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مجلس قضاء الجزائر يصدر بيانا هاما

 رزيق يجتمع بروؤ�ساء �لمفت�سيات بالعا�سمة لتاأطير �لأ�سو�ق خالل رم�سان

 �إح�ساء 2.7 مليون عائلة م�ستفيدة من �إعانة 10 �آلف دينار في رم�سان
 تفعيل خلية �ليقظة خالل �ل�سهر �لف�سيل لر�سد �أي �ختالل �أو تذبذب في تزويد �لمو�د �لغذ�ئية 

 فتح تحقيق ق�سائي �سد 22 متهم بعد ورود تقرير ب�ساأن وقائع ف�ساد وتجاوز�ت
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سنة 2023 سنة التحديات الكبرى في مجال 
اإلنارة العمومية الفعالة

 رزيق يجتمع بروؤ�ساء �لمفت�سيات بالعا�سمة لتاأطير �لأ�سو�ق خالل رم�سان 
 تفعيل خلية �ليقظة خالل �ل�سهر �لف�سيل لر�سد �أي �ختالل �أو تذبذب في تزويد �لمو�د �لغذ�ئية  

لقاءات دورية لضمان توفير الضروريات بالتنسيق مع مدراء التجارة 

بغالف مالي يقدر ب  27،7 مليار دينار

مختلـف  عـر  الجمهوريـة  والة  يواصـل 
الواليات الروتشـات األخرية اسـتعدادا لشـهر 
رمضـان الكريـم، أيامـا قبـل حلولـه، و ذلك 
بالتنسـيق مع مـدراء التجارة لضمـان توفري 
الجيـد  والتمويـن  للمواطنـن  الرضوريـات 

لألسـواق وبأسـعار منخفضـة.
ويف السـياق، تـرأس وزير التجـارة وترقية 
الصـادرات، كمال رزيـق، اجتماعا تنسـيقيا 
التجـارة  ملديريـة  املفتشـيات  رؤسـاء  مـع 
وترقيـة الصـادرات لواليـة الجزائر، خصص 
شـهر  خـال  العاصمـة  أسـواق  لتأطـري 

رمضـان املقبـل.
وأوضـح بيـان للـوزارة، أن هـذا االجتمـاع 
جـرى بحضـور املـدراء املركزيـن وإطارات 
للتجـارة  الجهـوي  واملديـر  الـوزارة  مـن 

للجزائـر. الصـادرات  وترقيـة 
كمـا تـراس وايل واليـة بومـرداس يحيـى 
يحياتـن  إجتماعا  للمجلـس التنفيذي للوالية 
خصصت أشـغاله حـول التحضريات لشـهر 
2023،والرتتيبـات  لسـنة  الكريـم  رمضـان 
التضامنيـة،  والعمليـات  لذلـك  املسـخرة 
بحضـور  مـدراء القطاعات، رؤسـاء الدوائر، 
املراقـب  الخدماتيـة،  العموميـة  املؤسسـات 
عـن  ممثـل  الواليـة،  وأمـن خزينـة  املـايل، 
الهـال األحمر الجزائـري، تعاونيـة الحبوب 

والبقـول الجافـة.
وخـال اإلجتمـاع، تم تقديم عـرض مفصل 
من طرف املـدراء املعنن املكلفـن بالتحضري 
لشـهر رمضان الكريم.، كما تنـاول االجتماع 
عـدة محـاور ذات األهميـة تخـص التحضري 
املاليـة  االعانـات  صـب  رمضـان،  لشـهر 
االوليـة  املـواد  توفـري   ، املعـوزة  للعائـات 

واسـعة االسـتهاك 
وإعتمـاد برنامج خـاص بالشـهر الفضيل 
فتـح   ، الـروب  باملـاء  السـاكنة  لتزويـد 
الخاصـة  الجواريـة  التجاريـة  االسـواق 
االفطـار  موائـد  فتـح  رمضـان،  بشـهر 
توفـري  عـى  الحـرص  السـبيل،  لعابـري 
النقـل للمواطنـن عـر االعتماد عـى برنامج 
مخصص للشـهر الفضيل ، توزيع  نشـاطات 
ثقافيـة ودينية عى مسـتوى بلديـات الوالية.
خـال  الـوايل  دعـا  الخصـوص  وبهـذا 
االجتمـاع اىل إيـاء العنايـة البالغـة بالعملية 
التضامنيـة املتزامنـة والشـهر الفضيل وأمر 
بتوسـيع رقعـة االسـتفادة لتمكـن العائات 
املعـوزة مـن إعانـات شـهر رمضـان، عـر 
تكثيـف العمليـات التضامنيـة، والتأكيد عى 

رضوره منـح االعانات املالية ملسـتحقيها قبل 
حلـول شـهر رمضـان لتمكـن املسـتفيدين 

إسـتغالها. من 
 وفتح االسـواق الجوارية التجارية أسـبوع 
قبل حلـول الشـهر الكريم اي إبتـدا من يوم 
الخميـس 16مـارس مـن السـنة الجاريـة، 
مـع رضورة التنسـيق بـن كل مـن مديريـة 
والصيـد  الصناعـة،  الفاحـة،  التجـارة، 
املراقبـة،  عمليـات  مـن  للتكثيـف  البحـري 
والتأكـد مـن توجيـه املنتوجات مبـارشة من 
املضاربـة  مـن  للحـد  املسـتهلك  اىل  املنتـج 
يف األسـعار خـال الشـهر الكريـم، وتوفـري 
املـواد األولية واسـعة االسـتهاك للمواطنين 
والعمـل عـى ضـخ كميـات إضافيـة إلنتاج 

السـلع واسـعة االسـتهاك.
 كمـا دعـا الـوايل اىل العمـل عى تحسـيس 
املواطنـن باملسـاجد، عـى نظافـة املحيـط 
للنفايـات،  العشـوائي  الرمـي  مـن  والحـد 
والبريـة  املاديـة  املـوارد  كافـة  وتسـخري 
للعمليـة،  وإسـداء تعليمـات لفتـح مكاتـب 
املناوبـة مـع  الريـد بعـد اإلفطـار بنظـام 
تمديـد سـاعات العمـل اىل أوقـات متأخـرة 
مـن الليـل باملواقـف العمومية خال الشـهر 

الفضيـل.
  ومـن جهته، تـراس وايل والية قسـنطينة، 
الجاريـة  التحضـريات  إطـار  يف  اجتماعـا 
السـتقبال شـهر رمضـان الفضيـل، تنـاول 
رمضـان  بشـهر  الخاصـة  التحضـريات 
املعظـم بحضـور، رؤسـاء الدوائر و رؤسـاء 

البلديـات.

مدراء الهيئة التنفيذية املعنيني ، مدراء 

املؤسسات املعنية
وتطـرق االجتمـاع اىل التحضـريات الجارية 
شـهر  السـتقبال  القطاعـات     بمختلـف 
رمضان يف أحسـن الظروف حيث أكد السـيد 
األمـن العـام عـى ضبـط كافـة الرتتيبـات 
سـواء من ناحيـة التمويـن باملواد األساسـية 
، التـزود بامليـاه الصالحـة للـرب، نظافـة 
املحيـط، ضبـط الرنامـج الثقـايف املرافـق و 

تحضـري املسـاجد .
ومـن جهتـه، أخـرى  تـرأس الـوايل واليـة 
بجايـة، اجتمـاع تنسـيقي خصـص للوقوف 
عى التحضـريات للعمليـة التضامنية لشـهر 

رمضـان املبـارك 2023 
 وشـدد الوايل عـى رضورة أخـذ كل التدابري 
والرتتيبـات املعتمـدة مـن أجل ضمـان وفرة 
املـواد الغذائـة والفاحيـة بأسـعار معقولـة 
اىل  باإلضافـة  للسـوق،  املنتظـم  والتمويـن 
تكييـف تنظيـم األسـواق ومراقبتهـا قصـد 
االسـتجابة ملتطلبـات واحتياجـات املواطنن 
خـال هذا الشـهر الفضيل وتعزيـز مكافحة 

ربة ملضا ا
الـوايل تعليمـات بتفعيـل خليـة   وأسـدى 
اليقظـة خـال هـذا الشـهر الفضيـل عـى 
مسـتوى املفتشـية العامة لرصـد أي اختال 
ذات  الغذائيـة  املـواد  تزويـد  يف  تذبـذب  أو 

الواسـع. االسـتهاك 
 وشـدد عـى رضورة الحـرص عـى حفـظ 
النظافـة العموميـة من خال ضبـط برنامج 
محكـم لرفع القمامـة و القضاء عـى املفارغ 
العشـوائية ملنـع تراكـم القمامات السـيما يف 

هـذا الشـهر الفضيل.

كشـف عمـار مرزوقـي مديـر امليزانيـة املحليـة 
بـوزارة الداخليـة و الجماعـات املحليـة أن الوزارة 
بصـدد اسـتكمال عمليـة إعـداد القوائـم الخاصـة 
بمنـح إعانـة ماليـة للتضامـن لفائـدة ذوي الدخل 
املحـدود خال شـهر رمضان واملقـدرة ب10 أالف 

دينـار جزائـري  .
ولـدى اسـتضافته ، يف برنامج " ضيـف الصباح" 
قـال مرزوقي، إن التحضـري لصب هـذه اإلعانة بدأ 
يف اكتوبـر  املايض من قبـل  البلديـات - وبالتعاون 
مـع ممثـي املجتمـع املدنـي- حيـث  تعكـف عـى 
ضبـط القوائم النهائية للمسـتفيدين  وتشـمل أكثر 

مـن 2،7  مليون شـخص .
مـن  لاسـتفادة  املؤهلـة  الفئـات  أن  وأوضـح  
هـذه املنحـة تشـمل  أربـاب األرس مـن دون دخـل 
و الفئـات املسـتفيدة مـن الدعـم املقـدم يف إطـار 
برنامـج التضامـن الوطنـي و تتكون الفئـة الثالثة 
مـن املوظفـن الذيـن ال يتعـدى مدخولهـم الحـد 

األدنـى الوطنـي الصـايف مـن األجـر املضمـون .
و ضمـن هذا السـياق أعلن  مديـر امليزانية املحلية  
بـوزارة الداخليـة أن الـوزارة رصـدت غافـا ماليا 
يقـدر ب  27،7 مليـار دينـار لتمويـل هـذه املنحة 

و هـي ممولـة مـن عدة جهـات عـى النحـو التايل 
:5 ، 16مليـار دينـار مـن ميزانيـة الدولـة و  35، 
08 مليـار دينار مـن ميزانية الجماعـات املحلية  و 
1،45 مليـار دينـار  مـن وزارة التضامـن الوطني  
باإلضافة إىل املسـاهمة السـنوية ملختلف املؤسسات 
الوطنيـة العمومية الكرى تحـت وصاية القطاعات 
الوزاريـة مثـل سـونا طـراك وسـونلغاز ونفطـال 

وبريـد الجزائر وبعـض مؤسسـات النقل.

فتح  1284 فضاء تجاري جواري لتموين 
السوق باملواد واسعة االستهالك

وكشـف مسـؤول بـوزارة الداخلية عـن تعليمات 
عـن تـم اعطائها للـوالة من اجـل مرافقـة قطاعي 
الفاحـة و التجـارة عـر فتـح فضـاءات تجاريـة 
جواريـه لضمـان تمويـن السـوق باملـواد واسـعة 
االسـتهاك، وقال مرزوقـي  إن عددهـا وصل  لحد 
اآلن إىل 1284 فضـاء تجـاري جواري عى مسـتوى 

700 بلديـة لدعـم األسـواق األسـبوعية واليومية .
و حسـب ذات املصـدر  فـان أن األوامـر صـدرت 
للـوالة للتنسـيق مـع رؤسـاء البلديـات مـن اجـل 
العمـل عى  زيـادة عـدد دوريـات أعـوان النظافة 

الخاصـة بجمـع النفايـات املنزلية و تسـخري مزيد 
مـن اإلمكانيـات النجـاز هـذه العمليـة عـى أكمل 
وجـه وذلـك تفاديـا لرتاكـم النفايـات املنزليـة عى 

األحياء. مسـتوى 
كما طلـب  أيضا مـن والة الجمهوريـة تخصيص 
فضـاءات إلقامـة النشـاطات الثقافيـة والرتفيهيـة 
والعمـل أيضـا عـى ضمـان وفـرة امليـاه الصالحة 
للـرب خـال شـهر رمضـان وفقا ملخطـط محي 
لتوزيـع امليـاه يتناغم مـع إمكانيـات و خصوصية 
كل منطقـة وكـذا االسـتعانة بصهاريـج امليـاه إذا 

. الـرضورة  اقتضت 
و زيـادة عـى ذلـك، قـررت وزارة الداخلية توفري 
و تكثيـف اإلنـارة العموميـة  وخصوصـا باملناطق 
خصوصـا  و  والنشـاط  الحركـة  بكثافـة  املعنيـة 
إعـداد  عـى  السـهر  مـع  العبـادة  دور  بمحـاذاة 
مخطـط امني لتوفـري األمن و السـكينة للمواطنن .

.. تسخري 470 مليار دينار لفائدة  900  بلدية 
تواجه عجزا ماليا

بـوزارة  املحليـة  امليزانيـة  مديـر  كشـف   كمـا 
مرزوقـي  عمـار  املحليـة  الجماعـات  و  الداخليـة 

بـان900 بلديـة عر الوطـن تواجه اليـوم  صعوبة  
ماليـة لتسـديد األجـور و انجـاز برامـج التنميـة 
الدولـة  بـان  الصـدد  هـذا  يف  وأوضـح   املحليـة، 
تقـوم  بتغطيـة هـذا العجـز مـن خـال  صندوق  
الضمـان و التضامـن الخـاص بالجماعـات املحلية 
الـذي يـرف عليـه و زيـر الداخليـة  ، حيـث يتم 
تخصيـص  360 مليـار دينـار لتمويـل ميزانيـة  
التسـيري  باإلضافـة إىل غـاف مايل يقـدر  ب 110 

مليـار دينـار لدعـم برامـج التنميـة  املحليـة .
املـايل  العجـز  هـذا  أسـباب  مرزوقـي   أوعـز  و 
للبلديـات  إىل ضعف العائـدات املاليـة الناجمة عن 
املمتلـكات و املرافـق العمومية و تلـك املحصلة من 

الجبايـة و العقـود .
الجـاري  البلديـة  قانـون  مـروع  إن  وقـال 
إعـداده و مناقشـته حاليـا عـى مسـتوى األمانـة 
العامـة للحكومـة يسـتهدف التصـدي إىل ضعـف 
الـواردات و الجبايـة املحلية حيث   يقـرتح أحكاما 
جديـدة مـن أجـل تشـجيع رؤسـاء البلديـات عى 
روح املبـادرة   و اسـتحداث نشـاطات و مشـاريع 

اقتصاديـة مصغـرة.

الوطني

ولة �لجمهورية ب�سبطون �آخر �لروت�سات ��ستعد�د� ل�سهر رم�سان 

�ح�ساء 2.7 مليون عائلة م�ستفيدة من �إعانة 10 �آلف دينار في رم�سان

الداخليـة  وزيـر  أمـر 
املحليـة والتهيئة  والجماعات 
مـراد،  ابراهيـم  العمرانيـة، 
بإتخـاذ  الجمهوريـة،  والة 
التدابـري الازمـة مـن أجـل 
أن تكون سـنة 2023، سـنة 
التحديـات الكـرى يف مجال 
الفعالـة  العموميـة  اإلنـارة 

واملسـتدامة.
وجـاء يف نص التعليمة، أنه 
مواصلـة للجهـود املبذولة يف 
اإلنارة  انجاز وتسـيري  مجال 
لتعليمات  وتنفيـذا  الكمومية 
رئيـس الجمهوريـة من أجل 
تعميـم اإلنـارة الفعالـة عر 
كل بلديـات الوطـن، اسـدى 
والجماعات  الداخليـة  وزيـر 
املحليـة والتهيئـة العمرانيـة 
تتضمـن  الـوالة  إىل  تعليمـة 
التنفيـذ  طريـق  ورقـة 
النطـاق  واسـع  برنامـج 
وتسـيري  بإنجـاز  يتعلـق 
العموميـة  اإلنـارة  مرفـق 
اقتصاديـة  فعالـة  بطريقـة 

ومسـتدامة. ذكيـة 
وامـر الوزير ذاتـه اىل أنه 
تـم اإليعاز لـوالة الجمهورية 
رؤسـاء  املنتدبـون،  الـوالة 
املجالـس  ورؤسـاء  الدوائـر 
الشـعبية البلدية قصد اتخاذ 
التدابـري الرضوريـة من أجل 
أن تكون سـنة 2013 سـنة 
التحديـات الكـرى يف مجال 
الفعالـة  العموميـة  اإلنـارة 
واملسـتدامة للحـد مـن األثر 
باسـتهاك  اإليكولوجـي 
الطاقة بأقـل األرضار البيئية 
فيـة  والتحكـم  جهـة  مـن 
امليزانيـات من جهـة أخرى.
التدابـري  هـذه  وتتضمـن 
بصفـة  وضبـط  تحديـد 
للرنامـج  مسـتعجلة 
االسـتثماري املزمـع انطاقه 
مجـال  يف   2023 سـنة  يف 
اإلنـارة العموميـة، وذلك من 
املصابيـح  اسـتبدال  خـال 
بمصابيح  تدريجيًـا  الزئبقية 

مثـل  واقتصاديـة،  فعالـة 
الصوديـوم  مصابيـح 
العاليـة التوتـر أو مصابيـح 
األولويـة  وإعطـاء   ،”LED“
الجديدة  بالنسـبة لإلنجازات 
املصابيـح  السـتخدام 
االقتصاديـة LED وإقرانهـا 
الذكية، وكذا  اإلنـارة  بأنظمة 
العموميـة  اإلنـارة  تعميـم 
مـروع  بـكل  الشمسـية 
جديد عـى مسـتوى املناطق 
املـزودة  غـري  الريفيـة 
للكهرباء  العمومية  بالشـبكة 
الحرضيـة. شـبه  واملناطـق 
ذاتـه،  املصـدر  وأضـاف 
التدابـري أيضـا  أنـه تشـمل 
مضافـة  قيمـة  إضفـاء 
كميـة ونوعيـة عـن طريـق 
اقـرتاح حلـول تقنيـة فعالة 
ودائمـة، تقـوم وجوبـا عـى 
مناسـبة،  ذكية  تكنولوجيات 
الجـودة  عاليـة  وتجهيـزات 
تعزيز  البيئـة،  تتكيـف مـع 
تنفيذ املخططـات التوجيهية 
وتجنـب  العموميـة  لإلنـارة 
العمليـات املتفرقـة التي تتم 
بـدون تشـخيص مـن خال 
طلـب دراسـات أوليـة لـكل 
األولوية  إعطـاء  مروع، مع 
وإلـزام  الوطنـي،  لإلنتـاج 
عـى  العـروض  مقدمـي 
املطابقـة  شـهادات  تقديـم 

مقـرتح. منتـوج  ألي 
ذاتهـا،  التعليمـة  وشـدد 
يف  الـروع  رضورة  عـى 
العمـل بالنظـام املعلوماتـي 
وإنجـاز  بتسـيري  الخـاص 
الـذي  والفعالـة،  الذكيـة 
وزارة  مصالـح  وضعتـه 
والجماعـات  الداخليـة 
املحليـة والتهيئـة العمرانية، 
بمتابعـة  سيسـمح  والـذي 
دقيقـة لسـري شـبكة اإلنارة 
كل  يف  املتواجـدة  العموميـة 

الوطـن. بلديـات 
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أوغنـدا،  جمهوريـة  رئيـس  قـام 
مركـز  بزيـارة  موسـيفيني،  يوويـري 
البحـث النـووي بالجزائـر العاصمـة يف 
اليـوم الثالـث مـن زيـارة الدولـة التـي 
يقوم بهـا إىل الجزائر. وكان موسـيفيني 
مرفوقـا خـال زيـارة هذا املركـز بوزير 

عرقـاب. محمـد  واملناجـم,  الطاقـة 
الرئيـس  تحـادث  فقـد  وللتذكـري، 
رئيـس  مـع  األحـد,  أمـس  األوغنـدي, 

قبـل  تبـون,  املجيـد  عبـد  الجمهوريـة، 
عـى  التوقيـع  مراسـم  عـى  يرفـا  ان 
تفاهـم  مذكـرات  وخمـس  اتفاقيتـن 
تشـمل عـدة مجاالت مـن بينهـا الطاقة.
موسـيفيني  حـل  فقـد  ولإلشـارة 
اىل  تـدوم  دولـة  زيـارة  يف  بالجزائـر 
غايـة يـوم الثاثـاء، بدعـوة مـن رئيس 

تبـون. املجيـد  عبـد  الجمهوريـة، 

أوغنـدا،  اسـتقبل رئيـس جمهوريـة 
مجلـس  رئيـس  موسـيفيني،  يوويـري 
لـه  أدى  الـذي  قوجيـل،  صالـح  االمـة، 
زيـارة مجاملـة. وكان الرئيـس األوغندي 
قد أجـرى يف وقت سـابق ، بمقر رئاسـة 
رئيـس  مـع  محادثـات  الجمهوريـة، 
الجمهوريـة، عبـد املجيد تبون، توسـعت 

البلديـن،  وفـدي  أعضـاء  اىل  بعدهـا 
وتوجـت بالتوقيع عـى اتفاقيتن وخمس 
مذكـرات تفاهـم. وكان الرئيس األوغندي 
زيـارة  يف  بالجزائـر  السـبت  حـل  قـد 
دولـة تـدوم اىل غايـة الثاثـاء بدعوة من 
رئيـس الجمهوريـة، عبـد املجيـد تبون.

بـن  أيمـن  ا  األول،  الوزيـر  اسـتقبل 
عبـد الرحمان، بقـر الحكومـة، املمثل 
للشـؤون  األوروبـي  لاتحـاد  السـامي 
ونائـب  األمنيـة  والسياسـة  الخارجيـة 
جوزيـب  األوروبيـة،  املفوضيـة  رئيـس 
بوريـل، الذي يقـوم بزيـارة إىل الجزائر.

األول،  الوزيـر  بيـان ملصالـح  وأفـاد 
ذات  --حسـب  اللقـاء  شـكل  أنـه 

املصـدر-- "فرصـة للتطـرق إىل واقـع 
وآفـاق العاقـات بـن الجزائـر واالتحاد 
األوروبي وسـبل تعزيز التعـاون الثنائي 

املجـاالت". شـتى  يف 
وقـد جـرى اللقـاء بحضـور األمـن 
الخارجيـة  الشـؤون  لـوزارة  العـام 
عمـار  بالخـارج،  الوطنيـة  والجاليـة 

بانـي.

أدى إبراهيـم بوغـايل، رئيـس املجلس 
مجاملـة  زيـارة  الوطنـي،  الشـعبي 
لرئيـس الجمهوريـة األوغنـدي، يوويري 
موسـيفيني بمقـر إقامتـه بفيـا محرز 

العاصمـة.  بالجزائـر 

الجمهوريـة  رئيـس  أن  إىل  ويشـار 
األوغنـدي، كان قـد حـل بالجزائـر نهار 
أمـس يف إطـار زيـارة دولـة تـدوم إىل 
غايـة الثاثـاء املقبـل وذلـك بدعـوة من 
رئيـس الجمهوريـة، عبـد املجيـد تبون.

بين أفريقيا والعالم العربي وأمريكا الالتينية والبحر الكاريبي

شدد على ضرورة عقد لقاءات دورية مع فعاليات المجتمع المدني لإلصغاء النشغاالتهم

قوجيل، يستقبل وزيرة الشباب والرياضة والفنون والترفيه لجمهورية زيمبابوي 

المساعد للجامعة العربية-رئيسة قطاع الشؤون اإلجتماعية هيفاء أبو غزالة:

الوطني

شـارك عادل بـن عبدالرحمن العسـومي رئيس 
الرملـان العربـي يف االجتمـاع التحضـريي إلطاق 
القمـة األوىل ملنتـدى الحـوار الرملاني بـن أفريقيا 
والبحـر  الاتينيـة  وأمريـكا  العربـي  والعالـم 
الكاريبـي، وهـو املنتـدى الـذي تم وضـع اإلعان 
التأسـييس له خـال املؤتمر الحادي عـر لرابطة 
مجالـس الشـيوخ والشـورى واملجالـس املماثلـة 
يف إفريقيـا والعالـم العربـي، والـذي اسـتضافته 
اململكـة املغربية يف شـهر مارس مـن العام املايض 

.2022
عـى  التحضـريي  االجتمـاع  هـذا  عقـد  وقـد 
هامـش املشـاركة يف اجتماعات الجمعيـة الـ 146 
لاتحـاد الرملاني الـدويل التي تسـتضيفها مملكة 
البحريـن حاليـاً وحتـى الخامس عـر من مارس 

الجـاري 2023. 
كل  التحضـريي  االجتمـاع  هـذا  يف  وشـارك 
رئيـس  العسـومي  عبدالرحمـن  بـن  عـادل  مـن 
الرملـان العربـي، و النعـم ميـارة، رئيـس مجلس 
املغربيـة ورئيـس رابطـة  املستشـارين باململكـة 
مجالس الشـيوخ والشـورى واملجالـس املماثلة يف 
إفريقيـا والعالـم العربي، و شـارومبريا فورتشـن 
رئيـس الرملان األفريقي، و سـيلفيا ديـل روزاريو 
الاتينيـة  أمريـكا  برملـان  رئيسـة  جياكوبـو، 

ومنطقـة البحـر الكاريبـي.
اللقـاء  هـذا  يف  املجتمعـون  ناقـش  وقـد 
بإطـاق  الخاصـة  واالسـتعدادات  التحضـريات 
القمـة األوىل ملنتـدى الحـوار الرملاني بـن أفريقيا 
والبحـر  الاتينيـة  وأمريـكا  العربـي  والعالـم 

بنمـا يف  الكاريبـي، واملتوقـع تنظيمهـا يف دولـة 
.2023 القـادم  مايـو  شـهر 

ويف هـذا السـياق، أوضح "العسـومي" حرص 
التواصـل  جسـور  مـد  عـى  العربـي  الرملـان 
والتقـارب بن الشـعب العربي واإلفريقي وشـعب 
الكاريبـي،  والبحـر  الاتينيـة  أمريـكا  منطقـة 
التاريخيـة  العاقـات  عمـق  مـع  انسـجاماً 
والحضاريـة  واإلنسـانية  الثقافيـة  واملوروثـات 
الـدور  يف  ثقتـه  عـن  معربـاً  بينهـم،  املشـرتكة 
الكبـري واملرتقـب لهذا املنتـدى يف ترسـيخ الحوار 
والتعـاون الرملانـي بـن دول الجنـوب، وتعزيـز 
املناطـق  هـذه  بـن  والتنسـيق  التعـاون  آليـات 
الثـاث، خاصة يف ظل تشـابه الهمـوم والتحديات 

املشـرتكة التـي تواجههـم معـاً.

كشـف وسـيط الجمهوريـة عمـور مجيـد، أنه "يف 
إطـار تشـجيع االسـتثمار ورفـع العراقيـل تـم بعث 
أكثـر مـن 900 مـروع اسـتثماري عالـق ما سـمح 
بتوفـري أكثـر مـن 52 ألـف منصـب شـغل"، مشـريا 
إىل أن "هيئـة وسـاطة الجمهوريـة تلتـزم بمرافقـة 
املسـتثمرين مـن أجل تذليـل العقبات ومسـاعدتهم يف 
إطاق مشـاريعهم االسـتثمارية يف مختلف املجاالت."
وشـدد عمـور  عـى رضورة عقد لقـاءات دورية ما 
بـن الهيئـات التنفيذيـة وفعاليات املجتمـع املدني من 
أجـل اإلصغـاء النشـغاالتهم ومحاولـة إيجـاد حلـول 
للمشـاكل املطروحـة وذلـك يف إطـار تجسـيد مبـدأ 
الديمقراطيـة التشـاركية، مؤكدا خـال اجتماع عقده 
بمقر  والية  سـيدي بلعبـاس مع املجتمـع املدني، عى 
رضورة "إيـاء األهميـة القصـوى النشـغاالت املجتمع 
أجـل  مـن  تلبيتهـا  عـى  والعمـل  واملواطـن  املدنـي 
تكريـس دولـة القانـون ومحاربـة الظواهر السـلبية 
التـي ميـزت العاقـة بـن اإلدارة واملواطـن سـابقا 
وتسـببت يف إهدار حقوقـه"، منوها بالجهـود املبذولة 
مـن طرف الدولـة من أجل إزالـة الفـوارق االجتماعية 
السـيما عـى مسـتوى مناطق الظـل وذلك مـن خال 
التكفـل بأهـم االنشـغاالت املسـجلة عى غـرار الربط 
بمختلـف الشـبكات الحيويـة كالغاز الطبيعـي واملياه 
الصالحـة للـرب وفتـح املسـالك وتحسـن ظـروف 
التمـدرس وتوفـري الرعايـة الصحيـة"، مطمئنـا أنـه 
مـن  املطروحـة  االنشـغاالت  مختلـف  إحصـاء  "تـم 
املدنـي والتـي تمثلـت يف  املجتمـع  طـرف فعاليـات 
الرعايـة  وكـذا  الشـغل  ومناصـب  السـكن  توفـري 
الصحيـة وتحسـن الظـروف املعيشـية حيـث سـيتم 

التكفـل بجـزء منهـا يف إطـار الرامج املسـجلة".

منـح  مراسـيم  عـى  باملناسـبة  عمـور  وأرشف 
مشـاريع  ألصحـاب  موجهـة  اسـتغال  رخصـة   18
اسـتثمارية مكتملـة بوالية سـيدي بلعبـاس فضا عن 
إرشافـه عـى توقيع اتفاقيـة ملنح عقار خـاص بالوالية 
يف  اسـتغاله  أجـل  مـن  اليابـس  جيـايل  لجامعـة 
تجسـيد مشـاريع اسـتثمارية لطلبة باحثن وحاملن 

. يع ر ملشا
اإللكرتونيـة لوسـيط  بالتطبيقيـة  يتعلـق  ويف مـا 
الجمهوريـة، أوضح عمـور أنهـا "تمثل آليـة تفاعلية 
لرفـع العراقيـل وحـل مـا يعـرتض املواطنـن مـن 
مشـاكل مختلفة" مشـريا إىل أن "وسـاطة الجمهورية 
أدائهـا مـن خـال  تعمـل باسـتمرار عـى تحسـن 
االطـاع عـى النقائـص املسـجلة واملدونة مـن طرف 
املواطنـن عـر هـذه التطبيقيـة االلكرتونية عـن بعد 
وتجنبهـم عنـاء التنقل من أجـل طرح انشـغاالتهم".

استحداث سجل تفاعيل للشكاوى يطلع عليه 
املسؤولون بصفة يومية

ولـدى اطاعـه عـى سـجات الشـكاوى ببلديتـي 
زيارتـه  إطـار  يف  إبراهيـم،  بـن  ومصطفـى  املسـيد 
لواليـة سـيدي بلعبـاس، أكـد وسـيط الجمهورية عى 
"رضورة اسـتحداث سـجل تفاعـي للشـكاوى يطلع 
عليـه املسـؤولون بصفـة يوميـة مـع ضمـان الـرد 
والتكفـل باالنشـغاالت املطروحـة مـن قبـل املواطنن 
مـن أجل املسـاهمة يف تحسـن املرفـق العـام وتقديم 
خدمـة عموميـة نوعيـة للمواطنـن تعكـس صـورة 

جيـدة عـن اإلدارة الجزائريـة."
وألـح ذات املسـؤول عى "رضورة تحسـن ظروف 
اسـتقبال املواطنـن وتقليـص مـدة معالجة شـكاوي 

لتحسـن  العموميـة  بـاإلدارات  املواطنـن  وعرائـض 
أداء املرفـق العـام وتعزيـز الجهـود املبذولـة ملحاربة 
البريوقراطيـة" مؤكـدا عـى "أهميـة أن يؤدي سـجل 
الشـكاوي دورا فعـاال يف مـن أجل املسـاهمة يف تجنيد 
التـي  املواطنـن  بانشـغاالت  للتكفـل  أكثـر  اإلدارات 
يوليهـا رئيـس الجمهورية، عبـد املجيد تبـون، أهمية 

." قصوى
وقد اسـتهل وسـيط الجمهوريـة زيارتـه التفقدية 
للخزينـة  الجديـد  املقـر  بتدشـن  بلعبـاس  لسـيدي 
العموميـة مـا بـن البلديـات لدائـرة سـيدي لحسـن 
يف حـن عايـن ببلديـة تـاغ مـروع تهيئـة وصيانة 
الطريـق الوالئـي رقـم 95 الرابـط بـن بلديتـي تاغ 
وعـن تندمـن عـى مسـافة 11 كلـم بكلفـة أكثر من 
الوطنـي  الرنامـج  38 مليـون دج واملنـدرج ضمـن 

لصنـدوق دعـم الجماعـات املحليـة لسـنة 2023
وببلديـة املسـيد التابعـة لدائـرة سـفيزف اطلـع 
عمـور عـى مختلـف الخدمـات التـي تقدمهـا البلدية 
للمواطنـن بعـدة مصالـح عى غـرار مصلحـة الحالة 
املدنيـة واملصلحـة البيومرتيـة حيث كانت لـه الفرصة 
لاطاع عى سـجل الشـكاوى الـذي يسـجل أكثر من 
500 شـكوى خال الثاثـي األول من السـنة الجارية 

كما اسـتمع النشـغاالت بعـض املواطنن.
وببلديـة تلمونـي عاين وسـيط الجمهوريـة وترية 
أشـغال إنجـاز خـزان مائـي بسـعة 20 ألـف مـرت 
مكعـب بـدوار القواسـم حيـث اطلـع باملناسـبة عى 
أشـغال التهيئـة الحرضيـة لهـذه القرية التـي تعتر 
منطقـة ظـل بدائرة سـفيزف. كمـا توجـه إىل املنطقة 
الصناعية بسـيدي بلعبـاس حيـث زار وحدتن إلنتاج 

املـواد الصيدالنيـة وشـبه الصيدالنية.

األمة،  مجلس  رئيس  ڨوجيل،  صالح  استقبل 
وزيرة   ، كوفنرتي  كريستي  األمة،  مجلس  بمقر 
لجمهورية  والرتفيه  والفنون  والرياضة  الشباب 

زيمبابوي.
العاقات  واقع  إىل  الطرفان  تطرق  وقد 
الثنائية التي تربط الجزائر بزيمبابوي، يف إطار 
للمصالح  خدمة  بها  لارتقاء  الجانبن  مساعى 
التي  األهمية  وإىل  والبلدين،  للشعبن  املشرتكة 
تكتسيها الرياضة يف تعزيز التقارب بن شعبي 
البلدين، من خال تكثيف التبادالت بصفة عامة 

والشبابية عى وجه أخص..

الرملانية  العاقات  حارض  تناول  تّم  كما   
األخرية،  هذه  تواكب  أن  ورضورة  البينية، 
حكومتي  بن  املوجودة  السياسية  العاقات 

البلدين..
املقابلة، شّكلت أيضاً فرصة لتناول مستجدات 
خالها  من  جّدد  والقارية،  اإلقليمية  الساحة 
رئيس مجلس األمة، التذكري بثوابت الدبلوماسية 
الجزائرية املبنية عى احرتام سيادة الدول وعى 
يف  وحقها  للشعوب  املروعة  املطالب  نُرة 
تقرير مصريها غري القابل للتقادم وال للترف 
يف  التدخل  الجزائر  رفض  وعى  للمساومة،  وال 

يف  التدخل  يتم  أن  أو  للدول  الداخلية  الشؤون 
شؤونها الداخلية 

الزيمبابوية  الوزيرة  هنّأت  جانبها،  ومن   
للشباب والرياضة والفنون والرتفيه، الجزائر عى 
للتظاهرات  احتضانها  حن  املحّققة  النجاحات 
استعداد بادها  املتعددة.. معربًة عن  الرياضية 
تجمعها  التي  الثنائية  الروابط  لتوطيد  األكيد 
الجانبن بما  التنسيق بن  بالجزائر، وعى مزيد 
اإلفريقية  والقارة  البلدين  عى  باملنفعة  يعود 

بصفة عامة.

  إسـتقبل وزير الصحة،  عبد الحق سـايحي، 
مسـاء اول امس السـفرية الدكتـورة هيفاء أبو 
غزالـة األمن العام املسـاعد للجامعـة العربية-
وذلـك  اإلجتماعيـة  الشـؤون  قطـاع  رئيسـة 
عشـية إنعقـاد املكتـب التنفيذي ملجلـس وزراء 
الصحـة العـرب يف دورتـه الثامنة و الخمسـن  
تحـت عنـوان "تعزيـز  األمـن الصحـي، مـن 
أجـل تحسـن صحة السـكان واإلسـتعداد ألي 

جوائـح غـري معروفة".

يف  غزالـة  أبـو  هيفـاء  الدكتـورة  أكـدت  و 
أعقـاب املحادثـات التـي جمعتهـا مـع السـيد 
وزيـر الصحة األسـتاذ عبد الحق سـايحي  عى 
األهميـة التى يحىض بهـا لقاء الجزائـر بالنظر 
إىل القضايا  التي سـيتم دراسـتها و مناقشـتها  
هـذه  خـال  املقـرر  األعمـال  جـدول  ضمـن 
الـدورة. ونوهـت الدكتـورة هيفـاء ابـو غزالة 
بالـدور الكبـري الـذي تلعبـه الجزائـر يف ظـل 
املكانـة  التـي تتميـز  بها خاصة عى املسـتوي 

العربـي مـن خـال عملهـا الدبلومايس.
مـن جهته،أكـد  الوزيـر مسـاعي الجزائـر 
إلنجـاح الـدورة ال 58 ملجلـس وزراء الصحـة 
العـرب املقـرر يومـي 13 و 14 مـارس 2023  
وزراء  مـع  التوافـق  العمـل عـى  مـن خـال 
الصحـة العـرب عـى كافـة البنـود املدرجة يف 
مجلـس  و  التنفيـذي  املكتـب  أعمـال  جـدول 

العـرب. الصحـة  وزراء 

الجمهوريـة،  رئيـس  اسـتقبل 
بمقـر  االثنـن،  تبـون،  املجيـد  عبـد 
رئاسـة الجمهوريـة، املمثـل السـامي 
لاتحـاد األوروبي للشـؤون الخارجية 
رئيـس  ونائـب  األمنيـة  والسياسـة 
بوريل،  األوروبية، جوزيـب  املفوضيـة 

الجزائـر. إىل  بزيـارة  يقـوم  الـذي 

بوريل يتحدث عن اسرتجاع 
األموال املهربة

لاتحـاد  السـامي  املمثـل  دعـا 
الخارجيـة  للشـؤون  األوروبـي 
بوريـل،  األمنيـة جوزيـب  والسياسـة 
الجزائـر إىل الرمـي بـكل ثقلهـا مـن 
أجـل وضـع حـد للحـرب الروسـية - 
األوكرانيـة. وأكـد بوريـل يف تريـح 
رئيـس  مقابلتـه  عقـب  صحفـي 

أن  تبـون،  املجيـد  عبـد  الجمهوريـة 
اإلتحـاد األوروبـي سـيُضاعف جهوده 
أجـل  مـن  الجزائـر  مـع  للتعـاون 
اسـرتجاع األمـوال املهربـة إىل الخارج.

وأضـاف املمثـل السـامي لاتحـاد 
األوروبـي، أن الجزائـر رشيك أسـايس 
لإلتحاد األوروبـي يف مكافحة اإلرهاب. 
وأبـرز بوريـل، أن اإلتحـاد األوروبـي 
يُعـول عـى الجزائر يف تنسـيق الجهود 
ملواصلـة محاربـة اإلرهـاب يف منطقـة 
السـاحل، داعيـا إىل بعث الحـوار حول 

املسـائل األمنيـة عى أعى مسـتوى.
مـن جهـة أخـرى أكـد بوريـل أن 
خصبـة  أرضيـة  املتجـددة  الطاقـات 
لراكـة واعـدة وتعـاون اقتصادي مع 

الجزائـر
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رئي�س �لبرلمان �لعربي ي�سارك في �لجتماع �لتح�سيري 
لإطالق �لقمة �لأولى لمنتدى �لحو�ر �لبرلماني

عمور: بعث �أكثر من 900 م�سروع ��ستثماري 
وخلق 52 �ألف من�سب �سغل جديد 

�لتذكير بثو�بت �لدبلوما�سية �لجز�ئرية �لمبنية على �حتر�م �سيادة �لدول

�لجز�ئر تحظى بمكانة متميزة على �لم�ستوى �لعربي

رئيـس  اإلثنـن،  عمـل  غـداء  جمـع 
الجمهوريـة عبـد املجيد تبـون وجوزيب 
بوريل املمثل السـامي لاتحـاد األوروبي 
األمنية.  والسياسـة  الخارجيـة  للشـؤون 
نائب رئيـس اللجنة األوروبيـة، بحضور 

إطـارات سـامية، مـن الجانبن.
وافـاد بيـان لرئاسـة الجمهورية، ان 
إطـارات سـامية،  اللقـاء كان بحضـور 

الجانبن. مـن 
عـن الجانب الجزائـري ،عبـد العزيز 
خلف مديـر ديـوان رئاسـة الجمهورية، 

لـوزارة  العـام  األمـن  بانـي  عّمـار 
الشـؤون الخارجيـة، والجاليـة الوطنيـة 
رشيـف  بـن  أمـن  محمـد  بالخـارج، 
مديـر عـام أوروبـا بـوزارة الخارجيـة. 
تومـاس  و  األوروبـي،  الجانـب  عـن 
إيكرت سـفري ممثليـة االتحـاد األوروبي 
بالجزائـر، و هيـان لوغال مديرة شـمال 
باالتحـاد  األوسـط  والـرق  إفريقيـا 
األوروبـي، و رافاييـل ديـري رئيس ديوان 

األوروبـي. لاتحـاد  السـامي  املمثـل 

غد�ء عمل يجمع رئي�س �لجمهورية 
ونائب رئي�س �للجنة �لأوروبية

�لرئي�س �لأوغندي يزور مركز 
�لبحث �لنووي بالجز�ئر �لعا�سمة

�لرئي�س �لأوغندي ي�ستقبل 
رئي�س مجل�س �لأمة

بوغالي يزور رئي�س �لجمهورية 
�لأوغندي بمقر �إقامته 

�لوزير �لأول ي�ستقبل �لممثل �ل�سامي لالتحاد 
�لأوروبي لل�سوؤون �لخارجية و�ل�سيا�سة �لأمنية
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العـايل  التعليـم  وزارة  كشـف 
التنسـيق  عـن  العلمـي  والبحـث 
بـن 3 قطاعـات  الرتبيـة الوطنية، 
التعليـم العـايل والتكويـن املهني، 
لتنظيـم غـدا  نشـاط بيداغوجـي 
يرمـي إىل تحسـن األداء التعليمي 

الرياضيـات. يف 
واوضحـت وزارة التعليـم العايل 
يف بيـان لهـا "اانـه تحتفـي بادنا 
عـى غـرار بلـدان العالـم باليـوم 
ب  املحـدد  للرياضيـات  العاملـي 
ويف  سـنة.  كل  مـن  مـارس   14
للتنسـيق  ونتيجـة  اإلطـار  هـذا 
الرتبيـة  الثاثـة:  القطاعـات  بـن 
الوطنيـة، التعليم العـايل والتكوين 

املهني، سـينظم نشـاط بيداغوجي 
يرمـي إىل تحسـن األداء التعليمي 

الرياضيـات. يف 
فـان   املصـدر   ذات  وحسـب 
الـدرايس  اليـوم  هـذا  افتتـاح 
يف  واالسـاتذة  للطلبـة  تشـجيعا 
الثاثاء  اليـوم  الرياضيـات وذلـك 
السـاعة  عـى   2023 مـارس   14
 )09h00( صباحـا  التاسـعة 
العليـا  الوطنيـة  باملدرسـة 
عبداللـه،  بسـيدي  للرياضيـات 
لتكريـم  كذلـك  فرصـة  وهـي 
املتفوقـن يف أوالمبيـاد الرياضيات 
 Les olympiades des(

.)m a t h é m a t i q u e s

احتضنـت قاعـة املحـارضات الكـرى بكليـة علـوم 
االتصـال والسـمعي البـري بجامعة صالـح بوبنيدر 
ب  املوسـوم  الوطنـي  امللتقـى  امـس   )قسـنطينة3-( 
"تحديـات تفعيل حاضنـات األعمال الرقميـة بالجزائر" 
الجزائريـن  للطلبـة  الناشـئة  املشـاريع  لدعـم  كآليـة 

بمشـاركة 24 جامعـة عـر الوطـن.
امللتقـى بجامعـة صالـح بوبنيـدر  افتتـاح  وخـال 
)قسـنطينة3- ( الـذي يشـارك فيه أزيد من 80 أسـتاذا 
وباحثـا قدمـوا مـن 24 جامعـة عـر الوطـن، أوضحت 
رئيسـة امللتقـى الدكتورة فوزيـة صادقي أن هـذا اللقاء 
"سيسـمح بتكريـس مبدأ انفتـاح الجامعة عـى املحيط 

االقتصـادي واالجتماعـي لتمكينهـا مـن مرافقـة حامي 
الناشئة". املشـاريع 

وأضافـت ذات املتدخلـة أن الهدف مـن تنظيم امللتقى 
هـو "تأكيد دور الجامعة عى مرافقة املشـاريع الناشـئة 

من خال تفعيـل دور حاضنات األعمـال الجامعية".
وسـيتم خـال هـذا امللتقـى التطـرق للعديـد مـن 
املحـاور تتعلـق أساسـا بآليـات تـدارك الفجـوة بـن 
الكفـاءات البريـة الجامعيـة واحتياجات سـوق العمل 
وأهميـة اإلعـام يف مرافقـة العمليـات املتعلقـة بتفتـح 

الجامعـة عـى املحيـط السـيما يف مجـال املقاوالتيـة.

شدد على ضرورة التحفيز في تدريسها

دعا األمـن العـام للمحافظة 
يس  لألمازيغيـة,  السـامية 
بـرج  مـن  عصـاد,  الهاشـمي 
التحفيز  بوعريريـج إىل رضورة 
عـى دراسـة اللغـة االمازيغيـة 
عـر  الرتبويـة  باملؤسسـات 

الوطـن.
لنـدوة  تنشـيطه  وخـال 
زيـارة  هامـش  عـى  صحفيـة 
بوعريريـج  بـرج  لواليـة 
"إدراج  بأهميـة  عصـار  شـدد 
أساسـية  كمـادة  االمازيغيـة 
العـام  التقييـم  يف  واعتمادهـا 
للمتمدرسـن و ذلـك للتحفيـز 
عى اإلقبـال عليهـا، مؤكـدا أنه 
عمليـة  لتقييـم  الوقـت  "حـان 
تدريـس اللغـة األمازيغيـة بعد 
26 سـنة مـن بدايـة تعليمها و 
العمـل عـى إبراز جهـود الدولة 
التـي سـخرت إمكانـات كبـرية 
يف تكويـن اإلطـارات املتخرجـة 
مـن مختلـف جامعـات الوطن 
اللغـة  بتدريـس  املكلفـن 

االمازيغيـة".
بالتطـور  عصـاد  وأشـاد 
إدراج  منـذ  املسـجل  امللحـوظ 
طـور  يف  األمازيغيـة  اللغـة 
التعليـم بوالية بـرج بوعريريج 
املوسـم  خـال  تحـى  التـي 
مدرسـا   47 الحـايل  الـدرايس 
عر مختلـف األطـوار التعليمية 
منهـم 19 يف الطـور االبتدائي و 

19 يف املتوسـط و 9 يف الثانوي, 
الواليـة  تحـي  كانـت  فيمـا 
خـال السـنة الدراسـية 2011 

فقـط". أسـتاذين   -2012
وأكـد مـن جهـة أخـرى أن 
عملـت  قـد  الجزائريـة  الدولـة 
اللغـة  تدريـس  تعزيـز  عـى 
األمازيغيـة مـن خـال االهتمام 
بهـا, "مـا مـن شـأنه أن يجمع 
كل  ينبـذ  و  الجزائريـن  كل 
يف  يسـاهم  و  التفرقـة  أشـكال 
تعزيـز اللحمة الوطنيـة يف ظل 
مقومـات األمـة الثاث االسـام 

واألمازيغيـة". العروبـة 
الهاشـمي  يس  نشـط  وقـد 
زيارتـه  مسـتهل  يف  عصـاد 
للواليـة نـدوة حول مسـتجدات 
االمازيغيـة يف الجزائـر بعنـوان 
يف  األمازيغيـة  ترقيـة  "آليـات 
إطـار صـون وحمايـة مقومات 
األمة" و ذلك باملكتبة الرئيسـية 
املجاهـد  العموميـة  للمطالعـة 
محمد بوسـام بعاصمـة البيبان 
بحضـور السـلطات املحليـة و 
الرتبويـة.  و  الجامعيـة  األرسة 
كما جمعـه خال األمسـية لقاء 
الرتبيـة  قطـاع  مسـؤويل  مـع 
و  مفتـي  بحضـور  املحليـة 
أسـاتذة اللغـة االمازيغية بقاعة 
الثقـايف  للمركـب  املحـارضات 

عائشـة حـداد بـذات املدينـة.

أبرقـت  وزارة الرتبيـة تعليمـة اىل مديـري 
املؤسسـات التعليمية لألطـوار الثاث ومفتي  
التعليـم االبتدائـي االدارة،  مـن اجـل تطبيق 
كل إجـراءات اليقظـة يف محيـط املؤسسـات 
الرتبويـة عـر التنسـيق مـع الجهـات االمنية 

التاميذ. لضمـان سـامة 
و تنفيـذا لتعليمات لوزير الرتبيـة الوطنية 
الهادفـة إىل مرافقة ودعم املجهـودات الكبرية 
التـي تبذلهـا السـلطات العموميـة واألمنيـة 
للحفـاظ عـى السـكينة والطمأنينـة بجـوار 
ومحيـط املؤسسـات التعليميـة، يتعـن عـى 
يعنيـه  فيمـا  كل  الرتبويـة  الجماعـة  أفـراد 
االسـهام يف تأمن هـذا املحيط، وعى رأسـهم 
أوليـاء التاميذ كـركاء وكفاعلـن يف الحياة 

ألبنائنا. املدرسـية 
السـلوكات  لهـذه  التصـدي  وبهـدف 
واألفعـال الغريبـة امـرت الـوزارة  أخذ جملة 
مـن ابرزهـا  رضورة اإلبـاغ الفـوري عن أي 
حـادث أو إعتـداء للجهـات األمنيـة ومصالح 
يف  التاميـذ  تـرك  عـدم  و  الرتبيـة  مديريـة 
االنتظـار خـارج املؤسسـة، وخاصـة أولئـك 
مؤسسـاتهم  عـن  بعيـدا  يقطنـون  الذيـن 
والسـماح لهم بالدخول إىل املؤسسـة، من أجل 
توفـري الحمايـة لهـم مـع  رضورة التنسـيق 
مـع أولياء التاميـذ للتجند املشـرتك، والتحي 
محيـط  يف  أبنائهـم  مرافقـة  عنـد  باليقظـة 

املؤسسـة التعليميـة ومداخلهـا، والتبليغ عن 
أي أمـر مشـبوه أو مثـري للريبة واقـرتاح آلية 

التواصـل الرسيـع مـع الجهـات املختصـة
تحسـيس  عمليـة  بمبـارشة  أمـرت  كمـا 
ألخـذ  أوليائهـم،  بـإرشاك  التاميـذ  لفائـدة 
سـامة  عـى  للمحافظـة  والحـذر  الحيطـة 
أبنائنـا واالنخـراط يف مسـعى شـامل يجعـل 
مـن األوليـاء رشيـكا فعليـا يف أمـن وسـامة 
التعليميـة  املؤسسـات  بمحيـط  املتمدرسـن 
الجماعيـة  اليقظـة  تفعيـل  يضمـن  بشـكل 
ويجعـل مـن كل ويل حارض بمحيط املدرسـة 

معنيـا الخاقيـا وتضامنيا بسـامة املواجهة 
مثـل هـذه األفعـال بهـذا الصـدد.

وشـددت وزارة الرتبيـة عـى السـهر عـى 
تفعيـل هـذه اإلجـراءات بـكل حـزم وبصفة 
إىل  املتدخلـن  جميـع  ودعـوة  مسـتعجلة، 
االنخـراط التـام يف هـذه املقاربـة الوقائيـة، 
األمنيـة،  املصالـح  مـع  املنتظـم  بالتنسـيق 
لتفويـت الفرصـة عـى كل من يريد املسـاس 
عـى  واملحافظـة  التاميـذ  وسـامة  بأمـن 
املؤسسـة  محيـط  يف  والهـدوء  الطمأنينـة 

لتعليميـة. ا

والبحـث  العـايل  التعليـم  وزارة  كشـفت 
العلمـي عـن  التوقيـع عـى عـر اتفاقيـات 
توأمـة بـن عـدد مـن الجامعـات واملـدارس 
العليـا الجزائريـة, وجامعـة الدوحـة للعلـوم 
والتكنولوجيـا )قطـر(, قصـد تكثيـف العمل 
األكاديمـي وتفعيل مشـاريع البحث املشـرتك.

العـايل  التعليـم  لـوزارة  بيـان  وحسـب 
فقـد تـم التوقيـع عـى هـذه االتفاقيـات من 
طـرف رؤسـاء ومـدراء جامعـات ومـدارس 
العلـوم  جامعـة  ورئيـس  جزائريـة,  عليـا 
نـارص  بـن  سـالم  بالدوحـة,  والتكنولوجيـا 
وزارة  ديـوان  رئيـس  بحضـور  النعيمـي, 
توفيـق  العلمـي,  والبحـث  العـايل  التعليـم 
قنـدوز, ومديـر التعـاون والتبـادل الجامعي 
بالـوزارة, الطاهـر صحـراوي, وسـفري دولة 
قطـر لـدى الجزائر, عبـد العزيز عـي النعمة.
هـذه  أن  صحـراوي  أكـد  وباملناسـبة, 
االتفاقيـات تأتي "تجسـيدا اللتزامـات رئيس 

الجمهوريـة, السـيد عبد املجيد تبون, وسـمو 
أمـري دولـة قطر, تميـم بـن حمـد آل ثاني", 
والتـي تتمثـل يف "ابـرام اتفاقيـات توأمة بن 
جامعـات جزائرية وجامعة الدوحـة التي تعد 
-كمـا قـال- جامعـة تكنولوجيـة بامتيـاز"، 
مضيفـا أن اتفاقيـات التوأمة هذه "ستسـمح 
بتعزيـز التعـاون بـن البلديـن, السـيما فيما 
تعلـق بتبـادل الخـراء, الباحثن واألسـاتذة, 
والتظاهـرات  البحـث  مشـاريع  وتشـجيع 
العلميـة", مـرزا أن "الجزائـر تملـك اليـوم 
ما يفـوق 13 منصـة رقميـة تكنولوجية, عر 
مـن 114 مؤسسـة جامعيـة", وهـي  أكثـر 
--مثلمـا قـال-- "مـؤرش يـدل عـى انفتـاح 

الجزائـر عـى محيطهـا اإلقليمـي".

75 اتفاقية توأمة بني مؤسسات جامعية 
جزائرية وأخرى أجنبية

عـن  باملناسـبة,  صحـراوي  كشـف  كمـا 

إبـرام وزارة التعليـم العـايل والبحـث العلمي 
مؤسسـات  بـن  توأمـة  اتفاقيـة   75" ل 
جامعيـة جزائريـة وأخـرى أجنبيـة, يف ظرف 
6 أشـهر"، مـن جهتـه, ثمـن رئيـس جامعة 
العلـوم والتكنولوجيا بالدوحة السـيد النعيمي 
الجزائريـة  "العاقـات  إليـه  وصلـت  مـا 
القطريـة, السـيما يف مجـال التعليـم العـايل 
والبحـث العلمي", مشـريا إىل أن "التوقيع عى 
هـذه االتفاقيـات يهـدف إىل تبادل املدرسـن 
والطلبـة وإيجـاد فرص لتعزيـز األبحاث التي 

تخـدم االقتصـاد بـن البلديـن".
ويف هـذا الصـدد, أبرز أن "جامعـة الدوحة 
هـي جامعـة تكنولوجيـة علميـة, ولهـا خرة 
يف الـذكاء االصطناعـي ويف األمـن السـيراني 
وعلـم البيانـات", مؤكـدا أن تبـادل الخـرات 
املسـتقبل ال سـيما يف  "سـرياعي اسـتراف 

مجـال تطويـر األمـن الغذائي".

لحمايـة  الوطنـي  املعهـد  رئيـس  كشـف 
"تنظيـم  عـن  والفكريـة  الصناعيـة  امللكيـة 
دورات تكوينيـة تحسيسـية لصالـح الطلبـة 
الروحـات  تقديـم  ترتكـز عـى  املبتكريـن, 
الصناعيـة  امللكيـة  أهميـة  حـول  الازمـة 
والفكريـة وكيفيـات تسـجيلها, وكـذا أهميـة 
الرسقـة  أشـكال  مختلـف  مـن  حمايتهـا 

والتقليـد". واالنتهـاك 
جـاء هـذا عقـب  التوقيـع عـى اتفاقية بن 
جامعـة الجزائـر3 و املعهـد الوطنـي لحماية 
امللكيـة الصناعيـة والفكريـة, من أجل إنشـاء 
"مركـز لدعـم التكنولوجيـا واالبتـكار" عـى 
مسـتوى جامعـة الجزائـر3، وقد تـم التوقيع 
عـى هـذه االتفاقية مـن طرف رئيـس جامعة 
العـام  واملديـر  مـزراق,  مختـار  الجزائـر3, 
للمعهـد الوطني للملكية الصناعيـة والفكرية, 
عبـد الحفيـظ بلمهـدي, بمقـر كليـة علـوم 

اإلعـام واالتصـال ببـن عكنون.
و تهـدف هـذه االتفاقيـة إىل "إنشـاء مركز 
لدعـم التكنولوجيـا واالبتـكار", عى مسـتوى 
مـع  بالتنسـيق  يعمـل  الجزائـر3,  جامعـة 

بغـرض  الجامعـة,  لـذات  األعمـال  حاضنـة 
والباحثـن  للطلبـة  التقنـي  الدعـم  تقديـم 
وتزويدهـم بخدمـات تتكيف مـع احتياجاتهم 
ترسـيخ  و  دعـم  والتكنولوجيـا,  للمعلومـات 
باإلضافـة  االبتـكار,  وحـب  الريـادي  الفكـر 
إىل تنشـئة جيـل مبتكـر يسـاهم يف تطويـر 

الوطنـي. االقتصـاد 
هـذا  أن  مـزراق  أكـد  التوقيـع,  وعقـب 
الجزائـر3  جامعـة  طلبـة  "سـيمكن  املركـز 
مـن أصحـاب املشـاريع االبتكاريـة واألفـكار 
الرياديـة مـن  االسـتفادة من تأطـري وتكوين 
ومتابعـة أسـاتذة مختصـن, لحمايـة براءات 
الصناعيـة  ملكيتهـم  وحقـوق  اخرتاعاتهـم 

والفكريـة".
وأضـاف أن هـذه املرافقـة سـتجعل مـن 
هـؤالء الطلبـة مسـتقبا "قادريـن عـى خلق 
الثـروة ومناصب الشـغل وتجسـيد املشـاريع 

االبتكاريـة عـى أرض الواقـع".
األعمـال  حاضنـة  مديـر  تحـدث  بـدوره, 
لجامعـة الجزائـر3, محمـد عي بوعشـة, عن 
ابتـكار  مـروع  ل"612  هيئتـه  اسـتقبال 

العلميـة  اللجنـة  درسـتها  الجامعـة,  لطلبـة 
تصنيـف  يتـم  أن  عـى  املشـاريع",  النتقـاء 
واختيـار األفـكار املبتكـرة الحقـا, مضيفا أن 
هـذا املركز املسـتحدث دوره "مرافقـة الطلبة 
يف كل مسـار حمايـة أفكارهـم و مشـاريعهم 
االبتكاريـة بمـا فيهـا مسـاعدتهم يف التأكد أن 

هـذه األفـكار لـم تطـرح مـن قبل".
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والتبليغ عن أي أمر مشبوه أو مثير للريبة

وزارة التعليم العالي:

المعهد الوطني لحماية الملكية الصناعية والفكرية بلمهدي:

تعليمة وز�رية لمدر�ء �لمد�ر�س للتن�سيق مع �لأمن 
ل�سمان �سالمة �لتالميذ

10 �تفاقيات تو�أمة بين جامعات جز�ئرية وجامعة 
�لدوحة للعلوم و�لتكنولوجيا

دور�ت تكوينية تح�سي�سية ل�سالح �لطلبة �لمبتكرين

الوطني

ع�ساد: حان �لوقت لتقييم عملية 
تدري�س �للغة �لأمازيغية بعد

 26 �سنة من بد�ية تعليمها

تزامنا مع اليوم العالمي للرياضيات

جامعة قسنطينة3

3 قطاعات وز�رية تتدخل  لتح�سين 
�لأد�ء �لتعليمي في �لريا�سيات

 24 جامعة ت�سارك في �لملتقى 
�لوطني حول تفعيل حا�سنات �لأعمال 

�لرقمية بالجز�ئر
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فريال/ت 

أنـوار  محمـد  النائـب  شـارك 
البحرينيـة  بالعاصمـة  بوشـويط، 
املنامـة يف جلسـات اللجنـة الدائمة 
للسـلم و األمـن الدوليـن باعتباره 

فيها.  عضـوا 
وقد خصـص االجتماع ملناقشـة 
مروع القـرار الـذي اتخذته ذات 
اللجنـة العتماده من قبـل الجمعية 
"الهجمـات  ب  واملوسـوم  العامـة 
املخاطـر  اإللكرتونيـة:  والجرائـم 

الجديـدة عـى األمـن العاملي".
مداخلتـه  يف  بوشـويط  أوضـح 
أن غيـاب اتفاقيـة دوليـة ملواجهة 
بالفضـاء  املتعلقـة  الجرائـم 
تداركـه. يجـب  أمـر  السـيراني 

التجربة  وباملناسـبة اسـتعرض 
الجزائريـة يف هذا املجـال موضحا 

دور الهيئـة الوطنيـة للوقايـة من 
بتكنولوجيـا  املتصلـة  الجرائـم 
جانـب  إىل  واالتصـال  اإلعـام 
املؤسسـات األخـرى التـي تحمـي 
هـذا  مـن  واملؤسسـات  املواطنـن 

النـوع مـن الجرائـم. 
وهذا وشـارك بوشـويط أمسية 
منتـدى  أشـغال  يف  اليـوم  هـذا 
الشـباب الرملانين املنـدرج ضمن 
للجمعيـة  املصاحبـة  االجتماعـات 
الرملانـي  لاتحـاد   146 العامـة 
أن  اإلشـارة  تجـدر  و  الـدويل، 
السـيد محمـد أنـوار بوشـويط قد 
انتخـب لعضويـة مكتـب املنتـدى 
الجيوسياسـية  للمجموعـة  ممثـا 

االفريقيـة.

الشـباب  لجنـة  تنظـم 
الجمعوي  والنشـاط  والرياضة 
الوطنـي،  الشـعبي  باملجلـس 
مـارس   14 الثاثـاء  اليـوم 
الجـاري بمقـر املجلـس، يوما 
برملانيـا تحت عنـوان: "تمويل 
ظـل  يف  الرياضيـة  األنديـة 

." الريـايض  االحـرتاف 
وسـتفتتح األشـغال رسـميا 

بوغـايل  ابراهيـم  طـرف  مـن 
بعـد  وذلـك  املجلـس،  رئيـس 
بـن  لبوبكـر  ترحيبيـة  كلمـة 
الشـباب  لجنـة  رئيـس  عليـة 
تليها كلمـة لوزير  والرياضـة، 
يعقبهـا  والرياضـة،  الشـباب 
مداخلـة يلقيهـا الدكتـور وليد 
"االحـرتاف  بعنـوان  لحـرش 
مـن  الجزائـر  يف  الريـايض 
الواقـع  إىل  القوانـن  منطـق 
مداخلـة  تليهـا  املأمـول"، 
للروفيسـور بن حديد يوسـف 
املنشـآت  تسـيري   " بعنـوان 
االحـرتاف  ظـل  يف  الرياضيـة 
سـتكون  كمـا  الريـايض"، 
متبوعـة بمداخلـة أمن سـبية 
بعنـوان " االحـرتاف الريـايض 

الجزائـر". يف 
وبعـد إجـراء مناقشـة عامة 
املداخـات،  مجمـل  حـول 
بتوصيـات  األشـغال  تختتـم 
وتكريمـات لبعـض املتدخلـن 

واملشـاركن.

�لنائب محمد �أنو�ر بو�سويط 
ي�سارك في جل�سات �للجنة 

�لد�ئمة لل�سلم و�لأمن �لدوليين

يوم برلماني حول تمويل 
�لأندية �لريا�سية

باإلضافة الى أشغال منتدى الشباب البرلمانيين 

تنظمه لجنة الشباب والرياضة والنشاط 
الجمعوي...

فريال/ت

و  القانونيـة  الشـؤون  لجنـة  عقـدت 
اإلداريـة وحقـوق اإلنسـان والتنظيم املحي 
وتهيئـة اإلقليـم والتقسـيم اإلقليمي ملجلس 
األمـة، اجتماعـا بمقـر املجلـس، برئاسـة 
اللجنـة،  رئيـس  نائـب  لعويـر،  صالـح 
رئيـس  نائـب  نـارص،  حمـود  حـرضه 
مجلـس األمـة، املكلـف بشـؤون التريـع 
املجلـس  و  الحكومـة  مـع  العاقـات  و 
الشـعبي الوطني، اسـتمعت فيـه إىل عرض 
العاقـات  قدمتـه بسـمة عـزوار، وزيـرة 
مـع الرملـان، ممثلـة الحكومة، حـول نص 
القانـون العضـوي املعدل واملتمـم للقانون 
العضـوي رقـم 12-16 الذي يحـدد تنظيم 
املجلـس الشـعبي الوطنـي ومجلـس األمة، 
وعملهما، وكـذا العاقـات الوظيفية بينهما 

وبـن الحكومـة.
ويف كلمـة لـه يف مسـتهل االجتمـاع، ذكر 
اللجنـة،  رئيـس  نائـب  لعويـر،  صالـح 
بأهمية هـذا النص الذي يهـدف إىل مواءمة 
مقتضيـات  مـع  الرملـان  غرفتـي  عمـل 
دسـتور الفاتـح مـن نوفمـر 2020، و إىل 
صاحيـات  التريعيـة  السـلطة  إعطـاء 
أوسـع تمكنها مـن أداء مهامها الدسـتورية 
بفعاليـة. كمـا يوضـح أكثر شـكل العاقة 
مـع السـلطة التنفيذية ويعطـي صاحيات 
عمـل  عـى  الرقابـة  مجـال  يف  أوسـع 

الحكومـة.
ومـن جهتها أوضحـت ممثلـة الحكومة، 
خـال عرضهـا أن التعديـات الـواردة عى 
نـص القانـون العضـوي، تنـدرج يف إطار 
التـي  املقتضيـات  مـع  أحكامـه  تكييـف 
أقرهـا التعديـل الدسـتوري والتـي تدخـل 
ضمـن اإلصاحـات التـي وعـد بهـا رئيس 
الجمهوريـة عبـد املجيـد تبـون، مـرزة أن 
هـذه التعديـات، خاصة ما تعلـق بالرقابة 
الرملانيـة، تصبو إىل تمكن اللجـان الدائمة 
التـام مـع  لغرفتـي الرملـان، وبالتنسـيق 
الحكومـة  الحكومـة، مـن سـماع أعضـاء 
بخصـوص كل مسـألة تتعلـق باملصلحـة 
العامـة، و إلـزام الحكومة بتقديـم الوثائق 

يطلبهـا  التـي  الرضوريـة  واملعلومـات 
أعضاء الرملان بمناسـبة ممارسـة مهامهم 
تكتـيس  التـي  تلـك  باسـتثناء  الرقابيـة، 
طابعـا رسيـا أو اسـرتاتيجيا. كمـا أكـدت 
القانـون  نـص  أن هـذا  الحكومـة  ممثلـة 
العضـوي يمنـح أعضـاء الرملـان إمكانية 
اسـتجواب الحكومـة يف أيـة مسـألة وطنية 
و وإمكانيـة اسـتواجلها عـن حـال تطبيق 
الدسـاتري  تاريـخ  يف  كسـابقة  القوانـن، 

الجزائريـة.
وفيمـا يخـص الجانـب التريعـي، فقد 
ذكـرت ا عـزوار إضفـاء الطابـع القانوني 
خـال  مـن  االسـتعجال  إجـراء  عـى 
اسـتحداث فـرع جديـد يضبـط كيفيـات 
واملصادقـة  القوانـن  مشـاريع  دراسـة 
عليهـا وفـق هـذا اإلجـراء... موضحـة أن 
حـدد،  العضـوي،  القانـون  هـذا  نـص 
مبدئيـا، أجل عـرة أيام )10( عـى األكثر 
للمصادقـة النهائيـة عى مشـاريع القوانن 
التـي تكتـيس خصوصيـة أو أولويـة، مـع 
إخضاعهـا للدراسـة واملناقشـة والتصويت 

العاديـة. االجـراءات  حسـب 
بإجـراء  املتعلـق  البنـد  وبخصـوص    
التصويت مع املناقشـة املحـدودة، اوضحت 
السـيدة وزيـرة العاقـات مـع الرملـان ان 
النـص يتضمـن إجـراءا يهـدف إىل ضبـط 
اللجنـة  يمكـن  اإلجـراء، حيـث  وتوضيـح 
حتـى  تشـكيلتها  توسـيع  مـن  املختصـة 
يتسـنى ألكـر عـدد مـن أعضـاء الرملـان 
إبـداء آرائهـم وماحظاتهم حول مشـاريع 

تكـون محـل  التـي  القوانـن  واقرتاحـات 
هـذا اإلجـراء، مـع احتفـاظ مكتـب الغرفة 
املعنيـة بحقـه يف قبـول أو رفـض طلـب 
الحكومـة إجـراء التصويـت مـع املناقشـة 
هـذا  املحـدودة. وجـاء ضمـن مقرتحـات 
النـص أيضـا إلغـاء رشط العـدد للمبادرة 
صيغـة  إدراج  وكـذا  القوانـن،  باقـرتاح 
للتصويت عى مشـاريع القوانـن بالطريقة 
اإللكرتونيـة، إىل جانـب اسـتكمال إجراءات 
األعضـاء،  املتسـاوية  اللجنـة  اسـتدعاء 
أو  األول  الوزيـر  تبليـغ  بالتنصيـص عـى 
رئيـس الحكومـة، حسـب الحالـة، فوريـا، 
بعـد حـدوث الخاف بـن غرفتـي الرملان 
حـول أحكام نـص القانون محـل الخاف، 
مـن قبـل رئيـس الغرفـة التـي حصل عى 
لطلـب  أويل  كإجـراء  الخـاف،  مسـتواها 
اسـتدعاء اجتمـاع اللجنـة. كما كـّرس هذا 
املـروع مـدة الـدورة الرملانيـة العاديـة 
املحـددة بعـرة )10( أشـهر كأقـى حد 
تجسـيدا ملا جـاء به املؤسـس الدسـتوري.

وأعضـاء اللجنة أثنـاء مناقشـتهم لنص 
القانـون، ثمنـوا مـا تضمنه هـذا النص من 
أحـكام تعـزز من املهـام الرقابيـة لغرفتي 

الرملان. 
للتذكـري، فـإن لجنـة الشـؤون القانونية 
واإلداريـة وحقوق اإلنسـان والتنظيم املحي 
وتهيئـة اإلقليـم والتقسـيم اإلقليمي تعكف 
عـى إعـداد تقريرهـا التمهيـدي حول نص 
القانـون لتقديمـه يف الجلسـة العامـة التي 

سـيعقدها املجلـس يف وقـت الحق.

عقـدت املجموعـة االستشـارية رفيعة املسـتوى 
ملكافحـة اإلرهـاب والتطـرف العنيـف، اجتماعهـا 
الثالـث للنـداء مـن أجل السـاحل حـول موضوع 
مـن  األمنيـة  التهديـدات  تأثـري  مـن  "التخفيـف 
منطقـة  يف  الصمـود  عـى  القـدرة  بنـاء  خـال 
خطـورة  عـى  املشـاركون  واجتمـع  السـاحل". 
العمـل  تكثيـف  اىل  ودعـوا  السـاحل  يف  الوضـع 
الرملانـي واإلنسـاني للخـروج باملنطقـة إىل وضع 
اكثـر سـلما وأمانـا بـإرشاك كل القـوى الفاعلـة.
الثانـي  و هـذا وأشـاد املشـاركون باالجتمـاع 
لهذه السلسـلة املنعقـد بالجزائر يومـي 26 و 27 

فرايـر 2023 تحـت عنـوان "إرشاك املجتمعـات 
مـن  والوقايـة  اإلرهـاب  مكافحـة  يف  املحليـة 
التعصب" كما شـاهدوا عرضا مسـجا لألشـغال، 

مثمنـن يف الختـام مخرجاتهـا.
وأثنـاء تدخلـه يف النقـاش أكـد رئيـس الوفـد 
الرملانـي، املشـارك يف أشـغال الجمعيـة العامة ال 
146 السـيد منـذر بـودن بـأن االزمة يف السـاحل 
تداعيـات عـى  لهـا  وأصبحـت  األبعـاد  متعـددة 
األمـن اإلقليمـي و الـدويل، حيـث ولـدت أزمـات 
أخـرى بنفـس التعقيد عى غـرار االتجـار بالبر 
و انتشـار االسـلحة و الهجـرة غري الرعيـة التي 

يتفاقـم عـدد ضحاياها يف حـوض البحـر األبيض 
املتوسـط يوميـا أيـن يحـاول اآلالف العبـور نحو 
الضفة الشـمالية أمـا يف غد أفضـل.، ملفتا إىل أن 
هذه األخـرية أصبحت تسـتدعي معالجـة حقيقية 
أساسـها االسـتثمار يف التنميـة واالسـتقرار األمني 
باعتبارهمـا أفضـل آليـة لرتقيـة السـلم واألمن يف 
هـذه املنطقـة الهشـة.  وأوضح بودن  أنـه البد من 
إرشاك الـدول الكـرى يف معالجـة أزمـة السـاحل 
وإيجـاد حلـول ميدانية فعليـة توحـد كل الجهود 

للقضـاء عـى آفـة اإلرهـاب و تجفيـف منابعه.

سـاحي،  بلقاسـم  الروفيسـور  أشـاد 
األمـن العـام للتحالـف الوطنـي الجمهـوري،  
باملكاسـب املحققة يف مجال الحقوق السياسـية 
و االقتصاديـة و االجتماعيـة للمـرأة يف بادنـا 
منـذ االسـتقال و ال سـيما بمناسـبة تعديـل 
الدسـتور لعام 2020، وأرشف ساحي بمناسبة 
االحتفـال بالعيـد العاملي لحقوق املـرأة، األمن 
العـام للحـزب  الروفيسـور بلقاسـم سـاحي 
عى أشـغال نـدوة احتفالية بديوان مؤسسـات 

الشـباب محمـد اسـياخم بالبويـرة. وتطـرق 
األمـن العـام للتحديات التي تواجههـا املرأة، ال 
سـيما تلك املرتبطـة بالتحكـم يف الرقمنة و كذا 
التكنلوجيـات الحديثة لإلعـام و االتصال، عى 
اعتبـار أن عيـد املـرأة لعـام 2023 جـاء تحت 
شـعار "ابتكار و تكنولوجيا يف خدمة املسـاواة 
بـن الجنسـن : من أجـل عالم رقمـي مدمج".
للحـزب  العـام  األمـن  ثمـن  أن  بعـد  و 
مختلـف  عـر  الجزائريـة  املـرأة  اسـهامات 

املباركـة  التحريـر  ثـورة  سـيما  ال  املراحـل، 
و مرحلـة بنـاء الدولـة الوطنيـة و كـذا إبـان 
العريـة السـوداء. كمـا دعـا الحـزب لتدارك 
النقائـص و االختاالت املسـجلة ضمـن قانون 
االنتخابـات و التي أدت إىل تراجـع تمثيل املرأة 
يف املجالـس املنتخبـة منـذ 2021، و كـذا إىل 
ترقيـة مشـاركة املـرأة يف الحياة السياسـية و 
العامة و يف سـوق الشـغل، و تعزيز الرتسـانة 
و  العنـف  أشـكال  كل  ملحاربـة  التريعيـة 

ترقيـة  إىل  باإلضافـة  املـرأة،  ضـد  التحـرش 
منظومـة القيـم املجتمعيـة مـن أجـل ضمـان 
كرامـة املـرأة باعتبارها مواطن كامـل الحقوق 
مـا  مـع  أقـل،  درجـة  مـن  مواطـن  ليـس  و 
يتطلبـه األمـر مـن محاربـة األفـكار الرجعية 
و املتزمتـة التـي تنتقـص مـن كرامة املـرأة و 
قدراتهـا الفكريـة بسـبب تريـرات واهيـة و 

الروحـي. و  الحضـاري  ملوروثنـا  مغلوطـة 

عزوار تعرض مشروع القانون الناظم للعالقة بين الحكومة والبرلمان 

بالعاصمة المنامة البحرين

دعا لتدارك النقائص و االختالالت المسجلة ضمن قانون االنتخابات

)مملكـة  باملنامـة  تواصلـت، 
البحريـن(، اجتماعـات الجمعيـة 
الرملانـي  لاتحـاد  العامـة 146 
فيهـا  تشـارك  التـي  الـدويل، 
الجزائـر بوفـد برملانـي مشـرتك 
السـيد  يرأسـه  الغرفتـن  بـن 
رئيـس  نائـب  منـذر،  بـودن 

الوطنـي. الشـعبي  املجلـس 
يف  الرملانـي  الوفـد  وشـارك 
الحاكـم  للمجلـس   211 الـدورة 
والـذي تم فيـه اسـتعراض بنود 
جـدول أعمال الجلسـة الصباحية 
واملتعلقـة بتقريـر الواقـع واألثر 
لاتحـاد الرملانـي الـدويل للعـام 
2022 وكـذا النظـر يف الطلبـات 
املتعلقـة بالعضويـة يف االتحـاد. 
كما أسـفر هـذا االجتمـاع عن 
إطـاق حملـة االتحـاد املتعلقـة 

باملنـاخ  تحت شـعار" الرملانات 
مـن أجـل الكوكب".

 وتجـدر اإلشـارة، أن الجمعية 
أشـغالها  افتتحـت  قـد  العامـة 
أمسـية  اعتمـدت  و  السـبت 
التصويـت  طريـق  عـن  اليـوم 
املـدرج  الطـارئ   البنـد  عـى 
واملوسـوم  أعمالهـا  جـدول  يف 
إىل  والدعـوة  الوعـي  "إذكاء  ب  
اتخـاذ إجـراءات بشـأن األزمات 
اإلنسـانية الخطـرية التـي تؤثـر 
أفغانسـتان،  شـعوب  عـى 
والجمهوريـة العربيـة السـورية، 
وتركيـا، وأوكرانيـا، والجمهورية 
اليمنيـة، وبلـدان أخرى، وبشـأن 
لـدى  خاصـة  الضعـف  أوجـه 

واألطفـال". النسـاء 

وفد �لبرلمان �لجز�ئري ي�سارك 
في �لجتماع 211 للمجل�س �لحاكم

10 �أيام على �لأكثر للم�سادقة �لنهائية على م�ساريع �لقو�نين 
�لتي تكت�سي خ�سو�سية 

�لمجموعة �ل�ست�سارية رفيعة �لم�ستوى لمكافحة �لإرهاب و�لتطرف 
�لعنيف تعقد �جتماعها �لثالث من �أجل �ل�ساحل  

�ساحلي ي�سيد بالمكا�سب �لمحققة في مجال �لحقوق �ل�سيا�سية و �لقت�سادية و �لجتماعية للمر�أة
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تمويل مطاعم “الهالل” خالل شهر رمضان 

أكد على ضرورة تطوير صناعة صيدالنية دقيقة

الصناعـة  وزيـر  أعلـن 
الصيدالنيـة, عـي عـون, تنظيـم 
شـهر  جزائري-تونـيس,  ملتقـى 
جـوان املقبـل بواليـة قسـنطينة, 
يف إطـار تدعيـم وتعزيـز الراكة 
بـن البلديـن يف مجـال الصناعـة 

الصيدالنيـة.
وعـى هامـش زيارتـه لوحـدة 
إنتـاج تابعـة ملجمـع "صيـدال" 
بالحـراش )الجزائـر العاصمـة(, 
التونـيس,  الصحـة  وزيـر  رفقـة 
تونـس  سـفري  و  املرابـط,  عـي 
بالجزائـر, رمضـان الفايض, قال 
عـون أن امللتقـى "الـذي سـيدوم 
قسـنطينة,  بواليـة  يومـن  ملـدة 
تونسـين  خـراء  بـن  سـيجمع 
القـدرات  لدراسـة  جزائريـن  و 
بـن  الراكـة  وفـرص  املتاحـة 
البلديـن والتـي تسـمح بتكثيـف 
املـدى  عـى  الثنائـي  التعـاون 

البعيـد". و  املتوسـط 
أكـد عـون عـى رضورة  كمـا 
تطويـر صناعة صيدالنيـة دقيقة 
بن البلديـن للخروج مـن التبعية 
املحتكـرة  األجنبيـة  للـركات 
يمكـن  انـه  مضيفـا  لألسـواق, 
الهـدف ب"تكثيف  تحقيـق هـذا 

حجـم  وأن  خاصـة  التعـاون 
السـوق بن البلدين يقـدر بحوايل 

نسـمة". مليـون   60
الوزيـر  عـر  جهتـه,  مـن 
للدعـم  امتنانـه  عـن  التونـيس, 
الجزائـر  طـرف  مـن  املقـدم 
لتونـس واعاناتهـا خاصـة خال 
فـرتة جائحـة كوفيـد19-, مرزا 
باملناسـبة أهميـة التعـاون لرفـع 
األدويـة  وتوفـري  االنتـاج  قيمـة 
بمـرض  املتعلقـة  تلـك  خاصـة 

الرسطـان.
الوزيـران  جولـة  وخـال 
باملجمـع, تـم تقديم عـرض حول 
انتـاج  كيفيـة  و  عمـل  مخطـط 
املـواد صيدالنيـة باملجمـع، جدير 
بالذكـر أن هاتـه الزيـارة جـاءت 
بعد اسـتقبال السـيد عون للسـيد 
املرابـط, بمقـر الـوزارة, أيـن تم 
إىل  تهـدف  بمحادثـات  القيـام 

الثنائـي. التعـاون  تكثيـف 
و تأتـي زيارة الوزيـر التونيس 
للجزائـر يف إطـار أشـغال الدورة 
الصحـة  وزراء  ملجلـس  ال58 
العـرب الـذي تحتضنـه الجزائـر 
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كمؤسسـة  التزامهـا  ُمعـززة 
مسـؤولة مجتمعيـاً، نظمـت اريـدو 
بـأوالد  املتواجـد  بمقرهـا   ، اإلثنـن 
فايـت، بالجزائر العاصمة، مراسـيم 
التوقيـع عـى اتفاقيـة الراكـة مع 

الجزائـري. األحمـر  الهـال 
وتـم التوقيع عـى اتفاقية الراكة 
هـذه من قبل رئيسـة الهـال األحمر 
ابتسـام  الدكتـورة  الجزائـري، 
باإلنابـة  العـام  واملديـر  حمـاوي، 
رونـي  الجزائـر،  الريـدو  ملؤسسـة 
طعمـه، وذلـك بحضـور اإلطـارات 
لــلموسسة وممثلـن عـن  املسـرّية 

الجزائـري. األحمـر  الهـال 
بمقتىض هـذه الراكـة الجديدة، 
األحمـر  الهـال  اريـدو  سـرتافق 
الجزائـري يف مهامـه النبيلـة لفائدة 
مـن  وذلـك  الجزائـري،  املجتمـع 
خـال تجسـيد العديد من املشـاريع 
اإلنسـانية والخرييـة، ووضع برنامج 
عمـل مشـرتك ينـدرج ضمـن إطار 

التضامـن الوطنـي.
ويتعّلـق األمر السـيما بمسـاهمة 
اريـدو يف تمويـل مطاعـم "الهال" 
 ،2023 رمضـان  شـهر  خـال 
قبـل  مـن  افتتاحهـا  سـيتم  التـي 
لفائـدة  الجزائـري  األحمـر  الهـال 
مناطـق  مختلـف  عـر  الصائمـن 
الوطـن، وتوزيع قفف عـى العائات 
الهـال األحمـر  املعـوزة، ومرافقـة 
الجزائـري مـن خـال وضـع تحت 
ترفهـم وسـائل التواصـل للصوت 
للربـط  وسـائل  وكـذا  والبيانـات 
العـايل،  التدفـق  ذات  باألنرتنـت 
يف  مـروع  تجسـيد  إىل  باإلضافـة 
وكـذا  املسـتدامة  التنميـة  مجـال 
مبـادرات أخـرى لفائـدة الطبقـات 

املجتمـع. الهشـة مـن 
وبمناسـبة توقيـع هـذه الراكة، 
األحمـر  الهـال  رئيسـة  رصحـت 
ابتسـام  الدكتـورة  الجزائـري، 
فخـورون  جـد  "نحـن  حمـاوي: 
بتجسـيد هـذه الراكة مع مؤسسـة 
اريـدو التـي تظـل رشيـكا وفيـا لنا 
منـذ 2008. تعتـر هـذه االتفاقيـة 
دافـع إضـايف لتحقيـق العديـد مـن 
لفائدة  الوطنية  التضامنية  املشـاريع 
املجتمـع.  مـن  الهشـة  الطبقـات 
نـود أن نشـكر املؤسسـة عـى الثقة 

األحمـر  الهـال  يف  وضعتهـا  التـي 
الجزائـري، كما نأمـل يف تعزيز هذه 
الراكـة سـويا مـن خـال إنجـاز 
العديـد مـن العمليـات عـى امليدان، 
والتـي تهـدف إىل مسـاعدة الفئـات 

املحتاجـة مـن املجتمـع"  
مـن جانبـه، رصح املديـر العـام 
تفتخـر   " طعمـه:  رونـي  باإلنابـة 
اريـدو تجديـد التزامهـا إىل جانـب 
الـذي  الجزائـري،  األحمـر  الهـال 
منـذ  وذلـك  امُلميـز  الريـك  يظـل 
سـنوات عديـدة. مـن خـال هـذه 
االتفاقيـة، نسـعى سـويا اىل تحقيق 
العديـد مـن األعمـال الخرييـة وذات 
ستسـمح  والتـي  العامـة،  املنفعـة 
لنـا مـن دون أدنـى شـك بتعزيـز 
املسـؤولية  إطـار  يف  جهودنـا 
املجتمعيـة للمؤسسـة. يعتـر شـهر 
مثاليـة  فرصـة  املبـارك،  رمضـان 
مواطنـة  مؤسسـة  قيـم  إلبـراز 
ملتزمـة داخـل املجتمـع الجزائـري 
والتـي ترتجـم بالوحـدة، والتضامن 
والتـآزر. كمـا أغتنـم هـذه الفرصة، 
ألتقدم بإسـمي وباسـم كافـة عمال 
، بأطيـب تمنياتنـا بالصحـة واليمن 
والـركات لـكل الشـعب الجزائـري 
بمناسـبة شـهر رمضـان الكريـم."
تجدر اإلشـارة أن اريـدو والهال 
منـذ  أطلقـا،  الجزائـري  األحمـر 
2008، العديـد من املبادرات الخريية 
املجتمـع.  لصالـح  والتضامنيـة 
يتعلـق األمـر بافتتاح مطعـم اريدو 
رمضـان،  شـهر  طـوال  للصائمـن 
قفـف رمضـان ووجبـات  وتوزيـع 
إفطـار للصائمن والعائـات املعوزة 
عـر العديد مـن الواليـات، باإلضافة 
إىل تقديـم األدوات املدرسـية للتاميذ 
زيـارات  وتنظيـم  املحتاجـن، 
مختلـف  عـر  املـرىض  لألطفـال 
وتزويـد  االستشـفائية  املؤسسـات 
الطبيـة  باملعـدات  املستشـفيات 
والوقائيـة خـال جائحـة كورونـا.
كمؤسسـة مواطنة، تعمـل اريدو، 
العمليـات  وتثمـن  ترقيـة  عـى 
التزامهـا  عـن  وتؤكـد  التضامنيـة 
ذات  املبـادرات  دعـم  يف  الثابـت 
املجتمـع  داخـل  العامـة  املصلحـة 

الجزائـري.

الوطني

السـلكية  واملواصـات  الريـد  قـال وزيـر 
امـس  تريكـي،  بيبـي  كريـم  والاسـلكية، 
يف  باألنرتنـت  التغطيـة  نسـبة  إن  الثاثـاء، 

املنطقـة. يف  األحسـن  الجزائـر 
وكشـف تريكي خال جلسـة اسـتماع أمام 
اللجنـة املختصـة بالرملـان، أن عـدد املنـازل 
املتصلـة باألنرتنـت الثابـت يف الجزائـر بلغ 5 
مايـن منـزل، فيمـا بلـغ عـدد املشـرتكن يف 
شـبكة أنرتنـت الهاتـف النقـال، 43 مليـون 

. كا مشرت
مـن جانب آخر، أشـار املتحـدث إىل التدابري 
التـي اتخذهـا القطاع تحسـبا لشـهر رمضان 
امُلعظـم، عـى رأسـها توفـري السـيولة املاليـة 
الازمـة عى مسـتوى كافـة املكاتـب الريدية 
يف  املسـجلة  الزيـادات  صـب  مـع  بالتـوازي 
أجـور املوظفـن وصب منحـة رمضـان وكذا 
عن تسـبيق صب معاشـات ومنـح املتقاعدين 

وذوي الحقـوق.
ويف ذات السـياق، أكـد الوزيـر عى رضورة 
ضمـان السـري الحسـن ملكاتب الريـد وتوفري 
املواطنـن،  السـتقبال  املائمـة  الظـروف 
مـن خـال تجنيـد املـوارد البريـة لضمـان 

مسـتوى  عـى  الشـبابيك  وعمـل  جاهزيـة 
الريديـة واالسـتغال األمثـل لهـا. املكاتـب 

وفيما يخص سـري الشـبابيك اآلليـة للنقود، 
ذكـر املسـؤول األول يف القطـاع أن مصالحـه 
سـجلت زيـادة معتـرة قـدرت بــ 42 باملائة 
لريـد  للنقـود  اآلليـة  الشـبابيك  حظـرية  يف 
الجزائر بعــد اقتنـاء 600 شـباك جديد، كما 
يجـري فتح فضـاءات رقميـة حرة للشـبابيك 

اآلليـة عى مسـتوى مختلـف واليـات الوطن.
ضمـان  عـى  الحـرص  عـى  شـدد  كمـا 
للنقـود  اآلليـة  الشـبابيك  جاهزيـة كل هـذه 
تزويـد  عـى  السـهر  بالشـبكة،  واتصالهـا 
املاليـة  بالسـيولة  للنقـود  اآلليـة  الشـبابيك 
الازمـة بصورة دائمة، ال سـيما خـال الفرتة 
الليليـة وأيـام العطـل وأيـام نهاية األسـبوع.

كشـف، الرئيـس املدير العـام للمجمع, مراد 
عجـال، أنـه ارتفعـت قيمـة االسـتثمارات التي 
حققهـا مجمـع سـونلغاز خـال عـام 2022 

لتصـل اىل 284 مليـار دج.
وأوضـح عجـال يف كلمـة لـه خـال لقـاء 
تقييمـي جمعـه بإطـارات املجمـع، بحضـور 
وزير الطاقـة و املناجم, محمـد عرقاب أن هذه 
"االسـتثمارات الكبـرية" توجهـت نحو مجاالت 
انتـاج ونقـل و توزيـع الكهربـاء و الغـاز مـا 
سـمح ب" تعزيـز القدرة املركبة املقـدرة حاليا 
بأكثـر مـن 25180 ميغـاواط، كمـا عززت من 

شـبكتها الخاصـة بنقـل الكهربـاء والغاز".
وكان املجمع قد اسـتثمر برسـم سنة 2021 
مـا قيمتـه 231 مليار دج، وفـق حصيلة رقمية 
للمجمـع وزعت عى وسـائل االعـام خال هذا 
اللقـاء الـدوري فيمـا انتقل رقم اعمـال املجمع 
مـن 457 مليار دج سـنة 2021 اىل 480 مليار 

دج خال العـام املنرم.
ويف اسـتعراضه إلنجـازات الركـة يف اطار 
اسـتكمال تنفيـذ برنامـج رئيـس الجمهورية, 
ال سـيما يف ربـط مناطـق النشـاط و املحيطات 
بالطاقـة,  املعزولـة  املناطـق  و  الفاحيـة 
لفـت عجـال اىل انجـاز 2805 مـروع ربـط 
بالغـاز  ربـط  مـروع   2577 و  بالكهربـاء 

املعزولـة. للمناطـق 
وبشـأن ربـط املسـتثمرين والصناعين فقد 
جـرى تسـليم 942 مـروع ربـط بالكهربـاء 
تـم  فيمـا  الخدمـة  دخلـت حيـز   850 منهـا 
تسـليم 370 مـروع ربـط بالغـاز الطبيعـي 
منهـا 304 مـروع هـي حاليا حيـز الخدمة .

أمـا يف املجال الفاحـي، ذكر الرئيـس املدير 
العـام للمجمـع ان سـونلغاز انتهت مـن انجاز 
بالطاقـة,  فاحيـة  مسـتثمرة   29324 ربـط 
منهـا 26126 دخلـت حيـز الخدمة, مـرزا أن 
معـدل التغطيـة بالطاقـة الكهربائيـة وطنيـا 
بلـغ 99 باملائـة فيمـا تجاوز مسـتوى التغطية 

65 باملائة. بالغـاز الطبيعـي 
ويأتـي ذلـك -يقول عجـال- "لخدمـة أكثر 
مـن 11 مليـون زبـون يف الكهربـاء و اكثر من 

7 مايـن زبـون يف الغـاز الطبيعي".
مـن جانب آخـر, وبخصوص فـرع الطاقات 
املتجـددة, شـدد السـيد عجـال عـى "الـدور 
املهـم و الفاعـل" الـذي باتـت تلعبـه الركـة 
الـذي  املـروع  اىل  مشـريا  النشـاط,  هـذا  يف 
ب15  واملتعلـق  بإنجـازه  الركـة  سـتتكفل 
محطـة للطاقـة الشمسـية الكهروضوئيـة عر 

11 واليـة.
مؤخـرا  تـم  الـذي  املـروع  ان  وأوضـح 

اطـاق املناقصة املتعلقـة به له طاقـة اجمالية 
ب 2000 ميغـاواط فيمـا تـرتاوح قـدرة انتاج 

كل محطـة بـن 80 و 220 ميغـاواط.
ذات  -يتابـع  املشـاريع  هـذه  وتضـاف 
املنشـآت  مرافقـة  جانـب  "اىل  املسـؤول- 
يف  تنفيذهـا  تـم  التـي  الكـرى  االسـرتاتيجية 
الجمهوريـة  لرئيـس  الجديـدة  الرؤيـة  اطـار 
عبـد املجيـد تبـون حيـث ان سـونلغاز تكـون 
قـد اندمجت و بشـكل تـام فيما يتعلـق بتنفيذ 
عـدد مـن املشـاريع االسـرتاتيجية للبـاد منها 
مـروع مصنع تحويـل الفوسـفات و مروع 
غار جبيـات و مشـاريع محطـات تحلية مياه 
البحـر, هـذا إضافـة اىل مرافقة مشـاريع املدن 

الجديـدة و املجمعـات السـكنية".
التـي تعمـل عليهـا  الرامـج  ومـن ضمـن 
الركـة ذلـك املتعلق بتزويـد بيـوت املواطنن 
احـادي  غـاز  انـذار ضـد ترسبـات  بأجهـزة 
أكسـيد الكربـون والـذي انطلـق مؤخـرا فيما 
املديـر  الرئيـس  -يضيـف  سـونلغاز  تعتـزم 
العـام- انجـاز 1000 نقطة شـحن للسـيارات 

الكهربائيـة.
مـن  املسـتدامة  التنميـة  و  البيئـة  حمايـة 
طاقويـة  تكنولوجيـات  عـى  االعتمـاد  خـال 

نظيفـة". و  مسـتدامة 

توجت أشـغال الجمعية العامـة االنتخابية، 
العمـل  ألربـاب  الجزائريـة  الكنفيدراليـة 
املواطنـن، " كابـيس"، والتي تضمنـت إعادة 
تجديـد الهيئـات املسـرية للكنفيدراليـة مـن 
طـرف أعضائها املشـاركن توجـت ب بتزكية 
رحمـون زرقون رئيسـا جديـدا للكونفدرالية 
خلفـا ملحمـد سـامي عاقـي املنتهيـة واليته، 

خال  وذلـك 
تـم  أنـه  للكونفدراليـة،  بيـان  يف  وجـاء 
رئيـس  زرقـون  رحمـون  املرتشـح،  تزكيـة 
مكتـب منظمتنـا بوالية ورقلـة وعضو مجلس 
اإلدارة باإلجمـاع رئيسـا جديـدا للكنفيدرالية 
الجزائريـة ألربـاب العمـل املواطنـن، وكـذا 
تشـكيلة أعضاء مجلـس اإلدارة، وهي العملية 
لبنـود  التـام  االحـرتام  ضمـن  تمـت  التـي 
القانـون الداخـي والقانون العضـوي املتعلق 

بالجمعيـات.
املنتخـب  الرئيـس  التـزم  السـياق،  ويف 

العمـل  األربـاب  الجزائريـة  للكنفيدراليـة 
بمواصلـة  زرقـون،  رحمـون  املواطنـن، 
تقويـة وترقيـة عمـل منظمتنـا لتقـى دائمـا 
رائـدة كقـوة اقرتاح وفاعـل مؤثـر يف النقاش 
االقتصـادي الوطنـي، ولكـن دائمـا يف إطـار 
خدمـة االقتصـاد الوطنـي، ومن أجـل إنجاح 
االقتصـادي،  لإلنعـاش  الطمـوح  املـروع 
لكونـه مقتنـع بأنـه يشـكل فعـا مخطـط 

األخـرية.  الفرصـة 
انـه  ذاتهـا  الكونفدراليـة  وأوضحـت 
القضايـا  كل  حـول  املرافعـة  سـتواصل 
تنويـع  االقتصاديـة،  بالسـيادة  الصلـة  ذات 
االقتصـاد الوطنـي والتصديـر، حيـث تقـدم 
مقرتحـات قوتـة وواقعيـة حـول كل القضايا 
التـي تهم وترهن مسـتقبل االقتصـاد الوطني 
ضمـن مقاربـة ميزتهـا الشـفافية، وتكـون 
بنّـاءة ويف إطـار الحوار والتشـاور وباألخص 
تكـون متفتح عـى جميع الفاعليـن والركاء 

االقتصاديـن. 
وأضـاف البيـان ذاته، أنه كّرسـت الجمعية 
الجزائريـة  للكنفيدراليـة  االنتخابيـة  العامـة 
ألربـاب العمل املواطنـن رسـميا نهاية عهدة 
محمـد سـامي عاقـي التـي عرفت مشـاركة 
قياسـية للمنخرطن عر كامل ربـوع الوطن.
 وأشـارت الجمعيـة العامـة للكنفيدراليـة 
الجزائريـة ألربـاب العمـل املواطنـن بالعمل 
الكبـري الـذي أنجزه الرئيـس املنتهيـة عهدته 
العاليـة  وبخصالـه  عاقـي،  سـامي  محمـد 
والتسـيري  العمـل  اخاقيـات  احـرتام  سـيما 
طـوال أربـع سـنوات، والتـي كرسـها بـكل 
تتميـز  بنـاء منظمـة  مسـؤولية شـفافية يف 
بالعمـل الجـدي واملصداقيـة ضمـن مقاربـة 
فيهـا  وضعـت  حيـث  وواقعيـة،  عقانيـة 
املصلحـة الجماعيـة والوطنيـة أوال وقبـل كل 

. يشء 

أكد على ضرورة ضمان السير الحسن لمكاتب البريد
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تريكي: ن�سبة �لتغطية بالأنترنت في �لجز�ئر �لأح�سن
 في �لمنطقة

��ستثمار�ت �سونلغاز �رتفعت �إلى 284 مليار دج في 2022

تزكية رحمون زرقون رئي�سا جديد� للكنفيدر�لية 
�لجز�ئرية لأرباب �لعمل �لمو�طنين 

اسكندر ا

فريال/ت

كامليا.س

فريال/ت فريال/ت

عون: تنظيم ملتقى جز�ئري-
تون�سي جو�ن �لمقبل

�وريدو و�لهالل �لأحمر �لجز�ئري 
يلتزمان بتج�سيد �لعديد من 
�لم�ساريع �لإن�سانية و�لخيرية



07 الثالثاء 14 مارس 2023م 
الـموافق لـ 21 شعبان 1444 هـ

محمـد  واملناجـم،  الطاقـة  وزيـر  أكـد، 
عرقـاب، بخصـوص ربـط املناطـق املعزولة 
بالكهربـاء والغـاز، بأنـه قـد تـم منـذ سـنة 
2020، ربـط 2 805 مـروع ربط بالكهرباء 
و2 577 ربـط بالغـاز، وقـد سـمحت هـذه 
املشـاريع بربـط 71 682 منـزل بالكهربـاء 

الطبيعـي. بالغـاز  924 منـزل  و256 
وأضـاف الوزيـر، أمـا فيمـا يتعلـق بربط 
الكهربائيـة  بالطاقـة  الفاحيـة  املسـتثمرات 
والتـي شـملت 57 000 مسـتثمرة عر الرتاب 
الوطنـي، وأما فيمـا يخص ربط املسـتثمرين 
الصناعيـن فقـد ُحققت نتائج معتـرة يف هذا 

ل. ملجا ا
محمـد  واملناجـم،  الطاقـة  وزيـر  وأرشف 
واملناجـم،  الطاقـة  وزارة  بمقـر  عرقـاب، 
عـى افتتـاح أشـغال نـدوة إطـارات مجمـع 
سـونلغاز، بحضـور إطـارات مـن الـوزارة، 
وبحضـور الرئيـس املديـر العام لسـونلغاز، 
والغـاز،و  الكهربـاء  لجنـة ضبـط  ورئيسـة 
رئيـس سـلطة ضبـط املحروقـات، والسـيد 
مـوارد  لتثمـن  الوطنيـة  الوكالـة  رئيـس 
املحروقـات، واألمـن العام للفدراليـة الوطنية 

والغازيـة. الكهربائيـة  الصناعـات  لعمـال 
ويف كلمتـه االفتتاحيـة، أكـد وزيـر الطاقة 
تلعبـه  الـذي  الكبـري  الـدور  عـى  واملناجـم 
خدمـة  تقـدم  مواطنـة  كركـة  سـونلغاز 
عموميـة لتأمـن التزويـد بالكهربـاء والغـاز 

لجميـع املواطنـن ويف جميـع أنحـاء الـرتاب 
الوطنـي، كمـا أنهـا رشكة تعمل عى تحسـن 
أدائهـا حسـب املعايـري الدوليـة فيمـا يتعلق 

بحمايـة البيئـة والتنميـة املسـتدامة.
الطاقـة  قطـاع  بـأن  الوزيـر  أشـار  كمـا 
واملناجـم يلعـب دورا هاما يف التنميـة املحلية 
وذلـك من خـال مسـاهمته يف توفـري الطاقة 
االقتصاديـة  وللنشـاطات  للسـاكنة  الازمـة 
التـي تعـد كمحـرك للتنميـة وخلـق مناصب 

عمـل وقيمـة مضافـة لاقتصـاد الوطنـي.
وأضـاف الوزير، بـأن رئيـس الجمهورية، 
عبـد املجيـد تبـون، وضـع تلبيـة حاجيـات 
أولويـات  صميـم  يف  الطاقـة  مـن  البـاد 
برنامجـه، وأن القطـاع يرافق جميـع الرامج 
بـادر  وقـد  واملحليـة،  الوطنيـة  التنمويـة 
تنفيـذ  يف  مؤسسـاته  خـال  مـن  القطـاع، 

بعـث  بـرضورة  املتعلـق  الدولـة،  برنامـج 
ديناميكيـة جديـدة لاقتصـاد الوطنـي مـن 
أجـل ضمان تنميـة شـاملة، والـذي يتمحور 
حول ربـط املناطـق املعزولـة، واملسـتثمرات 
الفاحيـة وكـذا املناطـق الصناعيـة ومناطق 
نشـاطات بالكهربـاء والغـاز ،وذلـك بفضـل 
وكل  العمـال  السـيما  الجميـع،  مجهـودات 

سـونلغاز. يف  واملسـؤولن  اإلطـارات 
الرئيـيس  الـدور  اىل  الوزيـر،  أشـار  كمـا 
لسـونلغاز ملسـاندة قطـاع الطاقـة لتحديـد 
أفضـل نمـوذج لاسـتهاك يضمـن انتقـاال 
الركـة  فهـي  وناجـح،  تدريجـي  طاقويـا 
املؤهلـة لتنفيـذ الرنامـج الوطنـي لتطويـر 
الطاقـات املتجـددة، والـذي يتمثـل يف انتـاج 
املتجـددة،  الطاقـة  مـن  ميغـاوات   000  15
نظـرا لتوفرهـا عـى كل املؤهات مـن الخرة 
واملعرفـة واملهـارات الازمة للنجـاح، واختتم 
الوزيـر كلمتـه، بحـث الجميـع عـى تكثيف 
الجهـود لتحقيـق األهـداف املسـطرة للقطاع 
العموميـة  الخدمـة  أداء  مجـال  يف  والسـيما 

النبيلـة التـي ُكلفنـا بهـا جميعـا.
كمـا تم، عـى هامـش هـذا اللقـاء، تكريم 
عـددا مـن عمـال سـونلغاز، نظـري الجهـود 
الكبـرية التـي بذلوهـا ويبذلونها بشـكل دائم 
يف امليـدان ومن أجل تجسـيد برنامـج التنمية 

يف سـونلغاز ويف الجزائـر ككل.

- �لدور �لرئي�سي ل�سونلغاز م�ساندة قطاع �لطاقة لتحديد �أف�سل نموذج لال�ستهالك
- �سونلغاز هي �ل�سركة �لموؤهلة لتنفيذ برنامج �لطاقات �لمتجددة

واملناجـم،  الطاقـة  وزيـر  اسـتقبل 
محمد عرقـاب، بمقـر دائرتـه الوزارية، 
وزيـر الطاقة املكلـف باملـوارد الطبيعية 
يونـس  السـيد  يف جمهوريـة جيبوتـي، 
عـي جيـدي، مرفوقـا بوفـد مـن وزارة 
الطاقـة الجيبوتيـة، يف إطار زيـارة عمل 

الجزائـر. إىل 
وحـرض هـذا االجتمـاع اطـارات مـن 
وزارة الطاقـة واملناجم ورؤسـاء سـلطة 
الوطنيـة  والوكالـة  املحروقـات  ضبـط 

"النفـط"،  املحروقـات  مـوارد  لتثمـن 
ملجمعـي  العامـون  املـدراء  والرؤسـاء 

وسـونلغاز. سـوناطراك 
شـملت  التـي  املحادثـات،  وتركـزت 
بحـث  عـى  الوفديـن،  أعضـاء  الحقـا 
فـرص تطويـر عاقـات التعـاون بـن 
واملناجـم. الطاقـة  مجـال  يف  البلديـن 

واسـتعرض الوزراء فرص االسـتثمار 
البلديـن يف كافـة مراحـل  بـن رشكات 
املحروقـات،  قطـاع  يف  القيمـة  سلسـلة 

وكذلـك سـبل ووسـائل تبـادل الخرات 
والركـة  سـوناطراك  بـن  والتكويـن 

بجيبوتـي. للمحروقـات  الدوليـة 
فـرص  اىل  الجانبـان  تطـرق  كمـا 
انتـاج  مجـال  يف  واالسـتثمار  التعـاون 
ونقـل الكهرباء، وكـذا الصيانة والتكوين 
وتبادل الخـرات بن سـونلغاز والركة 

الجيبوتيـة يف هـذا املجـال.
كمـا مكنـت املحادثـات مـن تحديـد 
الكبـرية  واالسـتثمار  التعـاون  فـرص 

وتوزيـع  تخزيـن  مجـال  يف  املوجـودة 
املـواد البرتوليـة، وكذا يف مجـال التعاون 
وتبـادل الخـرات يف البحـث الجيولوجي 

واملنجمـي.
هـذا  نهايـة  يف  الوزيـران  وأعـرب 
االجتمـاع عـن "الرغبـة املشـرتكة بـن 
البلديـن يف تعزيـز تعاونهمـا يف العديـد 
مـن املجـاالت ذات االهتمـام املشـرتك".
باإلمضـاء  اللقـاءات  هـذه  وسـتتوج 
عـى مذكـرة تفاهم بن البلديـن يف قطاع 

واملناجم. الطاقـة 
كمـا سـيكون لوزيـر الطاقـة املكلف 
باملـوارد الطبيعيـة الجيبوتـي اجتماعـا 
مـع الرؤسـاء املـدراء العامـون ملجمعي 
املعهد  سوناطراك وسـونلغاز، وسـيزور 
وكذلـك   "IAP" للبـرتول  الجزائـري 
لسـوناطراك  والتطويـر  البحـث  مركـز 
CRD، ومحطـة توليـد الكهربـاء برأس 

. ت جنا

البنكيـة  السـيولة  قيمـة  ارتفعـت 
نهايـة  مـع  ملحـوظ  بشـكل  الشـاملة 
الثاثـي الثالث من سـنة 2022 مسـجلة 
1809,1 مليـار دينار، مقابـل 1331,9 
 ،2021 ديسـمر  نهايـة  دينـار  مليـار 
حسـبما أفـاد بـه بنـك الجزائـر، يف آخر 

له. مذكـرة 
الجزائريـة  االنبـاء  وكالـة  ونقلـت 
عـن البنـك ،أنـه يتعلـق األمـر بارتفـاع 
مقارنـة  دينـار  مليـار   477,2 قيمتـه 
2021، وبقيمـة 579,4 مليـار  بنهايـة 
دينـار مقارنـة بسـبتمر 2021، يضيف 
الجزائـر  بنـك  وأوضـح  املصـدر.  ذات 
االقتصاديـة حـول األشـهر  يف مذكرتـه 
التسـعة األوىل من سـنة 2022، أن املبلغ 
اإلجمايل املتـداول يف السـوق النقدية بن 
البنـوك قـد بلـغ 329,3 مليـار دينـار 
 48,5 مقابـل   ،2022 سـبتمر  نهايـة 
أي   ،2021 سـنة  نهايـة  دينـار  مليـار 

بزيـادة قدرهـا 280,8 مليـار دينـار.
الفائـدة اآلجلـة يف  وبالنسـبة لنسـب 
السـوق النقدية بـن البنوك، فقـد بلغت 
سـبتمر  نهايـة  يف  باملائـة   2,12346
2022 مقابـل 0,90979 باملائة يف نهاية 
النشـاطات  أن  علمـا   ،2021 ديسـمر 
اليوميـة يف السـوق كانت تـكاد منعدمة 
خـال هـذه الفـرتة. وأشـارت املذكـرة 
مـع  الصحـي  الوضـع  اسـتقرار  أن  إىل 

االنتعـاش امللحـوظ لاقتصـاد الوطنـي 
دفـع بنـك الجزائر خـال شـهر مارس 
االسـتثنائية  التدابـري  رفـع  إىل   2022
التـي اتخـذت للتخفيـف من آثـار الوباء 
والعـودة تدريجيـا إىل الوضـع الطبيعي.

الخـاص بإعادة  وبالنسـبة للرنامـج 
 02-2021 رقـم  )التنظيـم  التمويـل 
أوضـح   ،)2021 يونيـو   10 يف  املـؤرخ 
البنـك املركـزي أن هـذا الرنامـج الـذي 
قيمـة  بلـغ   ،2022 يونيـو  يف  اسـتكمل 
2100 مليـار دينـار تـم توزيعهـا عـى 
خمـس عمليـات. وفيمـا يتعلـق بتطور 
نسـب الـرف، أشـار البنـك املركـزي 
إىل أن الدينـار الجزائـري ارتفعت قيمته 
الـدوالر  مقابـل  باملائـة   3,9 بنسـبة 
األمريكـي وبنسـبة 10,5 باملائـة مقابل 
اليـورو خـال الثاثـي الثالث من سـنة 
الزيـادة  فـإن "هـذه  وبالفعـل   .2022
املعتـرة تعكـس إرادة بنـك الجزائـر يف 
مكافحـة تسـارع التضخم املسـتورد يف 
سـياق اتسـم بتقديـر اقل لسـعر رصف 
الدينـار بشـكل ظـريف مقارنـة بقيمتـه 
اليـورو  قيمـة  وضعـف  األساسـية، 

الظـريف".

ميزان املدفوعات يسجل فائض 
يفوق 8ر11 مليار دوالر 

مليـزان  اإلجمـايل  الرصيـد  وسـجل 

املدفوعـات خـال التسـعة أشـهر االوىل 
مـن سـنة 2022 فائضـا "معتـرا" بــ 
11،830 مليـار دوالر مقابـل عجـز بــ 
سـبتمر  نهايـة  دوالر  مليـار   2،477
2021، حسـبما أفـاد به يـوم األحد بنك 
الجزائـر. ويعكس هذا االرتفـاع وضعية 
التسـعة  للبلـد خـال  الـكي  االقتصـاد 
أشـهر األوىل من السـنة املنرمـة، التي 
حسـب  ملحـوظ"،  بشـكل  "تحسـنت 

البنـك املركـزي يف مذكرتـه األخـرية.
امليـزان  سـجل  املصـدر،  وحسـب 
التجاري خال التسـعة أشـهر األوىل من 
سـنة 2022 فائضـا بــ 18،06 مليـار 
دوالر مقابـل عجز بــ 790 مليون دوالر 

يف نفـس الفـرتة مـن سـنة 2021.
وأرجـع بنـك الجزائـر هـذا االنتعاش 
إىل ارتفاع صـادرات املحروقـات وتطور 
صـادرات السـلع خـارج املحروقات رغم 

زيـادة طفيفة يف واردات السـلع.
يف  املحروقـات  صـادرات  وسـجلت 
ارتفاعـا   2022 سـبتمر  شـهر  نهايـة 
كبـريا بــ 18،48 مليـار دوالر مقارنـة 
بنفـس الفـرتة مـن سـنة 2021، حيـث 
إىل  دوالر  مليـار   24،10 مـن  انتقلـت 
42،58 مليـار دوالر. وجاء هـذا االرتفاع 
نتيجـة االرتفـاع الكبري ألسـعار البرتول 
والغـاز، يضيـف ذات املصـدر الذي ذكر 
بـأن صـادرات املحروقـات بلغـت نهاية 

سـبتمر 2022 أعـى مسـتوى لهـا منذ 
ثمان سـنوات. وبلغـت صادرات السـلع 
دوالر  مليـار   4،35 املحروقـات  خـارج 
 3،08 مقابـل   2022 سـبتمر  نهايـة 
مليـار دوالر يف نفـس الفـرتة من السـنة 
التي سـبقتها، أي ارتفـاع بـ 1،27 مليار 
زيـادة  السـلع  واردات  وسـجلت  دوالر. 
طفيفـة بــ 898 مليـون دوالر )+3،21 
%( خال التسـعة أشـهر األوىل من سنة 
2022، مقارنـة بنفس الفرتة من السـنة 
التي سـبقتها، حيث انتقلـت من 27،97 
دوالر  مليـار   28،87 إىل  دوالر  مليـار 

نهايـة سـبتمر 2022.

نمو اقتصادي ب 8ر2 يف املائة يف 
الثالثي الثاني لسنة 2022

وحسـب مذكرة بنـك الجزائـري، تبلغ 
)دون  الرسـمية  الـرف  احتياطـات 
احتسـاب الذهـب( 763ر52 مليـار بما 
يعادل الـدوالر نهاية سـنة 2022 مقابل 
الـدوالر  يعـادل  بمـا  مليـار   45 296ر 
نهاية ديسـمر 2021 و 724ر44 مليار 
أي   ،2021 نهايـة  دوالر  يعـادل  بمـا 
ارتفاعـات ب 465ر7 مليـار بمـا يعادل 
دوالر و039ر8 مليـار بمـا يعادل دوالر.
 وأضـاف املصـدر أن مخـزون الذهب 
النقـدي نهايـة سـبتمر 2022 قـد بقي 

5.585.772،702 أوقيـة ذهـب.

وفيمـا يتعلـق بالنشـاط االقتصـادي 
الجزائـري، فقـد تميـز مجـددا "بنمـو 
ملموس بنسـبة 8ر2 يف املائـة يف الثاثي 
الثانـي لسـنة 2022. وأشـارت الوثيقة 
إىل أن هـذا النمـو كان مدعوما من جميع 
القطاعـات باسـتثناء قطـاع املحروقـات 
الذي سـجل نموا سـلبيا بنسـبة 5ر1 يف 
املائـة. وباسـتثناء املحروقـات، فقـد بلغ 
نمـو الناتـج املحـي اإلجمـايل بالحجـم 
الثاثـي  يف  3ر6  مقابـل  املائـة  يف  6ر3 
2021. ومـن حيـث  الثانـي مـن سـنة 
مؤرش املاليـة العامة، يف نهاية أغسـطس 
اإلجمـايل  الرصيـد  تحسـن   ،2022
مسـجا  ملحـوظ"  "بشـكل  للخزينـة 
دينـار  مليـار  5ر316  قـدره  فائضـا 
جزائـري مقابـل عجـز قـدره 7ر1111 
مليـار دينـار جزائـري يف نفـس الفـرتة 
مـن سـنة 2021. ويرجع هـذا الفائض 
إيـرادات  ارتفـاع  إىل  رئيـيس  بشـكل 
امليزانيـة، والسـيما إيـرادات املحروقات. 
وأشـار بنـك الجزائـر أيضـا إىل رصيـد 
اإليـرادات  ضبـط  لصنـدوق  إيجابـي 
قـدره 1ر698 مليـار دينـار جزائري يف 
نهايـة سـبتمر 2022. وقـد تـم تزويد 
هـذا الصنـدوق بالفوائض املسـجلة من 
يف  عليهـا  املنصـوص  البـرتول  جبايـة 

قانـون املاليـة لسـنة 2022.

فريال/ت

تطوير عالقات التعاون بين البلدين في مجال الطاقة

باألرقام بنك الجزائر يكشف عن آخر مذكرة له

وزير �لطاقة و�لمناجم ي�ستقبل وزير �لطاقة �لمكلف بالمو�رد �لطبيعية في جمهورية جيبوتي

�رتفاع قيمة �ل�سيولة �لبنكية �إلى �أزيد من 1800 مليار دينار نهاية �سبتمبر 2022

للتعاون في مشاريع االستكشاف 
واإلنتاج والتسويق والتحويل

كامليا.س

فريال/ت

عرقاب يشرف عل افتتاح أشغال ندوة إطارات مجمع سونلغاز.

ربط 2805 م�سروع بالكهرباء و 2577 ربط بالغاز
�سونطر�ك..مذكرة تفاهم مع 

�ل�سركة �لوطنية �لأوغندية للنفط

االقتصادي

سـوناطراك  مجمـع  أعلـن 
عـن توقيـع مذكـرة تفاهم مع 
األوغنديـة  الوطنيـة  الركـة 
العاصمـة,  بالجزائـر  للنفـط, 
املشـرتك  التقييـم  إىل  تهـدف 
التعاون يف سلسـلة  إلمكانيـات 

النفـط والغـاز. قيـم 
بيـان  بـه  افـاد  حسـبما  و 
فانـه  العمومـي،  للمجمـع 
مذكـرة  عـى  التوقيـع  تـم 
التفاهـم, تحـت ارشاف رئيس 
الجمهوريـة, عبد املجيـد تبون 
السـيد  األوغنـدي,  ونظـريه 
الـذي  موسـيفيني,  يوويـري 
يقوم بزيارة دولـة إىل الجزائر, 

املصـدر. ذات  يضيـف 
وتهدف مذكـرة التفاهم هذه, 
التـي تـم التوقيـع عليهـا مـن 
طـرف الرئيـس املديـر العـام 
توفيـق  سـوناطراك,  ملجمـع 
حـكار, واملديـر العـام للركة 
للنفـط  األوغنديـة  الوطنيـة 
"إىل  نابانجـا,  ,بروسـكوفيا 
إلمكانيـات  املشـرتك  التقييـم 
التعاون يف سلسـلة قيـم النفط 
والغـاز", حسـب سـوناطراك.

كمـا أوضـح البيـان أن هـذه 
املذكـرة تتضمـن عـدة مجاالت 
"مشـاريع  تمـس  للتعـاون 
واإلنتـاج  االستكشـاف 
والصناعـات  والتسـويق 
التحويليـة ونشـاطات املصـب 
فضـا عـن األنشـطة الخاصة 
والغـاز",  النفـط  بخدمـات 
متعلقـة  بنـودا  تشـمل  كمـا 
التكويـن وتبـادل  ب"مجـاالت 

الخـرات".
مـن  سـوناطراك  وتسـعى 
إىل  االتفاقيـة  هـذه  خـال 
"تطويـر فـرص الراكـة مـع 
األوغنديـة  الوطنيـة  الركـة 
يسـمح  بشـكل  للنفـط 
لإلمكانيات  أفضـل  باسـتغال 
الطرفـن",  لـدى  املتوفـرة 
الـذي  ذاتـه,  املصـدر  حسـب 
اشـار اىل ان هذه املذكرة تدخل 
ضمـن "التوجـه االسـرتاتيجي 
يسـتهدف  الـذي  لسـوناطراك 
األسـواق اإلفريقيـة مـن أجـل 
تدعيـم تواجد سـوناطراك عى 
الصعيـد القـاري واإلقليمـي".

فريال/ت
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طواف الجزائر الدولي2023-:

جيدو/الدورة االفريقية بتونس: 

الشـباب  وزيـر  إسـتقبل 
والرياضـة، عبـد الرزاق سـبقاق 
دائرتـه  بمقـر  االحـد،  يـوم 
الوزاريـة ،  نظريتـه الزيمبابويـة 
 " العـداد  كوفنـرتي،  كريسـتي 
إىل  يهـدف  تنفيـذي"  برنامـج 

الثنائيـة. العاقـات  تدعيـم 
للصحافـة  الوزيـر  ورصح 
عقـب اللقـاء: " الطرفـان وقعـا 
وقـت  يف  تعـاون  مذكـرة  عـى 
سـابق  وسـيكون هناك تنسـيق 
بـن سـعادة السـفري ومصالـح 
التعـاون عـى مسـتوى دائرتنـا 
وضـع  بهـدف   ، الوزاريـة 
حسـب   ، تنفيـذي  برنامـج 
الجزائرية   ، الوزارتـن  اهتمامات 

." والزيمبابويـة 
مناقشـة  تـم   " وأضـاف: 

نقطتـن مهمتـن: الشـق املتعلق 
بالشـباب ، عـر برمجـة  توأمـة 
وتبـادل ما بـن الهيئتن والشـق 

بالتكويـن. املتعلـق 
الوزيـرة  قالـت  جهتهـا،  مـن 
الزيمبابويـة : " حقيقة هو رشف 
كبـري التواجـد هنـا بالجزائر منذ 
يومـن ، حيـث كانـت  الفرصـة 
ملاقـاة عديد الفاعلن يف السـاحة 
الجزائريـة ومختلـف  الرياضيـة 
لقد حظينا  االفريقيـة.  االتحادات 
باسـتقبال جيـد جـدا واسـتغلنا 
الوقـت اليوم للقاء وزير الشـباب 
 ، مثمـرا  لقـاء  كان  والرياضـة.  
تحدثنـا فيـه عـن تعـاون قوي.  
مسـتقبا  تجسـيده  سـنحاول 
تربطهمـا  البلديـن  وان  خاصـة 

قوية". صداقـة 

 �سبقاق ي�ستقبل نظيرته 
�لزيمبابوية ويوؤكد�ن على دعم 

�لتعاون �لثنائي

�لجز�ئر تفتك 7 ميد�ليات 
جديدة منهم ذهبيتين

تعـرض جعـوان حاجـم، النجـم الصاعـد 
لفريـق نانـت، لهجمـة رشسـة وصفعة غري 
متوقعـة عقب تعـادل فريقه مـع نيس 2-2 

الفرنيس. الـدوري  يف 
وتزامنـت االنتقـادات التـي تعـرض لهـا 
صاحـب الــ19 عامـا، مـع قـرب انضمامه 
رسـميا لصفـوف منتخـب الجزائـر، علمـا 
فرنسـا  منتخبـات  بتمثيـل  قـام  بأنـه 

للناشـئن.
وينتظـر جعـوان حاجـم تغيـري جنسـيته 
طـرف  مـن  رسـمية  بصـورة  الرياضيـة 
االتحـاد الـدويل لكـرة القـدم "فيفـا"، وهو 

األمـر املتوقـع حسـمه قريبـا.
الفرنسـية،  "ليكيـب"  صحيفـة  ومنحـت 
نانـت  بـن  املبـاراة  يف  العـب  أسـوء  لقـب 
ونيـس لجعـوان حاجـم، بعامـة كارثية لم 

.10 الـ3 مـن  تتجـاوز 
األيـرس،  الظهـري  بـأن  أكـدت  "ليكيـب" 
أوال  املنافـس،  لصالـح  هدفـن  يف  تسـبب 
بسـبب عدم فـوزه بـراع ثنائي مـع مويف 
عـدم  نتيجـة  وثانيـا  نيـس،  هجـوم  قلـب 
تركيـزه يف بدايـة الهجمـة التي جـاءت منها 

للمنافـس. الثانيـة  اإلصابـة 

وأكـدت الصحيفـة الفرنسـية، بـأن النجم 
املنتظـر ملنتخـب الجزائـر، كان أكـر نقاط 
ضعـف ناديـه نانـت، خاصة يف ظـل نقص 
خرتـه، وهـو الذي يعيـش أشـهره األوىل يف 
الـدوري الفرنـيس، بعـد أن كان ينشـط يف 
القسـم الثانـي خـال السـنوات املاضية مع 

إف يس باريـس.
حاجـم،  قدمـه  الـذي  املسـتوى  وجـاء 
ليظهـر بـأن مهمـة خطفـه ملكانة أساسـية 

مـع منتخـب الجزائر، لـن تكون بالسـهلة، 
خاصـة يف ظـل تواجـد الثنائـي رامـي بـن 

سـبعيني وريـان آيـت نـوري.
بـأن  الحاليـة،  املعطيـات  كل  وتوضـح 
حاجـم سـيكون مروعا عى مدى املتوسـط 
الصحـراء"،  "محاربـي  ملنتخـب  بالنسـبة 
الذيـن يمتلـك خيـارات من أعى مسـتوى يف 

األيرس. الظهـري  مركـز 

مـع  رحمـة  بـن  الجزائـري سـعيد  شـارك 
فريقه وسـت هـام يونايتد أمام ضيفه أسـتون 

فيـا، مسـاء األحـد، يف الـدوري اإلنجليـزي.
وسـت هـام اسـتضاف أسـتون فيـا عـى 
ملعـب لنـدن، ضمن منافسـات الجولـة الـ27 
وانتهـت  املمتـاز،  اإلنجليـزي  الـدوري  مـن 

.)1-1( بالتعـادل  املبـاراة 
وشـهدت املباراة مشـاركة بن رحمة أساسـيا 

مع وسـت هـام، كما أنـه لعب اللقـاء كاما.
بـن رحمة سـجل هـدف وسـت هـام الوحيد 
وحصـل  جـزاء،  ركلـة  مـن   26 الدقيقـة  يف 
منصـة  عـى  بنـاء   10 مـن   8 تقييـم  عـى 
"SofaScore" املتخصصـة يف اإلحصائيات، ما 

يجعلـه أفضـل العـب يف اللقـاء.
جديـر بالذكـر أن بـن رحمـة ملـس الكـرة 
43 مـرة، وبلغـت دقـة تمريراتـه 59% )13 
تمريـرة صحيحة مـن 22(، علما بأنـه أطلق 5 

تسـديدات، واحـدة منهـا عـى املرمى.
التعـادل سـاعد بـن رحمـة فريقـه  وبهـذا 
عـى االبتعاد مـن منطقـة الهبوط، حيـث رفع 
وسـت هـام رصيـده إىل 24 نقطـة يف املركـز 

الــ17 )أول مراكـز البقاء يف الـدوري املمتاز(.

ماذا قدم سعيد بن رحمة مع وست هام؟
سـعيد بن رحمـة )27 عاما( انضم إىل وسـت 
هـام يف شـتاء 2021 قادمـا مـن برينتفـورد 
مقابـل 23 مليـون يـورو، ويمتد عقـده الحايل 

.2026 حتى 

ومنـذ بدايـة املوسـم الحـايل شـارك الجناح 
الجزائـري يف 36 مبـاراة مـع الفريـق اللندني 
بمختلف املسـابقات، سـجل خالهـا 8 أهداف 

.5 وصنع 
وإجمـاال خـاض بن رحمـة 117 مبـاراة مع 
وسـت هـام، سـجل خالهـا 20 هدفـا وصنع 
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تـوج الدراج الجزائري, نسـيم سـعيدي, من 
املنتخـب الجهوي مـدار, بجدارة واسـتحقاق 
الجزائـر  طـواف  مـن  السادسـة  باملرحلـة 
الـدويل للدراجـات2023-, التـي جـرت يـوم 
األحـد, عى مسـافة 4ر129 كلم بـن عاصمة 
الهضـاب العليـا, سـطيف و عاصمـة الرق, 
قسـنطينة, موقعـا بذلـك رابع فـوز للدراجن 
الجزائريـن خـال الطبعة الــ23 للتظاهرة.

وتميـزت الكيلومـرتات الثاثـة األخـرية من 
مرحلـة السـباق فـوق الهضبة املؤدية لوسـط 
مدينـة قسـنطينة بسـقوط بعـض الدراجن, 
مـن  النهائيـة  الرسعـة  يف  سـعيدي  لينجـح 
اجتيـاز مرافقيـه الخمسـة ضمـن مجموعـة 
االنفات بتوقيت 2سـا و40د و39ثـا, متفوقا 
عـى مواطنـه حمـزة عمـاري من فريـق )كي 
36.5 كونتينونتـال سـيكلينغ تيـم( وناتانايل 
بريهـان مـن إيريرتيا الـذي يخوض املنافسـة 
تحـت ألـوان نـادي بيكـوز بيليديييس سـبور 

التوقيت(. )بنفـس  كولوبـو 
بعـدة  مضطربـة  سـباق  بدايـة  وعقـب 
يف  دراجـن  سـتة  نجـح  انفـات,  محـاوالت 
االنفصـال عـن القافلة بعـد مسـافة 30 كلم, 
معمقـن الفـارق برسعـة الـذي اسـتقر عنـد 
الهضبـة  بلـوغ  غايـة  إىل  الدقيقتـن  حـدود 
يف  نقطـة(   249 إىل   180/ ثانيـة  )درجـة 
مخـرج عـن سـمارة قبـل 10 كلـم مـن خط 

الوصـول.

لبلـوغ  العزيمـة  و  بالتضامـن  متسـلحن 
السـتة  العـداؤون  عـرف  النهائيـة,  املحطـة 
كيفيـة الحفاظ عى فارق بسـيط عـن القافلة 
التـي قادهـا عنـارص فريـق نيـس ميرتوبول 
كـوت دازور, الـذي يحمـل القميـص األصفر 

هانكن. بـول  بواسـطة 
وعملـت املجموعـة املنفلتـة )6 دراجن( عى 
تفـادي السـقوط خـال الكيلومـرتات الثاثة 
السـابقة  باملرحلـة  الفائـز  عكـس  األخـرية, 
الهولنـدي لـوك شـورمان,  ملدينـة سـطيف, 
حيـث رشع الـرواد السـتة يف مسـار الصعود 
املـؤدي لوسـط مدينة الجسـور املعلقـة, بنية 
التنافـس عـى لقـب املرحلـة السادسـة الذي 
سـعيدي,  نسـيم  للجزائـري  األخـري  يف  عـاد 
مهديـا بذلـك الفـوز الثالـث ضمـن طـواف 
الجهـوي  للمنتخـب  الـدويل2023-  الجزائـر 
مـدار, بعـد زميليه حمزة ياسـن باملسـيلة و 

تواليا. باتنـة, 
للدراجـن  الرابـع  االنتصـار  هـذا  ويعـد 
الجزائريـن يف طـواف الجزائـر الـدويل منـذ 

مرحلـة. أول  انطـاق 
الـذي  سـعيدي  قـال  لـوأج,  تريـح  ويف 
انتزع باملناسـبة القميص "األخرض" ألحسـن 
متسـابق: ''كنـت أود تحقيـق الفـوز يف هـذه 
أمـس  الفرصـة  ضيعـت  أن  بعـد  املرحلـة 

السـبت.
املجموعـة عملـت بطريقة جيـدة أين تمكنت 

مـن الفوز يف نهايـة املطاف''. وحـاز الفرنيس 
بـول هينكن )نيـس ميرتوبيل( عـى القميص 
"األصفـر" و "األبيـض" ألحسـن دراج. أمـا 
القميـص "املنقـط" ألفضـل متسـلق, فنالـه 

إيريرتيا. داويل ييمـان مـن 
 82 بمشـاركة  السادسـة  املرحلـة  وجـرت 
دراجـا يف مسـلك تميـز باملرتفعـات الصعبـة 
بـن مدينتـي العلمـة و شـلغوم العيـد عـن 
السـمارة و املمـرات العسـرية لجبـل الوحش.
وفـاز الـدراج الهولنـدي لوك شـورمان من 
فريـق يونيفرس تيـم, أمس السـبت, باملرحلة 
الخامسـة التـي جـرت عـى مسـافة 9ر143 
كلم بـن مدينتي باتنـة و سـطيف, بينما حل 
الجزائري أسـامة شـباوي يف الصـف الثاني.
وجـرت املرحلـة السـابعة يـوم االثنـن بن 
مدينتـي قسـنطينة وسـكيكدة عـى مسـافة 

83.6 كلـم.
يذكـر أن الجزائـر ممثلـة يف الطبعـة الـ23 
لطـواف الجزائر, باملنتخـب الوطني إىل جانب 
أنديـة: مـادار و مجـد القـرارة و نـادي دايل 

ابراهيـم و أمـل املالح.
يدخـل  الـذي  الجزائـر,  طـواف  وينظـم  
الـدويل  لاتحـاد  إفريقيـا  دورة  رزنامـة  يف 
للدراجـات, وفـق القوانـن املعمـول بهـا من 
قبـل االتحاديتن الجزائريـة والدولية, و تحت 
مراقبـة محافـظ السـباق ومفتـش مكافحـة 

املنشـطات.
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نجم نانت يتلقى �سفعة فرن�سية قبل بد�ية �لم�سو�ر مع �لجز�ئر

�أف�سل لعب.. ماذ� قدم بن رحمة في مبار�ة 
و�ست هام و�أ�ستون فيال؟

 ن�سيم �سعيدي يفتك ر�بع فوز جز�ئري في �لطبعة

رياضـــة

حصـد املنتخـب الجزائـري للجيدو 
 16 مجمـوع   , وسـيدات(  )رجـال 
ميداليـة يف الدورة االفريقيـة املفتوحة 
بتونـس, منهـا سـبع جديـدة , خال 
منـازالت اليـوم الثانـي من املنافسـة 

التـي جـرت اليـوم االحد.
ومـن بـن امليداليـات السـبع التـي 
افتكهـا ممثلـو الجزائـر خـال موعد 
املعـدن  مـن  منهمـا  اثنـن  تونـس, 
النفيـس, تـوج بهمـا عمـاد أغيـاس 
بـن عـزوق , عنـد فئـة اقـل مـن 81 
,يف وزن  ليـي  املهـدي  كلـغ ومحمـد 
100 كلـغ , يف الوقـت الـذي اكتفـى 
بـه رضـا العمـري بالفضيـة , عقـب 
خسـارته يف نهائـي , اقـل مـن 100 

. كلغ
امـا امليداليـات االربعة التـي جمعها 
املنتخـب الوطنـي خال اليـوم الثاني 
مـن املسـابقة , فكانـت مـن الرونز, 
 -70( بلكحـل  سـعاد   , ألصحابهـا 
كلـغ(, ريـان زكريـا بن عطيـة )90- 
كلـغ(   -90( كـري  أسـامة  كلـغ(, 

وإسـام بيمـوت )100- كلـغ( .
ونـال مصارعـو الجزائـر, يف اليـوم 
السـبت,  أمـس  املنافسـة,  مـن  االول 
ذهبيـة  واحـدة   , ميداليـات  تسـع 
 7 اىل  باإلضافـة  وفضيـة,  واالخـرى 

برونزيـات.
وعـادت امليداليـة الذهبيـة اىل زينـة 
بوعـكاش يف وزن أقـل مـن 57 كلـغ, 
عـى  رزوق  إيمـان  تحصلـت  بينمـا 

الفضيـة يف وزن أقـل مـن 48 كلـغ.
وفيمـا يخـص الرونزيات السـبعة, 
فقـد كانت مـن نصيب كل مـن فايزة 
عيسـاحن )اقل مـن 52 كلـغ(, أمينة 
رزوق )افـل مـن 63 كلـغ(, خديجـة 
بخـرية )اقـل مـن 57 كلـغ(, أحمـد 
مهيبـل )اقـل مـن 73 كلـغ(, رشـيد 
رشاد )أقـل من 66 كلـغ( قايس مدثر 
)اقـل مـن 66 كلـغ( وبـال يعقوبي 

)اقـل مـن 60 كلغ(.
ويشـارك املنتخـب الوطنـي بــ43 
رياضيـا يف هـذه الـدورة )28 رجال- 
15 سـيدة( أي أكثـر ممـا كان مقررا 
العـدد  ُحـدد  عندمـا  قبـل,  ذي  مـن 
رجـال15-   24( مصارعـا  بــ39 

سـيدة(.
هـذه  تعـرف  املنظمـن,  وحسـب 
 208 حضـور  الدوليـة  الـدورة 
مصـارع )123 رجـال, 85 سـيدات( 
القـارات  مـن  بلـدا   38 يمثلـون 
 11 يومـي  جـرت  والتـي  الخمـس, 
التونسـية,  12 مـارس بالعاصمـة  و 
حيـث تنافـس املشـاركون عـى عدد 
كبـري مـن النقـاط مـن أجـل التأهل 
اىل األلعـاب األوملبيـة 2024 بباريـس 

)فرنسـا(.
تونـس  لـدورة   2022 طبعـة  ويف 
الدوليـة املفتوحـة, أقحمـت الجزائـر 
 15 حصـدت  حيـث  مصارعـا,   31
و7  فضيـات   6 ذهبيتـن,  ميداليـة: 

برونزيـات
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هشـام  الجزائـري  النجـم  أداء  شـهد 
بـوداوي نقلـة نوعيـة مـع نـادي نيـس 
خال األسـابيع األخـرية، ممـا جعله محل 

إشـادة كبـرية مـن قبـل املاحظـن.
امللقـب  الجزائـري  الاعـب  وقـدم 
قويـة  مسـتويات  الجديـد"  بـ"كانتـي 
الـدوري  مـن  األخـرية  الجـوالت  خـال 
الفرنـيس، وبـرز بإتقانه لـألدوار الدفاعية 

امليـدان. وسـط  خـط  يف  والهجوميـة 
هشـام  أداء  يف  املذهـل  التطـور  هـذا   
مـدرب  بلمـايض  جمـال  أجـر  بـوداوي 
قناعاتـه  تغيـري  عـى  الجزائـر  منتخـب 
إذ مـن املنتظـر  امليـدان،  يف خـط وسـط 
أن يعـول عليـه أساسـيا خـال موقعتـي 
النيجـر ضمن تصفيات كأس أمـم أفريقيا 
2023، وفقـا ملـا كشـفت عنـه مصـادر 

مطلعـة.

ما موقف جمال بلمايض من هشام 
بوداوي؟

عانـى منتخـب الجزائـر بشـكل كبري يف 
مركـز الوسـط املدافـع منـذ انتهـاء حقبة 
"الدبابـة" عـدالن قديـورة الـذي أسـهم 
بشكل كبري يف املسـرية املوفقة لـ"محاربي 
الصحـراء" خـال الفـرتة املمتـدة ما بن 

و2021.  2018
أتلتيـك  شـبان  مدرسـة  خريـج  وبـرز 
املركـز  هـذا  يف  اللعـب  بإتقانـه  بـارادو 
خال املوسـم الحـايل، ولو أنـه تألق أيضا 
يف مراكـز الوسـط األيمـن وصانـع اللعب 
والظهـري األيمن والوسـط املكلـف بالربط.

للتهميـش  بـوداوي  هشـام  وتعـرض 
مـن قبـل جمـال بلمـايض، حيـث اكتفـى 
فقـط،  مباريـات   10 يف  عليـه  بالتعويـل 
 1626 حـدود  يف  لعـب  وقـت  بواقـع 
دقيقـة، اكتفـى خالهـا بصناعـة هـدف 
وحيـد. ويعـود آخر ظهـور لبـوداوي مع 
نوفمـر/  لشـهر  الصحـراء"  "محاربـي 
تريـن الثانـي املـايض، تاريـخ املواجهة 
الوديـة أمـام مـايل التـي انتهـت بنتيجـة 

ومـن  ملثلـه.  بهـدف  اإليجابـي  التعـادل 
تركيبـة خـط وسـط  أن تشـهد  املنتظـر 
كبـريا  تغيـريا  الجزائـر  منتخـب  ميـدان 
االعتمـاد  القادمـة مـن خـال  الفـرتة  يف 
عـى الثاثـي املكـون من هشـام بـوداوي 
القهـار  وعبـد  نـارص  بـن  وإسـماعيل 

قـادري أو نبيـل بـن طالـب. 

ماذا قدم هشام بوداوي مع نيس؟
عامـا  الــ22  صاحـب  الاعـب  انضـم 
لنـادي نيس عام 2019 يف صفقة اسـتفاد 
منها نـادي أتلتيك بـارادو بمبلغ 4 ماين 

يورو.
وخـاض بـوداوي 98 مبـاراة مـع نادي 
الجنـوب الفرنـيس يف مختلـف املسـابقات 
أسـهم خالهـا يف 17 هدفا مـا بن صناعة 
وتسـجيل. وظهـر بـوداوي يف 23 مبـاراة 
خـال املوسـم الحـايل صنع خالهـا هدفا 
وحيـدا، وتحديـدا خـال املواجهـة أمـام 
لوريـان ضمـن الجولـة 13 مـن الـدوري 
الفرنـيس وتبلـغ القيمـة السـوقية لاعـب 
مبلـغ 5 مايـن يـورو يف بورصـة املوقـع 
بزيـادة  ماركـت"،  "ترانسـفري  املختـص 
4.2 مليـون يـورو عمـا كانـت عليـه عند 

الفريق. تعاقـده مـع 

الجزائــري األصــل،  الاعــب  عمــل 
ــق نــوع مــن  فــارس شــعيبي، عــى خل
الغمــوض، بخصــوص التحاقــه املرتقــب 
بمنتخــب الجزائــر، خــال فــرتة التوقــف 

ــة. ــدويل القادم ال
متوســط ميــدان تولــوز، والــذي يمتلك 
الجزائريــة، تلقــى دعــوة  الجنســية 
رســمية لتمثيــل "محاربــي الصحــراء"، 
خــال مواجهتــي النيجــر يف التصفيــات 
ــا  ــم أفريقي ــات كأس أم ــة لنهائي املؤهل
ذلــك  تــرك  يفضــل  ولكنــه   ،2023
ــعيبي  ــارس ش ــر ف ــا. وظه ــر رسي األم
ــع  ــه بموق ــى صفحت ــارش ع ــث مب يف ب
"إنســتغرام" ووصلــه ســؤال مــن أحــد 
مشــجعي "الخــرض" جــاء عــى الشــكل 
التــايل: "هــل ســتكون حــارضا معنــا يف 

ــل". ــارس/آذار املقب م
قائــا  الاعــب  عليــه  رد  الســؤال 

عــى  ابقــوا  ترقــب،  عــى  :"ابقــوا 
ــه رفــض حســم  ــي أن ترقــب"، مــا يعن
األمــر رســميا، حتــى لــو كان بــات 

قريبــا مــن الحــدوث.
وســعى شــعيبي لــرتك نــوع مــن 
الضبابيــة حــول مســتقبله الــدويل، ولــو 
أن القضيــة محســومة لصالــح الجزائــر، 
ــبق  ــم يس ــر ل ــي باألم ــة أن املعن خاص
ــئن  ــات الناش ــا يف فئ ــل فرنس وأن مث

والشــباب. يذكــر أن شــعيبي تلقــى 
املاضيــة مــن  اهتمامــا يف األســابيع 
ــغ  ــه أبل منتخــب فرنســا للشــباب، ولكن
ــرر  ــه ق ــول بأن ــيلفان ريب ــدرب س امل
تمثيــل بلــده األصــي الجزائــر، يف خطــوة 
ــايض،  ــال بلم ــد جم ــه عن ــب ل ستحس
ــذون  ــن يتخ ــن الذي ــذ الاعب ــذي يحب ال
قــرارا فاصــا منــذ أول تواصــل معهــم.
ــر  ــي أكث ــعيبي ثان ــارس ش ــر ف ويعت
ــات  ــما يف الدوري ــباب حس ــن الش الاعب
األوروبيــة الخمســة الكــرى، حيــث 
لعــب 11 مبــاراة ســجل خالهــا 6 
ــمة. ــرات حاس ــدم 5 تمري ــداف وق أه

ــعيبي  ــارس ش ــى ف ــوق ع ــم يتف ول
ســوى فلوريــون بالوجــون مــن ريمــس 
الفرنــيس، الــذي ســجل 16 هدفــا وقــدم 

ــم. ــذا املوس ــمة ه ــرة حاس تمري

إســام  الجزائــري  النجــم  عــاد 
ــة  ــه التهديفي ــة هوايت ــليماني ملمارس س
بعــد هدنــة مؤقتــة خــال املبــاراة 
مــع  ثنائيــة  بتســجيل  األخــرية، 
البلجيكــي. الــدوري  يف  أندرلخــت 

ــجيل  ــليماني بتس ــام س ــل إس وتكفَّ
ــى  ــت ع ــه أندرلخ ــوز لفريق ــديف الف ه
ســريكل بــروج يف املبــاراة التــي انتهــت 
0-2 عــى ملعــب "لوتــو بــارك" ضمــن 
ــدوري  لل الـــ29  ــبوع  األس ــات  منافس

ــي. البلجيك
ــب  ــي ملنتخ ــداف التاريخ ــاج اله واحت
الفتتــاح  فقــط  دقائــق   9 الجزائــر 
ــة  ــف النتيج ــل أن يضاع ــجيل، قب التس
بتســجيل الهــدف الشــخي الثانــي لــه 
ــاراة بالدقيقــة الـــ85 مــن عمــر  يف املب

ــاء. اللق

إسالم سليماني يتألق أمام سريكل 
بروج

املبــاراة،  هــديف  تســجيل  وبعــد 

حصــل إســام ســليماني عــى 8.4 
درجــة مــن 10 بنــاء عــى تقييــم 
يف  املتخصــص   "SofaScore" موقــع 
اإلحصائيــات، ممــا جعلــه أفضــل العــب 

يف اللقــاء.
ــليماني  ــاركة س ــاراة مش ــهدت املب وش
بشــكل أســايس قبــل أن يتــم اســتبداله 

يف الدقيقــة الـــ88 مــن عمــر اللقــاء.
ــرة  ــا الك ــب الـــ34 عام ــس صاح ومل
ــا  ــديدات، منه ــق 9 تس ــرة، وأطل 48 م
4 عــى املرمــى، وبلغــت دقــة تمريراتــه 

%71 بواقــع 12 تمريــرة صحيحــة مــن 
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كمــا صنــع ســليماني فرصــة محققــة 
ــن  ــا م ــاز بـــ14 التحام ــجيل، وف للتس
أصــل 19، فيمــا فقــد الكــرة 11 مــرة.

ماذا قدم إسالم سليماني مع 
أندرلخت؟

الثنائيــة، رفــع ســليماني  وبهــذه 
رصيــده إىل 5 أهــداف خــال 6 مباريات 
لعبهــا حتــى اآلن يف الــدوري البلجيكــي 
ــه يف  ــه إلي ــذ انتقال ــت من ــع أندرلخ م

ــرية. ــتوية األخ ــاالت الش ــرتة االنتق ف
كمــا قــدم املهاجــم الجزائــري تمريــرة 
حاســمة ضــد لودوجوريتــس البلغــاري 

يف دوري املؤتمــر األوروبــي.
وكان ســليماني انتقــل إىل صفــوف 
ــي  ــون الثان ــر/ كان ــت يف يناي أندرلخ
املــايض بعقــد ملــدة 6 أشــهر قادمــا مــن 

ــيس. ــت الفرن ــادي بريس ن

تطور مذهل.. ه�سام بود�وي يجبر بلما�سي على تغيير قناعاته
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ديـر  ميشـيل  اعـرتف 
مونبيلييـه  مـدرب  زاكاريـان، 
كان  بأنـه  الحـايل،  الفرنـيس 
الجزائـري  النجـم  ضـم  يريـد 
يوسـف بايي لصفـوف فريقه، 
التـي  السـابقة  املشـاكل  رغـم 

بينهمـا. حدثـت 
قـد  زاكاريـان  ديـر  وكان 
خـال  بايـي  عـى  أرشف 
األشـهر القليلـة التـي قضاهـا 
هـذا األخـري مـع نـادي اسـتاد 
بريسـت، ودخـل يف رصاع مـع 
مـن  أكثـر  الجزائـري  النجـم 
مـرة، بسـبب عـدم االنضبـاط 
الـذي يتصـف به الاعـب داخل 

املاعـب. وخـارج 
 allez" موقـع  وكشـف 
paillade" املقـرب مـن نـادي 
مونبيلييـه أن املـدرب الفرنـيس 
امللقـب بـ"ديـرزاك" سـعى يف 
الفـرتة املاضية لخطف يوسـف 
لتشـكيلته،  وضمـه  بايـي، 
قبـل التحـاق األخـري بصفـوف 

الفرنـيس. أجاكسـيو 
ذاتـه  املصـدر  ونقـل 
ديـر  ميشـيل  تريحـات 
زاكاريـان التـي قال فيهـا :"أنا 
معجـب كثـريا بيوسـف بايي، 

بحاجـة  دومـا  يبقـى  لكنـه 
ملعاملـة خاصـة، حيـث يجـب 
إيجـاد توازن بـن االهتمـام به 
والضغـط عليـه، لدفعـه لبـذل 
يف  سـواء  الازمـة  املجهـودات 

امللعـب". أو  التدريبـات 
ذو  الفرنـيس  املـدرب  وعـاد 
األصـول األرمينيـة للتأكيـد عى 
ليوسـف  السـيئ"  "املحيـط 
بايـي، والـذي يؤثر عليه سـلبا 
أكثـر مـن أي يشء آخـر، قائا: 
أصدقائـه  وأشـباه  "أقاربـه 
يقومـون بالعديـد مـن األمـور 
ويؤثـرون  السـيئة مـن حولـه 
عليـه، وهـو يبقـى عاجـزا عن 

وضعهـم عنـد حدهـم".
وتمكن يوسـف بايـي، خال 
إيجـاد  مـن  املاضيـة  األشـهر 
مـع  االسـتمرارية  مـن  نـوع 
إظهـار  دون  لكـن  أجاكسـيو، 
االسـتقرار يف األداء املنتظـر منه 
منذ بدايـة مغامرتـه األوروبية.

 13 بايـي  يوسـف  ولعـب 
مبـاراة كأسـايس منـذ وصولـه 
كورسـيكا،  جزيـرة  لفريـق 
تمكـن خالها من املسـاهمة يف 
9 أهداف "سـجل 6 وصنع 3".

اســرتجع النجــم الجزائــري، 
ــن  ــزًءا م ــي، ج ــف باي يوس
أجاكســيو،  مــع  توهجــه 
ولكــن ذلــك لــم يكــف إلعادة 
ــارات. ــكة االنتص ــه لس نادي

شــارك  بايــي،  يوســف 
أساســيا كاعــب جنــاح أيمــن 
مــع أجاكســيو، يف املبــاراة 
ــه  ــى ملعب ــا ع ــي خرسه الت
ــه )-0 ــه مونبليي ــام ضيف أم
ــة  ــد، يف الجول ــاء األح 1(، مس
ــدوري الفرنيس. ــن ال الـ27 م

ــراء  ــارب الصح ــّرد مح وغ
خــارج الــرسب وحيــدا، حيث 
ــن  ــر م ــر عن ــر كأخط ظه
جانــب فريقــه، وحصــل عــى 
ــع  ــن 10 موق ــم 6.43 م تقيي
ــص يف  ــكورد" املتخص "هوس

ــات. اإلحصائي
يوســف  كان  وباألرقــام، 
ــن  ــد م ــب الوحي ــي الاع باي
ناديــه، الــذي قــام بتســديدة 
تجــاه مرمــى املنافــس، علمــا 
ــديدات يف  ــق 3 تس ــه أطل بأن

ــاراة. املب
ونجــح النجــم الجزائــري يف 
مراوغــة املدافعــن يف 3 مرات، 
عــى  لحصولــه  باإلضافــة 
مخالفتــن.  وملــس بايــي 

الكــرة يف 51 مــرة، ولكــن 
ــم  ــه ل ــاح تمريرات ــبة نج نس

تتجــاوز الـــ66%.
صناعــة  ناحيــة  ومــن 
فــإن  لزمائــه،  الفــرص 
ولثانــي  بايــي  يوســف 
ــاءت  ــوايل، ج ــى الت ــرة ع م
حصيلتــه صفريــة مــن هــذه 

الناحيــة.
بايــي  يوســف  وخــرج 
 ،78 الدقيقــة  يف  للتبديــل 
خاصــة وأنــه ظهــر غــري 
ــق  ــاراة النس ــى مج ــادر ع ق
البدنــي للمبــاراة يف لحظاتهــا 

األخــرية.
مــاذا قــدم بايــي مــع 
املوســم؟ هــذا  أجاكســيو 

الـــ30  صاحــب  بايــي 
ــيو  ــم إىل أجاكس ــا انض عام
األول  تريــن  أكتوبــر/  يف 
ــة،  ــة مجاني ــايض يف صفق امل
بعــد رحيلــه عــن نــادي 

بريســت.
ــري  ــم الجزائ ــاض النج وخ
15 مبــاراة مــع أجاكســيو 
بمختلــف  املوســم  هــذا 
املســابقات، ســجل خالهــا 6 
ــه. ــع 3 لزمائ ــداف وصن أه

�سهادة فرن�سية تف�سح �أ�سباب 
�سقطات يو�سف باليلي

مغرد� خارج �ل�سرب ...ماذ� 
��ساف يو�سف باليلي 

لأجاك�سيو �سد مونبلييه؟
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مشـاة   12 الفرقـة  قائـد  اللـواء  أرشف 
ميكانيكيـة /ن.ع1 بمعيـة عمـار عي بن سـاعد 
وايل واليـة الجلفـة عـى فعاليـات األيـام االعامية 
لفائـدة الجمهـور بحضـرية مقـر واليـة الجلفة، 
والتـي نظمـت مـن طـرف املدرسـة التطبيقيـة 
مصطفـى  عشـور  الشـهيد  امليـدان  ملدفعيـة 
ببوسـعادة الناحية العسـكرية األوىل د ، وحسـبما 
ورد بالصفحـة الرسـمية فـإن هذه األيـام تهدف 
اىل تجسـيد االتصـال الجـواري للتقـرب أكثر من 
كل فئـات املجتمـع وتوطيد وتعزيـز رابطة جيش 

للجيـش  العليـا  القيـادة  لتنفيـذ تعليمـات  أمـة 
الوطنـي الشـعبي التـي تحـرس عى فتـح أبواب 
بغـرض  الجمهـور  أمـام  والهيـاكل  املـدارس 
التعريـف بمختلـف املهـام والنشـاطات املنوطـة 
باملدرسـة. حيـث عـرف برنامـج هـذه التظاهرة 
بـث فيديووثائقـي بقاعة املحارضات مقـر الوالية 
املدفعيـة  تطـور  مراحـل  تـرز  املدرسـة  حـول 
وتاريـخ املدرسـة ومختلف الوسـائل البيداغوجية 
املسـخرة يف التكويـن، حيـث أكـد الحضـور أن 
هـذه األيام اإلعاميـة كانت فرصة سـانحة مكنت 

الجمهـور الزائر للوقـوف واالطاع عـن كثب عى 
مهـام املدرسـة ودورهـا يف تكويـن األفـراد كـذا 
بهـذا  االلتحـاق  وكيفيـات  بـروط  وتعريفهـم 
الـرح التكوينـي. وقد سـجلت األيـام اإلعامية 
حضـور كل مـن رئيـس املجلس الشـعبي الوالئي 
،اعضـاء لجنة األمـن للوالية ، السـلطات القضائية 
،نـواب الرملـان بغرفتيـه ،األرسة الثوريـة ،اعيان 
ومشـايخ الواليـة، ممثـي املجلس االعى للشـباب 

املدني. املجتمـع  ،فعاليـات 

ص. ل

فتيحة. لبال 

مـن  قسـنطينة  رشطـة  تمكنـت 
توقيـف مبحـوث عنـه قضائيـا إثـر 
البحـث  أنظمـة  باسـتخدام  املراقبـة 
اإللكرتونـي،  باللـوح  املحمولـة 
حيـث مسـت العمليـة عديـد األحياء 
وارتكـزت نقاط املراقبة عـى املنطقة 
بوالصـوف،  حـي  باملـا،  الصناعيـة 

الـزاوش. فضيلـة سـعدان، ومنطقة 
وقد تمـت العملية الرطية الواسـعة 
عـر تنصيـب عـدة نقـاط مراقبـة، 
ومـن جهتهـا ذات املصالـح ذكـرت 
بالرقـم األخـرض 1548 وخط النجدة 

17 وكـذا تطبيـق ألورشطـة.

تمكنـت مصالـح األمـن الحرضي 
سـيدي عمـار خـال الــ48 سـاعة 
األخـرية ، عـى إثـر عمليـات رشطية 
متفرقـة مـن توقيـف 03 أشـخاص 
بموجـب  بحـث  محـل  احدهـم   ،
أمـر بالقبـض عـن قضيـة املتاجـرة 
فيـه  مشـتبه  الثانـي   ، باملخـدرات 
يف قضيـة حيـازة املؤثـرات العقليـة 
والثالـث مشـتبه فيـه قضيـة الرسقة 
يف حالـة تلبس مع إسـرتجاع الهاتف 
النقـال محل رسقـة باملـوازاة تمكنت 
مـن  برحـال  دائـرة  أمـن  مصالـح 
توقيـف شـخصن مشـتبه فيهمـا يف 
قضيـة حيازة املخدرات. لإلشـارة أنه 
تـم اتخاذ كافـة اإلجـراءات القانونية 
الازمـة بالتنسـيق مع السـادة وكاء 

إقليميا، ومن  الجمهوريـة املختصـن 
جهتهـا املصلحـة الجهويـة ملكافحـة 
باملخـدرات  املـروع  غـري  اإلتجـار 
عنابـة، تنجـح يف وضـع حد لنشـاط 
شـبكة إجرامية منظمـة ، مختصة يف 
املتاجـرة باملؤثـرات العقلية، تنشـط 
عـر عـدة واليـات مـن رشق الوطـن 
تـرتاوح  شـخصن  توقيـف  مـع   ،
سـنة  و28   25 بـن  مـا  أعمارهمـا 
وحجـز قرابـة 6000 كبسـولة مـن 
، مبلـغ  300 ملـغ  نـوع بريقابلـن 
مـايل من عائـدات الرتويـج، وهاتفن 
كافـة  إتخـذت  املصلحـة  نقالـن 
اإلجـراءات القانونيـة الازمـة يف حق 
املشـتبه فيهمـا بالتنسـيق مـع وكيل 

إقليميـا. املختـص  الجمهوريـة 

فرقـة  األسـبوع،  نهايـة  تمكنـت 
املـروع  غـري  االتجـار  مكافحـة 
باملخـدرات واملؤثـرات العقليـة بأمـن 
والية تبسـة، مـن توقيف 3 أشـخاص، 
بيـان  وأفـاد  متفرقتـن.  عمليتـن  يف 
ملديرية األمـن الوالئي، أن القضية األوىل 
تتعلـق بشـخص يقيم بحي البسـاتن 

اسـتصدار  تـم  أيـن  تبسـة،  بمدينـة 
ضبـط  الـذي  ملنزلـه  بالتفتيـش  إذن 
النيابـة  أمـام  تقديمـه  ليتـم  بداخلـه 
قـايض  أمـام  أحالتـه  التـي  املحليـة 
التحقيـق الـذي أمـر بإيداعـه الحبس 
املؤقـت. ويف عملية ثانيـة تمكنت قوات 
الرطـة باألمـن الحـرضي الخامـس 
متـن  عـى  شـخصن  توقيـف  مـن 
مركبـة وبحوزتهمـا كمية مـن »الكيف 
املعالـج« قـدرت ب 12 غرامـا، ومبلغ 
مـايل قـدره 15 ألـف دج مـن عائدات 
أمـام  تقديمهمـا  تـم  وقـد  للرتويـج، 
النيابـة املحليـة التـي أحالتهمـا أمـام 
إجـراءات املثول الفـوري، أين صدر يف 

حقهمـا أمـر بإيـداع.

باستخدام أنظمة البحث المحمولة باللوح اإللكتروني

في إطار محاربة الجريمة في األوساط الحضرية

تبسة
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فتيحة. لبال 

فتيحة. ل/ ق. م

أرشف أحمـد مــڤاتي وايل واليـة جيجـل عى 
حملة واسـعة للتشـجري بمنطقة بوشـارف بلدية 
السـطارة، حيـث تـم غـرس 4800 شـجرية من 
الفلينـي،  والبلـوط  الخـروب  القسـطل،  صنـف 
الحـس  تعزيـز  إطـار  العمليـة يف  وتأتـي هـذه 
املدنـي والحفاظ عـى املحيط من طـرف فعاليات 
املجتمـع املدنـي واملواطنـن عـى حد سـواء نظرا 

ملـا لهـا مـن أهمية.
لـن  املبـادرة  هـذه  بـأن  جيجـل  وايل  وأكـد 
باقـي  عـر  سـتتواصل  بحيـث  األوىل  تكـون 

البلديـات خاصـة املتـرضرة مـن الحرائـق التـي 
شـهدتها عديد املناطق الصائفـة الفارطة،وتجدر 
بالسـلطات  مرفوقـا  كان  الـوايل  أن  اإلشـارة، 
األمنيـة والعسـكرية، السـلطات املحليـة واألرسة 
الرطـة،  لعنـارص  واسـعة  مشـاركة  الثوريـة، 
الشـعبي،  الوطنـي  الجيـش  الوطنـي،  الـدرك 
الحمايـة املدنية ،الجمـارك، إضافـة اىل املواطنن، 
وفعاليـات املجتمـع املدني والكشـافة االسـامية 
الجزائريـة، وكـذا مصالـح البلديـات، ومديريات 
الواليـة كل ذلـك يف إطـار مواصلـة عمليـة إعادة 

تأهيـل املناطـق املتـرضرة مـن الحرائـق. 

وقـف كمـال الديـن كربـوش وايل واليـة 
بجايـة عى سـري أشـغال منعرجـات خراطة 
عى مسـتوى الطريق الوطنـي رقم 09، وذلك 
يف اطـار متابعتـه ووقوفـه عـى مـدى تقدم 
أشـغال املشـاريع املهيكلـة التـي اسـتفادت 

منهـا واليـة بجايـة حيـث اسـتمع الـوايل يف 
عـن املـكان اىل عرض حـول تقدم االشـغال 
املرفـة   OZGUN رشكـة  مديـر  قدمـه 
عـى املـروع، مـروع عرنـة وتحديـث 
منعرجـات خراطة بواليـة بجاية يعـد واحدا 

مـن املشـاريع القاعديـة الهامة التـي تكتيس 
أهمية اقتصاديـة، سـياحية وتاريخية، الوايل 
شـدد عى رضورة اسـتكمال األشـغال وفتح 
هـذا األخري يف وجـه حركة املرور قبل موسـم 

االصطياف.

واليـة  وايل  بوسـتة  الصديـق  أبوبكـر  وجـه 
رسـمية  وإعـذارات  صارمـة  تعليمـات  تيبـازة 
ألصحـاب املحـات غـري املسـتغلة داخل السـوق 
املغطـى وسـط املدينة، مـن أجل بعث نشـاطهم، 
ضـف لغلق الشـوارع املقابلة للسـوق املغطى عى 
السـيارت بغـرض تمكـن أكر عدد مـن أصحاب 
شـهر  خـال  سـلعهم  عـرض  مـن  الطـاوالت 

رمضـان الفضيـل، وأضـاف الـوايل خـال زيارة 
املدينـة أن مصالحـه  تفقديـة قادتـه إىل وسـط 
قـد سـطرت برنامجـا جديدا للتسـيري املـايل فيما 
يخـص املحـات التجاريـة املعنيـة بتخفيض 50 
% مـن ثمـن اإليجـار وإعـادة كـراء الطـاوالت 
السـوق. هـذا وقـام وايل  املسـتغلة داخـل  غـري 
الواليـة أبوبكـر الّصديـق بوسـتة باالسـتماع إىل 

انشـغاالت املواطنـن والتجـار، بحضـور رئيـس 
دائـرة حجـوط ورئيس املجلـس الشـعبي البلدي 
جميـع  بحـل  تعهـد  بحيـث  ومـراد،  لحجـوط 
املشـاكل املرتاكمة وإيجـاد حلول رسيعـة لتمكن 
قبـل  نشـاطاتهم  مزاولـة  مـن  الباعـة  خاصـة 

رمضـان املبـارك.

 85 بعـد  الواقعـة عـى  منعـة  بلديـة  أحيـت 
كلـم جنـوب رشق مدينـة باتنـة يف أجـواء بهيجة 
وتضمنـت  أوثافسـوث.  الربيـع  عيـد  تظاهـرة 
التظاهـرة التـي تقام سـنويا باملناسـبة معارض 
متنوعـة للحرف والصناعـات التقليديـة واألكات 
لفـرق  عـروض  تنظيـم  جانـب  إىل  الشـعبية 
الفروسـية والبـارود وأيضـا مسـابقات يف بعض 
ثاكـورث.  ومنهـا  الرتاثيـة  الشـعبية  األلعـاب 
اسـتقطبت  التـي  التظاهـرة  انطاقـة  وكانـت 
زوارا مـن عـدة بلديـات واليـة باتنـة والواليـات 
بوسـط  القديمـة  الـدرشة  مـن  لهـا،  املجـاورة 
العتيقـة  بيوتهـا  بعـض  بزيـارة  منعـة  مدينـة 
ذات الهندسـة املحليـة العريقـة والوقـوف عـى 

محتويـات املعـارض التـي أقيمت بهـا وبأزقتها. 
التـي امتزجـت  الفلكلوريـة  أمـا االسـتعراضات 
فيهـا ألعـاب الخيالـة والبـارود بالنغمـة الرتاثية 
الشـاوية األصيلـة فاحتضنتهـا كالعـادة سـاحة 

ثارسيفـث غري بعيد عـن ذات املوقع حيـث ميزها 
اسـتعراض النسـوة )أمهـات وجدات( بلباسـهن 
التقليـدي وحليهـن الفضيـة وهـن يحملـن حزما 
مـن األغصـان الخـرضاء احتفـاء بحلـول فصـل 
الربيـع عـى أمـل أن يكـون -حسـبهن- موسـم 
خـري وعطـاء. وأكـد املكلـف باإلعـام لتظاهـرة 
ثافسـوث، عـادل خالـدي، أن الهـدف مـن هـذا 
االحتفـال هوالتشـبث بـرتاث األجـداد واملحافظة 
عليـه وتثمينـه والرتويـج ملنعـة كوجهة سـياحية 
السـيما وأنهـا تتوفـر عـى العديـد مـن املقومات 
الطبيعيـة والرتاثيـة والحضارية مـن ذلك الدرشة 
القديمة التـي تمتـاز ببناياتها الحجريـة األصيلة 

وهندسـتها املعماريـة املحليـة. 

يف  الطماطـم  عيـد  تظاهـرة  صالـون  سـجل 
 50 طبعتـه الوطنيـة األوىل مشـاركة أزيـد مـن 
الجـاري  مـارس   16 لغايـة  واملسـتمر  عارضـا 
بواليـة أدرار، حسـبما علم من املنظمـن. وتندرج 
التظاهـرة التـي تنظمها غرفة التجـارة والصناعة 
الصـادرات  وترقيـة  التجـارة  ومديريـة  تـوات 
بالتنسـيق مـع مصالـح الوالية، يف إطـار تكريس 
توجهـات السـلطات العليـا للبـاد املنبثقـة عـن 
إنعـاش  الوطنيـة للفاحـة يف مجـال  الجلسـات 
الفاحـة الصحراوية بإبـراز خصوصيـة املنطقة 
يف مجـال إنتـاج الطماطـم، كمـا أوضـح مديـر 
التجـارة وترقيـة الصـادرات. ويف هـذا الجانـب 
تسـعى السـلطات املحلية إىل إعـادة بعث تظاهرة 

عيـد الطماطـم وترقيـة طبعتهـا املحليـة التـي 
كانـت آخرها سـنة 2019 بعـد أن كانت مقترة 
طبعـة  إىل  والرتفيهيـة  الثقافيـة  الجوانـب  عـى 

وتجاريـة  وفاحيـة  اقتصاديـة  بأبعـاد  وطنيـة 
وثقافيـة، مثلمـا رصح السـيد عيـي مبـارك. 

تمكـن عنـارص الرطـة القضائيـة باألمن 
بوسـعادة  دائـرة  ألمـن  الخامـس  الحـرضي 
بأمـن واليـة املسـيلة مـن حجـز 15 كبسـولة 
ملـغ،   300 بريقابالـن  نـوع  مـن  مهلوسـة 
مـع توقيـف شـخص يمتهـن املتاجـرة بهـذه 

املهلوسـات. وقائـع القضيـة بـدأت عـى إثـر 
دوريـات لعنارص املصلحة، أين لفـت انتباههم 
شـخص مشـبوه، ليتـم توقيفه وحجـز الكمية 
التـي كانـت بحوزتـه. تـم تقديـم  املذكـورة 
املشـتبه فيه أمـام الجهات القضائيـة املختصة 

إقليميـا ليصـدر يف حقـه أمرإيـداع بمؤسسـة 
إعـادة الرتبيـة والتأهيـل ببوسـعادة مـن أجل 
حيـازة املؤثـرات العقليـة لغـرض اإلتجار غري 

بها. املـروع 

المحلي

في إطار إعادة تأهيل المناطق المتضررة من الحرائق

من تنظيم المدرسة التطبيقية لمدفعية الميدان الناحية العسكرية األولى ببوسعادة

والية بجاية

الوالي قدم تخفيضات بـ50 بالمائة فيما يخص ثمن اإليجار

تظاهرة سنوية لالحتفال بعيد الربيع 

سيستمر لغاية 16 مارس الجاري

المسيلة

و�لي جيجل ي�سرف على حملة ت�سجير و��سعة بمنطقة بو�سارف ببلدية �ل�سطارة

�أيام �إعالمية لفائدة �لجمهور لتعزيز �لإت�سال �لجو�ري بين �لجي�س و�لمو�طنين  

�لو�لي كربو�س يعاين �أ�سغال �إنجاز منعرجات خر�طة بعد ��ستئنافها

�إعذ�ر�ت ر�سمية لأ�سحاب �لمحالت �لمغلقة بال�سوق �لمغطى و�سط تيبازة 

"ثاف�سوث".. �أن�سطة متنوعة ل�ستقطاب �لزو�ر وطلب "�لبركة" بباتنة

�أكثر من 50 عار�سا في �سالون �لعيد �لوطني للطماطم باأدر�ر

حجز 15 كب�سولة مهلو�سة من نوع بريقابالين 300 ملغ ببو�سعادة 

على مستوى مناطق الظل

ديو�ن موؤ�س�سات �ل�سباب بخن�سلة 
يحت�سن منتوجات �لمر�أة �لريفية 

مؤسسـات  ديـوان  احتضـن 
مميـز  بخنشـلة معـرض  الشـباب 
املـرأة  بمنتوجـات  للتعريـف 
املاكثـة بالبيـت بـكل مـن بلديتـي 
ششـار والولجـة املعـرض تضمـن 
بالبيـت  املاكثـة  املـرأة  منتوجـات 
والخـاص باملناطـق النائيـة والذي 
يعتـر األول مـن نوعه ينظـم بمقر 
عاصمـة الواليـة والـذي دام يومن 
كاملـن تـم مـن خالـه التعريـف 
بمـا تنتجـه املـرأة املاكثـة بالبيـت 
مـن صناعـات تقليديـة يف الخيطة 
والطـرز وصناعة األوانـي الفخارية 
األعشـاب  منتوجـات  وبعـض 
الطبيعيـة املسـتعملة يف الزينـة اىل 
غـري ذلك مـن املنتوجات املسـتهلكة 
حليـب  والبيـض  الفريـك  كمـادة 
املاعـز العسـل وكل ماتنتجـه أنامل 
املـرأة األوراسـية بالبيـت حضـور 
وخاصـة  الريفيـة  للمـرأة  مميـز 
تحـت  الظـل  بمناطـق  القاطنـة 

شـعار املـرأة الريفية ،مـاض عريق 
ومسـتقبل واعد تم عـرض منتجات 
قيمـة التـي تنتجهـا املـرأة الريفية 
قطاعـات  يف  تنشـطن  والاتـي 
تربيـة   ، التقليديـة  الصناعـة 
املـوايش ، تربيـة النحـل ، التحويـل 
ومشـتقات القمـح والشـعري والتن 
إنتـاج  ، وكـذا يف مجـال  الشـوكي 
مـواد التجميل العضويـة، باإلضافة 
والخـرض،  الفواكـه  تجفيـف  إىل 
تحضـري املربى، البهـارات واألجبان 
وغريهـا مـن املنتجات املحليـة .ولم 
تعـدى  بـل  هنـا  الحـال  يقتـر 
االمـر اىل دخـول النسـاء أيضـا يف 
التقطري العشـبي والنباتـات الطبية 
ونبـات الحلبـة ، منتجـات الصوف 
، التمـور ومشـتقاتها ، ناهيـك عن 
الزيتـون   ، الحـار  الفلفـل  حفـظ 
والخـرضوات ، وإنتـاج الحبوب ويف 

الفاحـة بشـكل عـام.

مهناوي. ف

فتيحة. لبال 

ع بديار
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أمـس  اول  مسـاء  احتضنـت 
البشـري  محمـد  الشـيخ  قاعـة 
بـرج  مدينـة  وسـط  اإلبراهيمـي 
الحفـل  فعاليـات  بوعريريـج، 
التكريمـي بعنـوان "أكـرم معلمي" 
وهـي املبـادرة الحسـنة التـي يعود 
مكتـب  إىل  إلنطاقتهـا  الفضـل 
عاصمـة الواليـة ألكاديميـة املجتمع 
املدنـي ورئيسـه األسـتاذ الفاضـل 
الربيعـي هشـيي، حيث يتـم يف كل 
مـرة إنتقـاء أسـماء مـن األسـاتذة 
واملعلمـن لألجيـال السـابقة قصـد 
تامذتهـم  طـرف  مـن  تكريمهـم 
إال  املبـادرة  وببسـاطة  السـابقن، 
أنهـا القـت إستحسـانا كبـريا مـن 
خـال  املكرمـن  األسـاتذة  طـرف 
مـن  يـرون  وهـم  كيـف  الحفـل، 
واسـاتذة  دكاتـرة  تامذتهـم  بـن 
معتريـن  ومحامـن،  وصحفيـن 
ذلـك ثمـرة نجـاح يُعتـز ويُفتخـر 
بهـا، وقذ كان الـدور هذا األسـبوع 
عـى ثاثـة مـن بـن أملـع أسـماء 

الوسـط الرتبـوي لجيل السـبعينات 
بوعريريـج ويتعلـق  بـرج  بمدينـة 
رشـيد،  عبـاس  مـن  بـكل  األمـر 
محمـد  مـروش  و  سـالم  زايـدي 
إىل  اإلشـارة  تجـدر  كمـا  الطاهـر. 
أن مكتـب دائـرة بـرج بوعريريـج 
ألكاديميـة املجتمـع املدنـي يعتـزم 
بعنـوان  جديـدة  مبـادرة  إطـاق 
سـياحة وتكريـم، تتمثـل يف زيـارة 
املناطـق السـياحية التـي تزخر بها 
ويتخللهـا  بوعريريـج  بـرج  واليـة 
واملهتـم  الناشـط  للشـباب  تكريـم 
لتلـك  السـياحية  الصـورة  برتقيـة 
ربيعـي  االسـتاذ  ويـرى  املنطقـة 
هشـيي املبارة كحافـز للميض قدما 
يف إطـار بعـث السـياحة الداخليـة 
واإلرتقـاء بمـا تزخـر بـه عاصمـة 
سـياحية  إمكانيـات  مـن  البيبـان 
اإلهتمـام  مـن  القليـل  إىل  تحتـاج 
بهـا  النهـوض  أجـل  مـن  فقـط 
رائـدة. سـياحية  أقطابـا  وجعلهـا 

نظمـت جامعـة سـطيف 1 فرحات عبـاس ممثلة 
"األسـبوع  األربعـاء  غـدا  لغايـة  العلـوم  كليـة  يف 
مراسـيم  انطلقـت  حيـث  للرياضيـات"،  الجامعـي 
االفتتـاح الفعـي لهـذا األسـبوع، بقاعـة املحارضات 
مولود قاسـم نايت بلقاسـم، بإرشاف مديـر الجامعة 
األسـتاذ لطرش محمد الهـادي، بمعيـة مدير جامعة 
سـطيف2، مدير املدرسـة العليا لألسـاتذة سـطيف، 
مديرة جامعـة التكوين املتواصل سـطيف،  وحضور 
السـادة: نواب مدير الجامعة، األمن العـام للجامعة، 
عمـداء الكليات ومديري املعهدين، رؤسـاء األقسـام، 
قائـد مدرسـة الحوامـات عـن أرنـات، والعديـد من 
املسـؤولن وإطارات الجامعة يف مختلف املسـتويات، 
والعديـد من أفـراد األرسة الجامعية أسـاتذة، إدارين 
وطلبـة. تضمـن الرنامـج يف يومـه األول كلمـة مـن 
مكانـة  إىل  فيهـا  تطـرق  الجامعـة،  مديـر  طـرف 
الرياضيـات باعتبارهـا أم العلوم، حيث أشـار إىل أن 
هذا النشـاط يتزامـن مع اليـوم العاملـي للرياضيات 
14 مـارس الـذي تم اقـراراه مـن طرف اليونسـكو 
املجتمـع  يف  الرياضيـات  مكانـة  إىل  تطـرق  و   ،
باعتبارهـا  الواسـع،  تأثريهـا  ومـدى  واالقتصـاد 
مهمـة يف كافـة مياديـن الحيـاة ألنها تشـكل مرجعا 
أن  إىل  أيضـا  للعلـوم، حيـث تطـرق  ابتسـمولوجيا 
ورشـات،  محـارضات،  سـيتضمن  األسـبوع  هـذا 
نقاشـات ومعـارض، كمـا شـهدت هـذه املراسـيم 
دقيقـة صمـت ترحمـا عـى األسـتاذ الراحـل بوعام 
سـعيداني املديـر العـام السـابق للتعليـم والتكوين 

العاليـن بـوزارة التعليـم العـايل والبحـث العلمـي. 
عقبهـا بعـد ذلـك كلمـة مـن طـرف السـيد عميـد 
كليـة العلـوم األسـتاذ العيـايش لوعيـل تطـرق فيها 
إىل عالـم الرياضيـات املوسـع والـذي يشـمل عـددا 
ال محـدود مـن املفاهيـم واالسـتعماالت، مشـريا إىل 
الجانـب التاريخي للرياضيـات وأهميتهـا يف العلوم، 
كمـا تطـرق إىل أهداف هـذا األسـبوع الجامعي الذي 
يسـاهم يف التحسـيس بأهميـة الرياضيـات، وابـراز 
مسـاهمتها يف تقديم حلول ملختلف املشـكات، بما يف 
ذلك املسـاعدة عـى عمليات التسـيري بحكمة ومنطق، 
كمـا تهـدف هـذه الفعاليـة أيضـا إىل التشـجيع عى 
البحـث بالرياضيـات، وتبيـان دورها يف املسـاهمة يف 
تنميـة املجتمـع واحتياجاتـه االقتصادية.تم الروع 
بعدهـا يف إلقـاء املحـارضات، يف مسـتهلها محارضة 
املجتمـع  عـى  الرياضيـات  "تأثـري  بــ:  موسـومة 

للدكتـور  والرياضيـة"  االقتصاديـة  والنشـاطات 
عقبهـا  الرياضيـات،  قسـم  رئيـس  قـارة  محــمد 
محارضة موسـومة بــ: " تعليـم الرياضيات وأرسار 
بعـض التجـارب الناجحـة" للدكتـور نبيل بـروال، 
حيـث اسـتمر الرنامج مسـاء اليـوم بمداخلة ملفتش 
الرتبية األسـتاذ سـعدي لطـرش حـول:" الرياضيات 
يف مختلـف أطـوار الرتبية الوطنيـة"، تليهـا مداخلة 
لألسـتاذ الطاهـر بـروال موسـومة بـ:"الرياضيـات 
هـذه  تخلـل  كمـا  االقتصـاد"،  يف  وتطبيقاتهـا 
حـول  مفتوحـة  بيداغوجيـة  أبـواب  املحـارضات 
تخصصـات الرياضيـات عى مسـتوى كليـة العلوم، 
وأبـواب مفتوحـة عى مخابـر البحـث يف الرياضيات 

بحضـور مـدراء املخابـر ورؤسـاء فـرق البحث.

نظمـت الحركـة الجمعويـة ملدينـة قايـس بخنشـلة 
واملؤثـرات  املخـدرات  آفـة  حـول  تحسيسـية  حملـة 
العقليـة باالشـرتاك مـع مختلـف الفاعلن و املسـاهمن 
مـن املؤسسـات األمنيـة، املؤسسـة الصحيـة ممثلـة يف 
أطبـاء مختصـن ونفسـانين، أئمـة املسـاجد، وممثلن 
عـن الجمعيـات املحليـة الفاعلـة يف املجتمـع، إىل جانب 
مختلـف اإلدارات العموميـة، وكـذا املؤسسـات الثقافيـة 
صبيحـة  املنطلقـة  التحسيسـية  الحملـة  والشـبابية. 
 2023 26 جـوان  أول أمـس والتـي تسـتمر إىل غايـة 
تسـتهدف كل املؤسسـات الرتبويـة عـر إقليــم  بلديـة 
قايـس إىل جانـب مؤسسـات التكويـن املهني وكـذا دور 
الثقافة والشـباب، ويشـمل الرنامج املسـطر بمسـاهمة 
التشـخيص  و  للفحوصـات  الوليـد  مركـز  مـن  كــل 
الطبـي  قايـس، والوكالـة اإلشـهارية بـن سـايس، إىل 
جانـب دار الشـباب قايـس عى عديـد األنشـطة املتنوعة 
والتـي تصـب يف مجملها حـول التحسـيس والتوعية من 
خطـورة هـذه اآلفـة الخطـرية التـي اخرتقـت النسـيج 
االجتماعـي الجزائري وأضحت تتوسـع  رقعة مخاطرها 
مـن سـنة إىل أخرى حسـب اإلحصائيات املعلـن عنها من 
طـرف أجهزة األمـن من الحـن إىل األخر، وهـو ما جعل 
كل الركــاء يتخـذون إجـراءات التحسـيس والتوعيـة 
كأوىل الخطـوات للتصـدي لهـذه الظاهـرة وبرعايـة من 
رئيـس املجلـس الشـعبي البلـدي لبلدية قايـس. الحملة 

التحسيسـية التـي جـاءت بشـعار"مكافحة املخـدرات 
مسـؤولية الجميع...اليـد يف اليـد لنضع لها حد" سـوف 
تسـتمر لقرابة الشـهرين مـن الزمن برامـج تمس هذه 
الريحـة بطريقـة غـري مبـارشة، وعـن طريـق عديـد 
التوعويـة  الثقافيــة والرياضيـة  واللقـاءات  األنشـطة 
وكـذا السـهرات الرمضانيـة  التـي سـوف تقتـر عى 
النـدوات و املداخـات ذات الخطـاب املوجـه مـن طرف 
أسـاتذة جامعين وأخصائين نفسـانين وشـيوخ وأئمة 
املسـاجد الذيـــن سـوف يظهـرون مـدى تغلغـل هذه 
اآلفـة يف املجتمـع وكيفيـة معالجتهـا والسـيطرة عليها، 
باملـوازاة مـع ذالـك يسـعى القائمـون عى هـذه الحملة 
إىل تنظيـم معـارض جواريـة حـول مخاطـر تعاطـي  

 مختلـف أنواع املخـدرات واإلدمـان عليها وانعكاسـاتها، 
وإرضارها عى اسـتقرار املجتمع ، كما ــيقوم مختصون 
بتحديـد معنـى املخـدر واإلدمـان، فضـاً عـن أنـواع 
املخدرات،عوامـل انتشـارها، أسـباب تعاطيها، املشـاكل 
التـي تنجـم عنهـا، وأرضارها عـى الفـرد واملجتمع، إىل 
جانـب تبيـان الخطـوات والوسـائل الناجعـة التي يجب 
أن  ومقاومتها.كمـا  املخـدرات  آفـة  ملواجهـة  اتخاذهـا 
دور الجمعيـات يف هـذه الحملـة سـوف يـرز من خال 
تحسيسـية  وأنشـطة  برامـج  مـن  تقدمـه  سـوف  مـا 
وتوعيـة ملحاربـة هـذه اآلفـات االجتماعيـة كل يف  حدود 
اختصاصـه.  ولقيـت هـذه الحملـة التحسيسـية يف أول 
أيامهـا بثانوي اإلخـوة عي بمدينـة قايس، استحسـانا 
مـن قبـل األولياء و كذا باقـي املؤسسـات الرتبوية بغض 
النظر عـن أطوارهـا، والتي حرضت بمختلـف بممثليها، 
خاصـة وان الهـدف هـو املسـاهمة يف التقليـل مـن آثار 
هـذه اآلفـة التـي ال تـزال تعيـث فسـادا  يف مجتمعنـا 
خاصة يف أوسـاط الشـباب، كما رأى فيهـا البعض ،أكثر 
مـن رضوريـة خاصـة و أنهـا جـاءت يف شـكل نشـاط 
منتظـم سـوف  يمـّس كل الفئـات الشـبابية ومختلـف  
تاميـذ األطوار املدرسـية و املؤسسـات التكوينيـة  وكذا 
دور الثقافـة و الشـباب التـي تسـتقطب العديـــد من 
الفئـات خـال شـهر رمضـان الكريـم ملـا تقدمـه مـن 

أنشـطة فنيـة تربويـة ترفيهيـة علمية.

س. شعراوي

ص. ب

 ح. بن عثمان
ع ب

فارس ل

تمكنـت عنارص الرطـة التابعة 
العمومي  لألمـن  الوالئية  للمصلحـة 
ألمـن واليـة بجاية يف إطـار الحفاظ 
وحمايـة  العموميـة  الصحـة  عـى 
مـن  كميـة  حجـز  مـن  املسـتهلك 
غـري  فاسـدة  البيضـاء  اللحـوم 
صالحـة لإلسـتهاك البـري يقدر 
تفاصيـل  كلـغ،   452 بــ  وزنهـا 
العمليـة جاءت بعـد توقيف عنارص 
التطهـري  لفرقـة  التابعـة  الرطـة 
العمومي  الوالئية لألمـن  باملصلحـة 

العربـي  شـارع  مسـتوى  عـى 
تواتـي بوسـط مدينة بجايـة ملركبة 
تجاريـة مجهـزة بغرفـة تريـد من 
نوع كيـا، بعـد مراقبتها تبـن أنها 
معبـأة بكمية مـن اللحـوم البيضاء 
محملة داخـل صناديق باسـتيكية 
تتمثـل يف دجـاج مذبـوح ومنـزوع 
الريـش وكذا أحشـاء الدجـاج ، وال 
تحمـل أي تعريفـة تبـن مصدرها 
بمدينـة  للتسـويق  موجهـة  كانـت 
بجايـة، بعـد معاينـة تلـك اللحـوم 
من طـرف الطبيب البيطـري التابع 
تبـن  للواليـة  الفاحيـة  للمصالـح 
لإلسـتهاك  صالحـة  غـري  بأنهـا 
البـري، كما أنهـا مجهولة املصدر 
وصاحبهـا ال يحـوز عـى الشـهادة 
الصحية، كمـا أنها منزوعـة الريش 
حجزهـا  ليتـم  سـيئة،  بطريقـة 
وإتافهـا بمادة الجـري وتحويلها إىل 
املفرغـة العموميـة، و إنجـاز ملـف 
جزائـي ضـد املخالف وإرسـاله إىل 

الجهـات املختصـة.

في إطار الحفاظ على الصحة العمومية 
وحماية المستهلك

�سرطة بجاية تحجز 452 كلغ 
من �للحوم �لبي�ساء �لفا�سدة

إجـراءات بارشتهـا والية وهـران، تحضريا لشـهر 
رمضـان اذ برمجـت يف هـذا الخصوص عـدة لقاءات  
مـع مديريـة التجارة وكافـة املعنين  مـن أجل ضبط  
كافـة اإلجـراءات الازمـة  الخاصة بهذه املناسـبة من 
بينها أسـواق الرحمـة ، تخصيص 9 أسـواق  جوارية  

عـر الدوائر التسـعة  لتقريب الخدمة من  السـكان و 
توفـري مختلف املواد االسـتهاكية من مـواد غذائية  و 
خـرض و فواكه للمواطن و بأثمـان  معقولة . اذ رصح 
عابـد معاذ املنسـق الوالئي التحاد التجـار و الحرفين 
ان السـلطات تعمـل عى تفعيـل الثقافة االسـتهاكية 

لـدى املواطنـن لتجنـب رشاء كميات كبرية مـن املواد 
واقتنـاء  رمضـان  عشـية  والخـرضوات    الغذائيـة 
حاجياتهـم فقط حتـى ال يتمكن التجـار االنتهازيون 

مـن  اسـتغال الظرف و رفع األسـعار. 

أعلنـت الوكالـة الوطنية لتحسـن السـكن و 
تطويـره عـدل، إىل علم املواطنـن املهتمن براء 
برنامـج  اطـار  يف  املنجـزة  تجاريـة،  محـات 
البيـع باإليجـار لوالية بجايـة ،أنهـا تعرض 72 
محـا ذا اسـتعمال تجـاري للبيـع بالـرتايض ، 
املحـات متواجـدة بموقـع 300 مسـكن عدل - 
أوالد ميمـون- واليـة تلمسـان . وأكـدت الوكالة 

يف بيـان لهـا، أنـه بإمـكان املواطنـن الراغبـن 
بالـرتايض االطـاع عـى  البيـع  املشـاركة يف  يف 
مضمـون اإلعـان الصـادر امس. و بإمـكان أي 
شـخص طبيعي أو معنوي راغب يف املشـاركة يف 
هـذه البيعـة ، تقديم طلـب خطي عى مسـتوى 
وكالة املشـاريع عـدل تلمسـان املتواجـدة بحي 
52 مسـكن عمـارة 03 املنصورة تلمسـان ، كما 

يجـب ان يكون الطلـب الخطي واضـح و يحمل 
السـعر و  اىل  رقـم املحـل و مسـاحته اضافـة 
يحتوي عـى جميـع املعلومات الخاصـة باملعني 

)االسـم ، اللقـب و رقـم الهاتـف و العنوان(
و ملزيـد مـن املعلومـات التقرب مـن املصلحة 

التجاريـة للمديرية الجهوية تلمسـان .

ببلديـة  الشـباب  دار  مـروع  أشـغال  تـزال  ال 
معاويـة يف واليـة سـطيف متوقفـة منذ أكثـر من 10 
سـنوات، هـذا املروع الـذي اسـتفادت منـه البلدية 
يف اطـار برامـج التنميـة املحلية سـنة 2009 و رصد 
له غـاف مايل قـدره مليـار و 800 مليون تـم منحه 
عـى شـطرين، حيـث تـم إنجـاز هيـكل البنايـة و 
توقفـت األشـغال بحجـة نفاذ الغـاف املـايل، و منذ 
ذلـك الوقت بقـي املروع عبـارة عن هيـكل معرض 
للتخريـب  و وكـر للـكاب الضالـة، و رغـم كل هذه 
أذانـا صاغيـة  يلقـى  لـم  املـروع  فـإن  السـنوات 
لتخصيـص غـاف مـايل ثانـي  و تكملة املـروع و 
وضعـه حيـز الخدمـة خاصـة و ان البلديـة تفتقـر 

ملثل هـذه املرافـق الشـبانية، حيث يسـتغل الشـباب 
حاليـا قاعـة يف الفراغـات الصحيـة عبـارة عـن دار 
للشـباب لكنهـا تفتقـر ملعظـم التجهيـزات التـي من 
شـأنها بعـث الحيويـة و نشـاطات أكثـر و بعـث و 
إحيـاء الثقافـة بهـذه البلديـة النائيـة، و ظل شـباب 
الشـباب  دار  مـروع  بتكملـة  يطالبـون  البلديـة 
املتوقـف منـذ سـنوات، اىل غايـة هذه السـنة أين لقي 
طلبهـم إسـتجابة مـن الطـرف السـلطات الوالئيـة  
بعـد تسـجيله مـن طـرف املجلـس الشـعبي البلدي 
و تخصيـص غـاف مـايل يف إطـار برنامـج التنميـة 
املحليـة للسـنة املاليـة 2023 و هذا لتكملـة مروع 
درا الشـباب املتوقـف منـذ سـنوات، لكـن العارفـن 

بالقطـاع فـإن هذا الغـاف املـايل كذلك سـيؤثر عى 
برامـج التنمية املحليـة بالبلدية التي اسـتفادت من 4 
مايـري منها مليـار و 200 مليون سـيخصص لتكملة 
مـروع دار الشـباب، أمـا الغـاف الباقـي فهو غري 
الرضوريـة  الحيـاة  متطلبـات  بعـض  لتوفـري  كايف 
بعـض  مـد  و  الـرب  ميـاه  غـرار  عـى  للسـكان 
الطرقـات، مـن جهتهـا أكد رئيـس املجلس الشـعبي 
البلـدي "عمر قديـدح" أن البلدية حقا اسـتفادت من 
مليـار و 200 مليـون يف إطـار برامج التنميـة املحلية 
لتكملـة مـروع دار الشـباب و سـتنطلق األشـغال 

بعـد االنتهـاء مـن إعـداد كل االجـراءات االدارية.

مبادرة " �أكرم معلمي " لالإحتفاء باأ�ساتذة 
ومعلمي �لجيل �لذهبي ت�سنع �لحدث 

ببرج بوعريريج

ف زفريال. ت

أمـر عبـد القـادر جـاوي وايل 
واليـة املسـيلة، بـرضورة مرافقـة 
املسـتثمرين ومتابعتهـم، وتذليـل 
لتجسـيد  امامهـم  العراقيـل 
القيـود  رفـع  وكـذا  مشـاريعهم، 
االسـتثمارية  املشـاريع  عـن 
حلهـا  عـى  والعمـل  العالقـة، 
السـارية  القوانـن  اطـار  يف 
املفعـول، وتقديـم كل التسـهيات 
لتحفيزهـم عـى تطوير نشـاطهم 
للواليـة  املضافـة  القيمـة  وخلـق 
ومـن  الشـغل  مناصـب  وتوفـري 
جهـة أخرى،مؤكـدا عـى مواصلة 
عمليـة تطهـري العقـار الصناعـي 
مـن  اسـرتجاعه  عـى  والعمـل 
املتقاعسـن يف تجسيد  املستثمرين 
اسـتثماراتهم ميدانيـا، مـع إعادة 
إسـتثمارات  إطـار  يف  توجيههـا 
للواليـة.  اإلضافـة  تقـدم  جديـة 
املكلفـة  اللجنـة  فـإن  لإلشـارة 

بمتابعـة تطهري العقـار الصناعي، 
تمكنـت من اسـرتجاع 83 مروعا 
اسـتثماريا بمساحة 105,5 هكتار 
،مـع العلـم انه تـم اسـرتجاع من 
اسـتثماري  مـروع   122 قبـل، 
اىل  ليصـل  هكتـار   99 بمسـاحة 
غايـة اليـوم الغـاء 205 مـروع 
 204,5 بمسـاحة  اسـتثماري 
هكتـار، وذلـك تنفيـذا لتوجيهات 
اىل  الراميـة  الجمهوريـة  رئيـس 
االقتصـاد  وتنشـيط  إنعـاش 
الوطنـي، يف اطار سلسـلة اللقاءات 
التـي بارشهـا وايل واليـة املسـيلة، 
رفقة أعضـاء لجنة تطهـري العقار 
الصناعـي  بمقـر الواليـة بحضور 
املكلفـة  الوالئيـة  اللجنـة  اعضـاء 
بمتابعـة تقـدم أشـغال املشـاريع 
تطهـري  إطـار  يف  االسـتثمارية 

الصناعـي. العقـار 

غالفها المالي منذ 10 سنوات قدر بـ”مليار و800 مليون” 

لقاءات دورية نظمتها مديرية التجارة مع كافة المعنيين 

تحت إشراف مدير الجامعة األستاذ لطرش محمد الهادي

في إطار برنامج البيع باإليجار

�أ�سغال د�ر �ل�سباب متوقفة منذ عقد من �لزمن ببلدية معاوية في �سطيف

9 �أ�سو�ق جو�رية لتوفير مختلف �لمو�د �ل�ستهالكية تح�سبا لرم�سان بوهر�ن

جامعة �سطيف 1 فرحات عبا�س تنظم �لأ�سبوع �لجامعي للريا�سيات

"عدل" تعلن عن بيع 72 محال تجاريا في ولية تلم�سان 

و�لي �لم�سيلة يوؤكد على 
مو��سلة تطهير �لعقار �ل�سناعي

المحلي

ضف لمرافقة المستثمرين

تحت شعار”اليد في اليد لنضع لها حـــد “ 

نا�سط��ون ف�ي ق�اي�س بخن�سلة ينتهج�ون �لتح�سي�س و�لتوعية كاأول�ى 
خطو�ت �لت�سدي للمخدر�ت

ع. بديار 
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املســتوطنن  عــرات  اقتحــم 
ــى  ــجد األق ــات املس ــن،  باح املتطرف
املبــارك, مــن بــاب املغاربــة, بدعــم مــن 

قــوات االحتــال الصهيونــي.
ــامية  ــاف اإلس ــرة األوق ــرت دائ وذك
عــرات  أن  املحتلــة،  القــدس  يف 
املســتوطنن اقتحمــوا املســجد األقــى, 
ونفــذوا جــوالت اســتفزازية يف باحاتــه, 
املنطقــة  يف  تلموديــة  طقوســا  وأدوا 

ــه. ــة من الرقي
االحتــال  قــوات  فرضــت  كمــا   
ــن  ــن الوافدي ــول املصل ــى دخ ــودا ع قي

ــد  ــم عن ــزت هوياته ــجد، واحتج للمس
ــا. ــت فيه ــة ودقق ــه الخارجي أبواب

املقدســية  الدعــوات  وتواصلــت    

لتكثيــف الربــاط وشــد الرحــال إىل 
ــال  ــال مخططــات االحت األقــى، إلفش
لتهويــده.  الســاعية  واملســتوطنن 
وصعــد املســتوطنون يف اآلونــة األخــرية, 
األقــى،  لحرمــة  انتهاكاتهــم  مــن 
ــه,  ــد أبواب ــة, عن ــأداء طقــوس تلمودي ب
بدعــم مــن قــوات االحتــال.  لإلشــارة، 
يشــهد املســجد األقــى يوميــا سلســلة 
انتهــاكات واقتحامــات من املســتوطنن, 
ــة  ــيطرة الكامل ــرض الس ــة لف يف محاول
زمانيــا  وتقســيمه  املســجد،  عــى 

ــا.  ومكاني

قـال الرئيـس الصينـي يش جـن بينغ  يف 
الصـن  رئاسـة  توليـه  منـذ  األول  خطابـه 
لواليـة ثالثـة، إن بـاده سـتعمل عـى تعزيز 
اسـتقرارها،  عـى  للحفـاظ  القومـي  أمنهـا 
الصينـي  الـوزراء  رئيـس  انتقـد  حـن  يف 
الجديـد يل تشـيانغ االثنـن "تطويـق" باده 

و"قمعهـا" مـن جانـب الواليـات املتحـدة.
مجلـس  أعمـال  اختتـام  يف  يش  وأضـاف 
نـواب الشـعب يف بكـن أن الصن ستؤسـس 
جيشـا قويـا ليصبـح سـورا فوالذيـا يحمي 
أمنهـا ومصالحهـا الوطنية، عى حـد تعبريه.

املخاطـر  مـن  الصينـي  الرئيـس  وحـّذر 
التـي تتعـرض لهـا الصـن، كما أكـد رفض 
بكـن للتدخـات الخارجيـة يف ملـف تايوان 
ومـا وصفهـا باألنشـطة االنفصاليـة الرامية 
السـتقال الجزيـرة، وقـال إن بكن سـتعمل 
كونـغ  هونـغ  يف  االسـتقرار  تعزيـز  عـى 
ومـاكاو. وأضـاف أمـام نحـو 3 آالف نائـب 
تجمعـوا يف قـر الشـعب ببكـن "األمن هو 

أسـاس التنميـة، يف حن أن االسـتقرار رشط 
أسـايس لازدهار"، مشـريا إىل أن عى الصن 
تعزيـز قدرتهـا عـى االعتمـاد عـى ذاتهـا، 
متعهـدا بتعزيـز التحـّول الصناعـي وتعزيز 

القـوة االقتصاديـة لبـاده.
والجمعـة فـاز يش -وهو املرشـح الوحيد- 

بواليـة جديـدة مدتهـا 5 سـنوات عـى رأس 
الصـن، بعـد تصويـت باإلجمـاع يف مجلـس 
تتويجـا  جـاءت  خطـوة  يف  الشـعب،  نـواب 
لصعـوده الذي جعـل منه أقوى زعيـم للباد 

أجيال. منـذ 

أعلـن وزيـر الداخليـة الرتكي سـليمان 
صويلـو - ارتفـاع حصيلة قتـى الزلزالن 
إىل 48  اللذيـن رضبـا تركيـا يف فيفـري 
ألفا و448 شـخصا بينهـم 6 آالف و660 
أجنبيـا. يتزامـن ذلك مع تسـجيل مناطق 

يف واليتـي هاتـاي وماطيا جنوبـي الباد 
هـزات أرضية جديـدة اليـوم صباحا.

والطـوارئ  الكـوارث  إدارة  وحسـب 
الرتكيـة، فقـد تعرضت منطقـة "حصة" 
بواليـة هاتـاي لهـزة أرضيـة بقـوة 4.7 

درجـات عى سـلم ريخرت. ووقعـت الهزة 
يف السـاعة 05:23 بالتوقيـت املحـي وعى 
11.52 كيلـو مـرتا تحـت سـطح  عمـق 

األرض.

التحريـر  جيـش  وحـدات  اسـتهدفت   
جنـود  تخندقـات  الصحـراوي,  الشـعبي 
االحتـال املغربـي بقطـاع املحبـس, مخلفـة 
خسـائر فادحـة يف األرواح واملعـدات, حسـب 
 748 رقـم  العسـكري  البيـان  ذكـره  مـا 
الصحراويـة. الدفـاع  وزارة  عـن  الصـادر  
 وأوضح البيـان الذي أوردتـه وكالة االنباء 

الصحراويـة  أن مفـارز متقدمـة مـن جيـش 
اسـتهدفت  الصحـراوي  الشـعبي  التحريـر 
تمركـزات جنود االحتـال بمنطقتـي أميطري 
ملخينـزة وأبـريات تنوشـاد بقطـاع املحبس".

 كما أشـار البيان اىل أن مفـارز متقدمة من 
عنـارص جيـش التحرير الشـعبي الصحراوي 
ركـزت هجماتهـا السـبت عـى مواقـع قوات 

االحتـال املغربي بقطـاع املحبـس وبمناطق 
أكـرارة الفرسـيك وروس السـبطي.   وتتواىل 
هجمات جيـش التحرير الشـعبي الصحراوي 
مسـتهدفة معاقـل قـوات االحتـال املغربـي 
االرواح  يف  فادحـة  خسـائر  تكبـدت  التـي  
واملعـدات عـى طـول الجـدار الرمـي )جدار 

الـذل والعـار(, وفق مـا جـاء يف البيان.

املقيـم  املغربـي  والباحـث  الكاتـب  أكـد 
بروسـيا، عبـد الحكيم الرويـيض، أن التطبيع 
بـن املغـرب والكيـان الصهيونـي شـمل كل 
املجـاالت و أدى اىل ابـرام اتفاقيـات يف مجال 
التعـاون الفاحـي واألمـن الغذائـي، يف وقت 
معانـاة  املغربيـة  السـلطات  فيـه  تجاهلـت 
البلـد الـذي ال زال يكافـح ضد اتسـاع رقعة 

. لعطش ا
وأضـاف أن الحكومـة املغربيـة تجاهلـت 
حقيقـة أن مـروع رشكـة صهيونيـة املقام 
السـهول  مـن  هكتـار   500 امتـداد  عـى 
الغربيـة األكثر خصوبة، إلنتـاج 10 آالف طن 
مـن األفـوكادو سـنويا، يمكـن أن يسـتنزف 
10 مليـارات لـرت مـن امليـاه سـنويا، بما أن 
الكيلوغـرام  إنتـاج  أن  إىل  التقديـرات تشـري 
الواحـد يسـتهلك 1000 لـرت مـن امليـاه، أي 
أكثـر بكثري مـن محاصيل أخـرى كالطماطم 

والرتقـال.

أزمـة  املغـرب يعانـي مـن  أن  اىل  ولفـت 
ميـاه بسـبب قلـة تسـاقط األمطـار وتـوايل 
سـنوات الجفاف، مـا أدى إىل تراجع املخزون 
املائي بالسـدود، ومعاناة السـكان، خاصة يف 
املناطـق الريفيـة، مـن نقـص حـاد يف املياه 

الصالحـة للـرب.
زراعـة  تـؤدي  قـد  ذلـك،  إىل  باإلضافـة 
األفـوكادو إىل تدهـور جـودة الرتبـة، مـا قد 
يسـهم يف تراجـع األرايض املسـتصلحة التـي 
تشـكل حـوايل 12 باملائة من املسـاحة الكلية 
للبـاد، يف حـن تعتر هذه الفاكهـة الخرضاء 

دخيلـة عـى النشـاط الزراعـي يف املغرب.
أغلـب  أن  املغربـي  الكاتـب  وأضـاف 
محصـول األفـوكادو الـذي تنتجـه الركـة 
للتصديـر  موجـه  املغـرب،  يف  الصهيونيـة 
وبالخصـوص إىل أوروبـا، يف حـن أن الثمار 
ذات الجـودة الرديئة غري الصالحـة للتصدير 

توجـه إىل السـوق املغربيـة.

وأبـرز املحلـل السـيايس أن الهـدف الذي 
الصهيونـي مـن هـذا  الكيـان  إليـه  يصبـو 
املـروع هو رفـع إنتاجـه من األفـوكادو يف 
الوقـت الـذي ازداد فيـه الطلـب العاملـي عى 
هـذه الفاكهـة، فـكان الخيـار هو أن يوسـع 

نشـاطه الزراعـي يف أرايض املغـرب.
وتأسـف الكاتـب املغربـي كـون املغـرب 
"لـن يجنـي من هـذا االمـر سـوى الرضر يف 
مائـه، وتبعـا لذلـك يف اقتصـاده وتنميتـه"، 
عـى عكـس الكيـان الصهيوني الـذي يجني 
الفوائـد الكرى مـن مروع األفـوكادو الذي 
هـو جـزء من خطـة كـرى، بحسـب الركة 
اسـرتاتيجيتها  أن  تؤكـد  التـي  الصهيونيـة، 
تتمثـل يف "الحصـول عـى أعمـال زراعية يف 
نصـف الكـرة الجنوبي مثـل افريقيا، وبعض 
الاتينيـة،  أمريـكا  يف  الجغرافيـة  املناطـق 
والتـي سـتكون بالضبط الجـزء املعاكس من 

األفـوكادو". لحصاد    ق دالعالـم 

  ق د

بدعم من قوات االحتالل الصهيوني

الرئيس الصيني: 

بينهم 6 آالف و660 أجنبيا

التطبيع بين المغرب والكيان الصهيوني شمل كل المجاالت و أدى الى ابرام اتفاقيات
 في مجال التعاون الفالحي
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العاصمـة  تسـتضيف 
يومـي  موسـكو  الروسـية 
اجتماعـا   ، مـارس  و16   15
نـواب  بـن  سـوريا  بشـأن 
وزراء خارجية تركيا وروسـيا 

وسـوريا وإيـران 
وأفادت مصادر دبلوماسـية 
تركيـة لوكالـة األناضـول، أن 
نائـب وزير الخارجيـة الرتكي 
سـيرتأس  أقتشـابار  بـراق 

الوفـد الرتكـي يف االجتمـاع.
املمثـل  أن  إىل  وأشـارت 
الـرويس  للرئيـس  الخـاص 
إىل الـرق األوسـط وأفريقيـا 
ميخائيـل بوغدانوف سـيكون 
عـى رأس الوفد الـرويس، فيما 
يمثل إيران مستشـار الشؤون 
الخارجيـة  لوزيـر  السياسـية 
عـي أصغر حجـي، الفتـة إىل 
مشـاركة نائب وزيـر خارجية 

سـوريا أيمـن سوسـان.
عـى  تحـركات  وتجـري 
إلعـادة  اإلقليميـة  السـاحة 
العاقـات مـع سـوريا، حيث 
كان وزيـر الخارجيـة الرتكـي 
مولـود جاويـش أوغلـو بحث 
مـع نظـريه اإليرانـي حسـن 
أمري عبـد اللهيـان يف 8 مارس 
أنقـرة  العاصمـة  يف  الجـاري 
عـددا مـن القضايـا الثنائيـة 
مقدمتهـا  ويف  واإلقليميـة، 
التقـارب بـن أنقرة ودمشـق.
إن  اللهيـان  عبـد  وقـال 
بـن  التقـارب  تدعـم  إيـران 
إىل  داعيـا  ودمشـق،  أنقـرة 
عـودة العاقـات بـن البلدين 
لوضعهـا الطبيعـي، بينما قال 
أوغلـو إن إيـران أعربـت عـن 

رغبتها يف املشـاركة يف اجتماع 
ثاثـي مـع الطرف السـوري 

وتركيـا.
املـايض،  فرايـر   27 ويف 
زار وزيـر الخارجيـة املري 
زيـارة  يف  وسـوريا،  تركيـا 
منـذ  نوعهـا  مـن  األوىل  هـي 
10 سـنوات، وجـاءت -وفـق 
مراقبن- يف سـياق اسـتكمال 
ومسـاع  طويـل  مسـار 
القاهـرة  عاقـات  السـتعادة 
وأنقـرة مـن جانـب، والقاهرة 
آخـر،  جانـب  مـن  وسـوريا 
بعـد أن مّرت بعـدة منعطفات 

املـايض. العقـد  خـال 
وقبـل ذلـك يف 15 فيفـري، 
األردني  الخارجيـة  زار وزيـر 
يف  سـوريا،  الصفـدي  أيمـن 
زيارة كانـت األوىل مـن نوعها 
بـن البلديـن الجاريـن اللذين 
فـرتة  منـذ  خـاف  بينهمـا 
طويلة بشـأن قضايـا إقليمية، 
أردنيون  مسـؤولون  وأوضـح 
حينهـا أن هـدف الزيـارة هو 
إظهـار التضامن بعـد الزلزال 
تركيـا  رضب  الـذي  املدمـر 
وشـمال سـوريا يف 6 فيفـري

وزيـر  دمشـق  زار  كمـا 
الشـيخ  اإلماراتـي  الخارجيـة 
عبـد الله بن زايـد آل نهيان يف 
جانفي املـايض والتقى بشـار 
األسـد، وكانـت هـذه الزيـارة 
اإلماراتـي،  للوزيـر  الثانيـة 
العاصمـة  زار  أن  سـبق  إذ 
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الخارجية  باسـم  املتحدث  قال 
اإليرانية نـارص كنعاني إن اتفاق 
اسـتئناف العاقات الدبلوماسـية 
لـه  "سـتكون  السـعودية  مـع 
تأثـريات إيجابيـة" عـى عاقات 

املنطقة. بـدول  طهـران 
وأوضـح كنعانـي، يف مؤتمـر 
اإليرانـي  االتفـاق  إن  صحفـي، 
السـعودي سـتكون لـه تأثـريات 
"إقليميـة إيجابيـة أخـرى"، بما 
إيـران  بـن  العاقـات  ذلـك  يف 
مـا  حسـب  األخـرى،  والـدول 
نقلت عنـه وكالة تسـنيم املحلية.

الدبلوماسـية  أن  وأضـاف 
"نتائجهـا جيدة"، مشـريا إىل أن 
االتفـاق بـن إيـران والسـعودية 
الحلـول  كفـاءة  "أثبـت 

الدبلوماسـية ألي سـوء تفاهم"، 
مشـريا إىل أن إيـران والسـعودية 
"اتفقتـا عـى عقد جولـة جديدة 
مسـتوى  عـى  املفاوضـات  مـن 
أعـى مـن املحادثـات السـابقة، 
التـي أسـفرت عن اتفـاق تقارب 
أعلـن  السـياق،  ويف  بكـن".  يف 
كنعانـي وجـود ترتيبـات جارية 
وزيـري  بـن  اجتمـاع  لعقـد 
أمـري  حسـن  إيـران  خارجيـة 
عبـد اللهيـان ونظريه السـعودي 

فيصـل بـن فرحـان.
قالـت  متصـل،  صعيـد  عـى 
الخارجيـة اإليرانيـة إنهـا تأمـل 
اإليرانـي  لاتفـاق  تكـون  أن 
السـعودي نتائـج إيجابيـة عـى 
أن  إىل  مشـرية  اليمنيـة،  األزمـة 
الوزيـر عبـد اللهيان وَعـَد األمن 
باسـتضافة  املتحدة  العام لألمـم 
يف  األزمـة  إلنهـاء  محادثـات 

اليمـن.
الخارجيـة  وزيـر  وكان 
بـن  فيصـل  األمـري  السـعودي 
تريحـات  -يف  قـال  فرحـان 
صحفيـة  إن الوصـول إىل اتفـاق 
بـن الرياض وطهـران يفيض إىل 
اسـتئناف العاقات السياسـية ال 
يعنـي التوصـل إىل حـل جميـع 
الخافـات العالقـة بـن البلدين.

مو�سكو ت�ست�سيف �جتماعا 
ب�ساأن �سوريا 

 �تفاقنا مع �ل�سعودية �سيوؤثر �إيجابيا 
على عالقاتنا بدول �لمنطقة

يومي 15 و16 مارس
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13 الثالثاء 14 مارس 2023م 
الـموافق لـ 21 شعبان 1444 هـ

مريم  ق

ــاء  ــاء األربع ــد مس ــيكون املوع س
املقبــل بــدار الثقافــة "هــواري 
ــاح  ــع افتت ــطيف م ــن" بس بومدي
التظاهــرة  مــن  األوىل  الطبعــة 
الثقافيــة "أيــام اللوتس الســنيمائية 
ــب  ــري", حس ــم القص ــة للفيل الدولي
ذات  محافــظ  مــن  علــم   مــا 
لوكالــة  التظاهــرة. ويف تريــح 
األنبــاء الجزائريــة, أوضــح باديــس 
كرجــان أن هــذه األيــام املنظمــة من 
ــة "ســريول  ــة املحلي طــرف الجمعي
لتطويــر الفنــون والتكنولوجيــا" 

ــة  ــة الوالئي ــع املديري ــيق م بالتنس
تمويــل  و  الفنــون  و  للثقافــة 
مــن الــوزارة الوصيــة ســتجري 
بمشــاركة 22 فيلمــا مــن 6 دول 
ــراق و  ــر و الع ــي الجزائ ــة ه عربي
مــر و تونــس و اليمــن و ســوريا.
ــة  ــأن الجمعي وأضــاف املصــدر ب
يف  رشعــت  املبــادرة  صاحبــة 
املرتشــحة  األفــام  اســتقبال 
ــدءا  ــة ب ــذه الطبع ــاركة يف ه للمش
املنــرم,  فرايــر  الفاتــح  مــن 
ــرف  ــتقبلت يف ظ ــا اس ــرزا أنه م

ــا  ــارت منه ــا اخت ــهر 98 فيلم ش
ــا للتنافــس  ــاء 22 فيلم ــة االنتق لجن
عــى الجائــزة األوىل املوســومة ب 

اللوتــس". "درع 
وســرتافق هذه األيــام الســينمائية 
عــدة  يف  تكوينيــة  ورشــات 
ــال,  ــة باملج ــا صل ــات له اختصاص
ــينمائي"  ــراج الس ــرار "اإلخ ــى غ ع
مــن تأطــري املخــرج نورالديــن 
برابــح و "املكيــاج الســينمائي" 
حســن  توفيــق  إرشاف  تحــت 
ــينمائية"  ــة الس ــري و "الكتاب جعف

ــادي إىل  ــن بله ــري نرسي ــن تأط م
ــك  ــاج" بــإرشاف مال جانــب "املونت
ــينمائي"  ــر الس ــى و "التصوي عي
مــن تأطــري املخــرج إدريــس قديدح. 
ــم  ــرة تكري ــهد التظاه ــا ستش كم
ــة عــى غــرار  بعــض الوجــوه الفني
ــارس بوســعدة  العمــري كعــوان, ف
و مــراد صــاويل, بمشــاركة ضيــوف 
ــم  ــدة كري الــرف مــن بينهــم فري
املعروفــة باســم "خالتــي بوعــام" 
والفنانــة القديــرة زينــب عــراس, إىل 
جانــب كاتبــة الســيناريو الجزائريــة 

رشفــت  التــي  بلعمــري  عبلــة 
الجزائــر يف عديــد املحافــل الدوليــة.

ــة و  ــر الثقاف ــد مدي ــدوره, أك ب
الفنــون لواليــة ســطيف, عامــر 
ــي  ــام الت ــذه األي ــمي, أن ه الهاش
ــار  ــدرج يف إط ــام تن ــتدوم 4 أي س
سياســة دعــم النشــاط الســينمائي 
الــوزارة  مــن طــرف  الشــبابي 
الوصيــة لتطويــر هــذا االختصــاص 
ــرف  ــن ط ــاال م ــهد إقب ــذي يش ال

ــباب. ــة الش فئ

بمشاركة 22 فيلما من 6 دول عربية

�لطبعة �لأولى لأيام �للوت�س �ل�سينمائية �لدولية للفيلم �لق�سير بدء� من �لأربعاء 

والفنـون   الثقافـة  وزيـرة  رافعـت 
ُصوريـة ُمولوجـي لصالح  تعزيز سـبل 
تعليـم اللغـة الروسـية بالجزائـر واللغة 
العربيـة بروسـيا من خـال تفعيل دور 

الثقافية املراكـز 
الثقافـة  وزيـرة  امـس  اسـتقبلت 
والفنـون الدكتـورة ُصوريـة ُمولوجـي، 
الّسـيد  بقيـادة  روسـياً  رسـمياً  وفـداً 
حكومـة  وزيـر  تريومـن"  "رسقـاي 
موسـكو، رئيس قسـم العاقـات الدولية 
يقـوم  الـذي  الخارجـي،  واالقتصـاد 
بزيـارة إىل الجزائـر العاصمـة، مرفوًقـا 
بسـعادة السـفري املفـوض فـوق العادة 
وأعضـاء  بالجزائـر  روسـيا  لفيدراليـة 

ملدينـة موسـكو.  الرسـمي  الوفـد 
واسـتعرض الطرفـان يف بدايـة هـذا 
اللقـاء الـذي جـرى بحضـور إطـارات 
مـن الـوزارة، واقـع التعـاون يف مجـال 
الثقافـة والفنـون بن الجزائر وروسـيا، 
وبحث سـبل تعزيز وترقية هـذا التبادل 
وتطويـره وتوسـيعه وتكثيـف التبـادل 
والحركيـة لارتقـاء بعاقـات التعـاون 
إىل مسـتوى العاقـات التاريخية املتميزة 
التـي تجمع البلديـن والشـعبن، خاّصًة 
فيمـا يتعلـق برتميـم، صيانـة وحمايـة 
املـادي،  وغـري  املـادي  الثقـايف  الـرتاث 
وذلـك نظـرا للتجربـة الكبـرية لروسـيا 
ترقيـة  اىل  إضافـًة  املجـال،  هـذا  يف 
الصناعـات السـينماتوغرافية، عاوًة عى 
التبـادل الثقـايف بـن البلدين مـن خال 
تنظيـم فعاليـات ثقافيـة وفنيـة يف كاَ 
البلدين.  وأّكدت السـيدة وزيـرة الثقافة 
والفنـون الدكتورة "ُصوريـة ُمولوجي" 
باملناسـبة، بـأن قطـاع الثقافـة والفنون 
يف الجزائـر إنتهـى مـن إعـداد مذكـرة 
الحكومتـن  بـن  والتعـاون  التفاهـم 
انتظـار  يف  والفنـي،  الثقـايف  املجـال  يف 
بغـرض  وذلـك  إجراءاتهـا،  اسـتكمال 
مختلـف  يف  نوعيـة  مشـاركة  ضمـان 
تنظـم  التـي  والتظاهـرات  املهرجانـات 
بالبلديـن، وذلـك وفقـاً لتوجيهات رئيس 
الجمهوريـة السـيد "عبد املجيـد تبون"، 
ملـا لهـا مـن أهميـة يف ربط املؤسسـات 
الثقافيـة الجزائريـة بنظرياتهـا األجنبية 
ومحيطهـا االقتصـادي واالجتماعي.  وملا 
لّلغـة مـن دور هـام وحاسـم يف معرفـة 
اآلخـر والرتويج لثقافته، رافعت السـيدة 

الوزيـرة عى رضورة تعزيز سـبل تعليم 
اللغة الروسـية بالجزائر واللغـة العربية 
بروسـيا مـن خـال تفعيـل دور املراكز 
يف  باملناسـبة  أسـهبت  كمـا  الثقافيـة، 
عرض أوجـه الـرتاث الثقـايف الجزائري، 
جنوبنـا  مـدن  بـه  ماتزخـر  السـيما 
والتـي  ثقافيـة،  حظائـر  مـن  الكبـري 
يمكـن أن تكـون وجهة للسـواح الروس 
واملختصـن.   الباحثـن  مختلـف  وكـذا 
وعـى اعتبـار أن زيـارة الوفـد الـرويس 
تنـدرج يف إطـار تعزيـز أوارص الصداقة 
والتعـاون الثنائـي والاْمركـزي القائـم 
بـن البلدين، من خـال إبـرام إتفاقيات 
ومذكـرات للتعـاون بن مدينة موسـكو 
السـيدة  عّرجـت  العاصمـة،  والجزائـر 
الوزيـرة إىل ماتكتنـزه مدينـة الجزائـر 

العاصمـة مـن معالـم ثقاقيـة وتراثيـة 
عتيقـة السـيما حـي القصبـة العتيق. 

الّسـيد "رسقـاي  مـن جهتـه أعـرب 
موسـكو،  حكومـة  وزيـر  تريومـن" 
الدوليـة  العاقـات  قسـم  رئيـس 
واالقتصـاد الخارجـي، عـن امتنانه لهذا 
اللقـاء الذي يشـكل فرصة السـتعراض 
الثقافـة  مجـال  يف  التعـاون  حالـة 
والفنـون مـع الجزائـر، كمـا أّكـد عـى 
أنـه سـيعمل عـى تطويـر هـذا التعاون 
والتبـادل مـا بـن املؤسسـات الثقافيـة 
يف روسـيا مـع الجزائـر، وإىل فتـح آفاق 
جديـدة وتوسـيعها بمـا يخـدم مصلحة 
رغبتـه  وعـن  البلديـن،  يف  القطاعـن 
القريـب  يف  توأمـة  اتفاقيـات  عقـد  يف 

املنظـور.

- قطاع �لثقافة �إنتهى من �إعد�د مذكرة �لتفاهم و�لتعاون بني �حلكومتني 
يف �ملجال �لثقايف و�لفني

�لحد�ثة �ساهمت في مر�كمة 
�لوعي باحتر�م �لمر�أة

رئيس قسم اللغة العربية بجامعة الجزائر 

دعـــا الباحـــث ورئيـــس 
قســـم اللغـــة العربيـــة 
ـــتاذ  ـــر األس ـــة الجزائ بجامع
محمـــد عبـــد الكريـــم 
ترســـيخ  إىل  أوزغلـــة 
ـــرتام  ـــرتاف، واح ـــة االع ثقاف
ـــراع  ـــدا ان ال ـــر، مؤك اآلخ
ـــة  ـــة حال ـــة يف الهيمن والرغب
ـــخ،  ـــدة يف التاري ـــة ممت بري
الحداثـــة  أن  مضيفـــا 
تذويـــب  يف  ســـاهمت 
والفواصـــل  الفروقـــات 
ـــرتام  ـــي باح ـــة الوع ومراكم
اآلخـــر. وعـــاد أوزغلـــة 
ـــى  ـــا ع ـــه ضيف ـــدى حلول ل
"مســـميات"  برنامـــج 
امللتقـــى  إىل  لإلذاعـــة 
الـــذي احتضنتـــه جامعـــة 
ـــوان  ـــر2" تحـــت عن "الجزائ
ـــارات  "الكتابات الناعمة..مس
ـــت" والذي  ـــة والتذوي املقاوم

ــألة  ــة مسـ ــاول مقاربـ حـ
ـــدر  ـــا الجن ـــوية وقضاي النس
ــدى  ــع احـ ــاون مـ بالتعـ
ـــات  ـــث "دراس ـــة البح فرق
النســـوية  الكتابـــة  يف 
ــة  ــة الرسديـ العربية.الهويـ
ـــدا  ـــدر" مؤك ـــا الجن وقضاي
ـــى  ـــياق ان امللتق ـــذا الس يف ه
ـــوية  ـــوع النس ـــرج موض اخ
ــن  ــدر، مـ ــا الجنـ وقضايـ
البحـــث  إىل  املســـاجات 

األكاديمـــي الرصـــن.
املتحـــدث  وأضـــاف 
ذاتـــه أن الوعـــي املرتاكـــم 
الحداثـــة  بعـــد  ملـــا 
تذويـــب  يف  ســـاهم 
وتخفيـــف  الفواصـــل 
حـــدة الـــراع، داعيـــا إىل 
ـــر  ـــرتام اآلخ ـــرتاف واح االع

ملختلـــف. وا

تـويف الفنان التشـكيي واملدير السـابق 
للزخرفـة  الوطنـي  العمومـي  للمتحـف 
واملنمنمـات وفن الخط مصطفـى بلكحلة 
عـن عمـر ناهـز 74 عاما، حسـب ما علم 

محيطه. لـدى 
مواليـد  مـن  وهـو  بلكحلـة،  وعـرف 
1949، بالعديـد مـن األعمال التشـكيلية 
وقـد  املنمنمـات،  فـن  يف  وخصوصـا 
قـدم إبداعاتـه يف العديـد مـن املعـارض 
بالجزائـر وخارجهـا، كمـا كـرس حياته 
أيضـا للحفـاظ عى هـذا الفن وعـى فني 

والزخرفـة. العربـي  الخـط 
وكان الراحـل مديـرا للمتحـف الوطني 

الخـط  وفـن  واملنمنمـات  للزخرفـة 
)مصطفـى باشـا( بالعاصمـة من 2007 
إىل 2016، كمـا كان محافظـا للمهرجـان 
واملنمنمـات  العربـي  للخـط  الـدويل 
والزخرفة، وقد شـغل أيضـا إدارة جمعية 
الفنـون الجميلـة للجزائـر العاصمة التي 

كان مـن مؤسسـيها.
بمقـر  الفنـان  تكريـم  مؤخـرا  وتـم 
واملنمنمـات  للزخرفـة  الوطنـي  املتحـف 
قدمـه  مـا  نظـري  وهـذا  الخـط،  وفـن 
للفـن التشـكيي الجزائـري مـن إبداعات 
ومسـاهمته يف الحفـاظ عليـه مـن خال 

التكويـن.

وفاة �لفنان �لت�سكيلي م�سطفى بلكحلة

عرف بالعديد من األعمال التشكيلية وخصوصا 
في فن المنمنمات

مريم  ق
مريم ق

تشــارك دار النــر القصبــة 
الثالــث"  "العالــم  ومكتبــة 
يف  العاصمــة  بالجزائــر 
فعاليــات الطبعــة الثانيــة مــن 
معــرض الكتــاب اإلفريقــي 
بباريــس الــذي ســتحتضنه 
ــن 17  ــية م ــة الفرنس العاصم

مــارس  19 إىل 
النــر  دار  وتشــارك 
"القصبــة" يف هــذه  التظاهــرة 
ثاثــن  حــوايل  جانــب  إىل 
القــارة  مــن  آخــر  نــارشا 
تونــس  مــن  كل  يمثلــون 
ــنغال  ــون والس ــايل والغاب وم
مــن  العديــد  إىل  باإلضافــة 

الفرنســين. النارشيــن 
ــع  ــر البي ــزم دار الن وتعت
بالتوقيــع لبعــض مؤلفيهــا 
ــن  ــال إملهاي ــم آم ــن بينه م

القصــص  مــن  لديوانهــا 
القصــرية "حفــر" و لينــدة 
 Des"شــويتن عــن رواياتهــا  و
 "rêves à leur portée
)رقصــة   "Une valse" و 
ــاري"  ــاعد خي ــس( و س الفال
عــن "Insoumise" و مــراد 
بريكــي  ياســمن  و  شــتي 

مــراد ونرسيــن بريكــي.
ــة  ــذه الطبع ــتعرف ه و س
ــم  ــم زعي ــزم تكري ــي تعت الت
جنــوب إفريقيــا و رمــز الكفاح 
ضــد نظــام النظــام العنــري 
)أبارتايــد(, نيلســون مانديــا, 
أيضــا مشــاركة األكاديمــي 
واملؤلــف الجزائــري بــن عــودة 
ــم نــدوة حــول  لبداعــي بتنظي
ــة. ــة اإلفريقي إرث هــذه األيقون

د�ر �لن�سر �لق�سبة  ت�سارك في 
معر�س �لكتاب �لإفريقي بباري�س

استقبلت وفدًا رسميًا روسيًا بقيادة وزير حكومة موسكو رئيس قسم العالقات 
الدولية واالقتصاد الخارجي

ُمولوجي تدعو �إلى تعزيز �سبل تعليم �للغة �لرو�سية بالجز�ئر 
و�للغة �لعربية برو�سيا

الثقافي

مريم ق

خالل الفترة الممتدة من 17 إلى 19 مارس

مريم ق



15 الثالثاء 14 مارس 2023م 
الـموافق لـ 21 شعبان 1444 هـ

تيليسكوب   الصباح

الصباح

صورة

أعلنـت وزارة الثقافـة والفنـون، عـن تمديد 
“أشـبال  جائـزة  أعمـال  إسـتقبال  آجـال 
الثقافـة” إىل غايـة يـوم 20 مـارس الجـاري.

هـذا وكانت الـوزارة، قـد أعلنت بداية شـهر 
فيفـري املـايض، عـن إطـاق جائزة “أشـبال 
الثقافـة”، برعاية مـن الوزير األيمـن أيمن بن 

الرحمان. عبـد 
وحسـب بيـان للـوزارة، سـرتفع الجائزة، يف 
دورتهـا األوىل إىل روح األديـب الكبـري ''مالـك 

حداد''.
وتأتـي هـذه الجائـزة، تشـجيعا للمبدعـن 
يف  املواصلـة  عـى  لهـم  وتحفيـزا  الناشـئن 

والفنيـة. الثقافيـة  اإلبـداع  مجـاالت 
يف  إضافـة  تشـكيل  إىل  الجائـزة  وتسـعى 
املشـهد الثقـايف واإلبداعي الجزائـري. ومرافقة 
الفنيـة  الفئـات  يف  املوهوبـن  مـن  الناشـئة 

واألدبيـة. والتشـكيلية 

انطلقـت، بواليـة الـوادي، نهاية األسـبوع، 
لتوزيـع  الثانيـة  التضامنيـة  الحملـة 
مـن  معـوزة  عائلـة   300 عـى  املسـاعدات 
البـدو الرحـل باملناطق الحدوديـة؛ تزامنا مع 
موجـة الـرد يف فصـل الشـتاء، بمبـادرة من 
جمعيـة "النـراس" املحلية للعمـل التطوعي 
والتكافـل االجتماعـي، حسـب مـا ُعلـم مـن 

القائمـن عـى الحملـة.
وتشـمل هـذه الحملـة التضامنيـة يف يومها 
األول، توزيع 170 مسـاعدة عـى 5 تجمعات 
للبـدو الرحـل القاطنـن عـى أطـراف بلدية 
"بـن قشـة" بالريـط الحـدودي )130 كلم 
أن  عـى  الواليـة(،  عاصمـة  رشق   - شـمال 
تمـس يف يومهـا الثانـي 130 عائلـة فقـرية 
القـرى  مـن  عـدد  يف  تتمركـز  ومعـوزة، 
التابعـة إلقليـم  املعزولـة  النائيـة واملناطـق 
بلديـة الطالـب العربـي )90 كلـم شـمال - 
جنـوب عاصمة الواليـة(، كما أوضـح رئيس 

الجمعيـة العايـش صالـح بوصبيـع.

حجـزت الجزائر مكانا لهـا يف الهيئة العربية 
للمرسح يف شـخص الدكتور محمـد بوكراس، 
مديـر املعهـد العايل ملهـن العرض والسـمعي 
البـري، وأعلنـت الهيئـة يف بيـان لهـا عـن 
تشـكيل مجلس أمناء موسـع للهيئـة العربية 
للمـرسح يتكـون مـن تسـعة عـر عضـواً 

يمثلـون مختلـف الـدول العربية.
وقال األمن العـام للهيئة إسـماعيل عبد الله 
أن تشـكيل “هـذا املجلس املوسـع يأتي تنفيذا 
لتوجيهات الشـيخ الدكتور سـلطان بن محمد 
القاسـمي الـذي اسـتقبل يف األول مـن مارس 
وفد الهيئـة العربية للمـرسح، وكان يف مقدمة 
هذه التوجيهات تشـكيل مجلس أمناء موسـع 
مـن أصحـاب املعـارف والخـرات املرسحيـة 

العربيـة املتنوعـة، والذين يلعبـون دوراً مؤثراً 
هـذا  ليكـون  العربـي،  املرسحـي  املشـهد  يف 
الجهـة االستشـارية لعمـل األمانـة  املجلـس 
العامـة للهيئـة العربيـة للمـرسح”، وأضاف 
األمـن العـام “أنـه ومن بـاب ترشـيد العمل، 
سـتكون مـدة عضويـة املجلـس عامـن، من 
بدايـة مـاي 2023 حتى نهايـة أبريل 2025، 
حيـث يجتمـع املجلـس مرتـن يف العـام بناًء 
للهيئـة  العـام  األمـن  يوجههـا  دعـوة  عـى 
العربيـة للمـرسح، وسـوف يعقـد االجتمـاع 
األول لهـذا املجلـس يف شـهر مـاي القـادم يف 
الشـارقة، حيـث سيشـهد عمل الهيئـة حيوية 
جديـدة خدمـة للمـرسح العربـي عامـة، ويف 

عديدة”. مفاصـل 

الجزائـري  العالـم  شـارك 
الروفيسـور، بلقاسـم حبة، يف مباراة 
اسـتعراضية رفقـة لخـرض بلومي يف 
ملعـب النجمـة بوالية معسـكر. وهذا 
التـي  راديـوز  جمعيـة  مـن  بدعـوة 
نظمـت التظاهـرة بدايـة من السـاعة 

والنصـف. الرابعـة 
الروفيسـور  تكريـم،  تـم  كمـا 
بلقاسـم حبـة، عقـب نهايـة املبـاراة  
االسـتعراضية من قبل لخـرض بلومي 
والجمعيـة املنظمـة لهـذه التظاهـرة.

ســـجل مركـــز الوســـيط لعـــاج اإلدمـــان 
ـــوايل 65  ـــايض، ح ـــام امل ـــرّس، الع ـــة ي بمدين
ــان  ــم 15 إلدمـ ــن بينهـ ــان، مـ ــة إدمـ حالـ
ـــن 20  ـــل م ـــال أق ـــاء ألطف ـــات الزرق الشاش
ـــذا  ـــى ه ـــون ع ـــف القائم ـــث كش ـــنة؛ حي س
املركـــز، عـــن أن الســـنوات األوىل النطاقـــه 
ـــن  ـــدة إىل اثنت ـــة واح ـــجيل حال ـــهدت تس ش
عـــى األكثـــر، إلدمـــان الهواتـــف الذكيـــة، 
ــر  ــار أكثـ ــر يف االنتشـ ــذ األمـ ــا أخـ بينمـ
ـــر؛  ـــوس الخط ـــتدعي دق ناق ـــا يس ـــر، بم فأكث
ملـــا لهـــذه الظاهـــرة مـــن آثـــار نفســـية 

ومجتمعيـــة وخيمـــة.
أفـــادت مديـــرة املؤسســـة العموميـــة 
ـــيدة  ـــل، الس ـــرج مناي ـــة ل ـــة الجواري للصح
ــز  ــأن مركـ ــيل، بـ ــراب أكسـ ــة أعـ علجيـ
الوســـيط لعـــاج اإلدمـــان ليـــرّس، ســـجل 
خـــال العـــام املـــايض، 64 حالـــة إدمـــان 
ســـواء مخـــدرات، أو تدخـــن، أو مـــا بـــات 
ــاء، أو  ــات الزرقـ ــان الشاشـ ــرف بإدمـ يُعـ

ــة. ــف الذكيـ ــان الهواتـ إدمـ
ومـــن بـــن حـــاالت اإلدمـــان املســـجلة، 
تضيـــف املتحدثـــة، 20 مريضـــا تحـــت 20 
ـــنة  ـــن 18 س ـــل م ـــا أق ـــم 15 طف ـــنة، منه س
ـــز  ـــوا باملرك ـــة، أُلحق ـــف الذكي ـــو الهوات مدمن
ــرف  ــن طـ ــار مـ ــفى النهـ ــن مستشـ ضمـ
أوليائهـــم؛ طلبـــا للعـــاج، بينمـــا ســـجل 
املركـــز خـــال شـــهري جانفـــي وفيفـــري 
ـــان.  ـــة إدم ـــل إىل 16 حال ـــا يص ـــن، م املاضي
ـــه  ـــد انطاق ـــز عن ـــرة أن املرك ـــت املدي وأوضح
ــة إىل  ــن حالـ ــا بـ ــجل مـ يف 2015 كان يسـ
ـــاء،  ـــات الزرق ـــان الشاش ـــط إلدم ـــن فق حالت
"بينمـــا صـــار الوضـــع، اليـــوم، مقلقـــا"، 
تقـــول املتحدثـــة التـــي التقتهـــا "املســـاء" 
عـــى هامـــش إطـــاق األســـبوع الوطنـــي 

للوقايـــة.

تمديد �آجال �إ�ستقبال 
�أعمال جائزة �أ�سبال �لثقافة

حملة ت�سامنية مع 
�لعائالت �لمعوزة بالو�دي

��ستقبال 65 حالة �إدمان 
منها 15 متعلقة بال�سا�سات 

�لزرقاء ببومرد��س

تعيين محمد بوكر��س في مجل�س �أمناء �لهيئة 
�لعربية للم�سرح

بلقا�سم حبة ي�سارك في مبار�ة ��ستعر��سية 
بولية مع�س�كر

مستثمرة خاصة بتربية طائر النعام بوالية تيارت

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

رأسمالها: 100000 دج
العنوان:  133 شارع األمري 

خالد بولوغني - الجزائر

رقم السجل التجاري:
 16ب0116188 - 16/00

رقم الحساب البنكي الجاري
CPA باب عزون

00159400050100-34

املسري
ميهوبي عبد السام

مساعد املسري
رايس عي نور الدين

مديرة النرش
بوخروفة حسيبة

اإلدارة واالشهار:
الهاتف: 0550.75.40.08
021.66.17.91               

هيئة التحرير
0676.28.22.13

مكتب املسيلة
 الهاتف: 0660.61.90.80 

دار الصحافة لقوي 
محمد لمين الحي االداري

الربيد االلكرتوني:
akhbarelsabahonline@gmail.com

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

0560.23.97.81
الطبع

SIA الطبع الوسط

اإلشهار: 

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

)ANEP(
01 نهج باستور الجزائر العاصمة

الهاتف: 021.73.76.78
021.73.71.28            
الفاكس: 021.73.95.59



حكمـا  غليـزان  محكمـة  أصـدرت 
ضـد  نافـذا  سـجنا  سـنوات  بسـبع 
أربعـة أشـخاص عـن جنـح تتعلـق 
املـواد  يف  املروعـة  غـري  باملضاربـة 
الواسـع. االسـتهاك  ذات  الغذائيـة 

لنيابـة  بيـان  يف  ورد  حسـبما  و 
تمـت  أنـه  للمحكمـة،  الجمهوريـة 
وفقـا  األربـع  املتهمـن  متابعـة 
إلجـراءات املثـول الفوري ليتـم الحكم 
عليهـم بسـبع سـنوات سـجنا نافـذا 
وغرامـة ماليـة قدرهـا 2 مليـون دج 
املروعـة  غـري  املضاربـة  بجنحـة 
االسـتهاك  ذات  الغذائيـة  املـواد  يف 

املائـدة(. )زيـت  الواسـع 
إطـار  يف  الحكـم  هـذا  ويأتـي 
مواصلـة محاربـة ظاهـرة املضاربـة 
األساسـية  املـواد  يف  املروعـة  غـري 
ذات االسـتهاك الواسـع، اسـتنادا إىل 

البيـان.

آخـرون   15 أصيـب  و  امـرأة  توفيـت 
امـس  وقـع  مـرور  حـادث  يف  بجـروح 
بمدينـة باتنة، حسـب بيان لخليـة اإلعام   
املدنيـة  الحمايـة  ملديريـة  واالتصـال 

بالواليـة.
ونجـم الحـادث ،الـذي وقـع بمحـاذاة 
املحطـة الرقية لنقـل املسـافرين بمدينة 
باتنـة عن  اصطدام تسلسـي بن شـاحنة 
وسـيارة سـياحية وسـيارة نفعية وحافلة 
للنقـل الجماعـي للمسـافرين تعمـل عـى 
والجنوبيـة  الرقيـة  املحطتـن  خـط 

للمسـافرين باملدينـة.
الحمايـة  مصالـح  أن  املصـدر  وأكـد 
املدنيـة سـخرت كافـة إمكاناتهـا املاديـة 
الذيـن  باملصابـن  للتكفـل  والبريـة  
تـرتاوح أعمارهـم ما بـن 29 و77 سـنة 
بمـا يف ذلك شـاحنتي  تدخل و9 سـيارات 
املصـدر،  نفـس  حسـب  وتـم،  إسـعاف. 
تقديـم اإلسـعافات األوليـة للجرحى بعن 
املـكان من طـرف أعـوان الحمايـة املدنية 
قبل نقلهـم عى جناح الرسعـة إىل مصلحة 
االسـتعجاالت الطبية باملركز االستشـفائي 
فتحـت  فيمـا  باتنـة،  بمدينـة  الجامعـي 
املصالـح األمنيـة  املختصـة تحقيقا ملعرفة 

أسـباب ومابسـات الحـادث.

املدنيـة،  الحمايـة  وحـدات  تدخلـت 
منتصـف نهـار  امـس ألجـل إنقـاذ إمرأة 
وهـران. يف  بنايـة  إنهيـار  إثـر  ورضيـع 

وحسـب بيان ملصالـح الحمايـة املدنية، 
 5 مـن  تتكـون  والتـي  البنايـة  إنهـارت 
بحـي  نياطـي  االخـوة  بشـارع  طوابـق 
باطـو، ببلدية وهران، وتمكنت إسـعافات 
الحمايـة املدنيـة، مـن إخـراج مـن تحـت 

الـردوم إمـرأة وطفـل رضيـع. 

الفجر 05:36 

الظهر 12:57 

العصر 16:19 

المغرب 18:56

العشاء 20:14
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مواقيت الصاة للجزائر 
العاصمة وضواحيها

توقعات أحوال الطقس لنهار الغد

الجزائر 
18-09

قسنطينة 
21-07

ورقلة 
31-14

بشار 
30-13

ال تنسوا متابعة صفحتنا على الفايسبوك:

fb.com/akhbarelasbah

www.akhbarelsabahonline.dz :الموقع اإللكتروني

سحب من هذا العدد 
2000 نسخة

وهران 
26-11

الجزائـر  واليـة  أمـن  مصالـح  انهـت 
باملمتلـكات  املسـاس  يف فصيلـة  ممثلـة 
الرطـة  ملقاطعـة  الجنائيـة  الفرقـة 
إىل   ، بالعاصمـة  األبيـار   03 القضائيـة 
علـم املواطنـن أن الشـخصن الظاهرين 
يف الصورتـن: املدعـو "ش" ر " و املدعو 
"ب" أ"، مشـتبه فيهمـا يف قضية التزوير 
و إسـتعمال املزور يف محـررات إدارية و 
النصـب عـى عـدة أشـخاص طبيعين.
يف هـذا الصـدد ، توجـه مصالـح أمـن 
واليـة الجزائر، نـداء لكل شـخص يكون 
قـد وقع ضحيـة للسـالفي الذكر، سـواء 
معهمـا  تعامـل  أو  شـخصيا  إلتقاهمـا 
الوطنـي عـن  أو  املحـي  املسـتوى  عـى 
طريـق األرقـام الهاتفيـة الثابتـة أو لـه 
التوجـه إىل  معلومـات بصفتـه شـاهدا، 
مقـر مقاطعـة الرطـة القضائيـة 03- 
شـاطوناف - االبيار الجزائـر العاصمة ، 
أو التقـدم أمـام محكمة برئ مـراد رايس 
يف  بشـهادة  اإلدالء  أو  شـكوى  لتقييـد 

الحال. قضيـة 

املدنيـة  الحمايـة  نظمـت مديريـة 
بشـار يـوم درايس تـم تأطـريه مـن 
طـرف عنـارص مختصن مـن قيادة 
الوطنـي  للـدرك  اإلقليميـة  الفرقـة 
وقـادة  املداومـة  ضبـاط  لفائـدة 
للحمايـة  الُعـدد  ورؤسـاء  األفـواج 
املدنيـة تحـت عنـوان : " املحافظـة 
عـى مـرسح الجريمة عنـد التدخات 
طاهـري  جامعـة  مسـتوى  عـى   "

محمـد بشـار..
ويهـدف امللتقـى إىل معرفـة فـرق 
باإلجـراءات  واإلنقـاذ  اإلسـعاف 
األدلـة  عـى  للمحافظـة  الازمـة 
الُجرميـة يف مرسح الجريمـة وتقييم 
مختلـف املواقف والظـروف وإختيار 
املتدخلـن  املناسـب كونهـم  القـرار 
األوائـل يف امليـدان مـن اجـل تطوير 

األداء بـكل مهنيـة.

الجويـة  الخطـوط  رشكـة  أعلنـت 
الجزائرية،امـس االثنـن ،عـن  تمديد 

العـرض الخـاص بعيـد املـرأة .
وأوضحـت الركـة يف بيـان لهـا ، 
أنـه  مـن أجـل تلبيـة الطلـب املرتفع 
من طـرف عمائهـا، يـرس الركة أن 
تعلـن عن تمديـد التخفيـض الخاص 
ب "8 مـارس" اىل غايـة 15 مـارس 

2023  وذلـك بنفـس الـروط.

مجلس قضاء الجزائر يصدر بيانا هاما

سيتم توزيعها في الدول االفريقية ومسجد باريس الكبير

من تنظيم الصندوق الوطني للتقاعد  

العاصمة

أمر قـايض التحقيق بالقطـب الجزائي 
الرئيـس  بإيـداع  واملـايل،  اإلقتصـادي 
املديـر العـام ملجمـع إيميتـال والرئيس 
رهـن  سـيدار  ملجمـع  العـام  املديـر 

املؤقـت . الحبـس 
وأوضـح بيـان مجلس قضـاء الجزائر، 
أنـه عى إثـر ورود تقرير يتعلـق بوقائع 
املجمـع  تسـيري  يف  تجـاوزات  و  فسـاد 
املعدنية والحديدية  العمومي للصناعـات 
" إميتـال " وتواطـؤ لتبديـد املـال العام 
بطريقـة  وعقـود  صفقـات  وإبـرام 
عـى  والتنظيمـات  للقوانـن  مخالفـة 
للمجمـع،  الحيويـن  الفرعـن  مسـتوى 
والصلـب  الحديـد  مركـب  يف  املتمثلـن 
الوطنيـة  والركـة  الحجـار"  "سـيدار 
لاسـرتجاع، بغـرض منـح مزايـا غـري 
مسـتحقة للغـري، ممـا تسـبب يف تدنـي 
واملسـاس  للمركـب  اإلنتاجيـة  القـدرة 
بمنشـآته الحساسـة والتوقفات املتكررة 

لـدورة اإلنتـاج.

وأضـاف البيـان ذاتـه، وهو مـا ألحق 
والخزينـة  باملجمـع  ماليـة  أرضارا 
العموميـة ، تـم فتـح تحقيـق ابتدائـي 
التحقيـق،  اسـتكمال  بعـد  الوقائـع  يف 
تم أمـس تقديـم األطـراف أمـام النيابة 
، حيـث أمـرت بفتـح تحقيـق قضائـي 
ضـد 22 متهمـا، و كل من يكشـف عنه 

التحقيـق، مـن أجل جنـح تبديـد أموال 
الوظيفـة  اسـتغال  إسـاءة   ، عموميـة 
نحـو  عـى  وعقـود  صفقـات  وإبـرام 
يخـرق القوانـن والتنظيمـات، بغـرض 
للغـري،  مسـتحقة  غـري  منافـع  منـح 
تبييـض األمـوال والثـراء غـري املروع.

كشـف وزير الشـؤون الدينية واألوقاف، 
النسـخة  اسـتام  بلمهـدي، عـن  يوسـف 
األوىل مـن مصحـف القـرآن الكريـم بلغة 

"الراي".
وأكد بلمهـدي لدى اسـتضافته يف فوروم 
األوىل أنـه وألول مـرة يف تاريـخ الجزائـر 
يطبـع القـرآن الكريـم عـن روايـة ورش 
بالخـط العـادي وخـط الـراي وسـيتم يف 
املرحلـة األوىل طبـع 5آالف نسـخة من هذا 

. ملصحف ا
الـراي  تقنيـة  أن  بلمهـدي  وأضـاف 
للمكفوفـن، تقـوم عـى كتابـة  الجديـدة 
يتسـنى  حتـى  عـادي،  بخـط  الكلمـات 
لألوليـاء مرافقـة األبنـاء الذيـن يقـرؤون 

بالـراي.
وسـيتم توزيـع مصحف الجزائـر للراي 
باريـس  ومسـجد  االفريقيـة  الـدول  يف 
الكبـري إضافـة إىل توزيعـه عـى املسـتوى 

الوطنـي، وذلك تجسـيدا لتعليمـات رئيس 
الجمهوريـة.

يف  املسـجد  رسـالة  إىل  تطرقـه  ولـدى 
شـهر رمضان أكـد بلمهـدي عـى مرافقة 
االجتماعيـة  حياتـه  يف  للمواطـن  االمـام 
عمومـا والتي تقـوم عى التوعية واالرشـاد 
داعيـا املواطنـن اىل الرتكيـز عـى العبادة 

واالبتعـاد عـن السـلوكات السـيئة.

ينظـم الصنـدوق الوطنـي للتقاعد خال 
الفـرتة املمتدة مـن 14 إىل 21 مارس 2023 
أسـبوع املسـاعدة االجتماعية يف البيت تحت 
شــعار: مرافقـة.. قـرب وتواصـل، بهدف 
تسـخريها  تـم  التـي  باآلليـات  التعريـف 
الحقـوق  وذوي  املتقاعديـن  لفائـدة 
واملعاقـن،  العجـزة  املعطوبـن،  السـيما 
مـن أجـل أنسـنة العاقـة والتكفـل األمثل 

بإنشـغاالتهم.
وأوضـح بيـان للصنـدوق ذاتـه، وتكفـل 
البيـت  يف  االجتماعيـة  املسـاعدة  جهـاز 
خـال سـنة 2022 بزيـارة أكثـر مـن 18 

ألـف متقاعـد وذوي الحقـوق، ومرافقتهـم 
عـى القيـام بمختلـف اإلجـراءات اإلداريـة 
للحصول عـى مختلف التجهيـزات واللوازم 
املـي،  عـى  املسـاعدة  كأجهـزة  الطبيـة 
الطبيـة...  السـماعات  املتحركـة،  الكـرايس 
إلـخ، وذلـك دون عنـاء التنقل بـن مختلف 

اإلدارات.
للتقاعـد  الوطنـي  الصنـدوق  ويتوفـر 
عـى مسـتوى كافـة الـوكاالت املحليـة عى 
إجتماعيـن مؤهلـن، يقومـون  مسـاعدين 
بإنتقاء املتقاعدين الذيـن يحتاجون لزيارة، 
إسـتنادا عى البطاقية الوطنيـة للمتقاعدين 

املسـجلن لدى مصالح الضمـان االجتماعي 
بنـاء عى معايـري دقيقة.   وتجدر اإلشـارة، 
إىل أن جهـاز املسـاعدة االجتماعيـة يف البيت 
يرتجـم السياسـة القطاعية وحـرص الدولة 
الجزائريـة عـى تكريس الطابـع االجتماعي 
وتحقيـق مبـدأ العدالـة االجتماعيـة، عـر 
وضـع امليكانيزمـات التـي تسـمح بتوفـري 
الرعايـة االجتماعية لكل املتقاعدين السـيما 
الفئات الهشـة منهم وتمكنهـم من حقوقهم 
واإلسـتفادة مـن الخدمـات واألداءات بـكل 

أريحيـة ويف أحسـن الظروف.

أوقفـت بحـر األسـبوع الفـارط مصالـح 
املقاطعـة  ألمـن  األول  الحـرضي  األمـن 
اإلداريـة حسـن داي سـائق سـيارة عـن 
قضيـة الوقـوف والتوقـف املمنوعـن عـى 

سـكة الرتامواي حيث تسـبب هـذا األخري يف 
شـلل تـام لحركـة هـذه العربـات.

وبعـد تقديـم هـذا األخـري أمـام النيابـة 
املثـول  عـى  وإحالتـه  إقليميـا  املختصـة 

الفـوري أصـدر القـايض يف حقـه غرامـة 
ماليـة بقيمة خمسـون ألف دينـار جزائري 

يف حقـه.
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