
 الدولة لن تبخل بتوفير 
و�شائل اال�شتك�شاف 

قال اأنها دخلت مجال الرقمنة من بابها الوا�شع

بو�شليماني: االإذاعة اليوم ترافق الدولة في اإنجازاتها في التنمية المحلية

بلعابد: نتائج ممتازة في معدالت التالميذ.. 
وهي االأح�شن خالل الـ 5 �شنوات االأخيرة

اأعطى 5 تعليمات الإنجاح الدخول المدر�شي المقبل
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akhbarelsabahonline@gmail.com اإللكرتوني:  الربيد  15 دج             الثمن                 421 العدد:  1444 هـ             26 شعبان  لـ  الـموافق  2023م  19 مارس  األحد   

اأمطـــار رعديـــة  بالعديـــد مـــن واليـــات الوطـــن

يومية إخبارية وطنية
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التوجه لدعم المنتوج 
الفالحي الوطني  واإح�شاء 
الثروات من خالل الرقمنة

عرقاب يدعو اإلى تقديم 
خطة ت�شمح باإعادة اإطالق 

قطاع المناجم 

�شايحي يك�شف عن فتح 
م�شالح لالإنعا�ش بكل 

الموؤ�ش�شات اال�شت�شفائية 

تزكية عبد العالي ح�شاني 
�شريف رئي�شا لحركة 

مجتمع ال�شلم 
وذلك لضمان تكفل جيد بالمرضى

خلفا لعبد الرزاق مقري 
المنتهية عهدته

رئيس الفيدرالية الوطنية 
للزراعات الواسعة و الزراعات 

الصناعية يدعو إلى :

قال أن العديد من مكامن الذهب 
والزنك والفولفرام والفوسفات ال 

تزال تنتظر تثمينها وتطويرها 

انطلقت وبحزم في مشاريع وورشات التنمية

الرئي�ـــش تبون: الجزائر ت�شـــابق الزمن لتحقيق تطلعات ال�شعب
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الديوان الوطني لألرصاد الجوية

زيتوني توعد من يتالعب باستقرار البالد ويؤكد: “ قوت 
الجزائريين خط أحمر”

 عطاف: �شيا�شتنا الخارجية.. من مقومات االأمة 

 علي عون: التاأكيد على تج�شيد خارطة طريق القطاع 
 بن مولود تدعو القطاعات اإلى عمل ت�شاركي لتحقيق التحول "الرقمي" 

 في�شل بن طالب: �شرورة الحفاظ على مكت�شبات النظام الوطني لل�شمان االجتماعي والتقاعد 

 اأبواق الحقد التي تزداد اإيغاال في التيه والمذلة
 الجزائر قطعت اأ�شواطا كبيرة عك�شتها "داخليا" موؤ�شرات االقت�شاد ومعدالت التنمية

قال إذا كان نوفمبر في الماضي رمز الكفاح فان مفهومه المتجدد الحفاظ على سيادة الجزائر

قوجيل: كولونيالية جديدة ترمي اإلى �شرب كل تقارب بين ال�شعبين الجزائري والفرن�شي
 "ذكرى عيد الن�شر" ُتَذكرنا ب�شرورة موا�شلة الكفاح من خالل التنمية والعلم 

  تن�شيق م�شترك مع مختلف القطاعات ل�شمان التعاون وت�شوية كل الملفات 
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03

الجزائريون يخلدون اليوم عيد الن�شر 
19 مار�ش اأمام م�شار بناء جزائر جديدة
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ذكرى وقف إطالق النار بتاريخ 19 مارس 1962
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الصناعـة  وزيـر  عـون  عـي  اكـد 
الصيدالنـي،  "حرصـه" عـى  واإلنتـاج 
تجسـيد خارطة طريـق القطـاع، معتربا 
ليسـت  ولكنهـا  صعبـة  "املهمـة  ان 
مسـتحيلة" للتعامـل مع امللفـات الثقيلة 
"التـي يحـرص رئيـس الجمهوريـة عى 
تجسـيدها"، وموجهـا إطـارات الـوزارة 
لـرورة "التفانـي، الرصامـة، الرسعـة 
يف التنفيـذ واحـرام الربنامـج املخطط".

وتسـلم عـي عـون،  أمـس، مهامـه 
واإلنتـاج  الصناعـة  وزارة  رأس  عـى 
الصناعـة  لوزيـر  خلفـا  الصيدالنـي، 
عقـب  وذلـك  زغـدار،  أحمـد  السـابق 
التعديـل الحكومـي الـذي أجـراه رئيس 
الجمهوريـة، عبد املجيد تبـون، الخميس 

املـايض.

واسـتالم  تسـليم  مراسـم  وخـالل 
املهـام، التي جـرت بمقر الـوزارة، تقدم  
عـون بالشـكر لرئيـس الجمهوريـة عى 
لتسـيري  شـخصه  يف  الثقـة  "تجديـده 
هـذا القطـاع الهـام"، كما شـكر الوزير 
السـابق نظـري الجهـود املبذولـة طيلـة 

تواجـده عـى رأس الـوزارة.
ومـن جهتـه شـكر  زغـدار إطـارات 
الـوزارة عـى النتائج املحققـة يف القطاع، 
معتـربا أن "املنتظـر مـا يزال كبـريا وهو 
مـا سـيتحقق مـع  عـون". ولإلشـارة، 
 ،2022 سـبتمرب  منـذ  عـون،  شـغل  
الصيدالنيـة،  الصناعـة  وزيـر  منصـب 
قبـل أن يتم بموجـب التعديـل الحكومي 
األخـري دمـج هـذا القطـاع مـع الصناعة 
يف وزارة الصناعـة واإلنتـاج الصيدالنـي.

تم صبـاح امس تسـليم واسـتالم 
املهـام بـن سـامية موالفـي، وزيرة 
املنتهية  البيئـة والطاقـات املتجـددة 
مهامهـا، و فازيـة دحلـب، الوزيـرة 

. ملنصبة ا
وجـاء ذلك عقـب التعديل الوزاري 

الجمهوريـة،  رئيـس  أجـراه  الـذي 
عبـد املجيـد تبـون، يـوم الخميـس. 
وتّمت مراسـم تسليم واسـتالم املهام 
الوزارة  إطـارات وموظفـي  بحضور 

واملؤسسـات تحـت الوصايـة.

تسـلم عبـد الرحمـان حمـاد, امس 
السـبت بالجزائر العاصمـة, مهامه عى 
والرياضـة خلفـا  الشـباب  رأس وزارة 
لعبـد الـرزاق سـبقاق خـالل مراسـم 
املهامـي وذلـك عقـب  تسـليم وتسـلم 
التعديـل الحكومـي الذي أجـراه رئيس  

الجمهوريـة.
وأعـرب  حمـاد يف كلمـة باملناسـبة 
عـن شـكره وامتنانـه العميـق "لرئيس 
بثقتـه  رشفنـي  الـذي  الجمهوريـة 
حيـوي  قطـاع  رأس  عـى  بتعيينـي 
وهـو  أال  آمـايل  كلـه  لكـن  وحسـاس 
الشـباب والرياضـة. أدرك تمامـا حجم 
املسـؤولية امللقـاة عـى عاتقـي خاصة 
يف ظل االسـتحقاقات العديـدة والقريبة 
سـنعمل  كمـا  بالدنـا.  تنتظـر  التـي 
بـكل حـزم وعـزم عـى تجسـيد آمـال 
وتطلعات شـبابنا، ناشـطون يف املجتمع 

رياضيـون". او 
وأضـاف الوزيـر: "أؤمـن بالحـوار 
والتشـاور، لذلـك أدعـو كل الفاعلن يف 
القطاع إىل ترسـيخ هذه الثقافـة، مثلما 

أدعـو إىل نبـذ الخالفات".
وولـد عبـد الرحمـان حمـاد يف 27 
)واليـة  دلـس  بمدينـة   1977 مـاي 
بامليداليـة  تـوج  حيـث  بومـرداس( 
االوملبيـة  االلعـاب  خـالل  الربونزيـة 
القفـز  اختصـاص  2000 بسـيدني يف 
يف  ذهبيـة  ميداليـات  ثـالث  و  العـايل 
 ،1998 سـنوات  االفريقيـة  البطولـة 

 .  2002 و   2000
وقبـل توليه حقيبـة وزارة الشـباب 
والرياضـة، شـغل حمـاد منصب رئيس 
اللجنـة االوملبيـة والرياضيـة الجزائرية 

.2020 22 سـبتمرب  منذ 

فيصل بن طالب يتسلم مهامه على رأس وزارة 
العمل والتشغيل والضمان االجتماعي

توعد كل من يرد التالعب باستقرار البالد

قال أن رئيس الجمهورية حدد األولويات والمقاربات والمنهجيات

لدى تسليمها مهامها على رأس وزارة الرقمنة

حـذر وزير التجـارة وترقية الصـادرات، الطيب 
الجزائريـن  بقـوت  تالعـب  أي  مـن  زيتونـي، 
واسـتقرار البـالد، مؤكـدا أن “قـوت الجزائريـن 

أحمر”. خـط 
ويف كلمـة لـه خالل حفل اسـتالم وتسـليم املهام 
بمقر الـوزارة صبـاح اليوم، شـكر زيتوني رئيس 
الجمهوريـة عـى الثقـة التي وضعها يف شـخصه، 
مضيفـا: ” أشـكر  أيضـا كمـال رزيـق املناضـل 
واألسـتاذ والوزيـر عى ما قدمـه للقطـاع”، قائال  
“املسـرية سـتتواصل بمـا تـم رسـمه وتحقيـق 

األهـداف التـي وضعهـا الرئيـس تبون”.
كمـا وجه وزيـر التجـارة الجديد رسـالة طمأنة 
الـركاء  وكذلـك  االقتصاديـن  املتعاملـن  لـكل 

االجتماعيـن الناشـطن يف القطـاع.
من جهته قـال وزير التجارة وترقيـة الصادرات 
السـابق كمـال رزيـق ، إن قطاعـه حقـق خـالل 
ثالث سـنوات أرقامـا جد مهمة، مؤكـدا أن القطاع 
حقـق خـالل ثـالث سـنوات أرقامـا جـد مهمـة 
مـن خـالل تطبيـق سياسـة رئيـس الجمهورية، 
وإتبـاع توجيهـات الوزيـر األول، مشـريا اىل انـه 
قطـاع جـد حسـاس وصعب، مـربزا إىل أنـه ومن 
خـالل تطبيق سياسـة رئيس الجمهوريـة، واتباع 
توجيهـات الوزير األول، اسـتطاع القطـاع تحقيق 
أرقـام جـد مهمـة لـم تُحقق مـن قبل، سـواء عى 

املسـتوى املحـي أو الخارجي.
وأورد كمـال رزيـق: “وأنـا أغـادر كمـا دخلـت 

املـرة األوىل، أرفـع كل االحـرام والتقدير إىل جميع  
املحليـن  أو  املركزيـن  التجـارة  وزارة  اطـارات 
عـرب 58 واليـة. باإلضافـة إىل كل الهيئـات تحـت 
الوصايـة. عـى املسـاعدة التـي تلقيتهـا معهـم، 
واملجهـودات الجبارة التـي قدوموهـا. وأتمنى أن 
تبقـوا بنفـس اإلرادة والقوة والحمـاس مع الوزير 

لجديد”. ا
ونـوه رزيـق، إىل أن قطـاع التجارة مهـم، حيث 
تربطـه عالقـات مـع جميـع القطاعـات األخرى، 
القطـاع، ملواصلـة  لذلـك دعىـا جميـع إطـارات 

العمـل بنفـس املنـوال، ويف األخـري، تمنـى كمـال 
رزيـق، التوفيـق، لـكل إطـارات الـوزارة، وكـذا 
الوزيـر الجديـد الطيـب زيتونـي. داعيـا إياهـم 
للعمـل واملثابرة للوصـول إىل ما سـطر يف برنامج 

الرئيـس.
وبعث كمـال رزيق، تشـكراته وتحياتـه، لجميع 
موظفي وإطـارات القطـاع، عى املجهـودات التي 
بذلوهـا خالل 3 سـنوات، ألجل إيصـال القطاع إىل 

ما هـو عليـه اليوم.

تّسـلم أحمـد عّطـاف، مهامـه كوزيـر للشـؤون 
خلفـا  بالخـارج،  الوطنيـة  والجاليـة  الخارجيـة 
لرمطـان لعمامـرة، وذلـك عقـب التعديـل الوزاري 
الـذي أجـراه رئيـس الجمهورية، عبد املجيـد تبون.

وسـلم أحمـد عطـاف، مهامـه كوزيـر للشـؤون 
خلفـا  بالخـارج  الوطنيـة  والجاليـة  الخارجيـة 
لرمطـان لعمامـرة، وذلك عقـب التعديـل الحكومي 
الـذي أجـراه رئيـس الجمهورية، عبد املجيـد تبون، 

الخميـس املـايض.
للصحافـة عقـب  الوزيـر يف ترصيـح  أوضـح  و 
مراسـم تسـليم املهام بمقـر الوزارة، أعـرب عطاف 
عـن امتنانـه لرئيـس الجمهوريـة، عى الثقـة التي 
وضعهـا يف شـخصه لتويل هـذا املنصب "لإلسـهام 
يف تمكـن السياسـة الخارجيـة للبـالد مـن قطـع 
أشـواط نوعيـة اضافيـة جديـدة ترقـى إىل مكانـة 

الجزائـر وقيمهـا وثقلهـا وتطلعاتهـا املروعـة".
و أبـرز عطـاف أنـه التقـى منـذ يومـن الرئيس 
تبون الـذي قدم لـه توجيهات "لالرتقاء بالسياسـة 

الخارجيـة للوطن اىل مسـتويات فاصلة من النجاعة 
والنفـوذ و التأثـري"، مضيفا أن "املصلحـة الوطنية 
كانـت البوصلـة يف كل ما صـدر عن الرئيـس تبون 

مـن تحليل وتقييم و اسـتقراء و اسـتراف".
و مـن أجل خدمـة املصلحـة الوطنية، قـال أحمد 
األولويـات  حـدد  الجمهوريـة  رئيـس  أن  عطـاف 
أنـه  السـياق  يف  مـربزا  واملنهجيـات،  واملقاربـات 
فرصـة  القريـب  املسـتقبل  "يف  لوزارتـه  سـتكون 
للوقـوف عند كل ورشـة قصـد تحويلهـا إىل خطط 
عمـل تتالءم ومقتضيـات كل ملف مـن امللفات التي 
أضفـى عليهـا رئيـس الجمهوريـة طابـع االولوية 

واالسـتعجال".
و لفـت الوزيـر اىل أن "املرحلـة التاريخية الراهنة 
تتميـز بالحساسـية والدقـة عـى كافـة األصعـدة 

الوطنيـة منهـا والجهويـة والعاملية".
و أردف يف السـياق، يقول: "عى الصعيد الوطني, 
يعيـش البلـد تحـوالت الفتـة يتوجب عى السياسـة 
الخارجيـة مواكبتها والتأقلم معهـا والتكيف مع كل 

مقتضياتهـا, أما عـى الصعيد الجهـوي او فضاءات 
انتماءاتنـا, فهـي األخـرى تمـر بتحـوالت عميقـة 
تجعـل سياسـتنا الخارجيـة مطالبـة بالتفطن لكل 
تابعة مـن تابعاتهـا والتحـي باليقظة الشـديدة يف 

مفرزاتها". وجـه 
و أضـاف قائـال: "أما عـى الصعيد العاملـي, وما 
يشـهده مـن ازمـات ترابطيـة وعوملـة, اضافـة اىل 
ازمـة مـا يسـمى ببنيـة االمـن الجماعي ومـا تنذر 
بـه مـن اختـالالت يف منظومـة العالقـات الدوليـة، 
فالظـرف املفعـم بالتحديـات واملخاطـر يسـتوجب 
مـن سياسـتنا الخارجيـة تعبئتهـا قصـد ضمـان 

سـبل االمـن واالسـتقرار التـي نصبـو اليها".
لإلشـارة, تـم باملناسـبة الوقـوف دقيقـة صمـت 
ترحمـا عـى شـهداء الجزائـر, بمـا فيهـم شـهداء 
االحتفـال  عشـية  وهـذا  الجزائريـة,  الدبلوماسـية 
بالذكـرى ال61 لعيـد النـرص الذي يصـادف ال19 

مـارس مـن كل سـنة.

أعربـت مريـم بـن مولود لـدى تسـليمها مهامها 
عـى رأس وزارة الرقمنة واالحصائيات عن شـكرها 
لرئيـس الجمهوريـة عـى الثقـة التـي وضعهـا يف 
شـخصها، مؤكدة أنها "سـتعمل يف سـبيل تحقيق 
رئيـس  التزامـات  خصوصـا  املرجـوة،  االهـداف 
بالرقمنـة  املتعلقـة  و26   25 رقـم  الجمهوريـة 

واإلحصـاء".
وسـلمت مريـم بـن مولـود، امـس مهامهـا عى 
رأس وزارة الرقمنـة واالحصائيـات، خلفا لحسـن 
وذلـك  أخـرى،  ملهـام  اسـتدعي  الـذي  رشحبيـل 
رئيـس  أجـراه  الـذي  الحكومـي  التعديـل  عقـب 
الجمهوريـة، السـيد عبـد املجيـد تبـون، الخميس 

. يض ملا ا
وخـالل مراسـم تسـليم واسـتالم املهـام، التـي 

جـرت بمقر الـوزارة، بحضـور إطاراتهـا، اعتربت 
العمـل بطريقـة  الـروري  أنـه "مـن  الوزيـرة 
بغيـة  القطاعـات  كل  مـع  وتشـاركية  تشـاورية 
التحـول  تحقيـق  سـبيل  يف  اسـراتيجية  وضـع 
الرقمي"، مشـرية، باملناسبة اىل "رضورة وضع كل 
االليات املتعلقـة باإلحصاء إلنشـاء منظومة وطنية 
لإلحصـاء مـن أجـل انتـاج املعلومـة و تحيينهـا 

ومعالجتهـا".
الرئيـس تبـون عـى  وبـدوره شـكر رشحبيـل 
تعيينـه  منـذ  شـخصه  يف  وضعهـا  التـي  الثقـة 
عـى رأس الـوزارة، متمنيـا كل التوفيـق للوزيـرة 

مهامهـا. يف  الجديـدة 
لإلشـارة، مريـم بـن مولـود, مـن مواليـد سـنة 
1980 , متزوجـة ومتحصلـة عى شـهادة مهندس 

مـن جامعـة   2005 اآليل سـنة  اإلعـالم  يف  دولـة 
ببـاب  بومديـن  هـواري  والتكنولوجيـا  العلـوم 

العاصمـة(. )الجزائـر  الـزوار 
ومنـذ 2005, شـغلت بـن مولـود عـدة مناصب 
األرايض  ملسـح  الوطنيـة  الوكالـة  مسـتوى  عـى 
ثـم  اآليل,  اإلعـالم  يف  دولـة  كمهنـدس  )سـابقا(, 
رئيسـة مكتـب مركـزي ألنظمة االعـالم يف 2009, 
ثـم مديـرة فرعيـة ألنظمـة االعـالم يف 2011, ثـم 
مديـرة مركزيـة لإلنتـاج يف 2015, قبـل تعيينهـا 
مديـرة أنظمـة املعلومـات واالتصال منذ ديسـمرب 
ألمـالك  العامـة  املديريـة  مسـتوى  عـى   2021
الدولـة، التابعـة لـوزارة املالية )بعـد دمج مصالح 

مسـح األرايض والحفـظ العقـاري(.

تسـلم مختـار ديـدوش، يـوم السـبت بالجزائر 
السـياحة  وزارة  رأس  عـى  مهامـه  العاصمـة، 
حمـادي،  لياسـن  خلفـا  التقليديـة،  والصناعـة 
وذلـك عقـب التعديل الـوزاري الذي أجـراه رئيس 

الجمهوريـة.
و خـالل مراسـم تسـليم واسـتالم املهـام التـي 

تمـت بمقـر الـوزارة, توجـه  ديدوش ب "الشـكر 
والعرفـان والتقديـر" لرئيـس الجمهوريـة نظـري 
هـذا  لتسـيري  شـخصه  يف  وضعهـا  التـي  الثقـة 
القطاع الحسـاس والحيـوي, ملتزمـا بالعمل لكي 
"يكون يف مسـتوى هـذه الثقة من خـالل مواصلة 
الجهـود لجعـل القطاع يسـاهم يف تحقيـق التنمية 

االقتصاديـة".
كمـا شـدد الوزيـر أيضـا عـى رضورة "تضافر 
جهـود الجميـع لرقيـة قطـاع السـياحة واعطائه 
مكانتـه الحقيقيـة يف التنميـة االقتصاديـة بالنظر 
للمكونـات السـياحية املتنوعـة التـي تزخـر بهـا 

لبالد". ا

الوطني

الطيب زيتوني: قوت الجزائريين خط اأحمر

عطاف يت�شلم مهامه على راأ�ش وزارة ال�شوؤون 
الخارجية والجالية الوطنية بالخارج

بن مولود تدعو القطاعات الى عمل ت�شاركي 
لتحقيق التحول "الرقمي"

مختار ديدو�ش يت�شلم مهامه على راأ�ش وزارة ال�شياحة 
وال�شناعة التقليدية

طالـب،  بـن  فيصـل  تسـلم 
مهامـه كوزيـر العمـل والتشـغيل 
خلفـا  االجتماعـي،  والضمـان 
للسـيد يوسـف رشفـة، وذلك عقب 
أجـراه  الـذي  الـوزاري  التعديـل 
رئيـس الجمهوريـة، عبـد املجيـد 

الخميـس. أمـس  اول  تبـون، 
وخالل مراسـم تسـليم واستالم 
املهـام التـي تمـت بمقـر الـوزارة 
وبحضـور إطاراتهـا، توجه الوزير 
والعرفـان  "الشـكر  ب  الجديـد 
الجمهوريـة  لرئيـس  والتقديـر" 
يف  وضعهـا  الـذي  الثقـة  عـى 
املنصـب،  هـذا  لتـويل  شـخصه 
متمنيـا أن يكون يف مسـتوى "هذه 

واملسـؤولية". الثقـة 
كمـا اوضـح الوزيـر ذاتـه،  أنه 
يتوجـب أن تتجـى هـذه الثقـة ب 
"ترجمـة التزامـات الرئيـس تبون 
عـى ارض الواقع ال سـيما املتعلقة 
بتعزيـز العقـد االجتماعـي القائم 
عـى ازدهـار األجيـال عـرب آليـات 
الحـوار االجتماعـي بنـاءة وهادفة 

العليا". للمصلحـة  وضامنـة 
بـن  أكـد  السـياق،  ذات  ويف 
"الحفـاظ  رضورة  عـى  طالـب 
عـى مكتسـبات النظـام الوطنـي 
والتقاعـد  االجتماعـي  للضمـان 
من خـالل تعزيـز توازناتـه املالية 
عـى  مشـددا  اداءاتـه"،  وتثمـن 
أهميـة عرصنة الخدمـات العمومية 
التـي يقدمهـا القطـاع و رقمنتها.
رشفـة  تقـدم  جهتـه،  ومـن 
لرئيـس  الجزيـل  بالشـكر 
الجمهوريـة عـى تجديـد الثقـة يف 
للنقـل،  وزيـر  بتعيينـه  شـخصه 
معربا عـن تمنياته للوزيـر الجديد 
مهامـه  يف  والنجـاح  بالتوفيـق 

الجديـدة.
لإلشـارة شـغل بن طالـب قبل 
تعيينـه وزيـرا, منصـب مدير عام 
للتأمينـات  الوطنـي  للصنـدوق 
االجتماعيـة لألجـراء وأيضـا مديرا 
عامـا للصنـدوق الوطنـي للضمان 

األجراء. لغـري  االجتماعـي 

�شرورة الحفاظ على مكت�شبات النظام 
الوطني لل�شمان االجتماعي والتقاعد
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 فريال/ت
فريال/ت
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التاأكيد على تج�شيد خارطة
 طريق القطاع

وزيرة البيئة والطاقات المتجددة 
تت�شلم مهامها ر�شميا

عبد الرحمان حماد يت�شلم مهامه 
على راأ�ش وزارة ال�شباب والريا�شة
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 اأبواق الحقد التي تزداد اإيغاال في التيه والمذلة
 الجزائر قطعت اأ�شواطا معتبرة تعك�شها داخليا موؤ�شرات االقت�شاد ومعدالت التنمية

 "ذكرى عيد الن�شر" ُتَذكرنا ب�شرورة موا�شلة الكفاح من خالل التنمية والعلم

انطلقت وبحزم في مشاريع وورشات التنمية

قال اذا كان نوفمبر في الماضي رمز الكفاح فان مفهومه المتجدد الحفاظ على سيادة الجزائر

الوطني

أكد رئيـس الجمهوريّة، عبـد املجيد تبون، 
أن الجزائـر قطعت أشـواطا معتربة تعكسـها 
داخليـا مـؤرشات االقتصاد ومعـدالت التنمية 
للتحويـالت  املرصـودة  األمـوال  وحجـم 
مـن  تبقـى  مـا  عـى  للقضـاء  االجتماعيـة 
مظاهـر الهشاشـة والغبـن، بعـد طـي ملف 

الظل. مناطـق 
عـى  وتتمثـل  تبـون،  الرئيـس  وأضـاف 
الصعيـد الخارجـي يف املكانـة التـي أصبحت 
الـذي  املحـوري  والـدور  تتبوؤهـا  بالدنـا 
بمجدهـا  فخـورة  كامـال،  بـه  تضطلـع 
التاريخـي ومعولـة عـى مقدراتهـا الذاتيـة 
بالحداثـة،  شـغوف  مبـدع،  شـباب  وعـى 
وجديـر  املعـارصة  للتكنولوجيـات  مواكـب 

والقيـادة. الريـادة  بمراكـز 
اىل  رسـالة  يف   تبـون  الرئيـس  وأوضـح 
الشـعب الجزائري بمناسـبة الذكـرى ال 61 
لعيـد النـرص )19 مـارس(، يعتـز الشـعب 
ويحتفـي  الوطنـي  بتاريخـه  الجزائـري 
الوجدانـي  الرتباطـه  بـارزة  بمناسـبات 
بالكفـاح الـذي خاضـه، أجيـاال بعـد أجيال، 
دفاعـا عن حريته وأرضه وسـيادته، مكرسـا 
يف كل املراحـل عقيـدة الوحـدة والتماسـك يف 

ضمـري األمـة.
وأضـاف رئيـس الجمهوريـة،  يأتـي عيد 
النـرص )19 مـارس(، فنحيي ذكـرى خاتمة 
الكفـاح املسـلح الـذي حمـل شـعلته األحرار 
األبطـال يف الفاتـح من نوفمـرب 1954 وواجه 
أسـلحة  برمتـه  الجزائـري  الشـعب  خاللـه 
أثبتـت  داميـة  حـرب  يف  والتدمـري  الفتـك 
يشـق  حـر،  شـعب  صمـود  أجمـع  للعالـم 
وحملـت  الشـهادة..  أو  النـرص  إىل  طريقـه 
غالة املسـتعمرين عـى إدراك املـآالت املخزية 
حـن  املحروقـة،  األرض  سياسـة  لجنـون 
ارتفعـت أصـوات الرفـاء يف أصقـاع الدنيا 
ويف األمـم املتحـدة إلدانتهـا واملطالبـة بوضع 
حـد لإلبـادة والجرائـم ضـد اإلنسـانية التي 
كان االسـتعمار يقرفهـا.. وسـتظل تالحقه.

واكـد الرئيس تبون، إن مناسـبات االحتفاء 

بعيـد النـرص وغريه مـن األحـداث يف تاريخنا 
املجيد تشـهد عـى وفـاء متجذر لـدى أجيال 
النوفمربيـة،  بالـروح  املتشـبعة  االسـتقالل 
وتعمـق لـدى الشـعب الجزائري حسـا يقظا 
لدولـة  حاميـا  الوطنـي،  للتالحـم  ضامنـا 
املؤسسـات، وفاضحا لطابـور النفخ يف أبواق 
الحقـد التـي تـزداد إيغـاال يف التيـه واملذلة، 
يف وقـت تحـررت فيـه الجزائر مـن االرتهان 
لدوائر الفسـاد واالبتـزاز وانطلقـت بحزم يف 
مشـاريع وورشـات التنميـة، تسـابق الزمن 
إىل  وسـارعت  الشـعب،  تطلعـات  لتحقيـق 
خطوات وطنية شـجاعة يف اتجاه االسـتدراك 
والتكفـل بمصالـح البـالد االسـراتيجية عى 

األنجع. الوجـه 
احتفاءنـا  إن  تبـون،  الرئيـس  وأضـاف 
بعيـد النـرص هـو مناسـبة متجددة نسـتمد 
البائسـة  املظاهـر  محاربـة  طاقـة  منهـا 
املسـتدامة  التنميـة  توجهـات  يف  واالندمـاج 
االقتصاديـة واالجتماعية والثقافيـة، باملوازاة 
مـع االنخـراط الفعـال يف ديناميكيـة تعزيز 
الـراكات مـع الـدول الشـقيقة والصديقة، 
انطالقـا مـن موقع بالدنـا الجغـرايف وتأثريه 
إقليميـا  الراهنـة  التوازنـات  خارطـة  عـى 
ودوليـا وبرؤيـة قائمـة عـى تبـادل املنافـع 
التعـاون  يف االقتصـاد واالسـتثمار وتفعيـل 

العسـكري واألمني، تمكينـا ملقومات حصانة 
الوطن وعزة الشـعب، بتدبـري متبرص جوهره 
وحدة وسـالمة أرض الشـهداء وقوامه سؤدد 
األمـة الجزائريـة العريقـة وعمـاده املواثيـق 
واألعـراف الدوليـة وتأمينـا لطريـق الجزائر 
املقبلة عى رهانات حاسـمة، يف عالم يتشـكل 
من جديـد بفعـل تقلبـات العالقـات الدولية 
والرصاعـات املحتدمـة عى املصالـح والنفود. 
وجـدد رئيـس الجمهوريـة، عبـد املجيـد 
تبـون،  يف هـذا املقـام عزمنا عى بنـاء جزائر 
قويـة بإعـادة االعتبـار لقيمة الجهـد والعمل 
وتثبيـت ركائـز أمنهـا القومـي، فإننـي عى 
حصـاد  هـو  معـا  حققنـاه  مـا  بـأن  ثقـة 
تمسـكنا بوحدة الصف وسـهرنا عـى تكاتف 
معينـا  الصادقـة  اإلرادة  وسـتبقى  الجهـود 
لنـا بعد اللـه تبـارك وتعـاىل وسـيظل وازع 
النـرص  درب  يـيء  العمـل  يف  اإلخـالص 

والوفـاء للشـهداء.
وتوجـه الرئيـس تبـون، بأخلـص التهاني 
والسـتن،  الواحـد  النـرص  عيـد  بمناسـبة 
قاءئـال" أترحـم معكم عـى أرواح شـهدائنا 
األبـرار، داعيـا املـوىل عـز وجـل أن يديم عى 
إخوانهـم املجاهدين نعمة الصحـة ويبارك يف 

أعمارهم".

برئاسـة صالـح  األمـة  مكتـب مجلـس  أكـد  
قوجيـل، انـه إذا كان نوفمـرب يف املـايض هـو رمز 
الكفـاح من أجـل اسـتقالل الجزائر، فـإن نوفمرب 
سـيادة  عـى  الحفـاظ  هـو  املتجـدد  بمفهومـه 
املحافـل  يف  مرفوعـة  كلمتهـا  وإبقـاء  الجزائـر 
الدوليـة، والشـعب الجزائـري الـذي لـم يرضـح 
للعبودية واالسـتبداد ولم يسـتكن للظلـم والهوان، 
لطاملـا وضع سـياجاً فاصالً بن الشـعب الفرنيس 

االسـتعمارية... وفرنسـا 
وأضـاف قوجيل، و تجنـب عى الـدوام الوقوع 
يف براثـن مـن يربصـون بـه الدوائر مـن لوبيات 
وقـوى تتوجس خيفـة مـن أي تقارب يف املسـافة 

السياسـية واإلنسـانية بـن البلدين...    
املجاهـد  برئاسـة    األمـة،  مجلـس  وأصـدر 
صالـح قوجيـل، رئيـس مجلـس األمـة،  عشـية 
اإلحتفـال بالذكـرى الواحـدة والسـتن )61( لعيد 
النـرص املوافق 19مـارس 2023 بيانا ، مشـريا اىل 
انـه بأعنـاٍق ترئِـُب األفـق، متطلعٍة لغـٍد أفضل، 
نحـو  ثابتـة  بخطـى  تنحـو  جديـدة  جزائـر  يف 
األمـام، بقيـادة السـيد عبـد املجيـد تبـون رئيس 
الجمهوريـة، نُحيـي الذكـرى الحاديـة والسـتن 

)61( لعيـد النـرص..
وأاضـف البيـان ذاتـه،  هـذه الذكـرى، التـي 
ُكتبـت ذات 19 مـارس مـن العـام 1962، بعـد 
مفاوضـات دامـت عـرة )10( أشـهر إالّ قليـالً، 
فجـر  بانبـالج  وأذنـت  القتـال،  بوقـف  تُّوجـت 
الجزائـر املسـتقلة،   ففـي مثـل هـذا اليـوم، مـن 
بـدأت،  الـذي  الشـهداء،  شـهر  مـارس،  شـهر 

بفضلـه، تتجـى مالمـح الدولـة التـي حلُـم بهـا 
الرافضـن  أبنائهـا،  جسـارة  بفضـل  الشـهداء، 
فيهـا  كان  األكبـال،  والعيـش يف ظـل  لالنبطـاح 
الشـعب هـو البطل الوحيـد واألوحـد، وإذ نفتخر، 
واملجاهديـن  الشـهداء  مـن  الجزائـر  بأشـاوس 
وعبقرييهـا  الوغـى،  سـاحات  يف  ورجـال  نسـاء 
املفاوضـن عـى طـاوالت الحـوار وعلـّو هّمتهـم، 
نتذكـر أولئـك الذين رسـموا أروع صـور البطولة 
والفدائية واالستبسـال وضّحوا وسـقطوا يف ميدان 
الرف، لنتوجـه باإلكبار والعرفـان إىل مجاهداتنا 
الحـارضة  لألجيـال  األخيـار، فحـّق  ومجاهدينـا 
واملقبلـة أن تتباهـى بهـم وتحفـظ صنائعهـم ...

ومهـم التذكـري بـأن التوصـل إىل وقـف إطالق 
النـار، كانـت خطـوٌة لـم تـُرق لفئـة مـن ُدعـاة 
"الجزائـر فرنسـية'، عى رأسـها منظمـة الجيش 
رسيتهـا،  مـن  خرجـت  )OAS(حيـث  الـرسي  
علنيـة  بمواقـف  وهمجيتهـا  تطرفهـا  وترجمـت 
األرض  سياسـة  وانتهجـت  إجراميـة،  وعمليـات 
املحروقـة قصد بلـوغ أهدافها، حيث تسـببت هذه 
املنظمـة اإلرهابيـة، يف مقتل العديد مـن الضحايا، 
يقـارب  بمـا  الـرسي  التنظيـم  هـذا  قـام  كمـا 
مـن  2293 تفجـري أودت بحيـاة 700 جزائـري 
وواصلـت عملياتهـا اإلجراميـة بعـد التوقيـع عى 
إتفاقيـات ايفيان بتفجـري مكتب التوظيـف بميناء 
الجزائـر ،وحريقـي املكتبـة الوطنيـة و الجامعية 
بالعاصمـة حيـث أتلف 600 ألف عنـوان، وُفجرت 
مـن  ملجموعـة  والقاعات...واغتيـاالت  املختـربات 
النسـاء الجزائريات العامالت يف البيـوت األوروبية 

أثنـاء توجههـن للعمـل صباًحـا يف عملية سـميّت 
فاطمة"... بـ"عمليـة 

منظمـة  إغتالـت  كمـا  ذاتـه،  املصـدر  ونـوه 
الجيـش الـرسي اإلرهابية ببن عكنـون بالعاصمة، 
فرعـون  مولـود  واملفكـر  الجزائـري  األديـب 
رفقـة أصدقائـه مـن رؤسـاء املراكـز االجتماعية 
الربويـة... ومعهـا عديـد الجرائـم النكـراء  مـن 
الطحطاحـة(  )سـاحة  وهـران  تفجـريات  بينهـا 
وعنابـة واغتيـال مـرىض كانـوا يتلقـون العـالج 
عيـادة  و  حاليـا  باشـا  مصطفـى  بمستشـفى 

ببوزريعـة. بوفريـزي 
املؤملـة  األحـداث  هـذه  كل  نسـتحر  إذ  و 
املرتبطـة  املتطرفـة  الهمجيـة  السـلوكات  و 
بـأن  املؤكـد  مـن  فإنـه  القديمـة،  بالكولونياليـة 
ضمـن  موجـودة  تـزال  ال  وأفكارهـا  مخلفاتهـا 
املصفوفـة الكولونيالية الجديـدة الرامية اىل رضب 
كل تقـارب بن الشـعبن الجزائـري و الفرنيس و 
التي تسـعى جاهدة اىل خلـط  األوراق يف العالقات 
القائمة بن البلدين كما سـعى أسـالفهم إىل نسـف 
إتفاقيـات إيفيـان ومحاربـة إسـتقالل الجزائـر.  
كمـا أن "ذكـرى عيـد النـرص " ، تُذَكرنـا أيضـا 
بـرورة مواصلـة الكفـاح مـن خـالل التنميـة 
والعلـم واملعرفة وتكاتـف الجهـود والتضامن من 
أجـل املزيـد من االنجـازات يف مسـار بنـاء الوطن 
وتعزيـز مكاسـب االسـتقالل بقيـادة السـيد عبد 
املجيـد تبـون رئيـس الجمهوريـة، وفـاءاً لعهـد 
الشـهداء والتضحيـات الجسـام لشـعبنا األبـي...

عيـد  اليـوم  الجزائـر  تحـي 
ال61  للذكـرى  املخلـد  النـرص 
بتاريـخ  النـار  إطـالق  لوقـف 
يـوم  1962، وهـو  19 مـارس 
تاريخي كان شـاهدا عـى بداية 
عهـد جديـد لشـعب صمـم عى 
تضحيـات  وقـدم  حـرا  البقـاء 
جسـام من أجـل فـرض إرادته 
يف نيـل حريته واسـتقالله، وعى 
جزائـر  تنتهـج  الـدرب,  نفـس 
اليـوم مسـارا جديدا يعـد بداية 
تـدرك  جديـدة  جزائـر  لبنـاء 
حجـم التحديـات التـي يتعـن 
وتجاوزهـا  مواجهتهـا  عليهـا 
تصـون  كيـف  جيـدا  وتعـرف 
ماليـن  تركهـا  التـي  األمانـة 

امليامـن. الشـهداء 
و كانت هـذه املحطـة بمثابة 
انطـالق مرحلـة جديـدة تتعلق 
قـدم  شـعب  مصـري  بتقريـر 
أجـل  مـن  جسـام  تضحيـات 
اسـرجاع  يف  إرادتـه  فـرض 
لطاملـا  محتـل  أمـام  سـيادته 
الخارقـة, حيـث  اقتنـع بقوتـه 
تـم إقرار وقـف إطـالق النار يف 
هـذا التاريـخ يف أعقـاب التوقيع 
مـن  ايفيـان  اتفاقيـات  عـى 
طـرف ممثـي الحكومـة املؤقتة 
وممثي  الجزائريـة  للجمهوريـة 
 18 يـوم  الفرنسـية  الحكومـة 

.1962 مـارس 
و يؤكـد املؤرخون بـأن اندالع 
الفاتـح  يـوم  املسـلح  الكفـاح 
نوفمـرب 1954 لـم يغلـق أبـدا 
مـن  املفاوضـات  أمـام  البـاب 
بمـا  الجزائـر,  اسـتقالل  أجـل 
أن االتصـاالت األوىل بـن جبهـة 
التحريـر الوطني املمثـل الوحيد 
الفرنسـية  والحكومـة  للثـورة 
قـد انطلقـت رسيا سـنة 1956 
السـيما يف إطـار املحادثـات غري 
الخارجي  الوفـد  الرسـمية بـن 
لجبهـة التحريـر الوطني ووزير 
كريسـتيان  الفرنيس  الخارجيـة 

. بينو
جـرى  اتصـال  أول  بعـد  و 
الطرفـان  التقـى  بالقاهـرة, 
يوليـو   26 يـوم  يوغسـالفيا  يف 
الوفـد  تـرأس  حيـث   1956
الجزائـري محمـد يزيـد وأحمد 
فرانسـيس, فيمـا مثـل الطرف 

كومـن. بيـار  الفرنـيس 
و منيـت أوىل املفاوضـات بن 
والجزائـري  الفرنـيس  الوفديـن 
بالفشـل يف  جـوان 1960عندما 
الفرنسـية  الحكومـة  طلبـت 
التحريـر  جيـش  استسـالم 
رفضتـه  مـا  وهـو  الوطنـي, 
للجمهوريـة  املؤقتـة  الحكومـة 

الجزائريـة.
ديسـمرب   11 يـوم  يف  و 
املظاهـرات  دفعـت   ،1960
الشـعبية التي شـهدتها الجزائر 
الجمعيـة العامـة لألمـم املتحدة 
الجزائريـة  القضيـة  بـإدراج 
ضمن جـدول أعمالهـا, ويف هذا 
الظـرف وجـد الطـرف الفرنيس 
نفسـه مضطـرا تحـت الضغط 
إىل  مجـددا  للجلـوس  الـدويل 
الطاولـة للتفـاوض حـول إنهاء 
 ،1961 سـنة  يف  االسـتعمارو 
الرسـمية  املحادثـات  اسـتمرت 
سـنة كاملة إىل غايـة اإلعالن عن 

وقـف إطـالق النـار.
الجزائـري  الوفـد  قـاد  و 

وزيـر  ايفيـان  مفاوضـات  يف 
الشـؤون الخارجيـة يف الحكومة 
الجزائرية،  للجمهوريـة  املؤقتـة 
كريـم بلقاسـم, فيما قـاد الوفد 
الفرنـيس، لويس جوكـس, علما 
يف  جـرت  املفاوضـات  هـذه  أن 

بإيفيـان. جولتـن 
عسـرية  مفاوضـات  بعـد  و 
مقتنـع  جزائـري  وفـد  قادهـا 
الجزائريـة,  القضيـة  بعدالـة 
تـم االعـراف باالسـتقالل التام 
للجزائـر بكامـل وحـدة ترابهاو 
يف يوم 19 مـارس 1962، رشع 
يف تطبيـق وقـف إطـالق النـار 
اسـتفتاء  تنظيـم  بعدهـا  ليتـم 
يـوم  املصـري  تقريـر  حـول 
الفاتـح يوليـو بالجزائـر, ممـا 
سـمح بإعالن اسـتقالل الجزائر 

.1962 يوليـو   5 يـوم 

إحبـاط  جهـود  اسـتذكار  
االسـتفزازين املنـاورات 

و لـم يكـن هـذا االسـتقالل 
حـد  يف  غايـة  الثمـن  الغـايل 
ذاتـه، مثلمـا أشـار إليـه رئيس 
الحكومـة املؤقتـة، بـن يوسـف 
الشـهري  بـن خـدة، يف خطابـه 
عـرب   1962 مـارس   18 يـوم 
اإلذاعـة وأعلـن فيـه عـن قـرار 
العسـكرية,  العمليـات  وقـف 
حيث قـال أن "االسـتقالل ليس 
غايـة يف حـد ذاتـه وإنمـا هـو 
وسـيلة فقـط تمكننا مـن تغيري 

شـعبنا". وضعيـة 
و قـال أن "مهمتنـا أن نبنـي 
مجتمعـا جديـدا يكـون صورة 
لوجـه الجزائـر الفتيـة والحرة، 
الجزائـر التـي يجب أن يسـاهم 
يف تشـييدها كل مواطن", معتربا 
أن "كل هـذه املهمـات تتطلـب 
منـا جهـودا أكثـر مـن ذي قبل 
واالمتثـال  اليقظـة  وتتطلـب 
إلحبـاط مناورات االسـتفزازين 

واملفرقـن".
الجمهوريـة  رئيـس  ذكـر  و 
يف رسـالة لـه بمناسـبة إحيـاء 
هـذه الذكـرى العام املـايض أن 
النـار,  إطـالق  وقـف  "إعـالن 
كان  إيفيـان,  مفاوضـات  بعـد 
ظلـم  بدحـر  وإيذانـا  نـرصا 
الذيـن راودهم  املعتدين  وظـالم 
وطمـس  هويتنـا,  مسـِخ  وهـم 
وتراثنـا,  وثقافتنـا  حضارتنـا 
شـعب  إرادة  أمـام  فخابـوا 
حـر ومصمـم عـى البقـاء حرا 
أصيـال", مضيفـا أنـه يف ذلـك 
اليـوم "أرشقـت تباشـري النرص 
الجزائري  واستمد منها الشـعب 
القـوة والعزيمـة ملجابهـة آثـار 
وخـراب  مهـول  واسـٍع  دمـار 
شـامل فظيع يشـهد عى جرائم 
لـن  التـي  البشـعة  االسـتعمار 
يطالهـا النسـيان ولـن تسـقط 

بالتقـادم".
البنـاء  أن  عـى  شـدد  و 
الحقيقـي للجمهورية الجزائرية 
التـي رسـم معاملهـا بيـان أول 
نوفمـرب 1954 "بـدأ فعال" وأن 
"السـيد"  هـو  اليـوم  الشـعب 
ودولتـه تمكنـت مـن اسـرجاع 
التي تسـتحقها وأصبح  املكانـة 
دوليـا  مسـموعا  صوتهـا 

وإقليميـا.

الجزائريون يخلدون اليوم عيد 
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تقرير يرفع إلى وزارة التعليم العالي
 للتدخل العاجل

طالبيـة  منظمـات  تحركـت 
اجـل  مـن  االسـاتذة  ونقابـة 
العـايل  التعليـم  وزارة  دعـوة 
والبحـث العلمـي للتحرك لوقف 
مـا يحصل مـن تجـاوزات عى 
مسـتوى كلية العلوم السياسـة 
بجامعـة  الدوليـة  والعالقـات 

. الجزائـر3 
رفعتـه  تقريـر  يف  وجـاء 
للطلبـة  الوطنيـة  املنظمـة 
التعليـم  وزارة  اىل  الجزائريـن 
العـايل، فإنه تشـهد كلية العلوم 
السياسـية والعالقـات الدوليـة 
بجامعـة الجزائـر 3 حالـة عدم 
اسـتقرار وانفـالت كبـري نتـج 
كان  ومشـاكل  تراكمـات  عـن 
بسـبب  تحصـل  أن  متوقعـا 
يف  ممثلـة  اإلدارة  ممارسـات 
عميـد الكليـة ومن ينـاورن من 
أجـل إضفاء الرعيـة يف تمرده 
عـى مسـتخدمي الكلية بشـكل 
عـام والطلبـة بشـكل خـاص، 
فبعـد الفتنـة التي تسـبب فيها 
والتـي  الكليـة  أسـاتذة  بـن 
ظهـرت نتائجهـا يف انتخابـات 
ومـا  للكليـة  العلمـي  املجلـس 
محـاوالت  مـن  ذلـك  صاحـب 
للتأثـري عـى نتائـج االنتخابات 
وذلـك  نفسـه،  العميـد  مـن 
بشـهادة األسـاتذة املشاركن يف 
االنتخابـات، يتكـرر نفس األمر 
التفريـق  محاولـة  خـالل  مـن 
الطالبيـة،  التنظيمـات  بـن 
ممـا تسـبب يف انـزالق خطـري 
مـارس يف   14 الثالثـاء  عشـية 
حـرم الكليـة أيـن وقع شـجار 
عنيـف أدى إىل إصابـات بليغـة 

الطلبـة. صفـوف  يف 
وتاسـف التقريـر "ملـا آلـت 
السياسـية  العلـوم  كليـة  إليـه 
مـن  الدوليـة  والعالقـات 
تخـدم  ال  خطـرية  تجـاوزات 
الجامعـة وال الطالـب، فالواجب 
إذن هـو وضـع حد ملثـل هؤالء 
األشـخاص الذين ال يحرمون ال 
الطالـب وال األسـتاذ وال قوانن 

الجزائريـة." الدولـة 
املجلـس  دعـا  املقابـل  يف 
الوطنـي ألسـاتذة التعليم العايل 
، عـرب الفـرع النقابي ألسـاتذة 
التعليـم العايل،الكناس  بجامعة 
الجزائـر 03 خلية كليـة العلوم 
الدولية،  والعالقـات  السياسـية 
التدخـل  الوصيـة  الجهـات 
التجـاوزات  كشـف  اجـل  مـن 

بالكليـة. الحاصلـة 

طلب للوزارة للتدخل لضمان 
استقرار الجامعة

بيـان  يف  وجـاء 
عطفـا  انـه  ملجلس"الكنـاس" 
االسـتنكاري  البيـان  عـى 
النقابـي  الفـرع  الصـادر عـن 
 - العـايل  التعليـم  ألسـاتذة 
خليـة كليـة العلـوم السياسـية 
جامعـة  الدوليـة  والعالقـات 
مـن  الفاتـح  يف   3 الجزائـر 
واملتضمـن   2023 مـارس 
التجـاوزات  بجملـة  التنديـد 
كليـة  عميـد  عـن  الصـادرة 
والعالقـات  السياسـية  العلـوم 
الدوليـة والتـي بلغـت الحـدود 
غـري املقبولـة وال املعقولة، حيث 
تـم االلتمـاس فيـه مـن الهيئة 
الرسـمية املرفـة عـى القطاع 
مسـتعجل  وبشـكل  التدخـل 
التجـاوزات  هـذه  مـن  للحـد 
اللوائـح  وفقـا ملـا تسـمح بـه 
وذلـك  والقانونيـة،  التنظيميـة 
مـن منطلـق الحـرص الشـديد 
واإليمـان الراسـخ والثابت منهم 

اجتماعيـن  ورشكاء  كأسـاتذة 
الجامعـة  اسـتقرار  بـرورة 
عـن  وبعيـدا  بهـا،  والنهـوض 
املصالـح  خدمـة  أو  التهويـل 

. لضيقـة ا
العميد  البيان"انـه  واضـاف 
يتـرصف مـن منطلـق امللكيـة 
الدولـة،  ملكيـة  ال  الخاصـة 
يف  األخـري  هـذا  مـع  ليسـتمر 
ممارسـاته غـري املفهومـة وغري 
مـع  دائمـاً  املتزامنـة  الربيئـة 
مجلـس  أو  هيئـة  كل  تجديـد 
سـجل  غلـق  مـن  منتخـب 
لجنـة  انتخابـات  يف  الـوكاالت 
االجتماعيـة  الخدمـات  شـؤون 
للجامعـة حـرم بذلك املرشـح 
يف  حقـه  الكليـة  عـن  الوحيـد 
زيـادة فـرص النجـاح كباقـي 
واملعهد  الكليات  املرشـحن عن 
يف  الترصفـات  نفـس  مكـررا 
املجلـس  إنتخابـات  تجديـد 
العلمـي ولجان العلميـة للكلية، 
كمـا تـم تطـرق لـه يف البيـان 
املـرة  هاتـه  ليكـرر  سـابق، 
بشـكل أكثـر اسـتفزازية وأكثر 
الترصفـات  نفـس  رعونـة، 
قـام  حيـث  مسـؤولة،  الغـري 
فحـوى  تنفيـذ  ومنـع  برفـض 
إدارة  عـن  الصـادرة  املراسـلة 
بفتـح  املتعلقـة  الجامعـة 
اإلدارة  ملجلـس  الرشـيحات 
بالنسـبة  التأديبيـة  واملجالـس 
واملعهـد  والكليـات  للجامعـة 
كباقـي العمـداء ومديـر املعهد، 
واملحـددة باألجـال املعلـن عنها 
 8 غايـة  إىل  مـارس   6 مـن 
مارس، ممـا أدى اىل تمديد فرة 
ترشـيحات، ولكـن لألسـف تم 
فتح الرشـح بطريقة تسـودها 
الضبابيـة فإنتقل األسـاتذة من 
أولويـة حملـة جمـع األصـوات 
املنتمـن  زمالئهـم  كباقـي 
لجامعـة الجزائـر ،03 اىل رحلة 
تسـجيل ترشـحهم مـن مكتب 
اىل اخـر، ومن شـخص اىل اخر، 
متنصـال بذلـك من مسـؤوليته 
القانونيـة يف تنفيـذ التعليمـات 
الصـادرة عن الجهـات الوصية.
وقـال البيان، انه واسـتكماال 
ملا تـم تسـجيله من تجـاوزات، 
ويف تعـد صـارخ عـى حقـوق 
بيئـة  ضمـان  يف  األسـاتذة 
مناسـبة لرفع أدائهم األكاديمي 
عميـد  دخـل  والبيداغوجـي 
تصفيـة  حملـة  يف  الكليـة 
األسـاتذة  ضـد  حسـابات 
غـري  لسـلوكياته  الرافضـن 
خـالل  مـن  وذلـك  املحسـوبة، 
رفـض اإلمضـاء عـى وثائقهـم 
مصالحهم،  وتعطيـل  وملفاتهم 
اسـتياء  خلـف  الـذي  األمـر 
أثر  نفسـيا ومعنويـا  وضغطـا 
عـى أدائهـم العلمـي والعمـي.
عـى  منـا  وحرصـاً  أخـرياً، 
ومصداقـاً  الجامعـة  اسـتقرار 
املبذولـة  والجهـود  للمسـاعي 
من قبـل الجهات املسـؤولة عن 
القطاع ألجـل الرقـي بالجامعة 
والقضـاء  العلمـي  والبحـث 
الكفيلـة  العقبـات  كل  عـى 
عـن  التشـويش  أو  بالتعطيـل 
هـذه املسـاعي، حـذر الكنـاس 
الترصفـات  هاتـه  كل  وبشـدة 
وغري  الالمسـؤولة  االسـتفزازية 
إىل  تـؤدي  قـد  التـي  الربيئـة 
الجامعـة  اسـتقرار  زعزعـة 
الوصيـة  الجهـات  داعيـة   ،
مسـتعجل  وبشـكل  بالتدخـل 
إليقـاف كل هـذه التجـاوزات .

أكـد وزير الربيـة الوطنيـة, عبد الحكيـم بلعابد أن 
نتائـج الفصـل األول مـن السـنة الدراسـية الجارية يف 
األطـوار التعليميـة الثـالث أظهـرت "تحسـنا" مقارنة 
اللغـة  ملـادة  وبالنسـبة  كاشـفا  املاضيـة،  بالسـنوات 
السـنة,  هـذه  مـن  بدايـة  ادرجـت  التـي  االنجليزيـة 
بالنسـبة لتالميـذ السـنة الثالثـة ابتدائـي،  أنها حققت 
نتائـج "ممتـازة" وتحصـل مـا نسـبته 85.28 باملائة 

منهـم عـى املعدل.
وأوضـح بلعابـد يف نـدوة وطنية تقييميـة وتحضري 
واسـتكمال   2023 دورة  املدرسـية  االمتحانـات 
التحضـري للدخـول املـدريس املقبـل, أن نتائـج الفصل 
تحسـنا  "أظهـرت  الثـالث  التعليميـة  للمراحـل  االول 
مقارنة بالسـنوات املاضية, ال سـيما يف مرحلـة التعليم 
االبتدائـي بحيـث بلغت نسـبة التالميـذ الحاصلن عى 
معـدل يسـاوي أو يفـوق 5 مـن 10 , 93.52 باملائـة, 

وهـي األحسـن خـالل السـنوات الخمـس األخرية".
اكـد  املتوسـط,  التعليـم  مرحلـة  بخصـوص  أمـا 
الوزيـر, أنـه مـا يقـارب ثلثـي تالميـذ هـذه املرحلـة 
تحصلـوا عى معـدل يفوق أو يسـاوي 10 من 20 وهو 
مـا يعـادل نسـبة 65.73 باملائة, وسـجلت أعى نسـبة 
لـدى تالميـذ السـنة الرابعـة متوسـط بنسـبة 72.19 

. ئة ملا با
مـن  أكثـر  أن  بلعابـد  أكـد  الثانـوي  التعليـم  ويف 
نصـف التالميـذ تحصلوا عـى معدل يسـاوي او يفوق 
املسـتحدثة  الفنـون  شـعبة  أن  إىل  مشـريا   ,  20/10
اقـرارا و تنفيـذا لتعليمـات رئيـس الجمهوريـة, فقـد 
سـجل تالميذها نسـبة تزيـد عـن 93.50 باملائة, ممن 

تحصلـوا عـى معـدل يسـاوي أو يفـوق  10 /20 .
ولـدى تطرقه لضبـط العمليات املتعلقـة بالتحضري 
اللغـة  تعليـم  وتكريـس  املقبـل  املـدريس  للدخـول 
االمازيغيـة قال املسـؤول األول عـى القطاع أنه سـيتم 
التنظيميـة  النصـوص  إطـار  يف  تعليمهـا  "توسـيع 
والقانونيـة السـارية املفعول مـن خالل تفعيـل العمل 

مـع املحافظـة السـامية لألمازيغيـة".

تفعيل إجراءات جديدة لتعزيز اليقظة يف املدارس
االجتمـاع  عـى  باملناسـبة  الوزيـر  عـرج  كمـا 
التنسـيقي الـذي جمعـه مؤخـرا بممثـي التنظيمـات 
األمنيـة  األسـالك  وممثـي  التالميـذ  ألوليـاء  الوطنيـة 
ووزارتـي الداخليـة والعـدل لتعزيز اليقظـة يف محيط 
املؤسسـات التعليميـة مؤكدا أنـه "تم تفعيـل إجراءات 
جديـدة لهـذا الغـرض وذلـك بالتنسـيق مـع الجهات 
األمنيـة بهـدف تأمـن التالميـذ وضمـان تمـدرس يف 

الظـروف". أحسـن 
كمـال قـال بلعابـد " أن هـذه النـدوة ستسـمح له 
املحليـن  للمسـؤولن  وتوجيهـات  تعليمـات  بتقديـم 
التـي  املشـركة،  القطاعيـة  اللجـان  وفـق مخرجـات 
عملـت بامـر مـن الوزيـر االول،  وبعـد موافقتهـا عى 
مقـرح وزارة الربيـة بإنشـائها ، ويف اطـار  اللجنـة 
األخـرية التـي حرها وزيـر الداخليـة ووزيـر العدل 
وممثـي األسـالك األمنيـة وأوليـاء التالميذ ألخـذ املزيد 

مـن اليقظـة يف محيـط املدرسـة بتدخـل قـوي الولياء 
التالميـذ وكـذا للمصالـح االمنيـة للعمـل يف منظومـة 
محيـط  جـوار  يف  املتمدرسـن  لحمايـة  متكاملـة 

املؤسسـات".
تجدر اإلشـارة إىل أن أشـغال هـذه النـدوة الوطنية 
أربـع  يف   ،2023 مـارس  و19   18 يومـي  سـتدوم 
ورشـات هـي: ورشـة تحضـري االمتحانـات املدرسـية 
البيداغوجـي  التأطـري  ورشـة  2023؛  دورة  الوطنيـة 
واإلداري واالمتحانـات املهنية؛ ورشـة لضبط العمليات 
2024-2023؛  املـدريس  الدخـول  لتحضـري  األخـرية 
وورشـة خّصصت لوضعيـة تدريس اللغـة األمازيغية.

يف املسـتهل، ولتزامن أشـغال هـذه النـدوة الوطنية 
مـع الذكـرى 61 لعيـد النرص، الـذي يصادف التاسـع 
عـر مـارس مـن كل سـنة، وقـف الحضـور دقيقـة 
صمـت ترّحما عى أرواح الشـهداء الذيـن وهبوا حياتهم 
فـداء ليعيـش الوطـن، وقـد أشـار الوزيـر إىل أن هـذا 
التاريـخ سـيبقى راسـخا خالـدا، إذ يُعـّد اللبنـة األوىل 
وحجـر الزاوية لإلعـالن عـن الجزائر املسـتقلة، مؤكدا 
أن قطـاع الربيـة الوطنيـة يحتفـل بهـذه الذكرى عرب 
مختلـف واليـات الوطـن، عن طريـق مديريـات الربية 
بتسـطري برنامـج ثري يُمّكـن التالميذ مـن االطالع عى 
تاريخهـم املجيـد، من خـالل عـدة نشـاطات مربمجة 

الغرض. لهـذا 
أن  الوزيـر،  أكـد  الوطنيـة،  النـدوة  وبخصـوص 
الهـدف مـن تنظيمهـا هـو الوقـوف عـى التحضريات 
الخاصة باالمتحانات املدرسـية الوطنيـة لدورة 2023، 
وكذلـك ضبـط العمليـات املرتبطـة بتحضـري الدخول 
2024-2023، واسـتكمال معالجـة بعـض  املـدريس 
امللفـات يف آجالهـا املحـددة، واملتعلقـة أساسـا بتفعيل 
املعالجـة  بتوسـيع  والربـوي  اإلداري  األداء  تحسـن 
الرقميـة مللفـات القطـاع، تكريسـا لتوجيهـات رئيس 
الجمهوريـة، عبـد املجيـد تبـون، بخصـوص الرقمنة.

ويف تقديمـه للورشـات التـي تُنَّظـم خـالل هذيـن 
اليومـن، قـّدم الوزير مجموعـة من التوجيهـات الهامة 
واألساسـية، أهّمها:مواصلـة الجهـد واملثابـرة من أجل 

الحصـول عـى نتائج مدرسـية أحسـن فيمـا تبقى من 
املوسـم الدرايس،  ضبـط االحتياجـات املتوقعة للدخول 
املـدريس املقبـل بشـكل نهائـي، انطالقا مـن املعطيات 
سـيلتحقون  الذيـن  الجـدد  التالميـذ  بعـدد  املتعلقـة 
باملدرسـة ألول مـرة، ومـن توقعـات النجـاح واالنتقال 
يف مختلـف املسـتويات واملراحـل التعليميـة، والهياكل 
املتوّقـع اسـتالمها، وضبـط التأطري الربـوي واإلداري، 
االمتحانـات  بتنظيـم  املتعلقـة  العمليـات  كل  ضبـط 

املدرسـية الوطنيـة بالدقـة املتناهية.

استكمال العمليات املرتبطة بامتحان تقييم 
مكتسبات مرحلة التعليم االبتدائي

العمليـات  الربيـة اىل اسـتكمال  كمـا دعـا وزيـر 
املرتبطـة بامتحـان تقييـم مكتسـبات مرحلـة التعليم 
االبتدائـي، والذي سـيُنّظم بطريقة تجعل منـه امتحانا 
بيداغوجيـا تقييميـا محضـا، مـع التأكيـد أنه لـن يتم 
احتسـابه يف االنتقال إىل السـنة األوىل متوسط،البحث يف 
الحلـول االسـراتيجية واملقاربـات الشـاملة والناجعة، 
خاصـة ما تعّلـق بالخريطة املدرسـية ونقـاط الضغط 
وفـق خصوصيـة كل واليـة، بالتنسـيق والتعـاون مع 
الدوائـر الوزارية املعنية. ويف ذات السـياق، أكد الوزير، 
أن قطـاع الربيـة الوطنية، يتطّلـع إىل أن يكون الدخول 
املـدريس املقبـل 2024-2023، حافـال باإلنجازات كما 
كان الحـال بالنسـبة للموسـم الـدرايس الحـايل، الـذي 
ميّزتـه الكثـري مـن التحسـينات واملسـتجّدات، بفضل 
املقاربـة االسـراتيجية رئيـس الجمهوريـة، ومرافقتـه 
الّدائمـة للقطـاع، لجعـل املدرسـة الجزائرية مدرسـة 

والنجاح. النجاعـة 
يجـدر االشـارة انه قد حـر افتتاح أشـغال الندوة 
األمـن العـام للمحافظة السـامية للغـة األمازيغية، يس 
الهاشـمي عصـاد، وإطـارات مـن قطاعـات: الداخلية 
املاليـة  العمرانيـة،  والتهيئـة  املحليـة  والجماعـات 
والرياضـة،  والشـباب  واملدينـة،  والعمـران  والسـكن 

إطـارات اإلدارة املركزيـة، ومديـرو الربيـة.

يـرف املديـر العـام إلدارة السـجون وإعـادة 
بمؤسسـة  االحـد  اليـوم  زرب،  أسـعيد  اإلدمـاج، 
إعـادة الربية بشـار" عـى إعطاء إشـارة إنطالق 
الـدورة الثانيـة للتكوين املهني لفائدة املحبوسـن 
عـى املسـتوى الوطنـي، والتـي شـهدت تسـجيل 

20262 محبـوس.

وحسـب بيـان لـوزارة العدل، فانـه يرف عى 
انطالق الفـروض الكتابيـة الخاصـة بالتعليم عن 
بعـد لفائـدة املحبوسـن عـى املسـتوى الوطني، 
والبالـغ عددهـم 32457 محبـوس، مـن بينهـم 
22643 يف املسـتوى املتوسـط و9814 يف املستوى 

الثانوي.

وعـى هامش النشـاط سـيرف املديـر العام، 
عـى تخـرج أول دفعة عـى املسـتوى الوطني من 
املحبوسـن، تلقـت تكوينـاً ملدة سـنة يف تخصص 
لربيـة  تدشـن مفرخـة  املائيـات، وعـى  تربيـة 
آالف  عـرة  إنتـاج  بطاقـة  ومشـتلة  األسـماك 

شـتلة.  )10.000(

ملتابعـة  التنسـيقية  الوطنيـة  اللجنـة  راسـلت 
االبتـكار وحاضنـات االعمـال الجامعيـة   رؤسـاء 
األفـكار  توطـن  بخصـوص  الجهويـة  النـدوات 
املبتكرة لـدى حاضنـات األعمال من أجـل الحصول 
عـى وسـمالبل – مـروع مبتكـر، يف إطـار إعـداد 
شـهادة  عـى  للحصـول  تخـرج  مذكـرة  مـروع 
جامعيـة – مؤسسـة ناشـئة وشـهادة جامعيـة – 

بـراءة اخـراع.
وياتي هـذا يف اطـار تطبيق القرار الـوزاري رقم 
1275 املـؤرخ يف 27 سـبتمرب 2022 بحـدد كيفيات 
اعـداد مروع مذكـرة تخرج للحصول عى شـهادة 

جامعية - مؤسسـة ناشـئة من قبل طلبة مؤسسـات 
التعليـم العايل القـرار رقم 36 مـؤرخ يف 01 مارس 
تنسـيقية  وطنيـة  لجنـة  انشـاء  املتضمـن   2023

ملتابعـة االبتكار وريـادة األعمـال الجامعية.
وجـاء يف املراسـلة، انـه يف اطار متابعـة ومرافقة 
الطلبـة املنخرطن يف القـرار الوزاري رقـم 1275 . 
ولحسـن تطبيق االليـات املعتمدة يف تجسـيد القرار 
الـوزاري املشـار اليـه يف املرجـع أعـاله ومـن خالل 
التنسـيق املسـتمر مع اطارات وزارة اقتصاد املعرفة 
واملؤسسـات الناشـئة واملؤسسـات املصغرة السـيما 
اللجنـة الوطنيـة ملنح الوسـم "البـل" وبتوصية من 

رئيسـها يلزم إعالم مـدراء مؤسسـات التعليم العايل 
اسـتصدار شـهادة  بانـه يجـب  العلمـي  والبحـث 
اداريـة تسـمى شـهادة توطـن املـروع املبتكـر" 
اذ   ، ملؤسسـاتهم،  التابعـة  األعمـال  لـدى حاضنـة 
تعتـرب هـذه الوثيقـة ذات أهميـة يف ملـف تسـجيل 
startup. املشـاريع املبتكرة لدى املوقع االلكرونـي

dz للحصـول عى وسـم "البـل"، كما يحبذ االشـارة 
ابالغهـم  رضورة   مـع   ،1275 القرارالـوزاري  اىل 
برورة تسـجيل حاضنـات األعمـال يف ذات املنصة 
كامليا.سsartup.dzللحصـول عى وسـم "حاضنـة أعمال".

كامليا.س

نبيل.ت

امينة.س

أعطى 5 تعليمات إلنجاح الدخول المدرسي المقبل

إعطاء إشارة إنطالق الدورة الثانية للتكوين المهني

في إطار مذكرة تخرج الطلبة  مؤسسة ناشئة وشهادة جامعية – براءة اختراع 

بلعابد: نتائج  ممتازة في معادالت التالميذ  
وهي االأح�شن منذ الـ 5 �شنوات االأخيرة

انطالق اليوم الفرو�ش الكتابية للعلمي عن لفائدة
 ازيد من 32 األف محبو�ش

مرا�شلة للجامعات ال�شت�شدار �شهادة توطين الم�شروع المبتكر

الوطني

كلية العلوم بجامعة الجزائر 3 
على فوهة بركان.. انتفا�شة 

للطلبة واال�شاتذة 
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السادسـة   الجمعيـة  اختتمـت   
لالتحـاد  املائـة  بعـد  واألربعـون 
الربملانـي الدويل أشـغالها   باعتماد 
املنامة،  الحضـور الربملاني إلعـالن 
بعنـوان "تعزيز التعايش السـلمي 
مكافحـة  الشـاملة:  املجتمعـات  و 

التعصـب".
إىل  الربملانيـون  فيـه  ودعـا 
الكراهيـة  خطـاب  مواجهـة 
الشـبكات  بتشـجيع  والتعصـب 
الحـوار   تعـزز  التـي  التعاونيـة 
نشـوب  ملنـع  قنـوات  وإنشـاء 
الوسـاطة  إىل  واللجـوء  النزاعـات 
عـى  والعمـل  االعتـدال،  وتعزيـز 
فعـل التثقيـف وبناء الوعـي، وكذا 
تشـجيع قـادة املجتمعـات املحلية 
والقـادة الدينيـن عـى املسـاهمة 
يف تحقيـق هذه األهـداف، ملتزمن 
بمكافحـة  التعصـب ونبـذ الدعوة 
حـل  يف  واملشـاركة  للكراهيـة 
ممارسـة  خـالل  مـن  النزاعـات 

الربملانيـة. الدبلوماسـية 
الجلسـة  وشـهدت  هـذا  و 

الختاميـة اعتمـاد قـراراي  اللجنة 
الدائمـة لألمـن والسـلم املعنون ب 
"الهجمـات والجرائـم اإللكرونية: 
األمـن  عـى  الجديـدة  املخاطـر 
العاملـي"، واللجنة الدائمـة للتنمية 
"الجهـود  ب  املعنـون  املسـتدامة 
الربملانيـة املبذولـة لتحقيـق رصيد 

الغابـات". كربـون سـلبي يف 
العامـة  الجمعيـة  واتخـذت    
الطـارئ  البنـد  بشـأن  قرارهـا 
"إذكاء  عنـوان  تحـت  واعتمدتـه 
اتخـاذ  إىل  والدعـوة  الوعـي 
إجراءات بشـأن األزمات اإلنسـانية 
الخطـرية التـي تؤثـر عى شـعوب 
أفغانسـتان، والجمهوريـة العربية 
السـورية، وأوكرانيـا، والجمهورية 
اليمنيـة، وبلـدان أخـرى، وبشـأن 
لـدى  الخاصـة  الضعـف  أوجـه 
كان  كمـا  واألطفـال".   النسـاء 
للوفـد الربملاني املشـرك مشـاركة 
الختاميـة  الجلسـة  أشـغال  يف 
للجمعيـة العامـة حيـث قـدم كل 
مـن رئيـس الوفـد،  منذر بـودن، 
فوزيـة،  باديـس  بـن  والسـيدة 
التقاريـر  األمـة،  مجلـس  عضـو 
الختاميـة للمجموعـة االستشـارية 
رفيعـة املسـتوى ملكافحـة اإلرهاب 
والتطـرف العنيف، ولجنة شـؤون 

التـوايل. األوسـط عـى  الـرق 
هـذه  أن  بالذكـر  جديـر  و 
حضـور  عرفـت  التـي  الجلسـة 
زخـم برملاني يمثلـون 143 برملانا 
مـن مختلـف الـدول وأكثـر مـن 
1700 مشـارك، جـرت بالعاصمة 
املنامـة بمركـز البحريـن العاملـي 
للمعـارض.  ويشـار إىل أن الربملان 
الجزائري شـارك يف هذه األشـغال 
 15 إىل   11 مـن  امتـدت  التـي 
مـارس 2023، بوفـد مشـرك عن 
الغرفتـن برئاسـة  منـذر بـودن، 
الشـعبي  املجلـس  رئيـس  نائـب 
الوطنـي. وضـم كل مـن النائبـن 
أنـوار  ومحمـد  إليمـي  فريـدة 
بوشـويط، وكـذا أعضـاء مجلـس 
األمـة السـادة: أحمد خـريش، عي 
طالبـي، عبـد القـادر سـاهي،  و 

فوزيـة بـن باديـس.

أكـد وزيـر الداخليـة والجماعـات املحليـة، 
الرعـي  غـري  اإلتجـار  أن  مـراد،  ابراهيـم 
أحـد  يمثـل  املخـدرة  واملـواد  باملخـدرات 
مصالـح  تواجههـا  التـي  الكـربى  التحديـات 
الرطـة بالنظـر الرتباطـه مع أشـكال أخرى 
للحـدود  العابـرة  املنظمـة  الجريمـة  مـن 
أن  عـى  املنحـى  هـذا  يف  ليسـطر  واالرهـاب، 
العمليـات النوعيـة املنجـزة من طـرف الصالح 
العملياتيـة لألمـن الوطني سـنة 2022، أبرزت 
االتجـاه املتصاعـد لإلتجـار واالسـتعمال غـري 
الرعـي للمخـدرات الصلبـة واملواد املهلوسـة  
وسـجلت انخفـاض يف حجـم حجـوزات القنب 
الهنـدي بفضـل املجهودات املبذولـة  من طرف 
مختلـف مصالـح ووحـدات الجيـش الشـعبي 

الوطنـي.
برئاسـة   الوطنـي،  الدفـاع  لجنـة  وعقـدت 
أحمـد بلعالـم ،  اجتماعـاً خصصته لالسـتماع 
إىل وزيـر الداخلية والجماعـات املحلية والتهيئة 
العمرانيـة  إبراهيـم مـراد، الـذي قـدم عرضا 

بمكافحـة  املتعلـق  املجتمعـي  األمـن   حـول 
املخـدرات وعصابـات األحيـاء وأمـن الطرقات، 
وذلـك بحضـور وزيـرة العالقـات مـع الربملان   
بسـمة عـزوار وكـذا   غـايل لنصـاري  ونارص 
بطيش نائبـي رئيس املجلس الشـعبي الوطني 
إىل جانـب   امحمـد طويـل رئيـس املجموعـة 

الربملانيـة للتجمـع الوطنـي الديمقراطـي.
ويف بدايـة اللقـاء أثنـى  أحمـد بلعالـم عـى 
القطاعـات  مختلـف  تبذلهـا  التـي  الجهـود 
األمنيـة وعـى رأسـها الجيش الشـعبي الوطني 
وقـوات الـدرك الوطني والرطـة والجمارك يف 
التصـدي ملختلف اآلفـات والجرائـم التي تهدد 
األمـن املجتمعي مـن جرائم سـيبريانية وعابرة 
للحـدود وشـبكات تهريـب وترويـج املخدرات 
الهجـرة  شـبكات  جانـب  إىل  الفسـاد  وبـؤر 

البر. وتهريـب  الرسيـة 
وأضـاف وزيـر الداخليـة، أن هـذا االجتماع 
سـانحة للنـواب لنقل املرصـود ميدانيـا للهيئة 
التنفيذيـة للتشـاور وخدمـة للصالـح العـام، 

وكـذا من أجـل إيجـاد آليـات وحلـول فعالة.
 وبخصـوص الوقاية مـن عصابـات األحياء 
أن  الحكومـة  ممثـل  أوضـح  ومكافحتهـا، 
مصالـح الرطـة اتخـذت تدابـري واجـراءات 
األمـن  عـى  والحفـاظ  لهـا  التصـدي  بغيـة 
والنظـام العموميـن مـن خـالل االعتمـاد عى 
مقاربـة ترتكـز أساسـا عـى الجانـب الوقائي 
والتحسـييس وكذا الجانـب العملياتي والردعي.
 وفيمـا يتعلـق باألمـن يف الطرقـات، أفـاد  
إبراهيـم مراد أن الجزائر سـجلت سـنة 2022، 
30977 حـادث مـرور، تسـبب العامل البري 
يف وقـوع %96.96 منها، ليؤكد عـى أن تدابري 
عديـدة قد اتخـذت من بينهـا تعزيـز املنظومة 
التريعيـة وتكثيف عمليـات التفتيش واملراقبة 
امليدانيـة إىل جانـب تحسـن مسـتوى التكوين 

والتدريـب عى السـياقة.
وخـالل املناقشـة التـي تلـت عـرض ممثل 
الحكومـة، حيا النـواب جهود األجهـزة األمنية، 
ليتسـاءل البعـض منهـم حـول ماهيـة آليـات 

الوقايـة التـي أعدتها اللجنـة الوطنيـة للوقاية 
مـن عصابـات األحياء.

وكمـا تحـدث البعـض اآلخـر عـى أن غياب 
الـوازع الدينـي إىل جانـب الشـعور بالتهميش 
والحرمـان من أسـباب تفـي ظاهـرة تعاطي 
املخـدرات وانتشـار عصابـات األحيـاء، ليعقب 
العامـل  العامـل االقتصـادي هـو  آخـرون أن 
و  الشـباب،  بـن  مـا  النتشـارها  األسـايس 
بالقضـاء عى البطالة سـوف نقـي عى هكذا 
آفـات.  ويف هـذا اإلطار ألح النـواب عى رضورة 
إنشـاء مراكز أمن حـري يف األحيـاء الجديدة 
بجانب مسـاحات الرفيـه واملـدارس، ليتطرق 
آخـرون إىل وجـوب إعـادة النظـر يف املنظومـة 
الربويـة، واملشـاركة املجتمعيـة يف األمـن عـن 
طريـق التبليغ، ليفيـد آخرون من هـذا املنطلق 
يف  تحسيسـية  بحمـالت  القيـام  رضورة  عـى 
املسـاجد وومضات إشهارية يف وسـائل االعالم.

لحركـة  الشـورى  مجلـس  أعضـاء  زكـى 
مجتمـع السـلم، عبد العـايل حسـاني رشيف 
رئيسـا للحـزب يف املؤتمـر الثامن الـذي يعقد 
بالصالـون الـدويل للمعارض كمرشـح وحيد، 
خلفـا للرئيـس املنتهيـة عهدتـه، عبـد الرزاق 

. مقري
ونـارص  صـادوق  أحمـد  تزكيـة  وتـم 
كنـواب  دحمـان  الكريـم  وعبـد  حمـدادوش 
الخميـس  انطلقـت،  الحركـة،و  لرئيـس 
بالجزائـر العاصمـة، أشـغال املؤتمـر الثامن 
لحركـة مجتمـع السـلم، تحـت شـعار "آفاق 

منشـودة". جزائـر  جديـدة.. 
ويف كلمة له لـدى افتتاحه ألشـغال املؤتمر، 
الـذي حره رئيـس املكتب السـيايس لحركة 
حمـاس الفلسـطينية، اسـماعيل هنيـة، وعدد 
داخـل  مـن  السياسـية  األحـزاب  قـادة  مـن 

الوطـن وخارجـه، أكـد رئيـس الحركـة، عبد 
الـرزاق مقـري، أن املجهـودات التـي يبذلهـا 
رئيـس الجمهورية، عبـد املجيد تبـون، كبرية 
بغيـة تطويـر االقتصـادي الوطنـي، مضيفـا 

أن هـذه "املجهـودات تتطلب اإلشـادة والدعم 
أي موقـع كان". من 

بالقضيـة  يتعلـق  مـا  يف  مقـري،  وقـال 
الفلسـطينية، أن املوقـف الثابـت للجزائر من 
القضيـة املركزيـة لألمـة زاد الجزائـر رفعـة 
عنـد الشـعوب العربيـة، مؤكـدا أن "الصمود 
مـن  عظيمـا  جهـدا  يتطلـب  املوقـف  عـى 
أجـل جزائـر جديـدة ترفـع إىل مكانـة الدول 

الصاعـدة".
ومـن جهتـه أشـاد ضيـف حركـة مجتمع 
السـلم، اسـماعيل هنيـة، بالدور الـذي تلعبه 
الجزائـر يف إعالء صوت الشـعب الفلسـطيني 
والدفـاع عـن حقه املسـلوب قائـال: "الجزائر 
اليـوم تقـف يف الخندق املتقدم للـدول العربية 
واإلسـالمية التـي ترفـض التطبيع مـع العدو 

الصهيوني".

األعـى  القائـد  الجمهوريـة،  رئيـس  أجـرى 
للقـوات املسـلحة، وزيـر الدفـاع الوطنـي،   عبـد 
املجيـد تبـون، يـوم الخميـس، تعديـال حكوميـا، 
وذلـك بموجب املرسـوم 23-119، حسـب ما أفاد 

بـه بيـان لرئاسـة الجمهوريـة.
"أجـرى عبد املجيد تبـون، رئيـس الجمهورية، 
الدفـاع  وزيـر  املسـلحة،  للقـوات  األعـى  القائـد 
بموجـب  وعـن  حكوميـا،  تعديـال  الوطنـي،  
املرسـوم 23/119، بعد استشـارة الوزيـر األول،  
اآلتيـة أسـماؤهم، أحمـد عطـاف وزيرا للشـؤون 
الخارجيـة والجاليـة الوطنيـة بالخـارج، إبراهيم 
مراد وزيـرا للداخلية والجماعـات املحلية والتهيئة 
للعـدل  وزيـرا  طبـي  الرشـيد  عبـد  العمرانيـة، 
للماليـة،  فايـد وزيـرا  لعزيـز  لألختـام،  حافظـا 
محمـد عرقـاب وزيـرا للطاقـة واملناجـم، العيـد 
ربيقـة وزيـرا للمجاهدين وذوي الحقوق، يوسـف 
بلمهـدي وزيـرا للشـؤون الدينيـة واألوقـاف، عبد 
الحكيـم بلعابـد وزيـرا للربيـة الوطنيـة، كمـال 
بـداري وزيـرا للتعليـم العـايل والبحـث العلمـي، 
ياسـن مرابي وزيـرا للتكويـن والتعليـم املهنين، 
صوريـة مولوجـي وزيـرة للثقافـة والفنـون، عبد 
الرحمـن حمـاد وزيـرا للشـباب والرياضـة، مريم 
بـن ميلـود وزيـرة للرقمنـة واالحصائيـات، خلفا 

لحسـن رشحبيـل الـذي اسـتدعي ملهـام أخـرى، 
كريـم بيبـي تريكـي وزيـرا للربيـد واملواصـالت 
وزيـرة  كريكـو  كوثـر  والالسـلكية،  السـلكية 
عـون  عـي  املـرأة،  وقضايـا  واألرسة  للتضامـن 
وزيـرا للصناعـة واإلنتـاج الصيدالنـي، محمد عبد 
الحفيـظ هنـي وزيـرا للفالحـة والتنميـة الريفية، 
محمـد طـارق بلعريبي وزيـرا للسـكن والعمران 
واملدينـة، الطيـب زيتوني وزيـرا للتجـارة وترقية 
الصـادرات خلفـا لكمـال رزيـق الـذي اسـتدعي 
ملهام أخـرى، محمد بوسـليماني وزيـرا لالتصال، 
العموميـة  لألشـغال  وزيـرا  رخـروخ  لخـر 
واملنشـآت القاعديـة، طـه دربـال وزيـرا للـري، 
ديـدوش  للنقـل، مختـار  يوسـف رشفـة وزيـرا 
وزيـرا للسـياحة والصناعـة التقليديـة، عبد الحق 
سـايحي وزيـرا للصحة، فيصـل بن طالـب وزيرا 
للعمـل والتشـغيل والضمـان االجتماعـي، بسـمة 
وفازيـة  الربملـان  مـع  للعالقـات  وزيـرة  عـزوار 
دحلـب وزيرة للبيئـة والطاقـات املتجـددة، أحمد 
بدنـي وزيرا للصيـد البحري واملنتجـات الصيدية، 
املعرفـة  القتصـاد  وزيـرا  وليـد  املهـدي  ياسـن 
املصغـرة،  واملؤسسـات  الناشـئة  واملؤسسـات 
يحـي بوخـاري أمينـا عامـا للحكومـة. كمـا عن  
رئيـس الجمهوريـة كال مـن ، عبـد العزيـز خلف 

وزيـرا للدولة مستشـارا لـدى رئيـس الجمهورية، 
محمـد النذيـر العربـاوي مديـرا لديـوان رئاسـة 
الجمهوريـة." و قـد شـمل هـذا التعديـل كال من 
الوطنيـة  والجاليـة  الخارجيـة  الشـؤون  وزارة 
عطـاف،  أحمـد  اىل    أسـندت  التـي  بالخـارج 
وزارة املاليـة التـي عـادت اىل لعزيـز فايـد، وزارة 
الشـباب والرياضـة التي أوكلـت اىل   عبد الرحمان 
حمـاد، وزارة الرقمنـة واإلحصائيات التي اسـندت 
حقيبتهـا اىل   مريـم بـن ميلـود، خلفـا  لحسـن 
كمـا  أخـرى.  ملهـام  اسـتدعي  الـذي  رشحبيـل 
مـس هـذا التعديـل أيضـا وزارة التجـارة وترقية 
زيتونـي,  الطيـب  بهـا   كلـف  التـي  الصـادرات 
خلفـا   كمـال رزيـق الذي اسـتدعي ملهـام اخرى، 
وزارة الـري التـي عـادت اىل  طـه دربـال, والنقل  
يوسـف رشفـة، الـذي كان عـى رأس وزارة العمل 
و التشـغيل و الضمـان االجتماعـي، وكـذا وزارة 
أسـندت  التـي  التقليديـة  الصناعـة  و  السـياحة 
اىل  مختـار ديـدوش. و عـن رئيـس الجمهورية، 
بموجـب هـذا التعديل الحكومي، فيصـل بن طالب 
وزيـرا للعمـل والتشـغيل و الضمـان االجتماعي، 
فايـزة دحلـب وزيـرة للبيئـة والطاقـات املتجددة 
وأحمـد بدانـي وزيـرا للصيـد البحـري واملنتجات 

الصيديـة.

 يشـارك وفـد برملانـي عـن غرفتـي الربملـان، 
:  "روسـيا  الثانـي  الـدويل  الربملانـي  املؤتمـر  يف 
املنظـم  األقطـاب"،  متعـدد  عالـم  يف  افريقيـا   –
مـن طـرف مجلـس الدومـا للجمعيـة الفيدراليـة 
لفيدرالية روسـيا، بالعاصمة موسـكو يومي 19 و 
20 مـارس 2023. وتنضـم أشـغال املؤتمر ضمن 
أربعـة موائـد مسـتديرة يناقـش املشـاركون مـن 
خاللهـا املواضيـع التالية، الدعـم الربملاني للتعاون 
الربملانيـة  اإلجابـة  والربيـة،  العلـوم  مجـال  يف 

للتحديـات االقتصاديـة الراهنة،األمـن غري املجزئ: 
فـرص ومسـاهمات الربملانات، االسـتعمار الغربي 
الجديـد: كيـف نمنـع التاريخ مـن تكرار نفسـه، 
وهـذا ويمثـل الربملـان الجزائـري يف أشـغال هـذا 
املحفـل الربملاني الـدويل، حمود عبـد النارص، نائب 
رئيس مجلـس األمة، رئيـس الوفد، أحسـن هاني، 
نائـب رئيـس املجلـس الشـعبي الوطنـي، عفيف 
للتجمـع  الربملانيـة  املجموعـة  رئيـس  سنوسـة، 
الوطنـي الديمقراطـي، بمجلـس األمـة؛ إبراهيـم 

صعـديل، رئيـس املجموعـة الربملانية لحـزب جبهة 
التحريـر الوطنـي، باملجلـس الشـعبي الوطنـي، 
عبـد السـالم بشـاغة، نائـب باملجلـس الشـعبي 
الربملانيـة  الصداقـة  الوطنـي،  رئيـس مجموعـة 
الجزائريـة - الروسـية باملجلس الشـعبي الوطني؛ 
محمـد ربـاح، عضو مجلـس األمة؛ محمـد بوكرو، 
نائـب  برهـوم،  سـمرية  األمـة؛  مجلـس  عضـو 
باملجلـس الشـعبي الوطني؛ وسـفيان فايـد، نائب 

الوطني. الشـعبي  باملجلـس 

فريال/ت

برلمانيو العالم يدعون اإلى الت�شدي 
للمخاطر التي ت�شكلها الكراهية والتع�شب 

واالإق�شاء والعنف بجميع اأ�شكاله 

اختتام أشغال الجمعية 146 لالتحاد 
البرلماني الدولي واالجتماعات المصاحبة لها

فريال/ت

خلفا للمنتهية عهدته عبد الرزاق مقري

بعد استشارة الوزير االول الرئيس تبون يجري:  

وفد مشترك بين المجلس الشعبي الوطني ومجلس األمة

لجنة الدفاع الوطني تستمع لوزير الداخلية والجماعات المحلية

شــاركت الدكتــورة بهجــة 
ــل  ــة النق ــة لجن ــايل رئيس العم
والطاقــة والصناعــة واالتصــاالت 
ــان  ــا بالربمل ــم والتكنولوجي والعل
اإلفريقــي، يف أشــغال ورشــة 
ــاء  ــول بن ــورت ح ــل تمح عم
ــة  ــول حوكم ــذا ح ــدرات وك الق

اليــد العاملــة يف إفريقيــا.
ألقتهــا  كلمــة  وخــالل 
ــايل  ــادت د. العم ــبة أش باملناس
بجهــود الدولــة الجزائريــة يف 
إدارة الهجــرة يف إفريقيــا مشــرية 
إىل مبلــغ مليــار دوالر الــذي 
ــد  ــد املجي ــيد عب ــه الس خصص
الجمهوريــة  رئيــس  تبــون 
مــع  والتضامــن  لالســتثمار 
إفريقيــا. وتجــدر اإلشــارة أن 
ــل  ــة النق ــة لجن ــيدة رئيس الس
والطاقــة والصناعــة واالتصــاالت 
ــا اجتمعــت  ــم والتكنولوجي والعل
16مــارس  الخميــس  اليــوم 
2023 بالســيد موريــس الخبــري 
ــس  ــي   رئي ــار القانون واملستش

ــل  ــن أج ــي م ــان اإلفريق الربمل
إضافــة بعــض التعديــالت عــى 
اللجنــة ورضورة إرشاك البنــى 
ــاع  ــم قط ــي تض ــة الت التحتي
األشــغال العموميــة والســكن 
ــا  ــة يف لجنته واملنشــآت العمراني
ــاع  ــن األوض ــل تحس ــن أج م
االجتماعيــة  و  االقتصاديــة 
لــه  أبــرزت  كمــا  للقــارة.  
ــدت  ــل وأك ــاع النق ــة قط أهمي
عــى رضورة تنظيــم ورشــة 
عمــل تضــم الخــرباء املختصــن 
مشــرك  لعمــل  القانــون  يف 
ــة  ــة اتفاقي ــة ملراجع ــع اللجن م
تحديــث  أجــل  مــن  ماالبــو 
ــدها  ــب س ــي يج ــرات الت الثغ
ــال  ــا بمج ــت اهتمامه ــا أول كم
ــاس  ــرب أس ــذي يعت ــة ال الطاق
ــذا  ــل ه ــور و رضورة تفعي التط
التخصــص يف اللجنــة و إعطائــه 

ــام. ــن اهتم ــتحق م ــا يس م

العمالي تبرز اإ�شتراتجية الجزائر في 
اإدارة هجرة اليد العاملة في اإفريقيا

تزكية عبد العالي ح�شاني �شريف رئي�شا لحركة مجتمع ال�شلم

تعديل حكومي يم�ش 11 حقيبة وزارية

 البرلمان الجزائري ي�شارك في الموؤتمر البرلماني الدولي الثاني" رو�شيا-اإفريقيا"

انخفا�ش في حجم حجوزات القنب الهندي بف�شل المجهودات المبذولة

الوطني

 فريال/ت

 فريال/ت

 فريال/ت

في أشغال ورشة عمل تمحورت حول بناء القدرات

فريال/ت



األحد 19 مارس 2023م 06
الـموافق لـ 26 شعبان 1444 هـ

رئيس الفيدرالية الوطنية للزراعات 
الواسعة و الزراعات الصناعية يدعو الى:

 الدولة لن تبخل بتوفير و�شائل اال�شتك�شاف
 ارتفاع تكاليف مواد الخام المعدنية تتطلب اإ�شراك القطاع المنجمي

محمـد  الدكتـور  أكـد 
الفيدراليـة  رئيـس  هـارون 
الوطنيـة للزراعات الواسـعة 
و الزراعـات الصناعيـة ، عى 
رضورة، اهمـة التوجه  لدعم 
املنتـوج الفالحـي الوطنـي، 
الجيـو  املـؤرشات  ظـل  يف 
اهميـة  مـع  إسـراتيجية، 
إحصـاء الثـروات مـن خالل 
بيانـات  قاعـدة  و  الرقمنـة 
تشـمل اإلحصـاءات بشـكل 

دقيـق جـدا.
كمـا اكـد محمـد هـارون 
احصـاء   حتمـة  عـى 
للعمـل  املتوفـرة  اإلمكانـات 
املكننـة  و  التمويـل  مثـل 
اإلسـتهالك  كميات  وتحديـد 
القمـح  مـن  اإلحتياجـات  و 
غريهـا  و  اللـن  و  الصلـب 
الزراعيـة  املنتجـات  مـن 
بالبحـوث  اإلسـتعانة  عـرب 
 ، الجامعيـة  الدراسـات  و 
خارطـة  وضـع  ترافقهـا 
الزراعيـة  املناطـق  تحـدد 
حـي  التخصـص،  حسـب 
ثيتـم فيهـا ادراج  الزيتيـات 
بإحصـاء  و  البقوليـات  و 

. الحيوانيـة  الثـروة 
محمـد  الدكتـور  وقـال 
الفيدراليـة  رئيـس  هـارون 
الوطنيـة للزراعات الواسـعة 
انه  الصناعيـة،  الزراعـات  و 
يف  للتفكـري  الوقـت  حـان 
التكامـل املوجود بـن الثروة 
الحيوانيـة،  و  الزراعيـة 
الجنـوب  فالحـو  حيـث 
ناجحـة  بتجـارب  يقومـون 
بالزراعـة  مايعـرف  جـدا 
ولهـذا  الصحراويـة، 
و  اإلمكانـات  توفـري  يجـب 
اإلسـتقرار، كمـا يجب تغيري 
للفالحـة  الحاليـة  النظـرة 
عميقـة،  نظـرة  جعلهـا  و 
قائـال "انـه حاليـا بالجزائر 
إنتـاج القمح اللـن أكثر من 
الصلـب، بهـذا يجـب يجـب 
و  صحيحـة  أرقـام  إعطـاء 
اإلنتـاج"، موضحا  آنية عـن 
انـه يف إنتـاج القمـح اللـن 
يمكننـا تحقيق إكتفـاء ذاتي 
عـى املـدى املتوسـط كميـا 
و نوعيـا، حيـث يف مـؤرشات 
اإلسـتهالك يف القمـح اللـن 
اإلكتفـاء  إمكانيـة  تظهـر 
الذاتـي عـى املدى املتوسـط 

بـروط  لكـن  البعيـد"  و 
 ، املكننـة  نحـو  التوجـه 
نحـو  التوجـه   ، السـقي 
بـذور تتأقلـم مـع التغريات 

". املناخيـة 
التوجـه  عـى  اكـد   كمـا 
التـي تعتمـد  نحـو املكننـة 
عـى الرقمنـة والبحـث عـن 
أسـمدة تتالئم مـع الزراعات 
املناخيـة  التغـريات  ظـل  يف 
للرفع  انـه  الحاليـة، مشـريا 
مـن اإلنتـاج يجـب أن تكون 
و  فالحيـة   دورة  هنـاك 
األرض  إجهـاد  تفـادي 
أكثـر  اإلهتمـام  كمـا يجـب 

. النموذجيـة  باملـزارع 
الجنـوب  امـا بخصـوص 
التوجـه  اىل   املتحـدث  دعـا 
مسـتدامة  زراعـة  نحـو 
ووضـع دفـر رشوط خاصة 
ماتعلـق بـروط إسـتغالل 
امليـاه الجوفيـة، قائال "علينا 
التفكري جيـدا يف الحفاظ عى 
السـيادة مـن خـالل األمـن 
وكان  الغذائـي  و  الفالحـي 
تعاونيـات  إلنشـاء  الوقـت 
واإلعتمـاد  الفالحـن  بـن 
عـى الـذكاء اإلصطناعـي يف 
الزراعـة كمـا يجـب إعـادة 
الفالحيـة،  األرايض  إحصـاء 
موضحـا ان تجربـة زراعـة 
كانـت  السـكري  الشـمندر 
اآلن  الحـل   ، محتشـمة 
و  بالصحـراء  زراعتـه  يف 

السـاحلية. الواليـات 
للزراعـات  وبالنسـبة 
إدراجهـا  يمكـن  الواسـعة 
لتلبيـة  الزراعيـة  الـدورة  يف 
اإلسـتهالك خاصة  حاجـات 
ماتعلـق بالزيـت و السـكر ، 
قـال هارون انـه يمكن بلوغ 
املنتجـات  لهـذه  التصديـر 
تطبيـق  حـال  يف  الفالحيـة 
بينهـا  ومـن  الرصامـة 
الطماطـم ، الزيوت و غريها، 
مـربزا ان "الكونفدراليـة لها 
سـنة منـذ تأسيسـها ، نحن 
يف امليـدان نمثـل فالحن من 
الـرق و الوسـط و الغـرب 
عـى  نعمـل  الصحـراء،  و 
إنشـاء أقطـاب جهويـة من 
بإنشـغاالت  اإلرتقـاء  أجـل 
الفالحـن، ونقوم بدراسـات 
– الوصايـة."  اىل  تقـدم 

املتحـدث-. يضيـف 

االقتصادي

اكـد  وزيـر الطاقـة واملناجـم،  محمـد 
عرقـاب،  أن تطويـر الصناعـة الوطنيـة ال 
يمكـن أن يتحقـق إال باالعتمـاد عـى املواد 
للتنميـة  األسـايس  املصـدر  فهـي  املحليـة 
والتـي رغم توفرهـا بكمية وجـودة عاليتن 
عـى املسـتوى الوطنـي إال أنها لم تسـتغل.

وقـال عرقاب خـالل إرشافه عـى افتتاح 
املعدنيـة يف  املـوارد  عمـل حـول"  ورشـة 
الجزائـر  تقييم، آفـاق التنمية واسـتراف 
العاصمـة  باالجزائـر  املعدنـي"  التنقيـب 
18 و19 مـارس 2023، باملدرسـة العليـا 
للفندقـة واإلطعـام، بعن البنيـان" املنظمة 
مـن طـرف وكالـة املصلحـة الجيولوجيـة 
للجزائـر ، وذلـك وفقـا لتعليمـات رئيـس 
الجمهوريـة بشـأن تنويع وإثـراء االقتصاد 
القطـاع  وتطويـر  عـام  بشـكل  الوطنـي 
هـو  هـذا  ان   خـاص"  بشـكل  املنجمـي 
خـالل  مـن  وزارة  سـلكته  الـذي  املسـار 
إجـراءات ملموسـة عـى غـرار اإلسـتغالل 
الحـريف للذهـب يف واليـات الجنـوب، إطالق 
صناعـة  لدعـم  جبيـالت  غـار  مـروع 
الحديـد والصلـب، االلتزام بمـروع وادي 
الفوسـفات  إىل مـروع  إضافـة  أميـزور، 

املتكامـل وغريهـا مـن املشـاريع.
ترابنـا  يحتـوي  "انـه   عرقـاب  وقـال 
الوطنـي عـى مياديـن جيولوجيـة وهيكلية 
أشـغال  لعـدة  خضـع  والـذي  مختلفـة، 
جيولوجيـة أُنجـزت يف إطار برامـج البحث 
املنجمـي املمولـة مـن طـرف الدولـة. فهو 
يوفـر بيئـة طبيعية تزخـر بثـروات هائلة، 
وقـد سـمحت املشـاريع املنجـزة بتسـليط 
الضـوء عى العديـد مـن املكامـن، واملواقع 
واملـؤرشات املتعلقـة بمختلف املعـادن التي 
يتضمنهـا الجـرد املعدنـي امُلعـد من طرف 
للجزائـر.  الجيولوجيـة  املصلحـة  وكالـة 
وتتجـى نتائـج هـذه املشـاريع يف: خرائط 
للمـوارد املعدنيـة يف الجزائـر، ومنشـورات 
الخاصـة  والدراسـات  باألعمـال  متعلقـة 
إىل  باإلضافـة  األساسـية،  املعدنيـة  باملـواد 
كتيبـات للمـوارد املعدنية ملختلـف الواليات 
ومـا إىل ذلـك مـن اإلصـدارات املوضوعـة 
واملتعاملـن  املسـتثمرين  تـرصف  تحـت 

املنجميـن وممثـي املجتمـع العلمـي.
واشـار عرقـاب انـه أّدت نتائـج البحـث 
املنجمـي املحققـة إىل يومنـا هـذا إىل تزويد 
مختلـف املزايـدات التـي أطلقتهـا الوكالـة 
وينبغـي  املنجميـة،  للنشـاطات  الوطنيـة 
اإلشـارة اىل أّن العديـد من املكامـن بما فيها 
الفولفـرام- الزنـك،  الّرصـاص،  الّذهـب، 

والباريت،  الفوسـفات  الحديـد،  القصديـر، 
الـخ، ال تـزال تنتظـر تثمينهـا وتطويرهـا، 
مشـريا انـه "منـذ أقل من سـنة، تـم وضع 
ورقـة عمـل للتنميـة الفعالـة للمكامن التي 
مازالـت حتـى اليـوم يف حالـة جمـود. وقد 
بتنظيـم  واملناجـم  الطاقـة  وزارة  بـادرت 
عـدة ورشـات تهـدف إلعـادة إحيـاء قطاع 
املناجـم مـن أجل االرتقـاء بقيمتـه املضافة 
وإبـراز دوره يف تطوير الجزائـر الجديدة."ّ

وحسـب وزيـر الطاقـة فانـه  "كل هـذا 
نابـع من الوعي  ملـا يمكـن ان يقدمه قطاع 
املناجـم يف إثـراء العديـد مـن الصناعـات 
التحويليـة باملـواد املعدنيـة. لذلـك وجـب 
لهـذا  املضافـة  القيمـة  العمـل عـى رفـع 
القطـاع إىل مسـتوى أعـى بكثـري ممـا هو 
عليه حاليـا." مشـريا ان  إن انخفاض قيمة 
الـواردات يوفـر للدولـة مئـات املاليـن من 

الـدوالرات ويحقـق عائدات وقيمـة مضافة 
وأحجـار  كالرخـام  الصناعـات  ملختلـف 
كربونـات  الصناعـي،  الرمـل  الزينـة، 
الطـن،  الفلسـبار،  الباريـت،  الكالسـيوم، 
الذهـب،  الفولفرام-القصديـر،  البنتونيـت، 

وغريهـا.
واشـار ايضـا إىل أنـه سـيتم النظـر يف 
العديـد مـن اإلجـراءات املرتبطـة بتطويـر 
مختلـف املـواد املعدنيـة األخـرى التـي ال 
اليـوم، مضيفـا انـه  نـزال نسـتوردها إىل 
إطـار  العلميـة، يف  التظاهـرة  تأتـي هـذه 
والتطويـر  االستكشـاف  تنشـيط  إعـادة 
أساسـيا  محـورا  يعتـرب  الـذي  املنجمـي، 
السـراتيجيتنا عى املدى القصري، املتوسـط 
والطويـل وقـد اسـتخدمت وكالـة املصلحة 
الجيولوجيـة للجزائر، يف إطـار صالحياتها 
ـدة لعلـوم  القانونيـة ودورهـا كجهـة موحِّ
األرض، كافـة الوسـائل لجمـع كل األطراف 
واملناجـم:  الجيولوجيـا  مجـال  يف  املعنيـة 
جامعـات  مـن  باحثـن  وأسـاتذة  خـرباء 
هـواري بومدين، بومـرداس، عنابة، جيجل، 
البويـرة و ورقلـة،  تيـزي وزو،  تلمسـان، 
مـن الوكالة الوطنيـة للنشـاطات املنجمية، 
مـن مجمـع منال، مـن مجمع سـوناطراك، 
مـن الوكالـة الفضائيـة الجزائريـة، ومـن 
املتعاملـن  و  الذريـة  الطاقـة  محافظـة 
املنجمـن و غريهـم، و هـذا بهـدف تعزيز 
التعـاون بن مختلـف القطاعات وتسـهيل 
دمـج املـوارد املنجميـة يف تطويـر القطـاع 

اإلقتصـادي.

توجه االقتصاد العاملي نحو الطاقة 
الخرضاء يؤكد حتمية ارتفاع الطلب

ويـرى وزير الطاقـة إن توجـه االقتصاد 
العاملي نحـو الطاقة الخـراء يؤكد حتمية 
ارتفـاع الطلب عـى املوارد املعدنيـة، وبذلك 
فـإن هـذه الفرة تعد فـرة الـدورة العاملية 
الفائقـة للمناجـم التـي ستشـهد ارتفاعـا 
يف تكاليـف املـواد الخـام املعدنيـة. اذ وفًقا 
لتوقعـات البنـك الـدويل، فإنه بحلـول عام 
2050، سـتكون هناك زيادة بنسـبة 498٪ 
 460٪ الجرافيـت،  يف   494٪ الليثيـوم،  يف 
اإلنديـوم، ٪99 يف  الكوبالـت، ٪189 يف  يف 
النيكل، ٪56 يف الفضـة، ٪37 يف النيوديوم، 
هـذه  وتـديل  إلـخ.  الرصـاص،  يف  و18٪ 
التوقعـات بـرورة توفـري بدائل مـن االن 
فصاعـًدا ملجابهة النقائـص وإرشاك القطاع 
تطـور  ملواكبـة  فعالـة  بصفـة  املنجمـي 

العاملي. االقتصـاد 
وقـال "نحـن نمـي قدمـا بإصالحـات 
قطاعيـة أساسـية مـن أجـل االنخـراط يف 
كطـرف  الجديـدة  الفائقـة  الـدورة  هـذه 
فعـال نظـًرا للبيئـات الجيولوجيـة واملوارد 

الهائلـة املتاحـة يف ترابنـا الوطنـي، ونعترب 
إال  تتقـدم  أن  يمكـن  ال  عملنـا  خطـى  أن 
مـن خـالل تجميع وتوحيـد كافة الوسـائل 
يمكـن  ال  فبدونهـا  والكفـاءات،  واملـوارد 

بلـوغ أهدافنـا. "

دعوات اىل توسيع نطاق املواد التي يتم 
البحث فيها

البحـث  "ان  الطاقـة  وزيـر  وشـدد 
األساسـية  الركيـزة  همـا  والتطويـر 
تشـجيع  مـن  البـد  لذلـك  السـراتيجيتنا، 
الجديـدة  االستكشـاف  تقنيـات  اسـتخدام 
)كتقنيـات اإلكتشـاف عن بعـد، وغريها من 
األدوات التحليليـة(، وإيـالء األولويـة للنهج 
هـذا  تطويـر  إنجـاح  أجـل  مـن  العلمـي 
القطـاع االسـراتيجي لالقتصـاد الوطنـي، 
قائـال "ّإن حضور الكفـاءات والخرباء معنا 
اليـوم يف هـذا الحـدث العلمي هو تجسـيد 

اسـراتيجيتنا. لحقيقـة 
–يضفـا  املختلفـة  املواضيـع  وتُوظهـر 
عرقـاب - واملدرجـة ضمـن أهـداف هـذا 
املنجميـة  املـوارد  أهميـة  الهـام،  الحـدث 
اليهـا.  التطلـع  يمكـن  التـي  واإلمكانـات 
ويعـد تكثيـف وتـرية االستكشـاف رشطـا 
أساسـيا مـن أجـل تحقيـق نتائـج تتوافق 
مـع املعايـري الحاليـة، يف جانـب اإلنجازات 
امليدانيـة والتحليـالت املخربيـة، وإال فـإن 
مشـددا  عقيمـة،  سـتظل  الجهـود  جميـع 
وسـائل  بتوفـري  تبخـل  لـن  الدولـة  "إن 
االستكشـاف التـي تتيـح التعـرف بشـكل 
وباطنهـا،  األرض  إمكانـات  عـى  أفضـل 
بدالئـل  مـربرة  األهـداف  تكـون  عندمـا 
ودوافـع ُمحكمـة. ويثبـت برنامـج البحث 
الـذي تـم اطالقـه بـن الوكالـة الوطنيـة 
الوطنـي  والديـوان  املنجميـة  للنشـاطات 
للبحـوث الجيولوجيـة واملنجميـة، يف الفرة 
املمتـدة بـن 2023-2021، واملقدر ب 4.8 
مليـار دينـار، االهتمام الـذي توليـه الدولة 
لقطـاع املناجـم. فمـن املهم توسـيع نطاق 
املـواد التـي يتم البحـث فيهـا وخاصة تلك 
التـي لهـا قيمة اسـراتيجية و هامـة، للحد 
مـن االعتمـاد عـى السـوق الدوليـة للمواد 
االبتـكار  خـالل  مـن  واملسـاهمة  الخـام 
مسـتوى  عـى  الفائـض  يف  واالسـتثمار 
مـن  جـزء  باعتبـاره  الخارجيـة  السـوق 

املسـتدامة. التنميـة 
ودعـا الوزيـر باملناسـبة اىل  تقديم خطة 
عمـل تسـاهم يف تدعيم البحث عـن مختلف 
املواد عاليـة القيمة والتي بدورها ستسـمح  
بإعـادة إطـالق قطـاع املناجـم واملشـاركة 
أيضـا كعنـرص فعـال يف تطويـر تقنيـات 

املسـتقبل عـى الصعيـد العاملي.

قال أّن العديد من مكامن الّذهب و الزنك، الفولفرام و الفوسفات 
ال تزال تنتظر تثمينها وتطويره

عرقاب يدعو اإلى  تقديم خطة �شت�شمح 
 باإعادة اإطالق قطاع المناجم

فريال.ت

امنية.س كامليا.س

التوجه  لدعم المنتوج الفالحي 
الوطني  واإح�شاء الثروات من 

خالل الرقمنة
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الجزائر ت�شارك في فعاليات 
الطبعة ال29 لل�شالون الدولي 

لل�شياحة واالأ�شفار بمو�شكو
ــة  ــر يف الطبع ــارك الجزائ   تش
ــياحة  ــون الدويل للس ال29 للصال
ــفار "Mitt Moscou"، من  واألس
16 إىل 18 مــارس، بالعاصمــة 

الروســية موســكو.
للديــوان  بيــان  وكشــف 
الوطنــي للســياحة واالســفار، أن 
ــة  ــة يف الطبع ــاركة الجزائري املش
ال29 لهــذا الصالــون، تدخــل 
مشــاركة  "سلســة  إطــار  يف 
والصناعــة  الســياحة  قطــاع 
يف التظاهــرات الدوليــة، بغيــة 
الســياحية  للوجهــة  الرويــج 
الجزائريــة والتعريــف باملقومــات 
ــادي". ــادي والالم ــوروث امل وامل
ــدف  ــه "به ــان, أن ــاد البي و أف
إضفــاء طابــع النوعيــة عــى 
قــام  الجزائريــة,  املشــاركة 
مــن  كل  بمشــاركة  الديــوان 
الجزائــري  الوطنــي  الديــوان 
فندقــة  مجمــع  للســياحة, 
ــياحي  ــادي الس ــات, الن وحمام
بعــض  وكــذا  الجزائــري, 
الــوكاالت الســياحية الخاصــة 
الحتضــان  مســاحة  لحجــز 

الجزائــري". الجنــاح 

و أضــاف أن الجناح "ســيحظى 
مــن  جــزء  يــربز  بتصميــم 
التنــوع الســياحي وخصوصيــات 
الوجهــة الجزائريــة, مــن خــالل 
إظهــار تنــوع تراثهــا املعمــاري 
ــكل  ــيهيأ ب ــا "س ــايف", كم والثق
ــة  ــائل الروري ــدات والوس املع

ــج". ــرض والروي للع
ــع  ــبة، "توزي ــيتم باملناس و س
مجموعــة مــن الدعائــم الرقويــة 
ــة  ــة اإلنجليزي ــة باللغ والرويجي
ــاح,  ــى زوار الجن ــية ع والروس
ــرف  ــن التع ــم م ــد تمكينه قص
ــات  ــم الخصوصي ــى أه ــر ع أكث
األقاليــم  بهــا  تتميــز  التــي 
الجزائريــة",  الســياحية 
باإلضافــة إىل "عــرض أفــالم 
املناطــق  ملختلــف  ترويجيــة 
عــرض  للوطــن,  الســياحية 
منتوجــات تقليديــة وحرفيــة, 
وتقديــم الروحــات واملعلومــات 
لــزوار الجنــاح مــن قبــل الوفــد 

املشــارك". الجزائــري 
فعاليــات  مــع  بالتزامــن  و 
ســيتم   ، الصالــون  هــذا 
املربمــة  االتفاقيــات  "تثمــن 
ــي  ــة الت ــة املاضي ــالل الطبع خ
ــة  ــر ضيف ــا الجزائ ــت فيه كان
الــرف, وتلــك التــي تمــت 
الجزائريــن  املتعاملــن  بــن 
الروســين خــالل  ونظرائهــم 
زيارتهــم للجزائــر يف الثالثــي 
ــة". ــنة الفارط ــن الس ــري م األخ
موســكو  معــرض  يعــد  و 
واألســفار  للســياحة  الــدويل 
أكــرب  البيــان--  --حســب 
ــيا, إذ  ــياحية يف روس ــرة س تظاه
ــدي  ــة ل ــة خاص ــى "بمكان يحظ
ــياحية يف  ــة الس ــي الصناع ممث
ــن  ــرى م ــق أخ ــيا ومناط روس

العالــم".

من تنظيم المديرية العامة للضرائب

 افتتحـت الطبعة األوىل مـن املعرض الدويل 
لألجهـزة الكهرومنزليـة بالجزائـر العاصمة، 
بمشـاركة حـوايل 30 عارضـا، حيـث يقـرح 
بشـهر  تخفيضـات خاصـة  منهـم  البعـض 

. ن رمضا
العـام  املديـر  أكـد  الصـدد  هـذا  ويف 
للمؤسسـة املنظمـة لهـذا الحـدث، سـيد عي 
انيـس، يف ترصيـح للصحافة، بـان العارضن 
قـد التزمـوا خـالل هـذه التظاهـرة باقـراح 
بمناسـبة  سـيما  للـزوار،  ترقويـة  عـروض 
شـهر رمضـان املعظـم الـذي سـيحل بحـر 

املقبـل. األسـبوع 
وأوضـح   انيـس، أن "الهـدف مـن هـذه 
التظاهـرة هو عـرض مجموع املـواد املتوفرة 
حتـى  الجمهـور،  عـى  الوطنيـة  السـوق  يف 
يتمكـن من االطـالع عـى كل ما هـو جديد و 
الخصائـص التقنيـة و قطع الغيـار و خدمة 
مـا بعد البيـع، و كذا االسـتفادة من األسـعار 

املخفضـة و العـروض التفضيليـة".
وعن سـؤال حـول نوعيـة املـواد املقرحة، 
أشـار ذات املسـؤول –حسـب وكالـة االنبـاء 
املسـوقة  املنتوجـات  أن  إىل  الجزائريـة-، 
يمكـن  و  الدوليـة  للمقاييـس  تسـتجيب 

العالـم". يف  مـكان  "أي  إىل  تصديرهـا 
وتابـع يقول أن مؤسسـات هـذا القطاع يف 
الجزائـر حققت حاليا نسـب إدمـاج "عالية"  
تـراوح ما بـن 45 و 85 باملائـة، مما يقلص 
مـن تكاليـف اإلنتـاج و بالتـايل تنعكـس عى 

تسويقها. أسـعار 
مـن جانبـه أكـد املديـر التجاري ملؤسسـة 
"جيون الكرونيكس"، اسـماعيل سـهيي، أن 
القطـاع يعرف انتعاشـا بعد األزمـة الصحية 
عـى  أيضـا  هـي  أثـرت  التـي  لكوفيـد19- 

مؤسسـات اإلنتـاج الكهرومنـزيل.
وأضـاف أننا نقـرح حاليـا مجموعة كبرية 

مـن املنتجات لتلبيـة طلب املواطـن الجزائري 
مـن حيـث النوعيـة و األسـعار" موضحـا أن 
منتجـات الطبخ هي التي تسـجل أعى نسـبة 

إدماج بحـوايل 85 %.
املعـرض  مـن  األوىل  الطبعـة  أن  ويذكـر 
تجـري  الكهرومنزليـة  لألجهـزة  الـدويل 
 20 االثنـن  إىل  مـارس   16 الخميـس  مـن 
مارس بقـرص املعـارض بالجزائـر العاصمة 

عارضـا.  35 حـوايل  بمشـاركة 
املصنعـن  أهـم  املعـرض  وسـيجمع 
لعـرض  واألجانـب  املحليـن  واملمونـن 
املنزليـة  واملعـدات  األجهـزة  مـن  مجموعـة 
سـيما أدوات املطبـخ ومكيفـات الهـواء وآالت 
الغسـيل والثالجـات وآالت الطهـي واألفـران 
األوانـي  وغسـاالت  املايكروويـف  وأجهـزة 

الكهربائيـة. واملكنسـة 
كمـا تمت االشـارة إىل أن ندوات و ورشـات 
عمـل ينشـطها مهنيـون من القطاع سـتكون 
محـور هذا املعـرض الذي يهـدف إىل "تعزيز 
التعـاون بـن املهنيـن يف القطـاع والرويـج 
للجزائـر كقطب ابتكار يف مجـال التكنولوجيا 

املنزلية".

فريال/ت

فريال/ت

نظمـت  املديريـة العامـة للرائـب، بمقـر 
وزارة املاليـة وتحـت إرشاف املديريـة العامـة 
للرائـب، أمـال عبـد اللطيـف ، يـوم إعالمي 
وتحسـييس لفائـدة املستشـارين الجبائيـن و 
ممثلـن عـن الجمعيـة الوطنية للمستشـارين 
الجبائيـن الجزائريـن والذي تنـاول موضوعه 
اإلصـالح الجبائـي و  عرصنة قطـاع الرائب 
املديريـة  مـن  إطـارات  اللقـاء  حـر  ،وقـد 
العامـة للرائـب و املديريات العامـة األخرى 

املالية . التابعـة لـوزارة 
وأورد بيـان للهيئة تحوز" اخبـار الصباح" 

عـى نسـخة منـه، انـه ينـدرج هـذا اللقـاء يف 
إطـار املخطـط السـنوي للنشـاطات اإلعالمية 
إىل  والهادفـة  للرائـب  العامـة  للمديريـة 
يف  املتخـذة  الجبائيـة  التدابـري  ونـر  رشح 
إطـار اإلصـالح الجبائـي والذي جاء تكريسـه 
تدريجيـا ضمن تدابـري قوانن املالية للسـنوات 

.2023 2020 إيل  األربـع األخـرية 
 وخـالل  الكلمـة اإلفتتاحيـة قدمـت املديرة 
العامـة للرائـب نبـذة وجيـزة عـن كل مـا 
تحقـق يف مخطـط   اإلصـالح الجبائـي والذي 
جـاء تجسـيدا لتوجيهـات رئيـس الجمهورية 

لإلصـالح  الوطنيـة  الجلسـات  وتوصيـات 
التنفيـذي  الجهـاز  عمـل  والتـي  الجبائـي 
عـى بلورتهـا وتطبيقهـا يف مختلـف الربامـج 
الحكوميـة. كمـا شـددت املديـرة العامـة عى 
دور وأهميـة املستشـارين الجبائيـن بإعتبـار 
أنهـم خريجـي اإلدارة الجبائيـة ، فهـم يعدون 
و  املؤسسـة  لهـذه  األوىل  الدرجـة  رشكاء مـن 
الفاعلـن األساسـن يف تعزيـز أواصـل الثقـة 

بالريبـة. الجبائيـة واملكلفـن  اإلدارة  بـن 
وتـم خالل هذا اليـوم اإلعالمي الذي نشـطه  
إطـارات بـاإلدارة املركزية تقديـم عدة عروض 

تناولـت مواضيع تتمثل يف إعـادة هيكلة اإلدارة 
الجبائيـة وبرنامـج رقمنـة القطاع والسياسـة 
الجبائيـة يف مجال اإلصالح الريبي وتبسـيط 

اإلجراءات.
 وقـد تبعـت هـذه العـروض نقـاش ثـري 
بـن إطـارات اإلدارة الجبائيـة و املستشـارين 
يتعلـق  مـا  بـكل  الحارضيـن  الجبائيـن 
واإلطـالع  الجديـدة  الجبائيـة  بالتريعـات 
عـى مختلـف الصعوبـات و واإلنشـغاالت التي 

مهامهـم. أداء  تخـص 

االشـهار  و  االتصـال  مسـؤول  كشـف 
بركـة " سـريم" بـن عمـرة شـمس الذين 
أن الركـة تطمـح خـالل االشـهر املقبلة اىل 
الولـوج السـوق االملانيـة بعدمـا اسـتهدفت 
السـوق الربتغاليـة و االسـبانية و االيطاليـا 

. التنافسـية  بمنتجاتهـا 
االشـهار  و  االتصـال  ،مسـؤول  وأوضـح 
بركـة " سـريم" ،بن عمـرة شـمس الذين 
خصصـت  التـي  الصحفيـة  النـدوة  خـالل 
 2023 سـنة  الجديـدة  املنتجـات  لعـرض 
،بفنـدق، ازاد" بالقبـة،أن رشكـة سـريم هي 
الركـة االوىل يف تصديـر املنتجات االلكرونية 
هـي  االوروبيـة  السـوق  ان  و  اروبـا  نحـو 

غـرار  عـى  الركـة  لـدي  األول  املسـتدف 
السـوق الربتغاليـة و االيطاليا و االسـبانية و 
االن نحـن نطمـح اىل ولـوج السـوق االملانيـة 

خـالل االشـهر املقبلـة.
و فيمـا يتعلـق باالسـعار ،قـال املتحـدث 
املنتوجـات  توفـر  سـريم  رشكـة  ذاتـه،أن  
بجـودة رائعة و أسـعار تنافسـية و مناسـبة 
للمسـتهلك الجزائري،مشـريا يف الوقـت ذاتـه 
مـن جهـة اخـرى ، أن الركة تقـوم باصالح 
املنتجـات خارجـة عـن الضمـان قائـال" أن 
الركة تقـوم بمنح املسـتهلك خدمـة ضمان 
باالصـالح  وتقـوم  سـنوات  خمسـة  ملـدة 
املنتجـات بعـد انتهاء خدمـة الضمـان و هو 

مـا يعـرف بتصليـح املنتجـات خارجـة عـن 
الضمـان".

اخـرى ،كشـف بـن عمـرة  و مـن جهـة 
بطـرح  قامـت  الركـة  ان  الديـن،  شـمس 
مجموعـة مـن املنتجـات لسـنة 2023 وهـي 
منتجـات متنوعـة عـى غـرار " املينـي الب" 
وهـي تقنيـة جديـدة وعاامليـة و هـي أوىل يف 
الجزائـر حيـث تعطـي تبايـن أحسـن ،كمـا 
تحتـوى عـى ألـوان 16 مليون لـون اىل واحد 
 " tv مليـار ،باالضافـة اىل تقنيـة " دونغـل
و "أندرويـد tv" وهـي التقنيـة التي تسـمح 
السـتعمال "سـمارت tv" بخدمة ضمان ملدة 

. سنة 

تـرأس وزيـر الفالحة و التنميـة الريفية، محمد 
عبـد الحفيـظ هنـي، اجتماعا وطنيا ضـم مختلف 
تنـاول  الدواجـن،  والفاعلـن يف شـعبة  املهنيـن 
فيـه رضورة العمـل عى ضبط األسـعار بمناسـبة 
شـهر رمضـان، حسـبما أفـاد بـه يـوم الخميس 

للـوزارة. بيان 
خـالل  الركيـز  تـم  فقـد  البيـان,  حسـب  و 
االجتمـاع, املنظـم األربعـاء, عـى أهمية الشـعبة, 
الـوزارة  طـرف  مـن  املتخـذة  اإلجـراءات  وأهـم 
لغـرض ترقيـة تطويـر شـعبة الدواجـن واللحوم 
البيضـاء ابتـداء مـن توفـري أهـم املدخالت سـواء 
العضويـة أو تغذيـة األنعـام و توفريهـا بأسـعار 
مدروسـة مـن طـرف الديـوان الوطنـي لتغذيـة 
األنعـام.  و يف هـذا اإلطـار ثمـن ممثلـو املهنة تلك 
اإلجـراءات, التي تسـاهم بصفة مبـارشة يف ضبط 
الشـعبة والتحكـم يف تشـكيلة السـعر املرجعـي 

العمـل بصفـة  لإلنتـاج, كمـا تـم االتفـاق عـى 
مشـركة و يف إطـار نظـرة تشـاركية عـى ضبط 
السـوق للحفـاظ عـى القـدرة الرائيـة للمواطن 

بتوفـري منتـوج ذو جـودة بأسـعار يف املتنـاول.
االتفـاق يف  تـم  املصـدر, فقـد  و حسـب ذات 
إطـار خطـوة تضامنيـة بـن الفيدراليـة الوطنية 
الجزائـري  الوطنـي  الدواجـن والديـوان  لشـعبة 
لتغذيـة االنعام عـى املحافظة عى أسـعار اللحوم 
البيضـاء بــ 350 دج/كلـغ طيلة شـهر رمضان, 
كمـا تـم تخصيـص أكثـر مـن 540 نقطـة بيع, 
العموميـة  االقتصاديـة  املجمعـات  تنظيـم  مـن 
التابعـة للقطـاع, وهذا عـرب كافة الـراب الوطني.
و تجدر االشـارة إىل أن عدد نقاط البيع مرشـح 
لالرتفـاع خـالل شـهر رمضـان من خـالل إقامة 
عـدة أسـواق جوارية بـكل واليات الوطن, حسـب 
نفـس املصـدر. مـن جهتهـم أكـد أعضـاء املكتب 

الدواجـن  لشـعبة  الوطنيـة  للفيدراليـة  الوطنـي 
اللحـوم  أسـعار  تخفيـض  نظـام  يف  انخراطهـم 
البيضـاء والبيض, من خـالل املبـادرة التضامنية 
مـن أجل توفري منتوج بأسـعار منخفضـة, و فتح 
نقاط بيـع مبارشة مـن املنتج إىل املسـتهلك. يذكر 
أن االجتمـاع تـم بحضـور رئيس وأعضـاء املكتب 
الوطنـي للفيدراليـة الوطنيـة لشـعبة الدواجـن, 
التابعـة لالتحـاد الوطنـي للفالحـن الجزائرين, 
وممثلـو املجلس املهني املشـرك للشـعبة, حسـب 

املصدر. ذات 
كمـا شـارك يف االجتماع ممثي املهنـة من مربن 
جانـب  إىل   , الـوزارة  مـن  وإطـارات  ومنتجـن, 
الرئيـس املديـر العـام ملجمـع الديـوان الوطنـي 
الجزائـري لتغذيـة األنعـام وممثـل عـن مجمـع 
الصناعـات الغذائيـة واللوجيسـتيك "أغرولـوغ".

وسيلة ق

رئيس مجلس التجديد االقتصادي 
الجزائري، كمال مولى:

وسيلة ق

يقترح البعض منهم تخفيضات خاصة بشهر رمضان

مسؤول االتصال و االشهار بشركة ستريم بن عمرة شمس الدين

شعبة الدواجن:

افتتاح الطبعة االأولى لل�شالون الدولي لالأجهزة الكهرومنزلية بالجزائر  

 يوم اإعالمي وتح�شي�شي لفائدة الم�شت�شارين الجبائيين و ممثلين عن الجمعية الوطنية للم�شت�شارين الجبائيين 

نطمح لولوج ال�شوق االلمانية قريبا 

 هني يتراأ�ش اجتماعا وطنيا لبحث �شبط االأ�شعار في رم�شان

�شرورة تظافر جهود كل 
القطاعات الإيجاد حلول 
لتبعية واردات الحبوب

االقتصادي

دعـا رئيـس مجلـس التجديد 
االقتصـادي الجزائـري، كمـال 
بالجزائر  الخميـس  يـوم  موىل، 
تضافـر  اىل رضورة  العاصمـة 
للتفكري  القطاعـات  جهود كافة 
بضمـان  الكفيلـة  الحلـول  يف 

للبالد. الغذائـي  االمـن 
وأوضـح مـوىل خالل أشـغال 
الغذائـي مـن  منتـدى "األمـن 
القمـح  إنتـاج  تطويـر  خـالل 
الصلـب يف الجزائـر" أن تبعية 
الحبـوب  لـواردات  البـالد 
الصلـب  القمـح  وخاصـة 
"يتطلـب مـن الجميـع التفكري 
دائمـة  حلـول  عـن  والبحـث 
لهـا". ودعـا بهـذا الخصـوص  
اىل "العمل عـى تحويل الزراعة 
يف الجزائـر اىل رافعة اقتصادية 
تضمـن االمن الغذائـي للبالد و 

تسـاهم يف خلـق الثـروة".
وذكر رئيس مجلـس التجديد 

ان  الجزائـري  االقتصـادي 
ذات  ضمـن  سـينظم  املجلـس 
اللقـاءات  مـن  عـددا  املسـعى 
حول مسـاهمة مختلف الشعب 
الفالحيـة يف بلوغ األمن الغذائي 
الطماطـم  شـعبة  غـرار  عـى 

الحليـب. وإنتـاج  الصناعيـة 
كمـا أبـرز أهميـة اسـتغالل 
القـدرات الهائلـة التـي تتوفـر 
سـيما  ال  الجزائـر،  عليهـا 
مناطـق جنوب الوطـن لتطوير 

الصلـب. القمـح  شـعبة 
وأعـرب  مـوىل عـن قناعتـه 
الـذي  الذاتـي  االكتفـاء  بـأن 
يف  "هـو  الجزائـر  تسـتهدفه 
متنـاول أيدينا"، معتـربا أنه يف 
حـال تضافـر جهـود الجميـع 
بلـدا  الجزائـر  "سـتصبح 
مصـدرا للقمـح يف فـرة زمنية 

معقولـة".

فريال/ت
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دراجات/الجائزة الكبرى لمدينة الجزائر: 

الرابطة األولى:

وجـه اإلسـباني بيـب جوارديـوال 
رسـالة  سـيتي  مانشسـر  مـدرب 
مشـفرة لالعبـن املهمشـن الذيـن 
الفـرة  يف  حسـاباته  مـن  خرجـوا 

األخـرية.
الالعبـن  مـن  عـدد  وواجـه 
الجزائري ريـاض محرز  يتقدمهـم 
أزمـة ثقة بعـد اسـتبعاد جوارديوال 
لهم من التشـكيل األسـايس للسيتي 

املباريـات األخـرية. يف 
قـال  الوضعيـة،  هـذه  وعـن 
جوارديـوال خـالل مؤتمـر صحفي 
"أحـاول  الجمعـة:  اليـوم  عقـده 
ومشـاعر  لرعايـة  االنتبـاه  دائًمـا 
الالعبـن الذيـن ال يلعبـون، خاصة 

ذلـك". يسـتحقون  كانـوا  إذا 
وأضاف: "لكـن التفكري يف الفريق 
يأتـي باملقام األول بالنسـبة يل، وإذا 
كان هنـاك بعض الالعبـن يفكرون 
بي بشـكل قـد يكون سـلبيا، نتيجة 
لعدم مشـاركتهم، فأنـا ال أظهر أي 

اهتمـام مطلقا".
مباريـات   4 آخـر  وخـالل 
الـدوري  يف  سـيتي  ملانشسـر 
عـى  محـرز  جلـس  اإلنجليـزي، 

الدكـة ولم يشـارك سـوى ملـدة 18 
دقيقـة فقـط يف مواجهـة بورنموث 
يـوم 25 فربايـر/ شـباط املـايض.
أبطـال  دوري  صعيـد  وعـى 
مبـاراة  محـرز  يبـدأ  لـم  أوروبـا، 
سـيتي  مانشسـر  بـن  اإليـاب 
واليبزيـج يـوم الثالثـاء املـايض يف 
إيـاب ثمـن النهائي، والتي حسـمها 
.7-0 بنتيجـة  السـماوي  الفريـق 

محـرز  اسـتبعاد  ويأتـي 
حقيقـة  رغـم  الحسـابات،  مـن 
يف  العـب  أفضـل  بجائـزة  فـوزه 
شـهري  خـالل  سـيتي  مانشسـر 
ديسـمربويناير. أيضـا، فـإن محرز 
هـو ثالـث هدايف مانشسـر سـيتي 
املوسـم  هـذا  املسـابقات  كل  عـرب 
بواقـع 12 هدفـا خلـف الوصيـف 
فيـل فودين بـ13 هدفـا، واملتصدر، 
إيرلينج هاالنـد صاحب  النرويجـي 

هدفا. الــ39 
يذكـر أن ريـاض محـرز خـاض 
مـع  املسـابقات  كل  يف  مبـاراة   33
املوسـم،  هـذا  سـيتي  مانشسـر 
سـجل فيهـا 12 هدفـا وصنـع 7.

جوارديوال يوجه ر�شالة م�شفرة 
للمهم�شين.. هل ق�شد محرز؟

مولودية وهران و�شباب ق�شنطينة يتعادالن 
واتحاد ب�شكرة يطيح باأمل االأربعاء

صعد نادي شـباب بلـوزداد الجزائـري إىل الدور 
ربـع النهائـي لبطولـة دوري أبطـال أفريقيا لكرة 
القـدم ملوسـم 2023-2022، بعدمـا حقـق فـوزاً 
غاليـاً ومسـتحقاً عـى الزمالـك املـرصي بهدفـن 
مقابـل اليشء يف لقائهمـا عـى ملعـب األول، مسـاء 
عمـر  مـن  الخامسـة  الجولـة  إطـار  يف  الجمعـة، 

الرابعة. املجموعـة 
ورفـع شـباب بلـوزداد رصيـده إىل 9 نقـاط يف 
املركـز الثانـي خلـف الرجـي التونيس، بفـارق 4 
نقـاط عن صاحب املركـز الثالث املريخ السـوداني، 
فيمـا تجمـد رصيـد الزمالك عنـد 4 نقـاط، وودع 

دور املجموعـات للمـرة الثالثـة عـى التوايل.
والفـوز هـو الثاني لشـباب بلوزداد عى حسـاب 
الزمالـك يف النسـخة الجاريـة، بعدما فـاز يف اللقاء 
بلـوزداد  لشـباب  وسـجل  رد،  دون  بهـدف  األول 
زكريـاء دراوي وليونيـل وامبـا يف الدقيقتـن 75، 

.79
وجـاء الشـوط األول متوسـط املسـتوى، سـيطر 
يف  وسـاهم  الفريقـن،  أداء  عـى  الحـذر  خاللـه 
ذلـك النزعـة الدفاعيـة التـي لعـب بهـا الربتغـايل 
جوزوالـدو فرييـرا املديـر الفنـي للزمالـك باللعب 
بــ 3 مدافعن منـذ البدايـة، وخرج متعـادالً دون 

أهـداف.
بلـوزداد مـن  الثانـي، زاد شـباب  النصـف  ويف 
الكـرات  سـالح  عـى  واعتمـد  الكبـري،  ضغطـه 
العرضيـة التـي هـدد بهـا مرمـى الزمالـك عـدة 
مـرات، قبـل أن ينجـح زكريـاء دراوي يف افتتـاح 

التسـجيل يف الدقيقـة 75، وأضـاف ليونيـل وامبا، 
وسـط انهيـار زملـكاوي للدفـاع الهـدف الثاني يف 
الدقيقـة 79، ولـم يكـن هنـاك خطورة مـن جانب 
العبـي الزمالـك، يتصدرهـم أحمد مصطفـى زيزو 
وسـيف الديـن الجزيري، وهـو ما سـهل مأمورية 
لصالحـه،  النتيجـة  حسـم  يف  بلـوزداد  شـباب 
والحصـول عـى 3 نقـاط غالية حسـم بهـا التأهل 
رفقـة الرجـي التونـيس إىل الـدور ربـع النهائـي.

وحقـق نـادي األهـي املرصي فـوزاً كبـرياً خارج 
ملعبـه صالح بـه جماهـريه، بعد صدمة الخسـارة 
مـن صن داونـز الجنـوب أفريقـي)5-2(، تمثل يف 
الفـوز عـى مضيفـه القطـن الكامريونـي بأربعـة 
أهـداف نظيفـة ضمـن املجموعـة الثانيـة للبطولة 

القارية. ورفـع األهي رصيـده إىل 7 نقاط يف املركز 
نتيجـة  املجموعـة، ويرقـب  يف  بالجـدول  الثالـث 
لقـاء الهـالل السـوداني مع صـن داونـز الجنوب 
أفريقـي )أول وثانـي املجموعة( يف الجولة نفسـها.

وشـهدت املبـاراة تألـق املهاجـم محمـود عبـد 
املنعـم كهربـا الـذي سـجل ثالثيـة يف الدقائق 23، 
29،51، فيمـا أضاف بـرييس تاو الهـدف الرابع يف 
الدقيقـة 54. وظهـر تحسـن واضـح يف أداء األهي 
خـالل اللقـاء، رغـم ضعـف املنافـس، وتلقيـه 5 
هزائـم متتاليـة، كمـا لعبـت ورقـة الدفـع بالعبه 
كهربـا يف قيـادة الهجـوم دوراً يف تحسـن املردود 
التهديفـي للفريق يف املبـاراة، وتسـجيل 4 أهداف.

أشـعل جمـال بلمـايض مـدرب منتخـب الجزائر 
غضـب أنصـار "محاربي الصحـراء" بعـد توجيه 
الدعـوة ليوسـف باليي خـالل فرة التوقـف الدويل 

. ملقبلة ا
ويعـود منتخب "محاربي الصحراء" للمنافسـات 
الدوليـة يف نهايـة الشـهر الحايل بمناسـبة مباراتي 
الجولتـن الثالثـة والرابعة من تصفيـات كأس أمم 

."2023 أفريقيا "كوت ديفـوار 
ويتصـدر منتخب "الخـر" مجموعتـه برصيد 
6 نقـاط من فوزين أمـام أوغندا وتنزانيـا، وبفارق 

4 نقـاط عـن النيجر أقـرب مالحقيه.
وضمـت القائمـة الجديـدة ملنتخـب الجزائر عدة 
مواهـب من أصحاب الجنسـية املزدوجـة عى غرار 
حسـام عـوار العـب وسـط أوملبيـك ليـون وريـان 
آيت نـوري الظهري األيـرس لولفرهامبتـون، بجانب 
فارس شـايبي موهبة تولـوز وبدر الديـن بوعناني 

مهاجـم نيس.
كمـا شـهدت وجود يوسـف باليـي رغـم تراجع 
مسـتواه بشـكل الفت خالل الفرة األخـرية، بجانب 

تكـرار خروجه عـن قواعـد االنضباط.

ثورة غضب
توجيـه الدعوة لنجم أجاكسـيو أشـغل موجة من 
االنتقـادات بـن صفـوف جماهـري الجزائـر التـي 

هاجمـت مدربهـا جمـال بلمايض.
التواصـل  مواقـع  شـهدت  الصـدد،  هـذا  ويف 
االجتماعـي هجمـات عنيفـة عـى جمـال بلمـايض 
ترصدهـا "العـن الرياضية" من خـالل املقتطفات 

. لية لتا ا
وقـال مغـرد أول يف هـذا الصـدد: "باليـي كان 

سـيئا مـع منتخـب الجزائـر خـالل العـام األخري، 
وسـعيد بـن رحمـة ال يمكنه إثبـات وجـوده طاملا 
فرصـة  منحـه  بعـدم  بلمـايض  جمـال  يتمسـك 
كاملـة". وتابـع مغـرد ثـان: " بـالل براهيمـي تم 
تجاهلـه مجـددا مقابـل تجديـد الثقـة يف يوسـف 

باليـي. برصاحـة اختيـارات بلمـايض غريبـة".
وأضـاف مغـرد ثالث:"بـن رحمـة أفضـل بكثري 
مـن باليـي.. بلمـايض  يواصـل االعتمـاد عى نفس 

الفاشلة". السياسـة 
وواصـل مغـرد رابـع: "بلمـايض يحمـي باليـي 
ويرفـض خلـق منافسـة يف مركـز الجنـاح األيمن.. 
خاصـة  الجديـدة  القائمـة  بهـذه  سـعيدا  لسـت 
وأنهـا ظلمـت عـدة العبـن مثل بـن رحمـة وبالل 

براهيمـي".
وكتـب مشـجع آخر: "طاملـا ظل جمـال بلمايض 
مدربـا فـإن منتخـب الجزائـر لـن يتطـور. كيـف 

يجـرأ عـى توجيـه الدعـوة لباليـي ويتجاهـل بن 
ونـاس؟". وبراهيمي  رحمـة 

ماذا قدم يوسف بالييل مع منتخب الجزائر؟
شـارك نجـم أجاكسـيو الفرنـيس يف 47 مبـاراة 
مـع منتخـب الجزائـر بمختلف املسـابقات سـجل 

خاللهـا 9 أهـداف وأهـدى 22 تمريـرة حاسـمة.
وفشـل األخـري يف تسـجيل أي هـدف خـالل آخر 
6 مباريـات خاضهـا مـع "محاربـي الصحـراء" 
تباعا أمـام تنزانيا وإيـران وغينيـا، وأيضا نيجرييا 

والسـويد. ومايل 
ويعـود آخـر هدف سـجله مـع "الخـر" ليوم 
تاريـخ  املـايض،  العـام  مـن  يونيو/حزيـران   04
املواجهـة أمـام أوغنـدا ضمـن تصفيـات كأس أمم 

أفريقيـا "كـوت ديفـوار 2023".

تـوج الـدراج الجزائري يوسـف رقيقـي, بطبعة 
2023 الجائـزة الكـربى ملدينة الجزائـر العاصمة, 
الـذي جـرت مسـاء يـوم الجمعـة, عـى مسـافة 

82.50 كلـم.
وجـرى السـباق عـى شـكل حلقـة مغلقـة )50 
الـدراج  املطـاف  نهايـة  يف  حقـق  حيـث  لفـة( 
الجزائري الفـوز بتوقيت 1سـا و51د و53ثا, أمام 
مـريون هاغـوس مـن إيريريـا )نفـس التوقيـت( 
والهولنـدي جـاري سـرافريس )نفـس التوقيـت(.
دراجـا   81 مشـاركة  الطبعـة  هـذه  وعرفـت 
يمثلـون 16 فريقا مـن بينهم العديد مـن األجانب. 
وشـاركت الجزائـر )البلـد املنظـم( يف هـذا املوعـد 
بخمسـة فـرق: مـادار, مجـد القـرارة, نـادي دايل 
ابراهيـم, املنتخـب الوطنـي لآلمـال وأمـل املالـح.

وتأتـي هـذه الطبعـة, عقـب املرحلـة العـارشة 
و األخـرية مـن طـواف الجزائـر الـدويل للدراجات 
2023, التـي جـرت الخميـس بن مدينتـي بجاية 
و تيـزي وزو عـى مسـافة 122كلم, والتـي عادت 
نـادي  مـن  رقيقـي  يوسـف  الجزائـري  للـدراج 

ترنقانـو املاليـزي الفائز بثـالث مراحـل للطواف.
احتفـظ  واألخـرية,  الــ10  املرحلـة  ختـام  ويف 
األصفـر  بالقميـص  هينكـن  بـول  الفرنـيس 
للمتصـدر يف الرتيـب العام وتوج بطـواف الجزائر 

  . و35  د  و42  26سـا  بتوقيـت 
كمـا احتفـظ هينكـن بالقميص األبيض ألحسـن 
عـاد  بينمـا  سـنة(,   23 مـن  )أقـل  شـاب  دراج 
القميـص املنقط ألفضل متسـلق, لألريتـريي ييمان 
حمـزة  الجزائـري  احتفـظ  جهتـه  مـن  داويـت. 

ياسـن بالقميـص األخـر ألحسـن متسـابق.
وشـارك يف طـواف الجزائـر2023-, ممثلـو 12 
بلـدا : فرنسـا, أملانيـا, ايطاليـا, هولنـدا, رومانيـا, 
اريترييـا, العـراق, تونـس, ماليزيا ,سـلطنة عمان 

املنظم(. )البلـد  والجزائـر 

جابري ه

جابري ه

جابري ه

محمد لجابري ه

بلوزداد يتاأهل اإلى ربع نهائي اأبطال اأفريقيا 
ويق�شي الزمالك من البطولة

ب�شبب باليلي.. جمال بلما�شي ي�شعل غ�شب جماهير الجزائر

تتويج الجزائري يو�شف رقيقي بطبعة 2023

رياضـــة

أمـام  وهـران  مولوديـة  تعادلـت 
 ,)0-0( قسـنطينة  شـباب  ضيفهـا 
يـوم الجمعة, يف افتتـاح الجولة ال20 
مـن بطولـة الرابطـة املحرفـة األوىل 
"موبيليـس" لكـرة القـدم, يف الوقـت 
الـذي حقـق فيه اتحـاد بسـكرة الزاد 
الكامـل أمـام ضيفـه أمـل األربعـاء 

.)1-0(
عجـزت  الجزائـري,  الغـرب  ففـي 
تحقيـق  مـن  الوهرانيـة  املولوديـة 
االنتصـار و اكتفت بالتعادل السـلبي 
والـذي ال يخـدم كال الفريقان يف باقي 

مشـواريهما يف البطولـة املحليـة.
وعقـب هـذا التعادل, حافظ شـباب 
قسـنطينة عـى مرتبتـه يف الوصافـة 
)33 نقطـة(, يف الوقـت الـذي تنفـرد 
فيـه مولوديـة وهـران, ولـو مؤقتـا, 

باملرتبـة الثامنـة )26 نقطـة(.
باملقابـل, حقـق إتحـاد بسـكرة, يف 
الجنـوب الرقي, األهـم, عندما أطاح 
بضيفـه أمـل األربعـاء بنتيجـة 1-0, 
الالعـب مـروان  بفضـل هـدف مـن 
بوسـالم يف الدقيقة الـ13 مـن اللقاء.
التحـاد  سـمح  االنتصـار,  هـذا 

بسـكرة باالرتقـاء إىل املرتبة السـابعة 
أمـل  يواصـل  بينمـا  نقطـة(,   27(
أربعـاء احتالله للمرتبـة العارشة )25 

نقطـة( بمعيـة أوملبـي الشـلف.
الجولـة  برنامـج  ويتضمـن  هـذا 
الــ20 مواجهة مثرية أيضا, سـتكون 
التحـاد  سـانحة  الفرصـة  فيهـا 
خنشـلة, صاحب الــ12 )24 نقطة( 
البيـض, مـن أجـل  رفقـة مولوديـة 
مـداواة جروحـه, مـن خـالل تجاوز 
عقبة مضيفـه 'املنهك', هالل شـلغوم 
العيد, صاحب املرتبـة الـ16 واألخرية 
)2ن( و الـذي وضـع قدميـه كليـة يف 

بطولـة الرابطـة املحرفـة الثانيـة.
الجولـة  أن هـذه  اإلشـارة  وتجـدر 
سـتعرف  البطولـة,  مـن  الجديـدة 

مقابـالت:  أربـع  تأجيـل 
البيـض,  القبائل/مولوديـة  شـبيبة 
بلـوزداد,  الجزائر/شـباب  مولوديـة 
نـادي بارادو/اتحاد الجزائر وشـبيبة 
السـاورة /نجم مقرة, بسـبب ارتباط 
الثمانيـة  األنديـة  مـن   أنديـة  عـدة 
بمشـاركاتها يف املنافسـات اإلفريقيـة 

العربية. والـكأس 
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قائمة منتخب الجزائر لمباراتي النيجر.. 

هل استفاد من أزمة بنزيما؟ 

جابري ه

منتخـب  مـدرب  بلمـايض،  جمـال  أعلـن 
الجزائـر، عـن قائمـة "محاربـي الصحـراء" 
مـارس. املرتقـب يف شـهر  الـدويل  للتوقـف 

لخـوض  الجزائـر  منتخـب  ويسـتعد 
مواجهتـن أمـام النيجـر يف الجولتـن الثالثة 
والرابعـة مـن تصفيـات كأس أمـم أفريقيـا 

.2023
 23 وتقـام املبـاراة األوىل يف الجزائـر يـوم 
27 مـن  النيجـر يـوم  ، والثانيـة يف  مـارس 

نفـس الشـهر.
بلمـايض فاجـأ الجميـع بعدمـا قـرر عـدم 
بعـد  الجزائـر،  قائمـة  إىل  حسـام  اسـتدعاء 
يـوم واحـد مـن إعـالن العـب أوملبيـك ليـون 
الفرنـيس قـراره بتمثيل "محاربـو الصحراء" 
بـدال مـن منتخـب فرنسـا. عـى جانـب آخر 
قـرر بلمـايض اسـتدعاء 5 العبـن جـدد مـن 
مزدوجـي الجنسـية وهـم ريـان آيـت نوري 

)نانـت(،  حاجـام  جـوان  )ولفرهامبتـون(، 
وكيفن فـان دين كريخوف جيتون )باسـتيا(، 
فارس الشـعبي )تولـوز( والجناح بـدر الدين 
بوعنانـي )نيـس(. كما شـهدت القائمة وجود 
العـب وحيـد مـن الـدوري املحي هـو مدافع 
اتحـاد العاصمـة زيـن الديـن بلعيـد الـذي 

تألـق يف بطولـة أفريقيـا للمحليـن بالجزائر.

قائمـة منتخـب الجزائـر لتوقـف شـهر 
س ر ما

حراسـة املرمى: أنتوني مانديرا - ألكسـندر 
أوكدجـا - مصطفى زغبة.

خط الدفـاع: كيفن جيتـون - مهدي لرييس 
- عيـى مانـدي - محمـد أحمـد توغـاي - 
أحمـد توبـة - عبد العزيـز بلعيـد - رامي بن 
سـبعيني - ريان آيت نوري - جـوان حاجام.

خط الوسـط: هشـام بـوداوي - آدم زرقان 
- نبيـل بن طالـب - رامز زروقي - إسـماعيل 

بـن نـارص - عبد القهـار قادري.
خـط الهجـوم: رياض محـرز - بـدر الدين 
بوعنانـي - يوسـف باليـي - فارس شـعيبي 
- أنـدي ديلـور - إسـالم سـليماني - محمـد 

عمورة. األمـن 

القـدم  لكـرة  الجزائـري  االتحـاد  رفـض 
الربـط بـن اختيـار 5 العبـن مـن مزدوجي 
الجنسـية اللعب ملنتخـب الجزائر، بما عاشـه 
كريـم بنزيمـا قائـد ريـال مدريـد اإلسـباني 

مؤخـرا مـع منتخب فرنسـا.
الفـرة  خـالل  تمكـن  الجزائـر  منتخـب 
املاضيـة مـن خطـف 5 العبـن مـن فرنسـا 
غالبيتهـم كانـوا ضمـن حسـابات "الديوك"، 
بقيـادة الثالثي الصاعـد بدر الديـن بوعناني 
عامـا(   19( حاجـم  وجعـوان  عامـا(   18(

عامـا(.  20( وفـارس شـعيبي 
املتحـدث  عبـود  بـاي  صالـح  وأوضـح 
الرسـمي لالتحـاد الجزائـري لكـرة القدم يف 
أن  بـالده  يف  املحـي  للتلفزيـون  ترصيحـات 
اختيـار الالعبـن مزدوجي الجنسـية ملحاربي 
كريـم  ملشـاكل  بصلـة  يمـت  ال  الصحـراء، 

بنزيمـا مـع منتخـب فرنسـا.

"لقـد  الصـدد  هـذا  يف  عبـود  بـاي  وقـال 
تابعـت وقـرأت يف اآلونـة األخـرية أن ما حدث 
لبنزيمـا هـو سـبب التحـاق الالعبـن الجدد 
بمنتخـب الجزائـر، وهذا أمر ال أسـاس له من 
الصحـة، لم نسـتفد تماما من تلـك القضية".

عـى  طفـت  بنزيمـا  "قضيـة  بقولـه  وزاد 

السـطح مؤخرا، يف حن أن االتحـاد الجزائري 
كان قـد ضمـن الالعبـن الجـدد منـذ أشـهر 
مضـت، ولـم ينتظـر ال بنزيمـا وال غـريه من 

أجـل التحـرك يف هـذا امللف".
وختـم :"جهيـد زفيـزف )رئيـس االتحـاد 
)مـدرب  بلمـايض  جمـال  مـع  الجزائـري( 
الجزائـر( قامـا بالالزم طوال األشـهر املاضية 
مـع بوعناني والبقيـة، وهو ما جعـل املنتخب 

الوطنـي يحظـى بوجـوه جديدة".
للجـدل  املثـري  الفرنـيس  اإلعالمـي  وكان 
دانييـل ريولـو، أكـد يف آخـر ترصيحاتـه أن 
مشـاكل بنزيمـا مـع ديدييه ديشـامب مدرب 
فرنسـا، والطريقـة املهينـة التي تـم التعامل 
العديـد مـن  التـي دفعـت  بهـا معـه، هـي 
مزدوجي الجنسـية لتغيري موقفهـم، واختيار 

قميـص "الخـر".

املعنيـة  الجزائـري  املنتخـب  قائمـة  شـهدت 
ومباراتـي  الجـاري  مـارس  شـهر  بمعسـكر 
الفرنـيس،  ليـون  نجـم  اسـم  غيـاب  النيجـر، 
حسـام عـوار، رغـم أن الالعـب كان قـد أعلـن، 
اللعـب  اختيـاره  رسـمي،  بشـكل  الخميـس، 

. للخـر
وتحّصـل "مواقـع اخباريـة"، الجمعـة، عـى 
معلومـات مـن مصـدر يف االتحـاد الجزائـري 
لكـرة القـدم، أشـار إىل أن هنـاك اتفاقـاً حدث 
بـن املـدرب جمـال بلمـايض وكذلـك الالعـب 
حسـام عوار، لتأجيـل ظهـوره بقميص الخر 
حتـى معسـكر جـوان وقد يمتـد حتـى إىل غاية 

القادمن. سـبتمرب 
وتفيـد ذات املعلومـات بـأن ذلـك يأتـي كون 
الالعـب يمـّر بظـروف صعبـة مع فريقـه ليون 
عـى غـرار معاناتـه من إصابـة خفيفـة إضافة 
إىل نقـص املنافسـة الـذي يعانـي منـه، يف حن 
أن رغبتـه تكمـن يف تسـجيل ظهـور أول قـوي 

مـع منتخـب الجزائر، وبـأداء يُصاحـب الجدل 
الكبـري الـذي ميـز قضيـة تمثيلـه للخر.

كمـا أن تفكـري حسـام عـوار أمـى خـارج 
يعيشـها  التـي  املشـاكل  بسـبب  ليـون  نـادي 
داخـل الفريـق، إىل درجة وصفه مـن قبل بعض 
املحسـوبن عـى النـادي بــ "املتطـرف"، بعد 
عودتـه مـن البقـاع املقدسـة وتأديتـه مناسـك 
العمـرة وظهوره بعد ذلـك بلباس ملتـزم، وفقاً 

ملـا كشـف عنـه اإلعـالم الفرنيس سـابقاً.
وبـدأ حسـام عـوار برفقـة وكيـل أعمالـه يف 
البحـث عـن فريـق جديـد ينتقـل إليـه بدايـة 
مـن فـرة االنتقـاالت الصيفية املقبلـة يف صفقة 
انتقـال حـر بعـد نهايـة عقده مـع ليـون، مع 
العلـم أن اسـمه ارتبـط بالعديد مـن األندية عى 
غـرار ريال بيتيس اإلسـباني وكريسـتال باالس 

اإلنكليـزي، إضافـة إىل رومـا اإليطايل.

فريـق  نجـم  عـوار،  حسـام  يتجـه 
ليـون، لعيـش أوقات صعبة يف فرنسـا 
خـالل مـا تبقـى مـن املوسـم الحايل، 
بعـد ترصيحاتـه الناريـة التـي تلـت 

ترسـيم التحاقـه بمنتخـب الجزائـر.
وصنـع العـب وسـط أوملبيـك ليـون 

الحـدث، بعـد أن أكـد يف ترصيحـات 
للموقـع الرسـمي لالتحـاد الجزائـري 
أنـه "نـدم عـى اللعـب مـع فرنسـا"، 
مـن  االنتقـاد  دائـرة  ممـا وضعـه يف 

طـرف العبـن ومدربـن سـابقن.
ولـم يردد املـدرب األسـبق للمنتخب 
يف  دومينيـك،  ريمـون  الفرنـيس، 
مهاجمة حسـام عوار قائال: "بالنسـبة 
هـذا  بهـا  أدىل  التـي  الترصيحـات  يل 
الالعـب مزعجـة للجزائـر أكثـر، بـل 
قـرر  لهـا، ألنـه  مهينـة  أنهـا  أعتقـد 
اللعـب للجزائـر، بعـد أن وجد نفسـه 

الفرنسـية". الحسـابات  خـارج 
وزاد: "لـو اتخذ قـراره عندما كان يف 
قمـة مسـتواه لتقبلـت األمـر، لكن من 
خـالل ترصيحاتـه هو يعرف بشـكل 
ضمنـي، بأنـه ال يمتلك املؤهـالت للعب 
مـع فرنسـا، مما دفعـه للقيـام بخيار 
ومـن  بالجزائـر،  وااللتحـاق  القلـب 
وجهـة نظري هـذا اسـتصغار ملنتخب 
الجزائـر، فعـوار ال يلعـب حتـى مـع 

ليون".
لفريـق  األسـبق  النجـم  وسـار 

ليفربـول ومنتخـب "الديـوك" جربيل 
سيسـيه عـى نفـس النهج قائـال: "ما 
حدث مـع عـوار يزعجني قليـال، ليس 
ألنـه اختـار اللعـب للجزائـر، بـل ألنه 
قـام بانتقـاد فرنسـا، فهـذا تـرصف 

ليـس بالطيـب".
وختـم سيسـيه: "كان بمقـدوره أن 
يشـكر فرنسـا، ويقـول بـأن األمـور 
لـم تـرس بشـكل جيـد وفقـط، لكنـي 
اعتقـد أنـه يريـد كسـب الجزائريـن 

بالترصيحـات التـي قـام بهـا".

عـرّب جـوان حجـام الظهـري األيـرس لنـادي 
نانـت الفرنـيس عـن سـعادته باختيـار اللعب 
للمنتخـب الجزائـري، حيث ظهر اسـمه ضمن 
القائمـة التـي أعلنها املـدرب جمـال بلمايض، 
الجمعـة، تحسـباً ملباراتي النيجر هذا الشـهر، 

ضمـن تصفيات أمـم أفريقيـا 2023.
ونـر جـوان حاجـم، الجمعة، عرب حسـابه 
االجتماعـي  التواصـل  موقـع  يف  الرسـمي 
اختيـاره  فيهـا  يُعلـن  رسـالة  "إنسـتغرام" 
كتـب:"  الجزائـري، حيـث  للمنتخـب  اللعـب 
البلـد  أمثـل  أن  شـديد  بفخـر  اخـرت  لقـد 
الـذي تنحـدر أصـويل منـه، الجزائـر". وتابع 
صاحـب الـ19 سـنة رسـالته "أود أن أشـكر 

املنتخبات السـنية لفرنسـا التي تطـورت فيها 
وكذلـك طاقـم العمـل وأيضاً زمالئـي عى هذه 
التجربـة واللحظـات الرائعـة، أنـا اآلن جاهـز 
وبفـارغ الصـرب لبـدء هـذه املغامـرة الجديدة 

تحـت ألـوان الخر.. تحيـا الجزائر". وشـهد 
النصـف الثانـي مـن املوسـم الكـروي الحايل 
يف الـدوري الفرنـيس لكـرة القـدم، تألقـاً الفتاً 
للظهـري األيـرس جـوان حاجـم بعـد انتقاله يف 
فـرة االنتقـاالت الشـتوية لنـادي نانـت قادماً 
مـن أف يس باريـس يف دوري الدرجـة الثانيـة 
الفرنسـية، الـذي تكـون فيـه. وسـبق للظهري 
األيـرس جـوان حجـام وأن مثل الفئات السـنية 
للمنتخب الفرنـيس، لكنه قرر اللعـب للمنتخب 
الجزائـري وهـذا بعـد حديـث لـه مـع رئيس 
زفيـزف،  جهيـد  الجزائـري،  الكـرة  اتحـاد 
واملـدرب جمـال بلمـايض، حيـث نجحـا إقناع 

هذا الالعـب باالنضمـام للخر.

بلما�شي يفاجئ الجميع

الفاف يح�شم جدل مزدوجي الجن�شية

لماذا تاأجل ظهور عوار االأول مع منتخب الجزائر؟

هجمة فرن�شية الإ�شعال ثورة منتخب الجزائر �شد عوار

حجام ُيعلن ر�شميًا اختياره منتخب الجزائر عبر هذه الر�شالة

الجزائـري  النجـم  واصـل 
بغـداد بونجـاح، تـرك بصمته 
رفقـة فريقـه السـد القطـري، 
عـودة  يف  سـاهم  أن  بعـد 
الشـمال  عـى  "الزعيـم" 
واالنتصار بثالثيـة بعد أن كان 
يف  الجمعـة،  بهـدف،  متأخـرا 
اللقـاء الـذي أقيـم عى اسـتاد 
حمـد الكبـري بالنـادي العربي، 
يف إطـار مباريـات الجولـة 17 

القطـري. الـدوري  مـن 
"الخـر"  نجـم  ومـارس 
السـابق، دور صانـع األلعـاب 
يف هـذه املواجهة، بعـد أن قدم 
تمريرتـن حاسـمتن، يف هدف 
أحـرزه  الـذي  األول  فريقـه 
الدقيقـة  يف  بوعـالم  خوخـي 
الثانـي الذي  الــ52 والهـدف 
سـجله أكرم عفيـف يف الدقيقة 
بوعـالم،  يعـود  أن  قبـل   ،74
الشـمال  هـدف  سـجل  الـذي 
يف مرمـى فريقـه، ليكفـر عـن 
ذنبـه ويحـرز هدفـه الثاني يف 
اللقـاء وثالـث أهـداف السـد.

ونجـح بونجـاح، الذي خاض 
19 مواجهـة مـع فريقه السـد 
هذا املوسـم، وسـجل 14 هدفا 
عى مسـتوى جميع املسابقات، 
للتمريرة الحاسـمة  يف الوصـل 
موقـف  بحسـب  السادسـة، 
ورفـع  ماركـت".  "ترانسـفري 
نقطـة   32 إىل  رصيـده  السـد 
الثالـث،  املركـز  بقـي بهـم يف 
بينمـا تجمـد رصيـد الشـمال 
الرتيـب  يف  نقطـة   14 عنـد 

التاسـع.
ً براهيمي يتألق مجددا

مـن جهتـه، قـاد الجزائـري 
براهيمـي فريقه  ياسـن  األخر 
الغرافـة للفـوز عـى أم صالل 
أقيـم  الـذي  اللقـاء  )1-2(، يف 
عـى اسـتاد ثانـي بن جاسـم، 
األول  الهـدف  سـجل  حيـث 
لفريقـه مـن ركلـة جـزاء، قبل 
تمريـرة حاسـمة يف  يقـدم  أن 
الهـدف الثانـي الـذي أحـرزه 
الجانحـي،  أحمـد  زميلـه 
 8 إىل  الالعـب رصيـده  لريفـع 
أهـداف يف 17 مواجهـة بجميع 
تمريـرات   9 مـع  املسـابقات، 

حاسـمة. 
املركـز  يف  الغرافـة  وبـات 
نقطـة،   26 برصيـد  الرابـع 
وهـو نفـس رصيد قطـر الذي 
متصـدر  السـبت  سـيواجه 
الـدوري الدحيـل، بينمـا تجمد 
أم صـالل عنـد 13 نقطـة، يف 

األخـري. قبـل  املركـز 
أن بونجاح  بالذكـر،  والجدير 
قائمـة  عـن  غابـا  وبراهيمـي 
بخـوض  املعنيـة  "الخـر" 
 22 يومـي  النيجـر  مباراتـي 
الجـاري،  آذار  مـارس/  و27 
الثالثـة  الجولتـن  ضمـن 
أمـم  والرابعـة مـن تصفيـات 
يف  املقـررة   2023 أفريقيـا 
العـام  مطلـع  العـاج  سـاحل 
املقبـل، والتـي أعلنهـا جمـال 

الجمعـة. بلمـايض، 

بونجاح وبراهيمي يردان على 
غيابهما عن قائمة بلما�شي 
بتاألق في الدوري القطري

رياضـــة
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جابري ه

جابري ه

جابري ه
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كشـفت ابتسـام حمـالوي رئيسـة الهالل 
األحمـر الجزائري عـن إنطـالق أوىل القوافل 
الوطنـي  املركـز  مـن  متوجهـة  التضامنيـة 
الطبيعيـة  للكـوارث  الرسيعـة  لالسـتجابة 
بسـيدي راشـد بوالية تيبازة نحـو 10 واليات 
من أقىص الجنوب، محملـة بمايعادل  6000 
قفـة مسـاعدات ضمـن العمليـة التضامنيـة 
والتـي  األحمـر  الهـالل  سـطرها  التـي 
ستسـتمر لغايـة بعـد غـد الثالثـاء لتشـمل 
باقـي واليات الوطن. وحسـب ذات املسـؤولة 
أن ينتظر اسـتهداف 100 ألـف عائلة معوزة 
خـالل شـهر رمضان القـادم, أي مـا يقارب 
نصف مليون شـخص بمعدل 5 أشـخاص يف 
العائلـة الواحـدة, فإن قفـة املسـاعدات لهذا 
العـام يقدر وزنها بــ22 كلـغ وتحتوي عى 
مـواد غذائية أساسـية عى غرار الكسـكيس و 
الدقيق و السـكر و القهـوة و األرز و العجائن 

الغذائيـة و الفريـك و الحليـب و الحمـص. 
الرحمـة  مطاعـم  مبـادرة  يخـص  وفيمـا 
-تضيـف ذات املتحدثـة-، يرتقـب أن الـذي 
يتكفـل الهـالل بتنظيـم 238 مطعـم رحمة 
سـتفتح عـرب جميـع واليـات الوطـن بمعدل 
أربعـة مطاعـم يف كل واليـة و 10 مطاعـم يف 
الجزائـر العاصمـة. و حسـب املرفـن عى 

العمليـة, سـيتم تنظيم هذه املطاعـم ل "أول 
مـرة" بصيغة "الوجبـة السـاخنة املحمولة" 
التـي يمكـن توصيلهـا مـن قبـل املتطوعن 
تلـك  مـن  مبـارشة  اسـتالمها  أو  للعائـالت 
الفضـاءات, و ذلـك بهـدف "املحافظـة عـى 
حرمـة العائـالت, خصوصا تلك التـي تعاني 
يف صمـت و تأبى الظهور علنـا". و إىل جانب 
ميزانيتـه املخصصـة للعمليـات التضامنيـة, 
اسـتفاد الهـالل األحمـر الجزائـري يف هـذه 
العمليـة اإلنسـانية التضامنيـة من مسـاعدة 
مؤسسـات اقتصاديـة عموميـة وطنيـة وكذا 
السـلطات املحليـة عـى مسـتوى الواليـات، 
وتجدر اإلشـارة، إن الهـالل األحمر الجزائري 
مـن بـن السـباقن دائمـا لتجسـيد برامجه 
واملحتاجـة  املعـوزة  بالعائـالت  التكفليـة 

خاصـة يف شـهر رمضـان الكريم.

-تنظيم 238 مطعم رحمة بمعدل اأربعة مطاعم في كل والية و 10 بالعا�شمة

الحمايـة  مصالـح  سـجلت 
املدنيـة لوالية سـطيف خـالل الـ 
24 سـاعة األخـرية مـن مناوبـة 
يـوم األربعـاء 15 مـارس 2023 
يف مجـال حـوادث املـرور تسـعة 
إصابـة  خلفـت  حـوادث   )09(
ثمانيـة أشـخاص )08( بـأرضار 
يف  سـجلت  الخطـورة،  متفاوتـة 
مناطـق مختلفة من تـراب الوالية، 
يف عـن السـبت، العلمـة، جميلة، 
تيـزي نبشـار، عـن آرنـات، عن 
اوالد صابـر وسـطيف،  الحجـر، 
الـذي سـجل  الحـادث  أخطرهـا 
وقـت العـرص تمثـل يف انحـراف 
بالفاصـل  واصطدامهـا  سـيارة 
االسـمنتي للطريـق الوطنـي رقم 

09 بنواحـي عـن الحامضة بلدية 
سـطيف،  شـمال  نبشـار  تيـزي 
أيـن تعـرض السـائق إىل إصابات 
متعـددة أفقدتـه وعيـه وإصابـة 
امـرأة ، قدمـت لهمـا اإلسـعافات 
األوليـة ثم نقلهما إىل اسـتعجاالت 
عموشـة.أغلب  الصحيـة  العيـادة 
عـن  عبـارة  املسـجلة  الحـوادث 
انحـراف  أو  انحـراف  حـوادث 
وانقـالب مركبـات فاملطلـوب من 
مقـود  عـى  الركيـز  السـائقن 
املركبـة وتفـادي كل مـا يشـتت 
ذلـك وااللتـزام بإشـارات املـرور 
وتجنـب  املرخصـة  والرسعـة 

الخطـرية.   املنـاورات 

سطيف 

 ت�شع حوادث مرور تخلف اإ�شابة 
ثمانية اأ�شخا�ش باأ�شرار متفاوتة 

الخطورة
تمكنـت املصالـح الرقابيـة مـن اإليقـاع 
النشـاط  مارسـو  مضاربـن  بثـالث 
بغيـة  قانونيـة  غـري  بطريقـة  التجـاري 
الواسـعة  الغذائيـة  املـواذ  يف  أزمـة  خلـق 
مـن  بـكل  األمـر  ويتعلـق  اإلسـتهالك، 
شـخض أدانتـه محكمة اوالد جـالل  حيث 
أصـدرت يف حقـه حكمـا بخمـس سـنوات 
سـجنا نافـذة عن جنـح تتعلـق باملضاربة 
ذات  الغذائيـة  املـواد  يف  املروعـة  غـري 
االسـتهالك الواسـع. فحسـب بيـان لوكيل 
تمـت  فقـد  املحكمـة  لـذات  الجمهوريـة 
متابعـة املتهـم صاحـب محـل للحلويـات 
ببلديـة الدوسـن، وفقـا إلجـراءات املثـول 
الفـوري ليتـم الحكم عليه بخمس سـنوات 
 2 قدرهـا  ماليـة  وغرامـة  نافـذا  سـجنا 
مليـون دج بجنحة املضاربة غـري املروعة 
عـن طريـق تخزيـن وإخفاء السـلع  هدف 
التمويـن  يف  واضطـراب  نـدرة  إحـداث 
)زيـت املائـدة(، ومصـادرة املحجوزات مع 
تعليـق نشـاطه ملـدة سـنة". ويأتـي هـذا 
الحكـم يف إطـار مواصلـة محاربـة ظاهرة 
املضاربة غـري املروعة يف املواد األساسـية 
نفـس  الواسـع، يضيـف  االسـتهالك  ذات 
املصدر.أمـا الشـخص الثانـي فقـد تمـت 
إدانتـه هو اآلخر بـ7 سـنوات حبسـا نافذا 
عن نفـس جنحـة املضاربة غـري املروعة، 
بحبـس  سـطيف  محكمـة  أدانتـه  حيـث 

نافـذ وغرامـة ماليـة بقيمـة 1 مليـون دج 
نافـذة مع املصـادرة عن ''جنحـة املضاربة 
غـري املروعـة يف املـواد الغذائية"، حسـب 
مـا ورد يف بيـان لنيابـة الجمهوريـة لـدى 
ذات املحكمـة. وأوضـح البيـان بـأن املتهم 
طريـق  عـن  متابعتـه  تمـت  قـد  )ق.م( 
بعـد  و  الفـوري حيـث  املثـول  إجـراءات 
بإدانتـه  يقـي  حكـم  صـدر  املحاكمـة 
إليـه. واسـتنادا لـذات  بالجـرم املنسـوب 
الوثيقـة، فـإن العمليـة " تنـدرج يف إطار 
مواصلـة مكافحـة ظاهـرة املضاربـة غري 
املروعـة يف املـواد الغذائية األساسـية ذات 
االسـتهالك الواسـع عمال بأحكام املادة 11 
فقـرة 3 من قانـون اإلجـراءات الجزائية". 
مكافحـة  "قانـون  بـأن  البيـان  أضـاف 
 15-21 رقـم  املروعـة  غـري  املضاربـة 
الصـادر يف 28 ديسـمرب 2021 ينـص عى 
تطبيـق عقوبـات صارمـة عـى املتورطن 
يف هـذه الجرائم تصل إىل 30 سـنة سـجنا 
و السـجن املؤبـد إذا ارتكبـت الجريمـة يف 
إطـار جماعـة منظمـة". ونفـس املحاكمة 
طبقـت عى شـخص بوالية املديـة أصدرت 
يف حقـه محكمـة املدية حكما بـ 7 سـنوات 
حبسـا نافـذا ضد شـخص جـرى متابعته 
يف  املروعـة  غـري  املضاربـة  قضيـة  يف 
مواد غذائية أساسـية واسـعة االسـتهالك، 
لـدى  الجمهوريـة  لنيابـة  بيـان  حسـب 

ذات املحكمـة. وجـاء يف البيـان أنـه "عمال 
بأحـكام املـادة 11 مـن قانون االجـراءات 
يعلـم وكيل الجمهورية لـدى محكمة املدية 
الـرأي العام أنـه يف إطار مواصلـة محاربة 
املضاربـة غري املروعـة يف املـواد الغذائية 
األساسـية الواسـعة االسـتهالك، تم إيقاف 
املدعـو )د. م.( لوقائـع متعلقـة باملضاربة 
يف مـادة زيت املائدة و السـكر و السـميد". 
وأضـاف املصـدر أنه إثـر "إحالة املشـتبه 
فيـه اليـوم عـى املحكمـة وفقا إلجـراءات 
املثـول الفـوري عـن جنحـة املضاربة غري 
املروعـة قضـت املحكمـة بــ7 سـنوات 
دج  مليونـي  مـع  حقـه  يف  نافـذا  سـجنا 
غرامـة و أمر باإليـداع" وفقا لـذات البيان.

واليـة  وايل  لعـرج  نحيلـة  قـام 
وتفقـد  عمـل  بزيـارة  تيسمسـيلت 
سـيدي  و  بونعامـة  بـرج  لبلديتـي 
سـليمان وقد عايـن وايل الوالية عن قرب 
سـري املشـاريع املربمجة و يتعلـق االمر 
بالربـط بشـبكة امليـاه و فتح املسـالك 
الريفيـة بـدوار بخالفـة ببلديـة بـرج 
بونعامـة، وأمر الـوايل الجهـات املعنية 

اإلنجـاز  اشـغال  يف  االرساع  بـرورة 
وتسـليم املشـاريع املنجـزة يف اجالهـا 
املحـددة ما يرفـع الغبن عـن املواطنن 
أهـم  مـن  يعتـرب  الـذي  االمـر  وهـو 
سـمحت  ،الزيـارة  الراهنـة  االولويـات 
الظـروف  عـى  باإلطـالع  الواليـة  وايل 
بخالفـة   أوالد  دوار  لسـاكنة  املعيشـية 
لينتقـل  انشـغاالتهم،  اىل  واالسـتماع 

بعدهـا اىل دوار عـن بعـالش أيـن قام 
بتدشـن ملعـب جـواري ، أخـر محطة 
تفقـد مـن خاللهـا املسـؤول االول عى 
الواليـة قاعـة العـالج و التدليـك ببلدية 
سـيدي سـليمان حيث طـاف بمختلف 
االقسـام و املصالـح التي تتوفـر عليها 

هـذه املؤسسـة .

الـراب  قلـوع  مناطـق   سـاكنة  ناشـد 
تغربيت والزاوية وشـبلة وتمقديـت التابعن 
بلديتـي خـريان وششـار   مـن  لـكل مـن 
املسـؤول االول عـى الجهاز التنفيـذي   بغية 
التدخـل العاجـل وإنصافهـم وإخراجهم من 
الوضعيـة التى الـت اليها اوضاعهم يف شـتى 
املياديـن ،السـكان املناشـدين املهـم الوحيد 
ابـواب  يجـدوا  ان  خنشـلة   واليـة  واىل  يف 
مفتوحـة لعـى وعـيس مـن خاللـه ان تحـل 
تلـك املشـاكل التـى باتـت تـؤرق حياتهـم 
تمتـاز  مناطقهـم  وان  ،خاصـة  اليوميـة 
بطاقـات وثـروات ال يسـتهان بهـا ،والغريب 
حالهـا  عـى  تـزل  مـا  االمـور  ان  االمـر  يف 

رغـم مـا وفرتـه الدولـة مـن مبالـغ ماليـة 
معتربة ومشـاريع هامـة السـكان طالبوا من 
خـالل شـكواهم ان تجـد مطالبهـم حلـول 
،خاصة  فيمـا يخص  الكهربـاء والغاز واملاء 
الروب ووضعيـة الطرقـات وملعب جواري 
ومتوسـطة اضافة اىل سـيارة اسـعاف والتى 
يعتربونهـا رضوريـة   ،كمـا طالبـوا يف ذات 
السـياق برمجـة مشـاريع مهمة من شـانها 
ان تخفـف مـن معاناة هـؤالء السـكان جراء 
والتهيئـة  التنميـة  غيـاب مختلـف مظاهـر 
مـن  يشـكون  وأنهـم  ،خاصـة  ألحضاريـة 
العزلـة وتدهور املسـالك والطرقـات واإلنارة 
العموميـة ويف ذات السـياق ناشـد الشـباب 

عـى  بالوقـوف  املسـؤول  ذات  مـن  الفـالح 
الكهربـاء  ايصـال  يف  واملتمثلـة  مشـاكلهم 
الريفيـة ونقـص مياه السـقي وغيـاب االبار 
تحقيـق  لهـم  يتسـنى  ،حتـى  االرتوازيـة 
ماكانـوا يصبـون اليـه سـاكنة تلـك املناطق 
عـى  يعيشـون  هـذا  يومنـا  اىل  يزالـون  ال 
بصيص امـل ،وينتظـرون بفـارغ الصرب ان 
تفي السـلطات املحليـة بما وعـدت مؤخرا يف 
العديـد مـن املناسـبات والخرجـات امليدانية 
املنتخبـن  او  باملسـؤولن  تعلـق  مـا  سـواء 
يهتمـوا  ان  املفـروض  مـن  كان  والذيـن 
بانشـغاالت هـؤالء السـكان الذيـن يطالبون 

سـواء بالتنميـة.

فارس. ل

فتيحة. لبال 

المحلي

رئيسة الهالل األحمر الجزائري تؤكد استهداف 100 ألف عائلة معوزة

ساكنة هذه المناطق يعيشون عزلة بدائية 

عن جنحة خلق أزمة مواد غذاية واسعة اإلستهالك

أسدى تعليمات بإرسال لجنة والئية لمعاينة كل المشاريع

قوافل الم�شاعدات تنقل 6000 قفة رم�شانية نحو 10 واليات 
من اأق�شى الجنوب

اأين التنمية بتمقديت والزاوية وقلوع التراب
 و�شبلة ببلدية خيران بخن�شلة؟

الم�شالح الرقابية توقع بثالث م�شاربين في كل من الجلفة 
�شطيف والمدية

تد�شين ملعب جواري بدوار عين بعال�ش بتي�شم�شيلت 

زهاء 20 مؤسسة ناشئة تؤكد عصرنة 
القطاع وتحسين اإلنتاج نوعا وكما 

ا�شتخدام التكنولوجيات الحديثة 
في الم�شتثمرات الفالحية محور 

نقا�ش بوهران 
20 مؤسسـة  شـاركت زهاء 
ناشـئة يف امللتقى الوطني حول 
التكنولوجيـا يف خدمـة قطـاع 
الفالحة املنظـم بوهران لعرض 
اسـتخدام  مجـال  يف  مشـاريع 
يف  الحديثـة  التكنولوجيـات 
املسـتثمرات الفالحيـة وحلـول 
تحقيـق  يف  تسـاهم  مبتكـرة 
هـذا  كان  و  الغذائـي.  األمـن 
شـعار  تحـت  املقـام  اللقـاء 
مسـؤولية  الغذائـي  "األمـن 
ألصحـاب  فرصـة  الجميـع" 
أغلبيتهـم  املؤسسـات,  هـذه 
الجامعـات  مـن  متخرجـن 
بالوطن, لعـرض حلوال مبتكرة 
قطـاع  عرصنـة  يف  للمسـاهمة 
اإلنتـاج  وتحسـن  الفالحـة 
نوعـا و كمـا, حسـبما أبرزتـه 
يف تدخلهـا املرفة عـى تنظيم 
هـذه التظاهرة, راضيـة عومر. 
باملناسـبة مؤسسات  و عرضت 
ناشـئة ورشكات تم إنشـاءها يف 
إطـار الوكالة الوطنيـة لدعم و 
تشغيل الشـباب سابقا )الوكالة 
املقاوالتيـة  لتنميـة  الوطنيـة 
الحلـول  مـن  نمـاذج  حاليـا( 
مجـال  يف  السـيما  املبتكـرة 
الحفاظ عـى خصائـص الربة 
العقالني لألسمدة  واالسـتعمال 
والري الذكـي وتخزين الحبوب 
الفالحيـة  املنتجـات  وتحويـل 
ومكافحـة األمـراض. كما مكن 
اللقـاء الـذي حـره جمع من 

الباحثن  الجامعيـن  األسـاتذة 
عـى  االطـالع  مـن  والطلبـة 
ممـا  الفالحـن,  احتياجـات 
يسـمح لهم بإعـداد أطروحات 
وبحـوث  جامعيـة  ورسـائل 
إليجاد لهـم حلـول مبتكرة من 
تطويـر  تسـاهم يف  أن  شـأنها 
النشـاطات الفالحيـة و عرصنة 
القطـاع بصفـة عامـة. كما تم 
خالل هـذا امللتقى الذي شـارك 
فيه عدد مـن الفالحن وممثلن 
عن هيئـات وطنيـة وتقنين يف 
الفالحـة تقديم تجربـة جامعة 
برامـج  مجـال  يف  مسـتغانم 
الدقيقة  الفالحـة  الدراسـات يف 
التكنولوجيـات  اسـتعمال  مـع 
النظـام  الجديـدة, عـى غـرار 
اإلعالمـي الجغـرايف ومعطيـات 
تقديم  االستشـعار, فضال عـن 
أهميـة  حـول  محـارضات 
مـن  الربـة  عـى  الحفـاظ 
أجـل ضمـان وفـرة يف اإلنتـاج 
التكنولوجيـات  واسـتعمال 
فالحـة  أجـل  مـن  الحديثـة 
أرشف  لإلشـارة  مسـتدامة. 
عـى تنظيم هـذا امللتقـى الذي 
مديريـة  رعايـة  تحـت  أقيـم 
لوهـران  الفالحيـة  املصالـح 
كورنـر"  "بزنـس  رشكـة 
والدراسـات  املهنـي  للتكويـن 
مجـال  يف  واالستشـارات 

االسـتثمار.

فتيحة. لبال 

عابد. م

مهناوي. ف

فتيحة. ل 



11 األحد 19 مارس 2023م 
الـموافق لـ 26 شعبان 1444 هـ

 تمكنـت مصالـح أمن والية سـطيف 
عصابـة  لنشـاط  حـد  وضـع  مـن 
تتشـكل مـن ثالثـة ينشـطون يف مجال 
ترويـج املؤثـرات العقلية وسـط املدينة 
سـطيف، مع حجـز كميـة هامـة منها 
ومبلـغ مـايل هـو مـن عائـدات ترويج 
سـمومهم.العملية أطرهـا أفـراد فرقـة 

الوالئيـة  باملصلحـة  والتدخـل  البحـث 
للرطـة القضائيـة التابعـة مـن والية 
سـطيف، وجاءت كثمـار لجهـود أفراد 
التحـري امليدانـي الذين ظلـوا يراقبوان 
سـتة  طـوال  فيهـم  مشـتبه  ثالثـة 
أشـهر، ليتمكنـوا مـن ضمـان فعاليـة 
معطياتهـم  بفضـل  لتدخلهـم  تامـة 

الدقيقـة والصحيحـة، حيـث سـمحت 
عمليـات تفتيـش مسـاكنهم التـي تمت 
بموجـب إذن صـادر عـن النيابـة فور 
وبأماكـن  واحـد  وقـت  يف  وتوقيفهـم 
مختلفة، سـمحت بحجـز 5160 وحدة 
مـن أدويـة ذات تأثـري مخـدر ومبلـغ 
مـايل فـاق الــ 6 ماليـن سـنتيم، هـو 

إسـتكمال  الرويج.بعـد  عائـدات  مـن 
أعـت  الالزمـة،  القانونيـة  اإلجـراءات 
جزائيـا  ملفـا  القضائيـة  الضبطيـة 
الذيـن  الثالثـة  فيهـم  املشـتبه  ضـد 
وكيـل   / السـيد  أمـام  تقديمهـم  تـم 

لـدى محكمـة سـطيف. الجمهوريـة 

ع. بديار

فارس. ل

ع. بديار 
ضمن عملية نوعية للدرك الوطني بسريانة 

األســبوع  نهايــة  أصيــب 
عــرة مصابــن أعمارهــم بــن 
حريــق  يف  ســنة  و62  اربــع 
شــب داخــل مدخــل عمــارة 
ــام  لفضــالت أرائــك  بحــي الوئ
خشــبية بــراس الــوادي جنــوب 
ــب  ــج وحس ــرج بوعريري رشق ب
خليــة االعــالم ملديريــة الحمايــة 
ــا  ــة ان مصالحه ــة بالوالي املدني
الســاعة  حــدود  يف  تدخلــت 
22 ســا 58 د ألجــل حريــق 
خمــس  ذات  عمــارة  مدخــل 

ــة  ــام  بلدي ــي الوئ ــق  بح طواب
ــب  ــوادي وحس ــرة رأس ال و دائ
ــارة  ــق عب ــة ان الحري ذات الخلي
ــة  ــبية خاص ــالت خش ــن فض ع
موضوعــة  قديمــة  بأرائــك 
داخــل مدخــل العمــارة ايــن تــم 
ــف  ــذي خل ــق ال ــاد الحري اخم
ــة  ــال وثالث ــة أطف ــة أربع إصاب
رجــل وثــالث نســاء  . منهــم مــا 
بــن جريــح وحالــة صدمــة مع 
ــة. ــة الثاني ــن الدرج ــروق م ح

 تمكــن عنــارص فرقــة 
 )BRI( والتدخــل  البحــث 
باملصلحــة الوالئيــة للرطــة 
واليــة  ألمــن  القضائيــة 
ــة  ــز كمي ــن حج ــيلة م املس
)كيــف  املخــدرات  مــن 
وزنهــا  يقــدر  معالــج( 
غــرام   23 بـــ  اإلجمــايل 
ــع، مــع  مجــزأة ومعــدة للبي
توقيــف شــخص يمتهــن 
املتاجــرة بهــذه الســموم.  
ــة بــدأت عــى  وقائــع القضي
إىل  وردت  معلومــات  إثــر 
املصلحــة مفادهــا وجــود 

برويــج  يقــوم  شــخص 
ــاء قطاع  ــدرات بأحد أحي املخ
تــم  وعليــه  اإلختصــاص، 
ــت  ــل مكن ــة عم ــداد خط إع
فريــق التحقيــق مــن توقيفه 
وحجــز الكميــة املذكــورة 
بحوزتــه.  كانــت  التــي 
ــه  ــتبه في ــم املش ــم تقدي ت
أمــام الجهــات القضائيــة 
املختصــة إقليميــا مــن أجــل 
غــري  واالتجــار  الحيــازة 
ــم  ــدرات، ليت ــروع باملخ امل
إعــادة  بمؤسســة  إيداعــه 

باملســيلة. الربيــة 

برج بوعريريج

 BRI  فرقة البحث والتدخل

ع�شرة م�شابين في حريق داخل 
مدخل عمارة برا�ش الوادي

توقيف �شخ�ش وحجز كمية من 
المخدرات بالم�شيلة 

طـرف  مـن  املفتـوح  التحقيـق  إطـار  يف 
مصالـح الـدرك الوطنـي برسيانـة ويف إطـار 
محاربـة املضاربـة يف مـادة النخالـة، تمكنت 
الفرقـة اإلقليميـة للدرك الوطنـي برسيانة من 
حجـز 219 قنطار مـن مادة النخالـة موجهة 
للمضاربـة بـدون حيـازة أي وثائـق قانونيـة 
وتوقيـف 04 أشـخاص تـراوح أعمارهـم ما 
بن 20 و 40 سـنة وحجز شـاحنة اسـتعملت 

يف نقـل البضاعـة املحجوزة.
العمليـة تمت عى إثـر توقيف شـاحنة عى 
مسـتوى الطريـق الوطنـي رقـم 75 يف إتجاه 
مدينـة سـطيف محملـة بمـادة معتـربة مـن 
مـادة النخالـة ومن ثم تـم تكثيـف التحريات 
وتتبـع نقـاط البيـع، أيـن تـم مداهمـة املحل 
التجـاري الـذي يقـوم بعـرض وبيـع مـادة 
النخالـة بسـعر غـري قانونـي. حـررت ضـد 
املشـتبه فيهـم جنايـة املضاربة غـري الرعية 
خـارج  تجاريـة  معامـالت  إنجـاز  جنحـة 
الدوائـر الرعيـة للتوزيع، جنحة املمارسـات 
بتنظيـم  اإلخـالل  النزيهـة  غـري  التجاريـة 

فيـه، جنحـة  السـوق وإحـداث إضطرابـات 
ممارسـة نشـاط تجاري غـري قـار دون القيد 
يف السـجل التجـاري )تجارة أعـالف املوايش(، 
لـدى  باملسـتخدمن  الترصيـح  عـدم  جنحـة 
عـدم  جنحـة  اإلجتماعـي  الضمـان  مصالـح 
عـدم  البيـع، جنحـة  أثنـاء  فاتـورة  تحريـر 
تطابـق السـعر املعلـن مـع املدفـوع واملطبق 

باملحـل مقابـل رشاء أو تأديـة خدمـة. فتحت 
الوطنـي برسيانـة  للـدرك  اإلقليميـة  الفرقـة 
تحقيقـا يف قضيتـن منفصلتـن، تـم تسـليم 
السـلعة املحجـوزة إىل مديرية أمـالك الدولة، 
وتقديم املشـتبه فيهم أمام الجهـات القضائية 

املختصـة بتاريـخ 14 مـارس 2023.

للتقاعد،وكالـة  الوطنـي  الصنـدوق  ينظـم 
املسـيلة، خـالل الفـرة املمتدة مـن 14 إىل 21 
مارس 2023 أسـبوع املسـاعدة االجتماعية يف 
البيت تحت شــعار: مرافقة.. قـرب وتواصل، 
بهـدف التعريف باآلليـات التي تم تسـخريها 
السـيما  الحقـوق  وذوي  املتقاعديـن  لفائـدة 
أجـل  مـن  واملعاقـن،  العجـزة  املعطوبـن، 
أنسـنة العالقة والتكفـل األمثل بإنشـغاالتهم. 
وأكـد مديـر الوكالة " بـن حيزيـة عبداملجيد" 
أن عدد املتقاعدين وصـل إىل 63.588 متقاعد 
،حيـث تكفـل جهـاز املسـاعدة االجتماعية يف 

البيـت بزيـارة أكثـر 48.241 متقاعـد وذوي 
الحقـوق، ومرافقتهـم عـى القيـام بمختلـف 
اإلجـراءات اإلداريـة للحصـول عـى مختلـف 
التجهيـزات واللوازم الطبية كأجهزة املسـاعدة 
عـى املـي، الكـرايس املتحركـة، السـماعات 
الطبيـة... إلـخ، وذلـك دون عنـاء التنقـل بن 
مختلـف اإلدارات. ويتوفـر الصنـدوق الوطني 
للتقاعـد عى مسـتوى كافـة الـوكاالت املحلية 
عـى مسـاعدين إجتماعين مؤهلـن، يقومون 
بإنتقـاء املتقاعديـن الذين يحتاجـون لزيارة، 
إسـتنادا عـى البطاقيـة الوطنيـة للمتقاعدين 

املسـجلن لـدى مصالـح الضمـان االجتماعي 
بنـاء عـى معايـري دقيقـة وتجـدر اإلشـارة، 
إىل أن جهـاز املسـاعدة االجتماعيـة يف البيـت 
يرجـم السياسـة القطاعيـة وحـرص الدولـة 
الجزائريـة عـى تكريـس الطابـع االجتماعـي 
عـرب  االجتماعيـة،  العدالـة  مبـدأ  وتحقيـق 
بتوفـري  تسـمح  التـي  امليكانيزمـات  وضـع 
الرعايـة االجتماعيـة لـكل املتقاعدين السـيما 
الفئـات الهشـة منهـم وتمكنهم مـن حقوقهم 
بـكل  واألداءات  الخدمـات  مـن  واإلسـتفادة 

أريحيـة ويف أحسـن الظـروف.

فارس. ل

 أرشفـت مصالـح الحمايـة املدنيـة بسـطيف 
بالتنسـيق  العمليـة  وحداتهـا  كل  خـالل  مـن 
الوالئيـة  للمديريـة  املخططـات  مكتـب  مـع 
ومندوبيـة املخاطـر الكـربى للواليـة يف مجـال 
لقـاءات  عـدة  بعـد  العملياتـي  التخطيـط 
تكوينيـة وبالتعـاون مـع مصالـح كل بلديـات 
الواليـة ومختلـف الهيئـات العمومية مـن إعداد 
مخططـات تنظيـم النجـدات للبلديات السـتون 
التابعـة لوالية سـطيف وفق النمـوذج الجديد يف 
النصـف األول مـن سـنة 2022، وتعكـف حاليا 
عـى تحين هـذه املخططات يف نسـختها الورقية 
والرقميـة، باإلضافـة إىل عقـد لقـاءات تكوينيـة 
لهـذه  التنفيـذي  الجهـاز  لفائـدة  وتنسـيقية 
املخططات بمشـاركة رؤسـاء البلديات ورؤسـاء 
املقاييـس والهيئـات املكونـة لهـا، لـرح كيفية 
إدارة وتسـيري الكـوارث بمختلـف أنواعهـا ويف 
أفضـل الظـروف وفـق تنظيم وهيكلة مدروسـة 
ومناوبـة مسـتمرة مـن مرحلـة الطـوارئ ثـم 
إعـادة  مرحلـة  إىل  واملراقبـة  التقييـم  مرحلـة 
التأهيـل و/أو البنـاء، بتعايف األوضـاع ورجوعها 
إىل حالتهـا الطبيعية.وتشـارك مصالـح الحماية 
املدنيـة وبفعاليـة يف املنـاورات التـي تنظـم يف 
إطار تفعيـل مخططات تنظيم النجـدة للبلديات 
االسـتعداد  إطـار  يف  تدخـل  التـي  والواليـة، 
والتحضـري ملختلـف الحوادث الكـربى والكوارث 
املحتمـل وقوعهـا عـرب مختلـف أقاليـم الوالية. 
حيـث تـم خـالل األيـام األخـرية مـن تنظيـم 
أربعـة منـاورات ببلديـات بنـي فـود، جميلـة، 
منـاورات  تليهـا  أن  عـى  تبـان.  واوالد  قجـال 
مماثلـة يف باقـي البلديات فق الرزنامة املسـطرة 
لهـذا العام.بالعـودة ملنـاورة اوالد تبـان التي تم 
تنفيـذا يـوم أمـس الخميـس 16مـارس2023 
كانـت تحاكـي عمليـات إخمـاد حريـق واسـع 
االنتشـار يف ظـروف جويـة حـارة مـع هبـوب 
للريـاح بغابـة الزويتنيـة عـى مسـتوى أقليـم 
بلديـة أوالد تبـان )غابـة ريغـة الظهـرة املقدرة 

مسـاحتها بحـوايل 12000هكتـار(. مـع توقـع 
تفعيـل  اسـتدعت  للوضعيـة  سـيئة  تطـورات 
السـيد  طـرف  مـن  البلـدي  النجـدة  مخطـط 
وبحضـور  البلـدي  الشـعبي  املجلـس  رئيـس 
جميع املقاييـس إىل القاعدة اللوجيسـتية املقامة 
وسـائل  لتقريـب  لبعاطيـش  املسـمى  باملـكان 
الدعـم مـن جبهـات التدخـل وضمـان فعاليـة 
يف املواجهـة مـع حمايـة املواطنـن وممتلكاتهم 
ومحارصة الحريـق ومنعه من االنتشـار.املناورة 
بـكل  املقاييـس  كل  وانخـراط  اهتمـام  نالـت 
جديـة يف املنـاورة وتفاعلهـم اإليجابـي وأدائهم 
لـألدوار املنوطـة بهـم والتي تتطلبتهـا مثل هذه 
للوقـوف  االسـتثنائية.وكانت فرصـة  الظـروف 
عـى مدى جاهزيـة هـذه املقاييـس الثالثة عر 
ضمـن املخطط البلـدي لتنظيم النجـدات، ومدى 
مرونتهـا يف التصـدي ملختلـف أنـواع األخطـار 
الكـربى املحصـاة يف املنطقة، بهـدف التقليل من 
حدتهـا والتحكـم فيهـا يف وقـت وجيـز وبأخف 
األرضار.أمـا عـن منـاورة نفـس اليـوم ببلديـة 
قجـال، والتـي أرشفـت عليهـا السـيدة رئيسـة 
دائـرة قجـال والسـيد رئيـس املجلس الشـعبي 
البلـدي بحضـور كل املعنيـن بمخطـط النجدة 
البلـدي، كانـت تحاكـي وقـوع زلزال متوسـط 
قجـال،  بلديـة  جنـوب  يوسـف  بجبـل  الشـدة 
مخلفـا هلعـا يف وسـط السـكان وانهيـار جزئي 
لبنايـات سـكنية وتصدعـات يف أخـرى بمركـز 
البلديـة كمـا أدى إىل تعـرض ثالثـة أشـخاص 
التـدرب  شـملت  متعددة.املنـاورة  إصابـات  إىل 
عـى انقـاذ الضحايـا باسـتخراجهم مـن تحت 
األنقـاض وإخراجهم مـن البنايات ثم اسـعافهم 
عـى مسـتوى املركـز الطبـي املتقدم مـع اجالء 
الخطـري منهـا إىل املؤسسـات الصحيـة، كما تم 
التـدرب عـى التنسـيق واإلتصـال بن مسـؤويل 
الكارثـة  مخلفـات  وتسـيري  إدارة  يف  املقاييـس 
بلديـة جميلـة أرشف  األرواح.ويف  حفاظـا عـى 
السـيد رئيس املجلس الشـعبي البلـدي بحضور  

كل الجهـات املعنيـة عـى تنفيذ منـاورة يف إطار 
تفعيـل مخطـط النجـدة تحاكـي حـدوث زلزال 
بشـدة 4,3 عـى سـلم ريشـر بنواحـي بلديـة 
جميلـة عـى السـاعة 13و40د، خلـف فزعـا يف 
وسـط السـاكنة وتـرر لبنايات سـكنية بحي 
السـعادة ما أدى إىل تسـجيل وفاة شخص واحد 
وتعـرض ثالثـة آخريـن إىل إصابات متعـددة... 
املنـاورة شـملت التـدرب عـى انقـاذ الضحايـا 
وانتشـال الجثـة مـن تحـت األنقاض واسـعاف 
االسـتعجالية  الحـاالت  ترتيـب  مـع  املصابـن 
الجـالء الخطـري منهـا إىل املؤسسـات الصحيـة، 
كمـا تـم التـدرب عـى التنسـيق واإلتصـال بن 
إدارة وتسـيري مخلفـات  مسـؤويل املقاييـس يف 
تـم  التـي  األوىل  املنـاورة  الكارثة.وبخصـوص 
تنفيذهـا هذا العـام يف هـذا اإلطـار، فقد أرشف 
عليهـا رئيـس املجلـس الشـعبي البلـدي بنـي 
فـودة بحضـور رئيس دائـرة جميلة ومسـؤويل 
مقاييـس التدخـل يف مخطـط النجـدة البلـدي، 
تمثيـل لزلـزال يـرب بنواحـي املنطقـة، نجم 
املبانـي  انهيـارات جزئيـة وتصدعـات يف  عنـه 
التـدرب عـى  ونشـوب حريق.املنـاورة شـملت 
وانتشـال  الضحايـا  وانقـاذ  الحريـق  إخمـاد 
الجثـث من تحـت األنقـاض واسـعاف املصابن 
مـع ترتيـب األولويات الجـالء الحـاالت الخطرية 
التـدرب عـى  العلمـة، كمـا تـم  إىل مستشـفى 
مسـؤويل  بـن  امليدانـي  واإلتصـال  التنسـيق 
املقاييـس والتعـاون عى إدارة وتسـيري مخلفات 
الكارثـة، التي ال يمكـن تجاوزهـا إال بالتضحية 
ملسـنا  العمـوم  املجهودات.عـى  وتكاثـف 
مجهـودات كبـرية بذلـت وتبـذل من طـرف كل 
الهيئـات املعنيـة يف التخطيـط والتحضري العمي 
يف سـبيل تكثيـف تنسـيق العمل امليدانـي وأخذ 
األمـور بجديـة واهتمـام والتـي تتطلبها ظروف 
وأبناءنـا  للمواطنـن  حضـور  مـع  الكارثـة، 
التالميـذ، عنارص الكشـافة االسـالمية الجزائرية 
وبعـض الجمعيـات النشـطة ومرافقـة إعالمية.

و�شع حد لثالثة اأ�شخا�ش يروجون للموؤثرات العقلية  ب�شطيف
فرقة البحث والتدخل بالمصلحة الوالئية للشرطة القضائية 

االتصـال  ملخطـط  تنفيـذا 
الشـعبي  الوطنـي  للجيـش 
ويف   ،2022-2023 لسـنة 
إطـار التواصـل مـع وسـائل 
نظمـت  الوطنيـة،  اإلعـالم 
لفائـدة  إعالميـة  زيـارة 
اإلعـالم  وسـائل  مختلـف 
الوطنيـة عـى مسـتوى مركز 
املضـاد  للدفـاع  التدريـب 
أحمـد  الشـهيد:  للطائـرات 
/ن.ع.4،  باألغـواط  التاوتـي 
وهذا يـوم 14 مـارس 2023. 
الزيـارة كانـت فرصـة ملمثـي 
األرسة اإلعالميـة لزيارة املرافق 
والرياضيـة  البيداغوجيـة 
يتوفـر  التـي  والرفيهيـة 
عليهـا املركـز، كما سـمح هذا 

لـألرسة  االتصـايل  النشـاط 
اإلعالميـة بمتابعـة عروض يف 
الفنون القتاليـة ومناورات من 
مختلـف التخصصـات نفذهـا 
طلبـة وإطـارات املركـز عـى 
التحكـم  مـن  عـايل  مسـتوى 
بذلـك  عاكسـن  واإلحرافيـة، 
الذيـن  التدريـب  مسـتوى  
يحضـون بـه يف هـذه الهيكل 
التكوينـي. مـن جهتهـم عـرب 
عـن  اإلعالميـة  األرسة  ممثلـو 
النشـطات  لهذه  استحسـانهم 
وإعجابهـم  االتصاليـة 
العـايل  اإلحـرايف  وباملسـتوى 
التكويـن  إليـه  وصـل  الـذي 

باملركـز. 
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االحتــالل  قــوات  اقتحمــت 
الصهيونــي، قريــة تعنــك، غــرب 
جنــن، حســبما أفــادت بــه وكالة 

ــا(. ــطينية )وف ــاء الفلس األنب
ــوات  ــأن ق ــدر، ب ــاد املص وأف
بتعزيــزات  قامــت  االحتــالل 
قريــة  اقتحمــت  عســكرية، 
ــيط  ــة تمش ــنت حمل ــك، وش تعن
ــن أي  ــغ ع ــش، دون أن يبل وتفتي

اعتقــاالت. ويف ســياق متصــل، 
كثفــت  قــوات االحتــالل مــن 
تواجدهــا العســكري، ونــرت 
ــون، يف  قناصــة بــن كــروم الزيت
محيــط قريتــي، زبوبــا، ورمانــة، 
ســالم  معســكر  بمحــاذاة 
ــوات  ــار إىل أن ق ــكري. يش العس
قامــت  الصهيونــي  االحتــالل 
خــالل األســابيع األخــرية بتصعيد 

انتهاكاتهــا وحملــة اعتقاالتهــا 
الفلســطيني،  الشــعب  بحــق 
ــا  ــرية مداهماته ــن وت ــت م ورفع
ــدات  ــرى والبل ــا للق واقتحاماته
والقــدس  الغربيــة  بالضفــة 
ــلة  ــن سلس ــن، وزادت م املحتلت
النشــطاء  بحــق  اعتقاالتهــا 

الفلســطينين. والشــباب 

فلسطين: 

قوات االحتالل ال�شهيوني تقتحم قرية تعنك غرب جنين

يتوقـع أن تتجـّدد االحتجاجـات خالل 
عطلـة نهايـة األسـبوع يف فرنسـا بعـد 
تمريـر السـلطة التنفيذية قانـون إصالح 
يف  تصويـت  دون  مـن  التقاعـد  نظـام 
تفاقـم  إىل  أدى  مـا  الوطنيـة،  الجمعيـة 
الغضـب االجتماعـي وإىل تقديـم نـواب 
اقراحـن لحجـب الثقـة عـن الحكومـة 

الغارقـة يف أزمـة سياسـية.
أتـى االقراحـان بمثابـة رد عـى قرار 
ماكـرون  إيمانويـل  الفرنـيس  الرئيـس 
الخميـس االسـتناد إىل املـادة 49.3 مـن 
نـّص  بتبنّـي  تسـمح  التـي  الدسـتور 
الجمعيـة  يف  عليـه  التصويـت  دون  مـن 
الوطنيـة، مـا لـم يـؤدِّ اقـراٌح بحجـب 

بالحكومـة. اإلطاحـة  إىل  الثقـة 
ودعـت النقابات العماليـة إىل تظاهرات 
مـن  تاسـع  يـوم  وإىل  واألحـد،  السـبت 
 23 الخميـس  والتظاهـرات  اإلرضابـات 
مـارس، احتجاجـاً عـى اإلصـالح الـذي 
ينـص البنـد الرئيـيس فيه عى رفع سـن 
التقاعـد القانونيـة مـن 62 إىل 64 عاما.

ويربز شـبه إجمـاع عى اعتبـار اللجوء 
نكسـة  الدسـتور  مـن   49.3 املـادة  إىل 
بالنسـبة إىل ماكـرون الذي َرَهـن رصيده 
السـيايس يف سـبيل هـذا اإلصـالح جاعالً 
الرئاسـية  واليتـه  مشـاريع  أبـرز  منـه 

. نية لثا ا
أعمـال  حـدوث  مـن  الخشـية  ورغـم 
يف  املتظاهريـن  آالف  تجمـع  عنـف، 
مثـل  باريـس،  يف  الكونكـورد  سـاحة 
اليـوم السـابق، لالحتجاج أمـام الجمعية 
الوطنيـة وقرص اإلليزيه الرئايس. وأشـعل 
متظاهـرون النار وشـهدت األجـواء توتراً 
حـن تدخلـت الرطة مـع حلـول الليل، 

وفًقـا ملراسـي وكالـة فرانـس بـرس.
زجاجـات  املتظاهريـن  مئـات  ورمـى 
ومفرقعـات عـى عنـارص الرطـة الذين 
للدمـوع،  املسـيل  الغـاز  بإطـالق  ردوا 
هطـول  مـع  املـكان،  إخـالء  محاولـن 

املطـر.
وأعلنـت الرطـة اعتقال 61 شـخًصا. 
وقـال جـان للحشـود وسـط التصفيـق، 
اسـمه  عـن  يكشـف  لـم  طالـب  وهـو 
الكامـل، "نفذنـا أيامـاً مـن اإلرضابـات 

الجيـدة، لكننـا حاليـاً نحتـاج إىل تحّرك 
لنـا،  "بالنسـبة  وأضـاف  هجومـي". 
التكتـل النقابـي مـات! إنهـا بدايـة أمور 

أخـرى!".
البـالد،  وسـط  رشق  يف  ليـون  يف   "
اقتحم متظاهـرون مقر بلديـة و"حاولوا 
إرضام النـار"، لكـن تمكنـت الرطة من 
إخمـاد الحريق عـى الفـور، وأوقفت 36 

شـخًصا، بحسـب مـا ذكرت.
ونُظمـت تجمعـات يف مـدن عديدة، من 
ليـل يف الشـمال، إىل بـوردو يف الغـرب، 
حيـث  الـرق  يف  بسراسـبورغ  مـروراً 
"تدهـور" الوضـع، بحسـب مـا أكـدت 

الرطـة.
وقـال فيليـب ميـالن لوكالـة فرانـس 
بـرس، وهـو أسـتاذ يف مدرسـة ثانويـة 
يف ريـن )غـرب( حيـث تظاهـر أكثر من 
ألفي شـخص، إن اسـتخدام املـادة 49.3 
"بمثابـة إهانـة. لـم يسـتمعوا إلينـا منذ 

أسـابيع، مـا أثـار غضباً كبـرياً".
وسـتنظر الجمعيـة الوطنية الفرنسـية 
عـن  الثقـة  حجـب  باقراحـي  االثنـن  
مصـادر  قالـت  مـا  بحسـب  الحكومـة، 

برملانيـة.
وقـّدم أحـد االقراحـن الجمعـة نواب 
مجموعـة "ليـوت" املسـتقلة و"تشـارك 
فيـه أحـزاب عـدة". وشـارك نـواب مـن 
ائتـالف "نوبـس" اليسـاري يف التوقيـع 
عـى هـذا االقـراح الـذي يندد بــ"ذروة 

اإلنـكار غـري املقبـول للديموقراطيـة".
كذلـك قـّدم نواب مـن حـزب "التجمع 
بزعامـة  املتطـرف  اليمينـي  الوطنـي" 

آخـر  اقراًحـا  بدورهـم  لوبـن،  ماريـن 
لحجـب الثقـة، مؤكدين أنهم سـيصوتون 
الثقـة  حجـب  اقراحـات  كل  "لصالـح 

املقدمـة".
وكـرر األمن العام لنقابـة )يس إف دي 
تـي( لـوران بريجيه الجمعـة تحذيره من 
تفاقـم الغضـب يف البـالد، ودعـا الرئيس 

الفرنـيس إىل "سـحب اإلصالح".
الحكومـة  وإلسـقاط  "خطـؤه"-   -
يف  املطلقـة  األكثريـة  تصـّوت  أن  يجـب 
الجمعيـة الوطنيـة عـى اقـراح لحجـب 
287 صوتًـا. ويتطلـب ذلـك  أي  الثقـة، 
أن يصـوت حـواىل ثالثـن نائبًـا يمينيًـا 
أصـل  )مـن  الجمهوريـن  حـزب  مـن 
يجمـع  أن  ويتوقـع  االقـراح.  عـى   )61
اقراح "ليـوت" أصوات أطـراف مختلفة 

الوطنـي". "التجمـع  اقـراح  بخـالف 
رفـع  الفرنسـية  الحكومـة  واختـارت 
سـّن التقاعد القانوني اسـتجابة للتدهور 
املـايل الـذي تشـهده صناديـق التقاعـد، 

ولشـيخوخة السـكان.
وفرنسـا مـن الـدول األوروبيـة التـي 
تعتمـد أدنـى سـن للتقاعد، مـع العلم أن 
أنظمـة التقاعـد يف مختلـف الـدول غـري 

للمقارنـة بشـكل كامل. قابلـة 
وتُظهـر مختلـف اسـتطالعات الـرأي 
هـذا  تعـارض  الفرنسـين  غالبيـة  أّن 
اإلصـالح، رغـم أّن عـدد املتظاهريـن يف 
الشـوارع واملربن عن العمـل انخفض 

الوقت. مـرور  مـع 

أعلــن األمــن العــام لألمــم املتحــدة 
الجنــرال  تعيــن  غوترييــش،  انطونيــو 
ــى رأس  ــش، ع ــن بنغالدي ــن م ــر األحس فخ
ــتفتاء يف  ــم االس ــدة لتنظي ــم املتح ــة األم بعث
ــبما  ــو(، حس ــة )مينورس ــراء الغربي الصح

ــدة. ــم املتح ــان لألم ــه بي ــاد ب أف
عــى  نــر  الــذي  البيــان  وأوضــح 
ــن  ــر األحس ــدة، أن فخ ــم املتح ــع األم موق
ســيخلف نظــريه الباكســتاني الجنــرال 
ــه  ــيكمل مهمت ــذي س ــن، ال ــاء الرحم ضي
ــر  ــم فخ ــاري. وراك ــارس الج ــة م يف نهاي
ــن 34  ــد م ــدى أزي ــى م ــربة ع ــن، خ األحس
ــادة العســكرية، ســواء  عامــا يف مجــال القي
ــش  ــوف جي ــي يف صف ــد الوطن ــى الصعي ع

ــدويل. ــد ال ــى الصعي ــش أو ع بنغالدي
وكان ضابطــا عامــا، قائــد فرقــة املشــاة 
ــازار يف  العــارشة، وقائــد منطقــة كوكــس ب
ــدا  ــكرية، وقائ ــش العس ــة بنغالدي أكاديمي

ــاة. ــة املش ــة 16 و69 أللوي ــا للفرق أيض
ــتخبارات  ــر االس ــب مدي ــوىل منص ــا ت كم
ــالده.  ــش ب ــادة أركان جي ــكرية يف قي العس
وعمــل كملحــق عســكري للمفوضيــة العليــا 
ــد. وعمــل الســيد  ــالده يف نيودلهــي بالهن لب
فخــر االحســن، أيضــا ضمــن بعثتــن 

ــدة يف  ــم املتح ــة لألم ــالم التابع ــظ الس لحف
ــو  ــة الكونغ ــال وجمهوري ــن الصوم كل م
الديمقراطيــة. والجنــرال فخــر االحســن 
حاصــل عــى درجــة املاجســتري يف التطويــر 
ــة. ودرجــة املاجســتري يف الدراســات الدفاعي

عـربت روسـيا عـن سـخريتها مـن 
الدوليـة  الجنائيـة  املحكمـة  قـرار 
بتوقيـف الرئيـس فالديمـري بوتن بعد 
اتهامـه  "باملسـؤولية يف جرائم حرب" 

أوكرانيـا.  يف  ارتكبـت 
وزارة  باسـم  املتحدثـة  وقالـت 
الخارجية الروسـية ماريـا زاخاروفا يف 
رسـالة عرب تطبيق تلغـرام إن "قرارات 
عديمـة  الدوليـة  الجنائيـة  املحكمـة 
لبلدنـا... وباطلـة".  بالنسـبة  األهميـة 
وروسـيا ال تعـرف بالقانون األسـايس 
وليسـت  الدوليـة  الجنائيـة  للمحكمـة 

عضـًوا يف نظـام رومـا التأسـييس.

وزارة  باسـم  املتحدثـة  وصفـت 
الخارجيـة الروسـية ماريـا زاخاروفـا 
عـرب تلغرام قـرارات املحكمـة الجنائية 
األهميـة"  "عديمـة  بأنهـا  الدوليـة  
و"باطلـة قانونيـا"، بعـد اإلعـالن عن 
إصـدار مذكـرة توقيـف بحـق الرئيس 
فالديمـري بوتـن  وقالـت زاخاروفـا إن 
الدوليـة  الجنائيـة  املحكمـة  "قـرارات 

لبلدنـا". بالنسـبة  األهميـة  عديمـة 
"روسـيا  أن  زاخاروفـا  وتابعـت     
ليسـت طرفـا يف نظـام روما األسـايس 
وليسـت  الدوليـة  الجنائيـة  للمحكمـة 
عليهـا التزامـات بموجبـه"، موضحـة 

أن موسـكو "ال تتعاون" مـع املحكمة. 
وقالـت إن مذكـرات "التوقيف الصادرة 
عـن املحكمـة الجنائيـة الدوليـة باطلة 

لروسـيا. بالنسـبة  قانونيا" 
   نظـام رومـا األسـايس هـو النـص 
التأسـييس للمحكمـة الجنائيـة الدولية 
التـي يقـع مقرهـا يف الهـاي بهولنـدا.    
بدوره، قـال املتحـدث باسـم الكرملن 
إن  للصحفيـن  بيسـكوف  ديمـري 
"روسـيا عـى غـرار عـدد مـن الـدول 
األخـرى ال تعـرف باختصـاص هـذه 
املحكمـة، وبالتـايل مـن وجهـة النظـر 
القانونيـة، فإن قـرارات هـذه املحكمة 

باطلـة".    مـن جهتها، قالـت مفوضة 
حقـوق الطفولة الروسـية ماريـا لفوفا 
أيضـا مذكـرة  التـي صـدرت بحقهـا 
توقيـف مـن املحكمـة، "فرضـت عـي 
حتـى  الـدول،  جميـع  مـن  عقوبـات 
اليابـان، واآلن مذكـرة توقيـف... لكننا 
سـنواصل عملنـا"، وفق مـا نقلت عنها 
وكالة ريا نوفوسـتي لألنبـاء. وأضافت 
املجتمـع  أن  الجميـل  "مـن  سـاخرة 
الـدويل قـد قّدر عملنـا ملسـاعدة أطفال 
مناطـق  يف  نركهـم  ال  وأننـا  بالدنـا 
العمليـات العسـكرية ونخرجهم منها".
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دولي

ــة  ــر الخارجي ــد وزي أك
ــكري  ــامح ش ــرصي س امل
ــود  ــي مول ــريه الرك ونظ
ــعي  ــو، ، س ــش أوغل جاوي
تطبيــع  إىل  بلديهمــا 
ــدء  ــا، وب ــات بينهم العالق
مــن  جديــدة  مرحلــة 

التعــاون.
ــالل  ــكري، خ ــال ش وق
ــرك  ــي مش ــر صحف مؤتم
أوغلــو  جاويــش  مــع 
بــالده  إن  بالقاهــرة، 
ــع  ــل تطبي ــن أج ــل م تعم
تركيــا  مــع  العالقــات 
وبــدء مرحلــة جديــدة مــن 

املشــرك. التعــاون 
ــيجري  ــه س ــاف أن وأض
العمــل عــى إعــادة تبــادل 
الســفراء خــالل الفــرة 
جهتــه،  مــن  املقبلــة. 
أوغلــو  جاويــش  أكــد 
أن بــالده ســتعمل عــى 
إعــادة تبــادل الســفراء 
ــرة  ــالل الف ــرص خ ــع م م
ــود  ــريا إىل وج ــة، مش املقبل
إرادة سياســية جــادة مــن 
ــات. ــر العالق ــل تطوي أج
شــكري  ووصــف 
نظــريه  مــع  املباحثــات 
ــفافة،  ــي باملهمة والش الرك
أرضيــة  "لدينــا  وقــال 
ــة  ــى ثق ــن ع ــة ونح صلب
بأننــا سنســتعيد العالقــات 
مــع تركيــا بشــكل قــوي".

وتابــع وزيــر الخارجيــة 
ــكري  ــامح ش ــرصي س امل
ــر  ــة لتطوي ــاك رغب أن هن
واســتعادة  العالقــات 
كل  عــى  زخمهــا 
السياســية  املســتويات 
واالقتصاديــة، وقــال إن كل 
املجــاالت مفتوحــة يف إطــار 
لتنميــة  املشــركة  اإلرادة 
ــع  ــا م ــات وتطويره العالق

تركيــا.
يف  شــكري  وأشــار 
الســياق إىل أن العالقــات 
االقتصاديــة بــن مــرص 
وتركيــا لهــا مكانــة مهمــة 
ــر  ــذي م ــور ال ــم الفت رغ

الثنائيــة. بالعالقــات 
قــال  جانبــه،  مــن 
إنــه  أوغلــو  جاويــش 
اللقــاء  خــالل  جــرى 
ــا  ــاون يف قضاي ــث التع بح
والطاقــة  االقتصــاد 
العســكري،  واملجــال 
ــن  ــى التضام ــد ع والتأكي
ــرة  ــوع إىل ف ــدم الرج وع

العالقــات. يف  التوتــر 
ــن  ــار إىل أن الرئيس وأش
ــب  ــرصي، رج ــي وامل الرك
وعبــد  أردوغــان  طيــب 
ــدا  ــييس، تعه ــاح الس الفت
ــة  ــا بالدوح ــالل لقائهم خ
ــايض بتطوير  ــرب امل يف نوفم
ــا. ــن بلديهم ــات ب العالق

م�شر وتركيا .... بدء 
مرحلة جديدة من التعاون

وجود إرادة سياسية جادة من أجل 
تطوير العالقات

  ق د

  ق د
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والفنـون،  الثقافـة  وزيـرة  أكـدت 
صوريـة مولوجـي  عـى أهميـة التبادالت 
الثقافيـة مـع مـرص ورضورة تعزيزهـا 
وتطويرهـا, داعيـة باملناسـبة إىل االنفتاح 

الثقـايف بـن الـدول العربيـة.
والفنـون،  الثقافـة  وزيـرة  اسـتقبلت 
الـوزارة،  بمقـر  مولوجـي،   صوريـة 
لـدى  العربيـة  مـرص  جمهوريـة  سـفري 
الجزائـر، مختـار جميـل توفيـق وريدة، 
حيـث اسـتعرض الطرفان حالـة عالقات 
التعـاون والراكـة بـن الجزائـر ومرص 
املوصوفـة  والفنـون  الثقافـة  مجـال  يف 
وآفـاق  "املمتـازة"  و  "التاريخيـة"  ب 
تعزيزها، حسـبما جـاء يف بيان للـوزارة.

و أكـدت الوزيـرة عى أهميـة التبادالت 
الثقافيـة مـع مـرص ورضورة تعزيزهـا 
وتطويرهـا, داعيـة باملناسـبة إىل االنفتاح 

الثقـايف بـن الـدول العربية.
البيـان,  حسـب  الطرفـان,  ناقـش  و 

أوجـه التعـاون األخـرى املتعلقـة بتبادل 
الخـربات وتعزيـز اإلطـار القانونـي الذي 
يحكـم التعـاون بـن البلديـن يف مجـال 
الثقافـة والفنون, خاصة مـن خالل إعادة 
واملهرجانـات  الفعاليـات  إطـالق بعـض 
العربيـة واالقليميـة ووضع سـبل إلرشاك 
الفنانـن واملثقفـن الجزائرين واملرصين 

. فيها

املـرصي  السـفري  نـوه  جهتـه,  مـن 
بالحركـة الثقافية التي تشـهدها الجزائر, 
مثمنـا كل املجهـودات التـي تقـوم بهـا 
وزارة الثقافـة والفنـون, كمـا أعلـن عـن 
عالقـات  وتوسـيع  "تعزيـز  يف  رغبتـه 
التعـاون بـن الجزائـر وبـالده يف املجال 
الثقـايف وإقامـة رشاكة متبادلـة املنفعة".

ــم،  ــان املعظ ــهر رمض ــبة ش  بمناس
للثقافــة  الوطنــي  الديــوان  أعــد 
مــن  ثريــا  برنامجــا   , اإلعــالم  و 
النشــاطات املوســيقية مســتوحى مــن 
الــراث  الجزائــري, يتــم احياؤهــا 
بعــدة مــدن البــالد, حســبما علــم مــن 

ــوان. الدي
ــرار كل  ــى غ ــوان ع ــد الدي ــد اع وق
ســنة, برنامجــا ثريــا للموســيقى 
عــروض  و  واالندلســية,  الشــعبية 
مرسحيــة و معــارض و حفالت إنشــاد 
و شــعر, عــى مســتوى  قاعاتــه بــكل 
ــازة و  ــة وتيب ــر العاصم ــن الجزائ م
ــرداس و  ــران و بوم ــنطينة و وه قس

ــة. بجاي
ــا ســيتم يف 23 مــارس, تدشــن  كم
ــة  ــم الديني ــص للمعال ــرض مخص مع
مســتوى  عــى  وذلــك  الجزائريــة 
املركــب الثقــايف "عبــد الوهاب ســليم" 
ــيلتقي  ــن س ــازة(, يف ح ــنوة )تيب بش
ــماء  ــعبي باألس ــيقى الش ــاق موس عش
ــوع الغنائــي عــى  ــارزة يف هــذا الن الب
ــر  ــس بالجزائ ــة االطل ــتوى قاع مس
العاصمــة. وســيصعد عــى ركــح هــذه 
ــداء  ــة, ابت ــهرية بالعاصم ــة الش القاع
ــارزون  ــون ب ــارس, فنان ــن 25 م م
عــى غــرار عبــد القــادر شــاعو, 

و عبــد الرحمــن القبــي, و مهــدي 
طمــاش, و كمــال  عزيــز, و ســيد عــي 

ــس.  ــم العنقي ــس, و حكي دري
ــيقي  ــراث املوس ــيكون ال ــا س كم
ــتوى  ــى مس ــد ع ــنطيني يف املوع القس
ــن  ــك م ــاي", و  ذل ــد ب ــة "احم قاع
خــالل فنانــن مرموقــن, عــى غــرار 
عــدالن فرقانــي, فيمــا ســتحتضن 
ــاطات  ــران, نش ــرب" بوه ــة "املغ قاع
املوســيقية  الجمعيــات  عديــد 
ــة"  ــن باج ــرار "اب ــى غ ــية ع االندلس

ــوه  ــك الوج ــن", او كذل ــل الف و "اه
ــارزة للمــدارس االندلســية,  ــة الب الفني
ســيما منهــا ليــى بورصــايل و حســناء 

ــي. ــاس ريغ ــي و عب هن
الــذي  الربنامــج  وســيتضمن 
ــازة,  ــارس بتيب ــوم 23 م ــيفتتح ي س
ــاركة900   ــال و مش ــا لألطف 48 عرض
موســيقي و شــاعر و رســام و ذلــك اىل 

ــل. ــل املقب ــة 18 ابري غاي

املغنيـة  بـأداء  الجمهـور  اسـتمتع 
االيطاليـة "فلـو"  التـي أحيـت حفـالً 
بالجزائـر  "Canzoni di sale" أمـام 

غفـري. جمهـور 
الـذي نظمتـه  الحفـل  أقيـم هـذا  و 
بالتنسـيق  بالجزائـر  ايطاليـا  سـفارة 
الديـن  محـي  الوطنـي  املـرسح  مـع 
مـن  سـاعة  مـدار  عـى  بشـطارزي, 
الزمـن بقاعة العـروض مصطفى كاتب 
باملـرسح الوطنـي. و قدمـت الفنانـة " 
فلـو" املعروفـة يف السـاحة املوسـيقية 
االيطاليـة الجديدة بأغنيـة " أريد" التي 
تعـرب عن رغبة سـكان نابـويل و جنوب 

ايطاليـا تحـت تصفيقـات الجمهور. و 
قـد أعربت املطربـة االيطاليـة التي تحل 
" سـعادتها  بالجزائـر ألول مـرة عـن 
أمـام  للغنـاء  و  الجزائـر  يف  لوجودهـا 
املغنيـة  أدت  كمـا   . ذواق"  جمهـور 
أخـرى  أغانـي  عـر  نحـو  االيطاليـة 
املسـتوحاة و املكرسـة لعشـاق البحر و 
روح البحـر املتوسـط الـذي يعتـرب أحد 
عوامـل التقـارب بن شـعوب الضفتن. 
و كانـت املفاجـأة يف هذا الحفـل عندما 
العازفـن  و  االيطاليـة  املغنيـة  تركـت 
معهـا املـرسح للضيفـن ياسـن عاللة 
القيتـارة و رمـزي بلحـراث  آلـة  عـى 

عـى الكمـان و همـا طالبـن باملعهـد 
الوطنـي العـايل للموسـيقى اللذين قدما 
عاشـق   " و  الغزيـل"  وحـد   " أغنيـة 
ممحـون" تحـت تصفيـات الجمهـور. 
و قـد اسـتمتع الجمهـور بهـذا الحفـل 
الـذي حـره سـفري ايطاليـا بالجزائر 
عـن  ممثلـون  و  بولييـزي  جيوفانـي 
مختلف البعثـات الدبلوماسـية املعتمدة 
يف الجزائـر الذيـن وجهت لهـم الدعوى 
لحضور الحفـل و مديرة املعهـد الثقايف 

االيطـايل أنطونيـا غرانـدي .
و تعتـرب فلوريانـا كانجيانـو املعرفة 
باسـم "فلـو" كاتبـة اغانـي و مؤلفـة 

ذات صـوت شـجي تمتع بـه الحضور. 
و قـد شـاركت فلـو التـي تحصلت عى 
عـدة جوائز يف تظاهـرات دولية كبرية و 
أنتجـت العديد مـن املوسـيقى الصوتية 
للسـينما و املـرسح حيث شـاركت أيضا 
يف العديـد مـن التسـجيالت مع أسـماء 
المعة يف املوسـيقى و األغانـي االيطالية.

ألبومـات  أربعـة  أيضـا  و بحوزتهـا 
 D'amore e di altre cose"
 Le mois" و   )irreversibli" )2014
"الكذبـة"  و   )du Rosaire" )2015
)2018( و " 31 سـافيتوتي" ) 2020( 

.

ــايل  ــي الع ــد الوطن ــرف املعه ع
ملهــن فنــون العــرض والســمعي 
بالجزائــر  )إيســماس(  البــرصي 
ــة  ــام املرسحي ــاح األي ــة  افتت العاصم
الوطنيــة الثانيــة لطلبــة أقســام 
ــابق  ــتاذ الس ــم األس ــون بتكري الفن
ــل  ــي الراح ــون املرسح ــد املك باملعه
عمــر معيــوف. و عــرف حفــل 
ــاتذة  ــره أس ــذي ح ــاح، ال االفتت
ــن  ــد وم ــن املعه ــون م ــة فن وطلب
مختلــف الواليــات، تقديــم مداخــالت 
ــالء  ــن زم ــد م ــرف العدي ــن ط م

أســاتذة  مــن  معيــوف  الراحــل 
والذيــن  طلبــة  وايضــا  باملعهــد 
كان  الراحــل  أن  عــى  أجمعــوا 
"مكونــا مبدعــا وعمالقــا" ومــن 
ــن  ــاتذة املكون ــرز األس ــن وأب "أحس
الذيــن مــروا عــى املعهــد وخصوصــا 
ــر  ــل عم ــل". الراح ــال التمثي يف مج
معيــوف تخــرج مــن املعهــد الوطني 
للفنــون الدراميــة والكوريغرافيــا 
ــابقة  ــمية الس ــان )التس ــربج الكيف ب
إليســماس( يف منتصــف الســبعينات 
ــوفييتي  ــاد الس ــل إىل االتح ــم انتق ث

ليــدرس اإلخــراج والتمثيــل باملعهــد 
الــدويل للفنــون املرسحيــة بموســكو.
ــات  ــن الدراس ــه م ــد انتهائ و بع
ــق  ــر والتح ــاد إىل الجزائ ــا ع العلي
باملعهــد العــايل ملهــن فنــون العرض 
)إيســماس(  البــرصي  والســمعي 
ــن  ــن ممثل ــون فنان ــدرس ويك لي
إىل غايــة تقاعــده منــذ ســنوات، 
وقــد بقــي رغــم ذلــك مرتبطــا 
بمجــال البحــث والكتابــة عــن الفــن 
ــد،  ــر املعه ــال مدي ــي. و ق املرسح
ــذه  ــاح ه ــراس، يف افتت ــد بوك محم

التظاهــرة أن هــذه األخرية "مناســبة 
ــتفادة  ــل كل يشء ولالس ــي قب للتالق
ــم  ــذي يض ــج ال ــن الربنام ــا م أيض
ــات  ــدوات والورش ــن الن ــد م العدي
ــا أن  ــروض"، مضيف ــة والع التكويني
هــذه الطبعــة "تكــرم أيضــا الراحــل 
ــن  ــد م ــو واح ــوف وه ــر معي عم
أهــم املكونــن يف تاريــخ املعهــد". و 
ســتعرف هــذه األيــام مشــاركة فرق 
ــات  ــف الجامع ــن مختل ــة م مرسحي
غــرار  عــى  متنوعــة  بعــروض 
ــة  ــن جامع ــون" م ــة أنتيغ "رصخ

بمعســكر  اســطمبويل  مصطفــى 
ــة  ــن جامع ــية" م ــوس وحش و"طق
ــروب  ــعيدة و"ه ــوالي بس ــر م طاه
جامعــة  مــن  الشــمس"  قــرص 
ــذه  ــتعرف ه ــا س ــنطينة 3. كم قس
الطبعــة، التــي تســتمر فعالياتهــا إىل 
ــم  ــاري، تنظي ــارس الج ــة 20 م غاي
ــات  ــدوات والورش ــن الن ــد م العدي
التكوينيــة مــن تنشــيط أســاتذة 
ــف  ــن مختل ــد وم ــن املعه ــون م فن

ــات. الوالي
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شـهدت بقاعـة دار الثقافـة 
بسـطيف  بومديـن  هـواري 
افتتـاح فعاليات األيـام الوطنية 
للثقافـة واإلنشـاد, أمتعت فيها 
فرقـة ''الفـردوس'' من األغواط 
الجمهـور الحـارض بجملـة من 

األناشـيد الدينيـة والوطنيـة.
افتتـاح  وقـد اسـتهل حفـل 
هذه التظاهـرة املنظمة بمبادرة 
الثقافيـة''  ''الـراث  لجمعيـة 
بالتنسـيق مع املجلس الشـعبي 
بوصلـة  سـطيف  لبلديـة 
الرسـول   مـدح  يف  انشـادية 
صـى اللـه عليه وسـلم بعنوان: 
نالـت  املختـار"  أيهـا  "يـا 
إعجـاب الجمهـور الـذي أبدى 
تجاوبـا أضفى جوا فنيـا رائعا 

بالقاعـة.
وواصلـت الفرقـة بعنارصها 
الصوتـي  إبداعهـا  الشـابة 
دقيقـة  األربعـن  فاقـت  ملـدة 
واألداء  الصـوت  فيهـا  امتـزج 
غـرار  عـى  وطنيـة  بأناشـيد 
و''خـري  املفـدى"  "وطنـي 
أرض" و"ثـورة" و"نحبـوك يا 
بالدي" باإلضافة إىل أنشـودتن 
القضيـة  حـول  مؤثرتـن 
يـا  "أال  وهمـا  الفلسـطينية 
ريـاح" و"شـبل غـزة" تفاعل 
معهـا الحضـور بشـكل الفت.

باعتـالء  الحفـل  وتواصـل 
املنشـد عبـد الرحمـان بوحبيلة 
الركـح  قسـنطينة  واليـة  مـن 

وصـالت  عـدة  أدى  الـذي 
إنشـاديه عـى غـرار "جزائر يا 
بـالدي" كلمـات الشـاعرة ليى 
"أمـة  بعنـوان  وآخـر  لعويـر 
رائـدة للقـدس عائـدة" تغنـى 
الفلسـطينية. بالقضيـة  فيهـا 
وذكر رئيـس جمعية ''الراث 
الثقافيـة'' لطفـي بـن كحيلـة 
التـي  التظاهـرة  هـذه  بـأن 
تحمـل شـعار "آفـاق وأمجاد" 
تعـد فرصة ملـزج ذاكرتـي عيد 
النرص 19 مـارس ويوم األرض 
الفلسـطيني 30 مـارس بهدف 
التبـادل الثقـايف بـن الشـعبن 
الجزائـري والفلسـطيني الفتـا 
إىل أن فرقـة "عشـاق األقـىص" 
الفلسـطينية تشـارك ألول مرة 
يف  رشف  كضيـف  الجزائـر  يف 
طبعتهـا  يف  التظاهـرة  هـذه 

األوىل.
التظاهـرة  هـذه  وسـتتيح 
الثقافيـة والفنيـة التـي حـر 
مـن  كل  إطـارات  افتتاحهـا 
للثقافـة  املحليـة  املديريـة 
الثقافـة  وديـوان  والفنـون 
سـطيف  لبلديـة  والسـياحة 
وكـذا منتخبو املجلس الشـعبي 
الفرصـة  للجمهـور  البلـدي 
لالسـتمتاع و اكتشـاف مواهب 
هـذا  يف  الشـباب  وإبداعـات 
حسـبما  الفنـون  مـن  النـوع 

املتحـدث. نفـس  ذكـره 

�شطيف ت�شهد فعاليات االأيام 
الوطنية للثقافة واالإن�شاد

دعت إلى االنفتاح الثقافي بين الدول العربية

بمناسبة شهر رمضان المعظم

إعربت عن سعادتها لوجودها في الجزائر

مشاركة فرق مسرحية من مختلف الجامعات

 مولوجي   توؤكد على اأهمية التبادالت الثقافية مع م�شر 
و�شرورة تعزيزها

الديوان الوطني للثقافة و االإعالم  يعد برنامجا ثريا من 
الن�شاطات المو�شيقية

الجمهور ي�شتمتع باأداء المغنية االيطالية "فلو"  

ندوات وور�شات تكوينية في االأيام الم�شرحية الوطنية الثانية لطلبة اأق�شام الفنون
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فرصة لالستمتاع و اكتشاف مواهب 
وإبداعات الشباب 
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عاشـت مدينة جانت، نهاية األسـبوع، عرس 
جماعـي الـذي زف فيه 38 عريسـا وعروسـة 
مـن أبنـاء وبنـات مدينـة جانـت، ونظـم عقد 
قـران العرس الجماعـي الذي عاشـته مختلف 
احيـاء مدينـة، عى مسـتوى مسـجد سـلمان 
الفـاريس بوسـط مدينـة جانت، تحـت إرشاف 
وذويهـم  العرسـان  بحضـور  املدينـة،  أئمـة 
وايل  يتقدمهـا  املحليـة  السـلطات  إىل  إضافـة 
الواليـة واملنتخبـن وأعيـان املدينة وسـكانها.

وتـم منـح جميـع العرسـان املنحدريـن من 
جانـت وبـرج الحـواس تحضـريا للمناسـبة، 
عـددا مـن التجهيـزات املنزليـة بينهـا غـرف 
إىل  املناسـبة، إضافـة  نـوم وأفرشـة وألبسـة 
التـي  الوليمـة،  بمسـتلزمات  التـام  التكفـل 
كل  يف  الجمعيـة  إىل  الخميـس  ليلـة  نظمـت 
مـن أحيـاء تـن خاتمـة، افـري، اغـوم، عـن 
ابربـر حسـب توزيـع العرسـان. فيمـا دعـي 
الضيـوف مـن واليـات  للمناسـبة عـدد مـن 
لقـاءات ومحـارضات بعـدد  لتنظيـم  أخـرى 
مـن أحيـاء املدينـة خـالل اليومن السـابقن 
للمناسـبة، ورافـق ذلـك دعوة عدد مـن الفرق 
الفلكلوريـة من خـارج الوالية، والتي سـاهمت 
يف تنشـيط املناسـبة بتقديم عـروض بمختلف 
أحيـاء جانت عـى غرار وسـط املدينـة وزلواز 
وافـري، أيـن أخرجت هـذه الفعاليـات مدينة 
جانـت، مـن روتـن األيـام العاديـة إىل أجواء 

البهجـة والفـرح.

“إيمـا”  تدعـى  فرنسـية  شـابة  اعتنقـت 
اإلسـالم،  بمسـجد األمري عبـد القـادر  بوهران 
وقـد نـر إمـام مسـجد األمـري عبد القـادر، 
للشـابة  صـورا  البشـري.  بحـري  الشـيخ 

اإلسـالم. اعتنقـت  التـي  الفرنسـية 
القـادر،  عبـد  األمـري  إمـام مسـجد  وأشـار 
الشـيخ بحـري البشـري، أن الشـابة الفرنسـبة 

اختـارت سـندس اسـما لهـا.

تم تكريـم 29 عامال مـن املعاقـن العاملن 
يف مختلـف مصالـح بلديـة باتنـة، وذلـك يف 
إطـار االحتفـاالت باليـوم الوطنـي للمعاقن. 
وخـالل حفـل التكريـم، بمبـادرة مـن لجنـة 
نـوه  باتنـة،  لبلديـة  االجتماعيـة  الخدمـات 
رئيسـها السـيد كريم جاب اللـه، باملجهوادت 
التـي تبذلهـا هـذه الفئـة مـن العمـال ووعد 
بتحسـن ظروفهم وتسـوية وضعيـات العديد 
منهـم، خصوصـا تلـك العينات التـي وظفت 

يف إطـار الشـبكة االجتماعيـة. 

عيدهـا  الريحـة  هـذه  مشـاركة  واعتـرب 
الوطنـي، تقديـرا واعتـزازا بها، واصفـا إياها 
بالريـك األسـايس الفعـال يف بنـاء املجتمـع 
ويف النهـوض ببلديـة باتنـة يف كافـة امليادين، 
وخدمـة ملواطنيها بتفان وإخالص، مشـيدا يف 
السـياق، بقـدرات هـذه الفئة ومـا حققته من 
إنجـازات جديـرة باإلشـادة، وتكريسـاً لقيمة 
االجتهـاد والعمل الجـاد، وتعبـرياً صادقاً عن 
اإليمـان  بدورهـا املهـم يف بنـاء الدولـة، وفق 

مـا يتطلع  إليـه أبنـاء الجزائـر كلهم.

أطلقت وزارة السـياحة والصناعة التقليدية، 
يف  الرويجيـة  الفيديوهـات  أحسـن  جائـزة 
الراميـة  املبـادرات  وتثمـن  تطويـر  إطـار 
تشـمل  السـياحية،  الجزائـر  وجهـة  لرقيـة 
جائـزة  األوىل  تخـص  األعمـال  مـن  فئتـن 
فيديوهـات الوجهـة الوطنيـة التـي تتضمـن 
جائـزة  الثانيـة  والفئـة  أكثـر،  أو  وجهتـن 

تتضمـن  التـي  املحليـة  الوجهـة  فيديوهـات 
وتكـون  واحـدة.  وجهـة   أو  واحـدا  موقعـا 
املشـاركة بالتسـجيل عـرب املوقـع اإللكروني 
للـوزارة يف الفـرة املمتـدة من 15 مـارس إىل 
غايـة 15 أفريـل 2023، بينمـا تـم تحديـد 
يـوم الفاتـح جـوان 2023، آخر أجـل إليداع 

الرويجيـة. الفيديوهـات 

رشعـت جـل األرس السـكيكدية يف االسـتعداد 
يليـق  الكريـم بمـا  السـتقبال شـهر رمضـان 
بمكانتـه الدينيـة واالجتماعيـة يف آن واحد. وهي 
عـادة، دأبت عـى التحضـري لها منـذ أزمنة؛ ألن 
رمضـان بالنسـبة لهـا، يمثـل أكثر مـن رمزية؛ 
فـإىل جانـب كونه شـهرا للعبـادة، فهـو يحمل 
الكثـري من معانـي التضامن والتآلـف، والتفاف 
أجـواء  يف  البعـض؛  بعضهـم  حـول  العائلـة 

خالصة. روحانيـة 
 فمـع اقـراب حلـول شـهر الصيـام، تـرع 
ربـات البيـوت يف تنظيف املنـازل تنظيفـا كليا؛ 
تقـوم  فيمـا  والسـتائر،  لألفرشـة  تغيـري  مـن 
عائـالت أخـرى بإعـادة تنظيـم ديكـور البيت، 
بثهـا يف  الجديـدة، وإعـادة  الزرابـي  وإخـراج 
قاعة االسـتقبال، التي سـتخصص طيلة الشـهر 
والسـحور،  اإلفطـار  وجبـة  لتنـاول  الفضيـل 
تسـبق  التـي  األيـام  طيلـة  البيـوت  لتتحـول 
رمضـان، إىل شـبه خليـة نحـل؛ كل فـرد مـن 
أفرادهـا يقـوم بمـا يجب القيـام به؛ اسـتعدادا 
لشـهر الصيـام.وال يقترص االسـتعداد لرمضان 
عنـد العائـالت السـكيكدية عى تنظيـف البيوت 
فحسـب، بـل يمتد نشـاطهم إىل التسـّوق؛ قصد 
وأكـواب  صحـون  مـن  جديـدة؛  أوان  اقتنـاء 
وغريهـا، وبعـض الحاجيات التـي تحتاجها ربة 
البيـت السـكيكدية يف تحضري بعـض الحلويات 
التـي  التقليديـة  واألطبـاق  واألكالت  التقليديـة 
تتفنّـن يف إعدادهـا، بما فيها اقتنـاء بعض املواد 
الغذائيـة الروريـة؛ كالسـميد، وزيـت املائدة 

. وغريهما
التجاريـة  املحـالت  مـن  العديـد  وتشـهد 
إنـزاال حقيقيـا مـن العائـالت؛ رغبـة منهـا يف 
التسـوق واقتنـاء ما يجـب اقتناؤه لهذا الشـهر 
الفضيـل؛ حيـث تشـهد محـالت بيـع األوانـي 
واألفرشـة وحتـى املسـاحات الكـربى، ازدحاما 
مـا  السكيكدية.وحسـب  العائـالت  مـن  كبـريا 
وقفنـا عنـده عـى مسـتوى حـي املمـرات 20 
بوحجـة  اإلخـوة  بحـي  امللعـب  ومحـالت  أوت 
وحتى حـي السـويقة وصالـح بوالكـروة، فإىل 
وغريهـا،  باألوانـي  املتعلقـة  املقتنيـات  جانـب 
وقفنـا عـى تلّهـف العائـالت عـى رشاء زيـت 
املائـدة، والسـميد، والفرينة، والسـّكر، ومختلف 
التوابـل، والفريك الـذي يُسـتعمل يف إعداد طبق 
الشـوربة، وذلـك رغـم توفرهـا، إال أن اللهفـة 
والخـوف مـن ندرتها مـع بداية الشـهر الكريم، 
تشـتد عـى تلـك املـواد؛ فحسـب مـن تحدثنـا 
معهـم، أرجعوا سـبب ذلك الخـوف إىل افتقادها 
أو ارتفاع أسـعارها؛ فهم، حسـبهم، لـم يعودوا 
يثقون يف السـوق، خاصة مع التجارب السـابقة 

عنـد حلـول املواسـم واألعيـاد واملناسـبات.

زفاف 38 زوجا في 
عر�ش جماعي بجانت

�شابة فرن�شية تعلن 
اإ�شالمها بم�شجد وهران 

العائلة ال�شكيكدية ت�شتعد 
ال�شتقبال �شهر ال�شيام

تكريم 29 عامال من ذوي االحتياجات 
الخا�شة ببلدية باتنة

جائزة الأح�شن فيديو يرّوج لل�شياحة في الجزائر

حقول تجريبية لمختلف أصناف التين الشوكي بوالية سوق أهراس

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 السالم

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



الحـق  عبـد  الصحـة,  وزيـر  أفـاد 
لإلنعـاش  مصالـح  بفتـح  سـايحي, 
عـرب  االستشـفائية  املؤسسـات  بـكل 
الوطـن  وذلـك لضمـان تكفـل جيـد 

باملـرىض.
وأكـد سـايحي خـالل ارشافـه عـى 
تدشـن مصلحـة جديـدة باملؤسسـة 
االستشـفائية املتخصصـة يف األمراض 
بالقطـار   فليـيس  الهـادي  املعديـة 
بالعاصمـة، عى أهميـة وجود مصلحة 
املؤسسـات  بمختلـف  لإلنعـاش 
الوطنـي  القطـر  عـرب  االستشـفائية 
وذلـك للضمان التكفـل الجيد باملرىض 
مـن جهـة ومواجهـة اي طـارئ قـد 
يحـدث عى غـرار جائحـة كوفيد19- 
التـي رضبـت العالـم خالل السـنوات 

االخـرية مـن جهـة اخـرى. 
باملناسـبة  الصحـة  وزيـر  واعتـرب 
الهـادي  االستشـفائية  "املؤسسـة  أن 
فليـيس يف حاجـة ماسـة إىل مصلحـة 
كل  عـى  تتوفـر  حيـث  االنعـاش 
املقاييـس التي تسـاعد مهنيي الصحة 
وتحسـن  الجيـدة  املمارسـة  عـى 
خاصـة  للمريـض  املقدمـة  الخدمـة 
وانهـا -كمـا اشـار-تحتوي عـى كل 
التجهيـزات املتعلقة بهـذا االختصاص 

رقمنتهـا". جانـب  إىل 
كمـا ذكـر مـن جهـة أخـرى بـان 
الـوزارة عازمـة عـى فتـح مصلحـة 
مصالـح  كل  بجانـب  االنعـاش 
القطـر  عـرب  الطبيـة  االسـتعجاالت 
الوطنـي لتفـادي تنقـل املـرىض وكذا 
تخفيـف الضغط عى مهنيـي الصحة.

قطـاع  رقمنـة  إىل  إشـارته  ولـدى 
تـم  أنـه  سـايحي  قـال   , الصحـة 
تسـجيل تقدما فيمـا يتعلـق بالتكفل 
باملـرىض عـرب العديد من املؤسسـات-

مضيفـا- ان الـوزارة "مـرصة" عـى 
مواصلة هـذه العملية وفـق توجيهات 
السـلطات العمومية من اجل تحسـن 
أكثـر الخدمـات املقدمـة للمواطن بعد 
رقمنـة ملف املريـض ومتابعتـه اينما 
حـل بمختلـف مناطـق الوطـن وذلك 
للسـماح لألخصائين بضمـان متابعة 

. ة جيد

الحمايـة  مصالـح  أمـس  تدخلـت 
السـاعة  عـى  املديـة  لواليـة  املدنيـة 
09سـاو53 دقيقـة بالطريق السـيار 
عـى  وزرة،  مدخـل  جنـوب  شـمال 
إثـر حـادث اصطـدام تسلسـي لـ 4 

سـيارات.
العامـة  للمديريـة  بيـان  وحسـب 
للحمايـة املدنيـة  فقد  خّلـف الحادث 
03 ذكـور،  03 إنـاث و  06 ضحايـا 
تـراوح أعمارهم بن من 05 سـنوات 
75 سـنة، مصابـن برضـوض و  اىل 
حالـة صدمة وتـم اسـعافهم يف مكان 
مستشـفى  إىل  نقلهـم  ثـم  الحـادث 

. ية ملد ا

الفجر 05:29 

الظهر 12:56 

العصر 16:21 

المغرب 19:01

العشاء 20:19
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مواقيت الصالة للجزائر 
العاصمة وضواحيها

توقعات أحوال الطقس لنهار الغد

الجزائر 
16-11

قسنطينة 
18-11

ورقلة 
27-15

بشار 
19-10

ال تنسوا متابعة صفحتنا على الفايسبوك:

fb.com/akhbarelasbah

www.akhbarelsabahonline.dz :الموقع اإللكتروني

سحب من هذا العدد 
2000 نسخة

وهران 
21-11

الحمايـة  اسـعافات  تدخلـت 
السـاعة  أمـس عـى  أول  املدنيـة 
حـادث  أجـل  مـن  17سـا29د 
بـواد   ، لشـخص  قطـار  دهـس 
بلديـة عـن قـرة واليـة  زقـار 
الكيلومريـة  بالنقطـة  سـكيكدة 

.  43 رقـم 
وحسـب الحمايـة املدنيـة فـان 
لحـادث خلـف وفـاة شـاب يبلغ 
مـن العمر 20 سـنة ، تـم تحويله 
الجثـث  حفـظ  مصلحـة  إىل 
ملستشـفى تامالوس  ، مشـرية ان 
القطـار لنقـل البضائـع  يشـغل  

جيجل-قسـنطينة. خـط 

حتفهـم  شـخصا   14 لقـي 
بجـروح  آخـرون   439 وأصيـب 
مـرور  حـوادث  عـدة  اثـر  عـى 
سـاعة   48 الــ  خـالل  وقعـت 
األخـرية عى مسـتوى واليـات من 

الوطـن.
و حسـب مـا أوردتـه حصيلـة 
املدنيـة، فانـه وحـدات  للحمايـة 
الحمايـة املدنيـة قامـت بــ 359 
حـوادث  عـدة  إثـر  عـى  تدخـل 
والياتـي  عـدة  عـرب  سـجلت 
شـخصا   14 وفـاة  خلفـت 
بجـروح  آخريـن   439 وإصابـة 
الخطـورة،  ومتفاوتـة  مختلفـة 
عـن  يف  الضحايـا  إسـعاف  تـم 
املـكان ثـم تحويلهـم إىل املصالح 

. ئية الستشـفا ا
كمـا تدخلـت مصالـح الحمايـة 
املدنيـة لواليـة تيبـازة عـى اثـر 
البوتـان  غـاز  قـارورة  انفجـار 
متبـوع بحريقـي داخـل مسـكن 
ببلديـة فوكـة الذي خلـف اصابة 
شـخصن بحـروق مـن الدرجـة 

الثانيـة.
تدخلـت  أخـرى  جهـة  ومـن 
مـن  املدنيـة  الحمايـة  عنـارص 
أجـل إخمـاد 4 حرائـق حريـة 
ومختلفـة بكل من واليـة الجزائر، 
واملغـري  تمنراسـت  وزو،  تيـزي 
ضحايـا  أي  تسـجل  لـم  حيـث 

بريـة.
مـا  املمتـدة  الفـرة  وخـالل 
 ،2023 مـارس   18 16اىل  بـن  
سـجلت وحـدات الحمايـة املدنية 
5118 تدخـل يف مناطـق مختلفة 
مـن الوطـن وهـذا عى إثـر تلقي 
مكاملـات االستغــاثة مـن طرف 
املواطنـن، هذه التدخالت شـملت 
مختلف مجاالت أنشطة الحمايــة 
املدنيـة سـواء املتعلقـة بحـوادث 
املنزليـة اإلجالء  الحـوادث  املرور، 
و  الحرائـق  إخمـــاد  الصحـي، 

األجهـزة األمنيـة.

الديوان الوطني لألرصاد الجوية

قال أنها دخلت مجال الرقمنة من بابها الواسع

عنابة

شـهدت عدة واليـات من الوطـن، ابتداء 
مـن أمس السـبت هطـول أمطـار تكون 
أحيانـا رعديـة، عـى ان تتواصـل اليـوم 

بواليـات شـمالية وجنوبية.
و حسـبما أفـاد بـه الديـوان الوطنـي 
خاصـة،  نريـة  يف   الجويـة  لألرصـاد 
بهـذه  املعنيـة  الواليـات  تتمثـل  فانـه 
النريـة التـي صنفت يف مسـتوى يقظة 
"برتقـايل"، يف كل مـن النعامـة، البيض، 
شـمال األغـواط، جنوب سـيدي بلعباس، 
بحيـث  وتيسمسـيلت،  تيـارت  سـعيدة، 
قـدرت كميـات األمطـار املتسـاقطة بن 
صالحيـة  فـرة  طـوال  ملـم   30 و   20
السـارية مـن منتصـف  النريـة  هـذه 
نهـار امـس  السـبت )12:00( إىل غايـة 
يـوم األحد عـى السـاعة الثالثـة صباحا 

املصـدر. )3:00(، حسـب نفـس 

واليتـي  االمطـار  هـذه  سـتمس  كمـا 
بشـار وشـمال بنـي عبـاس خـالل فرة 
النريـة املمتـدة مـن امس  السـبت عى 
إىل   )18:00( مسـاء  السادسـة  السـاعة 

غايـة يوم األحـد عى السـاعة السادسـة 
صباحـا )6:00( حيـث سـتبلغ كميـات 
األمطـار بهاتـن املنطقتـن مـا بـن 20 

و30 ملـم.

أكـد وزير االتصـال محمد بوسـليماني، 
أن اإلذاعـة الجزائريـة دخلـت الرقمنة من 
بابهـا الواسـع وتبـذل جهـودا كبـرية يف 
مجـال التكوين، مـربزا ان  الرقمنـة اليوم 
لـم تعـد  اختيـارا بـل أصبحـت حتميـة، 
فهـي الوسـيلة اإلعالميـة الوحيـدة يف 58 
واليـة"، مشـريا إىل أن اإلذاعة اليـوم ترافق 
التنميـة  مجـال  يف  إنجازاتهـا  يف  الدولـة 

. ملحلية ا
وقـال محمـد بوسـليماني يف كلمة خالل 
افتتـاح أشـغال اللقـاء الـدوري إلطـارات 
اإلذاعـة الجزائريـة تحـت عنـوان التطور، 
الرقمنة والتنسـيق بـن القنـوات الوطنية 
بحضـور  اإلذاعـة  الجهويـة  واالذاعـات 
املديـر العام السـيد محمد بغـايل "أعرف 
بالجهـود الكبرية لإلذاعـة خاصة يف مجال 
التكويـن، فهـي مـن أهـم وسـائل اإلعالم 
التـي دخلـت الرقمنة مـن بابها الواسـع"

بالـدور  بوسـليماني،  محمـد  ونـوه 
بقنواتهـا  الجزائريـة  لإلذاعـة  الهـام 
إعطـاء  يف  الجهويـة  وإذاعاتهـا  الوطنيـة 
املعلومـة الصحيحـة والحد من اإلشـاعات 
واملعلومـات املغلوطة، مؤكـدا أن التواصل 

واالتصـال مـع املواطـن هـو العـدو األول 
لإلشـاعة ليجعـل املواطن عنـرصا فعاال يف 

التنميـة املحليـة.

محمد بغايل.. اإلذاعة الوطنية تُحسن 
الرد عىل اإلشاعات واملعلومات املضللة

مـن جهتـه أكـد، املديـر العـام لإلذاعـة 
اإلذاعـة  إن  بغـايل،  محمـد  الجزائريـة، 
الوطنيـة ليسـت وسـيلة إعالمية بسـيطة 
بـل هـي مـن الوسـائل اإلعالميـة األكثـر 
تأثـريا يف املجتمـع الجزائـري. مؤكـدا أنها 

املغلوطـة بمعلومـات  األخبـار  تـرد عـى 
صحيحـة.

وشـدد املديـر العـام لإلذاعـة الجزائرية 
إلطـارات  الـدوري  اللقـاء  هامـش  عـى 
االلتـزام  "إن  قائـال  الجزائريـة  اإلذاعـة 
الصـارم بقواعـد املهنـة وأخالقياتهـا أمر 
رضوري، ألنـه ال يمكـن الرد عـى األخبار 
واإلشـاعة  مغلوطـة  بأخبـار  املغلوطـة 

باإلشـاعة".
 وأضـاف املديـر العـام، أن مـا نفعلـه 
اليـوم يف اإلذاعـة الوطنيـة هـو الـرد عى 
الـرأي  بتمكـن  والهجمـات  اإلشـاعات 
املؤكـدة  الصحيحـة  األخبـار  مـن  العـام 
ومصادرهـا من االخبـار الصادقة والقراءة 
املوضوعية.وتابـع" هـذه الهجمـات تريـد 
رضب الثقـة بـن الدولة واملواطـن، قائال" 
أنتـم تعلمون أن اإلذاعـة الوطنية عرب900 
سـاعة مـن الربامـج كل يـوم املخصصـة 

واهتماماتهـم. ملشـاكلهم 
ولإلشـارة فقـد حـر اللقـاء كل مـن 
ومديـري  الجزائريـة  اإلذاعـة  إطـارات 
الوطنيـة واملوضوعاتيـة  القنـوات  جميـع 

واملحليـة.

أمـرت محكمـة الحجـار )مجلـس قضاء 
عنابـة(, بإيـداع 60 شـخصا مشـتبه فيهم 
ألجـل جنـح تتعلـق بعرقلـة السـري العادي 
سـالم  بسـيدي  الحـري  االمـن  ملقـر 
والتعـدي  والتهديـد  األسـلحة  باسـتعمال 
بالعنـف عى رجـال القـوة العموميـة أثناء 
تأديـة مهامهم, حسـبما أورده بيـان لنيابة 

الجمهوريـة لـذات املحكمـة.
وجـاء يف البيـان أنـه "طبقـا للمـادة  11 
من قانون اإلجـراءات الجزائيـة, يعلم وكيل 
الجمهوريـة لـدى محكمـة الحجـار, الرأي 
العـام أنـه بتاريـخ  الــ9 مـارس 2023, 
تلقـت مصالـح األمـن الحـري بسـيدي 
سـالم نداء مفـاده تعرض امـرأة لالحتجاز 

والتهديـد بالقتل باسـتعمال سـالح أبيض, 
من طـرف زوجها املدعـو )ب.ف(, فتدخلت 

يف الحـن لوضـع حـد لذلك".
وأضـاف البيـان أنـه "بعـد سـاعة مـن 
الحـري  االمـن  مقـر  تعـرض  الواقعـة, 
طـرف  مـن  اقتحـام  ملحاولـة  املذكـور 
ومدعمـن  مسـلحن  أشـخاص  مجموعـة 
بـكالب هجوميـة يقودهـم زوج  الضحيـة 
الحـاق أرضار  أسـفر عـى  املذكـور, ممـا 
جسـمانية بموظفي الرطـة وأرضار مادية 

والعامـة". الخاصـة  باألمـالك 
وحسـب املصدر ذاته,  "تم تقديم املشـتبه 
فيهـم وعددهم سـتون )60 ( شـخصا يوم  
الــ15  مارس 2023 وأحيلـوا عى املحكمة 

طبقـا إلجراءات املثـول الفـوري ألجل جنح 
عرقلـة  السـري العـادي ملؤسسـة عموميـة 
التعـدي  والتهديـد,  أسـلحة  باسـتعمال 
بالعنـف عـى رجال  القـوة العموميـة أثناء 
املشـاجرة  يف  االشـراك  مهامهـم,  تأديـة 
أحيـاء  لعصابـات  واجتمـاع   والعصيـان 
والتحطيـم  وجـرح  رضب  وقـوع  اىل  أدت 
العمدي لألمـالك والتحريض عـى التجمهر 

." ملسلح ا
جميـع  ب"ايـداع  املحكمـة  أمـرت  وقـد 
املتهمـن الحبـس املؤقـت وتأجيل الجلسـة 
ليوم  الــ22 مـارس 2023", يضيف بيان 

نيابـة الجمهوريـة ملحكمـة الحجـار.

اأمطار رعدية  بالعديد من واليات الوطن

بو�شليماني: االإذاعة اليوم ترافق الدولة في اإنجازاتها
 في التنمية المحلية

ايداع 60 �شخ�شا الحب�ش الموؤقت بعد اعتدائهم 
على مقر االأمن ب�شيدي �شالم

متوفى في حادث ده�ش قطار

وفاة 14 �شخ�شا وجرح 439 
اآخرين في 48 �شاعة

�شايحي يك�شف عن فتح 
م�شالح لالإنعا�ش بكل 

الموؤ�ش�شات اال�شت�شفائية 

6 �شحايا م�شابين في 
ا�شطدام ت�شل�شي لـ 4 �شيارات
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