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الأول  الوزير  ال�سيد  دعا  املهام،  ت�سليم  مرا�سم  خالل   
وزير  ومرافقة  دعم  اإىل  الداخلية  قطاع  وموظفي  اإطارات 
يف  يعترب  الذي  املواطن  اإحتياجات  تلبية  بهدف  الداخلية 
بالإ�سافة  احلكومية،  الإ�سرتاتيجيات  كل  اهتمامات  قلب 
العمومية واملمتلكات  واملواطنن  الدولة  اأمن  �سمان  اإىل 
 واخلا�سة، وذلك ق�سد بلوغ مبتغى اجلزائر اجلديدة املعرب عنه 

من طرف املواطنن بكل وعي وم�سوؤولية.  

السيد صالح الدين دحمون يستلم مهامه 
كوزير للداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية:

«مجندون لضمان استمرارية خدمات المرفق العمومي»
وزارة  راأ�������س  ع��ل��ى  ت��ع��ي��ي��ن��ه  ب��ع��د 
ال���داخ���ل���ي���ة واجل���م���اع���ات امل��ح��ل��ي��ة 
وال��ت��ه��ي��ئ��ة ال��ع��م��ران��ي��ة ب��ع��د م��ا ك��ان 
اإ���س��ت��ل��م   ال�سيد  ل��ه��ا،  اأم��ي��ن��ا ع��ام��ا 
الثاثاء  يوم  دحمون  الدين  �ساح 
م���ه���ام���ه   2019 اأف������ري������ل   02
خ��ل��ف��ا ل��ل�����س��ي��د ن���ورال���دي���ن ب���دوي 
اأول  وزي�������را  ت��ع��ي��ي��ن��ه   مت  ال������ذي 

يف 11مار�س املا�سي.

على  دحمون  الدين  �سالح  ال�سيد  الداخلية  وزير  اأكد  جهته،  من 
�سمان  اأجل  من  الراهنة  التحديات  ومواجهة  امل�ساريع  موا�سلة 
الوطني.  الرتاب  كل  يف  للوزارة  التابعة  للهيئات  احل�سن  ال�سري 
موا�سلة  على  دحمون  الدين  �سالح  ال�سيد  حث  الإطار،  هذا  يف 
يف  والإ�سراع  العمومي،  املرفق  حت�سن  اإىل  الرامية  املجهودات 
مبو�سم  منها  املتعلقة  ل�سيما  امللفات  من  للعديد  التح�سري  وترية 

الإ�سطياف، الدخول الإجتماعي وع�سرنة الإدارة.
يف اخلتام اأ�ساد ال�سيد وزير الداخلية باحرتافية كل الأ�سالك الأمنية 

و على راأ�سها اجلي�ض ال�سعبي الوطني. 

مراسيم استالم المهام
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ولد ال�سيد �ساح الدين دحمون يف 08 دي�سمر 1964 بولية قاملة.
بداأ م�ساره التعليمي مب�سقط راأ�سه حيث در�س يف ابتدائية الفتح ما 
 بر بولية  الطور  هذا  يف  درا�سته  ليوا�سل  و1973    1971 بني 

بوعريري على م�ستوى مدر�سة بن طي عبد الر�سيد.
�سل على �سهادة التعليم املتو�سط من متو�سطة اإبن بادي�س الغربية 
�سنة  زروق��ي  عيد  ال�س ثانوية  من  البكالوريا  �سهادة  و    1981 �سنة 
1984، بعدها انتقل اإىل العا�سمة لالتحا باملدر�سة الوطنية لاإدارة 

التي تخر منها �سنة 1988 متخ�س�سا يف اإدارة ال�سحة.
من  العديد  وتقلد  امل�سوؤوليات  يف  دحمون  الدين  �ساح  ال�سيد    تدر
وزارية  قطاعات  يف  العمومية  الإدارة  م�ستوى  على  الهامة   املنا�س

خمتلفة منها:

«مجندون لضمان استمرارية خدمات المرفق العمومي»

السيرة الذاتية 
للسيد صالح الدين دحمون

مراسيم استالم المهام

• نائب مدير بالقطاع ال�سحي لبئر مراد راي�ض بالعا�سمة  )1989-1988(،
• نائب مدير امل�ست�سفى الإخت�سا�سي يف الأمرا�ض املعدية »الهادي فلي�سي«،  

م�ست�سفى القط�ّار �سابقا  )1993-1989(،
• مديرا للم�ست�سفى الإخت�سا�سي يف الأمرا�ض املعدية  »الهادي فلي�سي« )2003-1993(،
• مديرا لالإدارة العامة بوزارة ال�سحة وال�سكان و اإ�سالح امل�ست�سفيات  )2005-2003( ،

• مديرا للمالية والو�سائل بوزارة ال�سحة وال�سكان  واإ�سالح امل�ست�سفيات  )2010-2005( ،
• مدير للمالية والو�سائل بوزارة التكوين والتعليم املهنين  )2016-2010(،

• رئي�سا لديوان وزير الداخلية واجلماعات املحلية والتهيئة العمرانية  )2017-2016(،
• اأمينا عاما لوزارة الداخلية واجلماعات املحلية والتهيئة العمرانية )2019-2017(،

ليتم تعيينه يوم 31 مار�ض 2019 وزيرا للداخلية واجلماعات املحلية والتهيئة العمرانية.

كما �سغل ال�س�ّيد �سالح الدين دحمون منا�سب 
اأخرى منها:

q ع�������س���وا   ل��ع��ه��دت��ن ب��امل��ج��ل�����ض ال��وط��ن��ي 
القت�سادي والجتماعي،

q رئي�سا للجمعية الوطنية خلريجي املدر�سة 
الوطنية لالإدارة .

م��ت��اب��ع��ة  ع���ل���ى  اإ�����س����راف����ه  اإىل  اإ����س���اف���ة 
وجت�����س��ي��د جم��م��وع��ة م���ن الإ����س���اح���ات 
ال�����ت�����ي ع����رف����ه����ا ق�����ط�����اع ال����داخ����ل����ي����ة 
العمرانية  والتهيئة  املحلية  واجلماعات 
امل��ت��ع��ل��ق��ة ع��ل��ى ���س��ب��ي��ل امل���ث���ال ب��رق��م��ن��ة 
ال��وث��ائ��ق  تعميم  امل��دن��ي��ة،  احل��ال��ة  �سجل 
الإدارية  الإج��راءات  تب�سيط  البيومرتية، 
املمولة  التنموية   الرام خمتلف  وك��ذا 
وال�سمان  الت�سامن   سندو� ط��رف  من 

للجماعات املحلية.

أهم المناصب التي تقلدها السيد الوزير :  

النشأة و التكوين  
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احتفاليات اليوم الوطني للبلدية
ضرورة مرافقة تحوالت البلدية الجزائرية

اإحتفاء باليوم الوطني للبلدية امل�سادف  ل� 18جانفي من كل �سنة، اأحيت جميع بلديات الوطن الإحتفالت 
الر�سمية املخلدة لهذا اليوم  املو�سوم هذه ال�سنة  ب�سعار البلدية يف قل التحولت، كما مت تنظيم  يوم درا�سي 

وطني عر تقنية التحا�سر عن بعد، احت�سنته قاعة املحا�سرات على  م�ستوى ولية اجلزائر العا�سمة .
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بهذا  الإحتفال  باأهمية  التذكري  مت  باملنا�سبة،  الر�سمية  الكلمة  خالل   
اليوم الذي مت تكري�سه ر�سميا واعتباره منا�سبة  اأخرى للوقوف وقفة 
تقدير واإجالل ل�سهداء الواجب الوطني والتعبري لعائالتهم عن عرفان 

اجلزائر �سعبا ودولة لعطائهم.
والتهيئة  املحلية  واجلماعات  الداخلية  وزير  اأ�سار  الإطار،   هذا  يف 
اأجل دعم و تعزيز  اأي جهد من  اأن احلكومة ل تدخر  اإىل  العمرانية   
ل�سيما  موؤخرا  املقررة  الإ�سالحات  تعك�سه  ما  وهو  املحلية  التنمية 

اإ�سالح تخ�سي�سات ال�سندوق الوطني لل�سمان والت�سامن للجماعات 
املحلية  وهذا ف�سال عن  القرار القا�سي باإعادة تفعيل �سندوقي تنمية 
اإعادة  اإ�سرتاتيجية  ملرافقة  العليا  اله�ساب  الوليات اجلنوبية ووليات 
الإدارية  املنتدبة واملقاطعات  الوليات  الأقاليم املحلية من خالل  تنظيم 
�سمن  واجلديدة،  الكربى  مدننا  لت�سمل  تعميمها  مت  التي  امل�ستحدثة 
اإ�سرتاتيجية  التقرب من املواطن اأك و الإ�ستجابة ال�سريعة حلاجياته 

املتنامية.

ع����رف اخ��ت��ت��ام 
ال��ل��ق��اء  إم��ض��اء 
بني  إت��ف��اق��ي��ة 
الداخلية   وزارة 
ال��ج��م��اع��ات  و 
املحلية و التهيئة 
ال���ع���م���ران���ي���ة 
و الوكالة الوطنية 
ل���ل���ن���ف���اي���ات، 
بمرافقة  متعلقة 

جامعيني   وباحثني  أكاديميني  مداخالت  الدراسي  اليوم  هذا  ميز 
ومسؤولني على مستوى وزارة الداخلية  والجماعات املحلية  والتهيئة 
العمرانية، حيث  تم تناول مواضيع خاصة بسري البلديات ونشاط 
املنتخبني املحليني  والتنمية املحلية املستدامة القائمة على التسيري 
الجيد للنفايات والفعالية الطاقوية والوقاية من املخاطر، باإلضافة إىل 
عرض روبورتاجات وثائقية حول التحوالت ومختلف الرهانات التي 

تشهدها البلدية .
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سبة
ت باملنا

 تكريما
الجماعات املحلية يف مجال تطوير آليات تسيري النفايات املنزلية، باالضافة إىل تكريم 
عدد من رؤساء املجالس الشعبية البلدية واإلطارات املحلية   وموظفي البلديات، وكذا 
الشمسية  يتعلق  الطاقة  الوطن يف مجال استعمال  أول ثالث بلديات عرب  تكريم 

سبةاألمر بورقلة، األغواط  وثنية الحد بتسمسيلت.
ت باملنا

 تكريما
سبة

ت باملنا
 تكريما

سبة
ت باملنا

 تكريما
سبة

ت باملنا
 تكريما
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الطبعة األولى للدورة الكروية ما بين البلديات
تعزيز الجانب االجتماعي 
لتقوية العالقات المهنية

18 جانفي من  ل�  املصادف  للبلدية  الوطني  لليوم  املخلدة  اإلحتفاالت  إطار  يف 
كرة  يف  النهائية  املقابلة  اإلجتماعية  للشؤون  املركزي  الهيكل  برمج  سنة،  كل 
القدم بني الفريق املمثل لوالية وهران والفريق املمثل لوالية بجاية يوم األربعاء

 16جانفي 2019 بملعب 05 جويلية األوملبي بالجزائر العاصمة .
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لتقوية العالقات المهنيةلتقوية العالقات المهنيةلتقوية العالقات المهنيةلتقوية العالقات المهنيةلتقوية العالقات المهنيةلتقوية العالقات المهنيةلتقوية العالقات المهنيةلتقوية العالقات المهنيةلتقوية العالقات المهنيةلتقوية العالقات المهنيةلتقوية العالقات المهنيةلتقوية العالقات المهنيةلتقوية العالقات المهنيةلتقوية العالقات المهنيةلتقوية العالقات المهنيةلتقوية العالقات المهنيةلتقوية العالقات المهنيةلتقوية العالقات المهنيةلتقوية العالقات المهنيةلتقوية العالقات المهنيةلتقوية العالقات المهنيةلتقوية العالقات المهنيةلتقوية العالقات المهنيةلتقوية العالقات المهنيةلتقوية العالقات المهنيةلتقوية العالقات المهنيةلتقوية العالقات المهنيةلتقوية العالقات المهنيةلتقوية العالقات المهنيةلتقوية العالقات المهنيةلتقوية العالقات المهنيةلتقوية العالقات المهنيةلتقوية العالقات المهنيةلتقوية العالقات المهنيةلتقوية العالقات المهنيةلتقوية العالقات المهنيةلتقوية العالقات المهنيةلتقوية العالقات المهنيةلتقوية العالقات المهنيةلتقوية العالقات المهنيةلتقوية العالقات المهنيةلتقوية العالقات المهنيةلتقوية العالقات المهنيةلتقوية العالقات المهنيةلتقوية العالقات المهنيةلتقوية العالقات المهنيةلتقوية العالقات المهنيةلتقوية العالقات المهنيةلتقوية العالقات المهنيةلتقوية العالقات المهنيةلتقوية العالقات المهنيةلتقوية العالقات المهنيةلتقوية العالقات المهنيةلتقوية العالقات المهنيةلتقوية العالقات المهنيةلتقوية العالقات المهنيةلتقوية العالقات المهنية

الطبعة األولى للدورة الكروية ما بين البلديات
تعزيز الجانب االجتماعي 
لتقوية العالقات المهنية
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عمال  لفائدة  القدم  كرة  يف  الوطنية  للدورة  كخاتمة  املباراة  هذه  وتأتي 
وموظفي الجماعات املحلية والتي عرفت مشاركة  واسعة ملمثلي 1050 
بلدية والتي  تندرج ضمن إسرتاتيجية وزارة الداخلية والجماعات املحلية 
والتهيئة العمرانية يف مجال التكفل بالشؤون اإلجتماعية ملوظفي القطاع 
الثقايف  اإلجتماعي،  الطبي،  الطابع  ذات  الخدمات  مختلف  خالل  من 
الكبري يف  دورها  املعنيني من خالل  إشادة كل  والرياضي، حيث عرفت 
تقوية الروابط اإلجتماعية للموظفني و خلق جسور تواصل بني منتسبي 

اإلدارة املحلية ما من شأنه تعزيز حس اإلنتماء.

تخليد و ذكرى # اليوم الوطني للبلدية 
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بلدية  فريق  بفوز  انتهت  التي  النهائية،  املباراة  هامش  على  تم  كما 
وهران على حساب  فريق بلدية صدوق،  تكريم عائلة السيد كالب 
أحمد، موظف بوالية الجزائر و الذي وافته املنية خالل تصفيات هاته 

الدورة وكذا تكريم السيد يوبي أحمد، حكم دولي سابق. 

تخليد و ذكرى # اليوم الوطني للبلدية 



10
العدد 

زيارة بلديات
 الجزائر العاصمة 
ترقية الخدمات الجوارية 
ومرافقة الشباب الحامل 
لمشاريع تنموية

الوطني  لليوم  املخلدة  اإلحتفاالت  إطار  في    
املحلية    والجماعات  الداخلية  وزير  أشرف   للبلدية، 
والتهيئة العمرانية على زيارة عمل قادته إىل املقاطعات 
اإلدارية لوالية الجزائر العاصمة، حيث تمت  معاينة 
مدى تقدم مشاريع التنمية عرب إقليم الوالية، ترجمت 
بتدشني ووضع حيز الخدمة عدد من املشاريع الجوارية 

ذات الطابع اإلجتماعي و اإلقتصادي.

10
العدد 

زيارة بلديات
 الجزائر العاصمة 
ترقية الخدمات الجوارية 
ومرافقة الشباب الحامل 
لمشاريع تنموية

في   
املحلية    والجماعات  الداخلية  وزير  أشرف   للبلدية، 
والتهيئة العمرانية على زيارة عمل قادته إىل املقاطعات 
اإلدارية لوالية الجزائر العاصمة، حيث تمت  معاينة 
مدى تقدم مشاريع التنمية عرب إقليم الوالية، ترجمت 
بتدشني ووضع حيز الخدمة عدد من املشاريع الجوارية 

ذات الطابع اإلجتماعي و اإلقتصادي.

تخليد و ذكرى # اليوم الوطني للبلدية 
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 ا�ستهلت الزيارة بوقفة ترحم على روح  �سهيد 
بونطة،   م�سطفى  املرحوم  الوطني  الواجب 
قري�ض،  وادي  لبلدية  التنفيذية  املندوبية  رئي�ض 
اأوت   1 يوم  الرهاب  اأيادي  اغتالته  الذي 
واإطارات  موظفي  بت�سحيات  عرفانا   ،1994
ال�سوداء،  الع�سرية  خالل  املحلية  اجلماعات 

الذين رفعوا  لواء ا�ستمرارية الدولة. 

تخليد و ذكرى # اليوم الوطني للبلدية 
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تزامنت الزي���ارة مع إعادة التنظيم اإلداري 
للعاصمة الذي استحدث املقاطعة اإلدارية 
لس���يدي عب���د اهللا على غ���رار  مقاطعات 
إدراية باألحياء السكنية الجديدة  لواليات 
عنابة، قس���نطينة ووهران  وس���يتواصل 
من خالل خل���ق مندوبيات إدارية جديدة،  
ليواك���ب النم���و والحركية  الت���ي تعرفها  
والي���ة الجزائر،  ويقرب اإلدارة من املواطن 
ما من شأنه تحس���ني مختلف الخدمات 
العمومي���ة املقدمة الس���يما الجوارية منها 

وكذا التكفل األمثل بانشغاالت الساكنة.

خالل محط���ات الزيارة، ذكر وزير الداخلية 
العمرانية  والتهيئ���ة  املحلية  والجماع���ات 
بالعناية التي توليها الس���لطات العمومية 
إىل اس���تكمال املشاريع الس���كنية السيما 
بامل���دن الكربى، وعزمه���ا على املضي قدما 
يف برنام���ج القض���اء على الس���كن الهش 
واألحي���اء القصديري���ة، داعي���ا الس���لطات 
العمومي���ة إىل تحويل املس���احات األرضية 

تزامنت الزي���ارة مع إعادة التنظيم اإلداري 

املس���رتجعة بعد عمليات  الرتحيل إىل املش���اريع الجوارية 
الضرورية للمواطنني السيما  يف مجاالت الثقافة والرتفيه  
واملنشآت الش���بانية، وذلك بالشراكة مع املستثمرين من 
القطاع العام والخاص،  كما أسدى السيد الوزير  تعليمات 
صارم���ة بضرورة اس���رتجاع كل القاع���ات الرياضية املغلقة 
يف أقرب اآلج���ال،  املندرجة  ضمن أم���الك البلدية وإعادة 
تهيئته���ا لصالح الجمعيات الرياضي���ة وتمكني  أالف من 

الشبان من اإلستفادة من هاته املنشآت الجوارية.

يف ذات الس���ياق، س���محت الزيارة بفتح فضاءات للرتفيه 
 و استقبال الشباب، كإعادة فتح حديقة براغ بباب الوادي 
ومعهد املوسيقى بالقصبة الذي حمل اسم  املرحوم اعمر 
الزاهي، وتدشني حاضنة الشركات الناشئة و التي تمثل 
فض���اء توفره الس���لطات املحلية ملرافقة الش���باب الحامل 
ملش���اريع قصد تش���جيع اإلب���داع واإلخ���رتاع  واملقاوالتية،  

باعتبارها أساس الحركية التنموية املحلية. 

تخليد و ذكرى # اليوم الوطني للبلدية 
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تخليد و ذكرى # اليوم الوطني للبلدية 

املخلدة  الإحتفالت  هام�ض  على 
تنظيم  مت  للبلدية،  الوطني  لليوم 
عرب  البلدية  حول  وذجي  در�ض 
جميع املدار�ض الإبتدائية، كم ح�سر 
املحلية     واجلماعات  الداخلية  وزير 
وزيرة  مبعية  العمرانية  والتهيئة 
التفاعلي  الدر�ض  الوطنية،  الرتبية 
واإن�سائها  البلدية  بخ�سو�ض 
الإبتدائية حلديقة  باملدر�سة  ومهامها 

احلرية بالعا�سمة. 
 باملنا�سبة  مت  تعريف الن�ضء مبهام 
القاعدية  الهيئة  هاته  ون�ساطات 

املحلية     واجلماعات  الداخلية  وزير 
وزيرة  مبعية  العمرانية  والتهيئة 
التفاعلي  الدر�ض  الوطنية،  الرتبية 
واإن�سائها  البلدية  بخ�سو�ض 
الإبتدائية حلديقة  باملدر�سة  ومهامها 

 باملنا�سبة  مت  تعريف الن�ضء مبهام 
القاعدية  الهيئة  هاته  ون�ساطات 

 تقد طريق  عن  للبالد  الإداري  التنظيم  يف 
التالميذ  معها  تفاعل  واأ�سئلة  تقنية  بطاقات 
اإىل  امل�ساركن  كل  ا�ستح�سان  نالت  ب�سورة 
اإطلع ال�سيد الوزير على ن�ساطات  جانب ذلك، 
هذا  ا�ستفاد  للمدر�سة، حيث  الأخ�سر  النادي 
الف�سائل  غر�ض  جمال  يف  تكوين  من  الأخري 
البيئة  احرتام   لرت�سي بالنباتات  والإعتناء 

لدى الأطفال.

ترسيخ الثقافة البيئية
لدى النشء الصاعد
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وضع حجر األساس
 للمتحف الوطني للبلدية...

الوطني  لليوم  املخلدة  الر�سمية  الإحتفالت  �سهدت 
لأول  الأ�سا�س  حجر  و�سع  ال�سنة  هذه  للبلدية 
هاته  تطور   تاري يخلد  للبلدية  وطني  متحف 
الهيئة القاعدية  منذ الإ�ستقال، حيث اأ�سرف وزير 
العمرانية  والتهيئة  املحلية  واجلماعات  الداخلية 
على اإطا اأ�سغال الرتميم التي �ستقام بق�سر الداي 
ح�سني �سابقا والذي �سيحت�سن هذا ال�سرح الثقايف 
الذي �سيتعزز به قطاع الداخلية واجلماعات املحلية 
 املورو بتخليد  و�سي�سمح  العمرانية  والتهيئة 
البلدية اجلزائرية وكذا تطورها على   لتاري الهام 

ال�سعيد القانو، املادي و الجتماعي. 
يتم  هكتار،   3.5 م�ساحة  على  الرتميم  حمل  املوقع  ويرتبع 
با�سم  املعروف  الق�سر  تهيئة  اإعادة   اأ�سغال  يف  النطالق 
وفق  العثماين  للعهد  التاريخي  للرتاث  التابع  الثعالبية، 
خ�سو�سياته املعمارية الأ�سلية ، ت�سرف عليها موؤ�س�سة وطنية 

خالل  اأجل اجناز مقدر ب18 �سهرا.

 فضاء للذكرى، 
عرفان بالتضحيات و تثمني إلنجازات         

        52 سنة  من الوجود

و متاحف عبر جميع بلديات الوطن...
التشاركية في حفظ التراث المشترك للبلدية 
 يف اإطار ا�سرتاتيجية الدولة الهادفة اإىل تكري�س مكانة البلدية يف البناء 
كعن�سر  الهيئة  هذه  وقار  حول  العام  الراأي  توعية  وكذا  املوؤ�س�ساتي 
ا�سدت  املحلية،  التنمية  يف  عنه  لغنى  وفاعا  الدولة  �سري  يف  رئي�س 
اجلمهورية  ولة  جلميع  تعليمات  املحلية  واجلماعات  الداخلية   وزارة 

ق�سد افتتاح وتهيئة ف�ساء متحفي بلدي على م�ستوى كل بلدية.

تخليد و ذكرى # اليوم الوطني للبلدية 



تثمن   الإعالم،  اإىل  نوعها  من  الأوىل  املبادرة  تهدف 
وتن�سيط البلدية يف جميع اأبعادها بالإ�ستناد على مواردها، 
للقطع،  عر�ض  خالل  من  لها  املتاحة  والفر�ض  مكنوناتها 
ال�سور، وثائق الأر�سيف و جميع الو�سائل التي ت�سهد على 

اأهمية البلدية عرب املراحل التاريخية لبالدنا من جهة اأخرى، ي�سمح  متحف البلدية 
اإىل متثيل كل اجلماعة الإقليمية ومكوناتها، وتعزيز ال�سعور بالإنتماء. 

املواطنن  املحلين،  املنتخبن  لتقريب  حركية  بعث  اإىل  العملية  هذه  ت�سعى  كما 
م�سرتك  وتاريخي  ثقايف  اإرث  لبناء  املدين  واملجتمع  املحلية   النخبة  و  واملثقفن 
حول البلدية، حيث مت التاأكيد على �سرورة اإنتهاج مقاربة تعاونية ت�ساركية مع 
خمتلف الفاعلن اأثناء جمع الأغرا�ض املتحفية، و الت�سال مع امل�سريين ال�سابقن  

واملديرين   واملوظفن البلدين وعائالتهم بالإ�سافة اإىل الأعيان.
بلديات  البلدية عرب خمتلف  املتاحف  افتتاح  للبلدية، مت  الوطني  اليوم  ومبنا�سبة 
الوطن، يف جو �سهد التفاف  خمتلف اأطياف املجتمع املحلي، فيما �سيتم العمل 

على ا�ستكمال هياكلها و اإثراء حمتوياتها مب�ساهمة كل ابناء البلدية.
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تخليد و ذكرى # اليوم الوطني للبلدية 
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تخليد و ذكرى # اليوم الوطني للبلدية 

يف إطار اس���تكمال املش���روع القاع���دي لعصرنة 
البلدي���ة وخدماتها املقدمة للمواطنني، ش���هدت 
اإلحتف���االت بالي���وم الوطن���ي للبلدية اإلطالق 
الرس���مي للش���باك املوحد للبلدية اإللكرتونية 
على مس���توى بلدية الجزائر الوسطى كمرحلة 
أوىل، ليتم تعميمه بعد ذلك على مستوى باقي 

بلديات الوطن.

 سيس���مح هذا الش���باك بتس���هيل اإلجراءات 
اإلدارية على مستوى البلدية بالنسبة للمواطن 
و تخفي���ف عن���اء تنقل���ه بني مختل���ف املصالح 
لإلستفسار، أو إتمام إجراءات سحب الوثائق أو 

تكوين امللفات اإلدارية والتقدم نحو خدمة رقمنة 
إلكرتونية تفتح املجال أمام الخدمات البلدية عن 

بعد، إحدى آفاق عصرنة الجماعات املحلية.

تحقيق هذا املشروع املندرج يف إطار إسرتاتيجية 
قط���اع الداخلي���ة والجماعات املحلي���ة والتهيئة 
العمرانية للعصرنة، يتم بفضل تقاطع مجموعة 
م���ن األنظمة املعلوماتية التي تم تطويرها على 
مس���توى املديري���ة العام���ة للعصرن���ة والوثائق  
واألرشيف بالتنسيق مع مختلف مصالح البلدية 

النموذجية.

البلدية اإللكرتونية
إطالق الشباك الموحد على مستوى 

بلدية الجزائر الوسطى النموذجية
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ملف الساعة - من اجل موسم اصطياف ناجح 
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قرارات إستعجالية وقائية هامة
بع���د الإطالع على ح�سيلة عمل خمتلف القطاعات يف اإطار تنفيذ الإ�سرتاتيجية الوطنية املمتدة 
عل���ى ث���الث �سنوات، اأك���د ال�سيد الوزير على �سرورة امل�سي يف تنفي���ذ التدابري املتخذة وتقييم 
نتائجه���ا وموا�سل���ة للمجه���ودات املبذولة يف جمي���ع القطاعات، اتخ���ذ ال�سيد الوزي���ر القرارات 

الإ�ستعجالية التالية:
1- رفع الربنامج اخلا�ض بالإ�سرتاتيجية الوطنية املتعددة القطاعات ملكافحة الأمرا�ض املتنقلة 
ع���ن طريق املي���اه واقرتاح عر�سه على احلكومة لعتماده كخطة عمل م�ستقبلية فيما يخ�ض هذا 

امللف. 
2- تق���رر بالإجم���اع تكلي���ف م�سالح وزارة امل���وارد املائية ب�سب���ط الإحتياج���ات املالية ملعاجلة 
النقاط ال�سوداء ل�سبكة املياه ال�ساحلة لل�سرب و التطهري والفراغات ال�سحية وحتديد الأولويات 

و التفكري يف متويل م�سرتك لعر�ض ذلك على دولة الوزير الأول.
3- تكلي���ف وزارة البيئ���ة بالتن�سي���ق مع ال���وزارات املعني���ة: وزارة الداخلي���ة واجلماعات 
املحلية والتهيئة العمرانية، املوارد املائية، ال�سحة وا�سالح امل�ست�سفيات والتجارة باتخاذ 
الإج���راءات القانوني���ة املتعلقة ب� 17 موؤ�س�سة �سناعية امللوثة بالإفراغ الع�سوائي لل�سوائل 

عمل تحضريي و تنسيق قطاعي مكثف 

واجلماع���ات  الداخلي���ة  وزي���ر  تراأ����س 
ال�سي���د                         العمراني���ة  والتهيئ���ة  املحلي���ة 
م���اي   06 ي���وم  دحم���ون  الدي���ن  �س���اح 
الوزاري���ة  اللجن���ة  اجتم���اع   2019
امل�سرتك���ة  للوقاية من الأمرا����س املتنقلة 
عن طريق  املي���اه بح�سور ال�سادة الأمناء 
العام���ون لقطاعات امل���وارد املائية، البيئة 
ال�س���كان  ال�سح���ة،  املتج���ددة  والطاق���ات 
واإ�س���اح امل�ست�سفي���ات، الفاحة وال�سيد 
ال�سك���ن  الريفي���ة،  والتنمي���ة  البح���ري 
العم���ران واملدين���ة، ال�سناع���ة واملناج���م، 
التعليم الع���ايل والبحث العلمي والرتبية 
الوطني���ة، الإت�س���ال، ال�س���وؤون الدينية و 
الأوق���اف، التج���ارة، الأ�سغ���ال العمومية 
والنق���ل وك���ذا اإط���ارات وزارة الداخلي���ة 
واجلماعات املحلية والتهيئة العمرانية.  

 اجتماع اللجنة الوزارية املشرتكة
 للوقاية من األمراض املتنقلة عن طريق املياه

تدابري استعجالية ملجابهة 
خطر األمراض املتنقلة عن طريق املياه
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ال�سناعي���ة، اأخذا بع���ن الإعتبار ما 
اأف�ست اإليه عمليات التفتي�ض.

ميداني���ة  زي���ارات  تنظي���م   -4
ع���رب البيئ���ة  مل�سال���ح  تفتي�سي���ة 
 ال���� 17 موؤ�س�س���ة لالإط���الع على 
م���دى تنفيذ املالحظ���ات امل�سدات 
الردعي���ة  الإج���راءات  وتطبي���ق 

وفقا للقانون. 
اإمت���ام  يف  الإ�س���راع   -5
الإج���راءات القانوني���ة املتعلق���ة 
مبكات���ب حف ال�سح���ة البلدية 
وك���ذا الإط���ار القان���وين املتعل���ق باللجنة الوطني���ة لالأمرا�ض 

املتنقلة عن طريق املياه.
6- الإ�س���راع يف و�سع حيز التنفي���ذ اأعمال حت�سي�سيه من 
خالل ا�ستغالل جميع الف�س���اءات الإعالمية واإ�سراك جميع 

القطاعات املعنية وفق خمطط اإت�سايل موحد. 

 اإن جممل ما جاءت به هاته القرارات يندرج �سمن احلر�ض 
ال�سدي���د الذي يوليه ال�سيد الوزي���ر لل�سحة العمومية، كونها 
تعد من اأهم م�سوؤوليات ال�سلطات العمومية واإحدى اأولويات 
قط���اع الداخلي���ة، كم���ا عرب ع���ن اهتمامه م���ن خ���الل التاأكيد 
عل���ى ت�سري���ع وت���رية مراجع���ة الإط���ار القان���وين والتنظيمي 
اخلا�ض بكل من املكاتب البلدية للنظافة وكذا اللجنة الوطنية 
للوقاي���ة م���ن الأمرا�ض املتنقلة ع���ن طريق املي���اه لل�سماح لها 
بال�سط���الع مبهامه���ا على اأح�سن وج���ه. ويف نف�ض ال�سياق 
ح���ث ال�سي���د الوزير اأع�س���اء اللجنة القطاعي���ة للعمل وب�سفة 
دائم���ة وم�ستم���رة عل���ى ن�سر الوع���ي والتح�سي����ض للمحافظة 
على البيئة من خالل ا�ستغالل الفر�ض املتاحة عرب الو�سائط 
الإجتماعي���ة لت�سجي���ع كل مب���ادرة من �ساأنه���ا حت�سن البيئة 

واحلفاظ على ال�سحة العمومية للمواطن.  

ال�سناعي���ة، اأخذا بع���ن الإعتبار ما 
اأف�ست اإليه عمليات التفتي�ض.
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الوطني  امل��خ��ط��ط  تنفيذ  اإط����ار   يف 
ل����ل����وق����اي����ة وم����ك����اف����ح����ة ح����رائ����ق 
ال���غ���اب���ات،اأ����س���رف وزي����ر ال��داخ��ل��ي��ة 
واجل����م����اع����ات امل��ح��ل��ي��ة وال��ت��ه��ي��ئ��ة 
ال��ع��م��ران��ي��ة  ال�����س��ي��د ���س��اح ال��دي��ن 
على   ،2019 ماي   16 يوم  دحمون 
ال��وط��ن��ي��ة حلماية  ال��ل��ج��ن��ة  اج��ت��م��اع 
وزارة  مع  بالتن�سيق  املنظم  الغابات 
وال�سيد  الريفية  والتنمية  الفاحة 
تقليدا  اللقاء  هذا  يعد  حيث  البحري 
داأب����ت ال��دائ��رت��ان ال��وزاري��ت��ان على 
تر�سيخه لتن�سيق اجلهود وجتنيد كل 
املوارد الازمة لتح�سني اأداء م�سالح 
ال��غ��اب��ات  واإدارة  امل��دن��ي��ة  احل��م��اي��ة 
الغابات  ح��رائ��ق  مكافحة  جم��ال  يف 
وال��ت��خ��ف��ي��ف م��ن ح���دة اآث���اره���ا ق�سد 

املحافظة على الرثوة الغابية.

واجلماع���ات  الداخلي���ة  وزي���ر  اأب���رز 
املحلي���ة والتهيئة العمراني���ة، خالل كلمته 
باملنا�سب���ة، اأهمي���ة العم���ل امل�س���رتك الذي 
تعكف علي���ه دائرتنا الوزاري���ة بالتن�سيق 
م���ع كافة القطاع���ات الوزاري���ة املعنية يف 
جم���ال مكافحة حرائ���ق الغاب���ات،  مثمنا 
النتائ���ج املحققة يف املو�س���م ال�سابق �سنة 
اأي���ن مت ت�سجيل اأ�سعف ن�سبة   2018
خ�سائ���ر للغاب���ات من���ذ ال�ستق���الل حيث 
ذك���ر اأن ه���ذا الإجن���از يع���د نت���اج عم���ل 
الداخلي���ة  وزارة  ب���ه  ب���ادرت  ا�ستباق���ي 
واجلماع���ات املحلي���ة والتهيئ���ة العمرانية 
رفق���ة خمتلف الفاعل���ن تنفيذا ملا جاء من 
تو�سيات عملية انبثقت عن اللقاء الوطني 
املكر�ض لنف�ض املو�سوع املنعقد يف 26 
م���اي 2018، والت���ي اأف�ست بالأ�سا�ض   
اإىل دع���م م�سال���ح احلماي���ة املدني���ة ب���� 5 

اأرتال متنقل���ة لي�سل العدد الإجمايل اإىل 
27 رتال،  فيما ك�سف ال�سيد الوزير عن 
تدعي���م اآخر خالل ه���ذا املو�سم 2019 
يق���در ب���� 10 اأرتال جديدة، كم���ا اأو�سى 
ال�سيد الوزير ب���اأن يتوا�سل العمل لأجل 
تعزي���ز الإمكاني���ات امل�سخرة ع���رب اإعداد 
البطاق���ات التقنية اخلا�س���ة بالحتياجات   
يف جمال مكافحة احلرائق لعر�سها على 
احلكوم���ة، وكذا تكثي���ف العمل امل�سرتك 
والتن�سيق بن خمتلف الوزارات لتحقيق 
ع���ن مب���ادرة  الأه���داف امل�سط���رة معلن���ا 
ت�س���م  م�سرتك���ة  قطاعي���ة  لإن�س���اء جلن���ة 

ممثلن عن قطاعي الداخلية والفالحة.
ويف ختام كلمته، مل يفوت ال�سيد الوزير 
الفر�س���ة للحدي���ث ع���ن الو�س���ع الراه���ن 
للب���الد حي���ث �س���رح ب���اأن اللق���اء يتزامن 
م���ع الإحتفال بالي���وم العاملي »للعي�ض معا 

جهود هادفة وتجند تام
 من أجل مكافحة حرائق الغابات والوقاية منها 
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ب�س���الم« ه���ذا الي���وم ال���ذي كر�ض مببادرة جزائرية كون هاته الأخرية ولي���دة لتجربة اجلزائر يف التفّتح على الآخ���ر  ون�سر ثقافة الت�سامح 
و احل���وار البن���اء كاأح�س���ن وقاية من التطّرف والفرق���ة وال�سقاق،  وهي املباد التي حتتاجها البالد الي���وم �سمانا ل�ستقرارها  وموا�سلة 
مل�سريتها، وهي نف�ض املباد والقيم التي يجد العامل نف�سه يف اأم�ض  احلاجة اإليها ليهن ال�سعب اجلزائري على ما اأعطاه و ل يزال يقدمه 
للع���امل اأجم���ع  م���ن قيم،  داعي���ا اإىل موا�سلة م�سعاه امل�سامل املتفّتح والفطن الذي لن ينفّك اأن يلهم العامل بقيم ح�سارية اأخرى كما اأكد على 
ع���زم الّدول���ة عل���ى جتنيد كّل الطاقات وا�ستغالل اأجدى ال�سبل والتقنيات من اأجل �سم���ان �سالمة غاباتنا واأرا�سينا الزراعية من احلرائق 

و�سمان �سالمة الأفراد واملمتلكات.

ملف الساعة - من اجل موسم اصطياف ناجح 
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�س���ارك يف ه���ذا الإجتماع ممثل���و قطاعات 
والتهيئ���ة  املحلي���ة  واجلماع���ات  الداخلي���ة 
العمرانية، ال�سحة واإ�سالح امل�ست�سفيات، 
الثقاف���ة،  ال�سياح���ة،  املائي���ة،  امل���وارد 
ممثل���ي  جان���ب  اإىل  والريا�س���ة  ال�سب���اب 
خمتل���ف م�سالح الأمن عل���ى غرار: حر�ض 
ال�سواحل، الدرك الوطن���ي، الأمن الوطني 

واحلماية املدنية.
ذّك���ر ال�سي���د الأم���ن الع���ام، ل���دى تطرق���ه 
لالأغلف���ة املالية املخ�س�س���ة للتح�سري  لهذا 
املو�س���م، بالتزام ال�سلطات العمومية بتعبئة 
كل الو�سائل من اأجل اإجناح املو�سم القادم 
كم���ا اأ�سار من جه���ة اأخرى اإىل احلاجة اإىل 
اتخ���اذ تداب���ري عملية م�ستعجل���ة ترمي  اإىل 
تل���ك  خا�س���ة  النقائ����ض  بع����ض  ت�سحي���ح 
التي رفعها املواطن���ون عن طريق ا�ستبيان 
الر�س���ا ال���ذي اأعدت���ه وزارة الداخلية حول 

مو�سم الإ�سطياف املا�سي.
الع���ام   الأم���ن  ح���ّث   ال�س���دد،  ه���ذا  ويف 
اأع�ساء اللجنة  الوطنية  لتخاذ  الإجراءات   
التي متن���ح الأولوية للحفاظ عل���ى ال�سكينة 
العمومي���ة واأم���ن و�سح���ة امل�سطاف���ن عرب 

اإجراءات متعلق���ة بتح�سن التغطية الأمنية، 
 ���بال�سواط خا�س���ة  اإج���راءات  حتدي���د 
ممنوعة لل�سباح���ة، حت�سن �سروط النظافة 
واإط���ار ا�ستقبال امل�سطاف���ن على م�ستوى 
ال�سواط  وكذا هياكل املبيت وال�ستقبال، 
كل  وحمارب���ة  امل�ستهل���ك  �سح���ة  حماي���ة 
اأ�سكال التلوث املائي بالإ�سافة اإىل تكثيف 
الن�ساط���ات الرتفيهي���ة والربام���ج الثقافي���ة 
وال�سباني���ة.    كم���ا اأك���د الأم���ن الع���ام على 
الأن�سط���ة  يف  ال�سب���اب  اإ�س���راك  �س���رورة 
 التجارية والأن�سط���ة املقدمة على ال�سواط

اخلا�سعة لتفوي�ض املرفق العام.
ومن جه���ة اأخ���رى وبهدف �سم���ان التكفل 
 ،الفعال بامل�سائل املتعلقة بت�سيري ال�سواط
لفائ���دة  تكوين����ي  برنام���ج   ت�سط���ري  مت 
مت�س����ريف ال�سواط���� به���دف الرف����ع   من 
معارفهم القانونية والعملية يف هذا املجال. 
ويف نف����ض ال�سي���اق، مت���ت مبا�س���رة عملية 
للتحدي���د اجلغ���رايف لل�سواط��� بالتن�سي���ق 
مع م�سالح اأم���الك الدولة للوليات الأربعة 
�ست���زود  والت���ي  ال�ساحلي���ة   )14( ع�س���ر 

بيانات نظام املعلومات الذي اأعدته م�سالح 
حديث���ة  اإدارة  اأج���ل  م���ن  الداخلي���ة  وزارة 
فعال���ة وناجع���ة تكون يف م�ست���وى تطلعات 

املواطنن.
الع���ام  الأم���ن  ال�سي���د  �س���ّدد  الأخ���ري،  يف 
على �س���رورة تكثي���ف املهم���ات التفتي�سية 
والتقييمي���ة على امل�ستوى املحلي، يف اإطار 
تع���اوين متع���دد القطاعات  ق�س���د الوقوف 
عل���ى تنفي���ذ  تعليم���ات  وتو�سي���ات اللجن���ة 
للتح�س���ري  القطاع���ات  املتع���ددة  الوطني���ة 
ملو�س���م ال�سطي���اف وذل���ك من اأج���ل ح�سد 

كافة عوامل جناح هذا الأخري.

تدابير عملية مستعجلة من أجل 
تحسين استقبال المصطافين خالل موسم 2019

اإجراءات متعلق���ة بتح�سن التغطية الأمنية، 

تراأ����س الأمني العام لوزارة الداخلية 
والتهيئ���ة  املحلي���ة  واجلماع���ات 
اأم���ني  حمم���د  ال�سي���د  العمراني���ة 
درام�س���ي، ي���وم الثن���ني 29 اأفري���ل 
الوطني���ة  اللجن���ة  اجتم���اع   2019
متعددة القطاعات املكلفة بالتح�سري 
تعزي���ز  به���دف  الإ�سطي���اف  ملو�س���م 
وتوحي���د العم���ل والتن�سي���ق متع���دد 
�س���ني  اإىل  الرام���ي  القطاع���ات 
ج���ودة   ���ال�ستقب���ال وكذل  س���رو�
اخلدمات املقدم���ة للم�سطافني خال 

هذا املو�سم.
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تنفي���ذا لتعليم���ات ال�سي���د �س���اح الدين 
دحم���ون، وزي���ر الداخلي���ة واجلماع���ات 
املحلي���ة والتهيئ���ة العمراني���ة و به���دف 
مو�س���م  �س���ري  ���روف  عل���ى  الوق���وف 
ال�سطي���اف 2019، واتخ���اذ التداب���ري 
الكفيل���ة بتوفري اأمث���ل �س���رو اإ�ستقبال 
خمتل���ف  م�ست���وى  عل���ى  للم�سطاف���ني 
�سرع���ت   ،  ،���ال�سواط ل�سيم���ا  املراف���ق 
اللجنة الوطنية متعددة القطاعات املكلفة 
بالتح�س���ري ملو�س���م ال�سطياف 2019، 
جويلي���ة   21 الأح���د  ي���وم  م���ن   ابت���داء
مكث���ف  تفتي�س���ي   ���برنام يف   ،2019
ي�سم���ل الوليات ال�ساحلية الأربع ع�سر ، 
ملعاينة 426 �ساط م�سموح لل�سباحة .

ته���دف ه���ذه امله���ام التفتي�سي���ة اإىل رقاب���ة مدى 
اح���رتام التعليم���ات ل�سيم���ا م���ا يخ����ض مب���داأ 
جماني���ة الدخ���ول اإىل ال�سواط��� وك���ذا اأ�سعار 
املتوف���رة،   ال�ساطئي���ة  والتجهي���زات  اخلدم���ات 
بالإ�ساف���ة اإىل معاين���ة توف���ر خمتل���ف املراف���ق 
ال�سروري���ة لراح���ة امل�سطاف���ن وو�سائل النقل 
والرتفي���ه، كم���ا ت�سع���ى امله���ام التفتي�سي���ة اإىل 
التاأك���د من احرتام معايري النظافة على م�ستوى 
ال�سواط و ال�سهر على اتخاذ امل�سالح املحلية، 
اإن اقت�سى الأم���ر،  الإجراءات ال�سرورية �سد 

كل اأ�سكال تلوث ال�سواط  و حميطها.
وت�س���م هذه امله���ام حوايل 70 اإط���ار، ت�سرف 
املحلي���ة  واجلماع���ات  الداخلي���ة  وزارة  عليه���ا 
خمتل���ف  ممثل���ي  وت�س���م  العمراني���ة  والتهيئ���ة 
القطاع���ات املمثلة يف جلنة التح�سري ف�سال عن 

جميع الأ�سالك الأمنية .

وزير الداخلية  يأمر بخرجات  تفتيشية  بالبلديات الساحلية
 لمعاينة ظروف سير موسم االصطياف
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وزير الداخلية يفتتح رسميا
 موسم اصطياف 2019 من والية الجزائر 

ت �سعار صيفنا يف بالدنا، 
اأعل���ن وزي���ر الداخلي���ة واجلماع���ات 
املحلي���ة و التهيئ���ة العمراني���ة ال�سيد 
�س���اح الدي���ن دحم���ون، اأن الدول���ة 
حر�س���ت عل���ى �سم���ان تق���د خدمة 
نوعية للم�سطاف���ني اأ�سا�سها الراحة، 
ال�سكينة و الرتفيه وهذا بعد افتتاحه 
ر�سميا ملو�سم الإ�سطياف 2019 من 
�ساط خلويف 01 بزرالدة، املهياأ هذا 
املو�سم بعدد من التجهيزات احلديثة 
مقارب���ة  �سم���ن  اإدراجه���ا  مت  الت���ي 
ع�سرية لت�سيري ال�سواط على غرار 
نظ���ام الع���د الأوتوماتيك���ي حلظرية 
ال�سي���ارات و كذا نظام الإنارة الليلية 
باعتماد الطاقة ال�سم�سية و جتهيزات 
ال�ستجم���ام اخلا�س���ة بكب���ار ال�س���ن 

و ذوي الحتياجات اخلا�سة.
يف ه���ذا الإطار، ب���ني  وزير الداخلية 
اأن ه���ذا التوج���ه نتا لعم���ل �سنوي 
موؤط���ر م���ن ط���رف اللجن���ة الوطنية 
لتح�س���ري مو�س���م ال�سطياف و التي 
اعتمدت يف عمله���ا  للمو�سم اجلاري 
عل���ى نتائ��� ا�ستبي���ان الر�س���ا الذي 
اإط���ار  اأطلقت���ه وزارة الداخلي���ة  يف 
ل�سن���ة  ال�سطي���اف  مو�س���م  تقيي���م 
2018 ال���ذي اأ�سف���ر ع���ن ع���دد م���ن 
القرتاحات الهام���ة للم�ستجوبني مت 
اأخذه���ا بع���ني العتبار مب���ا يتما�سى 
ومقارب���ة التح�س���ني امل�ستمر للخدمة 

العمومية.

وزير الداخلية يدعو إلى تعميم العمل التنسيقي و االتصالي
ن���ّوه  ال�سي���د وزي���ر الداخلية بالإج���راءات العملية التي مت اتخاذها ل�سم���ان تاأمن املو�سم من 
خ���الل �سم���ان التن�سيق مع جميع امل�سالح الأمني���ة،  كما عرب لهم باملنا�سبة عن �سكره  نظري 
اجله���ود الت���ي يبذلونه���ا اإىل جان���ب القطاع���ات املعني���ة لفتح اأكرب ع���دد من ال�سواط��� واإزالة 

مظاهر التلوث.  
  واأكد ال�سيد الوزير على �سرورة اإتخاذ اإجراءات �سارمة جتاه املوؤ�س�سات ال�سناعية امللوثة  
وك���ذا اتخ���اذ تدابري فيم���ا يخ�ض تهيئة امل�سال���ك و احلظائر و ا�ستكمال اإج���راءات الإرمتياز 
ملختلف اخلدمات على م�ستوى ال�سواط ف�سال عن تعميم الربامج الرتفيهية و الثقافية عرب 

جميع وليات الوطن.
 يف ذات ال�س���دد، اأعل���ن ال�سي���د الوزير عن اإع���داد برنامج ات�سايل متع���دد القطاعات يهدف 
اإىل �سم���ان الإع���الم الوا�سع للمواطنن و حت�سي�سهم مبختل���ف املخاطر ذات ال�سلة مبو�سم 
ال�سطي���اف و ذل���ك بالرتكي���ز عل���ى البعد اجل���واري عرب جمي���ع الولي���ات، كما اأعل���ن اأي�سا 
ع���ن تن�سي���ب جلن���ة يقظة مركزية حت���ت اإ�سراف املفت�ض الع���ام و عن برنامج مكث���ف للمتابعة 

والتفتي�ض.

إطالق رقم أخضر  جديد1021 خاص بالحماية المدنية
�سم���ن اإ�سرتاتيجيته���ا ل�سم���ان تلبي���ة رغبات املواطنن مب���ا ي�سمح بتق���د معلومة �سحيحة 
وتقوي���ة اأداة الت�س���ال، اأعلن ال�سيد الوزير عن اإطالق ولأول مرة رقم اأخ�سر للحماية املدنية 
1021  خا�ض بالتبلي والإنذار وطلب التدخل بخ�سو�ض خمتلف املخاطر املتعلقة مبو�سم 

ا�سطياف 2019.

وزير الداخلية يدعو إلى تعميم العمل التنسيقي و االتصالي

ملف الساعة - من اجل موسم اصطياف ناجح 



نظافة المحيط تحدي مشترك للسلطات العمومية و المواطن
مبنا�سب���ة تفق���ده مل���دى جاهزية الهياكل ملو�سم ا�سطياف 2019، وّجه ال�سيد الوزير جملة م���ن التعليمات التي تتعلق باحرتام معايري النظافة 
من خالل تكثيف دوريات جمع النفايات بالتداول واحلر�ض على املراقبة اليومية ملياه ال�سباحة والقيام بتحاليل ميكروبيولوجية وكذا العمل 

على تر�سي ثقافة الفرز النتقائي للنفايات لدى ال�سباب والأطفال بالدرجة الأوىل.
وحت�سبا لحتياجات املواطن املتزايدة مع مطلع كل مو�سم ا�سطياف ملطلب املياه، حّث ال�سيد الوزير ال�سلطات املحلية على �سمان توفري املياه  
وكل و�سائل الراحة الالزمة من دورات املياه واملر�سات على م�ستوى ال�سواط وال�سهر على نظافتها بهدف النتقال من خدمة كمية اإىل خدمة 
نوعية ترقى اإىل تطلعات املواطن  ومبا اأن �سحة املواطن اأولوية حكومية، دعا ال�سيد الوزير املوؤ�س�سات ال�سناعية اإىل الإمتثال لقواعد حماية 
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المراقبة المستمرة
 و تفعيل دور متصرف الشاطئ

ر بخ�سو�سية املهمة امل�سندة  روف ا�ستقبال امل�سطافني وتن�سيق اجلهود لأمنهم و راحتهم و ذك يف الوقوف على ال�ساط
اإليه���م والت���ي تو�سعت ه���ذا املو�سم لت�سم���ل اإ�سرافهم عل���ى ال�ستبيان امليدا اخلا����س بال�سواط مب���ا ي�سمح بت�سحيح 
ز فيها على �سرورة  الختالت املمكن حدوثها. و من جهة اأخرى اأ�سدى ال�سيد الوزير تعليمات مل�سالح احلماية املدنية رك
رف���ع م�ست���وى اليقظة �سبا ملخاطر الغر بال�سواط��� و الرك و ال�سدود،  بالإ�سافة اإىل اح���رتام امل�ساحات املخ�س�سة 

ل�ستعمال املركبات املائية ذات املحرك حلماية امل�سطافني.

فيم���ا يخ�س راح���ة امل�سطاف واح���رتام دفاتر ال�س���رو املرمة مع 
امل�ستفيدين من عقود المتياز، اأكد ال�سيد الوزير على �سمان جمانية 
ال�سواط��� ومنع ال�ستحواذ على جمي���ع م�ساحاتها من طرف مالكي 
د  على  سد� ح���ق المتياز مع �سمان حرية الدخول، ويف ذات ال�سيا
من���ح احلري���ة التام���ة للم�سطاف يف ك���راء التجهي���زات البحرية من 
د ال�سي���د �ساح الدين دحم���ون على دور  عدم���ه، ويف هذا ال�س���اأن اأك

مت�سرف
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االستجمام حق
 لجميع أبناء الوطن

وعلى هام�ض زيارته حّث ال�سيد الوزير على تكثيف 
التع���اون والت�سام���ن م���ا ب���ن الولي���ات ال�ساحلي���ة 
وولي���ات اجلنوب واله�ساب العليا لتمكن ال�سباب 
واأطفال ه���ذه الوليات  من ال�ستجمام يف خمتلف 
اإىل تكري����ض ع���ادات  �سواط��� الوط���ن كم���ا دع���ا 
الت�سام���ن والتكافل الجتماعي باإ�سراك اجلمعيات 
املحلي���ة ل�سمان ا�ستقب���ال اأكرب عدد عل���ى م�ستوى 
البلدي���ات ال�ساحلية و هذا تكملة لربنامج ال�سلطات 

العمومية يف هذا اخل�سو�ض .

إعالم المواطن و توجيهه
 في صلب التعليمات المسداة

اأم���ا فيم���ا يتعلق اجلانب الإعالمي، دع���ا ال�سيد �سالح 
الإعالم���ي،  الن�س���اط  تكثي���ف  اإىل  دحم���ون  الدي���ن 
التح�سي�س���ي واجل���واري م���ن خ���الل العتم���اد عل���ى 
و�سائ���ل الت�س���ال ل�سيما احلديثة منه���ا، م�سددا على 
�سرورة الرتويج الوا�سع للربامج الثقافية والرتفيهية 
امل�سط���رة لتمك���ن املواط���ن م���ن ال�ستمتاع به���ا  وكذا 
احلر����ض عل���ى اإع���الم امل�سطاف���ن مبخطط���ات النق���ل 

املكيفة وخمتلف الرتتيبات املتخذة.
 ويف اإط���ار املقارب���ة العملياتي���ة اجلدي���دة الهادف���ة اإىل 
اإ�س���راك املواط���ن ، اأعل���ن ال�سي���د وزي���ر الداخلي���ة ع���ن 
اإط���الق  ا�ستبي���ان » الر�س���ا »  ملو�سم 2019 و الذي 
�سي�سم���ح للمواط���ن بتقيي���م اخلدمات املقدم���ة و اتخاذ 

التدابري الت�سحيحية يف هذا ال�ساأن .

وعلى هام�ض زيارته حّث ال�سيد الوزير على تكثيف 
التع���اون والت�سام���ن م���ا ب���ن الولي���ات ال�ساحلي���ة 
وولي���ات اجلنوب واله�ساب العليا لتمكن ال�سباب 
واأطفال ه���ذه الوليات  من ال�ستجمام يف خمتلف 
اإىل تكري����ض ع���ادات  �سواط��� الوط���ن كم���ا دع���ا 
الت�سام���ن والتكافل الجتماعي باإ�سراك اجلمعيات 
املحلي���ة ل�سمان ا�ستقب���ال اأكرب عدد عل���ى م�ستوى 
البلدي���ات ال�ساحلية و هذا تكملة لربنامج ال�سلطات 

اأم���ا فيم���ا يتعلق اجلانب الإعالمي، دع���ا ال�سيد �سالح 
الإعالم���ي،  الن�س���اط  تكثي���ف  اإىل  دحم���ون  الدي���ن 
التح�سي�س���ي واجل���واري م���ن خ���الل العتم���اد عل���ى 
و�سائ���ل الت�س���ال ل�سيما احلديثة منه���ا، م�سددا على 
�سرورة الرتويج الوا�سع للربامج الثقافية والرتفيهية 
امل�سط���رة لتمك���ن املواط���ن م���ن ال�ستمتاع به���ا  وكذا 
احلر����ض عل���ى اإع���الم امل�سطاف���ن مبخطط���ات النق���ل 

 ويف اإط���ار املقارب���ة العملياتي���ة اجلدي���دة الهادف���ة اإىل 
اإ�س���راك املواط���ن ، اأعل���ن ال�سي���د وزي���ر الداخلي���ة ع���ن 
 و الذي 
�سي�سم���ح للمواط���ن بتقيي���م اخلدمات املقدم���ة و اتخاذ 

ملف الساعة - من اجل موسم اصطياف ناجح 



28
العدد 4 - جوان 2019

وزير الداخلية يقف على سير
 موسم االصطياف من والية سكيكدة 

»نحرص على التكفل
 بكل انشغاالت املواطن التنموية«

قام وزير الداخلية   و اجلماعات املحلية و التهيئة العمرانية، ال�سيد �ساح الدين 
دحمون يوم اخلمي�س 18 جويلية 2019  بزيارة عمل و تفقد اإىل ولية �سكيكدة 

للوقوف على وترية التنمية ومدى تقدم خمتلف امل�ساريع بالولية.
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يف م�سته���ل زيارت���ه ببلدي���ة عزاب���ة،  اأ�س���رف 
ال�سي���د الوزي���ر عل���ى تد�س���ن عي���ادة متع���ددة 
اخلدم���ات ، اأكد فيها على اأهمية توفري الأطباء 
الأخ�سائين ل�سيما باجلنوب واله�ساب العليا 
و�س���رورة  �سم���ان املداوم���ات يف  العي���ادات 
املتعددة اخلدمات م�سيف���ا، بان م�سكل نق�ض 
الأطب���اء الأخ�سائين ل�سيم���ا مبناطق جنوب 
الب���الد واله�س���اب العليا يحظ���ى بالأولوية من 
طرف ال�سلطات العمومية و الذي �سيخ�س�ض 
ل���ه باملنا�سبة اجتم���اع حكومي  به���دف اإيجاد 
حل���ول اآني���ة ل���ه و ك���ذا عل���ى امل���دى الطوي���ل ، 
م�س���ريا يف ذات ال�سي���اق اإىل اأن ق�سطا كبريا 
م���ن م�س���اكل ال�سحة ميك���ن التكف���ل بها على 
م�ست���وى مراك���ز ال�سح���ة اجلواري���ة، معتربا 
الهي���اكل ال�سحي���ة متوفرة لك���ن الأمر يتطلب 

حت�سن ت�سيريها.
م���ن  جمموع���ة  ا�ستوق���ف  املنا�سب���ة،  وبه���ذه 
املواطن���ن ال�سيد الوزير، حي���ث طرحوا عليه 
جمل���ة م���ن الإن�سغالت  اأي���ن اأكد له���م  ال�سيد 
�س���الح الدين دحمون متابعت���ه لن�سغالتهم،  
وه���و الغر�ض م���ن ه���ذه الزيارة الت���ي تهدف 
بالأ�سا����ض اإىل  الإط���الع  عن كثب على ما مت 
حتقيقه م���ن م�ساريع تنموي���ة ووترية التنمية 
بالولي���ة وحر�س���ه ال�سخ�س���ي عل���ى التكف���ل 

باإيجاد احللول املالءمة  للنقائ�ض امل�سجلة.

 متابعة موسم 
اصطياف 2019

إقرار رفع حصة استقبال 
أبناء الجنوب و الهضـــاب 
العليا بالواليات الساحلية

 
 كم���ا قام ال�سي���د الوزير بزي���ارة خميم �سيفي 
خا����ض باأبن���اء موظف���ي قط���اع وزارة الداخلية 
واجلماع���ات املحلي���ة والتهيئ���ة العمراني���ة م���ن 
ببلدي���ة  وذل���ك  باتن���ة  ولي���ة  م�سال���ح  تنظي���م 
�سكيكدة قبل اأن ي�سع حيز اخلدمة بعد ا�سغال 
اإع���ادة التاأهيل للم�سبح ن�س���ف الأوملبي ببلدية 
�سكيك���دة، موؤك���دا باملنا�سب���ة اأن التح�سريات 
اخلا�س���ة مبو�سم ال�سطياف املقب���ل بداأت من 
الآن لرف���ع  وحت�س���ن قدرات ا�ستقب���ال اأطفال 
و�سباب اجلنوب واله�ساب العليا على م�ستوى 
املخيمات ال�سيفية باملدن ال�ساحلية اإىل 100 
األف �ساب و طفل مقابل 70 األف طفل و �ساب 

هذه ال�سنة التي اعتربها غري كافية .

ويف ه���ذا ال�س���دد اأك���د ال�سي���د �س���الح الدين 
الدول���ة  توليه���ا  الت���ي  الأهمي���ة  ع���ن  دحم���ون 

اجلزائرية لتوفري كل الظروف املالءمة لأبناء 
اجلنوب لق�ساء عطلتهم يف اأريحية واأمان.  

مو�س���م  ل�س���ريورة  متابعت���ه  اإط���ار  ويف 
ال�سطياف اأكد وزير الداخلية على انه ي�سهر 
�سخ�سي���ا على متابعة امللف، مذكرا بتن�سيب 
خلي���ة متابع���ة على م�ست���وى قطاع���ه الوزاري 
الإلك���رتوين  الإ�ستبي���ان  اإىل  بالإ�ساف���ة 
ال���ذي اأطلقت���ه م�ساحل���ه ق�س���د الإط���الع على 
مالحظ���ات واقرتاح���ات املواطن���ن م���ن اأج���ل 
التح�س���ن امل�ستمر والتكف���ل الأمثل مبتطلبات 

املواطنن الذي ي�سكل الهدف الأ�سمى.
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يف ختام زيارته للولية، اأعلن وزير الداخلية واجلماعات املحلية و التهيئة العمرانية  ال�سيد  �ساح الدين دحمون 
باملنا�سب���ة ع���ن  تخ�سي�س غاف مايل بقيمة 10 مليار د موجه لتج�سيد عدة م�ساريع تنموية بولية �سكيكدة  ، 
مو�سح���ا باأن هذه امليزانية  �ستخ�س�س لتج�سيد م�ساريع هامة خا�سة بالتهيئة احل�سرية للبلديات ال�38 التي 

تعدها هذه الولية . 
م���ن جهة اأخرى، و�سبا للدخول املدر�سي للمو�سم املقب���ل، اأو�سح  ال�سيد الوزير باأن �سريات حثيثة جارية 
حالي���ا حي���ث مت اإىل حد الآن اإعادة تاأهيل اأكرث م���ن 10 اآلف مدر�سة عر الوطن، من خال تزويدها مب�ستلزمات 

التدفئة والإطعام بالإ�سافة اإىل النقل املدر�سي.
د ال�سيد الوزير لدى تد�سينه متو�سطة عبد احلميد بولكلوك ببلدية �سكيكدة على �سرورة ا�ستعمال الطاقات  و �سد

املتجددة على م�ستوى املوؤ�س�سات الرتبوية .

وزير الداخلية يقرر
 تخصيص غالف مالي قدره 10 مليار دج

 لعديد المشاريع التنموية بوالية سكيكدة

ملف الساعة - من اجل موسم اصطياف ناجح 
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التكوينالحدث 

تخرج الدفعة 48  «العقيد سي الحواس» 
للمدرسة الوطنية لإلدارة «موالي أحمد مدغري»
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التكوينالحدث 

أشرف السيد صالح الدين دحمون وزير 
والتهيئة  المحلية  والجماعات  الداخلية 
الدفعة  تخرج  حفل  على  العمرانية  
للمدرسة  الحواس»  48  «العقيد سي 
الوطنية إلدارة  «موالي أحمد مدغري» 
التربية  وزراء  السادة  بحضور  وذلــك 
والبحث  العالي  التعليم  الوطنية، 
المهنيين  والتكوين  التعليم  العلمي، 
المركزية  الدولة  ــارات  إط جانب  إلى 

والمحلية.
الوزير  معالي  وجه  المناسبة  بهذه 
العقيد   » دفعة  تالميذ  إلى  التهاني 
على  إياهم  مشجعا   » الحواس  سي 
عزم  بكل  المهنية  الحياة  غمار  خوض 
وإرادة ، مذكرا في إياهم ذات الوقت 
أن  حياتهم المهنية  ستكون موسومة 
بالتحديات التي يجب مواجهتها لخدمة 
مصلحة البالد وبالمسؤولية التي ينبغي 
لدى  المنشود  التحول  لتحقيق  تحملها 
وخدمة  خدمته  تعتبر   الذي  المواطن  

الوطن فوق كل اعتبار . 



الدفعة 48  العقيد سي الحواس 
للمدرسة الوطنية لإلدارة موالي أحمد مدغري

وقد أشاد السيد الوزير، في معرض حديثه بالمناسبة ، بالتاريخ العريق  للمدرسة الوطنية 
لإلدارة لما صنعته لنفسها من مكانة في حقل التكوين و من تميز في نوعية المنتج عبر كل 
مراحل تاريخ الجزائر سيما إبان العشرية الهمجية اإلجرامية  إذ كان من بين تالميذها العديد 
ممن قدموا حياتهم خدمة للوطن رافعين لواء استمرارية الدولة في الظروف األكثر صعوبة 

غير آبهين بالمخاطر شأنهم في ذلك شأن أفراد الجيش الوطني الشعبي.
التي  الوطن  ثوابت  والحفاظ على  االلتزام  الدفعة بضرورة  الوزير تالميذ  السيد  كما ذكر 
ال زالت مؤسساته قائمة بفضل سواعد الخيرين من أبناء هاته األمة في مختلف المؤسسات 

واإلدارات.

التكوين
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التكوينالحدث 



كلمة السّيد
 صالح الدين دحمون 

وزير الداخلية
 و الجماعات المحلية
 و التهيئة العمرانية 

بمناسبة تخرج 
الدفعة الثامنة

 و األربعون للمدرسة 
الوطنية لإلدارة
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التكوينالحدث 
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اإن�����������ه مل�������ن دواع���������ي 
بينكم  اأك���ون  اأن  ���س��روري 
املنا�سبة  ه���ذه  يف  ال��ي��وم 
على  لأ�����س����رف  ���زة   امل���ت���م���ي
ت���خ���ر ال���دف���ع���ة ال��ث��ام��ن��ة 
والأرب������ع������ون ل��ل��م��در���س��ة 
ثمان ل�����اإدارة،   الوطنية 

 و اأربعون �سنة من العطاء 
املوؤ�س�سة  هاته  ب��ه  ل��ت  ز�� ج

الفريدة من نوعها.

ف����ري����دة مل����ا ���س��ن��ع��ت��ه 
مكانة يف حقل  لنف�سها من 
ال��ت��ك��وي��ن و م��ن مت��ي��ز يف 
  ف��م��ع م���ر ،��ن��وع��ي��ة امل��ن��ت
حا�سنة  اأ�سبحت  ال�سنني 
اأب��ن��اء ه��ذا الوطن  خل��رية 
ن��ق��ط��ة ان���ط���ا حل��ي��اة  و 
اإدارة  يف  منهم  الع�سرات 
�����ة ل���ذاك���رة  ي����� وط���ن���ي���ة وف
مع  متنا�سقة  و  اأ���س��اف��ه��ا 

اآمالها و تطلعاتها.

التكوينالحدث 

الجمهوريــــة الجزائريـــة الديمقراطيــــة الشعبيــــة
وزارة الـداخليــة والجمـاعـات المحليــة و التهيئة العمرانية
ب�سم الله الرحمن الرحيم وال�ساة وال�سام على اأ�سرف املر�سلني

ادة الوزراء، دات و ال�سال�سي
ال�سيدات و ال�سادة اإطارات الإدارات املركزية و املحلية،

�س��ي���������وفنا الك�������������رام،
ال�سيدات و ال�سادة اأ�ساتذة و موفي املدر�سة الوطنية لاإدارة، 
جي املدر�سة الوطنية لاإدارة، دات و ال�س����ادة طلبة و خر������ ال�سي



41
العدد 4 - جوان 2019

اإح�سا�س   يغمر القاعة،  هاته  يف  اأتواجد  اإذ  اإنني 
عارم ملا اأحمله من ذكريات �سابقة  و اأنا متاأكد باأن نف�س 
من  ركن  فكل  احل�سور،   من  العديد   تخال الأحا�سي�س 

دللة  له  املدر�سة   هاته 
ملا  فقط  لي�س  معنى  و 
�سابق  من  به  يذكرنا 
على  لكن  و  اأيامنا 
يذكرنا  ملا  الأخ�س 
اآلف  بل  ئات  م من  به 
الأطر الإدارية ال�سامية 
وا  مر ن  غريها  و 

بهاته املدر�سة.
م��ن  ف����ال����ع����دي����د   
اأع���������س����اء احل���ك���وم���ة 

الديبلوما�سي  ال�سل اأع�����س��اء  و  وال��ق�����س��اة  ال����ولة  و 
الهيئة  ه��ات��ه  يف  اأث���ر  لهم  الأخ����رى  امل�سالح  خمتلف  و 
ركائز  اأر�سوا  و  بادنا  تنمية  بدروهم يف  اأدلو  املتميزة، 
اليوم  منا  لهم  و  ا،  ف���و و و  ا  وف فك والقانون  احل��ق  دول��ة 

واج الحرتام و خال�س التحية.

اإن نف�س هاته املدر�سة قدمت ما عليها خال الع�سرية 
العديد ن  تاميذها  من بني  فكان  الإجرامية،  الهمجية 
ا�ستمرارية  ل��واء  رافعني  للوطن  خدمة  حياتهم  قدموا 
ال���ظ���روف  يف  ال����دول����ة 
الأك�������رث ���س��ع��وب��ة غ��ري 
�ساأنهم  باملخاطر  اآبهني 
اأف������راد  �����س����اأن   �����ذل يف 
اجل�����ي�����������س ال����وط����ن����ي 
كانوا   فاأولئ ال�سعبي، 
ي��ذودون عن الوطن ول 
ي���زال���ون ع��ل��ى ح����دوده 
ه اأما اإطارات  وم خويف ت
ي��ذودون  فكانوا  الدولة 
ع��ن��ه م���ن خ���ال ال��دف��اع 
عن موؤ�س�سات الدولة و ا�ستمرارية اجلمهورية وفاء لعهد 

ال�سهداء.
الفقيد  ل��روح  الأثناء  هاته  يف   تقود خاطرتي  اإن 
هاته  تاميذ  م��ن  للع�سرات  ع��ط��اء  م��ن  ب��ذل  م��ا  و  خمبي 
املدر�سة، فكان خري رفيق لكل منا، و خري نا�سح و خري 

مرافق خال درا�ستنا    و بعد انغما�سنا يف مهامنا.

التكوينالحدث 
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 اإنني اإذ اأذكره اليوم، لي�س من باب اإغفال ت�سحيات 
اآخرين، لكن تذكريا و لو بالقليل ا تركوه لنا، و يعلم 

الله باأن ما تركوه الكثري. 
تعد    ف��ب��ف�����س��ل��ه��م 
املدر�سة اأق�ساما وقاعات 
 مرفقا اأو  فقط  للتدري�س 
م����ن م����راف����ق ال��ت��ك��وي��ن 
ب��ل اأ���س��ب��ح��ت ق��ل��ع��ة من 
تتفاعل  ال�����س��م��ود  ق���اع 
م�����ع اأح�����������دا ال����ب����اد 
��ف م��ع ت��ط��ورات  وت��ت��ك��ي
اأن  فتحاول  مرحلة،  كل 
لديها  م��ا  باأف�سل  جت��ود 
اأك��ف��اء  خريجني   لتقد
ل��ره��ان��ات��و  متح�سرين 

يات املرحلة، دفعة تلو الدفعة. د
اإن هذه اخللفية الن�سالية لهاته املدر�سة لزمتها منذ 
الإط��ارات  من  ثلة  توفري  الأول  ديها  فكان  تاأ�سي�سها، 
ن ي�سمنون النتقال من اإدارة مثقلة مبخلفات احلقبة 
 بناء مكونة  اأ�سيلة  وطنية  اإدارة  اإىل  ال�ستعمارية     

الثورة  توجهات  على 
ميثاقها  و  التحريرية 

النوفمري الوثيق.
 �����ث��������م ب�����ع�����د ذل
ت��ع��زي��ز  يف  اخل���و����س 
 كما اإدارت���ن���ا  ���س��ف��وف 
وكيفا و توجيه اجلهود 
م��ت��وازن��ة  تنمية  ن��ح��و 
لنه�سة  مرافقة  وعادلة 
زراع���ي���ة  و  ���س��ن��اع��ي��ة 
وث����ق����اف����ي����ة ط���احم���ة 

للتحرر من التبعية.
بداية  و  الثمانينات  نهاية  م��ع   ل��زام��ا ك��ان  عندما  و 
القت�سادية  املبادرات  رير  نحو  التحول  الت�سعينيات 
 الن�سا حقل  فتح  و  البريوقراطية  املثبطات  حماربة  و 
تكوين  يف  دوره��ا  لها  كان  فقد  الجتماعي،  و  ال�سيا�سي 

رف��ع��ت دي  ال��ت��ي  الإداري����ة  الأط���ر  م��ن  متنورة  نخبة 
التغيري و التحول نحو دميقراطية م�سوؤولة م�ستفيدة من 

جتارب الآخرين واعية باملخاطر  والرهانات.
راف���ق���ت  و  ف����ق����ادت 
ولت الباد اإىل غاية 
الأل��ف��ي��ة  اإىل  ال��و���س��ول 
الثالثة التي فر�ست فيها 
فغزتنا  قوانينها  العوملة 
ت��ك��ن��ول��وج��ي��ات الإع���ام 
علينا  كان  و  الت�سال  و 
املعطيات  م��ع  ��ف  ال��ت��ك��ي

اجلديدة.
جت����اوب����ا م���ع ه��ات��ه 
امل���ع���ط���ي���ات اجل����دي����دة 
�سنة  م��ن��ذ  ع��م��دن��ا  ف��ق��د 
2006 اإىل اإحدا اإ�ساحات عديدة يف نظام �سري هاته 
املدر�سة، و من اأهمها هو ال�ستثمار يف خريجي اجلامعة 
عالية  و   متميزا  متخ�س�سا  تكوينا لإعطائهم  اجلزائرية 

يات املرحلة.  د اجلودة لتمكينهم من رفع
ه��ات��ه  ك���ان���ت  ل���ق���د  و 
ملد  منا�سبة  الإ���س��اح��ات 
اجل�����س��ور ب���ني اجل��ام��ع��ة 
امل��در���س��ة  و  اجل���زائ���ري���ة 
ل��اإدارة،  فلطاملا  الوطنية 
الختافات  البع�س  يثري 
ال����ت����ي ت����ف����ر امل���در����س���ة 
ع���ن اجل���ام���ع���ة، ل��ك��ن يف 
هناك  ك���ان  الأم����ر  حقيقة 
دوم���ا ارت��ب��ا وث��ي��ق بني 

املوؤ�س�ستني.
نن�سى  اأن   ��ي��ج ف��ا 
اأنه يف م�ستهل الت�سعينات 
وعندما كانت الباد متر ب�سائقة مالية �سديدة و�سارفت 
اجلزائرية  اجلامعة  كانت  اأبوابها،  غلق  على  املدر�سة 
النبيلة  مهمتها  مبوا�سلة  لها  �سمح  ال��ذي  الوحيد  احلل 

فدعمت بطلبة واأ�ساتذة جامعيني �سمانا ل�ستمراريتها.
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و عندما �سعت املدر�سة اإىل �سني نوعية منتوجها 
التكويني  جتد اأجدى من اأن متنح للجامعيني فر�سة 
متفتحة  بيئتها  اإبنة  فاملدر�سة  بالتايل  و  فيها،  التكون 
عليها، م�ستلة لكل اأبناء ال�سع من كل الفئات ومن كل 

الوليات.
و ل��ق��د ت��ع��م��دن��ا يف 
ال�����س��ن��وات الأخ����رية اأن 
�� ت��ق��ل��ي��دا ق���دًا  س��� ر�� ن
هو  و  املدر�سة  هاته  يف 
 اأغل العمل على متثيل 
تركيبة  يف  ال����ولي����ات 
دون  املتكونني  التاميذ 
ن��وع��ي��ة  يف  ال��ت�����س��ام��ح 
املرت�سحني املقبولني يف 

اللتحا ب�سفوفها.
مدر�سة  نريدها  اإننا 
ال�������س���ع��� ك���م���ا ك���ان���ت 
 تل لأن  �ستظل  و   دوم��ا
مع  وعهدنا  م�سوؤوليتنا 

من �سبقنا.
اأم��ام��ن��ا  الآن،  اأم����ا 
على  مقبلة  جديدة  دفعة 
اأغتنم   اإ و   ،ال��ت��خ��ر
لأت��وج��ه  ال�سانحة  ه��ذه 
ب��ن��ات��ي من  لأب��ن��ائ��ي و 
اأن  ب��ع��د  و  امل��ت��خ��رج��ني 
اأهديهم تها و ياتي 

اأنكم  اإل  اأنتم مقبلون على حياة مهنية عامرة  لهم  اأقول 
وجدها  التي   تل عن  خمتلف  اإدارة  اأمامكم  �ستجدون 
تكنولوجي  ل  و   ��ل يف  اإدارة  اأم��ام  فاأنتم  �سابقوكم، 

لي. ف�س م
القلم  و  الورقة  من   كليا التحرر  نحو  تتوجه  اإدارة 
وتتوجه نحو املعلوماتية و التوا�سل ال�سبكي يف �سراع 
�سد الزمن، زمن  يعد يح�س بالأ�سهر و الأيام و اإا 
هو زمن يح�س ب�سرعة ال�سوء و �سرعة النقرات على 
احلا�سوب، ل جمال لا�ستكانة و ل للتهاون، كل حلظة 
من حلظات العمل لها قيمتها، اإما اأن نغتنمها يف قيق 

نا و اإما اأن يغتنمها غرينا يف قيق �سبقهم علينا . بق س�
يف  عليه  كنا  ا   اأ�سع و  اأكر  اليوم  ديكم  اإن 
املا�سي و على كل واحد منكم اأن يكون يف قمة الوعي 

بهاته احلقيقة التي ت�سارعنا كل يوم.
اأن����ت����م ت�����س��اه��دون 
�سعبنا  ح�����راك  ال���ي���وم 
 و هو حراك يج ، الأبي
اأنف�سكم  يف  ك  ي��ح��ر اأن 
فاأنتم  امل�سوؤولية  روح 
م�سوؤولية  تقلد  ب�سدد 
م�سوؤولية  وه��ي  كبرية 
�����ق�����ي�����ق ال�����ت�����ح�����ول 
له  يطمح  ال��ذي  املن�سود 

مواطنونا:
ال�����ت�����ح�����ول ن��ح��و 
اق���ت�������س���اد م���ت���ن���وع و 

متفتح،
ال�����ت�����ح�����ول ن��ح��و 
متثيلية  دمي���ق���راط���ي���ة 
التخوفات  من  متحررة 

واملثبطات،
ال�����ت�����ح�����ول ن��ح��و 

ة،  ق عدالة اجتماعية ح
ال�����ت�����ح�����ول ن��ح��و 

اإدارة ناجعة و فاعلة،حمررة من البريوقراطية،
التحول نحو تكنولوجيات الألفية الثالثة،

التحول نحو الطاقات املتجددة و التنمية ال�سديقة 
للبيئة.

 فاملتخر  ،جميعا تنتظرنا  ديات  غريها  و  كلها 
منكم �سيجد بلدية �سبابيكها جمهزة بحوا�سي واإدارات 
ب�سدد تطوير  نظم معلوماتية جديدة، و اختبار تقنيات 

ت�سيري م�ستجدة.
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التكوينالحدث 

اإن اإدارت���ن���ا ال��ي��وم ه��ي ب��ح��ق خم��ر م��ف��ت��وح على 
اأدائنا  يف  التميز   جميعا منا  يقت�سي  و  الور�سات  كل 

فعاليتنا  على  والإ���س��ه��اد 
م�ستوى  يف  نكون  حتى 

تطلعات هذا احلراك.
اأن  فمن حق املواطن 
فيطالبنا   متطلبا ي��ك��ون 
ب�سرعة التحولت، فنحن 
���س��ن��ظ��ل  و  خ���دم���ت���ه  يف 
ك��ل واح��د  ك��ذل��، و على 
خ��دم��ة  ي�����س��ع  اأن  م��ن��ك��م 
 امل��واط��ن و ال��وط��ن فو

كل اعتبار .
م����ن ج���ه���ة اأخ������رى، 
ت���اح���ظ���ون ح���ج���م اآف����ة 
تنخر  باتت  التي  الف�ساد 
 ���دوال���ي و  اق��ت�����س��ادن��ا 
هي  و  موؤ�س�ساتنا  بع�س 
ه����ا يف  اأد اآف��ة ل ب��د م��ن و
ال�سماح  ع��دم  و  بدايتها 

با�ست�سرائها.
ل��ق��ي��م  ال����ع����ودة  اإن 
النزاهة و احلياد ونكران 
تاأدية اخلدمة  ال��ذات يف 
 واجبا يعد    العمومية 
اإداري���������ا ف���ق���ط، ب���ل هو 
بذاته،  املقد�س   الواج
عليه  ال���ذي  الفي�سل  و 

.نلتقي و عليه نفرت
ال�������������س������ورة  اإن 
يقدمها  التي  احل�سارية 
الأيام  هاته  يف  ق�ساوؤنا 

يج اأن تر�س يف اأذهانكم طيلة حياتكم املهنية، فتجعل 
منظاركم  النزاهة  و  خدمتكم  اأ�سا�س  العدل  قيمة  من 

الوحيد.
اأب���ن���ائ���ي ب��ن��ات��ي، 
اأربعة  الباد  لهذه  اإن 
بنيت  اأ�سا�سية  ركائز 

عليها : 
 الأب����ي �سعبها   •

املوحد، 
ث�����واب�����ت�����ه�����ا   •
�سخ�سيتها  ومقومات 
حميد  ل  التي  الوطنية 

و ل بديل عنها، 
م���وؤ����س�������س���ات   •
ج���م���ه���وري���ت���ه���ا ال���ت���ي 
مي���ث���ل���ون اأح������د خ���رية 

اأبنائها اليوم 
ج���ي�������س���ه���ا  و   •
الذي  ال�سعبي  الوطني 
خ��ر م��ن رح��م معاناة 
اجلي�س  �سليل  اأم��ت��ن��ا، 

التحرير الوطني.
ف��ط��امل��ا ك����ان ه��ن��اك 
ل��ث��واب��ت   ويف ج��ي�����س 
اأم���ت���ن���ا م��ت��خ��ن��د يف 
�سفوف �سعبنا كما هو 
الأي��ام  هاته  احل��ال يف 
م��ادام��ت  و  الع�سيبة، 
قائمة  موؤ�س�سات  هناك 
ب���ف�������س���ل ����س���واع���دك���م 
و�����س����واع����د اخل���ريي���ن 
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التكوينالحدث 

اأن  الإدارات، ل ميكن  الأمة يف خمتلف  اأبناء هاته  من 
ر �سوكة هاته الباد مهما تعامت التحديات و مهما  ك�س ت

تكالبت املوؤامرات، فال�سمود �سيمتنا و الوفاء عهدنا.
لكل ذل، فاأنتم على م�سارف مرحلة جديدة، اآثرت اأن 
اأنكم �ستكونون  اأنني واثق من  اإل  اأح�س�سكم باأبعادها، 
تكوين  اأح�����س��ن  تلقيتم  فلقد  ال��ت��ح��دي��ات  م�ستوى  يف 
على  واأن��ا  مرافقة  اأح�سن  املقبلة  الفرتة  يف  و�ستلقون 
يقني باأن مردودكم �سيكون على اأح�سن وجه و �سيتح�سن 
من  وجوهكم  بني  من  و  ال�سنني،  مرور  مع  فاأكرث  اأكرث 

جزائر  اأجم��اد  �سي�سنع 
الغد.

املئات  ح��ال  حالكم 
م���ن الإط��������ارات ال��ذي��ن 
ذك����ره����م يف  ���س��ب��ق يل 
فكلهم  مداخلتي،  بداية 
جل�سوا  اأن  ل��ه��م  ���س��ب��ق 
كانت  و  ه��ذا،  جمل�سهم 
بنف�س  مليئة  اأع��ي��ن��ه��م 
ت�����س��اوؤلت ي��وم��ك��م ه��ذا 

اليوم، و منهم من هو حا�سر  وبنف�س تطلعاتكم، وهم 
بيننا اليوم، يرجعون بذكراهم اإىل هذا املجل�س و اإىل 
ما كان يحمله من دللت فيعي�سون على ذكراه، و الكثري 

منهم يقف عل �سحة ما اآتينا على ذكره.
فاحلقيقة الوحيدة الثابتة هي اأن ما جادت به علينا 
هاته املدر�سة و الإدارة اجلزائرية اأكر بكثري ا جدنا 
بخريها،  غمرتنا  و  بعظمتها  جتاوزتنا  لأنها  عليها،  به 

نف�س  يف  تكونوا  ب��اأن   اأي�����س��ا مطالبون  ال��ي��وم  واأن��ت��م 
  ذل العطاء و تكونوا يف  فتبادلوها  العرفان،  م�ستوى 

اأجود منا.
يف الأخري اأجدد تها اخلال�سة لأفراد هاته الدفعة 
املتميزة التي اآثرنا اأن ن�سميها با�سم ال�سهيد العقيد ال�سي 
الأيام  هذه  نعي�س  نحن  و  بت�سحياته،   تيمنا احلوا�س 

عبق نفحات الذكرى ال�سابعة و اخلم�سني لا�ستقال.
 بتخر لفرحتنا  الذكرى  بهاته  �سعبنا  فرحة  م  ظفن
هاته الدفعة فنتقدم بتهانينا لل�سع اجلزائري بالذكرى 
قلوبنا  ع��ل��ى  ال��ع��زي��زة 
يلتف  اأن  ن�ستجديه  و 
دولته  موؤ�س�سات  ح��ول 
ال���وط���ن���ي  ج���ي�������س���ه  و 
ج��زائ��ر  ل��ب��ن��اء  ال�سعبي 
م��ت��ج��ددة وف���ي���ة ل���روح 
احلوا�س  ال�سي  العقيد 

و رفاقه يف الكفاح.
ي����ف����وت����ن����ي  ل  و 
اأت��ق��دم  اأن  الأخ�����ري  يف 
ال��ع��م��ي��ق لكل  ب�����س��ك��ري 
الفريق العامل باملدر�سة الذي ل يدخر جهدا يف �سني 
نوعية التكوين لأبنائنا، و اأحث اجلميع على موا�سلة 

العمل.
لأن التحديات القائمة جتعلنا يف بداية الطريق فا 
جمال لا�ستكانة و التكال، و اإ متاأكد من اأننا �سنكون 
على موعد مع دفعات اأخرى �ست�سنع اأجماد اإدارتنا يف 

ال�سنوات القادمة 
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 وزير الداخلية يشرف على االحتفاالت المخلدة 
للذكرى ال57 لتاسيس الشرطة  
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الدي���ن  ال�سي���د �س���الح  اأ�س���رف 
الداخلي���ة  وزي���ر  دحم���ون 
والتهيئ���ة  املحلي���ة  واجلماع���ات 
 30 الثالث���اء  ي���وم  العمراني���ة، 
جويلية 2019، على الحتفال 
ال�سابع���ة  بالذك���رى  الر�سم���ي 
واخلم�س���ن لتاأ�سي����ض ال�سرط���ة 
الرقاب���ة  مبرك���ز  اجلزائري���ة 
وال�سيطرة التابع لالأمن الوطني 
الطاق���م  م���ن  اأع�س���اء  بح�س���ور 
احلكوم���ي واملدي���ر الع���ام لالأمن 

الوطني.
ح���ول  عرو����ض   تق���د بع���د 
املكون���ة  امل�سال���ح  خمتل���ف 
للمديرية العام���ة لالأمن الوطني، 
وق���ف وزير الداخلي���ة على مدى 
تطور اخلدم���ات املقدمة من قبل 
وك���ذا  ال�سرط���ي  الع���ام  املرف���ق 
التجهي���زات الت���ي ي�ستن���د اإليه���ا 
الأع���وان والإط���ارات يف تاأدي���ة 
املهام النبيل���ة املوكلة اإليهم، على 
غرار حف��� النظام العام وتاأمن 
حركة امل���رور وحماربة اجلرمية 

املنظمة بكل اأ�سكالها.
ال���ذي  الهتم���ام  الوزي���ر  ب���ّن 
له���ذا  ال���وزاري  القط���اع  يولي���ه 

تطوي���ره  بغي���ة  الأمن���ي  ال�سل���ك 
اإىل  اللج���وء  خ���الل  م���ن  وذل���ك 
تدعي���م  الكف���اءات،  اخل���ربة، 
وا�ستخ���دام  الب�سري���ة  امل���وارد 
مثمن���ا  احلديث���ة  التكنولوجي���ا 
الحرتافي���ة الت���ي و�س���ل اإليه���ا 
�سل���ك الأم���ن الوطن���ي ومواكبته 
عل���ى  التحدي���ات  ملختل���ف 
امل�ستوي���ن الداخلي و اخلارجي 
واأ�سح���ى مث���ال للع�سرن���ة حمل 
البل���دان  م���ن  العدي���د  اهتم���ام 

ال�سقيقة. 
وم���ن جهة اأخ���رى، وق���ف وزير 
الداخلي���ة على اخلدم���ات املقدمة 
لأف���راد املوؤ�س�س���ة وذويه���م م���ن 
قبل مديري���ة الن�ساط الجتماعي 
جت�سيدا لالأهمية الق�سوى التي 
يوليه���ا لل�س���ق املت�سم���ن التكفل 
والرتفيه���ي  ال�سح���ي  باجلان���ب 

والجتماعي ب�سكل عام.
كم���ا جدد وزي���ر الداخلية تعهده 
مبرافق���ة موؤ�س�سة الأمن الوطني 
مل���ا  عرفان���ا  املج���الت،  كل  يف 
تقدم���ه م���ن عم���ل جلي���ل خلدم���ة 
الأم���ن و�سالم���ة املواط���ن �سونا 

حليات���ه وممتلكات���ه، مقدم���ا كل 
التهاين اخلال�سة لأبناء ال�سرطة 

بهذه املنا�سبة.
الداخلي���ة  وزي���ر  يف���وت  ومل 
باجلي����ض  لي�سي���د  الفر�س���ة 
الوطن���ي ال�سعب���ي ال���ذي بف�سله 
اأ�سح���ت اجلزائ���ر متتلك اأ�سالك 
اأمني���ة ت�سهر على تاأدي���ة مهامها 
بان�سجام وفعالي���ة،  ليك�سف اأن 
كل الأ�س���الك الأمني���ة �سرتاف���ق 
خيارات���ه  جت�سي���د  يف  ال�سع���ب 
ال�سرتاتيجي���ة و الت�س���دي لكل 
حماولة خ���رق ل���الإرادة ال�سعبية 
يف ظ���ل الو�س���ع الراه���ن ال���ذي 

ت�سهده البالد.  
الحتف���ال،  مرا�س���م  لتختت���م 
م���ع  اإتفاقي���ات   04 بام�س���اء 
عل���ى  اأخ���رى  وزاري���ة  قطاع���ات 
ال�سح���ة،  قطاع���ي  راأ�سه���ا 
املديري���ة  جان���ب  اإىل  الثقاف���ة 
العام���ة احلماي���ة املدني���ة واللجنة 
الأوملبية اجلزائرية وذلك تعزيزا 
للتن�سيق و�سمان التكفل الأمثل 

مبنت�سبي هذا ال�سلك.
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د املدير العام لاأمن الوطني، ال�سي
 ال�س�����������ادة ق����������ادة الأمن الوطني،

 سل� واأف��راد  اإط��ارات  وال�سادة  ال�سيدات   
الأمن الوطني،

احلرية  �سهر  املبارك،  ال�سهر  هذا  مبنا�سبة 
نحتفل  املتميزة،  ة  الوطني زخم  ويف  والكفاح، 

 اأف���راد �سل واإي��اك��م، 
الأم����������ن ال����وط����ن����ي، 
 ق�����ي�����ادات و����س���ب���ا
مبنا�سبة  وع��ام��ل��ني، 
 تقليدا نت  س� عزيزة، 
ح���م���ي���دا م���ن ت��ق��ال��ي��د 
ى،  وط����ن����ن����ا امل������ف������د
وه���و ع��ي��د ال�����س��رط��ة 
اجل����زائ����ري����ة، ال���ذي 
ومب��ن��ا���س��ب��ة ح��ل��ول 
اأن   ي�سعد ذك����راه 
اأت���وج���ه ف��ي��ه اإل��ي��ك��م، 
ب��اإ���س��م��ي وب��ا���س��م كل 

 التها باأخل�س   ، الأب����ي اجل��زائ��ري   ال�سع
�سرطي  لكل  لكم ومن خالكم   الأما  واأ�سد
ود عن  وال���ذ الوطن  ه��ذا  نف�سه خدمة  اآث��ر على 
ا�ستقراره واأمنه بكل ما اأوتي من قوة وعزمية.
م��ن خ��ال��ه��ا ول��و  ن��ق��ف  ل��ن��ا،  اإن��ه��ا منا�سبة 
اجل�سام  الت�سحيات  لن�ستذكر  ال�سنة،  يف  مرة 

الوطن  اأبناء  من  ال�سريحة  هاته  بنتها  ت التي 
باأغل الإميان على  اأق�سموا  الذين  الررة، من 
موا�سلة م�سرية �سهدائنا الأبرار م�ستلهمني من 

ت�سحياتهم 
 دفاعا والدرو�س  العر  اأجمل  وبطولتهم 
واأمنه  امل��واط��ن  ل�سكينة   وحماية ال��وط��ن  ع��ن 
كان  ال��ذي  جويلية  �سهر  اإن  تلكاته.  واأم���ن 
ال��ن�����س��ال  رم����ز  زال  ول 
واحلرية، هو كذل بف�سل 
هذه املنا�سبة حلقة و�سل 
ب��ني امل��ا���س��ي واحل��ا���س��ر 
مرة  كل  ففي  وامل�ستقبل، 
ك���رن���ا مب��ل��ح��م��ة ك��ف��اح  ذ��� ي
، ق����دم كل  ع��ظ��ي��م ��س��ع���
غال لهذا الوطن ول يزال 
الوفاء  قرابني  م   يقد  ويف
 عيون اأبنائه،  خ��رية  من 
 و�سواعد تنام،  ل   ساهرة�
 ل، وق��وائ��م��� ك��� ل ت ع��ام��ل��ة
ل�سون  ويجتهدون  ون  د�� ي��ج  ،تتع ل   ثابتة
اأمانة ال�سلف ورفع راية الأمن والأمان يف كل 

ربوع الوطن.
الأمن  اأ�ساك  من   ب�سل نحتفل  اليوم  اإننا 
الوطن  خلدمة   ه ال�ستقال،  وغ��داة  ي،  ال���ذ
واملواطن، جنبا اإىل جن رفقة اجلي�س الوطني 

كلمــــة  معالي السيد وزير الداخلية والجماعات 
المحلية والتهيئة العمرانية 

 بمناسبة العيدالوطني للشرطة الجزائرية، 
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ال�سعبي �سليل جي�س التحرير الوطني، وحمل 
العمومي  النظام  فر�س  م�سوؤولية  عاتقه  على 
وحماية الأفراد واملمتلكات من اأي تهديد ومن 
اأي اعتداء مهما كان نوعه، يف كل زمان ومكان. 
��زة   ف��ب��ف�����س��ل ع��ق��ي��دت��ن��ا الأم���ن���ي���ة امل��ت��م��ي
وامل�ستلهمة من طرف جي�سنا الوطني ال�سعبي، 
وقيادته  الوطني،  التحرير  جي�س  �سلف  م��ن 
لنا  اأ�سبحت  احلكيمة  املجاهدة  النوفمرية 

اأمنية  اأج��ه��زة 
م���ت���ن���ا����س���ق���ة 
وم���ت���ك���ام���ل���ة، 
بجدارة  تقود 
العمليات  ك��ل 
الأم��������ن��������ي��������ة 
 ب���������س����ا�����س����ة
 وف�����ع�����ال�����ي�����ة
����ي  ع���� ن����ق����ط���� م

النظري.
ف��ج��ي�����س��ن��ا 
ع����ل����ى ح�����دود 
ويف  ال�����ب�����اد 
عنقها وفيها ل 
ينف اأن يحقق 
تلو  النت�سار 
الآخ�������ر اأم�����ام 
اأيادي الإجرام 
ودوائ��������������������ر 
امل����������ن����������اورة 
وامل����غ����ام����رة، 

 عمقا وت�سكل  له   فتكم و�سرطتنا  درك��ن��ا  اأم���ا 
له   وامتدادا وقرانا،  مدننا   قل يف  له   طبيعيا
ل يرتك اأي فجوة اأو نق�س اإل وماأته، وهاهي 
تتحول    د�� اجل وق��ت  الأمنية يف  الأ���س��اك  هاته 
ال�سيا�سية  خياراته  جت�سيد  يف  �سعبنا  ملرافقة 
ال�سرتاتيجية وتزيح من الطريق كل املحاولت 
 الياأ�س التاآمر وتوجيه الإرادة ال�سعبية ملطبات
بف�سل  ال�سرطة،  اأف��راد  اإنكم   . وال��رتدد  وال�س
بال�سكينة  اليوم  ننعم  وتفانيكم،  ت�سحياتكم 
اأعينكم  اأن  ن��درك  لأننا  تنام  اأعيننا  وال��ه��دوء، 
�ساهرة، فطنة، ترت�سد بكل عزمية وذكاء كل من 

ل له نف�سه امل�سا�س باأمننا وا�ستقرار بلدنا.  تخو
تتعاملون  كيف  عرفتم  الأم��ة،  هاته  فخر  اإنكم، 
وت�سايرون تطورات الع�سر ودياته الأمنية 
ال��دائ��م  ال��رف��ي��ق  فاأ�سبحتم  وال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ة، 

واحلامي الذي نلجاأ اإليه 
يف  فنجدكم   ،��ل��ذل ال�����س��رورة  دع��ت  كلما 
فرحتنا  بكم   م ت ت ف للموعد،  اأوفياء  منا�سبة  كل 

واحتفالتنا واأعيادنا يف اأح�سن الظروف.
اأي���������ت���������ه���������ا 
��ه��ا  دات، اأي�� ال�����س��ي

ادة،  ال�س
ل�����ق�����د م�����رت 
من  الكثري  عليكم 
ال�سعبة  الأوق��ات 
ب����ل ال��ع�����س��ي��ب��ة، 
ول����ع����ل ال���ع���دي���د 
 ي س�ن النا�س  م��ن 
اأن���ك���م م��واط��ن��ون 
ع�������ادي�������ون ل��ك��م 
اخلا�سة  حياتكم 
التي  وع��ائ��ات��ك��م 
ت��رتق�� ط��ات��ك��م، 
ورمب�������ا ال���ع���دي���د 
م�������ن م����ت����اح����ات 
احل���ي���اة ال��ه��ادئ��ة 
وال�������س���ي���ف���ي���ة، ل 
لأن  اإل  ل�������س���يء 
الوطني   الواج
ال������ذي ي��ح��ذوك��م 
حتى  لديكم  ما  بكل  الت�سحية  توؤثرون  جعلكم 

يجد املواطن راحته واأمنه.
الع�سرية  خال  ال�سرطة  جهاز  مه  قد ما  اإن 
ه��ذا  اأب���ن���اء  خ���رية  م��ن  الإج���رام���ي���ة،  الهمجية 
فلم  الت�سحيات  عظمة  على  دليل  لهو  الوطن، 
اأق��دم��وا  باملخاطر،  ي��اأب��ه��ون  لكم  اإخ���وان  يكن 
على رفع التحديات، منهم من �سقط يف ميدان 
دا على  لواء ا�ستمرارية الدولة �س ال�سرف رافعا

يد اإخوانه من اأفراد اجلي�س الوطني ال�سعبي.
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ومب�����س��اع��ر  امل��ن��ا���س��ب��ة  ب��ه��ات��ه  ن�ستح�سر 
العهد،   ��ذل ففي  ت�سحياتهم،  ذك��رى  فيا�سة، 
وجهة  يف  ي�سككون  ��ن  ال��ع��دي��د  ه��ن��اك  ك��ان 
مواقفهم و�سداد موقعهم، فاتهموا ونعتوا بكل 
الأو�ساف من طرف �سرذمة متخاذلة، لكن الله 
اأين  م  ه ف ر ع ف �سلفهم  ب�سرية  الب�سرية،  األهمهم 
ودعاته  الباطل  هو  واأين  واأ�سحابه  احلق  هو 
وينحني  بطولتهم  نتذاكر  ال��ي��وم  نحن  وه��ا 

ال�سع اجلزائري اإجال وعرفانا بجميلهم.
اأيام اثلة، ن�سمع هنا  اأو ل�سنا اليوم يف 

وه����ن����اك اأ�����س����وات 
واأ���س��اب��ع  م�سككة 
اأن  ت����ري����د  ن���اع���ق���ة 
لي�س   ثوبا تلب�سكم 
 تنا�سية م ث��وب��ك��م، 
اأ�����س����ال����ة م��ع��دن��ك��م 
و�سيمكم على العهد 

الذي
ي���ج���م���ع���ك���م   
ودولتكم،  ببادكم 
ف��اإذا ك��ان هناك من 
بالتباهي  اأح��ق  هو 
وحر�سه  بوطنيته 
ع�����ل�����ى وح����دت����ه����ا 
وا�����س����ت����ق����راره����ا 

وتنميتها فهم اأنتم واإخوانكم من اأفراد الأ�ساك 
  ن�ساأن ي اأو الت�سكي الأمنية ول جمال لل�س

خيمة له يف دياركم.
، ل  اليوم ونحن نعاي�س حراك �سعبنا الأبي
دها عاليا وبكل ما فينا اأنكم اأبناء   د ربد من اأن ن
طليعون  باحتياجاته،  عارفون   ،ال�سع هذا 

على معاناته يتاأملون لأمله 
ويذودون عنه بعزمية ونكران الذات، فقد 
يحد اأن يقف �سرطي بزيه اأمام اأخ اأو اإبن اأو 
قري، فيختلفون فيما يختلفون فيه، لكن الأكيد 
اأن ما ل يختلفون فيه هو ح الوطن واخلوف 

 ،ذل عن  التعبري  يف  طريقته   لكل اأن  اإل  عليه، 
هي  التي  الدولة  موؤ�س�سات  يحمي  فال�سرطي 

.واحلبي القري اجلميع كما يحمي ذل مل
اإ واثق، اأن �سعبنا امل�سبع بروح الوطنية، 
مطلع على حجم امل�سوؤولية امللقاة على عاتقكم 
على  ملونها  التي  النبيلة  الر�سالة  وعلى 
اأعناقكم يف مثل هذه الظروف، كما اإ واثق 
 اأي�سا واعوانهم  ال�سرطة   سل� يف  اأبناءنا  باأن 
اإىل اأن تلبية نداء الواج الوطني هو الأ�سمى 
ال�سكينة  الأم��ن وحماية   واأن دوره��م يف حف
وحم�����ارب�����ة 
اجل������رمي������ة 
ب�����������س�����ت�����ى 
هو  اأنواعها 
اأح����د اأج��م��ل 
اأ�������س������ك������ال 
ال������ع������ط������اء 
لت�سحية  ا و
م��ه��م��ا ك��ان��ت 
ال���������س����ع����اب 
ف���ج���م���ال���ي���ة 
ال������ع������ط������اء 
لت�سحية  ا و
يف ال�سعوبة 
ال��ذي   والأ
ي����راف����ق����ه����ا، 
جزاءها  �سيكون  العرفان  باأن  واثقني  وكونوا 
الوحيد والأوحد، طال الزمان اأو ق�سر، طاملا اأن 
النوايا ال�سادقة والإخا�س مكتمل يف قلوبنا 

وقلوبكم.
من جهة اأخرى، ثقوا باأن �سعبنا واع وها 
هو يقدم در�سا لكل من يحاول اأن يفر وحدتنا 
واح��رتام��ن��ا  حبنا  ويف  وطنيتنا  يف   وي�سك
لبع�سنا، �سبابنا كله وعي باأن التغيري �سيكون 
 بتحكيم العقل والتحاور، مدرك اأن البناء اأ�سع
الدولة هو  الهدم، واحلفا على موؤ�س�سات  من 
فبالأمن  م�ساحله،  وعلى  ال��وط��ن  على   حفا

تطمئن النفو�س وبالأمن يزدهر العي�س.

ي السيد وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية 
كلمــــة  معال

ي للشرطة الجزائرية، 
 بمناسبة العيد الوطن
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ادة،  ها ال�س دات، اأياأيتها ال�سي
ل��ق��د رف���ع ج��ه��از ال�����س��رط��ة اجل���زائ���ري �سعار 
خدمة املواطن، وعرف كيف يتما�سى والتطورات 
احلا�سلة من حوله يف داخل الوطن ويف خارجه، 
حماربة  يف  واحل��ن��ك��ة  للع�سرنة   م��ث��ال فاأ�سبح 

اجل���������رمي���������ة، 
ف�������ط�������ور م���ن 
ه�������ي�������اك�������ل�������ه 
وه�����ي�����ئ�����ات�����ه، 
ع يف  و����������������� ون
ته  �سا خت�سا ا

 متا�سيا
ومتطلبات 
احل�������������ي�������������اة 
ال����ع���������س����ري����ة 
وتكنولوجيات 

فاأ�سبحت  كبرية،  احرتافية  اأك�سبه  ما  احلديثة، 
خ���رت���ه م��ط��ل�� ال���ع���دي���د م���ن ال������دول ال�����س��ق��ي��ق��ة 
اازاتكم  كلها   تل احل��م��د،  ول��ل��ه  وال�سديقة، 

وثمرة جهدكم طوال عقود طويلة.

ول يزال الدرب متوا�سل يف تطوير ال�سرطة 
اجلزائرية، و�سنعتمد يف ذل على خرة كفاءاتكم 
اإىل   دوم���ا و�ستجدوننا  واإ���س��رارك��م،  الب�سرية 
جت�سيد  موا�سلة  على  م�سممون  فنحن  جانبكم 
امل���خ���ط���ط ال���وط���ن���ي 
ل��ع�����س��رن��ة ���س��ل��ك��ك��م 
ومده مبوارد ب�سرية 
ومادية وتكنولوجية 
و�سني  اإ���س��اف��ي��ة، 
م���راف���ق ع��ي�����س��ك��م يف 
ث��ك��ن��ات��ك��م وت��ط��وي��ر 
اخلدمات الجتماعية 
الكفيلة  وال�����س��ح��ي��ة 

بان ت�سندكم وتكون عونا لكم ولذويكم.
اإننا وزارة وحكومة �سوف لن ندخر اأي جهد 
الوطن  لأم��ن  الأ�سا�سية  الركيزة  هاته  مل�ساندة 
ومده بالدعم الازم فالرهانات والتحديات كبرية 



ي السيد وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية 
كلمــــة  معال

ي للشرطة الجزائرية، 
 بمناسبة العيد الوطن

ي السيد وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية 
كلمــــة  معال

ي للشرطة الجزائرية، 
 بمناسبة العيد الوطن
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وكثرية، يج اأن نرفعها جميعا يف اأح�سن الظروف ويف تكامل وتنا�سق تام مع الأ�ساك الأمنية 
الأخرى ونوا�سل العمل بنف�س الروح والوترية والإ�سرار خدمة لوطننا وجت�سيدا لطموحات 

�سعبنا يف التغيري العميق.

يف األخري، أغتنم هذه السانحة، مرة ثانية، ألهنئ جميع منتسبي جهاز األمن 
الوطني،  وأعوان ومستخدمي شبيهني بعيد يومهم  إطارات ورتباء  الوطني من 
وأتمنى لهم املزيد من النجاحات واالنجازات راجياً من املوىل أن يعيده علينا وعلى 

بالدنا هذا العيد ونحن يف كنف األمن واالستقرار واالزدهار.
فهنيئا لكم، دمتم حماة للوطن وخدام شعبه األبي، املجد والخلود لشهدائنا 

األبرار، والسالم عليكم ورحمة اهللا تعاىل وبركاته.
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وزير الداخلية يشرف
 على حفل تخرج دفعة موحدة للشرطة 

اأ�س���رف ال�سي���د �ساح الدي���ن دحمون وزير 
الداخلي���ة و اجلماع���ات املحلي���ة والتهيئ���ة 
العمرانية، رفقة  املدير العام لاأمن الوطني 
ال�سيد عبد القادر قارة بوهدبة  يوم الإثنني 
2019 باملدر�س���ة التطبيقية  22 جويلي���ة 
لل�سرط���ة عب���د املجي���د بوزبي���د بال�سومعة 
البلي���دة، عل���ى مرا�سم حف���ل تخر موحد 
للطلب���ة املازمني الأوائ���ل لل�سرطة واأعوان 
الطاق���م  م���ن  وزراء  بح�س���ور  ال�سرط���ة، 
احلكومي، وال�سلط���ات املحلية والع�سكرية 

لولية البليدة.

النشاط الشرطي
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الدفع���ة التي ضم���ت 497 مالزم أول للش���رطة تلقوا 
تكوين���ا باملدرس���ة التطبيقي���ة للش���رطة   عبد املجيد 
بوزبيد بالصومعة، و 669 عون شرطة من بينهم 222 
شرطية، حملت إسم ش���هيد الواجب الوطني املرحوم 
محافظ الش���رطة أوراغ حس���ني، الذي سقط بميدان 
الش���رف إثر تعرض���ه العتداء إرهابي ي���وم 06 فيفري 

1994 باملدية.

ليتم بع���د ذلك أداء يمني اإلخالص م���ن قبل الدفعة 
املتخرجة و تقليد الرتب وتس���ليم الش���هادات للطلبة 
األوائ���ل، أعقبها مباش���رة تقديم اس���تعراضات خاصة 
بتقنيات وفنون الدفاع الذاتي وكيفيات التدخل لحماية 

املواطنني من مختلف املخاطر.

يف الختام كرم السيد وزير الداخلية عائلة شهيد الواجب 
الوطني املرحوم محافظ الشرطة »أوراغ حسني«.

النشاط الشرطي
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 أشــرف وزير الداخلية و الجماعات المحلية و التهيئة العمرانية الســيد صالح الدين 
دحمــون، رفقة المدير العام لألمن الوطني الســيد قارة بوهدبــة عبد القادر، يوم 
الســبت 06 جويليــة 2019 بالبليدة على تدشــين جملة من الهيــاكل األمنية التي 

ستساهم في رفع التغطية األمنية بالوالية.

إستهل وزير الداخلية  زيارته للوالية بتدشني و وضع حيز الخدمة مقرين لأمن الحضري و مرقدين 
للعزاب ، أين أكد خالل تفقده ملختلف املصالح التي تتوفر عليها هذه الهياكل األمنية على ضرورة توفري 
أحسن ظروف اإلستقبال للمواطن و كذا الحرص على ضمان حقوق الشخص املوقوف تحت النظر.

والية البليدة تتعزز بهياكل امنية جديدة 

النشاط الشرطي
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يف ذات الس���ياق، ق���ام وزير الداخلية الس���يد 
ص���الح الدين دحمون ببلدي���ة بوعرفة على 
وضع حجر األس���اس إلنج���از املركز الجهوي 
إلعادة التأهيل والتكييف الوظيفي للمعاقني 
حركي���ا  الذي يع���د الثاني م���ن نوعه على 
املس���توى الوطني بعد مرك���ز الحميز الذي 
أنش���ئ س���نة 1999 و الذي يع���رف ضغطا 
كبريا يف الوقت الراهن. و أكد الس���يد الوزير 
خالل هذه الزيارة أن وضع هاته املشاريع حيز 
الخدمة، ين���درج ضمن الحرص على مرافقة 
التوسع السكاني و كذا تقديم خدمة شرطية 
ذات ج���ودة للمواط���ن، مؤك���دا ب���أن تقديم 
خدمات ش���رطية ترقى إىل تطلعات املواطن 
من خالل تواجد مرافق عمومية جوارية أمنية 
هدفها باألس���اس حماية املواطن وممتلكاته، 
منوه���ا باملجه���ودات الحثيث���ة املبذول���ة من 
طرف الس���لطات العمومية  لإلرتقاء باملرافق 

الشرطية.

النشاط الشرطي

َّـ ختام الزيارة ، أشــرف الســيد الوزير  
على حفــل التســليم الرمــزي ملقررات 
االستفادة من السكن لعدد من منتسبي 
سلك الشرطة واملتقاعدين إىل جانب ذوي 
الحقوق من أسر ضحايا الواجب الوطني 
تكريســا لقيــم الوفــاء والعرفان،هاتــه 
املناسبة تندرج وَّـ إطار سلسلة الخدمات 
االجتماعية التــي تقدمها املديرية العامة 
بشــقيها  ملنتســبيها  الوطنــي  لألمــن 
اإلجتماعــي و الصحي بهــدف تمكينهم 

من تحقيق اإلستقرار اإلجتماعي 
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اك���د ال�سيد �ساح الدين دحم���ون، وزير الداخلي���ة و اجلماعات املحلية 
و التهيئ���ة العمراني���ة خ���ال جل�س���ة  امل�سادق���ة عل���ى القان���ون املتعل���ق 
بالقواع���د العام���ة للوقاية من اأخطار احلريق والف���زع الذي عر�سه على 
اأع�س���اء جمل����س الأمة ي���وم 17 ج���وان 2019 ، اأن امل�سادقة على ذات 
القان���ون ت�سكل خطوة كبرية نحو تعزيز الرت�سانة القانونية وجودتها، 
رات احلا�سل���ة يف جمال �سامة  ات والتط���و م���ع مائمتها ل���كل امل�ستجد
الأ�سخا����س واملمتلكات ول�سيما الطف���رة التنموية التي ت�سهدها الباد، 
تل��� الطفرة التي ميزته���ا اإرها�سات التطور العم���را غري امل�سبو و 
ت�سيي���د املن�س���اآت الإ�سرتاتيجي���ة واحليوية وه���و ما يقت�س���ي جاهزية 

قانونية متكيفة مع املعايري الدولية.
و ين���درج ه���ذا الن����ض القان���وين يف اإط���ار عملي���ة ع�سرنة الهي���اكل التابع���ة لوزارة  
الداخلي���ة وحتي���ن الن�سو�ض �سارية املفعول بالنظر للمتطلب���ات الناجتة عن الكثافة  
ال�سكاني���ة الكب���رية وبرامج ال�سكن املنجزة ب�سكل غري م�سبوق واإن�ساء مدن جديدة 
وتنوع  الن�ساطات واخلدمات اىل جانب ظهور �سناعة جديدة ملواد ومنتجات تهيئة 
 ال�سكن���ات،  حي���ث اأن »الن�ض اجلدي���د جاء ليحل حمل الأمر رق���م -76 4  املوؤر

يف فيفري 1976 .

المصادقة على القانون المتعلق بالقواعد العامة 
للوقاية من أخطار الحريق والفزع
تحيين المنظومة القانونية  المتعلقة 

بحماية األشخاص و الممتلكات 

 كم���ا اب���رز ال�سيد الوزي���ر يف نف�ض ال�سي���اق ،  اأن  ت�سهيل 
تطبي���ق ه���ذا القان���ون عل���ى اأر�ض الواق���ع و منح���ه الفعالية 
مرتب���ط بتدابري تطبيقية من بينه���ا و�سع منظومة ت�سريعية 
تلزم كل م�ستغل للموؤ�س�سات امل�ستقبلة للجمهور و العمارات 
املرتفع���ة اكت�ساب عقد تاأمن �سد اأخطار احلريق و الفزع، 
يف الأخ���ري اأعرب معايل الوزي���ر عن ارتياحه مل�سامن هذا 
القان���ون ال���ذي �سي�ساهم ل حمال���ة يف حتقيق اأمن و�سالمة 
املمتل���كات واملواطن���ن متا�سيا مع ما هو معم���ول به دوليا، 
ويف توف���ري املن���ا ال���الزم ل���ربوز �سناع���ات وا�ستثمارات 

حملية يف جمال جتهيزات مكافحة احلرائق.
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أش���رف االس���يد صالح الدين 
دحمون، وزير الداخلية والجماعات 
املحلي���ة والتهيئ���ة العمراني���ة يوم 
السبت 08 جوان 2019 ،  بمعية 
املدير العام للحماية املدنية و املدير 
العام لأمن الوطني  بمقر الوحدة 
الوطني���ة للتدريب والتدخل بالدار 
البيضاء، على تكريم  الس���يد عبد 
القادر س���حنون ، عريف بالحماية 
املدنية  الذي ق���ام بتدخل بطولي 
أنق���ذ عل���ى إث���ره مواطنتني من 
هالك محقق ج���راء تعرض بناية 
ذات طابق���ني بمدين���ة  وه���ران 

لحريق مهول .

وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية
  يكرم عريف الحماية المدنية السيد عبد القادر سحنون 
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كم���ا ك���رم الس���يد الوزي���ر 
باملناسبة والدي السيد عبد القادر 
سحنون ، بهدايا رمزية، مشيدا 
بش���جاعة و بس���الة و تفان���ي 
أع���وان وضباط س���لك الحماية 
املدني���ة يف أداء واجباتهم النبيلة، 
معتربا املؤسسة مفخرة للجزائر 
و الجزائري���ني، وهي املؤسس���ة 
الت���ي تراف���ق املواطن���ني يف كل 

املناسبات. 

يف نفس السياق ، قامت املنظمة الدولية للحماية املدنية، بإسداء شهادة تقدير للعريف 
البطل ،عرفاناً منها بالعمل الشجاع الذي اقدم عليه ، منوهة بالصورة املشرفة التي قدمها 
السيد عبد القادر سحنون عن منتسبي سلك الحماية املدنية ونبل املهام املوكلة إليهم . 
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نظمت املديرية العامة للحماية املدنية يوم 30 ماي 
2019 مأدبة إفطار على ش���رف الس���يد صالح الدين 
دحم���ون وزير الداخلي���ة والجماعات املحلي���ة والتهيئة 
العمراني���ة حضرها اإلط���ارات املركزية للوزارة إىل جانب 

إطارات الحماية املدنية.

هذا وأشرف الس���يد الوزير عقب هاته املأدبة على 
حف���ل تكريمي لفائدة منتس���بي الحماي���ة املدنية من 
الرياضيني الفائزين يف مختلف االس���تحقاقات كما قدم 
هداي���ا إىل عدد من أبناء منتس���بي ومتقاعدي س���لك 
الحماية املدنية وهو ما يندرج يف الس���عي الدائم ملرافقة 

املوظفني من الناحية االجتماعية.

وزير الداخلية يشرف على  حفل تكريمي 
لفائدة منتسبي الحماية المدنية من الرياضيين الفائزين 

في مختلف االستحقاقات
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يف إطــار متابعــة الوتــرية التنموية على املســتوى املحلي وتفقد املشــاريع 
الراميــة إُّـ اإلســتجابة ملواطني مختلــف األقاليم و التكفل بانشــغاالتهم، 
وتحســني اإلطار املعيشي  وترقية خدمات مختلف  املرافق الجوارية، عرفت 
عــدة واليات زيــارات ميدانية لوزير الداخلية و الجماعــات املحلية و التهيئة 
العمرانية، ســمحت بتدشني منشــآت جديدة ومعاينة تقدم األعمال بأخرى 
وكذا  الوقوف على انشغاالت الساكنة من خالل لقاءات مع املنتخبني املحليني 
وممثلي املجتمع املدني، بما يســمح بتكييف الربامج التنموية املسطرة من 

طرف الجماعات املحلية وفق تطلعات املجتمع املحلي.

من والية تمنراست

 
تأكيد التكفل باإلطار املعيشي ملواطني الجنوب الكبري 

خ�ست ولية متا�ست و املقاطعتني الإداريتني لعني �سالح وعني قزام  يف 05 جانفي 2019، 
بزيارة وف���د وزاري قاده ال�سيد وزير الداخلية واجلماعات املحلية والتهيئة العمرانية مبعية 

كل من ال�سادة وزراء الأ�سغال العمومية والنقل والتجارة.



 ومن والية عنابة
التكفل الفوري باملناطق املتضررة من الفيضانات 

و ضبط مخططات عملية وقائية

 عل���ى اإث���ر  موج���ة الإ�سطراب���ات اجلوي���ة التي م�س���ت ولية عناب���ة  و تهاط���ل اأزيد من 
48�سا. ت�سبب���ت  يف ت�سرر عدي���د املن�ساآت الهامة  150 م���ن الأمط���ار خ���الل 
بالولي���ة، تنق���ل وزي���ر  الداخلي���ة    واجلماع���ات املحلي���ة والتهيئة العمراني���ة مبعية وفد 
وزاري متك���ون م���ن وزي���ر ال�سغ���ال العمومي���ة و النق���ل، و وزي���ر امل���وارد املائية يوم

2019 اإىل ولي���ة عنابة، حيث �سمحت الزي���ارة التفقدية  04 م���ن �سه���ر فيف���ري 
بالتاأكي���د عل���ى ت�سخ���ري كل الإمكاني���ات املادي���ة واملعنوية لإع���ادة الإعتب���ار للمناطق و 
املن�س���اآت املت�سررة مع �سرورة اإب���الء الأهمية الكربى اإىل كل التفا�سيل املتعلقة بهذا 
اجلان���ب والوق���وف على النقائ����ض لتداركها عن طريق برنامج ا�ستعج���ايل للوقاية من 

الفي�سانات بالولية.
و يف ه���ذا الإط���ار، اأك���د ال�سيد وزي���ر الداخلية خالل  هذه الزيارة عل���ى اأولوية  اتخاذ 
جمي���ع التداب���ري الالزم���ة للوقاي���ة من الك���وارث املناخي���ة، ل�سيما من خ���الل م�ساعفة 
حمط���ات الرفع وال�س �سمن برنام���ج ا�ستعجايل بالإ�سافة اإىل حتين الإ�سرتاتيجية 
الولئي���ة للوقاي���ة من الفي�سانات، م���ع الرتكيز على املن�س���اآت الإ�سرتاتيجية على غرار 

مركب احلجار الذي ميثل قلب ال�سناعة الوطنية. 
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�سمح���ت الزي���ارة باإط���الق م�ساري���ع هام���ة 
وحيوي���ة، طامل���ا �سكل���ت اأولوي���ة ان�سغالت 
�ساكن���ة ولي���ة متا�ست  على غ���رار اإعطاء 
اإ�س���ارة اإ ط���الق م�س���روع اإجن���از الطري���ق 
الوطن���ي الراب���ط ب���ن تينزوات���ن و�سيلت،  
للحماي���ة  املتق���دم  املرك���ز  تد�س���ن  وك���ذا 
املدنية، وا�ستفادت املنطقة من عملية توزيع 
�سيارات اإ�سعاف لفائدة املوؤ�س�سة العمومية 
لل�سح���ة اجلواري���ة بتينزوات���ن بالإ�ساف���ة 
اإىل انط���الق عملي���ة ت�سامني���ة ممول���ة م���ن 
ميزاني���ة الدول���ة لفائدة الب���دو الرحل، و مت 
يف ذات الإط���ار وق�س���د حت�س���ن الإط���ار 
املعي�س���ي لل�ساكن���ة وتعزيز التنمي���ة املحلية 
يف �سقيه���ا الب�س���ري والإجتماع���ي تد�سن 
م�سبح جواري مغطى بتينزاواتن، وزيارة 
م�س���روع اإجن���از اأول ثانوي���ة، و كذا مركز 

تكوين مهني. 
يف ه���ذا الإط���ار ، ويف �سبي���ل م���د ج�سور 
ب���ن املواط���ن والإدارة، �سم���ح  التوا�س���ل 
اللق���اء املنعق���د م���ع هيئ���ات املجتم���ع املدين  
برف���ع ان�سغ���الت مواطن���ي املنطق���ة  الت���ي 
متح���ورت ح���ول حال���ة الطرق���ات وال�سحة 
اجلواري���ة والت�سغي���ل اإىل جان���ب م�سائ���ل 

اأخرى متعلقة بالتنمية املحلية.
كم���ا �سملت الزي���ارة املقاطع���ة الإدارية عن 
ق���زام اأي���ن  وق���ف الوف���د ال���وزاري  عل���ى 
العمومي���ة  املراف���ق  م���ن  جمل���ة  جاهزي���ة 
وو�س���ع حجر الأ�سا�ض لإجناز ميناء جاف 
مل�ستثمر خا�ض و كذا تد�سن مركز العبور 
غ���ري  املهاجري���ن  ل�ستقب���ال  املخ�س����ض 
ال�سرعي���ن ، بالإ�ساف���ة اإىل الإ�سراف على 
اأول عملي���ة ت�سدير الإ�سمن���ت نحو النيجر 

ل�سنة 2019.

 عل���ى اإث���ر  موج���ة الإ�سطراب���ات اجلوي���ة التي م�س���ت ولية عناب���ة  و تهاط���ل اأزيد من 
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و خالل الزيارة امليدانية إُّـ بلديات شرق العاصمة:

توسيع هامش اإلستثمار املحلي أولوية الساعة
احت�سن���ت البلدي���ات ال�سرقي���ة لولية اجلزائر  يوم ال�سب���ت  09 فيفري 2019 ،  زي���ارة عمل وتفقد قادها 
وزي���ر الداخلي���ة  واجلماعات املحلية والتهيئ���ة العمرانية مرفوقا بكل من وزير النق���ل والأ�سغال العمومية 

  ووزير املوارد املائية ق�سد معاينة مدى تقدم م�ساريع التنمية عر اإقليم العا�سمة.
ف�سال عن تد�سن بع�ض الهياكل الإدارية الرامية اإىل تقريب الإدارة من املواطن، �سمحت الزيارة  بالوقوف على اإعادة تهيئة 
�سواط   و ف�ساءات الرتفيه  والراحة والتنزه للعائالت يف كل من بلديات برج الكيفان وبرج البحري واملر�سى و كذا اإعطاء 
اإ�سارة النطالق يف م�ساريع تخ�ض حماية الواجهة البحرية لعا�سمة البالد، كما مت التاأكيد على �سرورة التحويل الإيجابي 
و الفع���ال لالأوعي���ة العقاري���ة  الناجتة عن  الق�ساء على الأحياء الق�سديرية  و عمليات الرتحيل التي ا�ستفادت منها العا�سمة، 

من خالل م�ساريع حت�سن الإطار املعي�سي لل�ساكنة. 
كما كانت الزيارة فر�سة �سانحة لتجديد ال�تاأكيد على عزم الدولة على بعث الديناميكية القت�سادية املحلية،  اإذ اأ�سدى ال�سيد 
وزي���ر الداخلي���ة التعليم���ات القا�سية ب�سرورة مرافقة امل�ستثمري���ن، ل�سيما ال�سباب منهم من خ���الل م�ساريع جوارية خالقة 

للوة.
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إعادة تشغيل مصفاة سيدي رزين بالعاصمة

مكسب طاقوي وطني معزز لإلنتاج البرتولي
اأ�سرف وزير الداخلية واجلماعات املحلية والتهيئة العمرانية  يوم  21 فيفري 2019 بتكليف من رئي�ض 
اجلمهورية ، على اإعطاء اإ�سارة  اإعادة ت�سغيل م�سفاة �سيدي رزين للمنتجات املكررة برباقي، مبعية وزير 

الطاقة والرئي�ض املدير العام ملجمع �سونطراك. 
به���ذه املنا�سب���ة،  اأو�س���ح ال�سي���د الوزي���ر اأن ع�سرنة ه���ذا امل�سنع وفقا ملعاي���ري اجلودة وال�سالم���ة الدولية، 
�سرتفع من قدراتها الإنتاجية اإىل 3،645 مليون طن �سنويا اأي بزيادة ن�سبتها 35 باملائة مقارنة مبا كان 
عليه قبل التاأهيل، ويف ذات ال�سياق اأكد وزير الداخلية اأن م�سفاة �سيدي رزين �ست�ساهم يف تدعيم التنمية 
املحلية يف بلدية براقي و ما جاورها وهي على ح�سب ما جاء يف قوله »التي حتمل دللت قوية على الثورة 
التنموي���ة الت���ي ت�سهدها بالدنا خا�سة باملناطق التي عانت من وي���الت الإرهاب الغا�سم« م�سيفا اأن ذلك »مل 

ياأت �سدفة بل بف�سل ا�سرتاتيجية متكاملة كان راأ�ض اأولوياتها ولزال الأمن وال�ستقرار«.
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 18 يف  اجللف���ة  ولي���ة  خ�س���ت 
فيف���ري 2019 بزي���ارة ميدانية 
واجلماع���ات  الداخلي���ة  لوزي���ر 
املحلي���ة والتهيئة العمرانية رفقة 
كل م���ن وزير الأ�سغ���ال العمومية 

والنقل ووزير املوارد املائية.

ا�ستهل���ت زيارة العم���ل والتفقد بو�سع 
اإجن���از  مل�س���روع  الأ�سا����ض  حج���ر 
معه���د متخ�س����ض يف التكوي���ن املهني 
والإ�ستم���اع لعر�ض حول القطاع، اإىل 
جان���ب الإ�سغ���اء اإىل روؤ�س���اء بلدي���ات 

دائرة  عن و�سارة.
وكان���ت املنا�سب���ة فر�سة اأعل���ن خاللها 
وزي���ر الداخلية ع���ن املوافقة على ترقية 

منطق���ة ع���ن و�س���ارة و منطق���ة م�سع���د 
اإىل ولي���ات منتدبة، كم���ا اأكد يف ذات 
ال�سي���اق، عل���ى اأن���ه مت التح�س���ري مللف 
الوليات املنتدبة منذ اأ�سهر بكل رزانة 
وم�سوؤولي���ة، ل�سيم���ا اأن ع���ن و�س���ارة 
فر�س���ت نف�سه���ا بطاقاتها ومب���ا تزخر 
ب���ه م���ن موؤه���الت وتواجده���ا الإقليمي 
التنموي���ة  طموحاته���ا  منطل���ق  وم���ن 
ه���و  ذل���ك  م���ن  واله���دف  امل�ستقبلي���ة، 
اأن ت�سب���ح الولي���ات املنتدب���ة ولي���ات 
قائم���ة بذاته���ا، وك�سف مع���ايل الوزير 
ع���ن م�سروع���ن حمطتي ت�سفي���ة املياه 
م�سجلن ل�سن���ة 2019،الأول انتهت 
الدرا�س���ة من���ه بع���ن و�س���ارة والث���اين 
عل���ى م�ستوى م�سعد، يف اإطار برنامج 

اله�س���اب العلي���ا اإىل جان���ب �سن���دوق 
اجلن���وب يف اإط���ار موا�سل���ة الربام���ج 
التاأهيلي���ة عل���ى م�ستوى هات���ه املناطق، 
حيث جدد وزي���ر الداخلية واجلماعات 
التاأكي���د  العمراني���ة  والتهيئ���ة  املحلي���ة 
عل���ى من���ح كل الدع���م ل�سب���اب املنطق���ة  
حاملي الأفكار وامل�ساريع عمليا، وكذا 
عزمي���ة ال�سلطات العمومية على مرافقة 
خل���ق الوة بولي���ات اله�س���اب العليا 
بالإعتم���اد عل���ى طاق���ات هات���ه املنطق���ة 
خا�سة فيما يخ�ض القدرات الفالحية، 
به���ا  الإ�ستثم���ارات  �سرتاف���ق  والت���ي 

بالكهرباء الريفية و الفالحية.

ومن الجلفة، عني وسارة و مسعد واليات منتدبة 
تأكيد على النهوض بتنمية واليات الهضاب العليا
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السيد صالح الدين دحمون
 يرتأس لجنة وزارية مشرتكة بوالية تمنراست

جهود متعددة القطاعات لبعث
 الديناميكية التنموية بعاصمة الجنوب

يف اإط���ار متابع���ة وترية التنمي���ة املحلية 
بولي���ة متا�س���ت، والوق���وف على مدى 
واجلواري���ة  املحلي���ة  امل�ساري���ع  تق���دم 
بان�سغ���الت  التكف���ل  �سم���ن  املندرج���ة 
احلدودي���ة،  الولي���ة  ه���ذه  مواطن���ي 
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ق���اد ال�سي���د �س���اح الدين دحم���ون ب�سفت���ه اأمينا عاما  ل���وزارة  الدداخلي���ة  واجلماعات  املحلي���ة والتهيئة 
العمراني���ة، جلن���ة وزارية م�سرتكة  مكونة م���ن ال�سادة الأمناء العامني لقطاع���ات  املالية، الرتبية الوطنية، 
الأ�سغ���ال العمومي���ة والنقل، ال�سحة وال�س���كان واإ�ساح امل�ست�سفيات،   املوارد املائي���ة وال�سكن و العمران 
واملدينة، حيث خ�ست زيارتها، التي امتدت من  3 اإىل 6 فيفري 2019،  كل من عا�سمة الولية واملقاطعتني 
الداريتني لعني �سالح و عني قزام، و �سملت عديد امل�ساريع  ذات الأولوية كما �سمحت بتدار�س �سبل   تعزيز 

التنمية املحلية مع امل�سوؤولني  املحليني  واملنتخبني  واأعيان املنطقة..

تغطية والية تمنراست بشبكة الطرقات، رهان إسرتاتيجي 
با�س���رت اللجن���ة الوزاري���ة امل�سرتكة املوف���دة اإىل متا�ست عملها بدًءا مب�س���روع اإجناز الطريق بن �سي���الت   و تينزواتن، 
حي���ث اأك���د الأم���ن العام ل���وزارة الداخلية على اأهمية هذا امل�س���روع احليوي الذي ميثل رهانا خا�س���ا ل�سيما يف ظل طبيعة 

الت�ساري�ض، م�سريا اإىل ما متلكه املوؤ�س�سات الوطنية من خربة توؤهلها لإمتام هذه الأ�سغال.
و يف هذا ال�ساأن،  �سرح ال�سيد �سالح الدين دحمون باأن ولية متا�ست متثل  خم�ض )51( م�ساحة اجلزائر،  وتغطيتها 
ب�سبك���ة الطرق���ات عم���ل جبار و رهان اإ�سرتاتيج���ي  �سيمكن من تطوير الإ�ستثمار وت�سجيع املب���ادلت التجارية بن خمتلف 

املناطق، كما �سيمكن من تاأمن هذه املنطقة ال�سا�سعة.
و �س���كل تفق���د م�س���روع الطريق بن �سي���الت و تينزواتن �سانحة ليذكر  ال�سيد الأمن الع���ام  بالأهمية التي يوليها ل�سرورة 
احرتام البنود التعاقدية يف جمال جت�سيد م�ساريع الطرقات، موؤكدا  على اأن ال�سلطات العمومية لن تقبل التاأخر يف تنفيذ 

امل�ساريع من قبل ال�سركات واأنه  ل ت�ساهل مع املخلن بالأحكام التعاقدية.
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تحسني ظروف تمدرس أبناء منطقة تني 
زواتني على رأس التعليمات املسداة 

ببلدي���ة ت���ن زوات���ن، وقفت اللجن���ة الوزاري���ة امل�سرتكة عل���ى م�سروع 
املجم���ع املدر�س���ي و كذا زي���ارة م�سروع اإجناز ثانوي���ة بها، حيث اأبرز  
رئي�ض اللجنة الوزارية، ال�سيد �سالح الدين دحمون اأن ح�سن ت�سيري 
املدار�ض الإبتدائي���ة اأولوية الأولويات بالن�سبة لقطاع الداخلية، مذكرا 
ب���اأن م�سال���ح قطاع���ه ال���وزاري جن���دت كل الو�سائل من اأج���ل �سمان 
ظ���روف تنقل  و متدر����ض ح�سنة لأبنائنا، باعتب���اره هدف ين�سد بلوغه 
ع���رب ربوع الوطن، م�س���ريا اإىل اأن ولية متا�ست ا�ستفادت من 32 
حافلة للنقل املدر�سي بالإ�سافة اىل اإمكانيات  مالية معتربة اأخذت على 
عات���ق �سن���دوق ال�سمان والت�سام���ن للجماعات املحلي���ة، و �ست�ستفيد 

قريبا من برنامج دعم تكميلي بحافالت النقل املدر�سي.

يف ذات ال�سي���اق �س���ّدد ال�سي���د �س���الح الدي���ن دحمون عل���ى �سرورة 
اأخ���ذ خ�سو�سيات هذه املنطقة بعن الإعتب���ار ل�سيما بتكييف ظروف 
ال�ستقب���ال  ومتطلب���ات اأبن���اء املنطق���ة، حي���ث اعترب اأنه م���ن ال�سرورة 
الرح���ل وتكيي���ف  الب���دو  اأبن���اء  لتمدر����ض  املالئم���ة  الظ���روف  توف���ري 

موؤ�س�ساتنا الرتبوية مع طبيعة حياتهم.

من تني زواتني.. لقاء مع املجتمع املدني 
لبحث األولويات التنموية

خ���الل اللق���اء الذي جم���ع اللجن���ة الوزاري���ة امل�سرتكة مبمثل���ي املجتمع 
املدين مبنطقة تن زواتن ، اأكد ال�سيد �سالح الدين دحمون على طابع 
الأولوي���ة الذي حت�سى به املناط���ق اجلنوبية يف جمال تطوير الكهرباء 
و الكهرب���اء الفالحية، حيث �ستحظى تن زواتن با�ستثمارات ا�سافية 
يف هذا املجال وفقا ل�سرتاتيجية احلكومة يف جمال ا�ستغالل الطاقة 
ال�سم�سية،  اإىل جانب التذكري ب�سرورة تنمية و تثمن الن�ساط الفالحي 
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باملنطق���ة، ل�سيما تربية الإبل التي متيز الن�ساط الرعوي املحلي، و كذا 
�س���رورة توجه �سبابن���ا نحو التكوين املهني بغر����ض اكت�ساب املهارات 

املهنية التي ت�سمح لهم بولوج عامل ال�سغل.

الوقوف على مشروع مخطط حماية مدينة 
عني قزام من مخاطر الفيضانات

وا�سلت اللجنة الوزارية  امل�سرتكة املوفدة اإىل ولية متا�ست زيارتها 
امليداني���ة  بالتوج���ه اإىل بلدي���ة عن ق���زام اأين عاين���ت وتباحثت عددا من 
امل�ساري���ع الهام���ة بالن�سب���ة للمنطق���ة، عل���ى غ���رار م�س���روع بن���اء ثانوية 
ال���ذي مت التاأكي���د عل���ى �س���رورة الإنتهاء م���ن الأ�سغال به قب���ل الدخول 
املدر�س���ي املقب���ل و ك���ذا الوقوف عل���ى م�سروع حماية مدين���ة عن قزام 
م���ن الفي�سانات والذي يه���دف اإىل حماية املواطن���ن واأمالكهم من هذا 

النوع من الأخطار.

حي���ث اأك���د ال�ّسي���د الأم���ن العام ل���وزارة الداخلي���ة واجلماع���ات املحلية 
والتهيئ���ة العمراني���ة ب���اأن الإدارة املركزية عازمة عل���ى مرافقة ال�سلطات 
املحلي���ة وتذلي���ل كل العقب���ات اأمامه���ا م���ن اأج���ل الإ�س���راع يف اأ�سغ���ال 
الإجن���از بالنظر مل���ا يكتنفه هذا الن���وع من امل�ساريع م���ن اأهمية ق�سوى 

بالن�سبة للمنطقة ككل.

دراسة تهيئة منطقة عني قزام املستكملة 
كأساس للتخطيط اإلقليمي و التنموي

خالل اللقاء املنعقد مع خمتلف فعاليات املجتمع املدين لبلدية عن قزام  
و املناط���ق املج���اورة لها،  اأعلن ال�سيد �سالح الدين دحمون، عن انتهاء  
الوكال���ة الوطني���ة لتهيئ���ة الإقلي���م من اإجن���از درا�سة علمي���ة معمقة حول 
املنطق���ة لتحلي���ل كل املوؤ�سرات التنموي���ة    والإمكانيات املتاحة، معتربا 
اأن ه���ذه الدرا�س���ة الت���ي مت عر�ض ملخ�ض عنها خ���الل اللقاء،  �ستكون 
الأ�سا����ض  ال���ذي �ست�ستن���د علي���ه كل ال�ّسلط���ات العمومية عن���د ت�سميم 
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م�ساريع توجه لهذه املنطقة يف اإطار التخطيط التنموي والإقليمي فعال 
ي�ستجي���ب لتطلع���ات �ساكنتها و ي�سمح بتثم���ن اإمكانياتها والإ�ستغالل 

الأمثل لقدراتها.
      كم���ا اأك���د ب���اأن املنطق���ة �ستع���رف جت�سي���دا للتو�سي���ات املنبثقة عن 
امللتق���ى الوطن���ي ح���ول املناط���ق احلدودي���ة، م�س���ريا يف ذات ال�س���اأن  
اإىلاأن���ه ل ميك���ن اأن يكتب لربنامج تنمية املناط���ق احلدودية النجاح اإل 
اذا تظاف���رت جه���ود ال�سكان لتحقيق هذا اله���دف، باعتبار اأن املجتمع 
مبختل���ف اأطياف���ه ميثل ق���وة اقرتاح مهم���ة ميكن من خالله���ا اإثراء كل 

الربامج التنموية التي تبا�سرها ال�سلطات العمومية.

من عني صالح... تأكيد على التكفل باملنشآت 
الصحية و التزويد باملياه الصالحة للشرب

يف اإط���ار �سع���ي ال�سلطات العمومي���ة اإىل تعميم التنمي���ة عرب كل تراب 
الوطن، وقفت اللجنة الوزارية امل�سرتكة باملقاطعة الإدارية لعن �سالح 

عل���ى واقع عدي���د امل�ساريع التنموي���ة ل �سيما اجلواري���ة وتلك املرتبطة 
بالإطار املعي�سي املندرجة �سمن اأولوية ان�سغالت مواطني املنطقة.

حي���ث  اأ�سرف���ت اللجن���ة امل�سرتك���ة بع���ن �سالح عل���ى معاين���ة  م�سروع 
اإجن���از م�ست�سف���ى ب�سعة  120 �سري���را، و اأكد ال�سيد    �سالح الدين 
دحم���ون  عل���ى �سرورة اإجناز مدر�سة متخ�س�س���ة يف التكوين ال�سبه 
الطب���ي م���ن اأجل مرافق���ة الهي���اكل  ال�سحي���ة ال�سخمة الت���ي تكت�سبها 

املنطقة  و�سمان تاأطري ب�سري مكون و موؤهل.
كم���ا �سمح���ت  ل���ه معاينة حمط���ة نقل مي���اه ال�سرب من ع���ن �سالح اإىل 
متا�ست  بالتذكري اأن تنقل هذه اللجنة الوزارية ياأتي ل�سمان املتابعة 
امليداني���ة للم�ساري���ع قي���د الإجن���از يف اإط���ار الربنامج ال�سخ���م املقرر 
لتنمي���ة مناطق اجلنوب ال���ذي يتطلب ح�سد اجلهود لإجناحه، يف اإطار 
مقاربة جديدة قائمة على تعزيز التن�سيق القطاعي   والعمل  اجلواري 
املي���داين واإ�سراك جميع فعالي���ات املنطقة، ملحا على الأولوية املمنوحة 
ملناطق اجلنوب الكبري باعتبارها ذات مكانة ا�سرتاتيجية على ال�سعيد 

الأمني، الإقت�سادي والإقليمي اجلهوي.
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لولي���ة  الوزاري���ة  اللجن���ة  زي���ارة  �سمح���ت  
متا�س���ت بتد�سني و و�سع حي���ز اخلدمة جملة 
م���ن امل�ساري���ع اجلواري���ة ل�سيما تل��� املرتبطة 
بتح�س���ني الإط���ار املعي�س���ي لل�ساكن���ة و تهيئ���ة 
املراف���ق ال�سباني���ة، الرتفيهي���ة  والريا�سية  يف 
اإط���ار اجلهود املبذول���ة لتعميم التنمي���ة املحلية 
يف �سقه���ا الإجتماع���ي والب�سري ع���ر كل ربوع 

الوطن، وفق مبداأ الإن�ساف بني الأقاليم.
���ر ال�سي���د �س���اح الدي���ن  يف ه���ذا ال�س���دد، ذك
دحمون بامل�ساريع ذات ال�سل���ة والتي ا�ستفادت 
منها ولية متا�ست  على غرار امل�سابح املغطاة 
و عديد املاع��� اجلوارية، و�سدد على �سرورة 
انتها �سبي���ل جديد يف ت�سيريها يت�سم مبرونة
 و فعالي���ة  اأك���ر، من خ���ال تفوي����س ت�سيريها   
  18199 التنفي���ذي   وذل��� عم���ا باملر�س���وم 
واملتعل���ق بتفوي�س���ات املرف���ق الع���ام، ل�سيم���ا 
من ط���رف مقاولني �سباب مبا يخل���ق ديناميكية 
اقت�سادي���ة حملي���ة و تكف���ل اأمث���ل به���ذه الفئ���ة 

احليوية.
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يف خت���ام زيارته���ا امليداني���ة للولي���ة ق�س���د معاين���ة م���دى تق���دم 
امل�ساري���ع التنموي���ة، وقفت اللجن���ة الوزارية امل�سرتك���ة على م�ساريع 
اإجن���از هي���اكل جدي���دة بعا�سمة الولي���ة، على غرار م�س���روع اإجناز 
م�ست�سف���ى ب�سع���ة 240 �سرير مزود ب�ستة قاع���ات جراحة وخم�سة 
تخ�س�س���ات، وجمه���ز ب�سكنات وظيفي���ة مهياأة مب�ساح���ات خ�سراء 
لفائ���دة الأطب���اء واملخت�س���ن لتح�سن ظ���روف عملهم. حي���ث ا�ستمع 
الوف���د ال���وزاري خالل هذه املعاين���ة اإىل عر�ض مف�س���ل حول قطاع 
ال�سحة بالولية مما �سمح بالوقوف على اأهم النقائ�ض لتداركها يف 
اأق���رب وقت  والتاأكيد على �س���رورة اإجراء درا�سات حول الأمرا�ض 

املنت�سرة يف املنطقة بهدف خلق م�سالح مالئمة ملعاجلتها.
كم���ا ق���ام ال�سيد الم���ن العام ل���وزارة الداخلي���ة مرفوق���ا بال�سادة 
اأع�س���اء اللجنة الوزارية امل�سرتكة بزيارة تفقدية للمقر اجلديد لولية 
متا�س���ت، ال���ذي �سي�سم���ح بتقري���ب الإدارة م���ن املواط���ن و�سمان 
تكف���ل اأجن���ع بان�سغالت���ه و توف���ري  اأح�س���ن ظ���روف ا�ستقب���ال، كما 
اأ�س���رف ال�سيد �سالح الدين دحمون على زي���ارة املدر�سة البتدائية 
ب�الطاق���ة  ام���رزاغ" امل���زودة  "اأزوم  املتوف���ى  املجاه���د  النموذجي���ة 
ال�سم�سي���ة بح���ي انكوف، اأين اأكد على حتمية تعميم ا�ستعمال الطاقة 
ال�سم�سي���ة يف جمي���ع املدار����ض وذل���ك يف اإط���ار حتفي���ز ا�ستخ���دام 
الطاق���ات املتج���ددة على م�ست���وى املن�س���اآت و الهي���اكل العمومية يف 

اإطار تنفيذ الربنامج القطاعي للفعالية الطاقوية.

ويف قط���اع ال�سك���ن، ا�ستم���ع اأع�س���اء اللجن���ة اإىل عر����ض حال حول 
امل�ساري���ع ال�سكني���ة املربمج اإجنازها يف املنطق���ة بهدف توفري اأكرب قدر 
م���ن الوح���دات ال�سكني���ة خ���الل زيارة م�س���روع اإجن���از 2770 وحدة 
�سكني���ة يف �سيغ���ة ال�سكن العمومي الإيجاري بح���ي اأنكوف، والوقوف 
عل���ى م�سروع اإجن���از 50 م�سكن لفائدة الأطباء وتفق���د اإقامة ال�ساتذة 
اجلامعين )70 م�سكن(،  كما متت معاينة م�سروع اجناز خزان مائي 
ب�سعة 4000 مرت مكعب لتزويد �سكان الولية باملياه ال�ساحلة لل�سرب 
بالكمي���ة و النوعية املطلوبت���ن، ومعاينة ربط التجزئات الإجتماعية بحي 

تاف�سيت 02 بالطاقة الكهربائية.
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امتحان���ات نهاية ال�سنة، �سه���ر رم�سان الكر ومو�سم احلج. كما 
مل يف���وت ال�سي���د الوزي���ر الفر�س���ة لي�سرح بخ�سو�ض م���ا ت�سهده 
الب���الد م���ن حركي���ة  يف ه���ذه املرحل���ة الت���ي و�سفه���ا باملف�سلي���ة 
حي���ث حيا باملنا�سب���ة ال�سعب اجلزائ���ري على الطريق���ة احل�سارية 
وال�سلمية  التي حتلى بها لدى مطالبته بالتغيري، حيث �سرح باأننا 
جميعا نرغب بالتغيري من اأجل جزائر مزدهرة ومن اأجل م�ستقبل 
اأبنائن���ا وم���ن اأج���ل العي�ض مًع���ا   يف �سالم ، حيث اأك���د اأن كل هذا 
م���ن اأولوياتن���ا كما اأ�سار اإىل اأنه من مهام احلكومة الد�ستورية اإىل 
�سرورة احلفاظ على اأمن وا�ستقرار ووحدة البالد طبقا للد�ستور 
والقان���ون، منوها باملجه���ودات التي تقدمها كاف���ة امل�سالح الأمنية 
عل���ى راأ�سه���ا اجلي����ض الوطن���ي ال�سعب���ي، �سلي���ل جي����ض التحري���ر 

الوطني.

العدد 4 - جوان 2019

مشاريع جوارية لتحسني اإلطار املعيشي ملواطني والية بشار
�سمح���ت الزيارة بالوقوف على وترية اإاز عديد 
امل�ساري���ع التنموي���ة  وو�س���ع حي���ز اخلدم���ة هياكل 
حملي���ة ذات بعد تنموي جواري مب���ا ي�سمح بالتكفل 

بان�سغالت مواطني ولية ب�سار احلدودية.
حيث  �سمل  اليوم الأول من الزيارة تد�سن ال�سيد الوزير 
ملرك���ز مكافح���ة ال�سرط���ان ببلدية ب�س���ار، الذي يحت���وي على 
اأح���دث التجهي���زات املعمول به���ا عرب العامل يف ه���ذا املجال، 
حي���ث �سرح وزير الداخلية باملنا�سب���ة اأن الدولة تنفق اأموال 
كب���رية لقتن���اء التجهي���زات الطبية احل�سا�س���ة  و ذكر باأهمية  
القيام بال�سيانة الوقائية لها لتفادي اأي عطل قد ينعك�ض �سلبا 

عل���ى التكف���ل ب�سح���ة املواطنن ووقوف���ه على تق���دم الأ�سغال 
البي���ع  ب�سيغ���ة  �سكني���ة  وح���دة   1500 اإجن���از  مب�س���روع 
بالإيج���ار، كما عاين ال�سيد �سالح الدين دحمون لدى حلوله 
ببلدي���ة بن���ي ونيف م�سروع حتويل املي���اه مبنطقة  »بو�سري«، 
امل�س���روع اله���ام الذي �سي�سم���ح بتزويد �سكان ب�س���ار باملياه 

وزير الداخلية و الجماعات املحلية
 و التهيئة العمرانية، السيد صالح 

الدين دحمون  يف زيارة رسمية 
لوالية بشار:

«نطمح للتغيري و االزدهار 
يف ظل األمن و االستقرار»

اأ�س���رف  وزير الداخلي���ة واجلماعات املحلي���ة والتهيئة 
العمراني���ة ال�سي���د �س���اح الدين دحم���ون،   ي���وم ال�سبت
2019  عل���ى زيارة عمل  و تفقد اإىل ولية  13 اأفري���ل 
ب�س���ار مرفوق���ا بكل م���ن وزير امل���وارد املائي���ة ال�سيد علي 
حم���ام ووزي���ر ال�سك���ن والعم���ران واملدين���ة ال�سي���د كمال 
بلج���ود وذل من اأج���ل تد�سني وو�سع حي���ز اخلدمة لعدد 
م���ن امل�ساري���ع وك���ذا معاينة وت���رية التنمية ع���ر بلديات 

الولية.
 اأك���د وزي���ر الداخلي���ة واجلماع���ات املحلي���ة والتهيئ���ة العمراني���ة 
خ���الل زيارت���ه اإىل ولية ب�سار عل���ى التزامه اإىل جان���ب زمالئه يف 
الطاقم احلكومي بتنفيذ امله���ام املنوطة بحكومة ت�سريف الأعمال، 
والت���ي من اأهمها التح�سري للمواعيد الإجتماعية القادمة على غرار 
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ال�ساحل���ة لل�سرب ابتداء من �سهر جوان املقبل  واعطاء دفع قوي للفالحة 
وال�سناعة وال�سياحة على م�ستوى هاته الولية.

 و يف جمال النقل،  اأ�سرف وزير الداخلية واجلماعات املحلية والتهيئة 
العمراني���ة عل���ى و�سع حجر الأ�سا�ض مل�سروع اإجن���از حمول على الطريق 
الوطن���ي رق���م 06   و عر�ض حول م�سروع ازدواجية الطريق الرابط بن 

ب�سار و بني ونيف. 
كما ا�ستفادت بلدية بني ونيف مبنا�سبة الزيارة من دخول اخلدمة لعدد 
م���ن املرافق اجلوارية  ذات ال�سل���ة بتح�سن الإطار املعي�سي للمواطن على 

غرار  م�سبح جواري ومركز للتكوين املهني وموؤ�س�سة فندقية خا�سة.
من جهتها ح�سيت بلدية تاغيت بزيارة الوفد الوزاري حيث  مت تد�سن 

عيادة متعددة  اخلدمات و معهد جهوي للمو�سيقى.

ال�ساحل���ة لل�سرب ابتداء من �سهر جوان املقبل  واعطاء دفع قوي للفالحة 

 و يف جمال النقل،  اأ�سرف وزير الداخلية واجلماعات املحلية والتهيئة 
العمراني���ة عل���ى و�سع حجر الأ�سا�ض مل�سروع اإجن���از حمول على الطريق 
   و عر�ض حول م�سروع ازدواجية الطريق الرابط بن 

كما ا�ستفادت بلدية بني ونيف مبنا�سبة الزيارة من دخول اخلدمة لعدد 
م���ن املرافق اجلوارية  ذات ال�سل���ة بتح�سن الإطار املعي�سي للمواطن على 

من جهتها ح�سيت بلدية تاغيت بزيارة الوفد الوزاري حيث  مت تد�سن 
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ع���ل���ى   ه��ام�����س ت��د���س��ي��ن��ه ل��ع��دد 
م�������ن امل���������راف���������ق اجل�������واري�������ة 
ب�����ولي�����ة ب���������س����ار، ذك������ر وزي�����ر 
املحلية واجل��م��اع��ات  ال��داخ��ل��ي��ة 
باجلهود  ال��ع��م��ران��ي��ة  وال��ت��ه��ي��ئ��ة   
اجل����ب����ارة ال���ت���ي ي��ب��ذل��ه��ا ق��ط��اع 
الداخلية للنهو�س بتنمية املناطق 
احلدودية، بر�سم الإ�سرتاتيجيات 
املديرية  بها  تعنى  التي  املائمة 
وجاذبيته،  الإقليم  لتهيئة  العامة 

الإعتمادات  تخ�سي�س  عن  ف�سا 
 ال�سرورية بالإعتماد على �سندو
للجماعات  والت�سامن  ال�سمان 
اجلنوب  �سندوقي  كذا  و  املحلية 

واله�ساب العليا.
�ساح  ال�سيد  اأك��د  ال�ساأن،  وبهذا 
ال����دي����ن دح����م����ون ع���ل���ى ال������دور 
تلعبه  اأن  املنتظر  ال�سرتاتيجي 
ال���ولي���ات احل���دودي���ة ع��ل��ى غ��رار 
فتح  ب��ع��د  ل�سيما   ، ب�����س��ار  ولي���ة 

موريتانيا  م��ع  احل����دودي  امل��ع��ر 
املرافقة  الإ�ستثمارات  وخمتلف 
حيث  الولية،  منها  ت�ستفيد  التي 
بالن�سبة  الأ�سا�سي  الرهان  يبقى 
ديناميكية  تعزيز  املناطق،   لهذه 
والتجاري   الإق��ت�����س��ادي  ال��ت��ب��ادل 
م���ع دول اجل�����وار م���ا م���ن ���س��اأن��ه 
وال�سماح  الوطني  الإقت�ساد  دعم 
نوعية  ت��ن��م��وي��ة  ق��ف��زة  بتحقيق 

للمناطق احلدودية.

ترقية التعاون مع دول الجوار رهان إسرتاتيجي للواليات الحدودية
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الدعوة لرص الصفوف 
و اجتناب عوامل التفرقة 

خالل اجتماع وزير الداخلية 
باإلطارات املحلية

عق���د وزي���ر  الداخلي���ة و اجلماع���ات 
املحلي���ة و التهيئة العمراني���ة، ال�سيد 
�س���اح الدي���ن دحمون،  خ���ال اليوم 
 م���ن زيارته لولية ب�س���ار لقاء الثا
م���ع الإط���ارات املحلي���ة للولي���ة، اأكد 
مبنا�سبت���ه اأن هات���ه الأخ���رية  تهدف 
التكف���ل  يف  ال�ستم���رار  �سم���ان  اإىل 
بان�سغ���الت املواطن���ني والعم���ل على 
التكف���ل به���ا ل�سيم���ا خ���ال املرحل���ة 
الب���اد، به���ا  مت���ر  الت���ي  احل�سا�س���ة 
 والتي ميزتها رغبة ال�سع اجلزائري 
يف تغي���ري عمي���ق م���ن �ساأن���ه قيق 
التق���دم والرق���ي، ويف ه���ذا ال�س���اأن، 
دع���ا ال�سيد �ساح الدي���ن دحمون اإىل 
ر�س ال�سفوف واجتناب كافة عوامل 
التفرق���ة واخل���اف م���ن اأج���ل تثمني 
م���ا اأ�سف���ر عن���ه احل���راك ال�سعبي من 
تعبئة ل���اإرادات نح���و تر�سي م�سار 
دميقراطي جدي���د والتفاعل لتح�سني 

الباد �سد كل التهديدات. 
ويف نف����س ال�سي���ا اأ�س���ار ال�سي���د 
الوزير اإىل اأن النتخابات الرئا�سية 

العدد 4 - جوان 2019

القادم���ة موعد هام من اأج���ل جت�سيد امل�س���روع ال�سيا�سي الوطني 
ال���ذي انبثق ع���ن احل���راك ال�سعب���ي العميق حي���ث دع���ا باملنا�سبة 
املواطن���ني اإىل م�ساركة تاريخية متكن ال�سع��� من اختيار رئي�سه 

املقبل عر �سناديق اإنتخابية �سفافة ونظيفة.
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الأربع���اء ي���وم  اجلزائ���ر  احت�سن���ت 
الدورة  اأ�سغ���ال   ،2019 23 جانف���ي 
امل�سرتك���ة  الأمني���ة  للجن���ة  الرابع���ة 
تراأ�سه���ا  الت���ي  و  اجلزائريةاملالي���ة، 
ال�سي���د �س���اح الدين دحم���ون ب�سفته 
الداخلي���ة                       ل���وزارة  عام���ا  اأمين���ا 
والتهيئ���ة  املحلي���ة  واجلماع���ات 
العمرانية، منا�سف���ة مع نظريه الأمني 
العام لوزارة الأم���ن و احلماية املدنية 

جلمهورية مايل  ال�سيد ا�سر كاماتي.

للجن���ة  ال���دورة الرابع���ة  اأ�سغ���ال   متح���ورت 
الأمني���ة امل�سرتك���ة اجلزائرية-املالي���ة ح���ول 
حتلي���ل الو�سع الأمن���ي، تقييم م�س���ار تنفيذ 

تو�سي���ات ال���دورة الثالث���ة، حمارب���ة الهجرة 
غ���ري ال�سرعي���ة و�سب���كات املتاج���رة بالب�سر، 
تعزي���ز التعاون الأمني و تبادل اخلربات يف 

جمال امل�ساحلة الوطنية.  
خ���الل كلمت���ه مبنا�سب���ة افتت���اح اأ�سغ���ال هذه 
الدورة، عر�ض ال�سيد �سالح الدين دحمون 
تقييم���ا لعالقات التع���اون الأمني بن البلدين 
اإىل جان���ب اأف���اق تعزيزه ملواجه���ة التحديات 
املتين���ة  بالعالق���ات  اأ�س���اد  حي���ث  الراهن���ة، 
واملتمي���زة الت���ي جتم���ع البلدي���ن،  و �سرورة 
تطويره���ا و ترقيته���ا. كما اأ�س���ار اإىل تف�سي 
الإج���رام املنظ���م العاب���ر للح���دود، و ه���و م���ا 
قاب���ل  غ���ري  امل�سرتك���ة  املنطق���ة  اأم���ن  يجع���ل 

للتجزئ���ة   ويقت�س���ي تعاون فع���ال و م�سرتك 
وجتنيد كل الو�سائل ملكافحته.

كم���ا اأو�سح ال�سيد �سالح دحمون باملنا�سبة 
منطق���ة  اإىل  تنتمي���ان  وم���ايل  اجلزائ���ر  اأن 
بات���ت ترت�س���م فيه���ا مع���امل تف�س���ي الإج���رام 
اأن  عل���ى  م�س���ددا  للح���دود،  العاب���ر  املنظ���م 
الإره���اب اأ�سب���ح الي���وم »مرتبط���ًا ارتباط���ا 
وثيق���ا باجلرمي���ة املنظم���ة، ل�سيم���ا املتاجرة 
بالأ�سلح���ة واملخ���درات م���ن خ���الل �سب���كات 
اإجرامي���ة منظمة قامت باإر�س���اء عالقات قوية 
مع اجلماعات الإرهابي���ة النا�سطة يف منطقة 
ال�ساح���ل«. منوها يف نف�ض الوق���ت، بالتقدم 
امل�سج���ل يف حتقيق ال�سلم والأمن يف الدولة 
ال�سقيق���ة م���ايل امل�سع���ى ال���ذي طامل���ا عمل���ت 
اجلزائ���ر عل���ى جت�سي���ده، ل�سيم���ا من خالل 
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التعاون الدولي 

الدورة الرابعة للجنة األمنية املشرتكة الجزائرية-املالية
المناص من تعاون دائم من أجل تحقيق األمن
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التعاون الدولي

اتف���اق ال�سل���م املنبث���ق ع���ن م�س���ار اجلزائ���ر، 
والذي �سجل تقدما معتربا يف مراحل تنفيذه.
يف هذا ال�سياق،  جدد رئي�ض الوفد اجلزائري 
امل�س���ارك يف ا�سغ���ال اجتم���اع اللجن���ة الأمنية 
امل�سرتك���ة ع���زم الدولة اجلزائري���ة على مرافقة 
الدول���ة املالية يف هذا امل�سع���ى، داعيا اخلرباء 
يف اإطار اأعمال هذه اللجنة اإىل درا�سة اإمكانية 
اإن�س���اء اآلي���ة تقنية م�سرتك���ة ملتابع���ة وموا�سلة 
لالإ�ستف���ادة  البلدي���ن  ب���ن  التع���اون  جت�سي���د 
م���ن التجرب���ة اجلزائري���ة يف جم���ال امل�ساحلة 
الوطني���ة، ت�س���رتك فيه���ا كل القطاع���ات املعنية 
) م���ن وزارات اخلارجي���ة والع���دل وال�س���وؤون 

الدينية وامل�سالح الأمنية...(.
وذكر من جهة اأخرى باملجهودات التي تبذلها 
اجلزائر يف التكفل باملهاجرين غري ال�سرعين 

ظ���ل  يف  وترحيله���م  �سحي���ا  به���م  والإعتن���اء 
اح���رتام حقوقه���م وكرامته���م الإن�سانية ورغم 
كل ذل���ك توج���د اأطراف تتخذ من ه���ذه امل�ساألة 
و�سيل���ة لزعزع���ة ا�ستق���رار اجلزائ���ر وت�سويه 

�سورتها اإقليميا ودوليا.
يف خت���ام اأ�سغال الدورة الرابعة للجنة الأمنية 
الع���ام  وّق���ع  اجلزائرية-املالي���ة،  امل�سرتك���ة 
لوزارة الداخلية واجلماع���ات املحلية والتهيئة 
دحم���ون  الدي���ن  �س���الح  ال�سي���د  العمراني���ة 
ونظ���ريه امل���ايل، ال�سيد اآ�س���ر كاماتي حم�سر 

اجتماع اللجنة.
اختت���ام  مبنا�سب���ة  لل�سحاف���ة  كلمت���ه  خ���الل 
الع���ام  الأم���ن  ال�سي���د  اأك���د  اللجن���ة،  اأ�سغ���ال 
ل���وزارة الداخلية  واجلماعات املحلية والتهيئة 
العمراني���ة عل���ى اأن مث���ل هات���ه اللق���اءات وم���ا 

يتخلله���ا م���ن م�س���اورات ح���ول امل�سائ���ل ذات 
الإهتم���ام امل�س���رتك من �ساأنها تعزي���ز التعاون 
الثنائي ملواجهة التحديات التي تعرفها املنطقة 
م�سي���دا يف هذا ال�س���دد بالتو�سي���ات املنبثقة 
عن هذه ال���دورة ل�سيما فيما يخ�ض التن�سيق 
ملكافح���ة اجلرمية املنظم���ة وتعزيز التعاون يف 
جم���ال الأم���ن الوطن���ي واحلماي���ة املدني���ة اإىل 
جان���ب موا�سل���ة التبادل يف جم���ال امل�ساحلة 

الوطنية.
ويف نف����ض ال�سياق، اأعل���ن ال�سيد الأمن العام 
ع���ن موا�سل���ة تع���اون البلدين ملحارب���ة ظاهرة 
الهج���رة غري ال�سرعية من خ���الل الإتفاق على 
اآلي���ة ملكافح���ة �سب���كات الإجت���ار بالب�س���ر وم���ا 

ينجر عنه من خماطر.
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 �س���ارك الأم���ني العام لوزارة الداخلية واجلماعات املحلية والتهيئة العمرانية، ال�سيد �ساح الدين دحمون يوم 28 فيفري 
2019 يف الجتماع التح�سريي لهيئة اأمناء جائزة الأمري نايف بن عبد العزيز لاأمن العربي، مبقر الأمانة العامة ملجل�س 

وزراء الداخلية العرب بتون�س.

�س���كل ه���ذا الإجتم���اع فر�سة لل�سيد �سالح الدين دحمون، ع�سو هيئة الأمناء، للتنويه ب�س���رورة اعتماد مقاربة �ساملة ترتكز على الأخذ بعن الإعتبار 
الظ���روف الإقت�سادي���ة و الإجتماعي���ة التي تعي�سها املنطقة العربية واملناطق املجاورة لها بهدف تف�سري بع����ض الظواهر الأمنية التي تعرفها هذه الدول، 

على غرار املتاجرة بالب�سر والإرهاب، بغر�ض امل�سي قدما لو�سع حلول منا�سبة لها.
م���ن جه���ة اأخرى، اق���رتح ال�سيد �سالح الدين دحمون ب�سفته ع�سوا لهيئ���ة اأمناء جائزة الأمن العربي، اإدراج مو�س���وع الهجرة غري ال�سرعية كمحور 
للجائزة يف فرع الدرا�سات الأمنية للدورة القادمة، حيث اأكد على اأن هذه الظاهرة تعرف تطورا كبريا لت�سمل عدة جرائم خطرية، مذكرا باأهمية الفهم 

العميق لها لتعزيز الأمن وال�ستقرار باملنطقة. 

العدد 4 - جوان 2019

  األمين العام لوزارة الداخلية يشارك في اإلجتماع التحضيري 
لهيئة أمناء جائزة األمير نايف بن عبد العزيز لألمن العربي

 اقرتاح موضوع الهجرة غري الشرعية كمحور للجائزة 
يف فرع الدراسات األمنية للدورة القادمة

التعاون الدولي 
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 ت���راأ����س الأم�����ني ال���ع���ام ل�����وزارة ال��داخ��ل��ي��ة
وال���ت���ه���ي���ئ���ة  امل����ح����ل����ي����ة  اجل�����م�����اع�����ات  و 
دح��م��ون،  ال��دي��ن  ���س��اح  ال�سيد   العمرانية 
ب��ج��م��ه��وري��ة   2019 م����ار�����س   01 ي�����وم 
لاجتماع   التح�سريي  الإج��ت��م��اع  تون�س، 
والعدل  الداخلية  وزراء  ملجل�سي  امل�سرتك 
الإتفاقيات    امل�ساركون  تباحث  اأين   العرب، 
 وال������روت������وك������ولت م����ن ح���ي���ث ال�����س��ك��ل
خال  عليها  التوقيع  مت  والتي  وامل�سمون 
الجتماع امل�سرتك لوزراء الداخلية و العدل 

العرب املنعقد يوم 04 مار�س 2019.

األمين العام لوزارة الداخلية يترأس االجتماع التحضيري المشترك 
لمجلسي وزراء الداخلية والعدل العرب

ته���دف هذه التفاقيات والروتوك���ولت اإىل و�سع اآليات قانونية متعددة الأط���راف متكن الدول امل�ساركة من 
مكافحة �ستى اأنواع اجلرائم التي تعرفها املنطقة

 وفيما يلي اأهم الن�سو�س التي متت مناق�ستها:
q الإتفاقية العربية لتنظيم نقل وزراعة الأع�ساء والأن�سجة الب�سرية ومنع ومكافحة الإجتار فيها،

q الإتفاقية العربية ملنع ومكافحة الإ�ستن�ساخ الب�سري.
q  الروتوك���ول العرب���ي ملكافحة الإجتار بالب�سر وخا�سة الن�ساء والأطفال، امللحق واملكمل لاإتفاقية العربية 

ملكافحة اجلرمية املنظمة عر احلدود الوطنية.
q الروتوك���ول العرب���ي ملنع ومكافحة القر�سن���ة البحرية وال�سطو امل�سلح امللحق واملكم���ل لاإتفاقية العربية 

ملكافحة اجلرمية املنظمة عر احلدود.

التعاون الدولي
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أشغال الدورة الـ36 ملجلس وزراء الداخلية العرب
التأكيد على استعداد الجزائر 

لتقاسم تجربتها يف مجال املصالحة الوطنية

افتتح���ت اأ�سغ���ال ال���دورة ال����36 ملجل����س وزراء الداخلية 
الع���رب مبرا�س���م ت�سلي���م الرئا�س���ة الدوري���ة م���ن اجلزائر 
باعتب���ار اأنه���ا احت�سن���ت اآخ���ر دورة ال����35 اإىل اململك���ة 
العربي���ة ال�سعودية، مب�ساركة وزير الع���دل حاف الأختام 
اإىل جان��� الأم���ني الع���ام ل���وزارة الداخلية ال�سي���د �ساح 
الدي���ن دحم���ون واإط���ارات �سامي���ة مدني���ة و اأمني���ة. حيث 
�سلم���ت الرئا�سة الدورية لوزي���ر الداخلية ال�سعودي  �سمو 

الأمري عبد العزيز بن �سعود بن نايف اآل �سعود.
 

الجزائر مستعدة لمشاركة تجربتها
 في استرداد األمن والسلم

نيابة ع���ن وزير الداخلية واجلماعات املحلي���ة والتهيئة العمرانية 
ال�سي���د نور الدين بدوي، األقى وزير العدل حاف الأختام   كلمة 
باملنا�سب���ة ت�سمنت الثن���اء على ال�سنة الت���ي ر�سخها املجل�ض من 
خ���الل اإ�س���دار ق���رارات و تو�سيات غايتها التقري���ب من الروؤى 
وتوحي���د امل���دركات الأمنية وهو ما ي�س���كل �سمام اأمان يف بعث 
ديناميكي���ة ت�سمح مبواكبة التحولت الدولية وا�ستغالل للفر�ض 

املتاحة.
ليوؤك���د ال�سيد الوزير على �سرورة اإتباع نهج �سمويل ومتكامل 
يدمج بن الإجراءات الأمنية والقانونية من خالل اإحكام الرقابة 
على املنافذ احلدودية وتاأمن جوازات ال�سفر و تكثيف التعاون 
والتن�سيق بن امل�سالح املخت�سة، بالإ�سافة اإىل اعتماد اإجراءات 

توجيهية ترمي اإىل بعث التنمية الإقت�سادية.

لي�سي���ف ب���اأن اجلزائ���ر جاه���زة لتقا�س���م جتربته���ا يف جم���ال 
امل�ساحل���ة الوطنية التي �ساهمت يف طي �سفحة قامتة واأ�س�ست 
ملرحل���ة جديدة قوامها الوئام والت�سامح والتي كر�ستها اجلمعية 
العام���ة ل���الأ املتحدة مبوجب قراره���ا 13072 كيوم عاملي 
للعي����ض ب�س���الم وامل�سادف ليوم 16 ماي م���ن كل �سنة، و ذلك 

مببادرة من اجلزائر.
كم���ا اأك���د ال�سي���د الوزي���ر اأن حتقي���ق ال�سل���م و الأم���ن يف العامل 
ل�سيم���ا يف منطق���ة ال�ساحل، ه���و م�سعى  لطامل���ا عملت اجلزائر 
عل���ى جت�سيده من اأجل تغليب لغة احل���وار وجمع �سمل الأ�سقاء 
ب���دل من لغ���ة ال�سالح  والن���زاع والتقات���ل، وهي مقارب���ة تبنتها 
اجلزائ���ر من خ���الل و�ساطتها يف ع���دة اأزمات م�س���ت دول هذه 
املنطقة حم���ذرا يف ذات ال�سياق من خطورة ا�ستخدام التقنيات 
احلديث���ة وعل���ى راأ�سه���ا �سبك���ة النرتن���ت م���ن قب���ل اجلماع���ات 
الإرهابي���ة للرتوي���ج لأفكاره���ا املتطرف���ة، موؤك���دا عل���ى �سرورة 
موا�سل���ة العم���ل احلثيث من اأج���ل منع ات�ساع نطاق���ات التهديد 

ال�سيرباين وبحث الأ�سلوب الأمثل للحد منه.

اعتراف بمجهودات الجزائر 
في تعزيز األمن العربي المشترك

عرفانا لحت�سان اجلزائر  للدورة اخلام�سة والثالثن لجتماع 
جمل�ض وزراء الداخلية العرب وتقديرا جلهوده القيمة يف جمال 
تعزيز الأمن العربي امل�سرتك مت منح وزير الداخلية و اجلماعات 
املحلية والتهيئة العمرانية ال�سيد نور الدين بدوي و�سام الدرجة 

الأوىل جلامعة الأمري نايف بن عبدالعزيز للعلوم الأمنية.

التعاون الدولي 
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ا�ستقب���ل  وزي���ر الداخلية واجلماع���ات املحلية والتهيئ���ة العمرانية ال�سيد �س���اح الدين دحمون  
وزي���ر الداخلية والأمن العمومي النيج���ري، حممد بازوم ،اأين اأكد معايل الوزير على اأن  اللجنة 
 من ال�سنة اجلارية خال ال�سدا�سي الثا امل�سرتك���ة احلدودية بني اجلزائر والنيجر �ستجتمع
�سيتم خالها و�سع اآلية ملتابعة وتقييم كل التو�سيات املنبثقة عنها، اإ�سافة اىل م�ساألة الهجرة غري 
ال�سرعي���ة، مت الإتفا على اأن الإجتماع �سي�س���م ولة الوليات احلدودية اجلزائريني بنظرائهم 
من النيجر يف غ�سون ال�سدا�سي الثا من العام اجلاري ح�س وزير الداخلية ، معترا اأن هذه 
الآلية اجلوارية �ست�ساعد على تقييم القرارات والعمل الثنائي حول امل�سائل والق�سايا التي تهم 

.البلدين
وبهذه املنا�سبة، اأ�ساد وزير الداخلية والأمن العمومي النيجري، حممد بازوم ب� كثافة العاقات 
الثنائية التي جتمع باده باجلزائر خا�سة يف قطاع الداخلية،  مثمنا الدعم امللحو الذي تقدمه 

اجلزائر للنيجر �سيما يف جمال التعاون ال�سرطي واحلماية املدنية. 

لجنة وزارية حدودية مشرتكة 
لتدارس القضايا اإلسرتاتيجية

التعاون الدولي
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تن���درج الدورة الإفتتاحي���ة لهذا احلوار 
اجلدي���د 5+5  يف اإطار بي���ان اجلزائر 
ع�س���ر  الرابع���ة  الن���دوة  ع���ن  املنبث���ق 
ل���وزارات ال�س���وؤون اخلارجي���ة ل�"حوار 
جانف���ي   21 يف  املنعق���دة   "5+5
القرار  2018، بهدف جمع  �سانعي 
الإقليمين يف بلدان ال�5+5 )اجلزائر، 
املغ���رب،  موريتاني���ا،  ليبي���ا،  تون����ض، 

الربتغ���ال، اإ�سباني���ا، فرن�س���ا، اإيطالي���ا، 
مالطا( وتب���ادل النقا�ض ح���ول الق�سايا 
ال�سيا�سي���ة  واملقارب���ات  الأ�سا�سي���ة 
املتخذة  م���ن اأجل جمابهة عدد كبري من 

التحديات امل�سرتكة.
اإ�ساف���ة اإىل ذل���ك، كان���ت ه���ذه ال���دورة 
ل�سب���ط  منا�سب���ة  اأي�س���ا  التاأ�سي�سي���ة 
برنام���ج عم���ل م�سرتك م���ن اأج���ل ترقية 

التب���ادل وحتدي���د ال�سيا�س���ات يف اإطار 
روؤية م�سرتكة.

خالل هذه ال���دورة، عر�ض الأمن العام 
ل���وزارة الداخلي���ة واجلماع���ات املحلي���ة 
والتهيئ���ة العمراني���ة ال�سي���د حممد اأمن 
يف  اجلزائري���ة  التجرب���ة  درام�س���ي، 
جم���ال التعاي����ض وتهيئ���ة الإقلي���م عل���ى 
ممثل���ي خمتلف الدول ل�سيما يف �سقها 

 السيد األمني العام يشارك يف أشغال اإلجتماع الوزاري األول
 للحوار 5+5 حول التعايش وتهيئة األقاليم

يف اإط���ار تعزيز ال�سراكة واحلوار ب���ني بلدان غرب البحر الأبي�س املتو�سط وكذا ترقية تبادل اأح�سن التجارب 
بني خمتلف ال�سركاء، �سارك الأمني العام لوزارة الداخلية واجلماعات املحلية  والتهيئة العمرانية ال�سيد حممد 
اأمني درام�سي يوم 26 اأفريل 2019 مبونبلييه الفرن�سية، يف الإجتماع الوزاري الأول للحوار 5+5 املو�سوم 

ب� "التعاي�س وتهيئة الأقاليم".

التعاون الدولي 
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املتعل���ق بالإج���راءات الأخ���رية املتخ���ذة م���ن 
قب���ل احلكوم���ة والرامي���ة اإىل ترقي���ة الأقاليم 
اجلنوبي���ة واملناط���ق احلدودي���ة وذل���ك ع���رب 

تثمن اإمكانياتها.
اأك���د ممث���ل احلكوم���ة  وع���الوة عل���ى ذل���ك، 
اجلزائري���ة عل���ى اأن اإحل���اق القط���اع الفرعي 
لتهيئ���ة الإقليم بوزارة الداخلي���ة واجلماعات 
املحلية يعرب عن اإرادة يف النتقال بال�سيا�سة 

الوطني���ة لتهيئ���ة الإقلي���م اإىل مرحل���ة حا�سمة 
م���ن اأج���ل جت�سيده���ا وو�سعها حي���ز التنفيذ 
يف ظ���ل رغبة م���ن اأجل اأف�س���ل تهيئة لالإقليم 

الوطني.
اإىل  الإ�س���ارة  جت���در  ال�سي���اق،  نف����ض  ويف 
اأن امل�سارك���ن ناق�س���وا الرهان���ات امل�سرتك���ة 
املتعلقة بالتنمي���ة الإقليمية ف�سال عن و�سائل 
التعاي����ض ملختلف الأقاليم وذلك عرب التفكري 

�سوي���ا حول فر�ض التكام���ل يف جمال تهيئة 
وتنمية الإقليم.

ت���وج هذا اللق���اء بتبني م�س���روع اإعالن متت 
امل�سادق���ة علي���ه خ���الل اجتم���اع العمل حول 
"ع�س���رة نقاط مركزية لدول ال�5+5" التي 
�سبق���ت هذا احلدث اأي���ام 28 و 29 مار�ض 
املا�س���ي و ك���ذا املوافقة  عل���ى برنامج العمل 

الثالثي )2021-2019(.

العدد 4 - جوان 2019

شراكة جزائرية تركية هادفة إلى تعزيز التجارب الموحدة 
 اإ�ستقبل الأمني العام لوزارة الداخلية واجلماعات املحلية والتهيئة العمرانية ال�سيد حممد امني درام�سي 

يوم 12 ماي 2019 �سعادة �سفري تركيا باجلزائر ال�سيد حممت بوروي ،  وكان هذا اللقاء راميا اإىل تعزيز بنى 
التعاون الثنائي بني البلدين خا�سة يف جمال تقا�سم اخلرات ذات ال�سلة مبكافحة حرائق الغابات والوقاية من 

املخاطر الكرى وكذا التكوين يف ميدان احلماية املدنية وال�سرطة   .

التعاون الدولي
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نحو إعادة تفعيل اللجنة األمنية املشرتكة مع ليبيا

 

التعاون الدولي 

 الحل السياسي، السبيل األمثل 
لتجاوز األزمة في ليبيا

حتادث الطرفان،  بدايًة حول الو�سع العام بدولة ليبيا حيث اأكد ال�سيد 
الوزي���ر على وقوف ال�سعب اجلزائري اإىل جانب ال�سعب الليبي بالقول 
باأننا »مرافقون لل�سعب الليبي يف ال�سراء وال�سراء« ،  مذكرا يف ذات 

الوقت بالتزام اجلزائر  مببداأ عدم التدخل يف ال�سوؤون الداخلية للدول 
ودعوته���ا لعتم���اد احلل ال�سيا�س���ي املبني على احلوار كم���ا �سدد على 

اأهمية احلفاظ على الوحدة الرتابية لليبيا.
كم���ا تط���رق الطرف���ان اإىل الق�ساي���ا ذات الإهتم���ام امل�س���رتك ل�سيم���ا  
التع���اون الأمني يف جمالت حماي���ة احلدود  ومكافحة اجلرمية املنظمة 
وكذا تبادل اخلربات من خالل فتح موؤ�س�سات التكوين اجلزائرية اأمام 
الأ�سق���اء الليبين،  ليخل�س���ا يف هذا ال�سدد، اإىل �سرورة اإعادة تفعيل 

اللجنة الأمنية امل�سرتكة التي �ستجتمع يف القريب العاجل.

إستقبل السيد صالح الدين دحمون وزير الداخلية والجماعات املحلية والتهيئة العمرانية، 
يوم 08 جويلية 2019 بمقر الوزارة، السيد فتحي باشاغا وزير داخلية حكومة الوفاق الوطني 

الليبي الذي قام بزيارة إىل بالدنا على رأس وفد هام.
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األمين العام لوزارة 
الداخلية يترأس محادثات 
موسعة مع نظيره الليبي

تنفي���ذا لنتائج مباحثات ال�سي���د �سالح الدين دحمون، 
وزي���ر الداخلية واجلماعات املحلي���ة والتهيئة العمرانية 
م���ع نظ���ريه ال�سي���د فتح���ي با�ساغ���ا، وزي���ر الداخلي���ة 
بحكوم���ة الوف���اق الوطن���ي الليب���ي ي���وم 08 جويلي���ة 
2019، التي اتفق خاللها الطرفان على تفعيل اللجنة 
الأمني���ة امل�سرتك���ة  يف اأق���رب الآج���ال.  ا�ستقبل ال�سيد 
حمم���د اأمن درام�س���ي، الأمن العام ل���وزارة الداخلية، 
ي���وم 16 جويلي���ة 2019 ال�سيد خالد امل���ازن الأمن 
الع���ام ل���وزارة الداخلي���ة الليبي���ة، الذي ق���ام بزيارة اإىل 
بالدن���ا عل���ى راأ�ض وف���د هام م���ن اأجل  الت�س���اور حول 
كيفي���ة تعزيز و تقوية التعاون بن البلدين،  ل�سيما يف 

املجال الأمني.
جل�س���ة  افتت���اح  خ���الل  الع���ام،  الأم���ن  ال�سي���د  واأك���د 
املحادثات، على اأهمية التعاون يف هذا املجال من اأجل 
مواجهة التهديدات الأمنية التي يتقا�سمها البلدان على 
غرار الإرهاب، الهجرة غري ال�سرعية، الجتار بالب�سر 
وجت���ارة املخ���درات،  م�سرح���ا يف ه���ذا ال�س���دد ب���اأن 
»اأم���ن اجلزائر من اأم���ن ليبيا« ولذلك فاإنه���ا �ستوا�سل 
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التعاون الدولي

الدع���م الدائ���م ملجابهة كاف���ة التحديات اإىل غاية عودة الأم���ن وال�ستقرار. و كنتاج لهذه 
املحادث���ات، اتف���ق الطرف���ان على تعزيز مه���ام اللجنة الأمنية امل�سرتك���ة، وهذا من خالل 
حتي���ن بنود التفاقية املوؤ�س�سة له���ذا التعاون الأمني، ملواكبة التحديات احلالية ل�سيما 

الأمنية منها وذلك من خالل تعاون اأمني متوا�سل و وثيق.  
وم���ن جه���ة اأخ���رى،  اأب���دى الط���رف الليب���ي رغبت���ه امللح���ة يف الإ�ستف���ادة م���ن التجربة 
اجلزائرية يف املجال الأمني، من خالل تكوين عنا�سر الأمن الليبي يف �ستى امليادين، 

على م�ستوى املوؤ�س�سات الأمنية و كذا احلماية املدنية.
كم���ا اأك���د  ال�سيد الأمن العام بدوره على ا�ستع���داد وزارة الداخلية و اجلماعات املحلية 

و التهيئة العمرانية، للتعاون يف هذا املجال مبا يلبي كل ان�سغالت الأ�سقاء الليبين.
و يف الأخ���ري، ع���رب اجلانبان عن ا�ستعدادهما لبع���ث حماور اأخرى للتعاون، على غرار 

ع�سرنة و رقمنة الإدارة. 
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اللقاء الوطني حول ظاهرة الحرقة
 نحو  مقاربة مدمجة وتشاركية

 لتكفل أمثل بالشباب
»يف إط���ار اختصاص���ات وزارة الداخلية املتعلقة بضمان س���المة األش���خاص، و انطالق���ا من أهداف 
نش���اطاتها الرامية  إىل تحقيق السكينة العمومية و األمن املجتمعي  و محاربة مختلف اآلفات التي 
تم���س باملجتمع، نظم���ت وزارة الداخلية و الجماعات املحلية و التهيئ���ة العمرانية يومي  19 و 20  
جانفي 2019، املنتدى الوطني األول من نوعه حول  معالجة ظاهرة الهجرة غري الشرعية عرب البحر، 

املعروفة عموما بظاهرة »الحرقة«، موسوما بشعار 

» مستقبل أبنائنا مسؤولية مشرتكة«.

مستجدات النشاط الوزاري 

ملختلف  واسعة  البحري، مشاركة  بالصنوبر  األمم  بقصر  الذي نظم  اللقاء   شهد 
الفعاليات األكاديمية،   واإلجتماعية واإلعالمية والجمعوية وكذا شخصيات عامة 
فنية وتلفزيونية معروفة ومؤثرة يف الساحة الوطنية، باإلضافة إىل إطارات  القطاعات 
الوزارية املعنية  وممثلي مختلف األسالك األمنية، قصد تناول الظاهرة من مختلف 
أبعادها اإلجتماعية واإلقتصادية واإلتصالية ودراسة سبل إيجاد حلول للظاهرة بصفة 
خاصة ومن خاللها اآلفات األخرى ذات الصلة، والتي تشرتك معها عموما يف ذات 

املسببات.

املنتدى الذي أريد به فضاء للنقاش الحر و تبادل الرؤى  لجميع املهتمني والخرباء 
قصد  واستعجالية  عملية  بتوصيات  ليخرج  جاء  االختصاص،  املختلفة  والكفاءات 
مواجهة الظاهرة واقرتاح حلول عميقة لتكفل أمثل بفئة الشباب، من خالل ورشات 
كأداة  اإلتصال  دور  إىل  التطرق  تم  األوىل  الورشة  ففي  أرب��ع،   إىل  تفرعت  عملية 
للتوعية والتحسيس يف مواجهة تفشي ظاهرة »الحرقة« إىل جانب بحث سبل 
الورشة  وأما  الحوار.  وفتح  الشباب  تستهدف  فعالة  اتصال  اسرتاتيجية  صياغة 
الثانية فقد ركز املشاركون  خاللها التشاور حول اإلدماج اإلقتصادي للشباب عن 
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أهم تصريحات وزير 
الداخلية  و الجماعات 

املحلية  و التهيئة 
العمرانية خالل افتتاح 

املنتدى الوطني حول

,,ظاهرة الحرقة,,ظاهرة الحرقة ظاهرة الحرقة 
•  يجب التوضيح بأن العديد من حاالت 
إقتصادية  بظروف  تتعلق  ال  الحرقة 
إىل  بالنظر  مناسبة،  غري  واجتماعية 
فرص العمل   و اإلستثمار املتوفرة، بل 
تكون يف غالب األحيان من أجل البحث 
عن مركز إجتماعي و تحقيق الكسب 
السريع، و هو ما بينته دراسات املصالح 

املختصة.

والتحفيزات  األليات  مختلف  طريق 
املمكنة. يف حني تم العمل يف الورشة 
الثقافية  الهياكل  دراسة  على  الثالثة 
سبل  و  للشباب  املوجهة  والرياضية 
فيما  الفئة،  هذه  ومتطلبات  تكييفها 
الرابعة  الورشة  يف  املنشطون  عكف 
املدني يف  املجتمع  دور  مناقشة  على 

مجال الحد من ظاهرة »الحرقة«.

اإلفتتاح  مراسيم  يف  كلمته  خ��الل   
عدد  حضور  شهد  ال��ذي  الرسمي 
بث  وال���ذي  الحكومة،  أع��ض��اء  م��ن 
 14 ل�  بعد  عن  التحاضر  تقنية  عرب 
الداخلية  وزي��ر  أك��د  ساحلية،  والي��ة 
وال��ج��م��اع��ات امل��ح��ل��ي��ة وال��ت��ه��ي��ئ��ة 
بدوي  الدين  نور  السيد  العمرانية، 
أن الدولة لن تدخر أي جهد ملواجهة  
من يستغلون طموح شبابنا ودفعهم 
إىل املوت أثناء محاولتهم الهجرة غري 
الشرعية،  داعيا يف الوقت نفسه إىل 
من  بالظاهرة  يتعلق  ما  كل  معالجة 
ونفسية  واجتماعية  إقتصادية  أبعاد 
كما وضح يف نفس السياق أن العديد 
من حاالت الحرقة ال تتعلق بظروف 
مناسبة،  غري  اجتماعية  و  إقتصادية 
واإلستثمار  العمل  فرص  إىل  بالنظر 

املتوفرة يف البلد.

مستجدات النشاط الوزاري 
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•يتم العمل التحسيسي الواسع من خالل كل اآلليات و الربامج املسطرة، السيما يف مجال العمل  
و السكن، من خالل عرض كيفيات اإلستفادة من صيغ التشغيل املخصصة للشباب.

كتلك املتعلقة بتخصيص نسبة 40 % من السكنات اإلجتماعية للشباب الذين تقلٌّ أعمارهم عن 35 
سنة و اتخاذ جملة من التدابري التي ترمي إىل توفري مناخٍ مالئمٍ لتنشيط سوق العمل كتخفيض 
الحد األدنى للمساهمة الشخصية للمستفيد تصل إىل 01 % من املبلغ اإلجمالي لإلستثمار، و وضع 
نظام جبائي تدريجي بعد فرتة من اإلعفاء يمتد إىل 03 سنوات تخضع فيها املؤسسة املصغرة إىل 

اإلنتقال التدريجي للجباية الكاملة.

مستجدات النشاط الوزاري 
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•كم���ا قام���ت ال�سلط���ات العمومي���ة بتخفي�ض ب� 100 % من مع���دل فائدة القرو�ض الذي تطبق���ه البنوك واملوؤ�س�س���ات املالية بالن�سبة 
لالإ�ستثم���ارات اخلا�س���ة باإحداث اأو تو�سي���ع الأن�سطة التي متنحها لل�سباب ذوي امل�ساريع، وك���ذا تخفي�ض ن�سب الفوائد ب� 100 % 

على القرو�ض املمنوحة للم�ستفيدين من جهاز القر�ض امل�سغر.

بالغ���ة يف  اأهمي���ة  ذات  اأخ���رى  •م�ساأل���ة 
تف�س���ري وتنامي هذه الظاهرة خالل الفرتة 
الأخ���رية، تتمث���ل يف �سب���كات التوا�س���ل 
الإجتماع���ي، فق���د �سرن���ا نعي جي���دًا الأثر 
الكبري ال���ذي تلعبه ه���ذه الو�سائل احلديثة 
يف الرتوي���ج والت�سه���ري وتغلي���ط ال�سب���اب 
ووهمي���ة  من�سوج���ة  وق�س����ض  باأكاذي���ب 

تدفعهم لهذا امل�سري املجهول.

•اأ�سبح���ت ه���ذه ال�سب���كات الف�س���اء املف�س���ل 
للمهرب���ن وملنظم���ي رح���الت احلرق���ة للرتوي���ج 
خلدماته���م وا�سطي���اد �سحاياهم م���ن الأبرياء، 
متخّف���ن وراء اأ�سم���اء م�ستع���ارة و�سخ�سي���ات 
اآث���ار جرميته���م، فبع����ض ه���وؤلء   وهمي���ة ملح���و
املهرب���ن ين�س���وؤون �سفح���ات عل���ى الفاي�سب���وك 
ت�ستم���ل عل���ى م�سام���ن ت�سج���ع عل���ى احلرق���ة، 
ي�ستغلونه���ا للتوا�سل مع ال�سب���اب وحتري�سهم 
وم���ن ثمّ اق���رتاح عليهم رحلة م���ن رحالت املوت 

املربجمة مقابل مبال مالية معتربة«..

اأ�سبح���ت ه���ذه ال�سب���كات الف�س���اء املف�س���ل 

مستجدات النشاط الوزاري 
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تسيري املرحلة اإلنتقالية وفق املقتضيات الدستورية

مجهودات حثيثة لوزارة الداخلية والجماعات المحلية 
والتهيئة العمرانية  في تسيير الملفات الراهنة

 
املحلية  والجماعات  الداخلية  وزارة  اتخذت   ،2019 أفريل   03 ليوم  الحكومة  اجتماع  لقرارات  تنفيذا 
الدستورية  املقتضيات  مرافقة  إىل  الرامية  العملية  واإلجراءات  التدابري  من  جملة  العمرانية  والتهيئة 

للمرحلة اإلنتقالية وضمان السري األمثل للمرافق العمومية ومواصلة التكفل بانشغاالت املواطنني.

على  ال��وزارة  مصالح  وتشرف 
واملحلي  امل��رك��زي  املستويني 
الخاصة  القرارات  متابعة  على 
األح��زاب  إنشاء  بتسهيالت 
لصالح  والجمعيات  السياسية 
الراغبني   واملواطنني  املواطنات 
يف املشاركة يف الحياة  السياسية  
والجمعوية، حيث تم تنصيب 
خلية على مستوى الوزارة للرد 
املهتمني  كل  تساؤالت  على 
اعتماد  تم  كما  وتوجيههم، 
تحسيسية  إعالمية  مقاربة 
بكافة  ال��ت��ع��ري��ف  أج���ل  م��ن 
املعمول  والقوانني  اإلج��راءات 
بها وذلك عرب مختلف الوسائط 
املتاحة  ومنها املوقع اإللكرتوني 
اإلجراءاتي  التطبيق  للوزارة، 
املوجه إىل مستعملي الهواتف 
الرسمية  والصفحات  النقالة،  

التواصل  م��واق��ع  ع��رب  ل��ل��وزارة 
اإلجتماعي.

الجماعات  مستوى  على  أما 
املحلية، فقد تم إشعار السيدات 
وال����س����ادة ال�����والة ب��ض��رورة 
اإلسراع يف إنهاء دراسة ملفات 
بني  وم��ا  الوالئية  الجمعيات 
الواليات املودعة والبت فيها مع 
توفري كافة الظروف الستقبال 
امل��ل��ف��ات ال��ج��دي��دة، وك��ذل��ك 
للجمعيات  بالنسبة  الشأن 
وبصدد  املسجدية.  الدينية 
إىل  للعملية  املؤقتة   الحصيلة 
غاية 23 أفريل  2019 فتتمثل 

فيما يلي:

ل����أح����زاب  ب��ال��ن��س��ب��ة   •
السياسية:

ح��زب   18 ل���  ال��رتخ��ي��ص   •
عقد  أج����ل  م���ن  س��ي��اس��ي 

مؤتمراتها التأسيسية.

ح���زب���ني   )02( •دع���������وة 
اس��ت��ك��م��ال  إىل  س��ي��اس��ي��ني 
إجراءات التأسيس وذلك بعد 
استفادتهما سابقا من رخص 

عقد املؤتمر التأسيسي.

• بالنسبة للجمعيات:
تسجيل  وص��ل  إص���دار27   •
بني  وم���ا  وط��ن��ي��ة  لجمعية 

الواليات.

جمعية   380 ت��س��ج��ي��ل   •
محلية )بلدية ووالئية(.

• تسجيل 130 جمعية دينية 
مسجدية.
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السري  ضمان  إىل  منها  وسعيا 
رمضان  شهر  ملواعيد  األمثل 
نهاية  وام��ت��ح��ان��ات  ال��ك��ري��م  
ال��س��ن��ة ال��دراس��ي��ة وم��وس��م 
الحج والدخول املدرسي املقبل، 
سطرت  وزارة الداخلية مخططا 

عملياتيا خاصا.

ال��وزارة  مصالح  أشرفت  حيث 
بالتنسيق  واملحلية  املركزية 
الوطني  التضامن  قطاعات  مع 
الدينية  وال��ش��ؤون  واألس����رة 
واألوقاف والربيد وتكنولوجيات 
عملية  على  واإلتصال،  اإلعالم 
إس���ت���ب���دال ص��ي��غ��ة ال���ط���رود 
قدرها  مالية  بإعانات  الغذائية 
ال��ح��س��اب  ع���رب  6000دج 
حوالة  طريق  عن  أو  الربيدي 
اإلج���راء  ي��ه��دف  إذ  شخصية، 
التضامنية العملية  أنسنة   إىل 

املعنية  األس���ر  ك��رام��ة  وح��ف��ظ 
ب��ه��ا، وال��ت��ي ق���در ع��دده��ا ب� 
بتمويل  أس��رة    1.613.906
 10 إىل   دج  مليار  من8  إنتقل 
وزارة  فيه  تساهم  دج،  مليار 
املحلية  والجماعات  الداخلية 
بنسبة  العمرانية  والتهيئة 
%87، كما أشرفت  الوزارة على 
املحسنني  مساهمات  تأطري 

الحساب  إن��ش��اء«  م��ن خ��الل 
عرب  املحسنني«  لتضامن  الحر 

45 والية.

ال��ت��داب��ري  لتنفيذ  ت��ك��م��ل��ة  و 
توفري  إىل  الهادفة  الحكومية 
ظروف مثلى للمواطنني خالل 
تسهر  الكريم،  رمضان  شهر 
الجماعات  و  الداخلية  وزارة 
العمرانية  التهيئة  و  املحلية 
الواسع  التأمني  ضمان  على 
بالتنسيق  العمومية  لأماكن 
األم��ن��ي��ة،  امل��ص��ال��ح  جميع  م��ع 
ك��م��ا ت��ع��م��ل ب��ال��ت��ع��اون مع 
على  املعنية  القطاعات  جميع 
والصيد  الفالحة  غرارالتجارة، 
التموين  ل��ض��م��ان  ال��ب��ح��ري، 
الواسعة  للمنتوجات  املنتظم 
االس��ت��ه��الك ع��رب ك��ل والي��ات 
ال���وط���ن،  وض��م��ان اس��ت��ق��رار 
األسعار لفائدة املواطنني وتأطري 
الشهر  التجاري خالل  النشاط 

الفضيل.

تغطية  أفضل  ضمان  وبهدف 
الغذائية  امل��واد  توزيع  لشبكة 
عملية  إط��الق  تم  بالتجزئة، 
تقريب  و  لتعميم      وطنية 
خالل  من  الجوارية  األس��واق 
إنشاء، إعادة تأهيل ووضع حيز 

اإلستغالل أسواقا منجزة مؤخرا  
السكنية   ب��األح��ي��اء   السيما 
 530 ستبلغ  حيث  الجديدة، 
س���وق ج�����واري خ���الل شهر 

رمضان.

كما تم إسداء تعليمات صارمة 
إع��ت��م��اد ت���داب���ري على  ق��ص��د 
الوطن  بلديات  مستوى جميع 
ترمي إىل تسوية وضعية التجار 
مساحات  ومنح  املستفيدين 
للشباب  امل��ن��ج��زة   ب��األس��واق 
ال��ن��اش��ط ب��ال��ت��ج��ارة امل��وازي��ة 

الستغاللها قبل شهر رمضان.

وب����ه����دف ت��ف��ع��ي��ل ح��رك��ي��ة 
والرياضية  الثقافية  النشاطات 
خ����الل ش��ه��ر رم���ض���ان، ويف 
املسطرة  ال��ع��م��ل  خ��ط��ة  إط���ار 
الثقافة  قطاعي  مع  بالتنسيق 
والشباب والرياضة،  تم إسداء 
تعليمات لوالة الجمهورية قصد 
الهياكل  عمل  مواقيت  تكييف 
ال��ع��م��وم��ي��ة، وت��س��ط��ري ب��رام��ج 
مختلف  وخصوصيات  تتالءم 
مناطق الوطن تستقطب  جميع  
الفئات  السيما الشبانية منها، 
بالتنسيق مع فعاليات املجتمع 

املدني.
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مستجدات النشاط الوزاري 

نهاية  ام��ت��ح��ان��ات  وب��خ��ص��وص 
 ،2019-2018 الدراسية  السنة 
كافة  توفري  على  ال��وزارة  تعكف 
لسريها  ال��ض��روري��ة  ال��ش��روط 
ال��ج��ي��د الس��ي��م��ا ت��أم��ني م��راك��ز 
االمتحانات،  وذلك بالتنسيق مع 
إطار  يف  املعنية  املصالح  مختلف 
اللجنة الوطنية لتحضري مواعيد 

اإلمتحانات.

ويف إطار دورها يف تنظيم موسم 
القطاع  مصالح  تسهر  ال��ح��ج،  
وزارات  مع  بالتنسيق  ال���وزاري 
املالية والشؤون الدينية واألوقاف، 
األشغال العمومية والنقل، الصحة 
املستشفيات،  وإصالح  والسكان 
الوطني  ال��دي��وان  مصالح  وك��ذا 
يف   املضي  على  العمرة  و  للحج 
اإلج����راءات  وتخفيف  تسهيل 
تم  حيث   ، الصلة  ذات  اإلداري��ة 
إلنجاح  ال��ظ��روف  ك��ل  تسخري  
التي  القرعة  عملية  وعصرنة 
وإلغاء  مواطن  ألف   900 مست 
ملف  يف  املطلوبة  الوثائق  كافة 
باستمارة  وتعويضها  التسجيل  
واح�����دة،  ف��ض��ال ع��ن تحسني 
ظ����روف اس��ت��ق��ب��ال امل��واط��ن��ني 
مصالح  مستوى  على  املعنيني 
البلديات، وتوفري وسائل تنقلهم 
البيومرتية،  البصمات  أخذ  ملراكز 
باإلضافة إىل تسطري خطة عملية 
لتوجيه ومرافقة الحجاج امليامني 
بالبقاع  إق��ام��ت��ه��م  ف���رتة  طيلة 
املقدسة  و إتمام  مناسك فريضة 

الحج يف أحسن الظروف.

ك��م��ا ت���واص���ل م��ص��ال��ح ق��ط��اع 
املحلية  والجماعات  الداخلية 
العمل  ال��ع��م��ران��ي��ة  وال��ت��ه��ي��ئ��ة 
للدخول  األمثل  التحضري  على 
املقبل  واإلج��ت��م��اع��ي  امل��درس��ي 
للتحضري  الوطنية  اللجنة  ضمن 
واالجتماعي  املدرسي  للدخول 
والتي تعمل بالتنسيق مع جميع 
القطاعات املعنية ، السيما املالية، 
العالي  التعليم  الوطنية،  الرتبية 
التكوين  ال��ع��ل��م��ي،   وال��ب��ح��ث 
والتعليم املهنيني، حيث يتواصل 
إىل  ال���ه���ادف  ال��ربن��ام��ج  تنفيذ 
استقبال  ظروف  أحسن  ضمان 
املتمدرسني، السيما إعادة تأهيل 
املدارس اإلبتدائية التي خصص 
لها غالف مالي مقدر ب� 34 مليار 
دج، منها 585 مليون دج موجهة 
األقسام،  اكتظاظ  على  للقضاء 
الحراسة،  و  للصيانة  مليار   15
املدارس  لتدفئة  دج  مليار  و2.6 
تخصيص  تم  كما  اإلبتدائية، 
غالف مالي ب� 25 مليار دج للنقل 
برنامج  يتواصل  فيما  املدرسي، 
تعميم تزويد املدارس اإلبتدائية 
بعدما  ال��ش��م��س��ي��ة  ب��ال��ط��اق��ة 
عرب  نموذجية  مدرسة  شمل80 

الرتاب الوطني كمرحلة أوىل.

األمثل  ال��ت��أط��ري  وق��ص��د ض��م��ان 
بالطور  الرتبوية  للمؤسسات 

اإلبتدائي، وبالتنسيق مع املصالح 
برنامج   تنفيذ  ت��م  امل��خ��ت��ص��ة، 
مؤطر   45000 بتوظيف  سمح 
املطاعم  و  االبتدائية  للمدارس 
منصب   14000 منها  املدرسية 
خ���اص ب��ال��والي��ات ال��ح��دودي��ة، 
مخصص  م��ن��ص��ب  و39000 
نفس  يف  والتنظيف.  للحراسة 
ال��س��ي��اق، وت��ح��س��ب��ا ل��ل��دخ��ول 
 ،2019-2020 املقبل  املدرسي 
هيكل   1046 إس��ت��الم  يرتقب 
التعليمية  األط���وار  مختلف  يف 
باإلضافة  ال��وط��ن،  والي���ات  ع��رب 
تدريس جديدة  قاعة   1155 إىل 

باملدارس االبتدائية.

فيما تسهر مصالح وزارة الداخلية 
التهيئة  و  املحلية  والجماعات 
امليدانية  املتابعة  على  العمرانية 
التعليمات  جميع  تنفيذ  مل��دى 
بتسيري  الصلة  ذات  التدابري  و 
خالل  من  اإلبتدائية  امل���دارس 
وضع حيز الخدمة نظام معلوماتي 
مركزي وتكثيف املهام التفتيشية 
مدرسة   15519 مست  التي 
إبتدائية على أن تتواصل العملية  
أخرى  مدرسة   3726 لتشمل 

قبل الدخول املدرسي املقبل.
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التجمعات  اجلديدة  الإدارية  املقاطعات  تخ�ض 
ال�سكانية الكبرية التي عرفت يف الآونة الأخرية  
تطورا عمرانيا ملحوظا ويتعلق الأمر بكل من : 

)البليدة(. بوينان   •
)اجلزائر.  الله  عبد  �سيدي   •

)عنابة. الري�ض  ذراع   •
)ق�سنطينة. منجلي  علي   •

و�سعتها  التي  ال�سيا�سة  مع  متا�سيا 
الدولة اجلزائرية يف جمال تهيئة الإقليم 
وفق  و�ساملة  متوازنة  تنمية  وقيق 
نظرة ا�سرتاتيجية  وا�ست�سرافية هادفة 
ق�سد  امل�سروعة  املواطن  تطلعات  لتلبية 
قيق وثبة  تنموية حقة ملختلف املدن 
املر�سوم  على  التوقيع  مت  الوليات،  و 
يف  املوؤرخ   33718 رقم  الرئا�سي 
رئي�س  طرف  من   2018 دي�سمر   25
اجلمهورية ال�سيد عبد العزيز بوتفليقة 
يف  اإدارية  مقاطعات   اإحدا املت�سمن 
املدن الكرى ويف بع�س املدن اجلديدة 

وديد قواعد تنظيمها و�سريها.

التجمعات  اجلديدة  الإدارية  املقاطعات  تخ�ض 
ال�سكانية الكبرية التي عرفت يف الآونة الأخرية  
تطورا عمرانيا ملحوظا ويتعلق الأمر بكل من : 

و�سعتها  التي  ال�سيا�سة  مع  متا�سيا 
الدولة اجلزائرية يف جمال تهيئة الإقليم 
وفق  و�ساملة  متوازنة  تنمية  وقيق 
نظرة ا�سرتاتيجية  وا�ست�سرافية هادفة 
ق�سد  امل�سروعة  املواطن  تطلعات  لتلبية 
قيق وثبة  تنموية حقة ملختلف املدن 
املر�سوم  على  التوقيع  مت  الوليات،  و 
يف  املوؤرخ   
رئي�س  طرف  من   
اجلمهورية ال�سيد عبد العزيز بوتفليقة 
يف  اإدارية  مقاطعات   اإحدا املت�سمن 
املدن الكرى ويف بع�س املدن اجلديدة 

التجمعات  اجلديدة  الإدارية  املقاطعات  تخ�ض 
ال�سكانية الكبرية التي عرفت يف الآونة الأخرية  
تطورا عمرانيا ملحوظا ويتعلق الأمر بكل من : 

و�سعتها  التي  ال�سيا�سة  مع  متا�سيا 
الدولة اجلزائرية يف جمال تهيئة الإقليم 
وفق  و�ساملة  متوازنة  تنمية  وقيق 
نظرة ا�سرتاتيجية  وا�ست�سرافية هادفة 
ق�سد  امل�سروعة  املواطن  تطلعات  لتلبية 
قيق وثبة  تنموية حقة ملختلف املدن 
املر�سوم  على  التوقيع  مت  الوليات،  و 
يف  املوؤرخ   
رئي�س  طرف  من   
اجلمهورية ال�سيد عبد العزيز بوتفليقة 
يف  اإدارية  مقاطعات   اإحدا املت�سمن 
املدن الكرى ويف بع�س املدن اجلديدة 

إستحداث 14مقاطعة إدارية جديدة
تقريب اإلدارة من المواطن أهم أولويات الحكومة

مستجدات النشاط الوزاري 
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هاته   قل يف  الكرى  املدن  جعل  على  اأي�سا  وحر�سا 
املقاربة، مت تنظيم املدن الآتية يف �سكل مقاطعات اإدارية 

باخت�سا�س اإقليمي حمدد :
ق�سنطينة  مدينة  و  بوزيان  وحامة  يو�سف  زيغود  و  • اخلروب 

)بولية ق�سنطينة(.
• عن الرتك و اأرزيو وبئر اجلري وال�سانية وواد تليالت ومدينة 

وهران )بولية وهران(.

يف  املطروحة  الإ�سكالت  بتجاوز  الإقليمي  التنظيم  هذا  �سي�سمح 
تاأطري وت�سيري التجمعات ال�سكانية الكربى وكذلك التكفل الأمثل 
بكل ان�سغالت ال�ساكنة بطريقة اأجدى والتوجه بها نحو الع�سرنة 

والتنمية امل�ستدامة.
وقد  تزامن هذا وقرار ترقية بلديتي الدبداب و برج اأعمر ادري�ض 
الدور  �سي�ساهم يف حتفيز  ما  اإيليزي مل�ساف دوائر وهذا  بولية 
احلدودية  املنطقة  هاته  تنمية  يف  التجمعن  لهاذين  الإ�سرتاتيجي 

الهامة.

الدولة  اأ�سدرت  القرارات،  هذه  مع  تزامنا   
التنموي  اجلهد  لتعزيز  دقيقة  توجيهات 
املحدثة ومرافقتها  الإدارية والدوائر  للمقاطعات 
للدولة  الإقليمية  املوؤ�س�سات  بباقي  تلتحق  حتى 
خطة  وفق  عادية،  ب�سورة  مهامها  ومزاولة 
الدولة  �سيمكن  الذي  ال�سيء  ومتنا�سقة،  حمكمة 
وليات  �ستخ�ض  مقبلة  مراحل  اإىل  الإنتقال  من 
الأخرى مبا  ال�سمالية  والوليات  العليا  اله�ساب 
لتهيئة  الوطني  املخطط  توجهات  مع  يتنا�سب 

الإقليم. 

مستجدات النشاط الوزاري 
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تعزيز صالحيات الوالة المنتدبين 
لفعالية أكبرفي تسيير الشأن المحلي

مستجدات النشاط الوزاري 
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الوايل  ل�ساحيات  تعزيزا   ،2018 دي�سمر   25 يف  املوؤرخ   33718 رقم  املر�سوم  حمل 
املنتدب، يف تناغم تام مع املقاربة الرامية اإىل تقري الإدارة من املواطن والتخفيف من مركزة 
املر�سوم �ساحيات  اأعطى  الت�سيري حيث  اأكر يف  فعالية  الوايل، وبهدف قيق  لدى  القرار 
عديدة للوايل املنتدب  ت �سلطة وايل الولية باعتباره  مكلفا  بتن�سيط وتن��سيق ومراقبة 
ومنحه  بها،  املوجودة  الدولة  م�سالح  وكذا  الإدارية  للمقاطعة  ال�ت�اب�ع�ة  ال�ب��ل�دي�ات  اأن��س�ط�ة 
اإمكانية  املبادرة ب�اأع��م���ال ت���اأه��يل امل��س�ال�ح وامل�وؤ�س��س�ات ال�ع�م���ومي��ة على م�س��ت�وى امل�ق�اط�ع�ة 

الإداري��ة وم��ت��ابعت��ه��ا وق��ي�ادت��ه�ا. 
كما ن�س املر�سوم على مهام  الوايل املنتدب بخ�سو�س ال�سهر على تنفيذ القوانني والتنظيمات 
املعمول بها وقرارات احلكومة وجمل�س الولية وجمل�س املقاطعة الإدارية ومداولت املجل�س 
ال�سعبي الولئي على م�ستوى املقاطعة الإدارية، اإىل جان ال�سهر على م�ساهمة م�سالح الأمن 

املوجودة باملقاطعة الإدارية، وبالتن�سيق معها على حف النظام العام والأمن العمومي.
املر�سوم  ن�س  والإجتماعي،  الإقت�سادي  �سقيها  يف  املحلية  التنموية  الوترية  بعث  وبهدف 
العمومية واملرافق  العمومي والأماك  الإ�ستثمار  املنتدب يف جمالت  الوايل  على �ساحيات 
العمومية واحلالة املدنية والأن�سطة املنظمة، الفاحة والتنمية الريفية واملوارد املائية والبيئة 
الإجتماعي   والن�سا والتكوين  والرتبية  والعمران  وال�سكن  والنقل  العمومية  والأ�سغال 
التقليدية والت�سغيل والتجارة  العمومية وال�سباب والريا�سة وال�سياحة وال�سناعة  وال�سحة 

وال�سناعة والإ�ستثمار اإىل جان الطاقة والأمن ال�سناعي.
جلان  اإىل  بالإ�سافة  منتدبة  مديريات  املنتدب  الوايل  ت�سرف  ت  و�سعت  مهامه،  وملمار�سة 
وجمال�س متل فيها القطاعات الوزارية ثلني على م�ستوى املقاطعات الإدارية وعند الإقت�ساء 

على م�ستوى الولية.
وت�سمل الهياكل اجلديدة مديرية منتدبة للرجمة ومتابعة املالية، مديرية منتدبة لأماك الدولة 
واملحافظات العقارية، مديرية منتدبة لل�سحة، مديرية منتدبة لل�سياحة وال�سناعات التقليدية، 

مديرية منتدبة للرتبية، مديرية منتدبة للتكوين والتعليم املهنيني.
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ل���وزارة  الع���ام  الأم���ني  تراأ����س 
املحلي���ة  واجلماع���ات  الداخلي���ة 
والتهيئ���ة العمراني���ة ال�سي���د حممد 
م���اي   02 ي���وم  درام�س���ي   اأم���ني 
2019 مبقر املديرية العامة لتهيئة 
الإقلي���م وجاذبيته ، اجتماع اختتام 
الدرا�س���ة املتعلق���ة بتهيئ���ة املنطق���ة 
 احلدودي���ة للجن���وب الكب���ري � �سر
وامل�سادق���ة عليه���ا، وذل��� بح�سور 
اإط���ارات الوزارة وع���دد من ثلي 
وال�س���ركاء  الوزاري���ة  القطاع���ات 
املوؤ�س�ساتي���ني   و اخل���راء  اأع�ساء 
اللجن���ة القطاعي���ة امل�سرتكة ملتابعة 
درا�س���ات تهيئة املناط���ق احلدودية 
وتنميتها، وكذا منتخبني عن  ولية 

اإليزي واأع�ساء جلنة املتابعة.

خ���الل مداخلت���ه باملنا�سب���ة، اأك���د ال�سي���د 
الأم���ن الع���ام ل���وزارة الداخلي���ة اأن تنمية 
املناطق احلدودية تعد اأولوية ا�سرتاتيجية 
حتظى باهتمام اأعلى ال�سلطات يف الدولة، 
منوها بوجود اإرادة قوية للنهو�ض بالبنى 
التحتي���ة  والهي���اكل  القاعدي���ة   والتنمي���ة 
الب�سري���ة والقت�سادية لهذه املناطق وفقا 
ملب���داأ العدالة يف تنمي���ة الأقاليم، وبالنظر 
اإىل الرهان���ات اجلي���و ا�سرتاتيجي���ة التي 
ت�سكلها  ل�سيما فيما يتعلق بتعزيز الأمن 
الف���وارق  وتقلي����ض  الوطني���ة  والوح���دة 
الوط���ن     جه���ات  خمتل���ف  ب���ن  اجلهوي���ة 
وك���ذا دع���م النفت���اح والتعاون م���ع دول 
اجل���وار وترقي���ة  التب���ادلت الإقت�سادي���ة 

العابرة للحدود.

وزي���ر  بتعليم���ات  باملنا�سب���ة  ذّك���ر   كم���ا 
الداخلي���ة واجلماع���ات املحلي���ة والتهيئ���ة 
العمرانية  ال�سي���د �سالح الدين دحمون، 
ب�س���رورة ال�سروع الفوري يف التج�سيد 
الدرا�س���ة  وتو�سي���ات  لنتائ���ج  املي���داين 
�سن���وات،    3 م���دى  عل���ى  امت���دت  الت���ي 
بالعتماد على حاملي امل�ساريع املتو�سطة   
وال�سغ���رية م���ن ال�سب���اب املحل���ي  وف���ق 
الق�س���ري  املدي���ن  عل���ى  عم���ل  خمطط���ات 
خمتل���ف  م���ع  اإثرائه���ا  يت���م  واملتو�س���ط، 
يف  املحل���ي  امل���دين  املجتم���ع  فعالي���ات 
اإط���ار مب���اد الدميقراطي���ة الت�ساركي���ة، 
وبالتن�سيق مع خمتلف الربامج القطاعية 
ذات ال�سل���ة، يف اإط���ار مقارب���ة مدجم���ة 
جم���ددا  امل�ستدام���ة،   املحلي���ة  للتنمي���ة 
واجلماع���ات  الداخلي���ة  قط���اع  جاهزي���ة 

إختتام الدراسة المتعلقة بتهيئة المنطقة الحدودية
 للجنوب الكبير _ شرق 

«تنمية المناطق الحدودية أولوية إستراتيجية 
تحظى باهتمام أعلى السلطات في الدولة»

مستجدات النشاط الوزاري 
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لدع���م  العمراني���ة  والتهيئ���ة  املحلي���ة  
خمتل���ف امل�ساريع ل�سيما تلك اخلالقة 
لديناميكي���ة اقت�سادي���ة حملية واملبادر 
املنتخب���ن  ال�س���ادة  ط���رف  م���ن  به���ا 

املحلين.
وقد متح���ورت اأ�سغال الجتماع حول 
الدرا�س���ات  مكات���ب  جمّم���ع  عر����ض 
اأج���ل تهيئ���ة  م���ن  للمخطط-الربنام���ج 
 � املنطق���ة احلدودي���ة للجن���وب الكب���ري 
�سرق )ولية اإليزي( الرامي اإىل حتقيق 
تنمية اقت�سادي���ة واجتماعية م�ستدامة 
الب�سري���ة  والإمكاني���ات  تتما�س���ى 
���ل  والطبيعي���ة له���ذا القلي���م   والتو�سّ
اإىل بل���ورة خمتل���ف فر�ض تط���ّور هذه 
املنطقة وفق خيارات ا�ستغالل املوارد 
والإجتماعي���ة  الإقت�سادي���ة  والتنمي���ة 
الدميغ���رايف  النم���و  ع���ن  الناجت���ة 

واحل�سري، من خالل اإبراز املوؤهالت 
وال�سغوطات املتعلق���ة بهذه اخليارات 
وك���ذا �س���روط جت�سيده���ا، واجلدوى 
الإقت�سادي���ة والأث���ر الإجتماع���ي ل���كل 

حمتويات املخطط.
ويف ه���ذا ال�س���دد، يتع���ّن م���ن خ���الل 
لدع���م  اأداة  اإر�س���اء  الدرا�س���ة،  ه���ذه 
الق���رار لفائدة كافة الفاعلن وال�سركاء 
به���ذا الف�ساء وذلك ع���ن طريق حتديد 
خم�س���ة 05  موا�سي���ع ك���ربى عل���ى 
�س���كل خمطط عم���ل، وبتعلق الأمر مبا 

ياأتي :
والتنمي���ة  املعي�س���ي  الإط���ار         q

الب�سرية.
q      تدعيم الإقت�ساد املحلي.
q      التنمية العابرة للحدود.

للط���رق  الأ�سا�سي���ة  الهي���اكل        q
والنقل والإدماج اجلهوي،

احلي���وي  والتن���وع  البيئ���ة         q
والأخطار الكربى.

تيح هذه الدرا�سة، والتي متاثلها  كما ت
حدودي���ة  ملناط���ق  اأخ���رى  درا�س���ات 
اأخرى، اأوكل���ت للوكالة الوطنية لتهيئة 
الإقلي���م وجاذبيته،  روؤي���ًة ا�ست�سرافية 
ت�ساورية ذات اأبعاد اإقت�سادية ومادية 
واجتماعي���ة ودميغرافي���ة وبيئية قائمة 
على معطيات كمية ونوعية ذات مرجع 
اإقليمي، تع���ّد اأ�سا�ًسا لتحديد احلركية 

الإقليمية ومتابعتها.
  وع���الوة عل���ى ذلك، تق���رتح الدرا�سة 
خمطط���ا اإ�سرتاتيجًي���ا للتنمي���ة العابرة 
للح���دود من خالل تثم���ن اأثر احلدود 

وقدرات التبادل مع دول اجلوار.

مستجدات النشاط الوزاري 
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اإحت�سن���ت ولي���ة متا�س���ت  التظاهرة التجاري���ة اأ�سيهار  2019ت �سع���ار امللتقى الإفريق���ي للتبادل التجاري 
والتعاون الإقت�سادي والذي انطلقت فعالياته يوم 11 مار�س 2019 مب�ساركة نحو 100 عار�س جزائري ين�سطون 

يف خمتلف القطاعات وم�ساركة دولتي مايل والنيجر لأول مرة يف هذا املوعد التجاري ذي البعد الإفريقي.
تن���در هات���ه التظاهرة �سمن ا�سرتاتيجي���ة احلكومة لتنمية املناطق احلدودية،  حيث م���ن املنتظر اأن ت�ساهم يف دفع 
التنمي���ة املحلي���ة نظرا ملا تنطوي عليه من بعد اإقت�س���ادي هام وذل يف اإطار الروؤية اجلدي���دة للجزائر بهدف تو�سيع 

ال�سادرات اجلزائرية خار جمال املحروقات وكذا من اأجل ك�س اأ�سوا اإفريقية جديدة.
كم���ا اأن تنظي���م ه���ذا املعر����س ياأتي بع���د 10 �سنوات م���ن النقطاع، م���ا يوؤكد الع���زم يف امل�سي قدما من اأج���ل اإ�سفاء 
ديناميكي���ة عل���ى املناطق احلدودية وهو م���ا جاء يف تو�سيات امللتقى املو�سوم ب�: تنمي���ة املناطق احلدودية: اأولوية 

وطنية والذي نظمته وزارة الداخلية واجلماعات املحلية والتهيئة العمرانية يومي 13 و 14 اأكتوبر 2018.
ويعد اأ�سيهار متا�ست مك�سبا هاما للولية، نظرا مل�ساهمته يف اإعطائها بعدا اإقت�ساديا هاما من �ساأنه الإ�سهام يف دفع 

التنمية املحلية من خال ا�ستقطاب ا�ستثمارات جزائرية واأخرى اإفريقية .

إعادة بعث التظاهرة التجارية أسيهار بعد 10 سنوات

موعد سنوي إلضفاء ديناميكية 
على املناطق الحدودية 

مستجدات النشاط الوزاري 
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 �س���ارك وزير الداخلية واجلماعات املحلية والتهيئة العمرانية ال�سيد 
�س���الح الدي���ن دحمون يوم ال�سبت 04 م���اي 2019، مبعية وزير 
التج���ارة ال�سي���د ال�سعيد ج���الب  ووزي���ر الأ�سغال العمومي���ة والنقل 
ال�سي���د م�سطف���ى كوراب���ة، يف مرا�سي���م تن�سي���ب املجل����ض الوطني 

ال�ست�ساري لرتقية ال�سادرات.
يف مداخلته باملنا�سبة،  نّوه ال�سيد الوزير مبجهودات قطاع الداخلية 
يف ه���ذا املج���ال ل�سيما م���ن خالل تعزي���ز التعاون الثنائ���ي مع دول 
اجل���وار عل���ى غ���رار  فت���ح املع���رب احل���دودي اجلزائري-املوريتاين 
والتح�س���ري لفت���ح معاب���ر حدودي���ة جدي���دة م���ع دول تون����ض ، مايل     
والنيج���ر،  بالإ�ساف���ة اإىل التن�سي���ق م���ع خمتل���ف القطاع���ات املعني���ة 
ومرافقتها وكذا تب�سيط الإجراءات املتعلقة بتطوير عملية الت�سدير.  
م���ن جه���ة اأخرى اأك���د ال�سي���د الوزير ب���اأن مل���ف تطوي���ر ال�سادرات 
يعت���رب م���ن اأولوي���ة الأولويات بالن�سب���ة للحكومة يف مي���دان التجارة 
اخلارجي���ة، م�سريا يف ذات ال�سي���اق اإىل اأهمية التكوين الذي يعترب 
اأ�سا�ض النجاح يف بلوغ اأهداف الدولة اجلزائرية اخلا�سة بالإرتقاء 

بت�سدير املنتوج اجلزائري.
و يخت����ض املجل�ض الوطني الإ�ست�س���اري لرتقية ال�سادرات مبرافقة 
جمه���ودات ال�ّسلطات العمومي���ة واملتعامل���ن الإقت�سادين يف جمال 
الرف���ع م���ن وت���رية ت�سدي���ر املنتجات الوطني���ة نحو اخل���ارج  وولوج 
خمتلف الأ�سواق الدولية من خالل امل�ساركة يف حتديد ا�سرتاتيجية 
تعزي���ز ال�س���ادرات   ودرا�س���ة خمتلف اآلي���ات التدعي���م التي ميكنها 
ت�سجي���ع ال�سب���اق نحو ال�س���ادرات خارج املحروق���ات بالإ�سافة اإىل 
تقد اقرتاحات من �سانها التو�سل اإىل ت�سويق املنتجات اجلزائرية 
يف الأ�س���واق الأجنبي���ة و ك���ذا املبادرة ب���اأي اقرتاح ي�سم���ح ب�«بعث« 

تناف�سية ال�سلع واخلدمات اجلزائرية يف تلك الأ�سواق.
كم���ا ي�س���م املجل����ض ال���ذي يخ�سع ل�سلط���ة الوزي���ر الأول ممثلن عن 
خمتلف الوزارات املعني���ة واملتمثلة يف الداخلية واجلماعات املحلية، 
وزارة التجارة واملالية  وال�سوؤون اخلارجية  والنقل و كذا الأ�سغال 

العمومية.
كم���ا يعد روؤ�س���اء الغرف الوطني���ة للفالحة وال�سي���د البحري وتربية 
املائي���ات وال�سناع���ات التقليدية واحلرف اأع�س���اء اأي�سا يف املجل�ض 
اإ�ساف���ة اإىل ممثل���ن عن الغرف���ة اجلزائرية للتج���ارة وال�سناعة وكذا 
اجلم���ارك واجلمعي���ة الوطني���ة للم�سدري���ن والوكال���ة الوطنية لرتقية 

التجارة اخلارجية.

وزير الداخلية والجماعات  المحلية 
والتهيئة العمرانية يشارك في 
مراسيم تنصيب المجلس الوطني 

اإلستشاري لترقية الصادرات

مستجدات النشاط الوزاري 



106
العدد 4 - جوان 2019

مستجدات النشاط الوزاري 

وزير الداخلية يشارك 
في مراسيم تخرج دفعات  

لضباط الدرك الوطني...
 �س���ارك وزي���ر الداخلي���ة و اجلماع���ات املحلي���ة و التهيئ���ة 
العمراني���ة ، ال�سي���د �ساح الدين دحم���ون، يوم 19 جوان 
الدرك   ست دفع���ات ل�سبا� 2019  يف مرا�سي���م تخ���ر
الوطن���ي  باملدر�سة العليا للدرك الوطن���ي –زرالدة، التي 
ا�س���رف عليه���ا قائد ال���درك الوطني، العميد غ���ايل بلق�سري  

بح�سور �سلطات ع�سكرية و ق�سائية ومدنية .
بع���د تفتي����س الدفع���ات املتخرج���ة م���ن ط���رف قائ���د الدرك 
الوطني،  األقى قائد املدر�سة ، العقيد بجاوي احلوا�س كلمة 
اأ�س���ار فيه���ا اىل الأهمية الكرى التي توليه���ا القيادة العليا 
لل���درك الوطن���ي ملنظومة التكوي���ن وتوفري كاف���ة الو�سائل 

املادية و الب�سرية 
ال�سروري���ة ل�سمان تكويني نوع���ي ، اعقبها بعد ذل تادية 
الق�سم و تقليد الرت و ت�سليم ال�سهادات ملتفوقي الدفعات ، 

ليختتم احلفل  با�ستعرا�س ع�سكري .

... و يشارك في حفل
 تخرج الدفعات باألكاديمية 

العسكرية لشرشال
والتهيئ���ة  املحلي���ة  واجلماع���ات  الداخلي���ة  وزي���ر  �س���ارك 
العمراني���ة يف حفل تخر الدفع���ات بالأكادميية الع�سكرية 
ل�سر�سال – الرئي�س الراحل هواري بومدين –التي ترا�س 
مرا�سيمه���ا نائ��� وزي���ر الدف���اع الوطن���ي ، رئي����س اأركان 
اجلي����س الوطني ال�سعب���ي  الفريق احمد قاي���د �سالح  يوم 
2019، وحملت  اإ�سم املجاهد املرحوم العقيد  27 ج���وان 

كمال عبد الرحيم.
بع���د الوق���وف وقف���ة ترح���م عل���ى روح الرئي����س ه���واري 
بومدي���ن ، وو�سع اإكليل من الزهور و تاوة فاة الكتاب 
 عل���ى روح���ه  ، ا�ستهلت املرا�سي���م  الر�سمية حلف���ل التخر
ه م���ن خاله���ا بالعناية  بكلم���ة قائ���د الأكادميي���ة ، الت���ي نو
الكبرية التي توليها القيادة العليا للجي�س الوطني ال�سعبي 
 لاأكادميي���ة خا�سة و املدار����س التكوينية عامة ، كما تطر
 اإىل ال���دور الريادي الذي توؤديه الأكادميية من اجل تخري



107
العدد 4 - جوان 2019

مستجدات النشاط الوزاري 

نخب���ة م���ن اإط���ارت اجلي����س  الوطن���ي 
�سي���ل  م���ن  متكينه���م  و  ال�سعب���ي 
تكوين ع�سكري وعلمي نوعي م�سقول 
بال�سل���وك الع�سك���ري املث���ايل املطبوع 
القوي���ة  والإرادة  الوطني���ة  بال���روح 

و الت�سحية يف �سبيل الوطن .

 بع���د اأداء املتخرج���ني للق�س���م، اأ�س���رف 
ال�سيد الفريق على تقليد الرت وتوزيع 
الأوائ���ل  املتفوق���ني  عل���ى  ال�سه���ادات 
با�ستعرا����س   التخ���ر حف���ل  ليختت���م 
املو�سيق���ى  اأنغ���ام  ���ت  ع�سك���ري 

الع�سكرية لفرقة احلر�س اجلمهوري .
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الصالون الدولي الثاني  للسالمة املرورية
 مناسبة لتبادل الخربات  

مكافحة إرهاب الطرقات، الظاهرة التي أصبحت تحصد آالف الضحايا يف الجزائر، والتي أضحت تسلزم 
فيه  يندرج  الذي  السياق  وهو  أخطارها،  والوقاية من  للتقليل من حدتها  الفئات  تظافر جهود جميع 
تنظيم وزارة الداخلية والجماعات املحلية والتهيئة العمرانية من خالل  املركز الوطني للوقاية واألمن 
عرب الطرقات للصالون الدولي للسالمة واألمن املروريني يف طبعته الثانية،  الذي احتضنه قصر املعارض، 

الصنوبر البحري  - الجزائر خالل الفرتة التي امتدت من 09 إىل 30 جانفي 2019 .

مستجدات النشاط الوزاري 
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�سهد ال�سالون يف طبعة 2019  م�ساركة 
نوعي���ة  لفاعل���ن وطنين واأجان���ب نا�سطن 
يف جمال ال�سالمة والأمن املرورين  ويف 
جمال التكنولوجيات احلديثة، حيث �سجل 
اأزي���د م���ن 40 م�س���اركا منه���م موؤ�س�سات 
وطني���ة واأخ���رى ممثلة ل���دول اجنبية، على 
غ���رار فرن�س���ا وال�سوي���د  تعن���ى بال�سالم���ة 
املروري���ة تق���وم خالل ه���ذه الطبع���ة باإبراز 
وتب�سي���ط الإج���راءات املتخ���ذة يف بلدانه���ا 
ملحارب���ة ع���دم الأمن عرب الطرق���ات لي�سكل 
احل���دث منا�سب���ة �سانحة لتب���ادل اخلربات  

و التجارب.
ويف اإط���ار دعم التعاون م���ع قطاع التعليم 
العايل والبح���ث العلمي   واإ�سراك ال�سباب 
م���ن  الوقاي���ة  اآلي���ات  تطوي���ر  يف  الباح���ث 
حوادث امل���رور،  عرف ال�سالون م�ساركة 
اجلامع���ة ممثل���ة باملدر�س���ة العلي���ا لالإع���الم 
الآيل التي كلفت باإع���داد بع�ض التطبيقات 
ح���ول ال�سالمة املروري���ة اىل جانب فاعلن 
اخرين من املجتمع املدين على غرار جمعية 
الدراجن نظرا لتزايد تورط الدراجن يف 

حوادث املرور �سنويا.
كما �س���ارك يف ال�سالون عدد من الهيئات 
الر�سمية املرتب���ط ن�ساطها بالوقاية والأمن 
يف الطرق���ات، ل�سيم���ا الأ�س���الك الأمني���ة 
حي���ث خ�س�س���ت اأجنح���ة عر�ض ل���كل من 
املديري���ة العام���ة لالآم���ن الوطن���ي  و قي���ادة 
ال���درك الوطن���ي و املديرية العام���ة للحماية 
املدني���ة، اإىل جان���ب ممثل���ن ع���ن �س���ركات 
التاأم���ن و املوؤ�س�س���ات املخت�سة يف ميدان 
الإ�س���ارات املرورية و م�سنعي ال�سيارات، 
ملختل���ف  منا�سب���ة  ال�سال���ون  ه���ذا  وكان 
الأطراف امل�ساركة لعر�ض ما تو�سلوا اإليه 
م���ن تكنولوجي���ات حديث���ة متعلق���ة ب�سالمة 

امل�ساة واملركبات.

  م�ساركة 
نوعي���ة  لفاعل���ن وطنين واأجان���ب نا�سطن 
يف جمال ال�سالمة والأمن املرورين  ويف 
جمال التكنولوجيات احلديثة، حيث �سجل 
 م�س���اركا منه���م موؤ�س�سات 
وطني���ة واأخ���رى ممثلة ل���دول اجنبية، على 
غ���رار فرن�س���ا وال�سوي���د  تعن���ى بال�سالم���ة 
املروري���ة تق���وم خالل ه���ذه الطبع���ة باإبراز 

خ���ال مرا�سيم الإفتتاح الر�سمي دعا وزي���ر الداخلية واجلماعات 
املحلي���ة والتهيئة العمرانية جميع الأط���راف امل�ساركة اإىل تكثيف 
اجله���ود من اأج���ل التح�سي�س حول ه���ذا املو�سوع. كم���ا اأكد على 
�س���رورة اإدرا مو�سوع ال�سامة املرورية على م�ستوى املدر�سة 
اجلزائرية، مذكرا اأنه اأعطى تعليمات لل�سلطات املحلية لتخ�سي�س 
ميزانية حلم���ات التح�سي�س والتوعية املتعلقة باأخطار الطرقات 

و كذا ال�سامة املرورية.
من جه���ة اأخرى، اأكد ال�سي���د الوزير على املجه���ودات التي بذلتها 
الدول���ة يف �سبي���ل خف�س عدد احلواد ع���ر الطرقات خال �سنة 
2017، معلنا عن و�سع حكم ردعي ملكافحة هذه الآفة، حيث يتم 
من خاله معاقبة ال�سائقني املرتكبني للمخالفات عقابا �سارما. كما 
اأعط���ى ال�سيد الوزي���ر تعليمات لالتزام بو�س���ع اخلوذة بالن�سبة 

ل�سائقي الدراجات النارية.
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وتبع���ا لإح�سائي���ات املرك���ز الوطن���ي للوقاية 
والأمن عرب الطرق���ات، مت ت�سجيل انخفا�ض 
يف ع���دد القتل���ى ب����  9،04 باملائ���ة ويف عدد 
اجلرح���ى ب����  10،24 باملائة وك���ذا يف عدد 

احلوادث بن�سبة 8،04 باملائة.
العام���ل  ال�سرع���ة   الإف���راط يف  يبق���ى  فيم���ا 
بن�سب���ة امل�سجل���ة  للح���وادث  الرئي�س���ي 
 30 باملائ���ة التي بينت الأرقام اأن اأغلبها تقع 
بن ال�ساعة ال�ساد�سة م�ساء ومنت�سف الليل.
وت�سع���ى وزارة الداخلية  واجلماعات املحلية 
والتهيئ���ة العمراني���ة م���ن خ���الل عم���ل املركز 
الطرق���ات  ع���رب  والأم���ن  للوقاي���ة   الوطن���ي 
اإىل امل�س���ي يف تنفي���ذ ا�سرتاتيجي���ة وطني���ة 

هادف���ة اإىل تغي���ري ت�سرف���ات ال�سائق���ن ع���رب 
التوعي���ة و احلمالت التح�سي�سي���ة و القوافل 
اجلواري���ة الت���ي ي�س���رف عليها املرك���ز �سيما 
خالل الدخول املدر�سي والعطل ال�سنوية من 
اأج���ل التقلي�ض من كوارث الطرقات، و ابرام 
اتفاقي���ات �سراكة م���ع موؤ�س�س���ات اقت�سادية 
ق�سد تو�سيع العم���ل التح�سي�سي اإىل املجال 

املهني.
الن����ض  اإع���داد  يف  ال���وزارة  مت�س���ي  كم���ا 
الوطني���ة  للمندوبي���ة  املوؤ�س����ض  التنظيم���ي 
لل�سالم���ة املروري���ة ،و الت���ي تعن���ى بالتنفي���ذ 
ال�سرتاتيجي���ة  التوجه���ات  ل���كل  العمليات���ي 
للحكوم���ة يف ه���ذا املج���ال، تنفي���ذا لأح���كام  

املروري���ة لل�سالم���ة  اجلدي���د  القان���ون 
ع���ن  ف�س���ال  اأو�س���ى  وال���ذي     17-05  
جمل����ض  باإن�س���اء  عملي���ة  كهيئ���ة  املندوبي���ة 
ت�ساوري على م�ستوى الوزارة الأوىل، يعنى 
بالتوجهات الإ�سرتاتيجية لل�سالمة املرورية .
فيم���ا تتكف���ل ال���وزارة با�ستكم���ال م�س���روع 
نح���و  وامل�س���ي  ال�سياق���ة  رخ�س���ة  ع�سرن���ة 
رخ�س���ة بيومرتي���ة اإلكرتوني���ة تعم���ل بنظ���ام 
اجلدي���د،  القان���ون  اأح���كام  وف���ق  التنقي���ط  
والت���ي يج���ري تعميمه���ا ع���رب مراح���ل وف���ق 
برنام���ج م�سط���ر م���ن ط���رف وزارة الداخلي���ة   

واجلماعات املحلية.

جهود هامة لوزارة الداخلية والجماعات املحلية والتهيئة العمرانية

 للحد والوقاية من حوادث املرور
 ســجلت ســنة 2018 «تراجعا» في حوادث المرور و في عدد الضحايا مقارنة بسنة 2017 
حيث  نجى 1300 شــخص من الموت  في الطرقات، فيما لقي 3310 شــخص حتفهم في 

حوادث المرور على المستوى الوطني،  و جرح 32.570 أخرين في 22991 حادث مرور.

مستجدات النشاط الوزاري 
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الوقاية و األمن عبر الطرقات
المركز الوطني لألمن

 و الوقاية عبر الطرقات يوقع 
على اتفاقية مع شركة رونو  

للتقليل من حوادث المرور:

يف اإط���ار تطبي���ق توجيه���ات وزي���ر الداخلية 
العمراني���ة  والتهيئ���ة  املحلي���ة  واجلماع���ات 
املتعلق���ة باإ�سرتاتيجي���ة  تكثي���ف العم���ل اجلواري 
والتح�سي�س���ي و اأي�س���ا تبن���ي املقارب���ة الت�ساركية 
املوؤ�س�ساتي���ة و العم���ل امل�س���رتك ق�س���د التقلي����س 
من ح���واد املرور، وق���ع هذا الثن���ني 25 فيفري 
ع���ر  الوقاي���ة  لاأم���ن و  الوطن���ي  املرك���ز   2019
الطرق���ات مع جممع رونو اجلزائ���ر اتفاقية �سراكة 
و تعاون خا�س���ة بالعمل التح�سي�سي حول خماطر 

الطرقات.
ته���دف ه���ذه التفاقي���ة املوقعة من طرف ال�سي���د احمد نايت 
احل�س���ن و ان���دري عب���ود اىل تعزي���ز �سب���ل ال�سراك���ة ب���ن 
املرك���ز و جمم���ع رون���و، بالإ�ساف���ة اىل تكثي���ف احلم���الت 
التح�سي�سي���ة، تنوي���ع و�سائ���ل التح�سي����ض ح���ول خماط���ر 
ح���وادث امل���رور، و تع���اون الطرف���ن عل���ى تعزي���ز ال�سالمة 

املرورية.

 اإلحتفال باليوم العالمي للمرأة 
مبنا�سب���ة الي���وم العاملي للمراأة، تق���دم ال�سيد وزير 
الداخلية با�سمه اخلا�س وبا�سم عائلة اجلماعات املحلية 
باأح���ر الته���ا جلمي���ع الن�س���اء اجلزائري���ات اللوات���ي 
اكت�سين���ا مكان���ة مرموقة وبج���دارة يف جمي���ع امليادين

 و عل���ى م�ستوى كل القطاعات، كما اأعرب لهن عن فخره 
مب�ساهمتهن الفعالة يف احلركية التنموية للباد، متمنيا 

لهن موفور ال�سحة والرفاهية.
كم���ا اأ�س���ار ال�سيد الوزير اإىل اأن الدول���ة تعمل جاهدا لتعزيز 
م�سارك���ة امل���راأة يف املجال�ض املحلية وتعزي���ز امل�ساواة بن الرجل 

و املراأة يف جمال ال�سغل.  
يف ه���ذا الإط���ار، اأكد ال�سيد الوزير ب���ان الدولة ت�سجع ترقية 

املراأة يف املنا�سب العليا مبختلف م�ستوياتها.
مبنا�سب���ة اليوم العاملي للمراأة،نظ���م الهيكل املركزي لل�سوؤون 
الإجتماعي���ة ل���وزارة الداخلية بال�سراكة م���ع الإحتادية اجلزائرية 
للريا�س���ة والعم���ل، تظاه���رة ريا�سي���ة لفائدة عام���الت وموظفات 

قطاع الداخلية
واأعرب���ت امل�س���اركات خ���الل ه���ذه التظاه���رة ع���ن �سعادته���ن 
وابتهاجه���ن ، موؤك���دات عل���ى ال���دور اله���ام ال���ذي تلعب���ه امل���راأة 
اجلزائري���ة  يف م�سار ع�سرن���ة الإدراة والدولة اجلزائرية ب�سفة 

عامة.

 اإلحتفال باليوم العالمي للمرأة 
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مستجدات النشاط الوزاري 

ي���ن���درج ه����ذا ال��ي��وم 
برنامج  ضمن  ال��دراس��ي 
الوطنية  ال��ل��ج��ن��ة  ع��م��ل 
امل��خ��ت��ل��ط��ة ل��أن��ش��ط��ة 
تجمع  ال��ت��ي  ال��ري��اض��ي��ة 
الداخلية  وزارة  م��ن  ك��ل 
والجماعات املحلية والتهيئة 
وزارة  جانب  إىل  العمرانية 
والتي  والرياضة  الشباب 

تهدف إىل إضفاء ديناميكية 
النشاط  هياكل  عمل  يف 
عرب  املحلية  اإلج��ت��م��اع��ي 
رياضية  نشاطات  تنظيم 
وذوي  ال��ع��م��ال  ل��ف��ائ��دة 
على  بناًء  وذل��ك  الحقوق 
الداخلية  وزي��ر  تعليمات 
وال���ج���م���اع���ات امل��ح��ل��ي��ة 
السيد  العمرانية  والتهيئة 

نور الدين بدوي الرامية إىل 
املعيشي  اإلط��ار  تحسني 
دائ��رت��ه  وم��وظ��ف��ي  لعمال 
املستويني  على  ال��وزاري��ة 

املحلي واملركزي.
أن  إىل  اإلش���ارة  تجدر 
هذه املبادرة ستتبع بتنظيم 
من  بكل  جهوية  ل��ق��اءات 
واليتي قسنطينة ووهران.

 الهيكل المركزي للشؤون اإلجتماعية لوزارة الداخلية
 ينظم يوما دراسيا حول تسيير المكاتب الرياضية  

في هياكل النشاط االجتماعي
نظم الهيكل املركزي لل�سوؤون الإجتماعية لوزارة الداخلية واجلماعات املحلية 

 الريا�سية يف هياكل الن�سا والتهيئة العمرانية يوما درا�سيا حول ت�سيري املكات
الإجتماعي للوليات وذل بح�سور مدراء ال�سباب والريا�سة وثلي اللجان 

الولئية لت�سعة وليات و�سطى.
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اختتام أشغال الملتقيات 
الجهوية حول

 » تفعيل دور وكاالت التسيري
 و التنظيم الحضريني«

احت�سن���ت كل م���ن ق�سنطين���ة ، ورقل���ة ، وه���ران و بومردا����ض ، 
ملتقيات جهوية من تنظيم  وزارة الداخلية و اجلماعات املحلية و التهيئة 
العمراني���ة  بخ�سو�ض تفعيل دور الوكالت الولئية للت�سيري و التنظيم 
العقاري���ن احل�سرين يف جم���ال التهيئة العمرانية من 23 جانفي  اىل 
غاية 21 فيفري 2019، و هذا   يف اطار التح�سري للملتقى الوطني 
ال���ذي �سيخ�س�ض لإعداد خمطط عمل جديد للوكالت العقارية الولئية 

بناءا على التو�سيات املنبثقة من الور�سات اجلهوية .
عرف���ت ه���ذه امللتقيات اجلهوية م�سارك���ة  كل الفاعلين املعنين على 
غ���رار  مدراء التعم���ري و الهند�سة  املعمارية و م���دراء الوكالت الولئية 
للت�سي���ري و التنظي���م الذي���ن قدم���وا م���ن كل وليات الوط���ن ، ممثلن عن 
الوكالة الوطنية لتهيئة وجاذبية الإقليم بوزارة الداخلية، ممثلي جمل�ض 
املحا�سب���ة، اإىل جان���ب العديد م���ن الهيئات والفاعلن يف جم���ال التنمية 
القت�سادي���ة والجتماعي���ة، ه���ذا  بح�س���ور ال�س���ادة ال���ولة  و روؤ�س���اء 
املجال�ض ال�سعبية الولئية و البلدية مقر الولية التي احت�سنت احلدث.  

دعا امل�ساركون يف اأ�سغال هذه امللتقيات اجلهوية اإىل تو�سيع مهام 
و �سالحي���ات الوكالت العقارية خا�س���ة ا�سناد مهمة التهيئة احل�سرية 
و برام���ج التح�س���ن احل�س���ري لل���وكالت الولئي���ة للت�سي���ري و التنظيم 
العقاري���ن احل�سري���ن على غرار دواوين الرتقي���ة و الت�سيري العقاري،  
و كذا ا�سراك هذه الوكالت يف مراجعة ادوات التعمري بهدف ال�سرعة 
يف التنفي���ذ و النجاع���ة . كم���ا اأو�س���ى امل�سارك���ون يف هذا اللق���اء  على 
�س���رورة ا�س���راك الوكالت العقارية  يف اع���داد خمططات تهيئة مناطق 
التو�سع ال�سياحي ،كما متت الدعوة كذلك اىل متكن الوكالت الولئية 
للت�سي���ري و التنظي���م العقاري���ن احل�سري���ن م���ن القيام مبه���ام �ساحب 
م�س���روع منت���دب فيما يخ�ض اجناز العمليات املمول���ة – ت�سيري الر�سم 
عل���ى العق���ار – و تو�سي���ع �سالحياتها لتمكينها من ت�سي���ري الف�ساءات 
العام���ة املخ�س�سة للت�سلي���ة مقابل مداخيل من ك���راء املحالت و املرافق 
املدجم���ة داخ���ل ه���ذه الف�س���اءات و كذا الث���اث احل�س���ري و تفوي�سها 

باقتناء الرا�سي التابعة لمالك الدولة .  
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شارك  وزير الداخلية و الجماعات املحلية  والتهيئة العمرانية، السيد صالح الدين دحمون 
رفقة دولة الوزير األول السيد نورالدين بدوي، يف استقبال املنتخب الوطني لكرة القدم الفائز 
بكأس أمم إفريقيا 2019 . و يف هذا الصدد،  ش���كر الس���يد الوزير أبناء  الفريق الوطني من 

العبني و تقنيني على هذا الفوز التاريخي املحقق عن جدارة و استحقاق.

وزير الداخلية
 والجماعات المحلية 
والتهيئة العمرانية
 يثني على بطولة 
عناصر المنتخب 
الوطني لكرة القدم

هنيـئا للجزائر
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هنيـئا للجزائر

هنيئـــــا للجزائــــــــــر
مهنئا الشعب الجزائري األبي بهذا النصر الذي يضاف إىل انتصارات أخرى 
يزخر بها السجل الرياضي الوطني. كما نوه بان هذا التتويج  يعكس عزيمة 
و إصرار و طموح أبناء الوطن الذين ما فتئوا يقدمون أجمل صورة عن قدرات و طاقات

 و إمكانيات هذا الجيل يف التألق و النجاح.
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السيد صالح الدين دحمون يستلم مهامه 
كوزير للداخلية والجماعات المحلية والتهيئة 

العمرانية «مجندون لضمان استمرارية خدمات 
المرفق العمومي» 

احتفاليات اليوم الوطني للبلدية
ضرورة مرافقة تحوالت البلدية الجزائرية

عمل تحضيري و تنسيق قطاعي  مكثف من اجل 
موسم اصطياف ناجح 

جهود متعددة القطاعات لبعث  الديناميكية 
التنموية بعاصمة الجنوب

مشاريع جوارية لتحسين اإلطار المعيشي 
لمواطني والية بشار

اللقاء الوطني حول ظاهرة الحرقة نحو  مقاربة 
مدمجة وتشاركية  لتكفل أمثل بالشباب

تسيير المرحلة اإلنتقالية وفق المقتضيات 
الدستورية

تعزيز صالحيات الوالة المنتدبين لفعالية
أكبرفي تسيير الشأن المحلي

وزير الداخلية  والجماعات المحلية 
والتهيئة العمرانية  يثني على 
بطولة عناصر المنتخب الوطني 

لكرة القدم
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 خدمة الوطن والمواطن فوق كل اعتبار  على كل واحد منا أن يضع 

 كوزير للداخلية و الجماعات اِّـحلية و التهيئة العمرانية: السيد صالح الدين دحمون يستلم مهامه 

 لتأسيس الشرطة    للذكرى الـ57 على االحتفاالت اِّـخلدة وزير الداخلية يشرف 

 اصطياف ناجح  من أجل موسم 
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وزير الداخلية يشرف  على حفل تخرج دفعة 
موحدة للشرطة

وزير الداخلية يكرم عريف الحماية المدنية 
السيد عبد القادر سحنون
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