثل 
هـذه التقلبـات الجوية مع وضـع كامل 
تامـة  جاهزيـة  يف  البـرشي  التعـداد 

لضمـان التدخـل الرسيـع.
كما تسـبب التساقط املسـتمر للثلوج 
بواليـة املدية يف تسـجيل صعوبة السـر 
و  الرئيسـية  الطرقـات  مسـتوى  عـى 
العديـد مـن محـاور الطرقـات األخرى 
أيضـا نتيجـة تشـكل الجليد ، حسـبما 
املدنيـة  الحمايـة  مصالـح  مـن  علـم 
التـي أشـارت إىل تلقيهـا العديـد مـن 
الباغـات حـول صعوبـة السـر خاصة 
عى مسـتوى الطريـق الرسيع شـمال- 
جنـوب يف شـطره الرابـط بـن املدية و 
الـوزرة و بـن هذه األخرة و بن شـكاو 

و الربواقيـة
املسـتمر  التسـاقط  تسـبب  كمـا 
للثلـوج يف تسـجيل صعوبـة السـر عى 
مسـتوى الطرقـات الرئيسـية و العديد 
مـن محـاور الطرقـات األخـرى أيضـا 
نتيجـة تشـكل الجليد ، حسـبما علم من 
مصالـح الحمايـة املدنيـة التي أشـارت 
إىل تلقيهـا العديـد مـن الباغـات حول 
صعوبـة السـر خاصـة عـى مسـتوى 
يف  جنـوب  شـمال-  الرسيـع  الطريـق 
شـطره الرابـط بـن املديـة و الـوزرة 
و بـن هـذه األخـرة و بـن شـكاو و 

الربواقيـة.
و تـم اتخـاذ كافـة التدابـر للتكفـل 
بالقاطنـن باملناطق النائيـة خال فرة 

التقلبـات الجويـة التـي مسـت العديـد 
مـن واليـات الوطـن تطبيقـا لتعليمات 
أمـر  الـذي  الواليـة جهيـد مـوس  وايل 
أيضـا بتجنيـد كافـة عتـاد و تجهيزات 
الزالـة  العموميـة  األشـغال  مديريـة 
الثلـوج و الجليد لتفادي غلـق الطرقات 
و تسـهيل حركـة املـرور باإلضافـة اىل 
مـن  الـكايف  املخـزون  توفـر  ضمـان 
قارورات غـاز البوتـان لفائـدة املناطق 
مـن  علـم  الجبليـة حسـبما  و  النائيـة 

مصالـح الواليـة.
االقامـات  فتـح  أيضـا  تقـرر  كمـا 
واملراقـد أمـام مسـتعمي الطرقـات إىل 
جانـب مبـارشة فـرق املراقبـة التابعـة 
ميدانيـة  لخرجـات  التجـارة  ملديريـة 
للوقـوف عى مـدى توفر مختلـف املواد 
الغذائيـة و الخر و الخبـز خال هذه 

الفـرة ، إسـتنادا لنفـس املصـدر.

غلق 30  مؤسسة تربوية  أبوابها 
أمام التالميذ بعني الدفىل

و بواليـة عـن الدفـى اضطـرت 30 
مؤسسـة تربويـة لغلـق أبوابهـا أمـام 
التاميذ بسـبب سـوء األحـوال الجوية و 
املتمثلـة يف 20 مدرسـة ابتدائية و تسـع 
ثانويـة واحـدة موزعـة  و  متوسـطات 
عـى مسـتوى كل مـن بلديـات مليانـة 
و عـن الركـي )شـمال( و البطحيـة و 
الحسـنية )جنـوب( ، وفقـا ملـا أفـاد به 

مديـر الربيـة بوزيـان مراد.

و أرجـع ذات املتحـدث أسـباب غلـق 
هـذه املؤسسـات إىل صعوبـة تنقـل و 
وصـول حافـات النقـل املـدريس نحـو 
بعـض القـرى و املناطق بسـبب تراكم 
الثلـوج عـى الطرقات مطمئنـا مواطني 
الواليـة أن جميـع املؤسسـات الربويـة 
املوزعـة عـرب تـراب الواليـة تتوفـر عى 

التدفئة. أجهـزة 
و بالرغـم مـن صعوبـات التنقل التي 
تسـببت فيها الثلوج الكثيفة املتسـاقطة 
إال أن فئـة أخـرى من املواطنـن اغتنموا 
هذه الفرصـة للتنزه بالغابة لاسـتمتاع 
بمناظـر الثلوج عـى غرار ثاثة شـبان 
تهـوروا بالتوغـل يف جبل أكفـادو لبلوغ 
ليضيعـوا  الشـهرة  السـوداء  البحـرة 
طريقهـم قبـل أن تعثر عليهـم مصالح 
الحمايـة املدنيـة قبـل وقـت قليـل مـن 

هبـوب عاصفـة ثلجية.
الجويـة  االضطرابـات  تسـببت  و 
األخـرة يف عـزل العديـد مـن املناطـق 
الواقعـة عـى سلسـلة جبـال  الجبليـة 
اث  و  حمـاد  كآث  بالبويـرة  جرجـرة 
وصهاريـج  إيمسـدورار  و  ولفـان 
وأقويـال و كـذا غلـق الطـرق الوطنية 
املؤديـة إىل املحطـة املناخيـة لتيكجـدة 
مـرورا بحيـزر و تيـزي نكويـال فيما 
تتواصـل الجهـود إلعادة فتـح الطرقات 
للمواطنـن  اإلسـعافات  تقديـم  و 

العالقـن.

سلسلة جبال جرجرة تتزين باألبيض.. 

الدرك الوطني يحذر من الصقيع والضباب في ظل تسجيل تواصل الثلوج

�لأجو�ء �لمثلجة تبهج �صكان عدة قرى بولية
 �لبويرة رغم �لبرودة �لقار�صة

نظمـت مصالح أمن واليـة توقرت بالتنسـيق مع 
مديريـة الربيـة بالواليـة بتاريـخ 2023/01/19 
حملـة تحسيسـية توعويـة عـى مسـتوى ثانويـة 
االختصـاص.  بإقليـم  الصالـح   مسـغوني محمـد 
االتصـال  خليـة  رئيـس  عليهـا  أرشف  العمليـة 
فـرع  إطـارات  جانـب  اىل  العامـة  والعاقـات 
و  الثالـث،  الحـري  باألمـن  القضائيـة  الرشطـة 
التـي تهـدف إىل زيـادة الوعـي األمني لـدى الطلبة 
اتجـاه هـذه اآلفـات، حيـث قامـوا  بتمرير رسـائل 
هادفـة تتمحـور حـول مواضيـع مخاطـر اإلدمان 
عـى املخـدرات و االسـتعمال السـلبي لانرنـت، و 
كيفيـة توجيـه املتمدرسـن، مـن خـال التعريـف 
باملخـدرات ومـدى خطورتهـا عـى صحـة الفـرد 

واملجتمـع، وأسـباب إنتشـارها ومـا يرتـب عنهـا، 
مـع تقديـم بعـض النصائـح واإلرشـادات،  إضافة 
إىل موقـف الترشيـع الجزائـري يف هذا املجـال، عى 
غـرار  االسـتعمال السـلبي لانرنت السـيما مواقع 
التواصـل االجتماعـي  ومـا يصاحبهـا مـن جرائـم 
معلوماتيـة خاصـة فيمـا يتعلـق بتصفـح املواقـع 
املشـبوهة وكـذا التواصـل مـع األشـخاص الغرباء، 
تقديـم نصائـح  وإرشـادات تمثلت يف عـدم الولوج 
إىل املواقع املاسـة باألخـاق، عدم إرسـال املعلومات 
القضايـا  بعـض  عـرض  مـع  والصـور  الخاصـة 
وكـدا  مصالحنـا،  إطـارات  طـرف  مـن  املعالجـة 
الجهـود املبذولـة مـن قبـل املديريـة العامـة لألمن 
الوطنـي يف مكافحـة الجرائـم االلكرونيـة و حماية 

األشـخاص، حيـث تـم عـرض بعـض اإلحصائيات 
حـول هده اآلفـات، وتلقـن الثقافة األمنية للشـباب 
باعتبارهـم ركيـزة املجتمـع، مولن أهميـة قصوى 
لثقافـة التبليـغ. كمـا تـم أيضـا التعريـف بدعائم 
الخـراء  األرقـام  غـرار  عـى  املتوفـرة  االتصـال 
و   15-48 الوطنـي،  لألمـن  العامـة  للمديريـة 
رقـم النجـدة 17 و الرقـم 104 الخـاص بحمايـة 
األطفـال و الفئـات الهشـة، تطبيقـة )ألـو رشطة( 
منصـات التواصـل االجتماعية )صفحة الفايسـبوك 
الخاصـة باملديريـة العامـة لألمـن الوطنـي و كـذا 
صفحـة الفايسـبوك الخاصـة بأمن واليـة توقرت( 
لتلقـي كل انشـغاالتهم و باغاتهـم و اإلجابـة عـى 

. ق. ماستفسـاراتهم 

لفائدة طلبة الطور الثانوي بالتنسيق مع مديرية التربية

�أمن توقرت ينّظم حمالت تح�صي�صية حول مختلف �لآفات �لجتماعية 

فتح �لقامات و�لمر�قد �أمام م�صتعملي �لطرقات وتو��صل غلق �لمد�ر�س في عدة وليات

دورة تكوينية لروؤ�صاء �لمجال�س 
�ل�صعبية �لبلدية في مجال �ل�صكن

المحلي

بالمعهد الوطني للشبه الطبي بوالية المسيلة 

انطلقـت أمـس األول باملعهد 
الطبي باملسيلة  للشـبه  الوطني 
دورة تكوينيـة لفائـدة رؤسـاء 
البلديـة  الشـعبية  املجالـس 
للواليـة تخـص مجال السـكن. 
اإلدارة  مديـر  أرشف  حيـث 
املحليـة للواليـة عـى االفتتـاح 
القسـم  النطـاق  الرسـمي 
الثانـي مـن الـدورة التكوينية 
املنظمـة مـن طـرف مصالـح 
الجماعـات  و  الداخليـة  وزارة 
العمرانيـة  التهيئـة  و  املحليـة 
رؤسـاء  السـادة  لفائـدة 
البلديـة،  الشـعبية  املجالـس 
مـع  التنسـيق  و  بالتعـاون 
عـدة قطاعـات ،و تنقسـم هذه 
الـدورة التكوينيـة املمتـدة عى 
مدار أسـبوع إىل قسـمن ،حيث 
مـن  الثانـي  القسـم  خصـص 
الدورة التكوينيـة لقطاع وزارة 

واملدينـة  والعمـران  السـكن 
و املقدمـة مـن طـرف مديـرة 
بالوالية،وتسـتهدف  السـكن 
تدعيـم  و  مرافقـة  اسـتكمال 
رؤسـاء  السـادة  تمكـن  و 
املجالـس الشـعبية البلديـة من 
و  أدوات  جميـع  يف  التحكـم 
آليات التسـر يف مجال السـكن 
والعمـران ، قصـد الرفـع مـن 
مسـتوى أدائهـم عى مسـتوى 
التطـرق  يتـم  البلديـات،و 
القوانن واآلليات  باملناسـبة إىل 
املنظمـة لصيـغ السـكن بـكل 
تنـاول  سـيتم  كمـا  انواعـه، 
أيضـا املشـاكل التـي واجهـت 
املحليـة يف تجسـيد  السـلطات 
الصيغـة القديمـة التـي عرفت 
تأخـرا يف االنجـاز والعمـل عى 
إعـادة بعث هـذه املشـاريع يف 

الجديـدة. ع بديار صيغتهـا 

كامليا.س
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األوروبـي،  االتحـاد  وافـق 
جديـدة  عقوبـات  فـرض 
إيرانيـن  مسـؤولن  عـى 
يف  بتورطهـم  "مشـتبه 
خـال  املتظاهريـن"  قمـع 
احتجاجـات شـهدتها البـاد 

املـايض. العـام  نهايـة 
األوروبي  التكتـل  وفـرض 
ثـاث  دولـة   )27 )يضـم 
العقوبـات  مـن  جـوالت 
واملنظمـات  املسـؤولن  عـى 
اإليرانيـة، بمـا يف ذلـك وزراء 
الجيـش  وضبـاط  الحكومـة 

األخـاق. ورشطـة 
عـى  العقوبـات  وجـاءت 
مرتبطـة  قضايـا  خلفيـة 
بحقـوق اإلنسـان، وردا عـى 
التـي  االحتجاجـات  قمـع 
اندلعـت يف إيـران يف منتصف 
الشـابة  وفـاة  إثـر  سـبتمرب 
مهسـا أمينـي أثنـاء توقيفها 
األخـاق"  "رشطـة  لـدى 
قواعـد  بمراقبـة  املعنيـة 
لبـاس النسـاء، حسـب وكالة 

بـرس. أسوشـيتيد 
ويف السـياق، كشـف موقع 
أحـدث  أن  ديـي"  "إيـران 
حزمـة مـن عقوبـات االتحاد 

 37" اسـتهدفت  األوروبـي 
إيرانيـا". وكيانـا  مسـؤوال 

بـدوره، اسـتبعد جوزيـب 
السياسـة  منسـق  بوريـل، 
الـذي  باالتحـاد،  الخارجيـة 
إمكانيـة  االجتمـاع  تـرأس 
"إدراج الحـرس الثـوري عى 
الئحـة اإلرهـاب األوروبيـة"، 
"يحتـاج  القـرار  أن  مشـرا 
إىل قـرار قضائـي مـن إحدى 
يديـن  األعضـاء،  الـدول 

اإليرانـي". الحـرس 
ترصيحـات  يف  وأضـاف 
البـت  يمكـن  "ال  صحفيـة: 
الثـوري  الحـرس  شـأن  يف 
مـن  قـرار  دون  اإليرانـي، 

أوال". املحكمـة 
املسـؤولون  ويخـى 
يـؤدي  أن  مـن  األوروبيـون 
وضـع الحـرس الثـوري عى 
إىل  السـوداء"،  "القائمـة 
القضاء عـى اآلمـال الضئيلة 
االتفـاق  إحيـاء  يف  للتكتـل 
املعلـق  اإليرانـي  النـووي 
منـذ انسـحاب إدارة الرئيس 
دونالـد  السـابق  األمريكـي 
.2018 عـام  منـه  ترامـب 

�لتحاد �لأوروبي يقر حزمة 
عقوبات جديدة �صد �إير�ن

رئيس الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية األمين العام 
لجبهة البوليساريو, إبراهيم غالي

شدد على أهمية “االحترام المتبادل” لبناء وتعزيز مجتمعات عادلة وشاملة

النقابات العمالية  تدعو إلى  تصعيد التعبئة واالحتجاجات في 31 جانفي

دولي

العربيـة  الجمهوريـة  رئيـس  أكـد 
األمـن  الديمقراطيـة,  الصحراويـة 
إبراهيـم  البوليسـاريو,  لجبهـة  العـام 
الاجئـن  بمخيمـات  بالداخلـة  غـايل, 
الصحراويـن, أن املؤتمـر ال16 للجبهـة 
و  الحمـراء  السـاقية  لتحريـر  الشـعبية 
وادي الذهـب كان "واضحـا يف قراراتـه 
الوطنـي  الفعـل  أولويـات  تحديـد  ويف 

املقبلـة''. املرحلـة  يف  الصحـراوي 
و أوضـح السـيد غايل يف ختام أشـغال 
مؤتمـر "الشـهيد أمحمد خـداد لحبيب" 
قراراتـه  يف  واضحـا  كان  "املؤتمـر  أن 
الوطنـي  الفعـل  أولويـات  تحديـد  ويف 
الصحـراوي يف املرحلـة املقبلـة'', مؤكـدا 
التحريـر  "جيـش  أن  السـياق  ذات  يف 
الصحـراوي يعـد مـن أولويـة األولويات 
ويشـكل رأس الحربـة يف معركـة الوجود 

والكرامـة". واملصـر 
و أشـار أن جيـش التحريـر الشـعبي 
العنايـة  بـكل  "جديـر  الصحـراوي 
واالهتمـام, مـن جميـع النواحـي, ماديـا 
أعـى  يف  يكـون  أن  أجـل  مـن  وبرشيـا, 

الجاهزيـة". مسـتويات 
و أشـاد إبراهيـم غـايل بجهـود مقاتي 
يواصلـون  الذيـن  الصحـراوي  الجيـش 
عـى  وتصميـم  عـزم  "وكلهـم  الكفـاح 

التحريـر". مهمـة  اسـتكمال 
مـن جهـة أخـرى, أكـد األمـن العـام 
البوليسـاريو أن نجـاح املؤتمـر  لجبهـة 
ال16 الـذي عقـد تحـت شـعار "تصعيد 

اسـتكمال  و  اإلحتـال  لطـرد  القتـال 
السـيادة", "لم يـأت من فـراغ", بل جاء 
"نتيجـة ملجهـود شـعبي شـامل لكامـل 
كل  يف  الصحـراوي,  الوطنـي  الجسـم 
مواقـع تواجـده, عـرب مراحـل متعـددة, 
الفعـل  ثـاث سـنوات مـن  عـى مـدار 

الوطنـي".
كما أثنى باملناسـبة عـى كل املؤتمرات 
واملؤتمريـن بمسـاهماتهم و اختياراتهم, 
كمناضـات  جميعـا,  "نحـن   : قائـا 
ومواطنـن  كمواطنـات  ومناضلـن, 
مـن الشـعب الصحـراوي, ليـس بيننـا 
ظاهـرة  االختـاف  ولكـن  خـاف,  أي 
صحيـة وهـو ليـس مظهـر ضعـف, بل 
مصـدر قـوة, مهمـا تعـددت التصورات 

واألفـكار".

لجبهـة  العـام  األمـن  أضـاف  و 
مجتمعـون  ''نحـن  البوليسـاريو: 
وملتفـون حول املبادئ نفسـها واألهداف 
الوطنيـة,  الوحـدة  إطـار  يف  نفسـها, 
لتحريـر  الشـعبية  الجبهـة  بقيـادة 
السـاقية الحمراء ووادي الذهـب'', مؤكدا 
بقولـه ''أننـا عى ثقـة ويقـن مطلق بأن 
املداخـات  كل  وراء  والدوافـع  الخلفيـة 
البحـث  إنمـا هـي  واملواقـف  اآلراء  وكل 
املصلحـة  لخدمـة  الصـادق  والسـعي 

العليـا". الوطنيـة 
و أكـد السـيد غـايل يف ختـام كلمته أن 
"واجـب الجميـع هو االلتـزام بمخرجات 
املؤتمـر وثوابت الجبهة الشـعبية لتحرير 

السـاقية الحمـراء ووادي الذهب".

أدان املمثـل السـامي ملنظمـة تحالـف 
املتحـدة،  لألمـم  التابعـة  الحضـارات 
"العمـل  موراتينـوس  أنجـل  ميغيـل 
الدنـيء" املتمثـل يف حـرق نسـخة مـن 
القـرآن الكريـم، يف العاصمـة السـويدية 
سـتوكهولم، واعتـرب مـا حـدث "ازدراء 

للمسـلمن". وإهانـة 
وقالـت نهـال سـعد، املتحدثـة باسـم 
يشـدد  "بينمـا  بيـان:  يف  موراتينـوس، 
املمثـل السـامي عـى أهميـة دعـم حرية 
حقـوق  مـن  أسـايس  كحـق  التعبـر 
اإلنسـان، فإنـه يؤكد أيضـا أن فعل حرق 
كونـه  إىل  يرقـى  فعـل  الكريـم  القـرآن 

املسـلمن". كراهيـة 
عـى  البيـان  يف  موراتينـوس  وشـدد 

هـذه  بـن  الخلـط  "عـدم  رضورة 
التعبـر". وحريـة  املمارسـات 

قـرار  إىل  البيـان  أشـار  السـياق،  ويف 
الجمعيـة العامة لألمـم املتحـدة الصادر 
يف 26 جانفـي 2021، الـذي يؤكـد عـى 
تنطـوي  التعبـر  حريـة  "ممارسـة  أن 
عـى واجبـات ومسـؤوليات وفًقـا للمادة 
19 مـن العهد الـدويل الخـاص بالحقوق 

املدنيـة والعامليـة".
عـن  البيـان  يف  موراتينـوس  وأعـرب 
قلقـه العميـق إزاء تنامي حـاالت التمييز 
والتعصـب والعنـف، بغـض النظـر عن 
الجهـات الفاعلـة، بمـا يف ذلـك الحـاالت 
التـي تحركهـا اإلسـاموفوبيا، ومعـاداة 
السـامية، وكراهيـة املسـيحية، واألحكام 

املسـبقة ضـد األشـخاص من ديانـات أو 
معتقـدات أخـرى.

"االحـرام  أهميـة  عـى  شـدد  كمـا 
"مجتمعـات  وتعزيـز  لبنـاء  املتبـادل" 
عـى  قائمـة  ومسـاملة  وشـاملة  عادلـة 
مبـادئ حقوق اإلنسـان وضمـان الكرامة 
للجميـع". وجاء بيـان موراتينوس بعدما 
أحـرق زعيـم حـزب "الخـط املتشـدد" 
الدنماركـي اليمينـي املتطرف راسـموس 
املـايض، نسـخة مـن  السـبت  بالـودان، 
القـرآن الكريم قـرب السـفارة الركية يف 
سـتوكهولم، وسـط حمايـة مشـددة من 
الرشطـة التـي منعت اقـراب أي أحد منه 

أثنـاء ارتكابـه العمـل االسـتفزازي.

إمكانيـة  الفرنسـية،  الحكومـة  اسـتبعدت 
إرجـاء خطـة رفـع سـن التقاعـد مـن 62 إىل 
64 عامـا، يف مـرشوع إصـاح قانـون التقاعد 

املقـدم مـن قبـل الحكومـة.
دوسـوبت،  أوليفييـه  العمـل  وزيـر  وقـال 
يف مؤتمـر صحفـي، إن بنـد سـن التقاعـد يف 
مـرشوع القانون "أمـر غر قابـل للتفاوض".

أعقـاب  يف  دوسـوبت  ترصيحـات  وجـاءت 
لتقديـم  الفرنـي  الـوزراء  ملجلـس  جلسـة 

املقـرح النهائي لخطـة إصاح نظـام التقاعد، 
قبـل عرضـه عـى الربملـان.

مـن  األكـرب  والقسـم  باإلجمـاع  النقابـات 
قـوى املعارضة وغالبيـة كربى من الفرنسـين 
اإلصـاح  هـذا  يف  األسـايس  البنـد  يرفضـون 
واملعنـي برفـع سـن التقاعـد مـن 62 إىل 64 

. ما عا
ورفض الوزير الفرني "االستسـام ملطالب 
النقابـات"، إال أنـه أكـد عـى انفتـاح الحكومة 

عـى التعديـات املتعلقة بالوظائـف الصعبة أو 
الوظائـف التي تحتـاج لسـاعات طويلة.

مـرشوع  عـى  املصادقـة  بعـد  أنـه  يذكـر 
يجـب  الـوزراء،  مجلـس  قبـل  مـن  القانـون 
التقاعديـة  املعاشـات  إصـاح  نـص  تقديـم 
الـذي اقرحتـه السـلطة التنفيذيـة إىل الربملان 
للمناقشـة التـي سـتبدأ يف 6 فيفـري املقبـل.

ويف وقـت سـابق، قالـت الحكومة الفرنسـية 
إنهـا اختـارت تمديد سـنوات العمـل "ملواجهة 

التدهـور املـايل لصناديـق التقاعد وشـيخوخة 
السكان".

ويف غضـون ذلـك، دعـت النقابـات العمالية 
 31 يف  واالحتجاجـات  التعبئـة  تصعيـد  إىل 
حاشـدة،  انطاقـة  بعـد  الجـاري،  جانفـي  
نحـو  مشـاركة  شـهدت  املـايض،  الخميـس 
مليونـي متظاهر ضـد مرشوع قانـون إصاح 
النقابـات  إحصـاءات  وفـق  التقاعـد،  نظـام 

العماليـة.
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األسـر  نـادي  وثـق 
قوات  اعتقـال  الفلسـطيني، 
لنحو  الصهيونـي  االحتـال 
بداية  300 فلسـطيني منـذ 
خـال  الجـاري،  العـام 
اقتحامهـا للمـدن والبلـدات 
يف  الفلسـطينية  واملخيمـات 
املحتلـة. الغربيـة  الضفـة 

لنـادي  بيـان  يف  جـاء  و 
األسـر, أن وتـرة االعتقاالت 
تصاعدت بشـكل الفـت منذ 
يف  الجـاري  العـام  بدايـة 
الضفـة الغربيـة ومـن بـن 
وأطفـال  نسـاء  املعتقلـن 
تعرضـوا العتداءات جسـدية 

اعتقالهـم. أثنـاء  ونفسـية 
يذكر أنه خال 24 سـاعة 
قـوات  اعتقلـت  األخـرة, 
يف  فلسـطينيا   27 االحتـال 

الغربيـة. الضفـة 
قـوات  أن  إىل  يشـار 

الصهيونـي,  االحتـال 
حمـات  مـن  صعـدت 
املداهمـة واقتحامـات القرى 
الفلسـطينية  والبلـدات 
بالضفـة الغربيـة والقـدس 
مـن  زادت  كمـا  املحتلتـن, 
وتـرة االعتقـاالت و إطـاق 
عـى  الحـي  الرصـاص 

الفلسـطينين. الشـبان 
اشـتباكات  واندلعت  هـذا 
بـن  عنيفـة  مسـلحة 
فلسـطينين  مقاومـن 
وقـوات االحتـال يف مدينـة 
 3 اعتقـال  تخّللهـا  جنـن 
املهـر. عائلـة  مـن  أشـّقاء 
وأفـادت مصـادر محلية، 
االحتـال  قـوات  بـأّن 
سـامر  األشـقاء  اعتقلـت 
املهـر  ومحمـود  وأحمـد 
منطقـة  اقتحامهـا  خـال 
الجابريـات يف مدينـة جنن

�لحتالل �ل�صهيوني يعتقل 
نحو 300 فل�صطيني منذ 

بد�ية �لعام �لجاري
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اقتحام للمدن والبلدات والمخيمات 
الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة

على خلفية قضايا مرتبطة بحقوق اإلنسان
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األمـر  دار  عـن  صـدر 
والتوزيـع والرجمـة  للنـرش 
بمرسـيليا الفرنسـية "قهـى 
لـب امللـح" للكاتـب محمـد 
مـن  كتـاب  وهـو  قديـدش، 
نـوع الروايـة، يقـع يف 102 

صفحـة
صفحاتـه  احتـوت  وقـد   
الغـزل  مـن  منحوتـة  عـى  
يبـارح  وأمـل  والعشـق، 
محمـد  تربـع  وقـد  املـكان، 
األدب مـن  قديـدش  عـرش 
التـي  عـى  روايتـه  خـال 
التـي  املـرارة  رغـم  بنيـت 
ترنحـت أحرفهـا بـن عبـق 
الحـارض،  وحلـو  املـايض 
املحلقـة  حروفـه  فشـاءت 
أن   الطازجـة،  تعابـره  و 
تجانـس وتسـجع، لتنحـرص 
بـن الواقع والخيـال، وتكون 
فكـر أحمـد ومحمـد أحدهما 
مـن خيـال  كان قلمه، واآلخر 
من محـض واقعـه، والكاتب 
التكـرار  إىل  يميـل  الـذي  
كتـب  قـد  كان  التأكيـد   و 
لحظـات مـن العمـر ورشب 
قطـرات،  الحيـاة  نبـع  مـن 
يف  تـراوده  أحامـا  ليبلـغ 
ويتـذوق  أرضـه  غـر  أرٍض 
وصقيعهـا،  الحيـاة  حـر 
اللحظـات  روعـة  ليقـدم 
اللغويـة التـي كانـت عصُب 
بنـاء نصـه األدبـي، املشـكل 
املنتقـاة،  وبصمتـُه  ملرآتـه 
عـى  أسـفي    " فيـه  فقـال 
نفـي وعـى مـا فاتنـي ولن 
أنـا  حييـت،  مـا  أسـرجعه 
املـام عـى حرستـي، تركت 
وحلـو  الحيـاة  معاجـم 
الذكريـات فرمتنـي الظروف 
السوداء  القلوب  إىل مسـتنقع 
التـي ال ترحـم. . التقت بذلك 
الشـدائد وامتزجـت الحروف 
بالحـزن  الحـزن  واختلـط 
وتقلبـت املواجـع يف قلبيهمـا 
فتلـد  الحيـاة  لتتمخـض 
ألفـة ال مثيـل لهـا يف الخربة 
والنـربة والكتابـة أيـا قلمـي 
ال تبخـل عـي مـن وجـودك 

وأكـرم عـي مـن حـربك.
وارسـم  حـربك  أفـرغ   
أسـتقيم  بـك  لعـي  خطـك 
أنصفنـي  دربـك.  فأسـلك 
وال تهجرنـي وانصحنـي وال 
ممـن  واجعلنـي  تعصنـي 
أطاعوا الله ورسـوله وارسـم 
طريقـي"، وهي  قـراءة فتح 
مـن خالهـا  املجـال للقارئ 
للتكهن و للتصديق أو للشـك 
يف  القـول  لـه  خطـر  فيمـا 
الـذي خطـه بمفردات  كتابه 
شـكلت لوحة فنيـة أدبية هو 

راسـمها.
الكاتـب محمـد قديش هو 
قلـم مـن األقـام الجزائريـة 

مـن  العديـد  قـدم  املبدعـة 
مـن  واملؤلفـات،  األعمـال 
مـن  األول  كتابـان  بينهـا 
نـوع  الرواية موسـومة بـ " 
هقـى لب امللـح " أمـا الثاني 
نصـوص  مجموعـة  فهـي 
"ُطفـاف  بعنـوان  شـعرية 
الِكسـفة" صـدرت عـن دار 
خيـال للنـرش والتوزيع بربج 
بوعريريـج ، وهـو اإلصـدار 
خالـه  مـن  اخـرج  الـذي 
الخـاص  اإلبداعـي  قاموسـه 
بمثابـة  كان   والـذي  بـه، 
التي  األدبيـة  روح نصوصـه 
أبانـت عن غوايـة ومؤرشعى 
تجربتـه وخصوصيتـه، كمـا 
مـع  مشـركة  أعمـال  لديـه 
شـعراء  وكتـاب عـرب مثـل 
يمـوت  ال  "حتـى  كتـاب 
الياسـمن" الصـادر عن دار 
األمـر بمرسـيليا، وهو كتاب 
جامـع وقع مـن خالـه عى 
روح  يخلـد  بنـص  تواجـده 
الشـهيد جمال بن اسـماعيل، 
أحمـد  قريـة سـيدي  والبـن 
بوالية سـعيدة أعمـال أخرى 
قريبـا،  سـتصدر  مشـركة 
منهـا مـا سـوف يصـدر يف 
ويعترب  وخارجهـا،  الجزائـر 
الكاتـب مقديش مـن القائل 
الذيـن لحنـت قصائدهم من 
وطنيـة  أصـوات  مـن  قبـل 
وعربيـة مثـل "جـّرة رمـاد 
بنـودّع  و"  رابـح  "لجعفـر 
تابوت" التـي قدمت باللهجة 
الفلسـطينية من قبـل الفنان 
حمـص  مـن  رجـب  أنـس 
السـورية، هذا وسـوف ترى 
النـور قريبـا أغنيـة  قوميّـة 
للوطـن العربي كتب الشـاعر 
للمطرب  كلماتهـا   الجزائري 

العراقـي قـي السـامي. 
والشـاعر  الكاتـب 
الجزائـري متخرج مـن كلية 
األدب  بعـن تموشـنت،  كان 
بالرسـم  حياتـه  بـدأ  قـد 
منـذ  الزيتيّـة  باأللـوان 
بعدهـا  بـرع  ثـم  صغـره، 
والخاطـرة  النثـر  كتابـة  يف 
القصـرة،  والقصـص 
يف  بعدهـا  عميقـا  ليغـوص 
جنـس الروايـة بـكل أنواعها 
عـى  بقلمـه  وتفاصيلهـا، 
ويرغـم  البيضـاء  صفحاتـه 
حـربه عى السـيان بغـزارة 
ليدمـج بـن الشـعر والنثـر 
القـوي  الشـاعري  بأسـلوبه 
الـذي اقتحـم من  والرصـن 
املنابـر  مـن  العديـد  خالـه 
األدبية  واألمسـيات  الثقافيـة 
وامللتقيـات  والشـعرية، 
واأليـام الوطنيـة وحـاز عى 
عـّدة وتكريمـات  شـهادات 

أكدت وزيـرة الثقافـة والفنون صورية 
مولوجـي أن  الدولـة الجزائرية من خال 
أهميـة  أولـت  والفنـون،  الثقافـة  وزارة 
بالغـة للمطالعة العموميـة إدراًكا بدورها 
مـدارك  وتوسـيع  وتكويـن  تثقيـف  يف 
الفرد عـى مختلف أعماره، ومسـاهمة يف 

تنشـيط املشـهد الثقـايف الوطني
"بُومرجـان  املرحـوم  لـروح  تَكريمـاً 
السـابق  الوالئـي  املديـر  القـادر"،  عبـد 
للثقافـة والفنـون بواليـة أدرار، وبرعايٍة 
والفنـون  الثقافـة  وزيـرة  السـيدة  مـن 
أرشفـت   ُمولوجـي،  ُصوريـة  الدكتـورة 
من واليـة أدرار السـيدة "توشـان ليى"، 
واملطالعـة  الكتـاب  بمديريـة  إطـار 
العمومية بالـوزارة، عى إفتتـاح فعاليات 
الـدورة التكوينيـة الوطنيـة الثانية حول 
"تشـبيك املكتبـات الرئيسـية للمطالعـة 
ممثلـن  بحضـور  وهـذا  العموميـة"، 
عـن السـلطات املحليـة، املكلف بتسـير 
مديريـة الثقافـة والفنـون، مديـر املكتبة 
الرئيسـية للمطالعـة العموميـة املجاهـد 
والسـادة  قويـدر"،  "هاشـمي  املرحـوم 

الـدورة.  يف  املشـاركن 
وعرف إفتتاح الدورة التـي أُطلق عليها 
إسـم املرحـوم "َعبـد الَقـادر بُومرجان" 
الـذي وافته املنيـة مؤخًرا، قـراءة الفاتحة 
عـى روح الفقيـد ووقفة تأبينيـة وتكريم 
خـاص لعائلته، وكـذا تقديم كلمة باسـم 
ألقتهـا  ُمولوجـي"  "ُصوريـة  الدكتـورة 
ليـى"،  "توشـان  السـيدة  عنهـا  نيابـًة 
حيـث أكـدت فيهـا أن الدولـة الجزائرية 
مـن خـال وزارة الثقافة والفنـون، أولت 
أهميـة بالغـة للمطالعة العموميـة إدراًكا 
وتوسـيع  وتكويـن  تثقيـف  يف  بدورهـا 
أعمـاره،  مختلـف  عـى  الفـرد  مـدارك 
الثقـايف  املشـهد  تنشـيط  يف  ومسـاهمة 
ضمـن  كلهـا  تصـب  والتـي  الوطنـي، 

التـي  األوجـه  املتعـددة  التنميـة  بوتقـة 
تعمـل القيـادة السياسـية يف البـاد وعى 
رأسـها رئيـس الجمهوريـة السـيد "عبد 
املجيـد تبون"عـى تنفيذهـا، وتجـى هذا 
االهتمـام يف الحرص عى بناء املؤسسـات 
العموميـة  املكتبـات  وخاصـًة  الثقافيـة 
منهـا ملـا لهـا مـن دور يف هـذه التنمية، 
املكتبـات  عـدد  مـن  ذلـك  عـى  أدل  وال 
الـذي  العموميـة  للمطالعـة  الرئيسـية 
تجـاوز 43 مكتبـة عرب مختلـف الواليات 
دون أن ننىس ملحقاتهـا يف البلديات وكذا 
املكتبـات البلديـة املختلفة، هـذا الحرص 
يف دعـم املطالعـة و املكتبـات لـم يتوقف 
يف بنـاء الهيـاكل ووضعهـا حيـز الخدمة 
بـل تعـداه ملتابعتهـا ومتابعـة نشـاطها 
يتمـاىش  بمـا  وتحسـينها  وترقيتهـا 

واألهـداف املسـطرة لذلـك. 
وأضافـت السـيدة الوزيـرة يف كلمتها، 

أنـه ويف ظـل التقـدم التكنولوجي الرسيع 
اإلنسـانية  املعرفـة  وسـائط  وتعـدد 
وظهـرت أسـاليب جديـة ورسيـع يف نقل 
املعرفة مـن خال تطبيقـات وبرمجيات، 
انخرطـت املكتبـات يف هـذا اإلطـار مـن 
أجـل مواكبتهـا وتطوير خدماتهـا املكتبة 
ورقمتنهـا ضمـن الخطـة التـي وضعتها 
الـوزارة، حيـث حرصـت السـيدة وزيرة 
هـذه  تنظيـم  عـى  والفنـون  الثقافـة 
الـدورة مـن أجـل تحقيق هدف الشـبكة 
للمكتبـات ورقمنـة خدماتهـا،  الوطنيـة 
تماشـيًا مع توجيهات رئيـس الجمهورية 
وتنفيـذا  تبـون"  املجيـد  "َعبـد  السـيد 
ملخطـط عمـل الحكومـة الـذي يتضمـن 
رقمنـة الخدمة العمومية، حيث سـتعرف 
هذه الـدورة يف مرحلتهـا الثانية، حضور 
50 مشـارًكا يمثلـون 24 مكتبة رئيسـية 

للمطالعـة العموميـة.

تـم تدشـن معـرض جماعـي للرسـم 
ضـم التاميـذ القدمـاء والجـدد لجمعية 
العاصمـة  للجزائـر  الجميلـة  الفنـون 
يف   فنـان  بلكحلـة،  ملصطفـى  تكريمـا 
الجمعيـة،  هـذه  مديـر  و  املنمنمـات 
باملقابـل تمكن العديـد من الـزوار الذين 
كانـوا يتنقلـون مـن قاعة إىل أخـرى من 
اكتشـاف جـزء من عمـل جمعيـة الفنون 
الجميلـة بالجزائـر العاصمة حيـث أبدوا 

رغبتهـم يف االلتحـاق بهـا.
ويهـدف هذا املعـرض الـذي يحتضنه 
املتحف الوطنـي للزخرفـة و املنمنمات و 
فـن  الخـط "مصطفى-باشـا" بالجزائر 
العاصمـة إىل غاية 21 فيفـري  القادم إىل 
"تسـليط  الضـوء عـى التكويـن املقـدم 
بجمعيـة الفنـون الجميلـة بالجزائـر" يف 

مجـال الفنـون  التشـكيلية خصوصا.
وقـد جلب حفـل تكريم املديـر والفنان 
الكبـر مصطفـى بن كحلة الـذي عرضت 
بعـض أعمـال هـي الكثـر مـن زمائـه 
الذيـن  السـابقن  تاميـذه  إىل  إضافـة 
حـروا لتقديم  شـكرهم له عـى تفانيه.

يف هـذا الصـدد، قالت الفنانة الرسـامة 
الجمعيـة  ذات  يف  السـابقة  التلميـذة  و 

شـغوف  رجـل  "انـه  سـعيداني  نجيـة 
ومتفان كـرس كل حياته لخدمـة الثقافة 
الجزائريـة"ي  لتذكـر جميلة خماشـوي 
فنانـة اخـرى أن "مصطفـى بلكحلة كان 
أيضـا "مديـر متحف مصطفى باشـا من 

."2016 إىل   2007
وضـم املعـرض حـوايل 80 لوحة حول 
عنهـا  التعبـر  تـم  مختلفـة  مواضيـع 
واقعـي مـن خـال  أو  رمـزي  بشـكل  
تقنيـات مختلفـة مـن طـرف 52 فنانـا 

اثنتـن" أو  بلوحـة  سـاهموا 
لينـا  الشـابة  الفنانـة  رسـمت  كمـا 
موسـاوي التـي أبانـت عن مهـارات فنية 
كمـان  صـورة  كبـر  بنجـاح  ممتـازة، 
سـاكنة  حيـاة  حـول  لوحـة  مقرحـة 
حظيـت بتقديـر كبـر مـن  قبل الـزوار.

بوبكـر  مـي  تشـارك  جانبهـا،  ومـن 
البالغـة من العمـر 12 سـنة بلوحة حياة 
سـاكنة جميلـة بينمـا عرضـت والدتهـا 
مصطفـى  "تلميـذة  مزيانـي  نرسيـن 

منمنمـة.  إحداهمـا  لوحتـن  بلكحلـة" 
وقـد تمكـن العديـد مـن الـزوار الذين 
كانـوا يتنقلـون مـن قاعة إىل أخـرى من 
اكتشـاف جـزء من عمـل جمعيـة الفنون 
الجميلـة بالجزائـر العاصمة حيـث أبدوا 

رغبتهـم يف االلتحـاق بها.
يذكـر أن املعرض الجماعي للرسـم من 
تنظيم جمعيـة الفنون الجميلـة بالجزائر 
العاصمـة بالتعـاون مع املتحـف الوطني 
الخـط  فـن  و  واملنمنمـات  للزخرفـة 
"مصطفـى باشـا" بالجزائـر العاصمة.

مريم ق

مريم ق
س.شعراوي

الثقافي

إفتتاح فعاليات الدورة التكوينية الوطنية الثانية حول “تشبيك المكتبات الرئيسية 
للمطالعة العمومية” ومولوجي تؤكد 

بهدف تسليط  الضوء على التكوين المقدم  في مجال الفنون  التشكيلية خصوصا.
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تالميذ جمعية �لفنون �لجميلة يعر�صون �أعمالهم 
بالجز�ئر �لعا�صمة

رو�ية �جتماعية ترنحت �أحرفها 
بين عبق �لما�صي وحلو �لحا�صر

“قهى لب الملح” للكاتب الجزائري
 محمد قديدش
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ثانـي،  آل  حمـد  بـن  جوعـان  الشـيخ  نـرش 
صـورا لـه رفقـة والـده حمد بـن خليفـة، أمر 
دولة قطر السـابق، وشـقيقه جاسـم يف صحراء 

ئر. لجزا ا
ونرش الشـيخ جوعان صـوره رفقـة أفراد من 
عائلتـه عـرب حسـابه الرسـمي عـى إنسـتغرام 

.”2023 “الجزائـر  وكتب: 
وتظهـر يف الصـور عائلة أمر قطر مسـتمتعة 
بوقتهـا يف جلسـة صحراويـة بأباريق الشـاي، 

رفقـة أشـخاص آخرين.
الـذي  صقـره،  جوعـان  الشـيخ  ينـس  ولـم 
يظهـر مـن خال صـور سـابقة لـه يف صحراء 

الجزائـر أنـه يرافقـه يف كل رحاتـه.
وهذه ليسـت الزيـارة األوىل ألفراد مـن العائلة 
امللكيـة يف قطـر لصحـراء الجزائـر، إذ هنـاك 
صـور متداولـة للشـيخ جوعـان ووالـده حمـد 

تعـود للعـام 2013.

الخامـس عربيـا يف  املركـز  الجزائـر  احتلـت 
مـؤرش األمـن الغذائـي العاملي للربـع الثاني من 
2022 وفـق تقرير مؤسسـة "تحليـات املعرفة 

" لعميقة ا
تعمـل الجزائـر عـى إعـداد مخطـط إلعـادة 
تنظيـم قطـاع الفاحـة ضمـن عـدة مبـادرات 
األمـن  لضمـان  جهودهـا  تكثيـف  تسـتهدف 
الغذائـي، خاصـة يف مجـال الحبـوب، يف ضـوء 
التغـرات الدوليـة التـي يشـهدها هـذا امللـف، 
إلنتـاج  الزراعيـة  األرايض  لتوسـيع  وتخطـط 
األعاف مـع اعتماد اسـتخدام الوسـائل التقنية 
الحديثة واألسـمدة، لزيادة املسـاحات الزراعية، 
وتسـاهم الفاحـة  بنسـبة %12.3 مـن الناتج 
املحي اإلجمـايل يف الجزائر عام 2021، بحسـب 

الدويل. البنـك 
وذكـر وزيـر الفاحة عبـد الحفيظ هنـي، أن 
قيمـة اإلنتـاج الفاحـي ارتفعـت خـال العـام 
بعـام  مقارنـة  املائـة  يف   38 بنسـبة   2022
2021، وقـال إن الجزائـر “قادرة عـى تحقيق 
وبالتـايل  الحبـوب  إنتـاج  يف  الذاتـي  االكتفـاء 
خفـض فاتـورة االسـتراد، وهو ما تم تسـجيله 

بالفعـل”.
 /  2021 األخـر  الحبـوب  موسـم  ووصـف 
السـابقة،  باملواسـم  مقارنـة  بالجيـد   ،2022
أن إنتـاج القمـح الصلـب كاف لسـد  مضيفـاً 
اللـن  القمـح  الوطنيـة، يف مقابـل  الحاجيـات 
قدراتـه  تطويـر  إىل  حاجـة  يف  يبقـى  الـذي 

االسـتراد. فاتـورة  لتقليـص  اإلنتاجيـة 

عـرّب سـفر كنـدا بالجزائـر، مايـكل ريـان 
الجماهـر  بحمـاس  انبهـاره  عـن  كاالن، 
مانيـدال”،  “نيلسـون  وملعـب  الجزائريـة، 
خـال حضـور مبـاراة الخـر، وموزمبيق.
ونرش السـفر مايـكل كاالن، مقطـع فيديو 
عـرب حسـابه الرسـمي عـى “تويـر”، خال 
حضـوره مبـاراة الخر، وموزمبيـق بملعب 

مانديا”. “نيلسـون 

كمـا أرفـق السـفر الكنـدي، هـذا الفيديو 
بتعليـق قـال فيـه: “ملعـب جميـل، منتخب 
جميـل، وجمهور رائع، أحسـنت يـا جزائر”.
وظهر السـفر الكنـدي مايكل ريـان كاالن، 
من خـال هـذا الفيديـو، يف مدرجـات ملعب 
“نيلسـون مانديا”، مرتديـا قميص املنتخب 

الجزائري

بعرصنـة  املّكلـف  العمـل  فريـق  رشع 
الجامعـة، السـيما عـى الصعيـد البيداغوجـي، 
يف عقـد لقاءات، تضـم مختلف الفواعـل املعنية 
طلبـة،  مسـؤولون،  )أسـاتذة،  امللـف  بهـذا 
وممثلـو  التاميـذ  أوليـاء  اجتماعيـون،  رشكاء 
الثانويـات(، وذلـك خـال الفـرة املمتـدة بن 
17 و31 جانفـي الجـاري. وسـيتم عـى ضوء 

هـذه اللقـاءات، عـرض النتائـج األوليـة لهـذه 
العمليـة بخصـوص املشـاريع املتعّلقـة بإعادة 
تنظيـم مياديـن التكويـن، اسـتحداث أقطـاب 
جامعيـة، تحضر شـهادة مزدوجـة، إىل جانب 
تمديـد التكويـن يف الليسـانس ألربـع سـنوات.  
جميـع  تضـم  بحوصلـة  لقـاء،  كل  وسـيكّلل 

املنبثقـة عنـه. املاحظـات واالقراحـات 

مواقـع  عـى  مرصيـون  مؤثـرون  انبهـر 
التواصـل االجتماعي متواجـدون يف الجزائر 
بتسـاقط الثلـوج خصوصـا أنهم يعيشـون 

هـذه األجـواء ألول مـرة بحياتهم.
واسـتمرت الثلـوج بالتسـاقط عـى أغلـب 
واليـات الـرشق الجزائـري، لتصنـع صورا 
جميلـة يف العديد من املناطـق الجبلية وحتى 
السـاحلية، بعدمـا عـادت الثلوج للتسـاقط 
عـى سـواحل مدينـة عنابـة بعـد انقطاعها 
ملـدة تجـاوزت الــ 15 سـنة كاملـة، فيمـا 
امتـزج بياض الثلـوج املتسـاقطة عى والية 
سـكيكدة بزرقة ميـاه البحر بشـاطئ وادي 
الزهـور بالجهـة الغربيـة إلقليـم الوالية، يف 

مشـهد نـادرا مـا يحدث.
ووثق املؤثـرون املرصيون الذيـن يزورون 
أمـم  كأس  فعاليـات  لحضـور  الجزائـر 
إفريقيـا للمحليـن )شـان 2022(، أجـواء 
وصفوهـا بالخرافيـة مـن مختلـف مناطق 

. لوطن ا
فيديـو  مقطـع  هـؤالء  أحـد  وتشـارك 
عـن تسـاقط الثلـوج مـن واليـة قسـنطينة 
بالـرشق الجزائـري، التي شـهدت تسـاقط 

كميـات كبـرة مـن الثلـوج.
وأبـدى اليوتيوبـر محمـود إبراهيـم، مـن 
وهـو  العظيمـة  فرحتـه  الفيديـو،  خـال 
يشـاهد الثلـج ألول مرة يف حياتـه، مؤكدا أن 

فرحتـه ال توصـف.
وقـال محمـود إبراهيـم الـذي ظهـر وهو 
يلعـب بالثلـج وسـط فرحـة عارمـة: "هذا 
رهيبـة،  فرحـة  األرض..  يف  مـكان  أحـى 
غايـة  ويف  واسـتثنائية  خرافيـة  األجـواء 

الجمـال"
بـدوره، نـرش اليوتيوبـر املـرصي محمود 
يف  قناتـه  عـى  فيديـو  مقطـع  حجـازي، 
يوتيـوب، وثق فيه أجواء اسـتمتاعه بالثلوج. 
وعرب حجـازي عـن فرحته وحماسـه الكبر 
بمشـاهدته للثلـج، واللعب فيـه، حيث ظهر 
وهـو غر مصـدق لألجواء الجميلة لتسـاقط 

بالجزائر. الثلـوج 
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اسـتُقبل امس االثنينـن الفريق أول السـعيد 
الوطنـي  الجيـش  أركان  رئيـس  شـنقريحة 
الفرنـي  الرئيـس  طـرف  مـن  الشـعبي 
بيـان  يف  مـا جـاء  وفـق  ماكـرون  إيمانويـل 

الوطنـي. الدفـاع  لـوزارة 
أول  الفريـق  فـإن  البيـان  ذات  وحسـب 
شـنقريحة سـلم رسـالة خطيـة مـن رئيـس 
نظـره  إىل  تبـون  املجيـد  عبـد  الجمهوريـة 

ماكـرون. الفرنـي 
ورشع امـس اإلثنـن، الفريـق أول السـعيد 
شـنقريحة، يف زيارة رسمية إىل فرنســا بدعوة 
مـن الفريق أول تـري بورخـارد رئيس أركان 
لتعزيـز  تنـدرج  الفرنسـية، حيـث  الجيـوش 
الشـعبي  الوطنـي  الجيـش  بـن  التعـاون 
سـتمكن  الزيـارة  الفرنسـية،  والجيـوش 
ذات  املسـائل  التباحـث حـول  الطرفـن مـن 

املشـرك. اإلهتمـام 

الفجر 06:26 

الظهر 13:00 

العصر 15:43 

المغرب 18:06

العشاء 19:28

akhbarelsabahonline@gmail.com اإللكتروني:  البريد  15 دج             الثمن                 383 العدد:  1444 هـ             02 رجب  لـ  الموافق  2023م  24 جانفي  الثالثاء   

مواقيت الصاة للجزائر 
العاصمة وضواحيها

توقعات أحوال الطقس لنهار الغد

الجزائر 
10-04

قسنطينة 
08-00

ورقلة 
14-05

بشار 
11-01-

ال تنسوا متابعة صفحتنا على الفايسبوك:

fb.com/akhbarelasbah

www.akhbarelsabahonline.dz :الموقع اإللكتروني

سحب من هذا العدد 
2000 نسخة

وهران 
14-00

الجويـة  االرصـاد  مصالـح  أصـدرت 
نـرشة جويـة خاصـة  حـول موجـة برد 

شـديدة عـى مسـتوى 17 واليـة.
التـي نرشتهـا  وحسـب ذات النرشيـة 
مصالـح الحمايـة املدنيـة فـان الواليات 
 ، البويـرة  املديـة،    ، الجلفـة  املعنيـة:  
 ، ميلـة   ، سـطيف  بوعريريـج،   بـرج 
قسـنطينة،  باتنـة، خنشـلة ، ام البواقـي 
و تبسـة  حيث درجات الحـرارة املتوقعة 
القصـوى °04إىل°06 ودرجـات الحرارة 
ان  مشـرة  إىل06°-،   -03° الدنيـا 
صاحيـة النرشة تسـتمر إىل غايـة اليوم  
24/01/2023 عى السـاعة 06سا00د

النعامـة،   تيسمسـيلت،  مـن  وبـكل 
سـيدي   ، سـعيدة   ، تيـارت   ، البيـض 
بلعبـاس و لغواط  توقعـت ذات املصالح 
املتوقعـة  الحـرارة  درجـات  تكـون  ان 
القصـوى °04إىل°06 ودرجـات الحرارة 
الدنيـا °03- إىل°06- وصاحيـة النرشة 
تسـتمر  إىل غايـة اليـوم  عـى السـاعة 

00د. 06سـا

الثلوج تصل إىل بشار وواليات
 أخرى اليوم 

أفـادت نرشية خاصة ملصالـح األرصاد 
الجويـة، امـس اإلثنـن، بتسـاقط ثلوج 
عـى املرتفعـات التـي يـراوح علوها بن 

600 و900 مـر بعـدة واليات.
وسـتعرف واليـة بشـار، حسـب ذات 
النرشيـة، تسـاقط للثلوج عـى املرتفعات 
800 و900  التـي يـراوح علوهـا بـن 
مسـتوى  ينخفـض  أن  ويمكـن  مـر. 
التسـاقط بـن 600 و700 مـرا خـال 

. لليل ا
 05 بـن  الثلـوج  سـمك  ويـراوح 
عـى  التسـاقط  يبـدأ  حيـث  و10سـم، 
السـاعة السادسـة مـن صبيحـة اليـوم 
السـاعة  غايـة  إىل  ليسـتمر  الثاثـاء. 

األربعـاء. يـوم  صبيحـة  مـن  الثالثـة 
فيمـا أفـادت نرشيـة أخرى، بتسـاقط 
يـراوح  التـي  املرتفعـات  عـى  الثلـوج 
علوهـا بـن 800 و900 مـر. ويمكن أن 
ينخفض مسـتوى التسـاقط بـن 600 و 

الليل. 700 مـر خـال 
 10 بـن  الثلـوج  سـمك  ويـراوح 
و15سـم، ويبـدأ التسـاقط عى السـاعة 
الثاثـاء.  اليـوم  زوال  بعـد  الثالثـة 
ليسـتمر إىل غاية السـاعة السادسـة من 

األربعـاء. يـوم  صبيحـة 
هـذه  يف  املعنيـة  الواليـات  وتتمثـل 
تلمسـان  جنـوب  مـن  كل  يف  النرشيـة، 
النعامـة  بلعبـاس،  سـيدي  وجنـوب 

. لبيـض وا

تدخلـت مصالـح الحمايـة املدنيـة امـس   
باملـكان املسـمى حـي عـدل  بلديـة زموري 
دائـرة بـرج منايـل , مـن أجـل إسـعاف و 
إجـاء  شـخصن  تعرضا إىل استنشـاق غاز 

املدنيـة املتـرسب يف املنـزل .
وحسـب بيـان للمديريـة العـام للحمايـة 
املدنيـة فـان  الضحيتـان مـن كا الجنسـن  
يف  صعوبـة  مـن  يعانيـان  سـنة   55 و   48
إىل  نقلهمـا  و  اسـعافهما   تـم    , التنفـس 

. مستشـفى 

أصيـب ليلـة األحـد إىل االثنن 8 أشـخاص 
حـادث  يف  الخطـورة  متفاوتـة  بجـروح 
اصطـدام تسلسـي بـن عـدة مركبـات مـن 
أربـع  و  املسـافرين  لنقـل  حافلـة  بينهـا 
السـيار  الطريـق  مسـتوى  عـى  شـاحنات 
رشق-غـرب و تحديـدا بنواحـي بلديـة بـر 
الجزائـر  باتجـاه  سـطيف(  )رشق  العـرش 

العاصمـة.
و أكـد املكلـف باالعـام و االتصـال بـذات 
املصالـح, النقيـب أحمـد لعمامـرة أن فـرق 
الحمايـة املدنية التابعة لوحـدة العلمة )رشق 
االثنـن  اىل  األحـد  ليلـة  تدخلـت  سـطيف( 
إلجـاء املصابـن الذين تـراوح أعمارهم بن 
21 و 70 سـنة مـن بينهـم حالـة خطـرة و 
نقلهـم إىل مصلحة االسـتعجاالت بمستشـفى 

تاجنانـت )واليـة ميلة(.
بـن  مـن  أنـه  املتحـدث  ذات  أوضـح  و 
املركبـات حافلـة مـن الحجـم الكبـر تعمل 
عـى خـط قسنطينة-تلمسـان كان عى متنها 
شـخصان  بينهـم  مـن  أصيـب  راكبـا   47

متفاوتـة. بجـروح 

فيما تم إنقاذ 388 آخرين من موت محقق خالل 23 يوم

طيران الطاسيلي

المحجوزات  قدرت 1300 مليار سنتيم و9 ماليين أورو

قسنطينة

كشـفت حصيلـة تدخـل وحـدات الحماية  
املدنيـة عـن تسـجيل  منـذ بدايـة جانفـي 
 388 انقـاذ  و  شـخصا    39 وفـاة   2023
آخريـن من مـوت محقـق  مـن  االختناقات 

بغـاز أحـادي الكربـون .
كمـا  االخـرة  سـاعة  ل24  حصيلـة  ويف 
تدخلـت وحـدات الحمايـة املدنيـة  من أجل 
إنقـاذ وإسـعاف 23 شـخصا لديهـم بداية 
أحـادي  غـاز  إستنشـاقهم  جـراء  إختنـاق 
أكسـيد الكربـون CO املنبعـث مـن أجهـزة 
التدفئـة و سـخانات امليـاه و الحمـام داخل 
منازلهـم، عرب عـدة واليات من الوطـن  ، تم 
التكفـل بالضحايـا يف عن املـكان ونقلهم يف 
حالـة مقبولة اىل املؤسسـات االستشـفائية .
وقـد  تـم تسـجيل 3 وفيات اختناقـا بغاز 
احـادي الكربـون خـال نفـس الفـرة عى 
مسـتوى واليـة تبسـة  وفـاة 02 شـخصن 
من جنـس ذكر يبلغـان من العمر 32 سـنة 
و 21 سـنة مختنقن بغاز احـادي الكربون 
املنبعـث مـن طابونـة داخـل محـل تجاري 
وفـاة  ميلـة  واليـة   ، العاتـر   بـر  ببلديـة 
شـخص مـن جنـس ذكـر يبلـغ مـن العمر 
الكربـون  احـادي  بغـاز  متـويف  سـنة   47
العائـي  باملسـكن  طابونـة  مـن  املنبعـث 
تـم   ، التـن  عـن  مدينـة  بوسـط  الكائـن 
تحويـل الضحايـا اىل املستشـفيات املحلية .
ويف هـذا الخصـوص دعـت ذات املصالـح 
يف بيـان لهـا  بالتقيـد باإلجـراءات الوقائية 
وكـذا اإلرشـادات و النصائـح املقدمـة مـن 

لتجنـب  املدنيـة  الحمايـة  مصالـح  طـرف 
خطـر االختنـاق و التسـمم بغـاز احـادي 
العوامـل  ان  مشـرة    ، الخطـر  الكربـون 
املناخيـة الشـتوية مؤخـرا  تتجـى يف موجة 
يف  الكبـر  انخفـاض  و  الشـديدة  الـربد 
عـى  املواطنـن  تجـرب  الحـرارة   درجـات 
إسـتعمال الكثيـف ملختلـف أجهـزة التدفئة 
و مسـخنات املـاء مـا يجعل خطـر االختناق 
لهـذه  السـيئ  اسـتعمال  حالـة  مرتفـع يف 
األجهـزة املختلفـة ، ويبقـى الرقـم النجـدة 
للحمايـة املدنية 14 و الرقـم األخر 1021 
تحـت ترصف املواطنـن يف حالـة الخطر او  
اإلبـاغ عـن  تدخـات وكذا لاستفسـار عن 
خطـر معن ممـا يسـمح بالتكفـل الجيد و 
الرسيـع لنـداءات النجدة املختلفـة -يضيف 

ن-. لبيا ا
يف املقابـل وخـال الفـرة املمتـدة مـا بن 

22 اىل 23 جانفـي 2023، سـجلت وحدات 
مناطـق  يف  2541تدخـل  املدنيـة  الحمايـة 
مختلفـة مـن الوطـن وهـذا عـى إثـر تلقي 
مكاملـات االستغــاثة مـن طـرف املواطنن، 
هـذه التدخـات شـملت مختلـف مجـاالت 
أنشـطة الحمايــة املدنيـة سـواء املتعلقـة 
بحـوادث املـرور، الحـوادث املنزليـة اإلجاء 
األجهـزة  و  الحرائـق  إخمـــاد  الصحـي، 

. ألمنية ا
        و  يف سـياق حـوادث املـرور، قامـت 
وحـدات الحماية املدنية بــ 149 تدخل عى 
إثـر عدة حـوادث سـجلت عرب عـدة واليات، 
خلفـت هـذه األخرة وفاة شـخص و  إصابة 
ومتفاوتـة  مختلفـة  بجـروح  أخـر   152
الخطـورة،  تـم  التكفـل بالضحايـا يف عن 
املـكان وتحويلهم اىل املصالح االستشـفائية.         

"طـران  الوطنيـة  الرشكـة  أعلنـت 
الطاسـيي" عـن التحويـل املؤقـت لرحاتها 
سراسـبورغ  مطـار  باتجـاه  املنتظمـة 
انتزهيم )فرنسـا( نحـو مطـار بال-ميلوز-
فريبـورغ مـا بـن 14 مـارس و 14 ابريـل 
املقبلـن، جراء االشـغال الجاريـة عى مدرج 

الهبـوط.

انـه  لهـا  بيـان  يف  املؤسسـة  وأضافـت 
االشـغال  بسـبب  املؤقـت،  للغلـق  "نظـرا 
الجاريـة عى مـدرج الهبوط الرئيـي ملطار 
سراسـبورغ انتزهيـم )فرنسـا(، فان رشكة 
طران الطاسـيي سـتقوم بالتحويـل املؤقت 
لرحاتهـا نحو مطـار بال-ميلوز-فريبورغ، 
و ذلك من 14 مـارس اىل 14 ابريل 2023".

بإمـكان  انـه  الرشكـة  بيـان  وأضـاف 
املسـافرين الراغبـن يف السـفر عـى رحات 
عـى  يحصلـوا  ان  الطاسـيي  طـران 
www. االلكرونـي  املوقـع  عـرب  تذاكرهـم 

tassiliairlines.dz و القيـام بالحجـز عـرب 
االنرنـت او التقـرب مـن الـوكاالت املعتمدة.

للمصالـح  العـام  املفتـش   ، كشـف 
العملياتيـة باملديريـة العامة لألمـن الوطني، 
حاج سـعيد أرزقي، عـن الحصيلة السـنوية 
لألمـن  العملياتيـة  املصالـح  لنشـاطات 

.2022 لسـنة  الوطنـي 
النـدوة  يف    ، ذاتـه  املفتـش  وأوضـح 
الصحفية بمقر املدرسـة العليـا للرشطة، أنه 
تـم  حجز 267 مركبـة سـياحية 4 دراجات 
مائيـة 3 قـوارب نزهـة وتقدر بحـوايل 110 
مليار سـنتيم ، كمـا تم حجزداخـل الوطن و 
خـارج بقيمـة 208 مليار سـنتيم،  باإلضافة 

إىل عقـارات داخـل الوطـن وخـارج بقيمـة 
208 مليـار سـنتيم، وحجـز كميـة معتـربة 
مـن مفاعـات التحاليـل منتهيـة الصاحية 
مركبـات  واربـع   ، أورو   مليـون   2 بقيمـة 

وعقـارات بقيمـة 35 مليـار سـنتيم .
وأضـاف املتحـدث ذاته، بـأن عنارص األمن 
بمعالجـة  املنرصمـة  السـنة  خـال  قامـوا 
قضايـا تخـص الجريمـة املنظمة والرشـوة 
القيمـة  خالهـا  بلغـت  األمـوال  وتبييـض 
املاليـة  للمحجـوزات من عقـارات ومركبات 
ومنقـوالت واملبالـغ 1300 مليار سـنتيم و9 

مايـن أورو.
كميـة  الرشطـة  عنـارص  حجـزت  كمـا 
منتهيـة  التحاليـل  مفاعـات  مـن  معتـربة 
الصاحيـة بقيمـة 2 مليـون أورو ، يضـاف 
 35 بقيمـة  وعقـارات  مركبـات  أربـع  لهـا 
تبييـض  أنـه يف  إىل  مليـار سـنتيم، مشـرا 
األمـوال وتحويلهـا توجـد مركبات سـياحية 
سـنتيم،  مليـار   36 بقيمـة  ماليـة  ومبالـغ 
كمـا تم حجز شـقق فاخـرة داخـل و خارج 

الوطـن يف قضايـا الرشـوة. 

لقـي شـخصان حتفهمـا يف حـادث مرور 
وقـع أمـس  عنـد مدخـل مدينة عـي منجي  
األنبـاء  لوكالـة  ترصيـح  يف  و  بقسـنطينة. 
الجزائريـة أوضـح مسـؤول خليـة اإلعـام 
واالتصـال بهـذا السـلك النظامـي أن مركبة 
نفعيـة انحرفـت وانقلبـت قبـل أن تنفجـر 
يف الطريـق الوالئـي رقـم 101 عى مسـتوى 

األربـع  الطـرق  حـي  بـن  الواقـع  الجـرس 
)الخـروب( ومدخـل مدينـة عـي منجـي.

و أفـاد الرائـد عبـد الرحمـن لقـرع بـأن 
السـاعة  حـوايل  يف  وقـع  الـذي  الحـادث 
السـابعة و15 دقيقة تسـبب يف هاك رجلن 

2 يبلغـان مـن العمـر 37 و53 سـنة.
وأضـاف أنـه تـم نقـل جثتـي الضحيتن 

اللتـن عثـر عليهمـا متفحمتـن إىل مصلحة 
العموميـة  باملؤسسـة  الجثـث  حفـظ 
لبلديـة  بوضيـاف  محمـد  اإلستشـفائية 
األمنيـة  املصالـح  فتحـت  وقـد  الخـروب. 
املختصـة إقليميـا تحقيقـا لتحديـد ظروف 
و مابسـات هـذا الحـادث، مثلما أشـر إليه.
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