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أبـرز وزيـر املجاهديـن العيد 
ربيقـة  اهميـة  الفيلـم التاريخي 
النضـايل  السـر  يـرد  الـذي 
للشـهيد البطـل محمـد العربـي 

بـن مهيـدي.
وقد اسـتقبل وزيـر املجاهدين 
ربيڨـة  العيـد  الحقـوق  وذوي 
بمقـر الـوزارة املجاهـدة ظريفة 
بن مهيدي شـقيقة القائـد الرمز  
بـن  العربـي  محمـد  الشـهيد 
مهيـدي، الـذي الوزير قد تسـلم 
النسـخة   ،2022 سـنة  نهايـة 
االصليـة للفيلـم التاريخـي الذي 
يـرد السـر النضـايل للشـهيد 
بـن  العربـي  محمـد  البطـل 

مهيـدي.
و أكـد العيـد ربيڨـة ان العمل 
التاريخـي مهمـا كانـت طبيعته 
يجـب ان  يرقـى ملسـتوى هـذه 
تضحياتهـم  بقـدر  الرمـوز  
اسـرداد   سـبيل  يف  الجسـام 
محمـد  أن  مضيفـا   الحريـة، 
قاهـر  مهيـدي  بـن  العربـي 
وابتسـامته  فرنسـا  جنـراالت 
هزت العـدو، و الفيلـم التاريخي 
سـيربز جوانـب عـدة يف مسـار 
محمد العربي بـن مهيدي الطفل 
واملناضـل و املفكر اإلسـراتيجي 
أثبـت  الـذي  الحكيـم  القائـد  و 
شـخصيته  وقـوة  شـجاعته 
وهـو يواجـه جنـراالت وزبانيـة 
العـدو، ويـربز هـذا مـن خـال 
فيلـم مطـول تاريخي سـيضاف  
لرصيد قطـاع املجاهديـن وذوي 
الحقـوق املنجـز باالشـراك مـع 
قطـاع الثقافة والفنـون يف مجال 

البـري. السـمعي-  اإلنتـاج 
املجاهـدة  اثنـت  مـن جهتهـا 
عـى   مهيـدي  بـن  ظريفـة 
واالهتمـام  املبذولـة  املجهـودات 
براثنـا  الدولـة  توليـه  الـذي 
إحيـاء  خـال  مـن  التاريخـي 
اسـتلهام  و  الرمـوز  ذكريـات 

الـدروس والعرب، داعيـة يف األخر 
الشـباب إىل واجب الوفاء لرسـالة 
وإخوانـه  مهيـدي  بـن  العربـي 
الشـهداء من اجـل الحفـاظ عى 
األمانـة واملـي نحـو  مسـتقبل 
واعـد يسـتمد روحـه مـن قيـم 

املجيـدة. ثورتنـا 
ومواصلـة لسلسـلة الزيـارات 
التفقديـة  للمجاهديـن و أرامـل 
الشـهداء، قـام وزيـر املجاهدين 
و ذوي الحقـوق ، السـيد العيـد 
ربيڨـة، يف زيارة منزليـة تفقدية  
الوطنيـة   الحركـة  يف  للمناضـل 
واملجاهـد بكل من الواليـة الثالثة 
التاريخيـة واملنطقة الحـرة  إبان 
 ، املظفـرة  التحريريـة  الثـورة 
املجاهـد محمدعبـاس، البالغ من 
العمر الـ 104 سـنة، أطـال الله 

يف عمـره،
الوزيـر  العيد ربيڨـة و خال 
عبـاس"  محمـد  مـع"  لقائـه 
الرجـل الطيـب، أكـد أن قطـاع 
الحقـوق  وذوي  املجاهديـن 
إيـاء   عـى  جاهـدا   سـيعمل 
الصحيـة   العنايـة  و  الرعايـة 
الشـهداء  أرامـل  و  للمجاهديـن 
،  مضيفـا أن " عمـي  محمـد " 
يعـد رمـز ا للتضحيـة والتحدي، 
و الصمـود ، وهـو الـذي  جابـه 
مـن  بـكل  والتنكيـل   التعذيـب 
بـر  فيـا   ، رسكاجـي  سـجن 
طراريـة و ثكنـة بنـي مسـوس 
نهايـة  إىل   1957 مـن   )CTT(
1958، وأمثالـه كثـرون  ممـن 
إىل  داعيـا   ، الويـات  ذاقـوا  
الشـهادت  اسـتغال   رضورة  
الحيـة ملجاهدينـا ممـن عايشـوا 
و عاشـوا املمارسـات، و وحشية 
املسـتعمر ،  يف كتابـة  تاريخنـا 
بتضحيات   والتعريـف  الوطنـي، 
شـعبنا األبي يف سـبيل اسـرجاع 

سـيادته.

بالمستشفى المركزي للجيش

كشـفت مصالح الدرك الوطني عـن الطرقات 
التـي ال تـزال مغلقـة بسـبب تسـاقط كميات 
معتـربة من الثلـوج بعـدة واليات مـن الوطن, 
ويتعلـق األمر بـكل مـن الطريـق الوطني رقم 
15 الرابـط بـن واليتـي البويرة وتيـزي وزو, 
بالضبـط عى مسـتوى منطقـة فج تـروردة, 
بلديـة إيفرحونـن, الـذي يعـرف صعوبـة يف 
املسـلك بسـبب الثلوج, وكذلك الحال بالنسـبة 
للطريـق الوالئي رقـم 253 الرابط بـن واليتي 
بجايـة وتيـزي وزو عى مسـتوى فج شـاطة, 

إفرحونن. بلديـة 
تراكـم  تسـبب  املصالـح  ذات  كمـا  حسـب 
الثلـوج يف غلـق الطريـق الوطني رقـم 33 عى 
مسـتوى منطقـة أسـول, بلدية آيـت بومهدي, 
الطريـق الوطنـي رقـم 15 الرابط بـن بلديتي 
أغبالـو )البويـرة( وإيفرحونـن )تيـزي وزو( 
عـى مسـتوى منطقـة فـج تـروردة, بلديـة 
أغبالـو, والطريـق الوطني رقـم 33 الرابط بن 
بلديتـي البويـرة وواسـيف )تيـزي وزو( عـى 
مسـتوى منطقـة تيكجـدة وتـروردة, بلديـة 
األصنـام, بينمـا أكـدت ذات املصالـح أن باقي 
الطرقـات مفتوحـة, داعيـة مسـتعميل الطريق 

الحذر. توخـي  إىل 
وواصـل مصالـح الـدرك الوطنـي، تدخاتها 
لفتح الطرقـات املغلقة وتسـهيل حركة املرور, 
التـي  القويـة  الجويـة  االضطرابـات  بسـبب 
تعرفهـا عـدة واليـات مـن الوطن, حيـث أدت 
إىل تشـكل الجليـد وتراكم الثلوج عى مسـتوى 
الطرقـات الوطنيـة والوالئية, داعية مسـتعميل 
الطريـق إىل رضورة الحـذر والتحـيل باليقظة.
ويف هـذا اإلطـار, حـذرت ذات املصالـح عـرب 
وجـود  مـن  "طريقـي",  الرسـمي  التطبيـق 
رقـم  الوالئـي  بالطريـق  السـر  يف  صعوبـة 
ببلديـة  إيزعطيـط  قريـة  مسـتوى  عـى   45
بوسـام بوالية سـطيف, حيث تدخلـت الفرقة 
اإلقليميـة للـدرك الوطنـي ببوسـام مـن أجل 

تنبيه مسـتعميل الطريـق ودعوتهـم إىل التحيل 
باليقظـة مـع تقديـم يـد املسـاعدة يف حـاالت 

الـرورة.
وبالطريـق االجتنابـي جبـل الوحـش اتجـاه 
الطريـق  فصيلـة  أفـراد  تدخلـت  قسـنطينة, 
السـيار رشق-غـرب للـدرك الوطنـي بزيغـود 
يوسـف, مـن أجـل تسـهيل حركة املـرور عى 
إىل  السـائقن  ودعـوة  شـاحنة  تعطـل  إثـر 
تخفيـض الرعـة, فيما نصحـت ذات املصالح 
يف   23 رقـم  الوطنـي  الطريـق  مسـتعميل 
شـطره الرابط بـن واليتـي األغـواط وتيارت, 
عـى مسـتوى بلديـة سـيدي سـعد, بتخفيض 
الرعـة وتفـادي الفرملـة الفجائيـة عـى إثر 

انـزالق سـيارتن.
الجليـد  تشـكل  تسـبب  السـياق,  ذات  ويف 
بالطريـق الوالئي رقـم 09 الرابط بـن بلديتي 
عن كرمـس وفرندة )والية تيـارت( يف صعوبة 
السـر, حيـث دعـت مصالـح الـدرك الوطني 
السـائقن إىل أخـذ الحيطة والحـذر وتخفيض 
الرعـة, كما دعت مسـتعميل الطريـق الوطني 
رقـم 06 يف شـطره الرابـط بـن بلديتـي بني 

النامـوس,  ونيـف وبشـار عـى مسـتوى واد 
بتخفيـض الرعة وتفـادي الفرملـة الفجائية 

الجليد. بسـبب 
السـيار رشق-غـرب عـى  الطريـق  وعـرف 
مسـتوى بلديـة يلـل, واليـة غليـزان, وجـود 
الرؤيـة,  صعوبـة  يف  تسـبب  كثيـف  ضبـاب 
السـيار  الطريـق  فصيلـة  أفـراد  دفـع  ممـا 
التدخـل  إىل  البلديـة  بـذات  الوطنـي  للـدرك 
لتنبيـه السـائقن بـرورة تخفيـض الرعة 
واسـتعمال أضـواء الضبـاب, كمـا تـم تنبيـه 
مسـتعميل الطريـق الوطني رقم 90 يف شـطره 
الرابـط بـن بلديتي مدريسـة وتيارت بسـبب 

وجـود ضبـاب كثيـف.
جسـماني  مـرور  حـادث  وقـوع  وتسـبب 
بـن  الرابـط  رشق-غـرب  السـيار  بالطريـق 
العاصمـة عـى  واليتـي بومـرداس والجزائـر 
مسـتوى منحـدر بلديـة األربعطـاش باتجـاه 
الجزائـر, يف تعطيـل حركة املـرور, حيث تنقل 
أفـراد فصيلـة الطريـق السـيار باألربعطـاش 
الازمـة  باإلجـراءات  للقيـام  املـكان  إىل عـن 

وتسـهيل حركـة املـرور.

أعلـن محمد الخالـدي، املدير العـام للجزائرية 
بروتوكـول  وضـع   عـن  السـيارة  للطـرق 
للتنسـيق الفعال  مـع املصالح املعنيـة بالتدخل 
وذلـك بعـد اقتنائهـا لــ 20 كاسـحة للثلـوج 
التـي  09 شـاحنات لنثـر األمـاح بالطـرق  و 
كسـتها الثلـوج  مضيفـا بـان املؤسسـة بصدد 
التحضـر لعمليـة اسـتكمال وضـع اإلشـارات 
املروريـة العموديـة واألفقيـة من خـال  إطاق 
مناقصـة وطنيـة الختيـار مؤسسـة مختصة يف 

. املجـال  هذا 
وخـال اسـتضافته امـس  يف برنامـج ضيف 
الصبـاح للقنـاة األوىل  قـال محمـد الخالدي إن 
مؤسسـته عملـت عـى مرافقة املسـافرين خال 
التقلبـات الجويـة التي شـهدتها البـاد يف األيام 
األخـرة، و قـال إنهـا سـاهمت بالتعـاون مـع 
أفـراد الجيش الوطني الشـعبي و الدرك وأعوان 
الحمايـة املدنيـة يف فـك العزلـة عـن العديد من 
املناطـق التـي  كسـتها الثلـوج بواليـات رشق 
البـاد و تحديـدا بكل مـن قسـنطينة والبويرة.

وضمـن جهـود العرنـة ، كشـف الخالـدي 
عـن رشوع املؤسسـة يف وضع منبهـات ولوحات 
لتقديـم  األنفـاق  مسـتوى  عـى  الكرونيـة 
معلومـات عـن التقلبـات الجويـة للمسـافرين  
والسـائقن مـع التوجـه لتعميـم هـذه الخدمة 

الحقـا عـى مسـتوى املحـوالت .
و بخصـوص نسـبة اهـراء  مقاطـع الطريق 
السـيار رشق -غـرب املمتد عى  طـول أكثر من  
1200 كلـم قـال محمـد الخالدي،املديـر العـام 
للجزائريـة للطرق السـيارة إن نسـبة االهراء ال 

تتجـاوز حاليـا  1 باملائة .
وأضـاف أن الجزائرية للطرق السـيارة أطلقت 
مناقصـة وطنيـة من أجـل إعداد  دراسـة حول 
حالـة الطريق السـيار بعد 13 عامـا من دخوله 
حيـز الخدمـة ، قصـد الوقـوف عـى مواطـن 
الخلـل و االهراء و الـروع يف تقويته وصيانته 

واملحافظـة عليـه باعتباره مكسـبا وطنيا.
يف أثنـاء ذلـك ، كشـف الخالـدي بأن أشـغال 
الصيانـة جاريـة عى مسـتوى عدد مـن مقاطع 

الطريـق بـكل مـن بـرج بوعرييـح و البويـرة 
رغـم بعـض التأخر املسـجل يف هـذا املجال من 

قبـل رشكات وطنيـة .
منحـدر   إن   ، الخصـوص  هـذا  يف  وقـال 
الجباحيـة بواليـة البويـرة - املعـروف بكثـرة 
مسـافة  عـى  يمتـد  الـذي  و  املـرور  حـوادث 
04 كيلومـرات- سـيتم إعـادة فتحـه يف األيـام 
القادمـة أمـام الشـاحنات بعـد انتهـاء أعمـال 
وحيـد  رواق  تخصيـص  مـع   بـه،  الصيانـة 
للشـاحنات الكـربى وتحديـد الرعـة القصوى 

السـاعة. يف  كلـم   60 ب 
مـن جهـة أخـرى، كشـف  ضيـف اإلذاعة عن 
إطـاق مناقصـة وطنيـة  مـن أجـل البـدء يف 
صيانـة عدد مـن مقاطـع الطريق السـيار بكل 
مـن عـن الدفـى      و البليدة و صـوال إىل  برج 
بوعريريـج حيـث أعلـن عـن وجـود أكثـر مـن 
22 محطـة و مركزللصيانـة عى طـول الطريق 

. ر لسيا ا

دول  وأئمـة  ودعـاة  علمـاء  رابطـة  أدانـت 
متطرفـن  إقـدام  بشـدة  أمـس،  السـاحل، 
سـويدين عـى حرق نسـخ مـن القـرآن الكريم 

سـتوكهولم. يف  الركيـة  السـفارة  أمـام 
العمـل  "هـذا  بيانهـا  يف  الرابطـة  أدانـت  و 
هـذه  "مثـل  ان  مؤكـدة  والجبـان''  الدنـيء 
التـي  املرذولـة"  االسـتعراضية  الترفـات 

مـن  وتواطـؤ  "بحمايـة  متطرفـون  يقرفهـا 
السـلطات العموميـة يف دولهـم, لـن تقـود إال 
إىل تنامـي رد فعـل مضـاد قـد يصـل كذلك إىل 

التطـرف". مـن  درجـات 
ويف ذات الصـدد، أكدت الرابطة أن "اسـتفزاز 
الدينيـة للمسـلمن بـات يهـدد قيـم  املشـاعر 
بـن  والحـوار  املشـرك  والعيـش  التسـامح 

الحضـارات, وأن الكراهية ال تنتج إال الكراهية"، 
مطالبـة ب"سـن قوانن تجـرم اإلسـاموفوبيا 
وتحمـي املسـلمن وقيمهم يف الغـرب", ومذكرة 
بـأن "هذه األفعـال الدنيئـة, طعنات مسـمومة 
لإلنسـانية القائمـة عـى قيـم الحريـة والحوار 

والتعـارف".

الوطني

دعوة مستعملي الطريق إلى “التحلي باليقظة”

مناقصة وطنية من أجل البدء في صيانة عدد من مقاطع الطريق السيار

دعت لتجريم “اإلسالموفوبيا” في الغرب   

طرقات ل تزال "مغلقة" وم�سالك �سعبة ب�سبب الثلوج
 عبر عدة وليات

الخالدي: اقتناء 20 كا�سحة للثلوج و09 �ساحنات لنثر 
الأمالح على الطرقات

 رابطة علماء ال�ساحل تدين حادثة حرق ن�سخ من القراآن 
الكريم من طرف متطرفين �سويديين

قـام وزيـر املجاهديـن و ذوي 
الحقـوق  العيـد ربيڨـة بزيـارة 
منزليـة تفقدية للمجاهـد  الفنان 
الهـادي  املعـروف  ب"  بوليفـة 
أعضـاء  "أحـد  رجـب  الهـادي 
الفرقـة الفنيـة لجبهـة التحريـر 
سـنة  تأسسـت  التـي  الوطنـي، 
1958 بتونـس العاصمة ، كجناح 
يرافـق   آخـر  سـاح   و  فنـي  
البندقيـة  ، مـن خـال مشـاركة  
مرحـا   و  غنـاًء  أعضائهـا 
املهرجانـات  مـن  عديـد  يف  
الدوليـة،   الثقافيـة  والتظاُهـرات 
الجزائريـة. بالقضيـة  للتعريـف 
و أكـد ربيقـة أن هـذه الزيارة 
"تدخـل يف إطـار مهـام الـوزارة 
االجتماعيـة  بالحمايـة  املتعلقـة 
وأرامل  واملجاهـدات  للمجاهديـن 
تعليمـات  مسـديا  الشـهداء"، 
بــ "النقـل الفـوري" للمجاهـد 
باملستشـفى  العـاج  لتلقـي 
"محمـد  للجيـش  املركـزي 
الصغر نقـاش"، وكـذا "التكفل 

عائلتـه. بانشـغاالت 
هـذه  و خـال  ربيڨـة  العيـد 
املسـار  عنـد  عـرج  الزيـارة، 

الثـوري للمجاهد الفنـان الهادي 
بصفـوف  التحـق  الـذي  رجـب، 
بالحـدود  التحريريـة  الثـورة 
الرقيـة و شـاهد عـى مجـازر 
سـاقية سـيدي يوسـف الدامية ، 
ليلتحـق بعدهـا مبـارشة بالفرقة 
الوطني،  التحريـر  الفنية لجبهـة 
حيـث قـدم رفقـة عمالقـة الفن 
وعباقـرة  واملوسـيقى  والطـرب 
مـن  عـدداً  والتمثيـل   املـرح 
والغنائيـة  املرحيـة  األعمـال 
الشـعب  كفـاح  تناولـت  التـي 
يف  العـدو   وجرائـم  الجزائـري  
حـق شـعب أعـزل ، مضيفـا أن 
الهـادي رجـب يعـد أيضـا  أحد 
قامات األغنيـة  الوطنيـة امللتزمة 
و  زيـارات  هكـذا  أن   مؤكـدا   ،
تكريمـات ، هـي عربـون محبـة 
لـكل  الجميـل  رد  و  تقديـر   و 
، مـن  الوطـن  لهـذا  املخلصـن  
رجـب  الهـادي  املجاهـد  أمثـال 
وكل املجاهدين و أرامل  الشـهداء 
، الذيـن سـيحضون بـكل العناية 
و الرعايـة الصحيـة مـن طـرف  
وزارة املجاهديـن و ذوي الحقوق 
و مؤسسـاتها تحـت الوصايـة  .

ربيقة..تعليمات ب� "النقل الفوري" 
للمجاهد  الفنان بوليفة الهادي  لتلقي العالج

فريال/ت

كامليا.س

كامليا.س

كامليا.سكامليا.س

ربيقة يبرز اأهمية فيلم "العربي بن 
مهيدي" قاهر جنرالت فرن�سا

لدى استقباله المجاهدة ظريفة بن مهيدي 
شقيقة الشهيد  الرمز
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 اإدراج اإلزامية تزويد ال�سكنات باأجهزة الإنذار في دفاتر �سروط الم�ساريع ال�سكنية م�ستقبال

 ت�سجيع الفالحين لرفع النتاج للو�سول اإلى 30 هكتار من القمح تحقيقا لالكتفاء الذاتي
 توجيه الحكومة بم�ساعفة المجهودات من اأجل الزيادة في المحا�سيل الزراعية   

 اإعداد ن�سو�س قانونية �سارمة تمنع الم�سا�س باأنظمة التدفئة وتعديل اأنابيب الغاز بعد ا�ستالم ال�سكنات

 الم�سادقةعلى م�سروع قانون يتعلق بالوقاية من المخدرات والموؤثرات العقلية وقمع 
ا�ستعمالهما والتجار غير الم�سروع بهم

مع اتحاد مجالس الدول األعضاء في منظمة 
التعاون اإلسالمي

الجمهوريـة  رئيـس  اسـتقبل 
عبـد املجيـد تبـون، امـس الثاثـاء، 
األمريكـي  الدولـة  كاتـب  مسـاعدة 
الدولية ميشـيل  املكلفـة باملنظمـات 

سيسـون.
اىل  عمـل  بزيـارة  تقـوم  والتـي 
الجزائـر، حيـث تـم اسـتقبالها قبل 
الشـؤون  أيـام مـن طـرف وزيـر  
الوطنيـة  والجاليـة  الخارجيـة 
لعمامرة.حيـث  رمطـان  بالخـارج 

تركـزت املحادثـات بهـذه املناسـبة 
وآفـاق  الثنائيـة  العاقـات  حـول 
االسـراتيجي  الحـوار  تعزيـز 
والتعـاون االقتصـادي بـن الجزائر 

األمريكيـة. املتحـدة  والواليـات 
عـددا  الطرفـان  ناقـش  كمـا 
مـن املسـائل املتعلقـة باملسـتجدات 
عـن  فضـا  والدوليـة  االقليميـة 
الصلـة  ذات  مختلفـة  جوانـب 
االطـراف. متعـددة  بالدبلوماسـية 

القطري،  الشـورى  أبدى مجلـس 
صمـت  مـن  الشـديد  اسـتغرابه 
السـلطات يف بعض الـدول األوروبية 
املسـتمرة  والغربيـة تجـاه اإلسـاءة 
احـرام  بحجـة  اإلسـامي  للديـن 

التعبـر. حريـة 
الشـورى  مجلـس  واوضـح 
هـذا  أن  لـه،   بيـان  يف   ، القطـري 
التعامـل املـزدوج مع مفهـوم حرية 
التعبر سـمح بتكـرار التعديات عى 
ظاهـرة  تنامـي  إىل  وأدى  اإلسـام 
اإلسـاموفوبيا كمـا أسـهم يف تعميق 

والغـرب. الـرق  بـن  الفجـوة 
مـن  الشـورى   املجلـس  وحـذر 
خطورة تصاعد الخطاب العنــري 
الكــراهية ضد  املتــطرف وحمات 

اإلسـام والـزج باملقدسـات الدينيـة 
تحقيـق  أجـل  مـن  لهـا  واإلسـاءة 
مـن  أن  مؤكـدا  سياسـية  مكاسـب 
شـأن ذلـك أن يـؤدي إىل مزيـد مـن 
والعـــنف  والتمــييز  الكــراهية 

ويغـذي اإلرهـــاب والتطــرف.
و طالـب اتحـاد مجالـس الـدول 
التعـاون  منظمـة  يف  األعضـاء 
العالـم  برملانـات  وكافـة  اإلسـامي 
الربملانيـة  واالتحـادات  اإلسـامي 
بـرورة  والعربيـة  اإلسـامية 
اتخـاذ خطـوة جـادة لتبنـي موقف 
إسـامي موحد يضمن عدم املسـاس 
باملقدسـات أو التعدي عليهـا ويمنع 

التعديـات. تلـك  تكـرار مثـل 

قدمـت وزارة الخارجيـة األردنيـة 
أمـس، الثاثـاء، عـن أحـر التعازي 
للحكومـة  املواسـاة  وصـادق 
الجزائريـة والشـعب الجزائـري، إثر 
مروحيـة  تحطـم  حادثـة  ضحايـا 
تدريبيـة  مهمـة  خـال  عسـكرية 

الدفـى. عـن  بواليـة 

يف  األردنيـة،  الخارجيـة  وأبـدت 
رسـالة تعزيـة نرتها عرب حسـابها 
“تويـر”،  موقـع  عـى  الرسـمي 
تعاطفهـا مـع الجزائر بهـذا الحادث 
ألرس  تعازيهـا  عـن  ُمعربـًة  األليـم، 
بالشـفاء  والتمنيـات  الضحايـا، 

للمصابـن. العاجـل 

العاصمـة  يف  وموريتانيـا  الجزائـر  تباحثـت 
التعـاون  تعزيـز  سـبل  نواكشـوط،  املوريتانيـة 
العسـكري بن البلديـن، وذلك يف لقـاءات بن قادة 
الجيـش الربي املوريتانـي، وقيادة عمليـات الدفاع 
بالجيـش الشـعبي الوطني، بحسـب مانقلته وكالة 

املورتانية. االنبـاء 
انـه  املوريتانيـة،  االنبـاء  وكالـة  وكشـفت 
تدخـل هـذه اللقـاءات التـي انطلقـت ، يف إطـار 
االجتمـاع الرابـع عر للجنـة املشـركة الجزائرية 
اللقـاءات  هـذه  وتـرأس  للتعـاون،  -املوريتانيـة 
املختـار  اللـواء محمـد  املوريتانـي  الجانـب  عـن 

منـي قائـد أركان الجيـش الـربي، ومـن الجانـب 
الجزائـري العميـد عبـد الباسـط بـن جـدو، قائد 
مركز عمليـات الدفـاع بالجيش الشـعبي الوطني.

وحسـب ما أعلـن الجيـش املوريتاني، فـإن هذه 
اللقـاءات تدخـل يف إطـار الراكة العسـكرية بن 
التحديـات  ملواجهـة  تطويرهـا،  وسـبل  البلديـن 

املنطقة. يف  األمنيـة 
بـدأ  الجزائـري  العسـكري  الوفـد  أن  وأضـاف 
زيـارة عمـل ملوريتانيا، تدوم خمسـة أيـام، تهدف 
إىل تفعيـل عاقات التعـاون العسـكري القائم بن 

لبلدين. ا

وحـر إىل جانـب اللـواء قائـد أركان الجيـش 
الـربي، كل من العقيد البحري سـيدنا الشـود قائد 
املسـاعد والعقيـد سـيدي فـرك  البحريـة  أركان 
قائـد فرقـة التعـاون العسـكري والعقيد عبـد الله 
محمـد فـال بيبه مديـر املديريـة املركزيـة ألنظمة 
املعلوماتيـة واالتصـال، والعقيـد الطالـب فايل عبد 
القـادر قائد فرقة االسـتخبارات واألمن العسـكري 
املسـاعد، والعقيد احمد سـالم حمزة مسـاعد قائد 
أركان الجيـش الجـوي، واملعتمـد الرائـد شـغايل 
عبـد الحميـد وبعـض مـن ضبـاط األركان العامة 

. للجيوش

تشـارك وزيـرة التضامـن الوطنـي واألرسة 
أشـغال  يف  كريكـو،  كوثـر  املـرأة،  وقضايـا 
الشـؤون  وزراء  ملجلـس  ال42  الـدورة 
االجتماعيـة العـرب الـذي سـينعقد بالدوحة، 

الخميـس. وغـدا  األربعـاء  اليـوم 
وأفـاد بيـان لـوزارة التضامـن، أن الوزيرة 
التجربـة  اللقـاء  هـذا  خـال  سـتعرض 
التكفـل وحمايـة ذوي  الجزائريـة يف مجـال 
االحتياجات الخاصة"، وسـيناقش املشـاركون 

يف هـذه الـدورة بنود مـروع العقـد العربي 
اإلعاقـة  ذوي  لألشـخاص  الثانـي  املشـرك 
--يضيـف  يعتـرب  والـذي   ,)2023-2032(
ذات املصـدر إطـارا مرجعيا للـدول األعضاء, 
لتعزيـز التريعات من أجل ضمـان حقوقهم 

وإدماجهـم الكامـل يف املجتمـع".
اقرحـت مـن  "املبـادرة  أن  البيـان  وأبـرز 
طرف األمانـة العامة لجامعة الدولـة العربية, 
والتي ستسـهر عـى تنفيـذه يف كل دولة وفقا 

إلمكانياتهـا وظروفهـا وإطارهـا التريعي".
كمـا أشـار إىل أنـه "تـم اعتمـاد مـروع 
التصنيـف العربـي املوحـد لإلعاقـة, الصادر 
عن ورشـة العمـل الثانية لتصنيـف اإلعاقة يف 
الـدول العربيـة التـي عقدت يف شـهر جويلية 
الفـارط, واعتبـاره جـزءا مـن العقـد العربي 
2023-( اإلعاقـة  ذوي  لألشـخاص  الثانـي 

.")2032

 ، تبـون  املجيـد  الجمهوريـة عبـد  أمـر رئيـس 
بخصـوص اإلجـراءات العمليـة للحـّد مـن ظاهرة 
أكسـيد  )أحـادي  املحرقـة  بالغـازات  االختنـاق 
الكربـون( داخـل املنـازل، و حفاظـا عـى أرواح 
مواطنينـا،  ابتـداء مـن اجتماعـه امـس تُكليـف 
رشكـة سـونلغاز بتزويـد بيـوت املواطنـن مجانا 
بأجهـزة إنـذار )صوتيـة ومرئيـة( ضـد تربات 

غـاز أحـادي أكسـيد الكربـون.
وقـرر مجلس الـوزراء ، أن يتضمـن دفر رشوط 
وبـكل  االنجـاز  قيـد  السـكنية  املشـاريع  بنـاء 

صيغهـا، إلزامـا، هـذا النـوع مـن األنظمـة.
وتـرأس  عبـد املجيـد تبـون رئيـس الجمهورية 
الدفـاع  وزيـر  املسـلحة  للقـوات  األعـى  القائـد 
الوطنـي، امـس اجتماعـا ملجلـس الـوزراء، تناول 
مـن  بالوقايـة  األول  يتعلـق  قانونـن،  مروعـي 
املخـدرات واملؤثـرات العقليـة وقمـع اسـتعمالهما 
واالتجـار غـر املـروع بهمـا، والثانـي بكيفيات 
منـح العقـار االقتصـادي التابع لألمـاك الخاصة 
اسـتثمارية،  مشـاريع  إلنجـاز  واملوجـه  للدولـة 
العمليـة  اإلجـراءات  حـول  عـرض  إىل  باإلضافـة 
للحـّد مـن ظاهـرة االختنـاق بالغـازات املحرقـة 

)أحـادي أكسـيد الكربـون( داخـل املنـازل.
الجلسـة،  الجمهوريـة  رئيـس  افتتـاح   بعـد 
وعـرض محتوى جـدول األعمـال، ومنحـه الكلمة 
الوزيـر األول، لعـرض حصيلـة نشـاط الحكومـة 
األوامـر  الرئيـس  أسـدى   األخريـن،  لألسـبوعن 

اآلتيـة: والتوجيهـات  والتعليمـات 
رشوط  يحـدد  قانـون  مـروع  بخصـوص 
وكيفيـات منح العقـار االقتصادي التابـع لألماك 
مشـاريع  إلنجـاز  واملوجـه  للدولـة  الخاصـة 

اسـتثمارية:
مـروع  محتـوى  بمراجعـة  الرئيـس  أمـر 
القانـون وإثرائـه مـع مراعـاة التوجيهـات اآلتية،  
أن يكـون روح القانـون مبنيـا عى حريـة املواطن 
واجتنـاب  اختصاصـه،  بمجـال  االسـتثمار  يف 
االنحرافـات الخطـرة التي عرفتها البـاد يف مجال 

الصناعـي. العقـار 
و شـّدد عـى أن رؤيـة الجزائـر مـن خـال هذا 

نظـرة  وفـق  االسـتثمار  تحفيـز  هـي  القانـون 
متكاملـة من أجـل إقاع تنموي يضمـن ديناميكية 

أقوى. اقتصاديـة 
ــأكد رئيس الجمهورية أن منـح العقار ألغراض 
قانونيـة  مرونـة  تُرافقـه  أن  ينبغـي  اقتصاديـة، 
واسـتقطابها،  االسـتثمارات  لتشـجيع  حقيقيـة 

بمراعـاة املصالـح العليـا للدولـة.
وشـدد الرئيـس االعتمـاد يف مثل هـذه العمليات 
كليـا عـى النظـام الرقمـي، تجنبـا للبروقراطية، 
إلنجـاز  يهـدف  الوحيـد  الشـباك  نظـام  كـون 

مشـاريع بـأرسع وأنجـع الطـرق.
االعتبـار  بعـن  القانـون  مـروع  يأخـذ  أن  و 
توزيعـا متكافئـا ملشـاريع االسـتثمار عـرب كامـل 
املشـاريع  وأهـداف  ونوعيـة  الوطنـي،  الـراب 
االسـتثمارية حسـب خصوصية املناطق ونجاعتها.

إعداد لقانون جديد يتضمن إنشاء مخابر 
للتقييس ومراقبة األمان يف كل املجاالت

أمـر  الرئيـس بالتنسـيق بـن وزارات التجـارة 
والصناعـة واملؤسسـات الناشـئة لإلعـداد لقانون 
جديـد يتضمـن إنشـاء مخابـر للتقييـس ومراقبة 

األمـان يف كل املجـاالت.
ولتنسـيق بـن وزارت التعليـم العـايل والصناعة 
الباحثـن  لتوظيـف  الناشـئة،  واملؤسسـات 

الجديـدة. املخابـر  بهـذه  واملختصـن 
كما أمـر بإعداد نصـوص قانونيـة صارمة تمنع 
املسـاس بأنظمة التدفئـة وأنابيب الغـاز ومصادر 
عمليـات  ومنـع  السـكنات،  تـزود  التـي  الطاقـة 

تعديلهـا بعد تسـلُّمها.
وأمـر بفتـح مخابـر للمراقبـة التقنيـة والنوعية 
لركـة  تابعـة  الوطنـي،  الـراب  كامـل  عـرب 
سـونلغاز تختـص بمراقبـة األدوات الكهرومنزلية 
األكثر تسـببا يف الحـوادث املنزلية السـيما املدفآت.

ــتشجيع املصنعـن املحليـن عى تغطيـة طلب 
السـوق املحلية من أجهـزة وأنظمـة التدفئة رفيعة 
النوعيـة وآمنـة، بمرافقـة تقنيـة عاليـة املسـتوى 

لتزويـد كل السـكنات قيـد االنجاز.
قانـون  مـروع  محتـوى  الرئيـس  وثّمـن  

الوقايـة مـن املخـدرات واملؤثـرات العقليـة وقمع 
اسـتعمالهما واالتجـار غـر املـروع بهمـا، ملـا 
جـاء فيـه من إجـراءات تحّصـن املجتمـع من هذه 
اآلفـة، ليصـادق مجلس الـوزراء عى مـروع هذا 

القانـون، يف نهايـة النقـاش.
امـر  العموميـة،  األشـغال  قطـاع  وبخصـوص 
الرئيـس اإلرساع يف إنشـاء رشكـة مختلطة لصناعة 
السـكك الحديدية بالتعـاون مع الخـربات األجنبية 
املتخصصـة يف هـذا املجـال وذات السـمعة العاملية 
بهـدف الوصـول إىل ربط وطني شـامل بالسـكك 
وتسـهيل  بالجنـوب  الشـمال  ووصـل  الحديديـة 
النقـل للمتعاملـن االقتصاديـن، و أن يكـون مـّد 
السـكك الحديديـة أولويـة قصـوى ال سـيما عـى 
املنيعـة،  ـ  غردايـة  تمنغسـت،  ـ  ورقلـة  امتـداد 
وغـارا جبيات ـ بشـار، نظرا لألهميـة االقتصادية 

املحاور. لهـذه  واالسـراتيجية 

رفع نسبة إنتاجه يف الهكتار الواحد إىل 30 
قنطار، بهدف تحقيق اكتفاء ذاتي

الرئيـس  الفاحـة، وجـه   و بخصـوص قطـاع 
إنتـاج  لزيـادة  املجهـودات  بمضاعفـة  الحكومـة 
املحاصيـل الزراعيـة خاصـة القمـح ورفع نسـبة 
إنتاجـه يف الهكتـار الواحـد إىل 30 قنطـار، بهدف 
تحقيـق اكتفـاء ذاتي يف هـذه املادة االسـراتيجية، 
بأقـرب وقـت عـى اعتبـار أن كل الظـروف مهيأة 

لبلـوغ الهـدف، هذا املوسـم.
وجـدد  الرئيـس توجيهاتـه بخصـوص تحريـر 
العقـار يف املناطـق الغابية فورا بوالية تيسمسـيلت 
إلنجـاز السـكنات الريفيـة وألصحاب النشـاطات 

. لفاحية ا
 كمـا وّجه رئيـس الجمهوريـة تعليماته الصارمة 
للحكومـة بالعمـل وفـق نظـرة تخطيطيـة عميقة 
بـكل القطاعـات، بـدل التسـير اليومـي، وإيـاء 
األهميـة القصوى النشـغاالت وتطلعـات مواطنينا. 
ويف ختـام االجتمـاع صـادق مجلس الـوزراء عى 
مراسـيم تتضمـن تعيينـات يف مناصـب عليـا يف 

لدولة. ا

فريال/ت

فريال/ت

فريال/ت

فريال/ت

فريال/ت

في إطار الشراكة بين البلدين لمواجهة التحديات األمنية في المنطقة

للحّد من ظاهرة االختناق بالغازات المحترقة، الرئيس تبون:

ستعرض التجربة الجزائرية في مجال التكفل وحماية ذوي االحتياجات الخاصة

الجزائر وموريتانيا تبحثان �سبل تعزيز تعاونهما الع�سكري

تكليف �سونلغاز بتزويد بيوت المواطنين باأجهزة اإنذار
 في حال ت�سرب غاز اأك�سيد الكربون

كريكو ت�سارك في اأ�سغال الدورة ال42 لمجل�س وزراء 
ال�سوؤون الجتماعية العرب بالدوحة

الجمهوريـة، عبد  بعـث رئيـس 
املجيـد تبـون، برسـالة تعزيـة إىل 
عائلـة فضيلـة اإلمـام سـيدي عبد 
الزاويـة  شـيخ  عثمانـي  القـادر 

بطولقـة. العثمانيـة 
تبـون يف نـص  الرئيـس  وقـال 
الشـيخ  روح  الرسـالة،"فاضْت 
اإلمام سـيدي عبد القـادر عثماني، 
إىل بارئهـا، والتحـق سـليل العلماء 
طولقـة  مدينـة  اصيـل  األجـاء، 
واالصـاح  العلـم  يف  العريقـة 
بالرفيـق األعـى، رحـل هـذا العالم 
الجليـل، الفقيـه املـدرس، بعـد أن 
عاش مديـد عمره ُمؤتَمنًـا عى إرث 
والـده الشـيخ الحـاج الـذي تعّهد 
ه  ـة العلمـاء زاويـة جدِّ ورعـى بهمَّ
سـيدي عـيل بـن عمـر يف طولقـة.

واضـاف الرئيـس "إننـي ألودع 
صوفيًـا  ورضـا  بتأثـر  معكـم 
صبـاه  يف  حافًظـا  رحمانيًـا، 
مجيـًدا  ـًا  وُمحصِّ  .. اللـه  كتـاب 
لعلـوم اللغـة والفقـه، وأحـد كبار 
العامـرة  طولقـة  زاويـة  شـيوخ 
مـن  للـزوار  محطـة  ظلـت  التـي 

رجـال العلـم والثقافـة والبحـث .. 
ووجهـًة للُمريدين املحبـن، ينهلون 
العلـوم،  الصافيـة  منابعهـا  مـن 
بالطهـر  َمِعينهـا  ويتـزوَّدون مـن 

والـربكات"
وتابـع يقول"إنّنا وقـد قىض الله 
تعـاىل بذلـك، نحمـده حمـًدا كثرًا 
عـى أن مـنَّ عـى الراحـل بسـرة 
العلمـاء ونهـج األتقيـاء، ونترع 
إليـه جـّل وعـا أن يُبـارك لـه يف 
للخلـف، ويُنزلـه مقـام  أَْورث  مـا 
جـوار  إىل  الصاديقـن  املخلصـن 
الـدار  إىل  سـبقوه  ـن  ممَّ السـلف 
اآلخـرة راضيًـا مرضيًـا، وأن يُلهم 
أهلـه وذويـه وطلبتـه مـن مريدي 
الزاويـة العثمانيـة الصـرب والرضا 
والسـكينة .. ويُسـكن الفقيد جنات 
والشـهداء  الصديقـن  مـع  الخلـد 
والصالحن وحسـن أولئـك رفيقا .. 

إنّـا للـه وإنـا إليـه راجعون.
﴿ يَـا أَيتُهـا النْفـُس امُلطَمِئنُة * 
اْرِجعـي إىل َرِبـكِ َراِضيـًة مرضيـًة 
َواْدُخـيِل  ِعبَـاِدي*  يف  فاْدُخـيِل   *

َجنَِّتـي﴾

الرئي�س تبون يعزي عائلة �سيخ 
الزاوية العثمانية

الرئي�س تبون ي�ستقبل م�ساعدة 
كاتب الدولة الأمريكي

مجل�س ال�سورى القطري يطالب 
بتبني موقف اإ�سالمي موحد بعدم 

الم�سا�س بالمقد�سات

الردن تعزي الجزائر اإثر �سحايا 
حادثة تحطم مروحية ع�سكرية

فريال/ت

فريال/ت

الوطني

عاش مديد عمره ُمؤتَمًنا على إرث والده 
الشيخ الحاج
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التعليـم  وزارة  وجهـت 
العلمـي  والبحـث  العـايل 
هيـاكل  مسـؤويل  اىل  نـداء 
اإلدارة املركزيـة  و مديـري 
املؤسسـات تحـت الوصايـة 
للتصويـت  املوضـوع 
الجزائريـة  للمشـاريع 
املرشـحة لنيل جوائـز القمة 
العامليـة ملجتمـع املعلومات.

وزارة  وواوضحـت 
والبحـث  العـايل  التعليـم 
لهـا  ارسـالية  يف  العلمـي 
وزارة  إرسـال  ووفـق  انـه 
السـلكية  واملواصات  الربيد 
 096 رقـم  والاسـلكية 
املـؤرخ يف 7 جانفـي 2023 
بسـبعة  الجزائـر  تشـارك 
ترشـيحها  تـم  مشـاريع 
النهائـي  قبـل  مـا  للـدور 
القمـة  جوائـز  ملسـابقة 
العامليـة املجتمـع املعلومات 
 2023  2023 لسـنة 
التـي   )WSIS Prizes
الـدويل  االتحـاد  ينظمهـا 
انعقاد  بمناسـبة  لاتصاالت 
للقمـة  السـنوي  املنتـدى 
املعلومات  ملجتمـع  العامليـة 
 )WSIS Forum  2023(
دعـم  وقصـد  لذلـك،  تبعـا 
الجزائريـة  املشـاريع 

باألصـوات وانتقائهـا للدور 
يجـب  فانـه  النهائـي، 
عـى  مسـتخدمي املؤسـات 
للتصويـت  الجامعيـة  
املشـاريع  هـذه  عـى 
اإللكرونيـة  املنصـة  عـرب 
لاتصاالت  الـدويل  لاتحـاد 
والتي  للمسـابقة  املخصصة 
إليهـا عـرب  الولـوج  يمكـن 
https// اآلتـي:  الرابـط 
www.itu. int/net4/
wsis/stockta ki ng /
.  Prizes/2023#start

و حسـب ارسـالية وزارة 
تتـم  فانـه  العـايل  التعليـم 
عـرب  التصويـت  عمليـة 
دليـل  يف  مبيّنـة  مراحـل 
يمكـن  الـذي  التصويـت 
املوقـع  عـى  تحميلـه 
الربيـد  اإللكرونـي لـوزارة 
السـلكية  واملواصـات 
الرابـط  عـرب  والاسـلكية 
http://www. اآلتـي: 

 mpt.gov.dz/wsis-vote
وسـتنتهي  االجـايل يوم 25 
جانفـي 2023 عى السـاعة 
23:00 بالتوقيـت الصيفـي 

. أوروبـا.  لوسـط 

قام األمـن العـام لنقابة عمال 
التوزيـع لسـونلغاز ،  محمد أوالد 
نبيل قواسـمية  النـوي بحضـور 
مديـر ناحيـة الجزائـر وا غريبي 
املحـيل  لإلتحـاد  العـام  األمـن 
بـاإلرشاف   ، امحمـد"  "سـيدي 
الفـرع  تنصيـب  مراسـيم  عـى 
النقابـي الجديـد لعمـال مديرية 

بلـوزداد.

املناسـبة  وعـى هامـش هـذه 
قـام االمـن العـام لنقابـة عمال 
رفقـة  النـوي   اوالد  التوزيـع 
جـداه  بـن  اللـه  عبـد  املديـر؛ 
بزيـارة تفقدية للوكالـة التجارية 
عـى  الوقـوف  قصـد  بلـوزداد 
وتشـجيعهم  العمـال  انشـغاالت 

األداء. تحسـن  مواصلـة  عـى 

الوطنـي  الصنـدوق  سـلم 
للتقاعد، ، وسـم جودة االسـتقبال 
مـن  املمنـوح  خدمتكـم"،  "يف 
الجزائـري  املعهـد  طـرف 
للتقييـس، وذلـك بعـد إسـتيفاء 
16 وكالـة محليـة ملعايـر جودة 
عليهـا  املنصـوص  االسـتقبال، 
لجـودة  الجزائـري  املرجـع  يف 

اإلسـتقبال.
وحسـب بيـان للصنـدوق فانه  
يف هـذا السـياق، تم إبـراز جهود 
الصنـدوق الوطنـي للتقاعد الذي 
اسـراتيجيته  إطـار  يف  يسـهر 
عـى تبسـيط اإلجـراءات اإلدارية 
الظـروف  أحسـن  وتوفـر 
ضمـان  أجـل  مـن  لاسـتقبال  

املرتفقـن. راحـة 

الثانية  الدفعـة  لإلشـارة فـإن 
للـوكاالت املحليـة املتحصلـة عى 
هذا الوسـم هي األغواط، بسـكرة، 
الجلفـة،  تيـارت،  تلمسـان، 
سكيكدة، سـيدي بلعباس، املدية، 
معسـكر،  املسـيلة،  مسـتغانم، 
إليـزي، برج بوعريريـج، تندوف، 

سـوق أهـراس وغليـزان.
هـذه  تعميـم  وسـيتم 
 2023 سـنة  خـال  العمليـة 
املحليـة  الـوكاالت  كل  لتكـون 
للصنـدوق الوطنـي للتقاعـد عرب 
املعايـر  وفـق  الوطنـي  الـراب 
املتعلقـة   14 الــ  واإللتزامـات 
والتكفـل  االسـتقبال  بـروط 
بالزبائـن التـي يشـرطها املرجع 
اإلسـتقبال. لجـودة  الجزائـري 

نقابة عمال التوزيع ل�سونلغاز تعلن عن 
تن�سيب فرع جديد لها

ال�سندوق الوطني للتقاعد يفوز بو�سم 
جودة ال�ستقبال "في خدمتكم"

لعمال مديرية بلوزداد

وذلك بعد إستيفاء 16 وكالة محلية لمعايير 
جودة االستقبال

افرجـت وزارة التعليـم العـايل والبحث 
العلمـي، عـى املرسـوم الـوزاري الخاص 
بتحديـد رشوط وكيفيـات تنظيـم تكوين 
الحيـاة.  مـدى  التكويـن  او  املتواصـل 
وأكـدت الـوزارة أنـه يعترب نشـاطا يتمثل 
يف التعلـم يف أي وقـت كان والـذي يسـمح 
بتحسـن كفـاءات األفـراد عـى املسـتوى 

الشـخيص واالجتماعـي واملهنـي.
يف  املـؤرخ  رقـم0003  القـرار  ووفـق 
23 جانفـي 2023 فانـه يتـوج التكويـن 
العـايل،  التعليـم  بشـهادة  املتواصـل 
املوظفـن  إىل  التكويـن  هـذا  ويوجـه 
انقطعـو  الذيـن  واألشـخاص  واألجـراء 
عـن دراسـتهم. والراغبـن الحصـول عى 
منصب شـغل وكـذا إىل املهنيـن الراغبن 
ويشـمل  كفاءاتهـم.  وتطويـر  تحيـن  يف 
إىل  يـؤدي  والـذي  قصـرة  دورات  عـى 
الحصـول عـى شـهادات تسـمح بتحين 
املتعلمـن.  معـارف  وتعميـق  وتطويـر 
كمـا يتـم ضمانهـا يف أشـكال مختلفـة، 
وورشـات  وملتقيـات  خاصـة  دروس 
وأيـام تكوينيـة. ويمكن ضمـان التكوين 
املتواصـل حضوريـا أو عن بعـد أو الجمع 

النمطـن. بـن 
واكد املنشـور انـه بمقتىض القـرار رقم 
992 املـؤرخ يف 1 أوت 2022 الـذي يحدد 
كيفيـات التسـجيل واعـادة التسـجيل يف 
الليسـانس  شـهادات  لنيـل  التكوينـات 
ومهنـدس  دولـة  ومهنـدس  واملاسـر 
معمـاري وكـذا كيفيـات تنظيـم التقييـم 
والتـدرج فيهـا، وبمقتـىض القـرار رقـم 
واملتعلـق   2022 أوت   2 يف  املـؤرخ   994
التعليـم  شـهادات  وبيانـات  بمواصفـات 
إىل  القـرار  هـذا  يهـدف  فانـه   العـايل، 
تحديـد رشوط وكيفيـات تنظيـم التكوين 
املتواصـل )أوالتكويـن مـدى الحيـاة( يف 

التعليـم العـايل. مؤسسـات 

تكوين متواصل مدى الحياة وهذه هي 
الفئة املستهدفة

األول  الفصـل  ان   القـرار  واضـاف 
مـدى  التكويـن  أو  املتواصـل  التكويـن 
الحيـاة ، حيـث يعتـرب التكويـن املتواصل 
أو التكويـن مـدى الحياة نشـاطا يتمثل يف 
التعلـم يف أي وقـت كان من الحيـاة والذي 
عـى  األفـراد  كفـاءات  بتحسـن  يسـمح 
املسـتوى الشـخيص واالجتماعـي و / أو 
املهنـي. يمكن ضمـان التكويـن املتواصل 

يف أشـكال وأنمـاط تعليـم مختلفـة.
واوضح الـوزارة  ان التكويـن املتواصل 
الحصـول  إىل  يـؤدى  الـذي  االشـهادي، 
يوجـه  العـايل.  التعليـم  شـهادة  عـى 
التكويـن إىل املوظفـن واألجـراء أو  هـذا 
األشـخاص الذيـن انقطعوا عن دراسـتهم 
والراغبـن الحصـول عـى منصب شـغل 
تحيـن  يف  الراغبـن  املهنيـن  إىل  وكـذا 
وتطويـر كفاءاتهـم، موضحـة ان التكوين 
إىل  يـؤدي  الـذي  التأهيـيل،  املتواصـل 
الحصـول عى شـهادة تهـدف إىل التحول 
والتحكـم يف مجـال معـن يوجـه التكوين 
املتواصـل التأهيـيل إىل األشـخاص الذيـن 
يف  والراغبـن  دراسـتهم  عـن  انقطعـوا 
الحصـول عـى منصـب شـغل أو املهنين 

بهـدف تحسـن أو تعزيـز كفاءاتهـم.
كمـا يمكن للتكويـن املتواصـل التاهييل 
يف  باالندمـاج  يسـمح  خاصـا  يكـون  أن 
الحيـاة املهنيـة أو حسـب الطلـب، مكيف 
أو  عموميـة  هيئـات  لطلـب  يسـتجيب 
خاصـة مشـرة ان  التكويـن املتواصل هو  
يف شـكل دورات قصـرة، الذي يـؤدى إىل 
الحصـول عـى شـهادات تسـمح بتحين 
وتطويـر وتعميـق معـارف املتعلمن، يتم 
ضمان هذه التكوينات يف أشـكال مختلفة: 
وورشـات  وملتقيـات  خاصـة  دروس 

وأيـام تكوينيـة و يمكـن ضمـان التكوين 
املتواصـل حضوريـا أو عن بعـد أو الجمع 
بـن النمطـن و يوجـه نمـط التكوين عن 
بعيـد عـن مؤسسـات  إىل جمهـور  بعـد 
التعليـم العـايل أو ذي حركيـة محـدودة.

استحداث لجنة مشرتكة تتكفل 
بالتكوين

واوضحـت الـوزارة انـه يمكـن تنظيم 
التكويـن املتواصل عى شـكل تريصات يف 
مخابـر أو ورشـات بيداغوجية ملؤسسـات 
أو املؤسسـات والهيئـات  العـايل  التعليـم 
الثانـي  الفصـل  الخاصـة.  أو  العموميـة 

لجنـة التكويـن املتواصـل .
و يتم إنشـاء ، عى مسـتوى كل مؤسسة 
بجميـع  تتكفـل  لجنـة  العـايل،  للتعليـم 
العمليـات املرتبطـة بالتكويـن املتواصـل، 
التكويـن  لجنـة  اللجنـة  هـذه  وتسـمى 
املتواصـل وعمـل هـذه اللجنـة بالتعـاون 
الوثيـق مـع مصلحـة التكويـن املتواصل 
التابعـة لنيابـة املديـر املكلـف بالتعليـم 
العايل يف الطوريـن األول والثاني والتكوين 
املتواصل والشـهادات والتكويـن العايل يف 

لتدرج. ا
و تتشـكل لجنة التكويـن املتواصل من: 
- نائـب املديـر املكلـف بالتكويـن العـايل 
والتكويـن  والثانـي  األول  الطوريـن  يف 
املتواصل والشـهادات والتكويـن العايل يف 
التـدرج رئيسـا - نـواب العمـداء املكلفن 
بالبيداغوجيا، أسـتاذان باحثان مسـؤوالن 
عن التكوينـات اإلشـهادية رئيس مصلحة 
التكويـن املتواصـل مهنـدس دائـم ملركز 
واالتصـال  االعـام  وشـبكات  أنظمـة 
بعـد  عـن  والتعليـم  املتلفـز  والتعليـم 

الجامعيـة. للمؤسسـة 
املتواصـل  التكويـن  لجنـة  وتعمـل 
البيداغوجيـة  الهيئـات  مـع  بالتنسـيق 
العلميـة واالداريـة املعنية وتحـت ارشاف 
السياسـة  إعـداد  بــ:  املؤسسـة  مديـر 
العامـة للمؤسسـة، فيما يتعلـق بالتكوين 
لصالـح محيطهـا،  املتواصـل وتعزيزهـا 
املسـرة  القواعـد  احـرام  عـى  السـهر 
لكيفيـات تنظيم نشـاط التكوين املتواصل 
عى مسـتوى املؤسسـة،  وضمـان املتابعة 
والسـر الحسـن لجميـع اجراءات نشـاط 
الوثائـق  وتحضـر  املتواصـل  التكويـن 
يف  الروريـة  واالداريـة  البيداغوجيـة 
تطابـق وقبـول الشـهادات املقدمـة مـن 
قبل املرشـحن لالتحاق بربامـج التكوين 
املتواصـل، اقراح، بالتنسـيق مـع الهيئات 
العلمية للمؤسسـة والـركاء االجتماعين 
واالقتصاديـن، الربامـج املائمـة للتكوين 

املتواصـل.

التعليم حضوري  وعن بعد
 للراغبني يف التكوين

املتواصـل   التكويـن  كيفيـات  وعـن 
فانـه  تأخـذ برمجـة التكويـن املتواصـل 
بعـن االعتبـار، النقـاط املنهجيـة التالية: 
النمـط  التكويـن  احتياجـات  تحديـد   -

البيداغوجـي للتكويـن ) حضـوري وعـن 
بعـد ومختلـط( تنظيـم التكويـن - تقييم 
نتائـج التكويـن، عى ان يتضمـن العرض 
التالية:  املـؤرشات  للتكويـن  البيداغوجـي 
وأهـداف  عنـوان  التكويـن  مسـؤول 
الربنامـج  اإللتحـاق  رشوط  التكويـن 
املفصـل للتكويـن مـدة والحجم السـاعي 
اإلجمـايل وكـذا جـدول التوقيـت املتوقـع 
البطاقـة التقنيـة لـكل مقيـاس الريـك 
تكاليـف   - واالقتصـادي  اإلجتماعـي 

التكويـن.
تفتـح  انـه   املصـدر  ذات  واضـاف 
دورتـن يف السـنة، إليداع ملفات الرشـح 
عـرب منصـة مخصصة للتكويـن املتواصل 
حريـا تـدرس امللفـات مـن قبـل: لجنة 
التكويـن املتواصـل ومـؤرش عليهـا مـن 
عميـد  املعنـي،  التكويـن  مسـؤول  قبـل 
املعهـد،  أو  املدرسـة  مديـر  أو  الكليـة 
مكّلـف بالتكوين العـايل يف الطورين األول 
والثانـي والتكويـن املتواصل والشـهادات 
والتكويـن نائـب مديـر العـايل يف التدرج 
ومدير املؤسسـة. الفصـل الرابـع التقييم 

وشـهادات التخـرج .
التكويـن  تقييـم  يحتـوي  و  هـذا 
املتواصـل اإلشـهادي عـى دروس وأعمال 
وأعمـال  تطبيقيـة  وأعمـال  الورشـات 
موجهـة وتريصـات تطبيقية وأي نشـاط 
و   30 و   29 املـواد  ألحـكام  وفقـا  آخـر 
31 و 32 و 33 مـن القـرار رقـم 992، 
يحـدد  الـذي   2022 أوت   1 يف  املـؤرخ 
كيفيات التسـجيل وإعادة التسـجيل لنيل 
شـهادات الليسـانس واملاسـر ومهنـدس 
وكيفيـات  معمـاري  ومهنـدس  دولـة 
التنظيـم والتقييـم والتدرج فيهـا. ينصب 
تقييـم التكويـن املتواصـل التأهيـيل عـى 

املنجـزة. النشـاطات 
قبـل  مـن  التقييـم  كيفيـات  تحـّدد  و 
لجنـة التكويـن املتواصـل حيـث ينصـب 
حـول  املـدة  القصـر  التكويـن  تقييـم 
نشـاطات منجزة. سـيتم تحديـد كيفيات 
التكويـن  لجنـة  طـرف  مـن  التقييـم 
املتواصـل ذات الصلـة بالهيئـة التـي من 
يتـوج   15 املـادة  التكويـن.  تـم  أجلهـا 
الحالـة  حسـب  متواصـل،  تكويـن  كل 
بشـهادة بالنسـبة للتكوينـات اإلشـهادية 
التأهيليـة  للتكوينـات  بالنسـبة  شـهادة 
شـكل  يف  للتكوينـات  بالنسـبة  شـهادة 
دورة قصـرة. يخضـع تسـليم وإمضـاء 
الشـهادات يف نهايـة التكويـن املتواصـل 
 2 994 املـؤرخ يف  القـرار رقـم  ألحـكام 
أوت 2022 واملتعلـق بمواصفات وبيانات 

العـايل. التعليـم  شـهادات 
التكويـن  شـهادات  وتمـىض  وتسـلم 
مديـر  أو  عميـد  قبـل  مـن  املتواصـل 
املدرسـة أو املعهـد بعـد إمضـاء رئيـس 
القسـم. املـادة 16 يكلـف املديـر العـام 
املؤسسـات  ومـدراء  والتكويـن  للتعليـم 
كل فيمـا يخصـه، بتطبيـق هـذا القـرار 
الـذي سـينر يف النرة الرسـمية للتعليم 

نبيل.تالعـايل. 

كامليا.س

ك.س

نبيل.ت

قرار وزاري يحدد شروط وكيفيات المشاركة وفتح التكوين

ا�ستحداث تكوين متوا�سل للموظفين والمنقطعين عن الدرا�سة

الوطني

لنيل جوائز القمة العالمية لمجتمع 
المعلومات

بداري يدعو اأ�ساتذة الجامعات 
للت�سويت على الم�ساريع الجزائرية
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الوطنـي  الديـوان  أكـد 
تجسـيدا  أنـه  للسـياحة، 
يف  الحكومـة  عمـل  ملخطـط 
الرامـي  السـياحي  املجـال 
وجهـة  "مخطـط  تنفيـذ  اىل 
العمـل  إطـار  ويف  الجزائـر" 
املسـتوى  عـى  الرقـوي 
الـدويل مـن خـال املشـاركة 
املعـارض  و  التظاهـرات  يف 
السـياحة،  يف  املتخصصـة 
السـياحة  قطـاع  سيشـارك 
والصناعـة التقليديـة يف ثاث 
وذلـك  سـياحية  تظاهـرات 
للوجهـة  الرويـج  بهـدف 
و  الجزائريـة  السـياحية 
التعـرف عـى اسـواق جديدة 
الربامـج  ضمـن  ألدراجهـا 

. حية لسـيا ا
يف  الديـوان  وأوضـح 
بيـان لـه، أنـه يتعلـق األمـر 
للسـياحة  الـدويل  الصالـون 
 HUNGEXPO ببودابسـت 
مـن 23اىل 26 فيفـري2023 
ااملعرض   ، ببودابسـت املجـر 

ببلغـراد  للسـياحة  الـدويل 
رصبيا مـن 23 إىل 26فيفرى 
الدوليـة  البورصـة   ،2023
مـن   ITB Berlin للسـياحة 
مـارس2023   09 اىل   07
برلـن.  االملانيـة  بالعاصمـة 
الراغـن  الديـوان  ودعـا 
املشـاركة يف هاتـه التظاهرات 
مـن وكاالت سـياحة واسـفار 
إرسال  سـياحين،  ومتعاملن 
طلب املشـاركة مرفق ببطاقة 
والعروض  للمنتوجـات  تقنية 
التـي سـيتم تقديمهـا يف هذا 
يف  دراسـتها  قصـد  اإلطـار 
02 فيفـري  أجـل ال يتعـدى 
2023 ترسـل الطلبـات عـرب 

الربيـد االلكرونـي:
 .Ont@mta.gov.dz

وأوضـح املصـدر ذاتـه، أن 
أن  يجـب  التقنيـة  البطاقـة 
تكـون مفصلة النتقاء أحسـن 
العـروض التـي تتمـاىش مع 

طبيعيـة كل سـوق.

اسـتقبل محمـد عبـد الحفيظ 
هنـي، وزيـر الفاحـة و التنمية 
املجـر  دولـة  سـفر  الريفيـة، 
بالجزائـر، جيورجـي بانتـوس، 
تعزيـز  سـبل  تباحثـا  حيـث 
الراكـة والتعـاون بـن البلدين 

الزراعـي. املجـال  يف 
لـوزارة  بيـان  واوضـح 
الفاحـة، أنـه يعـد هـذا اللقـاء 
الـذي جـرى بحضـور إطـارات 
من الـوزارة  فرصة السـتعراض 
حالة التعـاون الثنائـي يف مجال 
الفاحـة وآفاق تعزيـزه ، تمهيدا 
النعقـاد الـدورة الثالثـة للجنـة 
االقتصاديـة الجزائريـة املجريـة 
يف  عقدهـا  املقـرر  املختلطـة 

قريبـا. بودابسـت 
و واتفـق الطرفان خـال هذا 
االجتمـاع عـى مواصلـة وتعزيز 
مجـال  يف  املشـرك  الربنامـج 
،و  والغاببـة  الزراعيـة  البحـوث 
كـذا الحفـاظ عى تكثيـف تبادل 
وبـن  الخـرباء  بـن  الزيـارات 
الفاعلن االقتصاديـن يف البلدين 
بهـدف تحقيـق رشاكات متينـة 
ودائمـة ونقـل املعرفـة والخربة 
يف املجاالت ذات االهتمام املشـرك 
، مثـل تربيـة الدواجـن ،تربيـة 
،البـذور  الحيوانـات و االعـاف 
الزيتيـة ،إنتـاج الحليـب ،الـري 
وحمايـة  ،الغابـات  الفاحـي 

والنباتيـة. البيطريـة  الصحـة 

الديوان الوطني لل�سياحة ي�سدر بيانا 
هاما الى المتعاملين ال�سياحيين

مباحثات جزائرية مجرية لتعزيز 
التعاون الفالحي بين البلدين

بخصوص مشاركة القطاع السياحي في 
التظاهرات السياحية المتخصصة في السياحة 

وزير الفالحة يستقبل سفر المجر

الوطنـي  لألمـن  العامـة  املديريـة  أعلنـت 
عـن توظيـف بعنـوان سـنة 2023، وهذا عن 
طريـق املسـابقات واإلختبارات للمسـتخدمن 
الشـبيهن يف مختلـف األسـاك والرتـب  مـن 
مترفـن وعمـال مهنيـن ومهندسـن دولة 
ومهندسـن وتقنيـن سـامن واطبـاء وشـبه 

. طبين 
الوطنـي  لألمـن  العامـة  املديريـة  ودعـت 
الراغبن يف الرشـح للمسـابقة ايـداع ملفاتهم 
التاليـة: طلـب  الوثائـق  التـي تحتـوي عـى 
بطاقـة  مـن  نسـخة   - للمشـاركة  خطـي 
التعريـف الوطنيـة - نسـخة من الشـهادة أو 
املؤهـل أو املسـتوى الـدرايس و/أو التكويني، 
مرفقة بكشـف نقاط مسـار التكويـن. بطاقة 
 - املرشـح.  طـرف  مـن  تملـئ  معلومـات 

شـهادة اإلقامـة.
ويتعـن عـى املرشـحن املقبولـن نهائيـا 
قبـل تعيينهـم يف الرتبـة إسـتكمال ملفاتهـم 
مـن  نسـخة   -  : األتيـة  بالوثائـق  اإلداريـة 
إزاء  التـي تثبـت وضعيـة املرشـح  الوثيقـة 
 7 امليـاد رقـم  الوطنيـة - شـهادة  الخدمـة 
طـب  العـام،  الطـب  الطبيـة،  الشـهادات   -
األمـراض الصدريـة - شـهادة عائليـة عنـد 

.  3 - صـور شمسـية.  االقتضـاء. 
املرشـحن  ملفـات  تتضمـن  أن  يجـب  و 
بالنسـبة للمسـابقات عـى أسـاس الشـهادة 
العمـل  شـهادات   - التاليـة:  الوثائـق  عـى 
يف  للمرشـح  املهنيـة  األقدميـة  تثبـت  التـي 
اإلختصـاص، مـؤرش عليهـا مـن قبـل هيئـة 
الضمان اإلجتماعي، بالنسـبة للخربة املكتسـبة 
يف القطـاع الخـاص - كشـف النقاط للمسـار 
الـدرايس للمرشـح - كل وثيقة تثبـت متابعة 
املرشـح تكويـن مكمـل للشـهادة املطلوبة يف 
نفـس التخصـص - كل وثيقة تثبت األشـغال 
والدراسـات املنجـزة مـن قبـل املـر شـح يف 
نفـس تخصصـه - كل شـهادة تثبـت مـدة 
العمـل املـؤداة فعليـا مـن طرف املرشـح يف 
إطـار جهـازي اإلدمـاج املهنـي أو االجتماعي 
للشـباب حاميل الشـهادات، وتوضـح املنصب 

املشـغول.
املصالـح  لـدى  الرشـح  ملفـات  وتـودع 
املحليـة للرطـة )املصالـح الوالئيـة للموارد 
البريـة(و يحدد تاريـخ إختتام التسـجيات 
يف املسـابقات بــ 15 يـوم عمـل إبتـداء مـن 
تاريـخ اإلشـهارو ال تقبل امللفات غـر الكاملة 

من قبـل لجنـة االنتقـاء األوىل.

املناصب املفتوحة والشهادات املطلوبة
وشـعبة اإلدارة العامـة يف رتبـة متـرف 
محلـل تـم تخصيـص 4   مناصـب لحامـيل 
لهـا  معادلـة  شـهادة  أو  املاسـر  شـهادة 
العلـوم  اآلتيـة:  والتخصصـات  املياديـن  يف 
القانونيـة واإلداريـة أو الحقوق علـوم اإلعام 
العلـوم الصحافية  الديموغرافيـا  واإلتصـال/ 
واإلعـام العلـوم اإلقتصاديـة العلـوم املاليـة 
العلـوم  التسـير /  التجاريـة علـوم  العلـوم 

السياسـية والعاقـات الدوليـة علـم االجتماع 
مـا عـدا تخصـص علـم اإلجتمـاع الربـوي 
علـم النفـس: تخصـص العمـل والتنظيـم أو 
العـام  النفـس  وعلـم  العمـل  إدارة ضغـوط 
وعلـم النفـس اإلجتماعـي العلـوم اإلسـامية 
مسـابقة  وال  وقانـون  رشيعـة  تخصـص 

سـتكون عـى أسـاس الشـهادة .
 4 تخصيـص  تـم  متـرف  رتبـة  يف 
مناصـب ، للحاصلن عى  شـهادة اليسـانس 
لهـا  معادلـة  شـهادة  أو  العـايل  التعليـم  يف 
العلـوم  اآلتيـة:  والتخصصـات  املياديـن  يف 
القانونيـة واإلداريـة أو الحقوق علـوم اإلعام 
العلـوم الصحافية  الديموغرافيـا  واإلتصـال/ 
واإلعـام العلـوم اإلقتصاديـة العلـوم املاليـة 
العلـوم  التسـير /  التجاريـة علـوم  العلـوم 
السياسـية والعاقـات الدوليـة علـم االجتماع 
مـا عـدا تخصـص علـم اإلجتمـاع الربـوي 
علـم النفـس: تخصـص العمـل والتنظيـم أو 
العـام  النفـس  وعلـم  العمـل  إدارة ضغـوط 
وعلـم النفـس اإلجتماعـي العلـوم اإلسـامية 

وقانـون. تخصـص رشيعـة 
ويف رتبـة مسـاعد متـرف تـم تخصيص 
شـهادة  عـى   للحاصلـن  واحـد  منصـب 
أو شـهادة  التطبيقيـة  الجامعيـة  الدراسـات 
أسـاس  عـى  عليهـا  املتحصـل  تقنـي سـام 
شـهادة البكالوريـا وبعـد ثاث )3( سـنوات 
مـن التعليـم العـايل يف التخصصـات اآلتيـة: 
املحاسـبة والجباية محاسـبة ورضائب تسير 
التطبيقـي  النفـس  علـم  واملخـزون  اإلنتـاج 
تجـارة دولية إعـام آيل صارة دولية/ إعــام 

للتسـير / التخطيـط واإلحصـاء .
رتبـة  ملحـق رئيـي لـإلدارة 03  مناصب 
وهي مسـابقة عى أسـاس الشـهادة للحاملن 
التطبيقيـة  الجامعيـة  الدراسـات  شـهادة 
املسـلمة من طـرف جامعة التكويـن املتواصل 
أو شهادة تقنـــي ســــام فـــي املتواصل 
أو شـــ التخصصات اآلتية: إعام آيل للتسـير 
املحاسـبة  املؤسسـات  وإقتصـاد  تسـير   /
واملالية املحاسـبة والتسـير القانـون العقاري 
التسـير العمومـي/ قانـون األعمـال قانـون 
العاقـات االقتصاديـة الدوليـة تجـارة دولية 

التسـويق تسـير املوارد البرية علـم النفس. 
التطبيقيـة  الجامعيـة  الدراسـات  شـهادة   -
املسـلمة من طـرف جامعة التكويـن املتواصل 
املـايل  والتسـير  املحاسـبة  املحاسـبة  يف 
املحاسـبة  والتسـير  املحاسـبة  للمؤسسـات 
تسـير  يف  سـام  تقنـي  شـهادة   - واملاليـة 
والتسـير  املحاسـبة  املحاسـبة  املخزونـات 
اإلقتصـاد  شـهادة   - واملاليـة  املحاسـبة 

والقانـون.

نحو توظيف 9 أطباء و 13 ممارس 
متخصص مساعد

ويف شـعبة الصحة ، تم تخصيص التوظيف 
يف رتبـة طبيـب عـام يف الصحـة العموميـة 9 
للحاملـن عـى شـهادة دكتـور يف  مناصـب 
الطـب أو شـهادة معـرف بمعادلتهـا، وكـذا 
منصـب يف رتبة جراح أسـنان عـام يف الصحة 
العموميـة منصبـن للحاملـن عـى شـهادة  
جراح أسـنان أو شـهادة معـرف بمعادلتها. .

كمـا تـم فتـح منصبـن يف رتبـة نفسـاني 
عـى  للحاملـن  العموميـة  للصحـة  عيـادي 
شـهادة الليسـانس يف علـم النفـس، تخصص 
عيـادي أو شـهادة معـرف بمعادلتهـا، وكذا  
13 منصـب ممـارس متخصـص مسـاعد يف 
شـهادة  عـى  للحاملـن  العموميـة  الصحـة 
شـهادة  أو  املتخصصـة  الطبيـة  الدراسـات 

بمعادلتهـا. معـرف 
كمـا تـم تخصيص منصـب فر تبـة  قابلة 
يف الصحـة العموميـة  للمرشـحات اللواتـي 
نجحـن يف متابعـة تكويـن ملـدة خمـس )5( 
العـايل  للتكويـن  وطنـي  معهـد  يف  سـنوات 
للقابـات، يتـم اإللتحـاق بالتكويـن املذكـور 
عـى  الحاصـات  املرشـحات  ضمـن  مـن 

الثانـوي. . التعليـم  شـهادة بكالوريـا 
كمـا تـم فتـح منصـب يف رتبـة  ممـرض 
للصحـة العموميـة للحاملـن عـى  شـهادات 
املعاهـد الوطنيـة للتكوين العايل شـبه الطبي 
شـعبة العـاج تخصـص العاجـات العامـة، 
يتـم اإللتحـاق بالتكويـن من بن املرشـحن 
الحائزين شـهادة البكالوريـا للتعليم الثانوي.

دعـا وزيـر الحـج والعمـرة السـعودي, 
توفيـق بـن فـوزان الربيعـة، املسـتثمرين 
فـرص  عـن  "البحـث  اىل  السـعودين 
قطـاع  يف  سـواء  الجزائـر  يف  االسـتثمار 
السـياحة أو غرهـا من القطاعـات خاصة" 
سـعيا لتوطيـد العاقـات الثنائيـة, منوهـا 
ب"النقلـة الكبـرة" التي تحققهـا الجزائر 

يف هـذا املجـال.
جـاء هذا لـدى اسـتقباله من قبـل  وزير 
ياسـن  التقليديـة,  والصناعـة  السـياحة 
حمـادي, , وذلـك يف إطـار تباحـث فـرص 
التعـاون السـياحي بـن الجزائـر واململكة 
العربيـة السـعودية خـارج موسـم الحـج 

والعمـرة.
وعقـب اسـتقباله لوزيـر الحـج والعمرة 
اللقـاء  ان هـذا  أكـد حمـادي,  السـعودي, 

التعـاون  فـرص  إىل  "بالتطـرق  سـمح 
بـن البلديـن يف مجال اسـتقطاب السـياح 
العاقـة السـياحية بـن  حتـى ال تقتـر 
والعمـرة  الحـج  يف  والسـعودية  الجزائـر 
وانمـا توسـيعها وترقيتها اىل تبـادل الوفود 

للطرفـن". السـياحية 
وأشـار إىل أنـه قـدم للوزيـر السـعودي, 
خـال هـذا اللقـاء املنـدرج يف إطـار زيارة 
العمـل التي يقـوم بهـا إىل الجزائر, "فرص 
مجـال  يف  خاصـة  الجزائـر  يف  االسـتثمار 
السـياحة الصحراوية والسـياحة الحموية", 
كمـا تباحث معـه "كيفيـة االرتقـاء بها إىل 
مجـال سـياحة اللياقة البدينـة والعاجية", 
موضحـا أنه تم االتفـاق عى "العمل سـويا 
عـى رفع مـن مسـتوى التعـاون الثنائي يف 

املجال". هـذا 

من جهتـه, وصـف وزير الحـج والعمرة 
السـعودي, اللقـاء ب"املثمـر والفعـال ألنه 
السـياح  تشـجيع  أهميـة  حـول  انصـب 
السـعودين عـى زيـارة الجزائر الكتشـاف 
إرثهـا التاريخـي والطبيعـي الكبـر وكذلك 

تقويـة الروابـط املتينـة بن الشـعبن".
ترحيبـه  السـعودي,  الوزيـر  وجـدد 
بالحجـاج الجزائرين يف اطار موسـم الحج 
بالقول  2023م/1444ه,  املقبـل  والعمـرة 
واكتشـاف  اململكـة  زيـارة  "يمكنهـم  إنـه 
مناطقهـا خاصـة بعدمـا تم تمديد تأشـرة 

العمـرة مـن 30 يومـا اىل 90 يومـا".
كمـا تـم التطرق - يـردف املتحـدث- اىل 
قانـون االسـتثمار الجديـد يف الجزائر الذي 

يشـجع االسـتثمار يف مختلـف القطاعات.

فريال/ت

فريال/ت
كامليا.س

فريال/تنبيل.ت

في مختلف األسالك والرتب من متصرفين ومهنيين ومهندسي دولة وأطباء وشبه طبيين

االتفاق مع الجزائر للعمل سويا على الرفع من مستوى التعاون الثنائي

التفا�سيل الكاملة لأكبر م�سابقة توظيف في الأمن الوطني

الربيعة يدعو الم�ستثمرين ال�سعوديين لال�ستثمار
 بالجزائر في المجال ال�سياحي

الوطني

 إسـتقبل  وزيـر النقـل، 
بمقـر  بلجـود،  كمـال 
و  الحـج  وزيـر  الـوزارة، 
العربيـة  باململكـة  العمـرة 
الدكتـور  السـعودية، 
مرفوقـا  الربيعـة،  توفيـق 
هيئـة  رئيـس  مـن  بـكل 
عبـد  املدنـي  الطـران 
العزيـز الدعيلـج، و سـفر 
خـادم الحرمـن الريفـن 
عبـد  الدكتـور  بالجزائـر، 
اللـه البصري، ووفـد رفيع 
إطـارات  مـن  املسـتوى 
الوزارية  الدوائـر  بمختلـف 

. ململكـة با
اللقـاء،  هـذا  وخـال 
سـبل  الطرفـان  تباحـث 

بـن  العاقـات  تعزيـز 
البلديـن يف كل املجاالت ذات 

النقـل. بقطـاع  الصلـة 
الحـج  وزيـر  وكان 
والعمـرة باململكـة العربيـة 
السـعودية، قـد التقـى مـع 
الدينيـة  الشـؤون  وزيـر 
تباحـث  حيـث  واالوقـاف 
الجديـدة  االجـراءات 
الحـج  بموسـم  الخاصـة 
لهـذه السـنة، حيث كشـف 
الوزيـر عن حصـة الجزائر 
بلغـت  التـي  الحـج  مـن 
41300 حـاج مـن ضمـن 
2 مليـون حـاج ينتظـر ان 
العربيـة  اململكـة  تسـتقبله 

السـنة. هـذه  السـعودية 

بلجود ي�ستقبل وزير الحج 
والعمرة بال�سعودية
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قال أن التوظيف يخضع آللية قانونية وحيدة

ضمن اجتماع منتدى برلمان البحر المتوسط

الشـعبي  املجلـس  رئيـس  قـدم 
الوطنـي، ابراهيـم بوغـايل تعازيـه 
التـي  املروحيـة  طاقـم  لعائـات 
الدفـى  عـن  بضواحـي  تحطمـت 
منـاري  العقيـد  مـن  واملكـون 
مـوىس  دحمانـي  والرائـد   ، مـراد 
محمـد ، والرقيـب املتقاعـد شـبوع 
أصـدق  عـن  عـرب  وقـد   ، أسـامة 

التعـازي وأخلص املواسـاة باسـمه 
نـواب  كل  عـن  ونيابـة  الخـاص 
املجلـس الشـعبي الوطنـي ، لقيادة 
وأفـراد الجيـش الوطنـي الشـعبي 
تغمدهـم   ، الشـهداء  ولعائـات   ،
اللـه بواسـع رحمتـه وكريـم عفوه 

ومغفرتـه.

جمهوريـة  وفـد  حـل 
رئيـس  بقيـادة  بوركينافاسـو، 
املجموعـة الربملانيـة،  باهـي مختار 
الـدويل  باملطـار  امـس  صديقـي، 
الجديـد هـواري بومدين، مـن أجل 
 17 الـدورة  أشـغال  يف  املشـاركة 
ملؤتمـر اتحـاد مجالـس األعضاء يف 

وقـد  اإلسـامي،  التعـاون  منظمـة 
النائـب  الوفـد،  اسـتقبال  يف  كان 
عضـو اللجنـة التنفيذيـة يف اتحـاد 
منظمـة  يف  األعضـاء  مجالـس 
التعـاون اإلسـامي محمـد يزيد بن 

حمـودة.

الجديـد  الـدويل  باملطـار  حـل   
رئيـس  نائـب  بومديـن،  هـواري 
املوزمبيـق،    جمهوريـة  برملـان 
سـعيد فيـدال، رفقـة الوفـد املرافق 
يف  املشـاركة  إطـار  يف  وذلـك  لـه، 
أشـغال الـدورة 17 مؤتمـر اتحـاد 
منظمـة  يف  األعضـاء  مجالـس 

تنظيمه  املزمـع  اإلسـامي،  التعاون 
بالجزائـر يف دورتـه 17 يومـي 29 

الجـاري. جانفـي  و30 
الوفـد  اسـتقبال  يف  كان  وقـد 
عنـد وصوله نائـب رئيـس املجلس 
بطيـش نـارص  الوطنـي  الشـعبي 

النائـب فاطمـة عبـدي  تشـارك 
منتـدى  رئيسـة  نائبـة  بصفتهـا 
النسـاء الربملانيـات لربملـان البحـر 
األبيض املتوسـط يف اجتمـاع مكتب 

الفـرة  يف  عقـده  املزمـع  املنتـدى، 
جانفـي   26 اىل   24 مـن  املمتـدة 
العربيـة  )اإلمـارات  بدبـي   2023

املتحـدة(.

بمناسـبة احتفالـه بالذكرى الخامسـة والعرين )25( 
لتأسيسـه.. أصـدر مجلس األمـة، الجزء األول مـن الكتاب 
املوسـوم "نوفمـرب يعـود.. يف جزائـر جديـدة يعلـو فيها 
الحـق وال يُعـى عليـه"، والـذي يحتوي خطب وشـهادات 

وحـوارات املجاهـد صالـح ڨوجيـل، رئيس مجلـس األمة، 
ملـا يزيـد عـن عريـن شـهراً ]09 أبريـل 2019 - نهاية 

..]2020 ديسمرب 

بوغالي يعزي  في ا�ست�سهاد طاقم 
المروحية التي تحطمت ب�سواحي 

العطاف بعين الدفلى

و�سول وفد برلمان جمهورية 
بوركينافا�سو اإلى الجزائر 

وفد برلمان جمهورية الموزمبيق
 يحل بالجزائر

النائب عبدي ت�سارك في اجتماع مكتب 
منتدى الن�ساء البرلمانيات

مجل�س الأمة ُي�سدر كتابًا بعنوان: نوفمبر يعود. في جزائر جديدة 
يعلو فيها الحق ول ُيعلى عليه..

أعلـن الربملـان الجزائري، أنه يضـع تحت خدمة 
املسـتخدمن ثاثـة وسـوم "هاشـتاغ" باللغـات 
العربيـة، اإلنجليزيـة والفرنسـية السـتخدامه مـن 
أجـل زيـادة التفاعـل وإيصال صـدى التحضرات 
اتحـاد  ملؤتمـر   17 الــ  الـدورة  لعقـد  الجاريـة 
التعـاون  منظمـة  يف  األعضـاء  الـدول  مجالـس 

اإلسـامي.
ملؤتمـر   17 الــ  الـدورة  الجزائـر  وتحتضـن 
اتحـاد مجالس الـدول األعضاء يف منظمـة التعاون 
بمشـاركة  املقبـل،  االحـد  بدايـة مـن  اإلسـامي، 
العديـد مـن الـدول، حيـث وقـف رئيـس املجلس 
اخـر  عـى  بوغـايل،  ابراهيـم  الوطنـي،  الشـعبي 
التحضـرات الحتضـان هذا الحدث، حيث اسـتقبل 
الـدول  مجالـس  التحـاد  العـام  األمـن  مؤخـرا 
األعضـاء يف منظمـة التعـاون اإلسـامي   محمـد 

قريـي نيـاس.
الرتيبـات  السـتعراض  فرصـة  اللقـاء  وكان 
الجاريـة للـدورة 17 ملؤتمر اتحـاد مجالس الدول 
األعضـاء يف منظمـة التعـاون اإلسـامي، حيث عرب 
رئيـس املجلـس عـن اسـتعداد الربملـان الجزائري 
الحتضـان هـذه الـدورة يف ظروف جيـدة موضحا 
أن  مشـاركة املجالس التي أكـدت حضورها تبعث 

عـى االطمئنـان بأن مخرجـات املؤتمر سـتكون يف 
مسـتوى اآلمال التي يتطلـع إليها الجميع، السـيما 
يف هذه السـياقات العامليـة املختلفـة والتي تفرض 
عى العالم اإلسـامي مـن التحديـات والرهانات ما 
يحتـم عليها مواجهتها خدمة للشـعوب اإلسـامية.

ومن جهته، شـكر األمـن العام لاتحـاد رئيس 

املجلـس عـن الجهود املبذولـة إلنجاح هـذه الدورة 
وعرب عـن ارتياحه للتحضـرات الجاريـة، كما عرب 
عـن تفاؤله بـأن تكـون رئاسـة الجزائـر لاتحاد 
إضافـة نوعيـة، سـتكون، بتعاون الجميـع، فرصة 
لتفعيـل العمل الربملاني اإلسـامي املشـرك خدمة 

اإلسامية. الشـعوب  ملصالح 

واصـل الوفـد الربملاني مهامه، و قصـد التحري 
نقـص  أسـباب  عـن  واالسـتقصاء  واالسـتعام 
منتـوج مـادة الحليـب املدعـم وانخفـاض منتوج 
مـادة الحليـب الطـازج الـذي تعانـي منـه واليـة 
سـيدي بلعباس، بعقد سلسـلة مـن االجتماعات يف 

الثاني.  اليـوم 
وافـاد بيـان للمجلـس الشـعبي الوطنـي، أنـه 
الفـرة  يف  اجتماعـا  االسـتعامية  البعثـة  عقـدت 
الصباحيـة ،برئاسـة عـال بوثلجـة، نائـب رئيس 
مـن  بـكل  مرفوقـا  الوطنـي،  الشـعبي  املجلـس 
بـن سـبقاق عـيل، رئيـس لجنـة الفاحـة والصيد 
البحـري وحمايـة البيئـة و النائـب حمـزة زغيمي 
مسـؤويل  مـن  كل  مـع  بلخـر  قـرزو  النائـب  و 
الغرفـة الفاحيـة ومربـي االبقـار او ممثلن عنهم 
واالتحـاد  الفاحيـة  التعاونيـات  رؤسـاء  كـذا  و 
بلعبـاس  واليـة سـيدي  عـن  للفاحـن  الوطنـي 
إىل جانـب مسـؤول ملبنـة خاصـة ومديـر مجمع 
ومديـر مجمـعagrodiv، وكان ذلك بمقـر مديرية 
املصالـح الفاحيـة حضـور مديـر ذات املصالـح 

ومديـر التجـارة. 
ويف بدايـة اللقـاء عـرض بوثلجـة رئيـس الوفد 
موضـوع االجتمـاع ،بعدهـا احـال الكلمـة لـكل 
االطـراف املعنية بغرض االسـتماع اىل انشـغاالتهم 
و النقائـص واالختـاالت التـي تعانـي منهـا هذه 
الشـعبة واسـباب تدهورهـا رغـم الدعـم الضخم 
التـي تقدمـه الدولـة لتنمية هـذا القطـاع، ويف هذا 

الصـدد أثـار معظـم املتدخلـن مشـكلة التمويـن 
بمـادة النخالـة وسـوء توزيعهـا بـن املوالـن يف 
هـذه الواليـة يف وقت مىض، كما اشـادو بالتحسـن 
الكبـر الـذي عرفتـه هـذه العمليـة يف الشـهرين 
التعليمـة الصـادرة مـن  االخريـن بعـد تطبيـق 
الـوزارة الوصيـة تحـت رقـم 959، حيـث قـدم 
االمـن العام للغرفـة الفاحية بعـض االحصاءيات 
املتعلقـة بعدد مربـي األبقار الحلـوب، من جهتهم 
اشـتكى املوالـون مـن االرتفـاع الجنوني السـعار 
االعـاف خاصـة املتعلقـة باألبقـار الحلـوب ، كما 
عـرب معضمهـم مـن تخوفهـم مـن االجـراء االخر 
املتعلـق بالرقـم التعريفي الجـزايف Nif ، وأوضحوا 
كذلـك سـبب تفضيـل املوالـن امللبنـات الخاصـة 

.giplait بدال مـن امللبنـة العموميـة جيبـيل
لواليـة   giplait املجمـع  مديـر  رد  وبـدوره   
إليـه  املوجهـة  االسـئلة  بعـض  عـن  بلعبـاس 
واملتعلقـة بسياسـة املجمـع واالمتيـازات املقدمـة 
نـوه  ٱخـر  جانـب  ومـن  املوالـن،  السـتقطاب 
طـرف  مـن  املتخـذة  باالجـراءات  الحـارضون 
الـوايل الجديـد للواليـة، واسـتبروا خـرا من هذا 
االجتمـاع الذي امتـاز بالراحة واملواجهـة البنائة 
بـن كل االطراف بغـرض رفع التحدي واسـرجاع 
وهـذا  الواليـة،  هـذه  يف  الحليـب  شـعبة  بريـق 

الفاعلـن. كل  بـن  والتكاتـف  بالتعـاون 
ويف الفـرة املسـائية واصلت البعثـة عملها بعقد 
 giplait جلسـة عمـل مـع مديـر مجمـع جيبـيل

داخـل امللبنـة بحضـور كل مـن مديـر التجـارة 
ومديـر املصالح الفاحيـة ،وذلك بعـد معاينة عدة 
ورشـات يزخـر بهـا هـذا املجمـع والوقـوف عى 
القـدرة االنتاجيـة االجماليـة، والقـدرة االنتاجيـة 
اليوميـة، كما اسـتفرت البعثة عن كميـة الحليب 
واملقـدرة  املوالـن  طـرف  مـن  يوميـا  املسـتقبلة 
ب 12الـف لـر، كمـا انهـا امللبنـة الوحيـدة التي 
تسـتفيد من بـودرة الحليـب املدعـم، وتزامن ذلك 
رشحـوا  الذيـن  الحليـب  موزعـي  بعـض  بلقـاء 

برنامـج عملعـم مـع امللبنة.
اطـارات  مـع  اجتماعـا  الوفـد  عقـد  وبعدهـا 
املجمع لاسـتماع اىل انشـغاالتهم و مشاكلهم التي 
تحـول دون السـر الحسـن واملربـح لهـذه امللبنة، 
التـي تعتمـد  امللبنـة االرقـام  حيـث قـدم مديـر 
لتعليمـة وزارة  التوزيـع طبقـا  عليهـا يف عمليـة 
التجـارة، كمـا قدم بعـض االرقام التقنيـة املتعلقة 
بهيكلـة املجمـع، كمـا تم تطـرق أيضـا اىل الكمية 
التـي  الخمسـة  املجـاورة  الواليـات  اىل  املصـدرة 
تحيـط بالواليـة ، ويف ذات السـياق تمـت مناقشـة 
عـدة اسـئلة تقنية متعلقـة بانتاج الحليـب والنظر 
يف امكانيـة تحويل نسـبة مـن الحليـب اىل اجبان، 
وبعدهـا تـم تقديـم بعـض االقراحـات والحلـول 
العـادة بريق هـذه امللبنة، سـيما منها اقـراح رفع 
سـعر رشاء الحليـب من املوالـن، لبعث املنافسـة، 
وكذلـك تحسـن املردوديـة بغية تخفيـظ الضغط 

الـذي تعانـي منـه الوالية.

اململكـة  برملـان  وفـد  الجزائـر،  اىل  وصـل،   
األردنيـة الهاشـمية بقيادة النائب محمـد جرادات، 
للمشـاركة يف أشـغال الـدورة 17 ملؤتمـر اتحـاد 
مجالـس األعضـاء يف منظمـة التعـاون اإلسـامي 
املزمـع انعقـاده يومـي 29 و30 جانفـي الجاري 

باملركـز الـدويل للمؤتمـرات بالجزائـر.
و اسـتقبل الوفد لـدى وصوله إىل املطـار الدويل 

الجديـد "هـواري بومديـن" مـن طـرف النائـب 
وعضـو اللجنـة التنفيذية التحاد مجالـس األعضاء 
يف منظمـة التعـاون اإلسـامي، محمـد يزيـد بـن 
حمـودة، الـذي كان برفقـة النائـب زيـن رشـيد 
عضـو يف االتحـاد، وقـد جرت مراسـم االسـتقبال 
بحضـور سـفر اململكـة الهاشـمية األردنيـة لدى 

ئر. لجزا ا

للمطـار  الرفيـة  بالقاعـة  حديثـه  وخـال   
مـع السـيد بـن حمـودة، قـدم جـرادات تعازيـه 
الخالصة باسـم الوفـد اىل الجزائر شـعبا وحكومة 
إثـر سـقوط مروحيـة للجيـش الوطني الشـعبي، 
راجيـا مـن املوىل عـز وجـل أن يتقبـل الضحايا يف 

الشـهداء. عداد 

يف إطـار دراسـة وإثـراء مروعـي القانونـن 
والصحافـة  املكتوبـة  بالصحافـة  املتعلقـن 
البـري،  السـمعي  وبالنشـاط  االلكرونيـة 
والسـياحة،  واالتصـال  الثقافـة  لجنـة  اسـتمعت 
أمـس،  اللجنـة،  رئيـس  أحمـد  برئاسـة   مـواز 
إىل  العيـد بـن عـروس، محمـد لعقـاب وعمـار 
بـن جـدة، وجـرى اللقـاء بحضـور نائـب رئيس 

بطيـش. نـارص  الوطنـي   الشـعبي  املجلـس 
وأبـدى املدعـوون رأيهـم وقدمـوا اقراحاتهـم 
يف مضمـون النصـن القانونـن، وأكـدوا رضورة 

وخلـق  الكبـر  التكنلوجـي  التطـور  مسـايرة 
منظومـة إعاميـة قوية تراعـي مصلحـة الجزائر 
التحديـات اإلقليميـة والدوليـة. السـيما يف ظـل 

وخـال املناقشـة، تقـدم   النواب بانشـغاالتهم 
بخصـوص كيفيات ضبـط الصحافـة االلكرونية، 
إىل جانـب إعـادة تنظيـم اإلشـهار وآليـات تنظيم 
وعمل سـلطة الضبـط، ملحن عـى رضورة تأقلم 
هـذه األخـرة مـع مـا يفرضـه الواقـع امليدانـي 

التكنلوجي. والتقـدم 

فريال/ت

فريال/ت

فريال/ت

فريال/ت

فريال/ت

فريال/ت

فريال/ت

فريال/ت

فريال/ت

فريال/ت

لزيادة التفاعل حول الدورة الـ 17 لمؤتمر اتحاد مجالس الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي

وقفت عند األسباب التي ساهمت في نقص هذه المادة بسيدي بلعباس

خلق منظومة إعالمية قوية تراعي مصلحة الجزائر

البرلمان الجزائري يطلق ثالثة و�سوم "ها�ستاغ" 
حول هذا الحدث المهم؟  

البعثة ال�ستعالمية لتق�سي اأ�سباب ندرة الحليب المدعم 
تعقد �سل�سلة من الجتماعات

و�سول وفد المملكة الأردنية الها�سمية للم�ساركة في اأ�سغال 
الدورة 17 لموؤتمر التعاون ال�سالمي

لجنة الثقافة والت�سال وال�سياحة توا�سل درا�سة م�سروع العالم

الوطني

الطاقـة  وزيـر  اسـتقبل 
واملناجـم، محمـد عرقـاب، بمقـر 
عبـد  بخـاري  الوزاريـة،  دائرتـه 
الكريـم، نائـب املجلـس الشـعبي 
الوطنـي عـن الدائـرة االنتخابيـة 

تيميمـون.  لواليـة 
وأوضـح بيـان لـوزارة الطاقة، 
ضمـن  اللقـاء  هـذا  ينـدرج  أنـه 
التـي  الدوريـة  اللقـاءات  سلسـلة 
يعقدهـا الوزير مع ممثيل الشـعب 
لانشـغاالت  االسـتماع  قصـد 
الطاقـة  مجـاالت  يف  املطروحـة 

واملناجـم.
أنـه  ذاتـه،  البيـان  وأضـاف 
خـال هـذا اللقـاء، الـذي جـرى 
الـوزارة،  مـن  إطـارات  بحضـور 
مـن  جملـة  اىل  الوزيـر  اسـتمع 
عـى  املطروحـة  االنشـغاالت 
مسـتوى والية تيميمون، والسـيما 

املنطقـة  شـباب  انشـغاالت 
بخصـوص التوظيف عـرب رشكات 

القطـاع.
الوزيـر،  قـدم  السـياق،  ويف 
توضيحـات  اللقـاء،  هـذا  خـال 
النائـب،  انشـغاالت  مجمـل  عـن 
معربـا عـن أخـذه بعـن االعتبـار 
ودراسـتها  االقراحـات  جميـع 
ومعالجتهـا وأخذ التدابـر الازمة 
لتلبيتهـا، وأكد الوزيـر، بخصوص 
آلليـة  يخضـع  بأنـه  التوظيـف، 
قانونيـة وحيدة، متمثلـة يف الوكالة 
تتكفـل  التـي  للتشـغيل  الوطنيـة 
العمـل  حريـا بـإدارة عـروض 
واإلعـان عنها، وأن الـوزارة تتابع، 
باهتمـام كبر، كل طرق وأسـاليب 
القطـاع  رشكات  يف  التوظيـف 

وفروعهـا.

عرقاب ي�ستقبل نائب المجل�س 
ال�سعبي الوطني عن الدائرة 

النتخابية لولية تيميمون
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متعامـا   27 سيشـارك 
املقاولن  لنـادي  اقتصاديـا ممثلن 
بالبليـدة،  للمتيجـة  الصناعيـن  و 
اليـوم  األربعـاء، يف أشـغال منتدى 
األعمـال واالسـتثمار الذي سـيعقد 
بمدينـة نابـويل بإيطاليـا يف إطـار 
التعـاون والراكة  تعزيز عاقـات 
االقتصاديـة بن الجزائـر وإيطاليا 

خـارج قطـاع املحروقـات .
يف  عمـور،  فتحـي  وأوضـح 
االنبـاء  وكالـة  نقلتـه  تريـح 
الجزائريـة، أن منتـدى األعمـال و 
اإلسـتثمار الذي سـتنظمه سـفارة 
الجزائـر بإيطاليـا بالتعـاون مـع 
االتحـاد الصناعـي ملدينـة نابـويل 
و بالراكـة مـع نـادي املقاولـن 
والصناعيـن للمتيجـة يف 25 يناير 
الجـاري بمدينـة نابـويل سـيعرف 
حضور نحـو مائة مشـارك ممثلن 
للجانبـن الجزائـري و اإليطايل من 
بينهـم 27 متعامـا اقتصاديـا من 
و  املقاولـن  بنـادي  املنخرطـن 

للمتيجـة. الصناعيـن 
وأضـاف عمور، أن هـذا املنتدى 
تجسـيد  إىل  يهـدف  االقتصـادي 
تعـاون و رشاكة اقتصاديـة ثنائية 
خاصـة يف مجـاالت صناعـة مـواد 
السـيارات  غيـار  قطـع  و  البنـاء 
والصناعـة  الغذائيـة  والصناعـات 
النسـيجية والسـياحة واالتصـاالت 

والرقمنـة.

وكما يسـعى الطـرف الجزائري 
إىل االسـتفادة من الخـربة اإليطالية 
املؤسسـات  تسـير  مجـال  يف 
يـويل  التـي  الناشـئة  و  الصغـرة 
لهـا القائمـون عـى النـادي أهمية 
بالغـة خاصة و أن نحـو 85 باملائة 
للنسـيج  املكونـة  املؤسسـات  مـن 
الصناعـي الوطنـي هي مؤسسـات 
إسـتنادا   ، متوسـطة  أو  صغـرة 

لـذات املسـؤول.
ويرتقـب أن يتبـع هـذا املنتـدى 
االقتصـادي بتنصيب لجنـة متابعة 
اللقـاء  التـي تتـوج هـذا  النتائـج 
تنظيـم  االتفـاق عـى  مـن خـال 
لقـاءات شـهرية أو سـنوية ملتابعة 
إجراءات تجسـيد الـراكات املتفق 
عليهـا، وفقـا ملا ذكـره رئيس نادي 
املقاولـن والصناعيـن متيجة الذي 
ناشـطة  مؤسسـة   1640 يحـيص 

تحـت لوائـه عـرب الوطن.
وتجـدر االشـارة اىل أن تنظيـم 
إطـار  يف  ينـدرج  املنتـدى  هـذا 
الرويـج لإلطار الجديد لاسـتثمار 
يف الجزائـر و خلـق عاقـات تبادل 
املهنيـة  الجمعيـات  بـن  وتعـاون 
للبلديـن،  املحليـة  والسـلطات 
ناهيـك عـن تعبئـة و إرشاك رجال 
الجزائريـة  الجاليـة  مـن  األعمـال 
املقيمـة بإيطاليـا يف مسـار التنمية 

الوطنيـة.

ارتفعـت أسـعار النفـط الخام 
التعامـات  يف  طفيفـا  ارتفاعـا 
اآلسـيوية امس الثاثـاء ، مدعومة 
بانتعـاش الطلـب الصينـي أكـرب 
مسـتورد للنفـط يف العالـم، وعى 
االقتصاديـة  التوقعـات  ضـوء 
أربـاح  صـدور  قبيـل  العامليـة 

الـركات.
خمسـة  برنـت  خـام  وصعـد 
سـنتات إىل 88.24 دوالر للربميل، 
بينمـا ارتفـع خام غرب تكسـاس 
الوسـيط األمريكـي 13 سـنتا إىل 

للربميـل. دوالر   81.75
وبـدأت أسـعار النفـط الخـام 
عـى  العـام،  هـذا  األسـواق  يف 
ارتفـاع إذ أظهـرت الصـن التـي 

لـم تعـد تعمـل بقيـود كورونـا، 
عامـات عـى املزيـد من الـراء، 
فيمـا يخـى املتعاملـون مـن أن 
العقوبـات املفروضـة عى روسـيا 

قـد تـؤدي إىل شـح اإلمـدادات.
وعـاد املسـتثمرون إىل العقـود 
معـدل  بـأرسع  للبـرول  اآلجلـة 
منـذ أكثر مـن عامن، مـع تراجع 
دورة  انكمـاش  مـن  املخـاوف 

العامليـة. األعمـال 
يذكـر أن املتعاملـن يراقبـون 
هـذا األسـبوع املزيـد مـن بيانات 
األعمـال، التـي قـد تشـر إىل قوة 
خـال  العامليـة  االقتصـادات 
موسـم تقاريـر أرباح الـركات.

العـام  املديـر  الرئيـس  أرشف 
عـى  عجـال  مـراد  لسـونلغاز، 
أشـغال اجتماع الّلجنـة التنفيذية 
والتي  املوّسـعة ملجّمع سـونلغاز، 
مـن  عـدد  دراسـة  خالهـا  تـم 
املواضيـع املتعّلقة بتسـير مجّمع 

سـونلغاز .
وحسـب بيـان للمجمـع  فانـه 
تـم التطـرق اىل مسـتوى متابعة 
مـن  بعـدد  املتعّلقـة  التوصيـات 
مناقشـتها  تمـت  التـي  امللفـات 
ونظـام  سـابقة  اجتماعـات  يف 

بسـونلغاز  الخاصـة  الصفقـات 
ومـروع  الحوكمـة  وميثـاق 
تعديـل القانـون 01-02 املتعّلـق 
الغـاز  وتوزيـع  بالكهربـاء 

القنـوات. بواسـطة 
وقـد حـر االجتماع الـذي تم 
العامـة،  املديريـة  مسـتوى  عـى 
يف  املسـّرة  اإلطـارات  مـن  عـدد 
مسـؤويل  مـن  وعـدد  سـونلغاز 
التابعـة  الفرعيـة  الـركات 

. للمجّمـع

فريال/ت

أعلـن وزيـر الصناعـة الصيدالنيـة عـيل 
عـون، إن اإلنتـاج الوطني مـن األدوية، يلبي 
أكثر مـن 50 باملائـة من احتياجات السـوق 
الوطنية، مشـرا إىل إمكانيـة االرتفاع خاصة 
للمتعاملـن  املمنوحـة  التحفيـزات  ظـل  يف 
االقتصاديـن ودخـول وحدات إنتـاج جديدة 

الخدمة. حيـز 
أن   ، صحفيـة  نـدوة  يف  عـون  وأوضـح 
الجزائـر تعمل عـى محاولة تغطية السـوق 
الوطنيـة لألدويـة من خـال اإلنتـاج املحيل 
بنسـبة تصـل إىل 80 باملائـة بدخـول سـنة 
القصـوى  األولويـة  إعطـاء  مـع   ،2024

املزمنـة. لألمـراض 
 وأضـاف عـون، أنه سـيتم خال السـنة 
الجاريـة تغطيـة جزء مـن األدويـة املتعلقة 
بمرىض السـكري واألورام مـن اإلنتاج املحيل 
باألمـراض  تتعلـق  التـي  األدويـة  خاصـة 

. ملزمنة ا
الـوزارة  وجهـت   ، اخـرى  جهـة  ومـن 
الصيدالنيـة،  للمؤسسـات  موجهـة  تعليمـة 
املؤسسـات  علـم  يف  ليكـن  أنـه  اىل  مشـرة 
الصيدالنيـة، أنـه عـى هامـش الـدورة 23 
للجنـة الجزائريـة الكوبيـة املختلطـة املقرر 
فربايـر   15 إىل   12 مـن  الفـرة  يف  عقدهـا 
2023 يف هافانـا )كوبـا( سـينظم منتـدى 
األعمـال الجزائري-الكوبـي من قبـل الغرفة 
 )CACI( والصناعـة  للتجـارة  الجزائريـة 

الجزائريـة  الـركات  سـيجمع  والـذي 
الكوبيـة. بنظراتهـا 

 ويهـدف هـذا املنتدى إىل تطويـر التجارة 
الثنائيـة ودراسـة فـرص االعمـال والراكة 
االقتصاديـن يف كا  املتعاملـن  تهـم  التـي 

. لبلدي ا
الصيدالنيـة،  الصناعـة  وزارة  ودعـت   
بقـوة  للمشـاركة  الصيدالنيـن  املتعاملـن 
طلباتهـم  بتقديـم  وذلـك  الحـدث،  هـذا  يف 

مـن خـال مـلء النمـوذج اإللكرونـي عرب 
https://forms.gle/ التـايل:  الرابـط 

S7EBzA3QuAqRFFbn8
املهمـة  لهـذه  العمليـة  التفاصيـل 
اإلقامـة  الرحلـة،  سـر  خـط  )التاشـرة، 
إلـخ( سـيتم إباغها الحقـاً من قبـل الغرفة 
للـركات  والصناعـة  للتجـارة  الجزائريـة 

. ملسـجلة ا

الجزائريـة  للوكالـة  العـام  املديـر  أعلـن 
لرقيـة االسـتثمار عمـر ركاش، أن "عمليات 
تعـرف  الجديـدة  االسـتثمارات  تسـجيل 
وتـرة تصاعديـة جـد مرضيـة".، مشـرا اىل 
أن "قانـون االسـتثمارات الجديـد مـن أجـل 
تحقيـق التنميـة املحليـة املسـتدامة" املنظـم 
باملعهـد الوطنـي املتخصص للتكويـن املهني 
الشـهيد السـعيد قمبـور مـن طـرف الوكالة 
الجزائريـة لرقيـة االسـتثمار بالتنسـيق مع 

الشـباك الوحيـد غـر املركـزي محليـا".
وأوضح املسـؤول يف كلمة ألقاها يف مستهل 
، أن عمليـات  اليـوم اإلعامـي املوسـوم ب" 
تسـجيل االسـتثمارات الجديدة تعـرف يوميا 
وتـرة تصاعديـة حيـث وصل عددهـا يف آخر 
حصيلـة إىل 704 مشـاريع اسـتثمارية بقيمة 

ماليـة تقـدر ب 3 ر209 مليـار دج.
وأضـاف املسـؤول ذاتـه، بحسـب مانقلته 

وكالـة االنبـاء الجزائريـة، أن هذه املشـاريع 
التـزم أصحابهـا باسـتحداث 17 ألف منصب 
شـغل، مـربزا أنه من بـن هذه املشـاريع 30 
مروعـا تم تسـجيلهم عى مسـتوى الشـباك 
واالسـتثمارات  الكـربى  للمشـاريع  الوحيـد 
األجنبيـة 10 منهـا ملسـتثمرين أجانـب و13 
مروعـا بالراكة بن مسـتثمرين جزائرين 
ملسـتثمرين  كـربى  مشـاريع  و7  وأجانـب 
وسـوريا  واألردن  الصـن  دول  مـن  أجانـب 
وتونـس  والسـعودية  والدنمـارك  ومـر 

والهنـد واإلمـارات العربيـة املتحـدة.
الخاصـة  الرقميـة  املنصـة  وبخصـوص 
ذات  أفـاد  مؤخـرا  املسـتحدثة  باالسـتثمار 
املسـؤول أنـه بالرغـم مـن أنهـا يف املرحلـة 
األوىل مـن التشـغيل، بلـغ عـدد امللفـات التي 
هـي يف طور اإلنشـاء مـن طرف املسـتثمرين 
506 يف حـن وصـل عدد شـهادات تسـجيل 

االسـتثمارات عـرب املنصـة الرقميـة إىل 86.
وتوقـع املديـر العـام للوكالـة الجزائريـة 
لرقية االسـتثمار أن تتضاعـف هذه الحصيلة 
الكبـر  للتوافـد  بالنظـر  القادمـة  األيـام  يف 
للمسـتثمرين عـى الشـبابيك الوحيـدة غـر 
املركزيـة وكـذا عى مسـتوى الشـباك الوحيد 
األجنبيـة  واالسـتثمارات  الكـربى  للمشـاريع 
االسـتثمار  نوايـا  عـن  التعبـر  أجـل  مـن 
والتسـهيات  اإلجـراءات  عـن  واالستفسـار 

التـي تقدمهـا الدولـة.
وأضـاف ركاش، بـأن التطلـع قائـم بـأن 
مـع  االسـتثمار  عـى  اإلقبـال  يتضاعـف 
العقـار  بمنـح  الخـاص  القانـون  صـدور 
التابـع لألمـاك الخاصـة للدولـة مـن أجـل 
إنجـاز مشـاريع اسـتثمارية خاصـة، مـربزا 
أن "العقـار يعـد العامـل األسـايس يف الدفـع 

االسـتثمار". بعجلـة 

الوطنيـة  الجمعيـة  رئيـس  نائـب  أكـد 
للمصدريـن الجزائريـن عـيل باي نـارصي ، 
أن تواجـد الجزائر يف النسـخة الــ40 ملعرض 
الخرطـوم الـدويل هو يف املقـام األول تعبر عن 
اإلرادة السياسـية لتطويـر رشاكات مثمـرة مع 
السـودان و فرصـة للمتعاملـن االقتصاديـن 
بتنـوع  للتعريـف  الحارضيـن  الجزائريـن 

العـرض الجزائـري .
وأوضـح عـيل بـاي نـارصي ويف تريـح 
املشـاركة  أن األهـم مـن هـذه  للقنـاة األوىل  
فـرص  أجـل  مـن  ديناميكيـة  خلـق  هـو 
جديـدة للتصديـر و الراكـة بن املؤسسـات 
لتحقيـق  السـودانية  نظرتهـا  و  الجزائريـة 
نمـو يف التدفق التجـاري للبلدين يف املسـتقبل 
. الصيدالنـي  القطـاع  يف  خصوصـا  القريـب 

وتعـرف هـذه الفعالية مشـاركة 38  رشكة 
جزائريـة مـن مختلـف القطاعـات الخاصـة 

والعامـة ، ويف جميع  الشـعب كما يشـكل هذا 
املعـرض الهـام  ركيـزة اقتصادية أساسـية يف 
توسـيع شـبكة العاقـات التجاريـة والرويج 
وفتـح  املشـاركة  الـدول  وخدمـات  ملنتجـات 
منافـذ تسـويقية جديـدة حيث تمتـد الفعالية 

اىل غايـة 31 مـن الشـهر الحايل.
و نـرت املؤسسـة العموميـة االقتصاديـة 
"تصديـر"، وهـي فـرع للركـة الجزائريـة 
للمعـارض و الصـادرات "سـافكس"، بيـان 
اكـدت فيـه  مارشكـة منـذ امـس  الجزائـر 
يف النسـخة ال40 ملعـرض الخرطـوم الـدويل 
)السـودان( وفـق أنـه:" تحـت رعايـة وزارة 
التجـارة وترقية الصـادرات، تشـارك الجزائر 
معـرض  مـن  األربعـن  النسـخة  يف  رسـميا 
الخرطـوم الدويل -السـودان- املقـرر عقده يف 
الفـرة مـن 24 إىل 31 ينايـر الجـاري بمركز 

الخرطـوم". املعـارض بمدينـة 

اجمـع  مربـع،  مـر   420 مسـاحة  وعـى 
الجنـاح الوطني 38 رشكة تمثـل عدة قطاعات 
وهي مـواد البنـاء ،الزراعة واألغذيـة الزراعية، 
القطاعـات امليكانيكيـة ،الصيدلة،املنسـوجات 
اىل  باإلضافـة  والكيميـاء  الطاقـة  والجلـود، 

الخدمـات"، يضيـف البيـان.
وأوضـح ذات املصـدر أن: "تواجـد الجزائر 
األول تعبـر عـن  املقـام  املعـرض هـو يف  يف 
اإلرادة السياسـية لتطويـر رشاكات مثمـرة يف 
السـودان، وفرصـة للمتعاملـن االقتصاديـن 
بتنـوع  للتعريـف  الحارضيـن  الجزائريـن 
العـرض الجزائـري، و األهـم خلـق ديناميكية 
مـن أجـل فـرص جديـدة للتصديـر والراكة 
ونظراتهـا  الجزائريـة  الـركات  بـن 
السـودانية، و أيضـا لنمـو التدفـق التجـاري 

بـن بلدينـا يف املسـتقبل القريـب".

ستنظمه سفارة الجزائر بإيطاليا مع طموح بلوغ 80 بالمائة في سنة 2024
بالتعاون مع االتحاد الصناعي 

تم طرح مشروع تعديل القانون 02-01 
المتعّلق بالكهرباء وتوزيع الغاز

عمليات االستثمار الجديدة تعرف “وتيرة تصاعدية”

رئيس الجمعية الوطنية للمصدريين الجزائريين علي باي ناصري:

فريال/ت

فريال/ت

كامليا.س

هناء ج

نبيل.ت

االقتصادي

عون: الإنتاج الوطني من الأدوية يلبي اأكثر من 50 بالمائة

ركا�س: ت�سجيل 704 م�سروع ا�ستثماري بقيمة 209.3 مليار دج

نحو �سراكات مثمرة مع ال�سودان في اطار تواجد الجزائر
 في المعر�س الدولي للخرطوم

27 متعامال من نادي المقاولين 
للمتيجة ي�ساركون في منتدى 

الأعمال بنابولي اليوم 

خام برنت يتجاوز 88 دولرا 
للبرميل في الأ�سواق الآ�سيوية

عجال يقف على اأ�سغال الّلجنة 
التنفيذية المو�ّسعة لمجّمع �سونلغاز 
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يوسـف  الجزائـري  دعـم 
بايـيل نجـم أجاكسـيو سـجله 
برقـم الفـت لألنظـار يف الدوري 
الفرنـي، قـد يدعـم حظوظـه 
باالنتقـال  حلمـه  تحقيـق  يف 
)الليجـا(. اإلسـباني  للـدوري 

ووجد نجـم منتخـب الجزائر، 
جزيـرة  لفريـق  وصولـه  منـذ 
التـي  الظـروف  كورسـيكا، 
يحبذهـا مـن أجل التألـق، حيث 
إنـه يعامـل كنجـم أول للنادي، 
كما منـح الحريـة املطلقة لفعل 
مـا يريده فـوق أرضيـة امليدان، 
وفقـا ملـا أكـده مدربـه أوليفييه 

بانتالونـي.
 DZ" موقـع  ونـر 
الفتـة  إحصائيـة   "BALLON
ملحـارب الصحـراء، وضعته مع 
نجـوم الـدوري الفرنـي األكثر 
خطـورة عـى مرمى املنافسـن، 
التـي  الكبـرة  للفعاليـة  نظـرا 
أظهرها منـذ التحاقـه بصفوف 
أجاكسـيو، قادمـا مـن مواطنه 

.2022 نهايـة  بريسـت 
واحتـل يوسـف بايـيل املركز 
أكثـر  ترتيـب  يف  السـادس 
فرنسـا،  يف  فعاليـة  الاعبـن 
يقـدم  أو  يسـجل  الـذي  وهـو 
تمريـرة حاسـمة بمعـدل 0.91 
كل 90 دقيقـة، وهـو رقـم جيد 
جـدا عندمـا يقـارن باملسـتوى 
أجاكسـيو. لفريقـه  املتواضـع 

السـالف  الرتيـب  صـدارة 
ذكرهـا تربـع عليهـا الربازيـيل 
نيمـار دا سـيلفا نجـم باريـس 
يف  باملسـاهمة  جرمـان،  سـان 
دقيقـة،   90 كل  هـدف   1.43
تبعه زميلـه األرجنتينـي ليونيل 
ميـي بــ1.24 هـدف كل 90 
دقيقـة، يف حـن حـل الفرنـي 
وسـام بـن يـدر العـب موناكو 
ثالثـا بمسـاهمته يف 1.23 هدف 

دقيقـة.  90 كل 
ويبقـى الافـت للنظـر هو أن 
يوسـف بايـيل قريـب جـدا من 
الفرنـي كيليـان مبابـي، نجـم 
باريس سـان جرمـان، صاحب 
القائمـة  يف  الخامـس  املركـز 
والذي يسـهم بـ0.99 هدف كل 
90 دقيقـة يف الـدوري الفرني.

يذكر أن يوسـف باييل أسـهم 
يف 7 أهـداف )سـجل 5 وصنـع 
 7 يف  أجاكسـيو  مـع  هدفـن( 
مباريـات لعبهـا كأسـايس حتى 

اآلن يف الـدوري الفرنـي.
وكان بايـيل رصح أكثـر مـن 
يحلـم  بأنـه  ذلـك  قبـل  مـرة 
الـدوري  يف  للعـب  باالنتقـال 
التقارير يف  اإلسـباني، وتربطـه 
كل فـرة انتقـاالت باالقراب من 
االنضمـام إىل أحد أنديـة الليجا، 
قبل أن تذهـب املفاوضات أدراج 

الريـاح.

كشـفت وسـائل إعام فرنسـية 
هشـام  الجزائـري  الـدويل  أن 
بـوداوي يتجـه إىل تمديـد عقـده 
مـع نادي نيـس الفرنـي لعامن 

إضافيـن.
وحسـب مـا نقـل موقـع "فوت 
فـإن  اإلثنـن،  اليـوم  مركاتـو"، 
ابـن مدينـة بشـار سـيوقع عقدا 
جديـدا يمتد إىل غاية شـهر جوان 
الحـايل  عقـده  أن  علمـا   ،2026

.2024 ينتهـي صيـف 
عامـا   23 صاحـب  ويقـدم 
نـادي  مـع  الفتـة  مسـتويات 
الجنـوب الفرني هذا املوسـم، ما 

جعـل مسـؤويل نيـس يسـارعون 
إىل حسـم ملـف متوسـط امليـدان 
الجزائـري وربطـه بعقـد طويـل 

املـدى.

تحـدث رئيـس شـبيبة القبائـل، 
يزيـد يريشـان، عـن ظروف سـر 
تربـص تركيـا، وعـن العديـد من 
األمـور املتعلقة بمسـتقبل الفريق.

وتحدث يريشـان للقناة الرسمية 
اليوتوب:”تحدثـت  عـرب  للفريـق 
الفنـي،  الجهـاز  مـع  أمـس 
والربص يسـر يف ظـروف جيدة، 
الثانـي  للجـزء  التحضـر  ويتـم 

جيـد”. بشـكل  للموسـم 
يريشـان:”تحدثت  وأضـاف 
بهلـويل،  فـارس  الاعـب  مـع 
الصحيـح،  الطريـق  يف  واألمـور 

فريقـه  مـع  وسـنتفاوض 
تريحـه”. ورقـة  بخصـوص 

املتحدث:”صفقـة  ذات  وأوضـح 
الوقـت  يف  سنحسـمها  بهلـويل 
إتصـال مـع  لـدي  املحـدد، وكان 
املدافـع جمـال بلعمـري، والقـرار 
للنـادي”.  لإلنضمـام  لـه  يعـود 
القبائـل،  شـبيبة  رئيـس  وختـم 
أيـام   10 يريشـان:”متبقي  يزيـد 
لنهايـة املركاتو، وسنسـتقدم 4 أو 
5 العبن، سـنقوم بإبـرام صفقات 

املسـتوى”. يف 

مناف�سا مي�سي ومبابي.. باليلي 
يطرق اأبواب الليجا برقم مبهر

بوداوي يح�سم م�ستقبله
 مع نادي ني�س!

يري�سان: تحدثت مع بلعمري 
وبهلولي.. و�سنعمل على العودة بقوة

جذبـت العديـد مـن املواهـب الجزائريـة 
الفـرة  خـال  األوروبيـة  األنديـة  أنظـار 
األخـرة بعـد املسـتوى املميز الـذي قدمته 

مـع فرقهـا يف املوسـم الحـايل.
الجزائريـة  املوهبـة  هـؤالء  بـن  ومـن 
تولـوز  فريـق  نجـم  شـايبي،  فـارس 
 3 املنافسـة بـن  الـذي أشـعل  الفرنـي، 
أنديـة أوروبية كـربى تسـعى للتعاقد معه 

املقبلـة. الصيفيـة  االنتقـاالت  خـال 
وخطـف العـب الوسـط املهاجـم صاحب 
منافسـات  خـال  األنظـار  عامـا  الــ20 
النسـخة الحاليـة مـن الـدوري الفرنـي، 
حيـث أسـهم يف 7 أهـداف ما بـن صناعة 
وتسـجيل، خال 17 مبـاراة شـارك فيها.
وانعكـس هـذا التألق عـى قيمة شـايبي 
مايـن   4 ملبلـغ  وصلـت  التـي  السـوقية 
ماركـت"،  "ترانسـفر  بورصـة  يف  يـورو 
بزيـادة 3.2 مليون يـورو عمـا كانت عليه 

يف شـهر سـبتمرب/ أيلـول املـايض.

منافسة مشتعلة
دخـل فـارس شـايبي حسـابات 3 أندية 
صفوفهـا  إىل  لضمـه  تخطـط  أوروبيـة 
املقبـل،  انطاقـا مـن املركاتـو الصيفـي 

اإلنجليـزي. أرسـنال  نـادي  يتقدمهـا 
اإلنجليزية  وكشـفت صحيفـة "مـرور" 
عـن قيام كشـايف النـادي اللندنـي بمتابعة 
الاعب يف عدة مناسـبات تمهيـدا لضمه إىل 

صفوفـه قبل انطـاق املوسـم الجديد.
الـدوري اإلنجليـزي،  وبجانـب متصـدر 
نـادي  حسـابات  الواعـد  الاعـب  دخـل 

الـذي وضعـه ضمـن  إشـبيلية اإلسـباني 
الصيـف  لتعاقـدات  املختـرة  القائمـة 

املقبـل.
صحفيـة  تقاريـر  أوردتـه  مـا  وحسـب 
ليـون  أوملبيـك  نـادي  فـإن  فرنسـية، 
الفرنـي دخـل أيضا عـى الخط مـن أجل 
ضـم املوهبـة الجزائريـة، بعـد أن اقتنـع 
بقدرتـه عى تقديـم إضافـة هجومية كبرة 

للفريـق.

من هو فارس شايبي؟
بـدأ موهبـة تولـوز مسـرته الكروية من 
بوابـة نـادي إف يس ليـون الـذي ينشـط 
يف دوري الهـواة، قبـل أن ينضـم ملدرسـة 

شـبان تولـوز عـام 2019.
األول  للفريـق  شـايبي  تصعيـد  وتـم 
خـال املوسـم الحـايل بقـرار مـن املدرب 
فرصـة  منحـه  الـذي  مونتانييـه  فيليـب 

اللعـب خـال املباريـات الوديـة يف فـرة 
الصيفيـة. التحضـرات 

عـى  بقدرتـه  شـايبي  فـارس  ويمتـاز 
اللعـب يف عـدة مراكز، وتحديدا يف الوسـط 
املكلـف بالربـط وصانـع األلعـاب، فضا 
ممـا  املتقـدم،  واملهاجـم  الجناحـن  عـن 
جعلـه يلفت انتبـاه جمال بلمـايض مدرب 
منتخـب الجزائـر، الـذي اكتشـفه واقتنـع 
االتحـاد  مسـؤويل  مـن  وطلـب  بقدراتـه 

الجزائـري بـدء التفـاوض معـه.
الواعـدة  التذكـر بـأن املوهبـة  ويجـدر 
منتخـب  تمثيـل  عـى  موافقتـه  منـح 
الجزائـر، ومـن املنتظـر أن يتواجـد ضمن 
إليهـم  سـتوجه  الذيـن  الاعبـن  قائمـة 
الدعـوة للمشـاركة يف مواجهتـي النيجـر، 
املقررتـن يف شـهر مـارس/ آذار املقبـل، 
ضمـن تصفيـات كأس أمـم أفريقيـا كوت 

.2024 ديفـوار 

ريـن  مهاجـم  غويـري،  أمـن  تلقـى 
الفرنـي، صفعـة مؤملـة، بعـد وقت قصر 
من رفضـه تمثيـل منتخـب الجزائر خال 

الفـرة املقبلـة.
بتريحـات  خـرج  قـد  غويـري  وكان 
مثـرة قبل أسـابيع قليلـة، كشـف خالها 
مـع  اللعـب  يف  تمامـا  يفكـر  ال  أنـه  عـن 
منتخـب بلـده األصـيل، الجزائـر، مؤكدا أن 
أولويتـه األوىل واألخـرة يف الفـرة الحاليـة 

هـي تمثيـل منتخـب فرنسـا.
الفرنسـية  باريزيـان"  "لـو  صحيفـة 
مسـتقبل  حـول  مطـوال  تقريـرا  أعـدت 
منصـب رأس الحربـة يف منتخـب فرنسـا، 
أكـدت فيـه أن أمن غويـري ال يدخل تماما 
يف حسـابات ديدييه ديشـامب، املدير الفني 
لـ"الديوك"، نظرا ملسـتوياته املتوسـطة يف 

الـدوري الفرنـي.
وكتبـت الصحيفة الفرنسـية :"يف انتظار 

معرفـة قـرار أوليفييـه جـرو، ديشـامب 
سـيمنح األولويـة لـكل مـن رانـدال كولو 
وماركـوس  نكونكـو  كريسـتوفر  موانـي، 
تـورام، ملرافقة مبابي يف القاطـرة األمامية، 
وذلـك رغـم أن الثاثـي ال يجيـدون دور 

رأس الحربـة الريـح".
مثـل  باريزيان":"العـب  "لـو  وأضافـت 
أمن غويـري ال يـزال أمامه طريـق طويل 
جـدا مـن أجـل الحصول عـى فرصـة مع 

املنتخـب األول".
كواليـس  الرحيـل..  مطالبـات  تحـدت 
جلسـة رسيـة أبقت بلمـايض مـع منتخب 

الجزائـر
 8 أمـن غويـري مـن تسـجيل  وتمكـن 
مبـاراة   19 خـال   3 وصناعـة  أهـداف 
لعبهـا مـع ريـن هـذا املوسـم يف مختلـف 

املنافسـات.
وتشـر كل املعطيات اىل أن صاحب الـ22 
عامـا قد يغـر موقفه بخصوص مسـتقبله 
الدويل قريبـا، خاصة وأن منتخـب الجزائر 
يبقـى مهتمـا بـه، وذلـك رغـم تريحاته 

للجدل. املثـرة  اإلعامية 

أبقـت جلسـة رسية جمـال بلمـايض عى 
الجزائـر،  ملنتخـب  الفنيـة  القيـادة  رأس 
لتتحـدى العديـد من املطالبـات برحيله عن 

الصحراء". "محاربـي  تدريـب 
وتعالـت العديـد مـن األصـوات املطالبـة 
برحيـل بلمـايض عـن منصبه كمديـر فني 
النتائـج  سـوء  ظـل  يف  الجزائـر  ملنتخـب 
خـال عـام 2022، وظهور بـوادر فقدانه 
للسـيطرة عـى مجموعتـه، عكس مـا كان 
عليه الحـال ما بن عامـي 2018 و2021.
وانتهـت تلـك املطالبـات قبل أسـبوعن، 
حـن أعلـن جهيد زفيـزف، رئيـس االتحاد 
عقـد  تجديـد  القـدم،  لكـرة  الجزائـري 
عـام  حتـى  منصبـه  يف  ليبقـى  بلمـايض 

.2022
التلفزيـون  يف  الصحفـي  فـاك،  سـعيد 
الجزائـري، كشـف عـن كواليـس الجلسـة 
جميـع  عـى  بلمـايض  فيهـا  وقـع  التـي 

الوثائـق التـي تضمـن بقـاءه مـع منتخب 
.2026 حتـى  الجزائـر 

وقال فـاك إن جمـال بلمـايض واالتحاد 
مراسـيم  تكـون  أن  فضـا  الجزائـري 
وسـائل  حضـور  دون  رسيـة،  التوقيـع 
اإلعـام، ودون عقـد نـدوة صحفيـة، يتـم 
خالهـا رشح األهـداف والتحديـات التـي 

الجديـد. العقـد  يتضمنهـا 

جمـال  مـن  الخطـوة  هـذه  وجـاءت 
مـن  التخلـص  يف  منـه  رغبـة  بلمـايض، 
اآلونـة  يف  عليـه  املفروضـة  الضغوطـات 
األخرة، وسـعيه لتفادي املواجهـة املبارشة 
مع وسـائل اإلعـام املحلية، خاصـة وأنه ال 
يمتلـك حاليا رصيـد نتائج إيجابية يسـمح 
له بتحديهـا مثلما كان عليه الحال سـابقا.
جمـال  مغـادرة  عـن  فـاك  وكشـف 
بلمـايض ألرض الجزائر، تجـاه مقر إقامته 
يف العاصمـة القطريـة الدوحة، ممـا يعني 
بأنـه لن يقـوم بمتابعـة مباريـات املنتخب 
الـذي يشـارك يف بطولة كأس أمـم أفريقيا 
للمحليـن. يذكـر أن جمـال بلمـايض زار 
منتخب الجزائـر للمحلين، ووعـد الاعبن 
بمنحهـم الفرصـة، بـرط أن يظهـروا له 
مؤهاتهـم خـال "الشـان"، وذلـك مـن 

خـال الحصـول عـى اللقب القـاري.
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شان: الجزائر- كوت ديفوار )ربع النهائي(: 

رياضـــة

أمـم  بطولـة  إثـارة  تتواصـل 
"الشـان"  للمحليـن  أفريقيـا 
2023 بانطـاق األدوار اإلقصائيـة 
مـن خـال الـدور ربـع النهائـي، 
واألنظـار كلهـا تركز عـى صاحب 
بعـد  الجزائـر،  منتخـب  الديـار، 
دور  يف  قدمـه  الـذي  املميـز  األداء 

املجموعـات.
يف  الجزائـري  املنتخـب  ونجـح 
دور  يف  مبارياتـه  بـكل  الفـوز 
املجموعـات وتصـدر مجموعته التي 
ضّمـت ليبيـا وموزمبيـق وإثيوبيـا 
عـن جـدارة، واآلن يأمـل الخر يف 
مواصلـة املشـوار مـن خـال عبور 

النهائـي. ربـع 
تنتظـر منتخب  منافسـة رشسـة 
الجزائر بالنظـر إىل الفرق املوجودة 
املواجهـات  وإىل  الـدور  هـذا  يف 
اإلقصائيـة املليئـة باملفاجـآت، لكن 
األول  بوقـرة  سـاح كتيبـة مجيـد 
مـألت  التـي  الجماهـر  سـيكون 
 3 يف  مانديـا  نيلسـون  سـاحة 

سـابقة. مباريـات 
"العـن  مـن  التقريـر  هـذا  يف 
معكـم  نسـتعرض  الرياضيـة" 
جـدول مباريات ربع نهائي الشـان 
2023، ومـا هـي القنـوات الناقلة.

املتأهلـة  املنتخبـات  هـي  مـا 
2023؟ الشـان  نهائـي  لربـع 

عن املجموعـة األوىل تأهل املنتخب 
الكاملـة  بالعامـة  الجزائـري 

موزمبيـق. منتخـب  وصاحبـه 
أمـا املجموعة الثانيـة فتأهل عنها 
الصـدارة،  يف  السـنغال  منتخـب 
ومنتخـب كـوت ديفـوار يف املركـز 

الثانـي.

جـدول مباريات منتخـب الجزائر 
يف بطولـة أمـم أفريقيـا للمحليـن 

2023 "الشـان" 
فشـل  الثالثـة  املجموعـة  ويف 
العبـور،  يف  السـودان  منتخـب 
الصـدارة  يف  مدغشـقر  وتأهلـت 

الوصافـة. يف  وغانـا 

سـيتأهل عـن املجموعـة الرابعـة 
لوجـود  فقـط  الصـدارة  صاحـب 
3 منتخبـات، وباملثـل يف املجموعـة 

الخامسـة.

لربـع  املتأهلـة  املنتخبـات 
2023 الشـان  نهائـي 

الجزائر
موزمبيق
السنغال

كوت ديفوار
مدغشقر

غانا
متصدر املجموعة الرابعة

متصدر املجموعة الخامسة
نهائـي  ربـع  مباريـات  جـدول 

2023 الشـان 
سـتكون البداية بمواجهـة حامية 
الجزائـر  بـن  تجمـع  الوطيـس 
وكـوت ديفوار، ثـم يلتقـي منتخب 
املجموعـة  بطـل  مـع  السـنغال 

الرابعـة.
لـن تعرفهـم.. كيـف تغر شـكل 
عـرب  اإلنجليـزي  الـدوري  مدربـي 

)صـور( السـنن؟ 
فيلتقـي  مدغشـقر  منتخـب  أمـا 
مـع املنتخـب املوزمبيقـي، وينتظر 
املجموعـة  بطـل  الغانـي  املنتخـب 

الخامسـة.

مباريـات ربـع نهائـي الشـان 
2023

 - ديفـوار  كـوت   × الجزائـر 
الجمعـة 27 ينايـر/ كانـون الثاني 

الجزائـر(  17:00(  2023
املجموعـة  متصـدر   × السـنغال 
الرابعـة - الجمعـة 27 يناير 2023 

الجزائـر(  20:00(
مدغشـقر × موزمبيـق - السـبت 
28 ينايـر 2023 )17:00 الجزائر(

املجموعـة  متصـدر   × غانـا 
ينايـر   28 السـبت   - الخامسـة 

الجزائـر(  20:00(  2023

تقديـم  مدغشـقر  منتخـب  واصـل 
املفاجـأة  إحـداث  و  الجيـدة  عروضـه 
بتأهلـه إىل الـدور ربـع النهائـي لبطولة 
منتخـب  حسـاب  عـى  الجزائـر  شـان 
السـودان صاحب الخربة يف هـذه الدورة 
و ذلـك بتحقيقـه لفـوز مريـح بثاثيـة 
الشـوط  يف  سـجلها   )3-0( نظيفـة 
األول مـن املبـاراة التـي لعبـت سـهرة 
يـوم اإلثنـن بملعـب الشـهيد حمـاوي 
بقسـنطينة لحسـاب الجولـة الثالثة عن 
املجموعـة الثالثـة لهذه املنافسـة القارية 
التـي تحتضنهـا الجزائـر مـن 13 يناير 
إىل 4 فربايـر. و عبَـد منتخـب مدغشـقر 
يف  املشـوار  ملواصلـة  لنفسـه  الطريـق 
بطولـة الشـان و فـرض سـيطرة عـى 
العـرض  و  بالطـول  اللقـاء  مجريـات 
حيث سـر املباراة بـأداء مقنـع و تفوق 
مسـتحق يف حن غادر منتخب السـودان 
الدورة بشـكل غـر متوقع نظـرا إىل أنه 
الـذي كان منتظـرا  املـردود  لـم يقـدم 
منـه رغـم أنه قـد حظـي بمسـاندة من 
الجمهـور القسـنطيني طيلـة تواجده يف 

الجزائـر.
ينـوي  كان  الـذي  السـودان  منتخـب 
الدخـول مبكـرا يف املباراة و بقـوة تلقى 
هدفـا مباغتـا مـن فريق مدغشـقر الذي 
تمكن مـن فتح بـاب التسـجيل إثر عمل 
جماعـي و بتمريرات قصـرة انتهت عند 
املهاجم تسـري الـذي انفلت مـن الدفاع 
ليجـد نفسـه وجهـا لوجـه مـع حارس 
الخصـم يف وضعيـة سـهلة مكنتـه مـن 

األول. الهـدف  توقيع 
الدقيقـة  يف  املبـاراة  حكـم  ألغـى  و 
23 هدفـا للسـودان بداعـي التسـلل عن 
الرحمـن  عبـد  املهاجـم محمـد  طريـق 
تلتهـا  ذلـك  بعـد  إثـر هجمـة مرتـدة، 
عمليـة أخـذ و رد بـن العبـي الفريقـن 
العـب  اسـتغلها  السـودان  منطقـة  يف 
بإطـاق  بيونونـا  سـولومام  مدغشـقر 
تسـديدة مقوسـة بكيفية رائعة أسـكنها 
يف الدقيقـة 30 يف شـباك مرمـى فريـق 
و  حـرة  وسـط  الجديـان"  "صقـور 

لاعبيـه. ذهـول 

جدول مباريات ربع نهائي بطولة اأمم 
اأفريقيا للمحليين "ال�سان" 2023

الملغا�سيون يحدثون المفاجاأة بالتاأهل 
على ح�ساب ال�سودان

لكـرة  الجزائـري  الوطنـي  املنتخـب  رشع 
القدم مسـاء االثنـن, باملركـز الفنـي الوطني 
واإلعـداد  التحضـر  يف  مـوىس,  بسـيدي 
ملقابلـة الـدور ربـع النهائـي الحاسـمة التـي 
سـتجمعه بمنتخب كـوت ديفوار يـوم الجمعة 
بملعـب 'نيلسـون مانديـا' برباقـي )الجزائر 
بطولـة  لحسـاب  العاصمة/00ر17سـا(, 
إفريقيـا لاعبـن املحليـن 2022 )املؤجلة إىل 
2023( املتواصلـة فعالياتها مـن 13 يناير إىل 

4 فربايـر(.
وانطلقت الحصة التدريبية يف حدود السـاعة 
)30ر18سـا(  مسـاء  النصـف  و  السادسـة 
بحضـور جميـع الاعبـن, باسـتثناء كل مـن 
شـعيب دبيـح و ايـوب عبـد الـاوي, اللـذان 
واصـا العمـل مـع املحـر البدنـي و املدلك 
ريمـي النكـو, باإلضافة إىل حسـن دبيح الذي 

ال يـزال يتلقـى العاج.
و  دبيـح  املولوديـة,  العبـا  اكتفـى  وعليـه 
عبـد الـاوي, بالركـض, مـع مداعبـة الكـرة, 
التدريبـات  يف  قريبـا  اندماجهـم  انتظـار  يف 

للمنتخـب. الجماعيـة 
وركـز املـدرب الوطنـي مجيد بوقـرة خال 
الحصـة التدريبيـة التي جرت يف أجـواء باردة 
جـدا عى الجانـب التكتيكـي, وتصحيح بعض 
األخطـاء املرتكبـة يف املبـاراة السـابقة أمـام 
موزمبيـق من خـال القيام ببعـض التدريبات 

املختلفة. الفنيـة 
مـن جهتـه, اخضـع مـدرب حـراس املرمى 
محمـد بن حمـو, حـراس املنتخـب الثاثة إىل 
تماريـن مختلفـة و متنوعـة ركـز خالها, عى 

الجوانب املتعلقـة بالتنسـيق, التمركز والتنقل 
إىل جانـب املتابعـة وغرها مـن التمارين.

أمـس  ليـوم  التدريبيـة  الحصـة  كانـت  و 
بالحصـص  مقارنـة  نسـبيا  خفيفـة  االثنـن 
سـاعة  اسـتغرقت  إنهـا  باعتبـار  السـابقة 
واحـدة فقـط, خضـع بعدها الاعبـون لحصة 

التدليـك. و  العـاج 
وبخصوص الربنامج املسـطر ليـوم الثاثاء, 
سـيقوم املنتخـب الوطني بعمل موجـه ينطلق 
أن  عـى  ال30ر11سـا,  السـاعة  مـن  بدايـة 
تسـتأنف الحصـة يف املسـاء بداية من السـاعة 
54ر16سـا بمتابعـة حصـة فيديـو يف البداية 
ثـم القيـام بحصـة تدريبيـة تكـون متبوعـة 
مثـل مـا جـرت عليـه العـادة, بحصـة العاج 

و التدليـك .

 مستجدات إصابة ثالثي " الخرض"
القـدم  لكـرة  الوطنـي  املنتخـب  يواصـل 
للمحليـن، تحضراتـه باملركز التقني لسـيدي 
ربـع  الـدور  ملقابلـة  تحسـبا  وذلـك  مـوىس 
يـوم  املقـررة  إفريقيـا  أمـم  بطولـة  نهائـي 
الجمعـة املقبـل بدايـة من السـاعة الخامسـة 
مسـاء بملعـب" نيلسـون مانديـا" برباقـي.

الثاثـي  إصابـة  مسـتجدات  وبخصـوص 
شـعيب ذبيـح وأيـوب عبـد الـاوي وحسـن 
دهـري، فإن الثنائـي األول يواصـل العمل مع 
املحـر البدنـي وأخصائـي العـاج الطبيعي 
ريمـي النكـو، أما دهري فـا يزال هـو اآلخر 
يواصـل العـاج. يذكـر أن املنتخـب الوطنـي، 
يخـوض مسـاء اليـوم حصـة تدريبيـة بداية 

الخامسـة. السـاعة  من 

تتواصـل منافسـات بطولـة أمـم إفريقيـا 
للمحليـن يف طبعتها والتي سيسـدل السـتار 
عـى نهايتهـا، يف الرابـع مـن فيفـري املقبل. 
ونرت وكالـة األنباء الجزائرية يـوم اإلثنن، 
ترتيـب الهّدافن عقـب إجـراء مباريات أمس 

األحـد والتـي جـاءت كالتايل:
)الجزائـر(،  محيـوس  أيمـن  هدفـان: 
)أنغـوال(،  "ديبـو"  أوريليـو  لورينـدو 
أنيـس محمـد سـالتو )ليبيـا(، بابـي ديالـو 

ل(. لسـينغا ا (
هـدف واحـد: حسـن دهـري )الجزائـر(، 
اندرياتسـيفرانا  كولوانـا،  رازافيندرانايفـو 
اوغوسـتان  )مدغشـقر(،  أوليفـي  توكـي 
اغيابـون، يـادوم كونـادو، دانييـل أفرييـي، 
سـوراي سـايدو )غانـا(، ميغـال جيلبارتـو 
)أنغـوال(، حاميدو سـينايوكو، يـورو ديابي، 
أوسـمان كوليبـايل )مـايل(، جـروم مبيكييل 
)الكامـرون(، ميلفـن أليكسـندر ريبيـرو، 
لـو  باشـواو  جونيـو،  جـواو  فيليسـيانو 
كاريسـا،  ميلتـون  )املوزمبيـق(،  كينـغ  هـا 
الغـوزايل  نـوح  وايسـا)أوغندا(،  موزيـس 

)السـودان(، عـيل أو العرقوب، عبـد العاطي 
العبـايس )ليبيـا(، بانوم غاطـوش )إثيوبيا(، 
سـانكارا  )السـينغال(،  ديـوف  عصمـان 
باتريـك  ماتيـو  فينـو  كاراموكـو،  ويليـام 
أوترو، أوبـن كرامو كوامي )كـوت ديفوار(.
ضـد مرمـاه: فرانفيسـكو لوبيز موشـانغا 
)املوزمبيـق أمـام ليبيـا(، سـيادي نقوسـيا 

باجيـو )حـارس مرمـى جمهوريـة الكونغو 
الديمقراطيـة أمـام السـينغال.

يذكر أنـه حر، رئيـس االتحـاد اإلفريقي 
لكـرة القـدم، باتريك موتسـيبي خـال لقاء 
يـوم امـس بـن مدغشـقر والسـودان وذلك 

بملعـب الشـهيد حماوي بقسـنطينة.

السـنغالية  القـدم  كـرة  أسـطورة  يصـل 
“الحاجـي ديوف”، إىل الجزائـر اليوم األربعاء، 

ملتابعـة بطولـة كأس إفريقيـا للمحليـن.
وكشـفت اللجنـة املحليـة لتنظيم “الشـان” 
موقـع  عـى  الرسـمية  صفحتهـا  عـرب 
“فايسـبوك”، يوم الثاثاء، أن النجم السـنغايل 
سـيصل إىل الجزائر غدا عى الساعة 7 صباحا. 
للتذكـر، فقـد تمـت دعـوة عديـد األسـاطر 
“الشـان”،  مباريـات  للحضـور  اإلفريقيـة 
عى غـرار “أسـامواه جيـان، أديبايـور، إيتو، 
دروغبـا، أوكوشـا والحـاج ديـوف وغرهـم”.

جابري ه

جابري ه

جابري ه

جابري ه جابري ه

المنتخب الوطني ي�سرع في التح�سيرات

تعرف على هّدافي بطولة ال�سان لحد الآن

"الحاجي ديوف" ي�سل الجزائر اليوم

شان 2022
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القـادر جـاوي وايل  مـا يـزال عبـد 
واليـة املسـيلة يطمـح لتحقيق املسـتوى 
واليتـه،  إقليـم  عـرب  املرجـو  التنمـوي 
تنظيـم  عـى  دوريـا  يـرف  حيـث 
خرجـات فجائيـة ملراقبة ومتابعـة كافة 
تجسـيد  بغيـة  واإلنجـازات  املشـاريع 
مخطـط الحكومـة الرامـي إىل تحسـن 
اآلداء املحـيل يف كل واليـات الوطن، مركزا 
املجيـد  عبـد  الرئيـس  توصيـات  عـى 
األساسـية  الركيـزة  تعـد  التـي  تبـون 
الحيويـة  القطاعـات  مختلـف  إلنعـاش 
ويف مقدمتهـا قطـاع العمـل والتشـغيل، 

املحليـة. والتنميـة  السـياحة 
حيـث تـرأس أمـس، الـوايل إجتماعـا 
بحضـور  للواليـة  التنفيـذي  للمجلـس 
األمـن العـام للواليـة وأعضـاء املجلـس 
رؤسـاء  غـرار  عـى  للواليـة  التنفيـذي 
الشـعبية  املجالـس  رؤسـاء  الدوائـر، 

التنفيذيـة. الهيئـة  ومـدراء  البلديـة 
القطـاع  عنـد  بالوقـوف  اسـتهلها 
االسـتماع  فبعـد  بالواليـة،  السـياحي 
املقـدم مـن طـرف مديـر  العـرض  اىل 
السـياحة والصناعـات التقليدية بالوالية، 
أسـدى الـوايل تعليمات بـرورة إنعاش 
هـذا القطـاع الحيـوي عن طريـق وضع 
خطـة عمـل تأخـذ بعـن االعتبـار إبراز 
املعالـم األثريـة والحريـة والسـياحية 
الثقـايف  املـوروث  وتثمبـن  للمنطقـة، 
للواليـة،  الحضاريـة  والخصوصيـة 
امليـدان،  هـذا  يف  االسـتثمار  وتشـجيع 
بلديـات  ألبنـاء  مناصـب شـغل  وخلـق 
كل  اسـتغال  رضورة  الوالية،وعـى 
اإلمكانـات املتاحـة للنهـوض بالقطـاع، 
كل  ،تمتلـك  املسـيلة  واليـة  أن  مؤكـدا 
السـياحي  بالقطاع  للنهـوض  املقومـات 
وأنه حان األوان السـتغال كل اإلمكانات 
غـرار  عـى  لهـا  والرويـج  املتاحـة 
السـياحة التاريخيـة، والسـياحة الجبلية 
يف  املجهـودات  كل  وتوجيـه  والثقافيـة، 
هذا املسـعى من أجـل أن يحتـل القطاع 
السـياحي ما يسـتحقه من اهتمـام ، مع 
انشـاء "لجنـة املدينـة " عـى مسـتوى 
يرأسـها  ومسـيلة  بوسـعادة  مدينتـي 
رئيـس الديـوان ، للتكفل بمتابعة الشـق 
واملحافظـة  املحيـط  بنظافـة  الخـاص 
عى املظهـر الجمـاىل للمدينة، السـياحة 
لرؤسـاء  ميدانيـة  بمتابعـة   ، والثقافـة 
الدوائـر ،وكذا رؤسـاء املجالس الشـعبية 
وفاعـيل   ، املنتخبـة  البلديـة،واألرسة 

الجمعويـة  والحركـة  املدنـي  املجتمـع 
السـياحية،مع  الـوكاالت  وبمشـاركة   ،
التأكيـد عـى متابعـة الشـق السـياحي 
بالواليـة وتطويـره ، عـى غـرار املسـار 
الوالئـي  املسـتوى  عـى  السـياحي، 
إىل  للنقـل  حافـات  بتوفـر  والبلـدي، 
السـيما  بالواليـة،  السـياحية  املواقـع 
منهـا املوقـع األثـري قلعـة بنـي حمـاد 
السـياحي ببوسعادة. باملعاضيد واملسار 

خلق وإنشاء مقاربة جديدة من أجل 
التنمية املحلية

جملـة  املسـيلة،  وإيل  عـرض  كمـا 
مـن  املسـداة  والتوصيـات  التعليمـات 
طرف السـيد رئيـس الجمهوريـة خال 
لقـاء الحكومـة مع الـوالة ، وكـذا عرض 
تعليمـات السـيد الوزيـر األول املسـداة 
خـال هـذا اللقـاء ، وتوصيـات السـيد 
املحليـة  والجماعـات  الداخليـة  وزيـر 
والتهيئة العمرانيـة ، مؤكدا يف هذا االطار 
عـى الحرص عـى رضورة خلق وإنشـاء 
مقاربـة جديدة مـن أجل التنميـة املحلية 
بالواليـة، باعتمـاد املبـادرة يف العمل، مع 
تسـطر األهـداف والعمل عـى تحقيقها، 
تحضـر  بـرورة  الـوايل  أمـر  أيـن 
2023 مـن طـرف  خطـة عمـل لسـنة 
جميع مـدراء الهيئـة التنفيذية ورؤسـاء 
بالتنسـيق  البلديـة  الشـعبية  املجالـس 
مـع السـادة رؤسـاء الدوائـر يف اجل 15 
يوم،والعمـل عى متابعـة عمليات التكفل 
التدريجـي يف تلبيـة حاجيـات املواطنن 
األساسـية، عـى غـرار التكفـل بسـكان 
املناطـق النائية،وتشـجيع املبـادرة عـى 
إعـادة  يف  للمسـاهمة  املحـيل  املسـتوى 
مسـتوى  عـى  اكثـر  ديناميكيـة  بعـث 
العمـل  وكـذا  الواليـة،  بلديـات  جميـع 

ومتجانسـة  مدمجـة  رؤيـة  خلـق  عـى 
ملسـايرة املعطيـات التي تفرزهـا أهداف 
التنميـة بالوالية وتكييف أجنـدة الربامج 
التنمويـة مـع متطلباتها،كمـا أشـار إىل 
عـى  والعمـل  الجهـود  تكثيـف  أهميـة 
تغيـر أنماط اإلنتـاج واسـتهاك الطاقة 
مـع انتهاج مسـار فعيل يضمـن االنتقال 
التدريجـي نحومزيـج طاقوي مسـتدام 
ومتـوازن ، خاصـة مـع وجـود تقاريـر 
شـهرية تخـص االسـتبدال الطاقوي عى 
مسـتوى الجماعـات املحليـة مع اسـداء 
الطاقة  للتوجـه نحومشـاريع  توصيـات 
البلديـات  مقـرات  لتزويـد  الشمسـية 
والواليـات بالطاقة ،والعمـل عى رضورة 
مرافقـة البلديـات ومسـاعدتها بمختلف 
الخـربات التقنيـة والعلميـة لتمكينها من 
مسـايرة اآلليـات الجديـدة التـي تعكف 
الدولـة عـى تعزيزهـا من خـال التوجه 
التكنولوجيـات  اسـتخدام  نحوحتميـة 
البـد  أدوات  تعتـرب  التـي  الرقميـة 
التنميـة  خدمـة  يف  اسـتغالها  مـن 
املحلية،والحـرص عـى متابعـة املسـائل 
املعيـي  املسـتوى  بتحسـن  املتعلقـة 
العموميـة  الخدمـة  وترقيـة  للمواطـن 
ورفـع العراقيل أمـام املسـتثمرين ،وكذا 
السـهر عـى متابعـة تحسـن معيشـة 
العامـة  املرافـق  أداء  وترقيـة  املواطـن 
والخدمـة العمومية ورفـع العراقيل أمام 
لتحقيـق  بالفاحـة  والدفـع  االسـتثمار 
نتائـج أفضل مـع خلق مناصب الشـغل 
صغـرة  مؤسسـات  وإنشـاء  للشـباب 

ومتوسـطة.

مساع لرفع التحدي وبلوغ األمن 
الطاقوي والغذائي واملائي

كمـا أكـد وايل املسـيلة ،عـى تشـجيع 

املبـادرة  املبـادرة والتحـيل بـروح  روح 
املتعلقـة  التحديـات  وجـه  يف  والجـرأة، 
واملائـي،  والغذائـي  الطاقـوي  باألمـن 
لتثبيـت  املسـطرة  املسـاعي  إطـار  يف 
الجديـدة مـن خـال  الحوكمـة  أسـس 
ترقيـة  عـى  املحفـزة  الظـروف  خلـق 
التمويـل  مصـادر  وتنويـع  االسـتثمار 
عـى مسـتوى الواليـات باالعتمـاد عـى 
االمكانيـات املتوفـرة وتحسـن أسـاليب 
التسـير، وخلـق مناصـب الشـغل، كما 
والبـذر  الحـرث  عمليـة  بمتابعـة  أمـر 
 2022/2023 الفاحـي  للموسـم 
واالحصـاء الوطنـي للثـروة الحيوانيـة ، 
بعـد العـرض املقـدم مـن طـرف مدير 
املصالـح الفاحيـة ، ثمـن السـيد الوايل 
النتائـج املحققـة يف هـذا الشـأن، مؤكدا 
عـى رضورة متابعـة مرافقـة الفاحـن 
واملوالـن ، خاصـة بعـد تسـجيل عـدد 
املربـن بالوالية يقـدر ب 13864 ، األمر 
الـذي سـاهم بشـكل إيجابـي يف توفـر 
مناصـب الشـغل، ومتابعـة عمليـة رفع 
العراقيـل عـن املشـاريع االسـتثمارية ، 
بعـد العـرض املقـدم مـن طـرف مدير 

الصناعـة.

العمل الجيد ملتابعة سجالت الشكاوى 
واستقبال املواطنني 

مواصلـة  رضورة  عـى  الـوايل  أكـد 
املسـتثمرين  ملرافقـة  الجهـود  تنسـيق 
ومـا يوفـره مـن خلـق مناصـب شـغل 
ودعـم االقتصـاد املحيل والوطنـي ، وكذا 
متابعـة وضعيـة املسـجلة ضمـن جميع 
 PCD – PSC –( التنمويـة  الربامـج 
السـيما   )PCD – CGSCL - BW
السـيد  أكـد  املنطلقـة،  غـر  املشـاريع 
تنفيـذ  متابعـة  رضورة  عـى  الـوايل 

وغلقهـا  التنمويـة  املشـاريع  وتجسـيد 
،والحـرص عـى التحضـر الجيد لشـهر 
رمضـان املعظـم، ورضورة انتهـاء كافة 
اإلجـراءات قبـل حلـول شـهر رمضـان 
املبـارك ،كمـا أشـار وإيل املسـيلة ،خال 
اسـتقبال  ملـف  إيل  املوسـع  االجتمـاع 
املواطنـن ، مؤكـدا عـى رضورة مواصلة 
عمليـات اسـتقبال املواطنن واالسـتماع 
معالجتهـا  عـى  والعمـل  النشـغاالتهم 
بالتنسـيق مع املصالـح املختصـة، وكذا 
املوضوعـة  الشـكاوى  متابعـة سـجات 
إىل متابعـة  االطار،كمـا تطـرق  يف هـذا 
املقبـل  املـدريس  للدخـول  التحضـر 
-2023 2024، ايـن شـدد عـى رضورة 
الجـاري  الربويـة  املؤسسـات  تحضـر 
املـدريس  للدخـول  تحضـرا  إنجازهـا 
املقبـل، مع العمـل عى اتخـاذ اإلجراءات 
الازمـة لتجهيزها قبل الدخـول املدريس 
لرؤسـاء  الشـخيص  ،والوقـوف  القـادم 
الدوائر والبلديات عى حسـن سـر ملفي 
اإلطعـام والنقل والتدفئـة لفائدة التاميذ 
والتكفـل التـام بها،وكـذا الحـرص عى 
النظافـة االسـتدراكية  تكثيـف حمـات 
الواليـة  ودوائـر  بلديـات  جميـع  عـرب 
وكـذا صيانـة االنارة العموميـة ومعالجة 
بهـا،ويف  الخاصـة  السـوداء  النقـاط 
الختـام، أكد الـوايل عـى رضورة تضافر 
جهـود جميـع القطاعـات والفاعلـن يف 
تنفيـذ الخطة التنمويـة للواليـة بفعالية 
ونجاعة،وتنفيـذا للقـرارات والتوصيـات 
املتخـذة من طـرف السـيد، عبـد املجيد 
تبـون ،رئيـس الجمهوريـة ضمـن رؤية 
جديدة تهـدف اىل إحـداث التغير الازم 
عـى  للقضـاء  واملفاهيـم  الذهنيـات  يف 

البروقراطيـة. املمارسـات 

امليـاه  تحويـل  مـروع  سـيدخل 
مـن وادي سـيباو نحـو سـد تاقسـبت 
بواليـة تيـزي وزو حيـز الخدمة بفضل 
التسـاقطات الثلجيـة املعتـربة التـي تم 
تسـجيلها بالواليـة، حسـبما أعلـن عنه 
الوايل جيـايل دومي. وسـجل الوايل عى 
هامـش زيـارة ميدانيـة إىل فـج تيـزي 
نكويـال )جنـوب( و عى حـدود والية 
البويـرة, "أهميـة التسـاقطات املطرية 
األخرة عـى املوارد املائيـة بتيزي وزو" 
مفـرا بذلـك " قـرار إطـاق مروع 
نحـو  واد سـيباو  مـن  امليـاه  تحويـل 
سـد تاقسـبت". و أضـاف أن "األمطار 
كميـة  السـاعة  لحـد  وفـرت  املسـجلة 
تقـدر بأكثـر من مليـون م3 مـن املياه 

التـي سـتضاف إىل حـوايل 28 مليـون 
بفضـل  تاقسـبت,  بسـد  مخزنـة  م3 
إطاق مـروع تحويل امليـاه من وادي 
سـيباو", مشـرا إىل أن العملية ستسمح 
بتدعيـم السـد بكميـة إضافيـة ال تقـل 
عـن 90 ألف م3 يوميـا. و أوضح الوايل 
أن بعـد االنتهـاء مـن اللمسـات األخرة 
املتمثلـة يف التزويد بالطاقـة الكهربائية, 
تم اسـتكمال املروع و سـيتم الروع 
تقـدر  أوليـة  كميـة  تحويـل  يف  بـدء 
يوميـا.و  امليـاه  مـن   3 م  ألـف  ب90 
تـم إطـاق مـروع تحويل امليـاه من 
وادي سـيباو نحو سـد تاقسـبت بداية 
مجمـع  بـه  تكفـل  و   .2021 صيـف 
كوسـيدار عـى أن يتـم تسـليمه شـهر 

املـروع  يتضمـن  و  املقبـل.  أبريـل 
تنصيـب قناة نقـل بسـعة 320 ألف م 
3 يف اليـوم وحوضـان للتخزين بسـعة 
مجهـزان   3 م   6000 و   3 م  آالف   10
املسـؤولون  أكـد  و  مضخـة.   14 بــ 
بـه  تكفـل  الـذي  املـروع  عـى هـذا 
مجمـع كوسـيدار بغـاف يزيـد عن 4 
ماير دج, اسـتكمال مرحلة "األشـغال 
بتحويـل  التـي تسـمح  االسـتعجالية" 
8 مايـن مـر3  إجماليـة مـن  كميـة 
مـن ميـاه الـوادي اىل السـد. و تهـدف 
املرحلـة الثانية من املـروع إىل تحويل 
270 ألـف مـر3 مـن امليـاه مـن واد 

سـيباو إىل سـد تاقسـبت يوميـا. 

لتحسـن  الوطنيـة  الوكالـة  اعلنـت 
علـم  ،اىل  عـدل  تطويـره  و  السـكن 
محـات  بـراء  املهتمـن  املواطنـن 
تجاريـة ، املنجـزة يف اطـار برنامج البيع 
تعـرض  انهـا  باتنـة،  لواليـة  باإليجـار 
ل05  املختومـة  بالتعهـدات  و  باملزايـدة 
محـل ذو اسـتعمال تجـاري و خدماتـي 
كل عـى حـدى املحـات متواجـدة بحي 
تازولـت  باإليجـار-  بيـع  مسـكن   400

باتنـة.
بإمـكان  أنـه  الوكالـة  تؤكـد  كمـا 
املواطنـن الراغبـن يف املشـاركة يف البيع 
باملزايـدة االطـاع عـى مضمـون اإلعان 
الصـادر اليـوم 24 2023 بالصحـف أو 
التقـرب إىل مقـر مديريـة املشـاريع عدل 
باتنـة )حـي املنظر الجميل فيـا رقم 09 
باتنـة( او اىل املديريـة الجهويـة لوكالـة 
 1014 بحـي  املتواجـدة  سـطيف  عـدل 

مسـكن سـطيف .
أو  طبيعـي  شـخص  أي  بإمـكان  و 
هـذه  يف  املشـاركة  يف  راغـب  معنـوي 
املزايـدة التوجـه إىل ذات املديرية املذكور 
عنوانهـا أعـاه وحـدد آخر أجل لسـحب 
دفـر الـروط بــ 15 يـوم إبتـداء مـن 
تاريـخ أول صـدور لهذا اإلعـان ، أما عن 
أخـر اجل إليـداع العروض فحـدد باليوم 
15 مـن تاريـخ اول صدور لهـذا اإلعان 
يف مقـر املديريـة الجهوية عدل سـطيف 
األظـرف فسـيكون يف  فتـح  عـن  أمـا   ،
جلسـة علنية بنفـس املقر وذلـك يف اليوم 
املوافـق لتاريـخ النهائي إليـداع العروض 

املكان. نفـس  يف 
و ملزيـد مـن املعلومـات التقـرب مـن 
املصلحـة التجاريـة للمديريـة الجهويـة 

سـطيف.

إعداد: ع. بديار

فريال/تق. م

قال إن خرجاته الفجائية لن تتوقف ومصالحه ستحسن نوعية الخدمة العمومية 

والي الم�سيلة ي�سيد بتو�سيات الرئي�س ويوؤكد تحقيق اإنجازات اإقليمه التنموية 
 الإجتماع التنفيذي فر�سة لمراجعة النقائ�س واإيجاد الحلول الناجعة 

 تج�سيد خطة عمل جديدة في 2023 وتوفير ال�سغل لأبناء البلديات واجب 
 ثمن القطاع ال�سياحي ودعا الجهات المعنية لإنعا�سه وبعث الإ�سثمارات  

سيتم تحويل المياه من وادي سيباو إلى سد تاقسبت 

الأمطار الم�سجلة وفرت لحد ال�ساعة كمية باأكثر
 من مليون م3 بتيزي وزو

عدل تعلن عن بيع بالمزايدة بالتعهدات 
المختومة ل� 05 محالت في ولية باتنة
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أمـن  مصالـح  نفـذت 
واليـة البليـدة بالتنسـيق مـع 
للـدرك  اإلقليميـة  املجموعـة 
الوطنـي البليـدة عـرب  كامـل 
إقليـم واليـة البليـدة يف إطـار 
التنسـيق األمنـي و العملياتي 
جهـازي  بـن  املشـرك 
الوطنـي  والـدرك  الرطـة 
عـدة  الجريمـة  ملحاربـة 
مشـركة،  مداهمـة  عمليـات 
القيـام  خالهـا  مـن  يتـم 
خرجـات ميدانيـة عـرب كامل 
تـراب  الواليـة تسـتهدف بؤر 

نقـاط  وضـع  مـع  اإلجـرام 
مراقبـة وسـدود أمنيـة ونر 
هـذه  مشـركة.  دوريـات 
العمليـات االسـتباقية تعـرف 
وضـع تشـكيات مـن قـوات 
الوطنـي  والـدرك  الرطـة 
الجريمـة  بمكافحـة  تسـمح 
إىل  إضافـة  أنواعهـا،  بشـتى 
واملسـبوقن  املجرمـن  دحـر 
قضائيـا، كـذا فـرض التواجد 
األمنـي طيلـة أيـام األسـبوع 
حماية للمواطنـن ممتلكاتهم. 

قامت قـوات الرطـة ألمن 
دائـرة عـيل منجـيل ممثلـة يف 
للفرقـة  العملياتيـة  االفـواج 
القضائيـة  للرطـة  املتنقلـة 
االمنية  للمداهمـات  اسـتمرارا 
الجريمـة  ملحاربـة  الهادفـة 
اشـكالها  بمختلف  الحريـة 
و ردعها يف مهدهـا، بدوريات 
قبـل قليـل، شـملت  الوحـدة 
 400 حـي   ،  5 الجواريـة 
الجواريـة  الوحـدة  مسـكن، 

9 مـع نصـب نقطـة  مراقبـة 
الطـرق  بمفـرق  فجائيـة 
بتوقيـف  اثمـرت  و   17/10
مركبـة  متـن  عـى  شـخص 
سـامبول  رونـو  نـوع  مـن 
بعـد محاولـة يائسـة للفـرار 
مـن  أقـراص   8 وبحوزتـه  
ملـغ،   300 الربيغابلـن 
مـع مراقبـة عـدة أشـخاص 

ومركبـات.

املصلحـة  تمكنـت عنـارص 
الوالئيـة للرطـة العامة بأمن 
واليـة ام البواقـي التـي تدخل 
يف إطـار الحفاظ عـى الصحة 
بالتنسـيق  وهـذا  العامـة 
التجارة  ممثلن عن مديريتـي 
والفاحـة بـأم البواقـي خال 
ثاثـة خرجـات ميدانيـة عى 
اخصـاص  قليـم  مسـتوى 
االمـن الوطني بكا مـن مدينة 
عـن البيضـاء، عـن فكـرون 
وعـن مليلـة ملراقبـة املحات 
ببيـع  الخاصـة  التجاريـة 
والحمـراء،  البيضـاء  اللحـوم 
مـن حجـز 276.6كلـغ مـن 

يف  متمثلـة  اللحـوم  مختلـف 
بيضـاء  لحـوم  )197.1كلـغ 
"دجـاج" + 68.3كلـغ لحوم 
لحـم  8.5كلـغ   + حمـراء 
احشـاء  1.5كلـغ   + مفـروم 
كانـت  1.5شـحم(   + دجـاج 
معرضـة للبيـع عى مسـتوى 
ظـروف  يف  تجاريـة  محـات 
غـر صحية مـع عـدم احرام 
صالحـة  غـر  الذبـح  رشوط 
ليتـم  البـري،  لاسـتهاك 
القانونيـة  االجـراءات  اتخـاذ 
ضـد املشـتبه فيهـم أصحاب 

التجاريـة. املحـات 

املديـة  واليـة  وايل  مـوس  جهيـد  وجـه 
تعليمـات بـرورة اتخـاذ كافـة االجـراءات 
الكفيلـة باألرساع يف إنجاز وتسـليم املشـاريع 
وتكثيـف التنسـيق بغـرض رفـع التحفظـات 
التنمويـة،  املشـاريع  مختلـف  يف  املسـجلة 
مؤكـدا عى تنفيـذ التزامات مسـؤولو البلديات 
ومتابعتهـا والحـرص عـى اسـتامها الفعـيل 

ودخولهـا حيـز الخدمـة.
تنسـيقيا  اجتماعـا  الـوايل  تـرأس  حيـث 
التفصيليـة  الوضعيـة  حصيلـة  لعـرض 
الخاصـة بالربامـج القطاعيـة يف كل من قطاع 
الربيـة، الصحـة، التكويـن املهنـي، الشـباب 

املائيـة. واملـوارد  الغابـات  والرباضـة، 
وقـد حر اإلجتمـاع كل من مديـر الربمجة 
ومتابعـة امليزانيـة األمـن العام للواليـة مدير 
والشـؤون  التنظيـم  مديـر  املحليـة،  اإلدارة 
العامـة، رئيـس الديـوان املديريـن التنفيذين 
للقطاعـات املعنيـة، محافـظ الغابـات، حيث 

أمـر الـوايل بمراجعة جـدول األعمال لتجسـيد 
عـى  الصـارم  والسـهر  التنمويـة  الربامـج 

االنطـاق الفعيل يف اتخـاذ االجـراءات االدارية 
الكفيلـة باالنطـاق الفعـيل للمـروع.

تقدمهـا  التـي  املاليـة  اإلعانـات  صنعـت 
وزارة الشـباب والرياضـة لفائـدة الجمعيـات 
والنـوادي الرياضيـة الناشـطة الحـدث بوالية 
بـرج بوعريريـج، وذلك بعـد اإلعـان عنها يف 
الوسـط الريـايض، والتـي عـرب حولهـا بعض 
الفاعلـن ورؤسـاء األنديـة ووصفوهـا بالغر 
مدروسـة، إذ قللت مـن االعانـة املمنوحة لهم،  
بالرغـم من الجبهـات الوطنية وحتـى الدولية 
مسـتقبا،  فيهـا  تتنافـس  التـي  املحتلمـة 

لذلـك يسـتفيد  املقابلـة  الجهـة  يف حـن ويف 
منـذ  يتـدرب  لـم  أخـرى  لرياضـة  فريـق 
أزيـد مـن سـنة مـن مبلـغ مضاعـف، واألمر 
سـيان بالنسـبة للرابطـات الوالئيـة حيـث أن 
بعـض الرابطـات ال تشـتغل نهائيـا ويقتر 
دورهـا عـى أيام تحسيسـية مناسـباتية فقط 
لشـخص واحد يحمـل محفظة وختـم إداري، 
وأخـرى ال تتعدى نشـاطاتها السـنوية أصابع 
اليـد الواحـدة، إذ كان مـن األجدر عـى الهيئة 

القائمـة عـى العمليـة إعـداد برنامـج تقييـم 
علنـي يصنف األندية أو الرابطات واملنافسـات 
التـي تلعبهـا مـع تعـداد الفريـق فـا يمكن 
أبـدا مقارنـة فريـق مـن 3 العبـن ومـدرب 
بفريـق كـرة اليد او فريـق كرة القـدم بتعداد 
25 شـخص، كمـا ان الفريـق الـذي يتنقـل 
مسـافات قريبـة دون مبيـت ال يسـاوي فريق 
يسـافر االف الكيلومـرات، لنصـل بعدهـا اىل 
االلقـاب التي يتـم تحقيقها والنتائـج املرجوة.

لتحسـن  الوطنيـة  الوكالـة  وجهـت 
 « ملؤسسـة  أول  اعـذار  تطويـره،  و  السـكن 
 EURL ELMOSTAKBEL TRAVEAUX
أشـغال  بإنجـاز  املكلفـة   »  PUBLICS
"الشـبكة  املختلفـة  الشـبكات  و  الطرقـات 
مسـكن   500 ملـروع  الداخليـة"  الثاثيـة 
صيغـة البيـع باإليجـار بجميع هيـاكل الدولة 
مـع محـات ذات طابـع التجـاري و املهنـي 
،مسـكن بـواب –فلفلـة- والية سـكيكدة، عرب 

الوطنيـة. بالصحـف  أمـس  صـدر  إعـان 
وجـاء هـذا االعـذار بناءا عـى عـدة تقارير 
منهـا االمـر بالخدمـة رقـم واحـد املتضمـن 
بدايـة االشـغال املسـجل يف 28/11/2022، 
أوجـه القصور امللحوظة يف انتشـار املؤسسـة 
يف موقع املـروع، الزيـارات امليدانية املختلفة 
واملاحظـات التـي تمـت عـى أوجـه القصور 
ومديـر  املـروع  رئيـس  تقريـر  امللحوظـة، 

اىل  باإلضافـة  السـكيكدة  لواليـة  املشـاريع 
السـند  حائـط  أشـغال  انطـاق  يف  اإلهمـال 
وانطـاق اشـغال البالوعات املختلفـة ملختلف 
وكـذا  املـروع  بموقـع  التطهـر  شـبكات 
الغيـاب الـكيل ألشـغال األرصفـة ،الخرسـانة 
املسـاحات  الخارجيـة،  االنـارة  املطبوعـة، 
مختلـف  األطفـال  لعـب  مـكان  الخـراء، 
طبقـات تبليط الطرقـات وحضرة السـيارات 
املدنيـة  الهندسـة  اشـغال  وتـرة  ،ضعـف 
عـى  امليـاه  وخـزان  الكهربائيـة  للمحـوالت 
املـوارد  يف  للنقـص  ونظـرا  املـروع  موقـع 
املاديـة والبريـة ومـواد البنـاء الخاصة بهذا 
املـروع ومعاينة املحـر القضائـي بتاريخ 

2022./28/12
  وعليـه فانـه تقرر توجيه اعـذار أول اعذار 
 EURL ELMOSTAKBEL  « ملؤسسـة  أول 
TRAVEAUX PUBLICS « الكائـن مقرهـا 

بـر  املتخلـم  حـي  الوالئـي  الطريـق   73 يف 
الجـر -وهـران- ويلزمهـا، اسـتعمال جميع 
املـوارد املادية،البريـة ومواد البنـاء من اجل 
رفـع وتـرة االشـغال، بـدء بأشـغال حائـط 
السـند،الرف الصحي، األرصفة، الخرسـانة 
املسـاحات  الخارجيـة،  االنـارة  املطبوعـة، 
مختلـف   ، األطفـال  لعـب  الخراء،مـكان 
طبقـات تبليط الطرقـات وحضرة السـيارات 
كمـا هو مذكـور يف الصفقـة ، وانهاء اشـغال 

املحـوالت الكهربائيـة 
واوضحـت الوكالـة انه يف حالة عـدم امتثال 
الركـة لتعليمات هـذا االعـذار يف أجل أقصاه 
الجريـدة  يف  نـر  اول  تاريـخ  مـن  ايـام   8
للتحسـن  الوطنيـة  الوكالـة  فـإن  الوطنيـة, 
السـكن و تطويـره مضطـرة التخـاذ جميـع 
للنظـام  طبقـا  ذلـك  و  القريـة  االجـراءات 

به. املعمـول 

شـهدت الطـرق الوالئيـة والفرعيـة بواليـة 
بـرج بوعريريـج صبيحة يوم أمـس األحد عى 
إثر التقلبـات الجوية األخرة، شـلا يف الحركة 
الصقيـع  تراكـم  و  الثلـوج  تسـاقط  بسـبب 
الـذي عرفتـه املنطقـة وما يشـكله مـن خطر 
لتنقـل املركبات واألفـراد، ال سـيما يف املناطق 
الشـمالية للوالية التـي عرفت تسـاقط كميات 

كبـرة مـن الثلوج عى غـرار دائرتـي جعافرة 
وبـرج زمـورة، حيث بلغ سـمك الثلـوج قرابة 
15 سـم، يف حـن تـم تسـجيل العديـد مـن 
حـوادث االصطـدام للمركبـات، وسـط مدينة 
الـربج عاصمة الواليـة او بمخـارج التجمعات 
الطريـق  عـرب  اليشـر  كمنطقـة  السـكنية 
الوطنـي رقـم 05 وهـي الحوادث التـي كانت 

ارضارهـا مادية فقـط ولم يتم االعـان عن اي 
حـوادث بريـة، كما تجدر اإلشـارة إىل شـلل 
شـبه تـام يف حركـة النقـل الحـري والنقل 
مـا بـن البلديـات ممـا صعـب وصـول أغلب 
العمـال عـى اختـاف هيئاتهم ومؤسسـاتهم 

عملهم. بمناصـب  لإللتحـاق 

 تمكنـت مصالـح أمـن واليـة سـطيف من 
حجـز 70 قنطـار من مادة  " الشـمة " املقلدة 
املهيـأة للتعبئـة إىل جانـب ماكنـات خاصـة 
بالتعليـب والتغليف.العمليـة أطـرت مـن قبل 
وملـان  التابعـن ألمـن عـن  الرطـة  أفـراد 
سـطيف،  الواليـة  عاصمـة  جنـوب  الواقعـة 

وجـاءت بفضـل إسـتغال معلومـات تؤكـد 
ضلـوع شـخص يف عمليات تقليد ملادة الشـمة 
بإحـدى الورشـات الواقعة بإقليـم بمدينة عن 
وملـان، ليتـم إعـداد خطـة سـمحت بالتدخـل 
وحجـز 70 قنطار مـن املادة األوليـة الخاصة 
بتصنيـع مـا يعـرف بــ " الشـمة " والتـي 

كانـت محـرة وجاهـزة للتعليـب، مع حجز 
عديد املكنات التي تسـتعمل خـال يف عمليات 
التعبئـة والتعليـب والتغليف.بعـد اتخاذ كافة 
اإلجـراءات القانونيـة بمـا فيهـا إتـاف تلـك 
الكميـات بمعية املصالـح املختصة، تـم إعداد 

ملـف جزائـي ضـد صاحب الورشـة٠

بالشراكة مع الدرك الوطني  

حسب أمن دائرة علي منجلي بقسنطينة

شرطة أم البواقي

مداهمات وعمليات اأمنية لبوؤر 
الإجرام بالبليدة 

القب�س على �ساب يحمل اأقرا�سا 
مهلو�سة لذ بالفرار من م�سالح الأمن 

حجز 276.6 كلغ من اللحوم غير 
�سالحة لال�ستهالك الب�سري

خالل االجتماع التنسيقي لعرض حصيلة اإلنجازات المرتقبة في 2023 

بعد اإلعالن عنها بالوسط الرياضي 

 بناءا على عدة تقارير انجزت عنها 

خاصة بالطرق الوالئية والفرعية

عثر عليها بإحدى الورشات الواقعة بإقليم مدينة عين ولمان

والي المدية يدعو لرفع التحفظات عن مختلف
 الم�ساريع التنموية

تق�سيم اإعانة "الديجيا�س" بالبرج تثير �سخط الجمعيات والنوادي 

عدل توجه اعذار اأول لهذه الموؤ�س�سة 

�سلل في حركة المرور ب�سبب الثلوج وال�سقيع ببرج بوعريريج

حجز 70 قنطار من مادة "ال�سمة" المقلدة موجهة للتعليب ب�سطيف

توقيف �سخ�سين وحجز كمية 
من المخدرات  بالم�سيلة 

المحلي

)BRI( من طرف عناصر فرقة البحث والتدخل

تمكـن عنارص فرقـة البحث 
باملصلحـة   )BRI( والتدخـل 
القضائيـة  للرطـة  الوالئيـة 
بأمـن والية املسـيلة مـن حجز 
كميـة مـن املخدرات قـدرت بـ 
05 صفائـح بـوزن 500 غرام 
من الكيف املعالـج، مع توقيف 
املتاجـرة  يمتهنـان  شـخصن 
بهذه السـموم.  وقائـع القضية 
معلومـات  إثـر  عـى  بـدأت 
مفادهـا  املصلحـة  إىل  وردت 
يقومـان  شـخصن  وجـود 

برويـج املخدرات بأحـد أحياء 
وعليـه  اإلختصـاص،  قطـاع 
تـم إعـداد خطـة عمـل مكنت 
فريـق التحقيـق مـن اإلطاحـة 
بهمـا وحجـز الكميـة املذكورة 
املشـتبه  تقديـم  تـم  سـالفا. 
فيهمـا أمام الجهـات القضائية 
يف  ليصـدر  إقليميـا  املختصـة 
حقهمـا أمـر  إيـداع بمؤسسـة 
مـن  باملسـيلة  الربيـة  إعـادة 
الحيـازة واالتجـار غـر  أجـل 

باملخـدرات. املـروع 
ع. بديار   

فتيحة لبال 

فتيحة لبال 

حسيبة. ب

فتيحة لبال  

ح. بن عثمان

فريال/ت

ح. بن عثمان

فارس. ل
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مجلس قضاء المسيلة
محكمة مقرة

قسم شؤون األسرة
رقم الجدول:01508/22
رقم الفهرس: 00045/23
تاريخ الحكم:08/01/23

حكمـت المحكمـة حـال فصلها فـي قضايا شـؤون االسـرة علنيـا ابتدائيا 
حضوريـا فـي الشـكل قبـول اعـادة السـير فـي الخصومـة بعـد الخبرة 
فـي الموضـوع افـراغ الحكـم الصـادر عـن محكمة الحـال رقم جـدول : 
00083/22 وفهـرس: 00511/22 والمصادقة علـى الخبرة المنجزة من 
قبـل الخبير شـاهي تالمة عبد الحليـم المودعة لدى كتابـة ضبط المحكمة 
بتاريـخ: 18/10/2022 تحت رقـم 270 وبالنتيجة الحكـم بالحجر على 
المرجـع ضدهـا بوحفـص عبيـر المولـودة فـي 07/05/2001 بمقـرة  
ألبيهـا عبـود وأمها عيشـوش نصيـرة ، وتعييـن المرجع والدهـا بوحفص 
عبـود مقدما لـه للقيـام بجميع شـؤونها المدنيـة واالداريـة والمالية وفقا 
لمقتضيـات القانـون ومصلحـة المحجـور عليـه مـع االمر بنشـر منطوق 
هـذا الحكـم بومية وطنيـة مكتوبـة باللغـة العربية بسـعي مـن المرجع، 
مـن االمـر بتعليق نسـخة من هـذا الحكم على لوحـة االعانـات بالمحكمة 
والبلديـة المختصـة مـع التأشـير بـه علـى هامش عقـد ميـاد المحجور 
عليـه بسـجات الحالـة المدنية بأمر مـن النيابـة العامة وتحميـل المرجع 
بالمصاريـف القضائيـة بـذا صـدر الحكـم وأفصـح بـه جهارا بالجلسـة 
العلنيـة المنعقـدة بالتاريخ والمـكان المذكورين اعـاه وأمضي من طرف 

الرئيـس واميـن الضبط .
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الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
باسم الشعب الجزائري

حكم
مجلس قضاء:الجزائر

محكمة:الحراش
القسم:شؤون االسرة

رقم الجدول:01859/22
رقم الفهرس:03931/22
تاريخ الحكم:18/10/22

الرسم:450دج
بين/ بن جبار الطاهر
وبين/ بن جبار عمار

النيابة

ولهذه األسباب
حكمـت المحكمـة حـال فصلهـا فـي قضايا شـؤون األسـرة علنيـا حضوريا فـي أول 

ب: درجة 
الشكل: قبول الدعوى

فـي الموضـوع : المصادقـة علـى الخبـرة المنجـزة مـن قبـل الخبيـر أسـامة فـارح 
المودعـة لـدى أمانة ضبـط المحكمة بتاريـخ 2022-08-28 تحت رقـم 287-2022 
وبالنتيجـة الحكـم بــ: الحجـر علـى المدعى عليـه بن جبـار عمـار المولـود بتاريخ 
1938-2-22 بتاكسـنة واليـة جيجل ابن سـعيد و بخمـة مريم ، و تعييـن المدعي بن 
جبـار الطاهر ابنـه مقدما عليه لرعايته وتسـيير شـؤونه اإلدارية و القانونيـة والمالية 

،علـى أن يلتـزم باسـتنذان المحكمة فـي حالة القيـام بأحـد التصرفات الـواردة في
نص المادة 88 من قانون األسرة.

- األمر بنشر هذا الحكم لإلعام على أن يكون ذلك بسعي من المدعية
ـ أمـر ضابـط الحالـة المدنيـة لبلديـة تاكسـنة واليـة جيجـل بالتأشـير بذلـك علـى 

هامـش عقـد ميـاد المحجـور عليـه.
- تحميل المدعية المصاريف القضائية.
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الضبـط. وأميـن  الرئيـس  نحـن  أمضينـاه  ولصحتـه  أعـاه،  المذكوريـن 
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ولهذه األسباب
حكمـت المحكمـة حـال فصلهـا فـي قضايـا شـؤون 
األسـرة علنيـا ابتدائيـا حضوريـا: فـي الشـكل: قبول 
بوخروبـة  المدعيـة  تعييـن  الموضـوع:  الدعوى.فـي 
المحجـور  علـى  مقدمـا   ، مـرزوق  ابنـة  الخيـر  أم 
عليـه طوينـة عامـر مقـام والـده المتوفـي مـع األمر 
بنشـر هـذا الحكـم بجريـدة وطنيـة صـادرة باللغـة 
العربيـة بسـعي مـن المدعـي ،وامـر ضابـط الحالـة 
شـهادة  علـى  بذلـك  بالتاشـير  المختـص  المدنيـة 
ميـاد المحجور عليـه. تحميـل المدعيـة بالمصاريف 
القضائيـة. بـذا صـدر الحكـم ، وأفصـح بـه جهـارا 
بالجلسـة العلنيـة المنعقدة بمقـر المحكمـة بالتاريخ 
المذكـور أعـاه ولصحتـه أمضي أصله مـن قبلنا نحن 

الرئيـس وأميـن الضبـط.

الحادثة  لقيت غضبا بين أوساط المسلمين وإدانات من دول عربية وإسالمية

دولي

بعـد يومـن مـن قيـام املتطـرف 
السـويدي راسـموس بالودان بحرق 
سـفارة  قـرب  الريـف  املصحـف 
السـويدية  العاصمـة  يف  تركيـا 
املـايض، مـزق  السـبت  سـتوكهولم 
املتطرفـة  "بيغيـدا"  حركـة  زعيـم 
املناهضة لإلسـام يف هولنـدا، إدوين 
القـرآن  مـن  نسـخة  واجنسـفيلد، 
الكريـم يف مدينـة الهـاي الهولنديـة

وشـارك زعيم حركـة "بيغيدا" يف 
هولنـدا عرب تويـر، مقطعـا مصورا 
التـي  االسـتفزازية،  فعلتـه  ينقـل 
وقعت أمـام مبنى الربملـان يف الهاي. 
وحسـب ما تداولته وسـائل إعام، 
منحتـه  الهولنديـة  الرطـة  فـإن 
اإلذن بهـذا الفعل رشيطـة أال يحرق 
الكتـاب املقـدس للمسـلمن، إال أنـه 
قـام الحقـا كمـا ظهـر يف الفيديـو 
بحـرق صفحـات املصحـف املمزقة.

وظهر يف الفيديـو أفراد يف الرطة 
املتطـرف  وراء  يقفـون  الهولنديـة 
اليمينـي من دون أن يحركوا سـاكنا، 
وهو يقـوم بتمزيق صفحـات القرآن 

والـدوس عليها.
الرطـة  اعتقلـت  أكتـوب،  ويف 
يف  واجنسـفيلد  إدويـن  الهولنديـة 
نسـخة  حـرق  عـى  إقدامـه  أثنـاء 
مـن القـرآن خـال حشـد حـره 
يف  بيغيـدا  أنصـار  مـن  مجموعـة 

روتـردام. مدينـة 
وزارة  قالـت  ذلـك،  عـى  وردا 
الخارجية الركية إن أنقرة اسـتدعت 
السـفر الهولنـدي لديهـا وأضافـت 
السـفر  اسـتدعاء  "تـم  بيـان  يف 
وزارتنـا،  إىل  أنقـرة  يف  الهولنـدي 
ونددنـا واحتججنـا عى هـذا العمل 
والدنـيء، وطالبنـا هولنـدا  البشـع 
بعـدم السـماح بمثـل هـذه األفعال 

االسـتفزازية".
بعـد  هولنـدا،  حادثـة  وتأتـي 
قيـام زعيـم حـزب الخـط املتشـدد 
الدانماركـي بالـودان بحرق نسـخة 
مـن القـرآن قـرب سـفارة تركيا يف 
سـتوكهولم، وسـط حماية مشـددة 

مـن الرطـة التـي منعـت اقـراب 
أي أحـد منـه يف أثنـاء ارتكابه فعلته 

الشـنيعة.
بـن  غضبـا  الحادثـة  وأثـارت 
أوسـاط املسـلمن وإدانات من دول 
عمـا  اعتربتهـا  وإسـامية  عربيـة 
اسـتفزازيا ملشـاعر مليـار ونصـف 
مليـار مسـلم، وقال رئيس الشـؤون 
الدينيـة يف تركيا عـيل أرباش -أمس 
االثنـن- إن بـاده سـرفع دعـاوى 
أمـام املحاكـم يف 120 دولـة، التخاذ 
موقف ضـد االعتداءات عى اإلسـام 

ورموزه.
يف  الركيـة  الجاليـة  ونظمـت 
نيويـورك، اليـوم الثاثـاء، مظاهرة 
السـويد  قنصليـة  أمـام  احتجـاج 
رفضـا لحـرق نسـخة مـن القـرآن 
الركيـة يف  السـفارة  أمـام  الكريـم 

السـويد.
تحالـف  منظمـة  دانـت  كمـا 
الحضـارات التابعـة لألمـم املتحـدة 
واالتحاد األوروبـي وأملانيا والواليات 
املتحـدة ودول غربية أخـرى حادثة 
إحـراق املصحـف الريـف، مطالبة 
باتخـاذ  السـويدية  السـلطات 

تجاههـا. خطـوات 
الفعـل  ردود  عـى  وتعقيبـا 
الخارجيـة  وزيـر  أبـدى  الواسـعة، 
بيلسروم رفضه  توبياس  السـويدي 
-يف  وقـال  االسـتفزازي،  العمـل 
تغريـدة عرب توير- إن االسـتفزازات 

مروعـة. لإلسـام  املعاديـة 

رابطة علماء الساحل تدين 
حادثة حرق نسخ من القرآن 
الكريم من طرف متطرفني 

سويديني
ودعـاة  علمـاء  رابطـة  أدانـت   
وأئمـة دول السـاحل, يف بيـان لهـا, 
إقـدام متطرفـن سـويدين  بشـدة 
عى حرق نسـخ مـن القـرآن الكريم 
أمام السـفارة الركية يف ستوكهولم. 
و أدانـت الرابطـة يف بيانهـا "هـذا 
العمل الدنـيء والجبـان'' مؤكدة ان 
الترفات االسـتعراضية  "مثل هذه 
املرذولـة" التـي يقرفهـا متطرفون 
السـلطات  مـن  وتواطـؤ  "بحمايـة 
العموميـة يف دولهـم, لـن تقـود إال 
إىل تنامـي رد فعـل مضـاد قد يصل 
كذلـك إىل درجـات مـن التطـرف". 
ويف ذات الصـدد, أكـدت الرابطـة أن 
"استفزاز املشـاعر الدينية للمسلمن 
بـات يهـدد قيـم التسـامح والعيش 
املشـرك والحـوار بن الحضـارات, 
وأن الكراهية ال تنتـج إال الكراهية"، 
تجـرم  قوانـن  ب"سـن  مطالبـة 
املسـلمن  وتحمـي  اإلسـاموفوبيا 
وقيمهـم يف الغـرب", ومذكـرة بـأن 
طعنـات  الدنيئـة,  األفعـال  "هـذه 
القائمـة عـى  لإلنسـانية  مسـمومة 
قيـم الحرية والحـوار والتعـارف".

بعد ال�سويد.. تمزيق الم�سحف وحرقه في لهاي
 وتركيا ت�ستدعي ال�سفير الهولندي

الفرنسـية  الحكومة  تبنت 
نظـام  إلصـاح  خطتهـا 
التقاعـد، مؤكـدة تصميمهـا 
دون  قدمـا  املـي  عـى 
للمطالب  تقديم أي تنـازالت 
العمالية  للنقابات  الرئيسـية 

املعارضـة. مـن  وأحـزاب 
العمـل  وزيـر  وأكـد 
خـال  دوسـوبت  أوليفييـه 
عـدم  للحكومـة  اجتمـاع 
سـن  رفـع  عـن  الراجـع 
التقاعـد إىل 64 عاما. وأعلن 
هـذه  عـن  "الراجـع  أن 
النقطـة يعنـي التخـيل عـن 
العـودة إىل تـوازن النظام".
النقابـات  وترفـض 
األكـرب  والقسـم  باإلجمـاع 
من قـوى املعارضـة وغالبية 
الفرنسـين،  مـن  كـربى 
بحسـب اسـتطاعات الرأي، 
هـذا  يف  األسـايس  البنـد 
اإلصـاح والقـايض بإرجـاء 
سـن التقاعد مـن 62 إىل 64 

عامـا.
مـدن  عـدة  وكانـت 
شـهدت  قـد  فرنسـية 
مظاهـرات  املـايض  السـبت 
بتعديـل  للتنديـد  مليونيـة 
وترافقـت  التقاعـد،  نظـام 
إرضابـات  مـع  املظاهـرات 
واسـعة يف عمـوم الباد أدت 
إىل توقـف قطـارات وإغاق 
وخفـض  نفطيـة  مصـاٍف 
الكهربـاء. توليـد  أنشـطة 
وقد دعت عـدة نقابات إىل 
يـوم جديد مـن االحتجاجات 

يف جميـع أنحـاء البـاد يوم 
31 جانفـي الجاري.

الفرنـي  الرئيـس  وأكـد 
إيمانويل ماكـرون، بعد لقاء 
الحكومـة، أنهـم ماضون يف 
املـروع، داعيـا إىل إجـراء 
يفـي  برملانـي  نقـاش 
املثـر  املـروع  دخـول  إىل 
التنفيـذ  موضـع  للجـدل 

الصيـف. بحلـول 
"أتمنـى  ماكـرون  وقـال 
مـع  الحكومـة  تقـوم  أن 
الربملانيـن بتعديـل" النص، 
أن  عـى  شـدد  أنـه  غـر 
معروفـة"،  "الحاجـات 
أن  اآلن  علينـا  "أن  مؤكـدا 
نتمكـن مـن املـي قدمـا".

الـوزراء  يبـدي  كذلـك 
مـن  "للحـوار"  اسـتعدادا 
يف  النـص  "إثـراء"  أجـل 
دون  مـن  فقـط  الهوامـش 

بجوهـره. املـّس 
وباإلضافـة إىل رفـع سـن 
 64 إىل   62 مـن  التقاعـد 
عامـا، فـإن عـدد السـنوات 
التـي يحتـاج املوظـف مـن 
أجـل الحصـول عـى معاش 
زيادته بشـكل  كامل سـيتم 
أرسع، وسـيتم إلغـاء العديد 
مـن األنظمـة الفرديـة التي 
تقـدم امتيـازات ملجموعـات 
مهنية معينة، يف حن سـتتم 
زيـادة الحد األدنـى للمعاش 
 1200 نحـو  إىل  الشـهري 

دوالرات(.  1303( يـورو 

فرن�سا تتبنى خطة اإ�سالح نظام 
التقاعد رغم الحتجاجات
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عدة نقابات تدعو إلى يوم جديد من االحتجاجات 
في جميع أنحاء البالد يوم 31 جانفي

اإليرانية  الخارجية  وزارة  نددت 
األمركية  بالعقوبات  بشدة، 
عليها،  واألوروبية  والربيطانية 
وقالت إن طهران تحتفظ بحقها يف 

الرد عليها.
وأعلنت الواليات املتحدة األمركية 
نيا  يطا بر و
االتحاد  ودول 
األوروبي سلسلة 
جديدة  عقوبات 
مسؤولن  عى 
يف  وكيانات 
إيران، من بينهم 
الحرس  قادة 
الثوري اإليراني، 
وذلك عى خلفية 
ت  جا حتجا ال ا
تشهدها  التي 
 4 منذ  الباد 

أشهر.
وقال املتحدث 
وزارة  باسم 
جية  ر لخا ا
نارص  اإليرانية 
كنعاني، يف بيان، 
"الجمهورية  إن 

قائمة  عن  قريبا  ستعلن  اإلسامية 
منتهكي  ضد  الجديدة  العقوبات 
حقوق اإلنسان يف االتحاد األوروبي 

وإنجلرا".
العقوبات  أن  كنعاني  وأضاف 
دليل عى عدم قدرة الغرب العقلية 
بشكل  اإليرانية  الحقائق  فهم  عى 
صحيح، مؤكدا أن العقوبات الغربية 
اإليرانين  املسؤولن  بعض  ضد 
وإحباطهم  يأسهم  عى  دليل 
األخرة  الحملة  فشل  من  وغضبهم 
ضد الشعب اإليراني، عى حد قوله.

وزير  دعا  سابق،  وقت  يف 
أمر  حسن  اإليراني  الخارجية 
كافة  األوروبية  الدول  اللهيان  عبد 
بمواقف  وصفها  عما  لابتعاد 
وأال  منطقية،  وغر  بناءة  غر 
لها  تكون  أن  يمكن  خطوات  تتخذ 

تداعيات جسيمة، وفق تعبره.
يف  اإليراني  الوزير  وأضاف 
اتخاذ  حال  يف  أنه  له،  تريح 
الدول األوروبية قرارا ضد مؤسسة 
الثوري،  الحرس  مثل  سيادية 
فستشهد ردا قويا ومؤثرا من جانب 

طهران، وفق تعبره. 

اإيران تندد بعقوبات التحاد 
الأوروبي وبريطانيا

قالت إن طهران تحتفظ بحقها 
في الرد عليها
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ال�سعر ال�سوفي امتداد لر�سالة النبوة

انطالق فعاليات قراءة كتب ال�سنة 
"�سحيح البخاري" و"موطاأ الإمام 
المالك" على م�ستوى الجامع الكبير

الفنان اللبناني �سعد رم�سان ي�ستمتع بجمال الجزائر

الدكتور فاتح عالق

وزارة الشؤون الدينية واألوقاف

تحتضـن دار الثقافة أحمد 
رضـا حوحـو ببسـكرة، أيام 
الفصيـح،  العربـي  الشـعر 
جانفـي  و28   27 يومـي 

الجـاري.
وتنظـم الوكالـة الجزائرية 
لإلشـعاع الثقـايف، بالتعـاون 
مـع مديرية الثقافـة والفنون 
وبرعايـة  بسـكرة  لواليـة 

أيام  والفنون،  الثقافـة  وزارة 
الفصيـح،  العربـي  الشـعر 
لقـاءات  ستشـهد  حيـث 
علمية  ومحـارضات  شـعرية 
عاشـور  االسـتاذ  ينشـطها 
عـروض  إىل  إضافـة  فنـي، 
لزهـر  يقمهـا  تراثيـة  فنيـة 
رحال،محمـود نارص وطارق 

جنـان.

انتقـد الدكتـور فاتـح عاق 
رئيس مخـرب تحليـل الخطاب 
الصويف فلسـفة الفـن من أجل 
الشـعرية،  الحركـة  يف  الفـن 
والصـويف  الشـعر  أن  مؤكـدا 
الخصـوص  وجـه  عـى  منـه 
هو رسـالة، أو امتداد لرسـالة 
النبـوة بتقديم معرفة تسـاهم 

يف بنـاء االنسـان.
فاتـح عـاق –لـدى  وعـاد 
برنامـج  عـى  ضيفـا  حلولـه 
لإلذاعـة  "مسـميات"-  
الشـعرية  تجربته  الوطنيـةإىل 
التجربـة  مـن  تمتـح  التـي 
مـا  أن  مؤكـدا  الصوفيـة 
يكتبـه" مـن شـعر ينبـع من 
إدراك خـاص لعاقـة خاصـة 
بالكـون، مضيفـا أن التصوف 
العاقـة  هـذه  عـن  تعبـر 

واللـه. والوجـود  بالكـون 
وأضاف ضيـف ميلتمديا أن 
الشـعر والتصوف  العاقة بن 
عاقة متداخلـة، إذ ليس هناك 
حدود بـن الشـعر والتصوف 
فالشـاعر الصـويف يبحـث عن 
الحقيقة ويسـافر  الحق وعـن 
الكون والكشـوفات  عرب أرسار 
الحيـاة  لعنـارص  املسـتمرة 

. ملختلفة ا
كمـا انتقـد الدكتـور عـاق 
التـي  الشـعرية  الحركـة 
تنطلـق مـن فلسـفة الفن من 
أجـل الفـن، مؤكـدا أن الكتابة 
الشـعرية هـي كتابة رسـالية، 
لرسـاالت  اسـتمرار  وهـي 
األنبيـاء، وهي مطالبـة بتقديم 
معرفة تسـهم يف بناء االنسـان 

وعقلـه وقلبـه.

الكبـر  الجامـع  احتضـن 
انطـاق  العاصمـة  بالجزائـر 
فعاليـات قـراءة كتـب السـنة 
"صحيـح البخـاري" و"موطأ 
اإلمـام املالك", وذلـك عى غرار 

كافـة مسـاجد الجمهوريـة.
قـراءة  فعاليـات  انطلقـت 
"صحيـح  السـنة  كتـب 
اإلمـام  و"موطـأ  البخـاري" 
املالـك"، عـى مسـتوى الجامع 
العاصمـة  بالجزائـر  الكبـر 
الجمهوريـة،  مسـاجد  وكافـة 
حسـب بيان لـوزارة الشـؤون 

واألوقـاف. الدينيـة 
و أوضـح املصـدر ذاتـه, أن 
اسـتعدادا  جـاءت  الفعاليـات 
اإلرساء  بذكـرى  لاحتفـال 
واملعـراج التـي تصـادف يـوم 

السـبت 27 رجـب 1444 هـ, 
املوافق لــ 18 فيفـري 2023 

م.
و أضـاف البيـان: "وبهـذه 
املناسـبة العظيمـة التـي أكرم 
سـيد  بهـا  وجـل  عـز  اللـه 
املرسـلن محمـد عليـه الصاة 
واختصـه  وأمتـه,  والسـام 
بهـا دون سـواه مـن الخلـق, 
ورشعـت فيهـا شـعرة الصاة 
التـي هـي عمـاد الديـن ورمز 
الجامـع  احتضـن  املسـجد", 
العاصمـة  بالجزائـر  الكبـر 
انطـاق فعاليـات قـراءة كتب 
البخـاري"  "صحيـح  السـنة 
و"موطـأ اإلمام املالـك", وذلك 
مسـاجد  كافـة  غـرار  عـى 

الجمهوريـة.

حـّل الفنان اللبناني، سـعد رمضـان، يف الجزائر، يف 
زيـارة سـياحية. حيـث نر الفنـان عرب االنسـتغرام، 
فيديـو لـه وهـو يسـتمتع بأغنيـة الطابـع الشـعبي 

داخـل سـيارته يف أزقـة شـوارع العاصمة.
وظهـر نجـم سـتار أكاديمـي سـعد رمضـان، يف 
فيديو آخـر، وهو يتكلـم باللهجة الجزائرية،محتسـيا 

الشـاي الصحراوي. قائـا “هاذ التاي شـحال بنن”.
وعـرب الفنان  عن سـعادته لتواجـده يف الجزائر. كما 
أرفـق الفيديـو بأغنية “يـا الدزاير يـا العاصمة”.  كما 
نـر الفنـان، صورة لـه يف مقـام الشـهيد بالعاصمة 

وفيديـو من قاعـة الرياضة.

 من أجـل "إتاحـة الفرصـة ألكرب عدد 
ممكـن مـن املهتمـن لزيارتهـا ،أعلنـت 
املؤسسـات  أن  والفنـون  الثقافـة  وزارة 
ذات الطابـع املتحفـي التابعـة لوصايتها 
سـتفتح أبوابهـا أمـام الجمهـور خـال 
أيـام عطلة نهاية األسـبوع, حسـب بيان 

للوزارة.
ذات  املؤسسـات  أن  البيـان  وأوضـح 
الطابـع املتحفـي عـرب الواليـات والتابعة 
لوصايـة وزارة الثقافـة والفنون سـتفتح 
نهايـة  عطلـة  أيـام  للجمهـور  أبوابهـا 
األسـبوع من أجـل "إتاحـة الفرصة ألكرب 
عـدد ممكـن من املهتمـن لزيارتهـا وكذا 
إعـادة تنشـيطها وبعـث حركـة ثقافيـة 
فيهـا", عـى أن يكـون "يوم األحـد يوما 

لعطلتهـا األسـبوعية".
املؤسسـات  هـذه  أن  البيـان  وأشـار 
سـتفتح أبوابهـا يـوم الجمعـة يف الفـرة 
الصباحيـة مـن السـاعة 00: 10 إىل 00: 

12 ويف الفـرة املسـائية من السـاعة 00: 
14 إىل 00: 18 يف الفـرة الشـتوية ومـن 
00: 14 إىل 00: 20 يف الفـرة الصيفيـة.
سـتكون  السـبت  يـوم  أن  وأضـاف 
الفـرة الصباحيـة فيـه من السـاعة 00: 

مـن  املسـائية  والفـرة   12  :00 إىل   10
الفـرة  يف   18  :00 إىل   13  :00 السـاعة 
يف   20  :00 إىل   13  :00 ومـن  الشـتوية 

الصيفيـة. الفـرة 

والفنـون  الثقافـة  وزيـرة  أكـدت 
خـال  ُمولوجـي   ُصوريـة  الدكتـورة 
اسـتقبالها أعضـاء مـن الّلجنة املشـركة 
الجزائريـة- الفرنسـية للمؤرخـن التـي 
نّصبها مؤخـًرا رئيس الجمهورية السـيد 
َعبـد املجيـد تَبـون دعمهـا الاّمـروط 

لهـذه اللجنـة
والفنـون  الثقافـة  وزيـرة  إسـتقبلت 
بمقـر  ُمولوجـي  ُصوريـة  الدكتـورة 
الـوزارة، أعضـاء مـن الّلجنـة املشـركة 
الجزائريـة- الفرنسـية للمؤرخـن التـي 

نّصبها مؤخـًرا رئيس الجمهورية السـيد 
َعبـد املجيـد تَبـون، والتـي سـتعمل عى 
معالجة جميع املسـائل املتعلقة بالذاكرة، 
من بدايـة اإلسـتعمار إىل حـرب التحرير 
الجزائـري مـن  التـي خاضهـا الشـعب 

أجـل إسـرجاع سـيادته الوطنيـة.
أثنـاء  الوزيـرة  السـيدة  هـذا وعـرّبت 
هـذا الّلقاء عـن دعمها الاّمـروط لهذه 
ألداء  بمرافقتهـا  تعّهـدت  كمـا  اللجنـة، 
مهامهـا عى أكمـل وجه لتحقيـق دواعي 
التـي  الّرؤيـة  وفـق  تشـكيلها  وأهـداف 

تراهـا القيادة السياسـية يف البـاد، وذلك 
مـن خـال تمكـن أعضـاء الّلجنـة مـن 
الرصيـد الوثائقـي واملجـات والدوريات 
املنشـورة خـال القـرن 19م، وامُلتواجدة 
عى مسـتوى املكتبة الوطنيـة الجزائرية، 
وكـذا توفـر املصـادر واملراجـع الخاصة 
مسـتوى  عـى  االسـتعمارية  بالسياسـة 
مكتبـة قـر الثقافـة "ُمفـدي َزكرياء"، 
منشـورات  بـكل  تزويدهـا  إىل  إضافـًة 
وإصـدارات الـوزارة التي تتنـاول مرحلة 

اإلحتال. 

مـا أحوجنـا إىل االبتعاد عـن الدنيا ولو 
أليـام قليلة، نعيـش فيها مع اللـه، نبتعد 
عـن املادية ونعيـش مـع الروحانيات، ما 
أجمـل أن نتفكـر ىف ملكوت اللـه، ونتفكر 
يف اآلخـرة قليـا يف ظـل كل متـع الحياة، 
بالهـدوء  نسـتمتع  أيامـا  نعيـش  وان 
النفي، بالسـام النفـي، بالنقاء، بمتعة 

لتجرد. ا
 ابيـض " إكسـر الروح " كتـاب ربما 
ينفعـك يف رحلـة، أو يمتعـك يف عطلـة، 
لكنـه فحـواه سيشـعرك باألمـان ملـا فيه 
مـن قيـم كثـرة قـد تخرجـك مـن حالة 
الكسـاد و وتنقضك من الغـرق  يف أعماق 
األحـزان، وبعـد قراءتـه  سـوف ترغب يف 

بـدء املعيشـة مـن جديد.
فالكاتبـة كانـت قد جعلـت منه مصدر 
للمعلومـات يف عمليـة إبداعية جاءت ألجل 
املعرفـة و خلـق رؤى وأبعـاد جديدة، يف 
كتابهـا التحفيـزي كانت الكاتبة الشـابة 
هيـام لوزانـي قويـة اإللهـام، وصاحبـة 
وعـرض  توصيـف  يف  متميـزة  طريقـة 
بعـض املشـاكل واملعضـات التـي تؤثر 
عـى الـروح والقلـب واإليمـان، وبحثـت 
العثـور  يف  القـراء  تسـاعد  عـن وسـيلة 

عى إجابـات ألسـئلتهم الصعبـة، فكانت 
القـادرة و املتيقنـة بأنهـا سرسـل قراء 
كتابهـا لتغيـر مواقفهـم تجاه أنفسـهم 
والعالم مـن حولهم. ومن اجـل الحصول 
عـى حافـز لتحقيـق هـذا الهـدف قالت: 
يمكنك ببسـاطة فتح الكتـاب الذي  يمنح  
القـراء قـوة لتغير بعـض أمـور الحياة، 
أو عـى األقـل وضـع خطـوات صغرة يف 
االتجـاه الصحيـح. نحـو اتخـاذ القـرار 
بشـأن  كل مـا هـو جديـــد، والسـعي 
أرادت  اإلصـدار  األفضـل، يف هـذا  نحـو 
املبدعـة ابنـة واليـة سـيدي بلعبـاس أن  
تضاعـف يف نفـس القـارئ روح القراءة 
الروحانيـة،  مـن  شـحنة  تمنحـه  التـي 
وتمكنـه مـن العـودة إىل الحياة بمـا فيها 
بقلـب  مـن رصاعـات بشـحنة جديـدة، 
جديـد، وأن اصطحـاب ابيـض " إكسـر 
مـن  يجهلـه  كان  مـا  يعلمـه   " الـروح 
أمـور حياتيـة، ألنـه بمثابـة حاجـز صد 
ضـد بعـض أشـكال األفـكار املغلوطـة، 
ومـا يحملـه يف طياتـه من محتـوى نافع 
مضمونـه وكلـه عن السـام الداخيل، فهو 
الجامـع مـا بـن الديـن و علـم النفـس 
دينـي،  طابـع  ذا  البريـة،  والتنميـة 

هـذا وقـد شـاركت هيـام  يف كتابهـا أهم 
النقـاط املسـاعدة عى تحقيـق الطمأنينة 
بامتيـاز،  تحفيـزي  وجعلتـه  النفسـية، 
يسـاعد عـى تقويـة و بناء الـذات وكانت 
أهـم النقـاط التـي تناولها ال تخـرج عن 

الروح.  صيانـة  فحـوى 
كتـاب    ،" الـروح  إكسـر  أبيـض" 
تحفيـزي للكاتبـة هيـام أصالـة لوزاني 
مـن واليـة سـيدي بلعبـاس مـن 1998، 
متحصلـة  الكتابـة،  عوالـم  يف  ناشـئة 
شـهادة البكالوريا شـعبة لغـات أجنبية، 
و شـهادة ليسـانس يف علـوم اإلعـام و 
االتصـال، طالبـة ما سـر نقد سـينمائي 
سـمعي بري، دخلـت بكتابها  بمعرض 
الكتـب باملكتبـة الكاتدرائية بوهـران أين 

تكريمها تـم 
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من أجل إتاحة الفرصة ألكبر عدد ممكن من المهتمين لزيارتها

عبرت عن دعمها الاّلمشروط لهذه اللجنة

يهدف للسالم الداخلي وصد لكل أشكال األفكار المغلوطة

فتح الموؤ�س�سات ذات الطابع المتحفي خالل اأيام عطلة
 نهاية الأ�سبوع اأمام الجمهور

مولوجي ت�ستقبل اأع�ساء من الّلجنة الم�ستركة 
الجزائرية- الفرن�سية للموؤرخين 

اأبي�س "اإك�سير الروح"... كتاب يجمع بين علم النف�س 
والتنمية الب�سرية للكاتبة هيام لوزاني  
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تـداول رواد مواقـع التواصـل االجتماعي، عى 
نطـاق واسـع، فيديـو للزيـارة التي أداهـا وايل 
واليـة تيـارات  ، عيل بوقـرة، إىل إحـدى مدارس 

الوالية.
املدرسـية مـع  الوجبـة  تيـارت  وتنـاول وايل 
التاميـذ، حيـث أبـدى إعجابه الشـديد بطعمها 
مـا جعلـه يطالـب باملزيد منهـا. وتفاجـأ الوايل 
بوجـود معلمـة متطوعـة يف املطعـم املـدريس، 
اإلضافيـة  مجهوداتهـا  عـى  شـكرها  حيـث 
املبذولـة. وقـال لها وايل تيـارت “اللـه يحفظك 
سـيدتي، أنـت تسـتحقن تشـجيعا كتابيا مني 

شـخصيا”.

ستشـارك 38 رشكـة جزائريـة مـن مختلـف 
القطاعات والشـعب يف النسـخة الـ 40 ملعرض 
السـودان الـدويل يف الفرة مـن 24 إىل 31 يناير 

.2023
أكـد  األوىل،  اإلذاعيـة  للقنـاة  تريـح  ويف 
نائـب رئيـس الجمعيـة الوطنيـة للمصدريـن 
مشـاركة  نـارصي،  بـاي  عـيل  الجزائريـن 
38 رشكـة جزائريـة مـن مختلـف القطاعـات 
الخاصـة والعامة، ويف جميع الشـعب يف معرض 

الـدويل  . الخرطـوم 
ويشـكل هـذا املعـرض الهام، حسـب نارصي 
ركيـزة اقتصاديـة أساسـية يف توسـيع شـبكة 
العاقـات التجارية والرويـج ملنتجات وخدمات 
الدول املشـاركة وفتـح منافذ تسـويقية جديدة 
حيـث تمتـد الفعاليـة اىل غايـة 31 من الشـهر 
مشـاركة  أن  ذاتـه  املتحـدث  واعتـرب  الحـايل. 
الجزائـر يف املعـرض هـو يف املقـام األول تعبر 
عـن اإلرادة السياسـية لتطويـر رشاكات مثمرة 
مع السـودان وفرصـة للمتعاملـن االقتصادين 
بتنـوع  للتعريـف  الحارضيـن  الجزائريـن 
العـرض الجزائـري. وأكد نصـاري أن األهم من 
املشـاركة هـو خلـق ديناميكية مـن أجل فرص 
املؤسسـات  بـن  والراكـة  للتصديـر  جديـدة 
الجزائريـة ونظرتها السـودانية لتحقيق نمو يف 
التدفـق التجـاري للبلديـن يف املسـتقبل القريب 

خصوصـا يف القطـاع الصيدالنـي.

طالبـت، املنظمة الوطنية لحماية املسـتهلك، 
“أبـوس”، بدمـغ املجوهرات الذهبيـة بالليزر 
“كودبـار”، مـن خال رمـز ال يمكـن تقليده 

تكراره. أو 
كمـا أوضحـت، املنظمـة يف بيـان لهـا، أن 
هـذه العمليـة تسـتعملها العديـد مـن الدول 
الغربيـة والعربيـة. مشـرة إىل أنهـا تسـاهم 
يف الحـد من التاعـب يف املجوهـرات الذهبية. 

مطابقـة  منتجـات  طـرح  مـن  والتأكـد 
القانونيـة. للمواصفـات 

أن  املسـتهلك،  حمايـة  منظمـة  وأضافـت 
الدمـع بالليزر “كودبـار”، يحد مـن الرقة. 
مردفـا “بمـا أن املصـوغ سـيكون مسـجا 
إلكرونيـا باسـم املالك”. “وهـو عامل مهم يف 

التقليـل مـن ظاهـرة التزويـر للفواتر”.

نـرت اإلعاميـة الجزائريـة، فـروز زيانـي، املذيعـة بقنـاة الجزيرة، 
صورتهـا بعـد تعرضهـا لحـادث يف مـكان العمـل، أدى إىل إلغـاء حلقة 

برنامجها. االثنـن، مـن 
وكتبـت فـرزو زيانـي تدوينـة عـرب حسـابها عـى فيسـبوك أوضحت 
مـن خالهـا سـبب عـدم بـث حلقـة برنامجهـا للقصـة بقيـة الخاصة 

بموريتانيـا.
وأرفقـت تدوينتهـا بصـورة لها وهـي تحمـل عكازين وتضـع الجبس 

قدمها يف 
وقالـت مذيعـة  الجزيـرة: “الحمـد لله جزيـل العطاء حمًدا كثـرا طيبا 

مبـاركا فيه… شـكًرا لكل من سـأل بعـد إلغـاء حلقة الليلـة املاضية"
وأضافـت: “القصـة و بقيتها أنني ببسـاطة وقعت يف العمـل وذلك قبل 

الحلقة بسـاعتن ما تسـبب يف كر يف قدمـي يتطلب أسـابيع للتعايف".
وتابعـت: “أنـا اليـوم بألف خـر الحمد للـه واعتذاري مجـددا لجمهور 
املشـاهدين مـن موريتانيا الـذي أغضبه إلغـاء الحلقة وهـذا حقكم علينا 
وتفاعـل كثـرًا مع املوضـوع وبعضهم أّولـه بضغوط مورسـت عيل وعى 

ة   لقنا ا
وأردفـت: “الضغـط الوحيـد الـذي أعانـي منه هـو يف قدمـي دعواتكم 

إخوتـي الطيبـن يف موريتانيـا العزيزة".

للصحـة  العموميـة  املؤسسـة  نظمـت 
الجوارية بسـبدو بتلمسـان، مؤخـرا، دورة 
تكوينيـة حـول التكفـل بحاالت فقـر الدم 
عند األطفـال والبالغن، نشـطها الدكتوران 
قـدراوي فتحي ومحيي الديـن عبد النارص. 
واسـتهدفت أطباء املؤسسـة، حيث تعّرضا 
ملختلـف أعراض ومسـببات فقر الـدم التي 
ال تنحـر يف حـاالت اإلرهـاق أو الخمـول 
فقط، بل يمكن أن تسـبب تسـاقط الشـعر، 
وغرهـا،  الركيـز،  عـى  القـدرة  وفقـدان 
وأحيانـا يكـون فقـر الـدم مـن أعـراض 

حـاالت طبيـة أخطـر إذا تـم إهماله.
وأكـد الدكتـور قـدراوي يف سـياق هـذه 
هـو  الـدم  فقـر  أن  التكوينيـة،  الـدورة 
عـارض صحي وليـس مرضا يف حـد ذاته، 
ينتـج عـن الراجـع يف عـدد كريـات الـدم 
الحمـراء التـي تعتـرب املسـؤولة عـن نقـل 
األوكسـجن مـن الرئـة إىل أجـزاء الجسـم 
كافـة، وعـادة ما يتسـبب نقـص الحديد يف 
الجسـم، يف هـذه الحالة، مؤكـدا أن أعراض 
بالخمـول  الشـعور  تتضمـن  الـدم  فقـر 
والنعـاس الدائـم، واللون الشـاحب، وعدم 
القـدرة عـى الركيـز، وانخفـاض درجات 
حرارة الجسـم، وضيق التنفس، والشـعور 
بالخـدر يف األطـراف، وتسـاقط الشـعر يف 

املزمنة.  الحـاالت 

والي تيارت ي�سكر معلمة 
متطوعة في مطعم مدر�سي

 38 �سركة جزائرية في معر�س 
الخرطوم الدولي بال�سودان

دورة تكوينية للتكفل بفقر 
الدم عند الأطفال والبالغين

"كودبار" على المجوهرات للحد من الغ�س والتزوير

فيروز زياني تتعر�س لحادث في مكان العمل

الثلوج تغطي صحراء بني ونيف في بشار بعمق الصحراء الجزائرية

يومية وطنية شاملة
ش.ذ.م.م اتصاالت البرشى 
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اإلدارة واالشهار:
الهاتف: 0550.75.40.08
021.66.17.91               

هيئة التحرير
0676.28.22.13

مكتب املسيلة
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دار الصحافة لقوي 
محمد لمين الحي االداري

الربيد االلكرتوني:
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املوقع اإللكرتوني: 
www.akhbarelsabahonline.dz
مسؤول التوزيع: أوسعادة رشيد 
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اإلشهار: 
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املؤسسة الوطنية للنر واإلشهار 
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021.73.71.28            
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الطبـي  الجهـوي  باملركـز  أمـس  قـام 
الجراحـي/ن ع 1، كل مـن قائـد القـوات 
الجويـة وقائـد الناحية العسـكرية األوىل، 
عـى  والرحـم  األخـرة  النظـرة  بإلقـاء 

الوطنـي. الواجـب  أرواح شـهداء 
وأوضحـت وزارة الدفـاع الوطنـي، أنـه 
الرائـد دحمانـي  العقيـد منـاري مـراد، 
محمـد مـوىس، والرقيـب املتعاقد شـبوع 
حـادث  إثـر  استشـهدوا  الذيـن  أسـامة، 
خـال  العسـكرية  املروحيـة  سـقوط 
بضواحـي  تدريبيـة  بمهمـة  قيامهـم 
العطـاف بواليـة عـن الدفـى، وهـذا قبل 
األصليـة  واليتهـم  إىل  الجثامـن  توجيـه 
حيث سيسـجون بالتريفات العسـكرية.

الجيـش  أركان  رئيـس  اُسـتقبل 
الوطني الشـعبي الفريق أول السـعيد 
شـنقريحة اليـوم الثاثـاء، باملدرسـة 
العسـكرية بباريـس مـن قبـل رئيس 
أركان الجيوش الفرنسـية الفريق أول 

بورخـارد. تري 
السـعيد  أول  الفريـق  وتباحـث 
شـنقريحة، مع رئيس أركان الجيوش 
الكفيلـة  السـبل  حـول  الفرنسـية 
العسـكري واألمني  التعـاون  لتعزيـز 

البلديـن. بـن 
وأعلنت وزارة الدفـاع الوطني أمس، 
بـأن رئيـس أركان الجيـش الوطنـي 
إىل  زيـارة رسـمية  الشـعبي رشع يف 
مـن  باسـتقبال  خـص  وقـد  فرسـا 
طـرف  الرئيـس الفرنـي إيمانويـل 
ماكـرون حيـث سـلمه رسـالة خطية 
مـن قبـل  رئيـس الجمهوريـة عبـد 

املجيـد تبـون.

الفجر 06:26 

الظهر 13:00 

العصر 15:43 

المغرب 18:06

العشاء 19:28
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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

بمدينـة  سـيدة  أمـس  صبيحـة  توفيـت   
البواقـي، جـراء  أم  البيضـاء يف واليـة  عـن 
استنشـاقها لغـاز أحـادي أكسـيد الكربون.
وحسـب مصـادر مطلعة فإنه تـم يف حدود 
السـاعة الحاديـة عـرة صباحـا العثور عى 
املـرأة جثـة هامـدة بمقـر سـكناها الكائـن 
بحـي 350 سـكن اجتماعـي بعـن البيضاء.
مصالـح الحمايـة املدنيـة تدخلـت أيـن تم 
نقـل جثـة املـرأة إىل مصلحـة حفـظ الجثث 

املدينة. بمستشـفى 

عالجـت مصالح أمـن والية الجزائـر ممثلة 
يف األمـن الحـري الرابـع ألمـن املقاطعـة 
اإلداريـة حسـن داي قضايا متفرقـة تمكنت 
مشـتبه  أشـخاص  توقيـف  مـن  خالهـا 
فيهـم مـن بينهم امـرأة عـن قضايـا ترويج 
العقليـة مـع  الصلبـة واملؤثـرات  املخـدرات 
الحيـازة عـى أسـلحة بيضاء محظورة مــن 

الصنـف السـادس.
وأفـاد بيـان لألمـن الوطنـي أن العمليـات 
التـي تمـت اإلرشاف الدائم واملسـتمر للنياية 
املختصـة إقليميـا جـاءت اسـتغاال ملعلومـة 
مفادهـا وجـود أشـخاص مـن بينهـم امرأة 
مـا  الصلبـة،  املخـدرات  برويـج  يقومـون 
بمخـدر  الحـري  املــحيط  يف  يعـرف 
القبـة  مدينـة  مسـتوى  عـى  “التشوشـنة” 
محكمـة  أمنيـة  خطـة  تسـطر  تـم  وعليـه 

بهـم. لإلطاحـة 
العمليـة أسـفرت عى ضبط وحجز خمسـة 
أحزمـة من املخـدرات الصلبة “التشوشـنة”، 
64 قرصـا مـن املؤثـرات العقليـة، قطع من 
املخـدرات القنـب الهنـدي، 12 سـاح ابيض 
محظـورة مـن الصنـف السـادس، ميزانـن 
الوطنيـة  بالعملـة  مـايل  مبلـغ  الكرونيـن 
املقـدر بـ 26.600 درج مـن عائدات الرويج 
بعد اسـتيفاء جميـع اإلجـراءات القانونية، تم 
تقديـم املشـتبه فيهم أمـام النيابـة املختصة.

 اسـتقبل وزير الشـؤون الدينيـة واالوقاف 
يوسـف بلمهـدي,  بالجزائـر العاصمة األمن 
العـام التحـاد مجالـس الـدول األعضـاء يف 
منظمـة التعـاون اإلسـامي, محمـد قريـي 

. س نيا
و جـاء هـذا اللقـاء يف اطـار التباحث حول 
الرتيبات ألشـغال الـدورة 17 ملؤتمـر اتحاد 
مجالـس الدول األعضـاء يف منظمـة التعاون 
يف  الجزائـر  سـتحتضنها  التـي  اإلسـامي 

جانفي. شـهر  نهايـة 
الجزائـر  "ان  بلمهـدي  أكـد  وباملناسـبة 
ببعدهـا االفريقـي سـتكون سـندا لإلخوة يف 
السـنيغال", مضيفـا بانـه "تـرف بتمثيل 
الجزائـر يف فعاليـات املولـد النبـوي الريف 
االخـر حيـث كانـت فرصـة لتباحـث هناك 
والقـران  اللـه  بيـوت  كيفيـة خدمـة  حـول 

وخدمـة االمـة االسـامية".
التحـاد  العـام  األمـن  اكـد  جهتـه  مـن 
مجالـس الدول األعضـاء يف منظمـة التعاون 
اإلسـامي, عـى انـه من خـال هـذه الزيارة 
التـي  االفـكار  ونتبـادل  لنناقـش  "نسـعى 

تدعـم االمـة االسـامية".

تنظـم املديريـة العامـة للجمـارك، غد 
الخميـس بالجزائـر العاصمـة، احتفالية 
بمناسـبة إحياء اليوم العاملـي للجمارك، 
سـيتم خالهـا إطاق التجـارب الخاصة 
الخـاص  الجديـد  املعلوماتـي  بالنظـام 

. بها
فـان  للمديريـة  بيـان  يف  حسـبما  و 
إرشاف  تحـت  سـيقام  الـذي  الحـدث 
عبـد  بـن  أيمـن  السـيد  األول،  الوزيـر 
الـدويل  املركـز  سـيحتضنه  الرحمـان، 
رحـال"،  اللطيـف  "عبـد  للمؤتمـرات 
الجديـد  الجيـل  تحـت شـعار "رعايـة 
وترقيـة ثقافـة تبـادل املعـارف وتعزيز 

الجمركيـة". باملهنـة  االفتخـار 
االحتفاليـة،  هـذه  برنامـج  ويتضمـن 
صبيحـة  فعاليتهـا  سـتنطلق  التـي 
التجـارب  إطـاق  املقبـل،  الخميـس 
الجديـد  املعلوماتـي  بالنظـام  الخاصـة 
حـول  عـروض  بالجمـارك،  الخـاص 
مصالـح  نشـاط  وآفـاق  انجـازات 
الجمـارك الجزائريـة، وحصيلتها لسـنة 
للفـرق  امليدانـي  النشـاط  2022 وكـذا 
الجمركية العملياتيـة والحصيلة املحققة 
يف إطـار مكافحـة التهريب، حسـب ذات 

املصـدر.

تسجيل وفاة 25 شخصا بسبب حوادث المرور

بقصر المعارض بالصنوبر البحري

شرطة العاصمة

في إطار التجسيد الميداني للبرنامج الوطني ما بين القطاعات

سـجلت وحدات الحمايـة املدنية 22294 
تدخـل  خـال الفـرة املمتـدة مـا بن 15 
إىل 21 جانفـي 2023 وهـذا عـى إثر تلقي 
مكاملـات االستغــاثة من طـرف املواطنن، 
هـذه التدخـات شـملت مختلـف مجـاالت 
املتعلقـة  املدنيـة سـواء  الحمايـة  أنشـطة 
بحوادث املـرور، الحـوادث املنزلية، اإلجاء 
تغطيـة  و  الحرائـق  إخمـــاد  الصحـي 

التظاهرات. األمنيـة ملختلـف  األجهـزة 
وحسـب بيان للمديريـة العامـة للحماية 
املدنيـة فانـه  بالنسـبة لعمليـات اإلجـاء 
 13674 بــ  وحدتنـا  قامـت  الصحـي 
تدخـــل، أيــن تم من خالها إســـعاف 
إىل  مريـض  و  جريـح   13374 إجـاء  و 
املستشـفيات من طـرف أعوان الحـــماية 

املدنيـة.
ويف سـياق حـوادث املرور قامـت وحدات 
الحمايـة املدنيـة بــ 1924 تـدخــل مـن 
أجـل 1081 حـادث مـرور أدت إىل وفـاة 
1128 آخريـن تـم  25 شـخصا و جـرح 

إسـعافهم و نقلهم إىل املراكز اإلستشـفائية، 
أثقل حصـــيلة سـجلت يف واليـــة تيارت 
الحـادث  مـكان  يف  اشـخاص   04 بوفـاة 
و جـرح 11 آخريـن عـى اثـر 14 حـادث 

مـرور .
كمـا قامـت وحـدات الحمايـة املدنيـة بـ 
 648 بإخــــماد  سـمحت  تدخـا   954
وحرائـق  صناعيـة  منزليـة  منهـا  حريـق 

مــختلفــة، أهمها سـجلت بوالية الجزائر 
بــ 105 حريق، وهران  بــ 42 و والبليدة  

بــ 30 حريق.
باإلضافـة وخـال نفـس الفـرة، قامـت 
ذات الوحـدات يف مجال العمليـات املختلفة 
بــ 5742 تدخــل فــي نفس الفـرة من 
اجـل انقاذ 438  شـخص يف حالة خطر  و 

تغطيـة 4995 عملية اسـعاف.    

أعلنـت جمعيـة "األمـل" ملركـز بيـار 
اليـوم  لهـا  بيـان  يف  كـوري,  ومـاري 
الثاثـاء, عـن تنظيـم الطبعة السادسـة 
داء  مكافحـة  حـول  اإلعـام  لصالـون 
الرطـان, مـن 2 إىل 4 فيفـري القـادم, 
البحـري  بالصنوبـر  املعـارض  بقـر 
بمناسـبة  وذلـك  العاصمـة(,  )الجزائـر 

للرطـان. العاملـي  اليـوم 
الـذي  الصالـون  أن  البيـان  وأوضـح 
ينظـم بالراكة مـع وزارة الصحة تحت 
شـعار: "لنكـن كلنـا عـى علـم بمـرض 
لـكل  "موعـدا  سـيكون  الرطـان", 
الفاعلـن يف مجـال مكافحـة هـذا الداء" 
وكذا "فرصـة هامة إلعـام كل املواطنن 

حـول هـذا املـرض".

الصالـون  أن  إىل  وأشـار ذات املصـدر 
عامـة  العريـض  للجمهـور  سـيمكن 
وجـه  عـى  وعائاتهـم  واملصابـن 
الخصـوص مـن "التواصـل مـع مهنين 
إلعامهـم  مسـتعدين  ومختصـن 
يمكـن  كمـا  وفحصهـم",  وتوجيههـم 
لألوليـاء الذيـن يـودون فحـص أبنائهم, 
القيـام بذلـك, يف جناح مخصـص لهم", 
ناهيـك عـن تقديـم نحـو 20 محـارضة 
الصحـي,  "األكل  بمواضيـع  تتعلـق 
والعنايـة  التدخـن  مكافحـة  الرياضـة, 

لنفسـية". ا
الفاعلـن  املهنيـن  بخـوص  أمـا 
الرطـان  مكافحـة  مجـال  يف  مبـارشة 
األورام  يف  ومختصـن  أطبـاء  مـن 

بعـدة  الصحـة  ومسـؤويل  الرطانيـة 
مناسـبة  الصالـون  فسـيكون  واليـات, 
يف  البعـض  ببعضهـم  "لالتقـاء  لهـم 
املحـارضات  إلقـاء  خـال  و  االجنحـة 
العلميـة, التـي ستسـلط الضوء أساسـا 
عـى مواضيـع مـن بينهـا "رسطانـات 
والرئـة",  والربوسـتاتة  والثـدي,  الـدم 
ناهيـك عـن مواضيـع أخـرى عـى غرار 
األطفـال  ورسطانـات  الدرقيـة  "الغـدة 

لبنكريـاس". وا
الصالـون  أن  اىل  البيـان  وخلـص 
سـيعرف حضـور جمعيـات ناشـطة يف 
ومسـاعدة  الرطـان  مكافحـة  مجـال 
الوطـن. أنحـاء  مختلـف  مـن  املـرىض, 

تمكنـت مصالـح أمـن واليـة الجزائـر 
القضائيـة  الرطـة  فرقـة  يف  ممثلـة 
التوتـة  ببـر  اإلداريـة  املقاطعـة  ألمـن 
مـن تفكيـك شـبكة إجراميـة مختصـة 
يف السـطو عـى املنـازل ورسقـة املحات 

التجاريـة.
قضيـة الحـال التي تمت تحـت إرشاف 
النيابـة املختصـة إقليميا مكنـت عنارص 
ذات الفرقـة مـن توقيـف 04 أشـخاص 
متورطـن يف القضية فيمـا يبقى أحدهم 

يف حالـة فرار.
عـن  القضيـة  يف  التحريـات  وكشـفت 
ضلـوع املشـتبه فيهـم يف عـدة قضايـا 
الـدرك  اختصـاص  بإقليـم  مشـابهة 
الوطنـي، مـن خـال تعـرف الضحايـا 
محـل  السـطو  عمليـات  مرتكبـي  عـى 
التحقيـق مـن ضمنهـم مواطـن سـلب 
منه مبلـغ مايل قدره 300 مليون سـنتيم 
وعائلـة تـم اقتحام مسـكنها واالسـتياء 
التحريـات  ان  علمـا  املجوهـرات،  عـى 

تبقى متواصلـة اعتبارا لوجـود معطيات 
آخريـن. موثوقـة بخصـوص ضحايـا 

بعـد اسـتكمال اإلجـراءات القانونيـة، 
سـيتم تقديم املشـتبه فيهم أمـام النيابة 
تكويـن  قضيـة  عـن  إقليميـا  املختصـة 
جماعـة أرشار لغـرض اإلعـداد إلرتـكاب 
جنايـة الرقة املوصوفـة املقرنة بطرف 
التعـدد الليـل و اسـتحضار مركبـة مـع 

محاولـة الرقـة.

هـذا  مـن  ابتـداء  االتصـال  وزارة  تطلـق 
الـدورة  الجـاري  جانفـي   26 الخميـس 
التكوينيـة الثالثـة حول االتصال املؤسسـاتي 

مـن واليـة بجايـة.

وأفـاد بيـان لـوزارة االتصـال ، أن الـدورة 
الثالثـة املوجهـة لفائدة ممثيل وسـائل اإلعام 
الوطنيـة واملرفن عـى خايا اإلعام تشـمل 
بوعريريـج،  بـرج  جيجـل  بجايـة،  واليـات: 

املسـيلة، البويـرة وتيـزي وزو. وكمـا تندرج 
امليدانـي  التجسـيد  إطـار  يف  الـدورة  هـذه 
للربنامـج الوطنـي ما بن القطاعـات للتكوين 

املؤسسـاتي. االتصـال  حول 
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