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عنا�صرها يتلقون �أمواال مقابل فربكة معلومات لزعزعة ا�ستقرار الوطن

و�ضـــــع حد ل�شبكــــة �إجراميــــة تنـــ�شط حتـــــت غــــــطاء
موقــــــع «�أجليـــــــري بارت»

تمكنت الم�صلحة المركزية لمكافحة الجريمة المنظمة ،من و�ضع حد ل�شبكة �إجرامية تحري�ضية ،تهدف �إلى «زعزعة ا�ستقرار الوطن و�ضرب م�ؤ�س�سات الدولة» عن
طريق التعامل مع الموقع الإلكتروني المعادي «�ألجيري بارت» ،و اعترف عنا�صر ال�شبكة بتلقيهم �أمواال من �صاحب الموقع ،عبدو �سمار ،و�شركائه مقابل فبركة معلومات،
الغاية منها زعزعة ا�ستقرار الوطن و �ضرب م�ؤ�س�سات الدولة وت�سريب تقارير �إدارية ل�صالح �أجندات معادية للجزائر.
ح�س��ب م��ا ك�شفت عن��ه� ،أم���س اجلمعة،
املديري��ة العامة للأمن الوطن��ي يف بيان
لها ،فق��د كانت هذه ال�شبك��ة تعمل على
«فربك��ة وتزيي��ف املعلوم��ات وت�رسيب
التقاري��ر الإداري��ة وفق �أجن��دات �أجنبية
معادية وانتهازية ،ت�سعى بكل الطرق �إىل
امل�سا�س مب�صلحة اجلزائر».
ويف اعرتاف��ات م�ص��ورة ،بثته��ا املديرية
العامة للأمن الوطن��ي� ،أم�س� ،أقر امل�شتبه
فيه��م تورطهم يف ق�ضي��ة تكوين �شبكة
�إجرامي��ة حتري�ضي��ة ل��ضرب م�ؤ�س�سات
الدول��ة ع��ن طري��ق التعامل م��ع املوقع
الإلك�تروين املع��ادي «�أجل�يري ب��ارت»
( )Algérie partل�صاحب��ه عب��دو �سمار
املقيم بفرن�س��ا ،من خالل «فربكة وتزييف
املعلومات وت�رسيب التقارير الإدارية وفق
�أجندات �أجنبية معادية وانتهازية ،ت�سعى
بكل الطرق �إىل امل�سا�س مب�صلحة اجلزائر».
وتت�ش��كل هذه ال�شبك��ة املتكونة من 16
�شخ�ص��ا م��ن عنا�رص مت القب���ض عليهم،
و�آخري��ن ال يزال��ون يف حالة ف��رار خارج
البالد.
وع��ن حيثيات ه��ذه الق�ضية� ،أف��اد املتهم
الرئي�س��ي وال��ذراع الأمين لعب��دو �سمار،
املدعو (�س.ل) ب���أن الوقائع تعود �إىل �سنة
 ،2015حيث قام با�ستحداث ح�ساب على
موقع الفاي�سبوك ،كان الغر�ض منه «تلقي

املعلوم��ات با�س��م (�أجلريي ب��ارت)» وهو
العمل ال��ذي كان يتلق��ى مقابله «1500
�أورو ،ب�صفته م�سريا لل�صفحة».
و�أ�شار ،يف هذا ال�صدد� ،إىل �أنه كان يلتقي
بكل من «�أم�ير دي.زاد» ،وعب��د الوهاب
بوقزوح��ة الالج��ئ بفرن�سا وك��ذا ه�شام
عب��ود الذي كان «يح��ضر با�ستمرار عند
عبدو �سمار».
كما ق��دم املعن��ي تفا�صيل �أخ��رى تتعلق
بت�سي�ير ه��ذه ال�صفح��ة ،بالإ�ضاف��ة �إىل
ح�س��اب �آخ��ر حت��ت اال�س��م امل�ستع��ار
«�سامنت��ا» ،م�ش�يرا �إىل �أن �صدي��ق عبدو
�سمار ،املدعو مروان بودياب ،كان هو من
يتكفل يف البداية بهذه املهمة.
و ق��د اعتم��د عب��دو �سم��ار يف تنفي��ذه
ملخططه على موظفني ي�شغلون منا�صب
ح�سا�س��ة ،قدم��وا له العديد م��ن التقارير
الإداري��ة الت��ي مت تزييفها «ق�ص��د الت�أثري
على ال��ر�أي العام» ،مقاب��ل تلقيهم مبالغ
مالية.
ومن بني الذين ذكرهم املتهم الرئي�سي يف
هذه الق�ضية ،املدعو بلعياد يوغرطة الذي
قدم لعب��دو �سمار «معلومات كثرية حول
املطار ،باعتباره ممثال ل�رشكتني بريطانيتني
كانت��ا ت�سعيان للح�صول عل��ى �صفقات
مالية م��ن م�ؤ�س�سة ت�سي�ير مطار اجلزائر
الدويل».

وق��د مت --وفق��ا ل��ذات الت�رصيح��ات--
«�إلغ��اء ال�صفق��ة عقب التح�ص��ل عليها،
بعد �أن قام م�س�ؤول م�ؤ�س�سة ت�سيري مطار
اجلزائ��ر الدويل �سابق��ا ،الطاه��ر عال�ش،
ب�إر�س��ال و�سيط من �أج��ل احل�صول على
مبالغ مالية».
وحت��دث امل�شتب��ه في��ه (�س.ل) ع��ن حياة
الب��ذخ والرفاهي��ة الت��ي يعي�شه��ا عبدو
�سمار اعتمادا على الأم��وال التي يتلقاها
نظري اخلدمات «اخل�سي�سة والهدامة» التي
يقدمها.
وم��ن بني ممولي��ه بالداخل واخل��ارج ،ذكر
املتهم رجل الأعم��ال ال�سابق ،حمي الدين
طحكوت ،والرئي�س املدي��ر العام ال�سابق
ملجمع �سوناطراك ،عبد امل�ؤمن ولد قدور،
و�أي��وب عي�سيو وكذا رجل �أعمال م�ستقر
بجنيف يدعى يو�سف بعجة.
كم��ا �أكد �أي�ضا ب���أن عبدو �سم��ار «عمل
كث�يرا م��ع موق��ع (مغ��رب �أنتيليجن�س)
املغربي والذي تت�أكد ح�ين تت�صفحه ب�أنه
معادي للجزائر».
م�شريا �إىل �أنه «كان ين�رش على هذا املوقع،
حت��ت ا�سم اليا�س لعريبي ،املعلومات التي
ال يريد ن�رشها على ( �أجلريي بارت)».
واع�ترف ،يف ال�سياق ذات��ه ،ب�أنه «كان قد
تلق��ى يف �إح��دى امل��رات ،ول�صالح عبدو
�سمار ،مبلغا ماليا من �أحد الأ�شخا�ص من

موقع مغرب �أنتليجان���س ،يدعى مي�شال،
ق��در بـ� 4000أورو مق�سم على �أوراق من
فئة � 500أورو».
ومن ب�ين �أكرب الداعم�ين ل�صاحب موقع
«�أجل�يري ب��ارت» --ي�ضي��ف املته��م--
«فرن�س��وا عي�سى توازي ،ال��ذي يعد ابن
حركي والذي �ساعده كثريا للتعرف على
العديد من ال�شخ�صيات».
كم��ا بث الأم��ن الوطن��ي� ،ضم��ن نف�س
االعرتافات امل�ص��ورة ،مكاملة �سابقة بني
زوج��ة املته��م املحكوم علي��ه غيابيا ،عبد
ال�س�لام بو�شوارب و عب��دو �سمار ،تعده

تق��دم� ،أم���س ،رئي�س اجلمهورية ،عب��د املجيد تبون ،بتعازي��ه �إىل �أ�سرة
ال�شرطي �شهيد الواجب الوطني ،هواري عبد الرحيم.
و ج��اء يف تعزية رئي�س اجلمهورية ،التي ن�شرها عرب ح�سابه على موقع
التوا�ص��ل االجتماعي «توي�تر» �« :إن��ا هلل و �إنا �إلي��ه راجعون..رحم اهلل
�شهي��د الواجب الوطني حاف��ظ ال�شرطة ،هواري عبد الرحي��م ،و �أ�سكنه
تع��ازي اخلال�ص��ة لأ�سرة فقيدن��ا و �أ�سرة الأم��ن الوطني
ف�سي��ح اجلنان.
ّ
كافة».

تنظيـــم �أزيـــد من � 500سـوق ت�ضامنية ل�ضبــط ال�سـوق

التجاري��ة ذات الطاب��ع االجتماع��ي والت�ضامني
م�شارك��ة فعالة من قبل املتعامل�ين االقت�صاديني
والفالح�ين ،مب��ا �سيق�ض��ي عل��ى الو�ساط��ة عرب
البي��ع املبا�رش من املنت��ج �إىل امل�ستهل��ك ،ويحقق
ا�ستقرارا يف الأ�سعار جت�سيدا للهدف الذي ت�سعى
�إلي��ه وزارة التج��ارة عن طريق ه��ذه املبادرة التي
�أ�ضح��ت تقليدا �سنويا ي�ستقط��ب عديد املواطنني
للت��زود مبختلف احلاجيات خ�لال ال�شهر الف�ضيل.
وينتظ��ر ت�سجي��ل حركي��ة اقت�صادي��ة تزامنا مع
الإع��داد ل�شهر ال�صي��ام ،بف�ض��ل التدابري املتخذة
على ع��دة م�ستوي��ات لتن�شيط الآل��ة الإنتاجية،
وتلبي��ة احتياج��ات ال�سوق من �شت��ى �أنواع املواد
اال�ستهالكي��ة ب�أ�سعار �ستك��ون يف املتناول ،وفق
ما �أك��ده ممثل االحتاد العام للتجار واحلرفيني .و�أفاد
امل�صدر ب�ش�أن كيفية متوي��ن التجمعات ال�سكانية
اجلدي��دة التي تقل فيها الف�ضاءات التجارية باملواد
اال�ستهالكي��ة ،ب�أن��ه مبوج��ب التن�سيق م��ع �شتى
القطاع��ات للإع��داد ل�شهر رم�ض��ان ،مت االتفاق
م��ع وزارة ال�سكن ال�ستغالل املح�لات املوجودة
�أ�سفل العمارات بالأحي��اء اجلديدة من قبل التجار
جمانا طيل��ة ال�شه��ر الف�ضيل ،لعر���ض املنتجات
املختلفة م��ن بينها املواد الغذائي��ة .و�سيتم اعتماد

ق.و/و�أج

الرئي�س تبون يعزي عائلة ال�شرطي
هواري عبد الرحيم

وزارة التجارة تعطي �إ�شارة انطالق التح�ضري لرم�ضان
ك�شف الأم�ين الوطني ورئي�س الدي��وان باالحتاد
الع��ام للتج��ار واحلرفيني ،ع�ص��ام بدري�س��ي� ،أن
وزارة التجارة �أعطت املوافق��ة املبدئية لالنطالق
يف التح�ض�ير للأ�س��واق الت�ضامني��ة ،مبجم��وع
حوايل � 500س��وق جوارية ت�ضامنية عرب الوطن،
ومب�ساهمة فعالة من املنتجني.
�أ��شرف وزير التج��ارة وترقية ال�ص��ادرات كمال
رزي��ق� ،أول �أم���س اخلمي���س ،عل��ى تنظي��م لق��اء
تن�سيق��ي مب�شارك��ة �إط��ارات مركزي��ة بالوزارة
وممثلني عن االحتاد العام للتجار واحلرفيني لتج�سيد
خمرج��ات اجتماع احلكومة املنعق��د ،يوم الأربعاء
املا�ض��ي ،فيم��ا يتعلق بالتح�ض�ير ل�شهر رم�ضان
املقبل ،بهدف حتقيق الوفرة وا�ستقرار الأ�سعار.
ومت ا�ستعرا���ض خ�لال االجتم��اع الرتتيبات التي
مت االنط�لاق يف تنفيذه��ا ميدانيا م��ن قبل وزارة
التج��ارة وترقي��ة ال�ص��ادرات �إىل جان��ب ع��دة
قطاعات وزارية ل�ضمان ا�ستقبال ال�شهر الف�ضيل
يف �أح�سن الظ��روف ،ال �سيما ما تعلق بوفرة املواد
الغذائي��ة ،على ر�أ�سه��ا اخل�رض واللح��وم ب�أ�سعار
معقولة ،حفاظا على القدرة ال�رشائية لعامة الأ�رس.
و�أعط��ت وزارة التج��ارة يف هذا ال�ص��دد املوافقة
املبدئي��ة لالنط�لاق يف التح�ض�ير للأ�س��واق
الت�ضامني��ة وفق ما ك�شف عن��ه "للن�رص" ع�صام
بدري�س��ي الأمني الوطني ورئي�س الديوان باالحتاد
العام للتجار واحلرفيني ،مبجموع حوايل � 500سوق
جوارية ت�ضامنية عرب الوطن ،ومب�ساهمة فعالة من
املنتج�ين .و�أو�ضح امل�صدر ب���أن الهدف من تنظيم
الأ�سواق الت�ضامني��ة على م�ستوى كل دائرة بدل
كل بلدي��ة ،هو حتفي��ز التجار عل��ى االنخراط يف
العملية� ،إىل جانب تف��ادي النقائ�ص ال�سابقة ،من
بينه��ا �صعوبة ح�ش��د العدد املطلوب م��ن التجار
واملتعامل�ين يف كل �سوق لتنوي��ع العر�ض وتلبية
احتياج��ات امل�ستهلك�ين .و�ستعرف ه��ذه الفعالية

فيه��ا بت�سوية كل م�شاكل��ه مقابل �سحب
مقال ن�رشه هذا الأخري على موقع «مغرب
�أنتيليجان���س» و مكاملة �أخ��رى بينه و بني
حمي الدين طحكوت.
ويف ذات الإطار ،مت ب��ث اعرتافات �أخرى
للمدع��و (ز.ع) ،املوظف ب���إدارة عمومية
وال��ذي زود عب��دو �سمار مبل��ف يتعلق مبا
عرف بـ«ف�ضيحة الفارج» ،وملفات �أخرى
واملدع��و (م.ر) ،املوظ��ف مب�ؤ�س�س��ة مالية
و(ج.ع).

هوام�ش ربح جد حمدودة يف الأ�سواق الت�ضامنية،
مقاب��ل �إتاحة الفر�ص��ة للتجار لعر���ض �أكرب قدر
م��ن املنتجات ،ف�ضال ع��ن البي��ع الرتويجي دون
احلاج��ة �إىل احل�ص��ول عل��ى رخ�ص��ة م�سبقة من
طرف م�صال��ح وزارة التج��ارة� ،إىل جان��ب البيع
بالتخفي���ض .و�ستك��ون ال��شركات الإنتاجي��ة
الك�برى حا�رضة يف ه��ذه التظاه��رة االقت�صادية
الت��ي �ستجعل من رم�ضان املقبل �شهرا ا�ستثنائيا،
من خالل وف��رة املنتج��ات اال�ستهالكية ال �سيما
اخل��ضر والفواك��ه� ،إىل جان��ب اللح��وم احلم��راء
الت��ي �سيتم ا�ست�يراد كمي��ات هام��ة منها خالل
ه��ذه الأي��ام ،وفق م��ا �أك��ده الأمني الع��ام للتجار
واحلرفي�ين حزاب ب��ن �شهرة .و�أ�ض��اف ممثل نقابة
التج��ار املن�ضوية حتت لواء االحت��اد العام للعمال
اجلزائري�ين ،ب�أن��ه �سيتم فت��ح عدة نق��اط معتمدة
خا�صة باللحوم احلمراء ،و�ست�ستمر العملية �إىل ما
بعد �شهر رم�ض��ان بح�سب ما مت االتفاق عليه مع
وزارة التج��ارة ،بهدف ك��سر �أ�سعار هذه املادة يف
ال�سوق التي و�صلت �إىل م�ستويات قيا�سية ،واحلد
م��ن امل�ضاربة واالحت��كار .كما ي�ستع��د التنظيم
لإط�لاق حمل��ة حت�سي�سية م�شرتكة م��ع الوزارة
الو�صية لتحفيز التج��ار واملتعاملني االقت�صاديني
عل��ى االنخ��راط يف التح�ض�ير اجلي��د ل�شه��ر
رم�ض��ان ،من خالل امل�ساهم��ة يف ت�أطري الأ�سواق
الت�ضامني��ة التي �ستقام يف جل الواليات .وينتظر
�أن ت�ش��ارك ��شركات �إنتاجي��ة ك�برى يف متوي��ن
الف�ض��اءات التجاري��ة للأ�س��واق الت�ضامنية� ،إىل
جانب امل�ساهم��ة يف العرو���ض الرتويجية والبيع
بالتخفي���ض للم��واد وا�سعة اال�سته�لاك ،ل�شتى
املنتجات التي تقبل عليها الأ�رس خالل هذه الفرتة
من ال�سن��ة ،على �أن تنظ��م وزارة التجارة لقاءات
تن�سيقية �أخ��رى ل�ضبط الإج��راءات التح�ضريية
لطيفة بلحاج
ومعاجلة الإ�شكاالت التي قد تطرح.

قبل نهاية جانفي اجلاري

املتعاملون مدعوون لإيداع
الربنامج التقديري لال�سترياد

دعت وزارة التجارة وترقية ال�صادرات� ،أول �أم�س اخلمي�س ،يف
بيان لها ،املتعاملني االقت�صاديني النا�شطني يف جمال اال�سترياد
املوج��ه لإع��ادة البيع على احلال��ة ،لإيداع الربنام��ج التقديري
ال�سن��وي لال�ست�يراد ل�سن��ة  2023قب��ل نهاية �شه��ر جانفي
اجل��اري على م�ست��وى م�صالح املديري��ات الوالئية للتجارة و
ترقية ال�صادرات.
وجاء يف البيان " :تعلم وزارة التجارة وترقية ال�صادرات كافة
املتعامل�ين االقت�صاديني النا�شطني يف اال�سترياد املوجه لإعادة
البي��ع عل��ى احلال��ة ،احلا�صلني عل��ى �شهادة اح�ترام ال�رشوط
والكيفي��ات املطلوبة ملمار�س��ة ن�شاط ا�سترياد امل��واد الأولية
واملنتوج��ات والب�ضائع املوجهة لإعادة البي��ع على حالتها قيد
ال�صالحية� ،أنهم ملزم��ون باالمتثال لأحكام املادة  15من دفرت
ال��شروط ،مبقت�ض��ى �أحكام املر�س��وم التنفي��ذي رقم 94-21
امل���ؤرخ يف  9مار�س  ،2021املعدل املتم��م للمر�سوم التنفيذي
 458-05امل���ؤرخ يف  30نوفم�بر  ."2005ويح��دد املر�س��وم،
ح�سب ذات امل�صدر ،كيفيات ممار�س��ة ن�شاطات ا�سترياد املواد
الأولي��ة واملنتوج��ات والب�ضائ��ع املوجهة لإع��ادة البيع على
حالتها.
وعلي��ه ،دعت ال��وزارة املتعامل�ين املعنيني "لإي��داع الربنامج
التقدي��ري ال�سن��وي لال�ست�يراد ل�سن��ة  ،2023مق�س��م �إىل
جداول ح�س��ب كل ثالثي ،مرفقا باجلداول اخلا�صة باملبيعات و
املخزونات ل�سنة  ،"2022ي�ضيف البيان.
و�أو�ض��ح ذات امل�ص��در �أن��ه يتم �إي��داع هذه الوثائ��ق املطلوبة
"ح�رصيا" على م�ستوى م�صالح املديريات الوالئية للتجارة و
ترقية ال�ص��ادرات املخت�صة �إقليميا يف "�ش��كل ورقي و�أي�ضا
ب�صيغة "�إيك�سل" ( )EXCELيف قر�ص م�ضغوط ،وذلك قبل
تاريخ  31جانفي  2023ك�آخر �أجل" ،مربزا �أنه بعد هذا التاريخ
"ال يقبل �أي ملف �أودع مت�أخرا".
و�أ�شارت الوزارة ،يف الأخري� ،أنه "ال تقبل امللفات املودعة على
امل�ستوى املركزي و ال على م�ستوى املديريات اجلهوية للتجارة
و ترقية ال�صادرات".
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 14جمادى الثانية 1444هـ
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تخ�صي�ص ميزانية بقيمة  350مليار دينار للعملية

زيادات الأجور تدفع ب�أثر رجعي يف مار�س
�أكد المدير العام للميزانية بوزارة المالية ،عبد العزيز فايد� ،أول �أم�س الخمي�س� ،أنه تم ر�صد ميزانية بقيمة  350مليار
دينار في �إطار قانون المالية ل�سنة  2023للتكفل بزيادة �أجور عمال الوظيف العمومي.
يف مداخلت��ه على هام���ش مرا�سم
توزي��ع التخ�صي�ص��ات امليزاني��ة
ملختل��ف الدوائ��ر امليزاني��ة و
امل�ؤ�س�س��ات العمومي��ة يف �إط��ار
قان��ون املالي��ة � ،2023أكد فايد �أن
ميزاني��ة بقيمة  350ملي��ار دينار
قد ر�صدت للتكفل بزيادات �أجور
 2.8ملي��ون عام��ل يف الوظي��ف
العمومي.
كم��ا �أو�ضح فايد �أن نف�س امليزانية
�ستخ�ص���ص خ�لال �سن��ة 2024
للتكفل ب�أج��ور موظفي الوظيف
العموم��ي ،م�ش�يرا �إىل �أن ه��ذه
الزي��ادة يف الأج��ور �ستدفع خالل
�شه��ر مار���س الق��ادم ب�أثر رجعي
يحت�سب ابتداء من جانفي .2023
و بخ�صو���ص كيفي��ات تطبي��ق
زي��ادة الأجور �أك��د ذات امل�س�ؤول
�أن ال�سلط��ات قررت مراجعة عدد
النقاط اال�ستداللي��ة ب�إ�ضافة 75
نقط��ة يف  2023و � 75أخ��رى يف
.2024
و �أردف قائ�لا "مل نخ�تر قيم��ة
النقط��ة اال�ستداللية لأن مثل هذا
الإج��راء �سيك��ون �أ�سا�س��ا لفائدة
الأجور العالية لكن بهذه الطريقة
يف زي��ادة النق��اط اال�ستداللي��ة
�ستك��ون الزي��ادة لفائ��دة الأجور
املنخف�ضة �أ�سا�سا".
للإ�شارة كان رئي���س اجلمهورية،
قد ق��رر خ�لال اجتماع ال��وزراء
ي��وم  25دي�سمرب الف��ارط ،زيادة

الروات��ب ،عل��ى م��دى ال�سنت�ين
 2023ـ  2024لي�تراوح م�ستواها
�سنوي��ا ماب�ين  4500دين��ار �إىل
 8500دينار ح�س��ب الرتب ،وهذا
ما يجعل الزيادات التي ُتقر خالل
ال�سنوات الثالث��ة ،2023 ،2022
 ،2024ت�صل �إىل ن�سبة  47باملائة.
رف��ع التجميد عن ازي��د من 300
م�رشوع
من جهة �أخرى من املرتقب يف �إطار
قانون املالية  ،2023رفع التجميد
ع��ن �أك�ثر م��ن  300م��شروع
عمومي موقف منذ �سنتي 2014
و  ،2015و �أك��د املدي��ر الع��ام
للميزاني��ة بوزارة املالي��ة على �أن
الدولة "�ست�رشع تدريجيا يف رفع

التجمي��د ع��ن امل�شاري��ع املتوقفة
ب�سبب �أزم��ة  ،"2014م�شريا �إىل
تخ�صي���ص ،يف �إطار قانون املالية
 ،2023غ�لاف مايل يقدر بـ 120
مليار دينار للم�شاريع املجمدة يف
العديد من القطاعات االجتماعية
و االقت�صادي��ة ال �سيم��ا الرتبي��ة
و ال�صح��ة و النق��ل و الأ�شغ��ال
العمومية و الثقافة.
من جه��ة �أخرى ،ذكر ال�سيد فايد،
�أن��ه "لأول مرة يف اجلزائر يتم منح
تخ�صي�صات و قرو�ض خالل �أول
�أ�سبوع من �شه��ر جانفي ،ل�صالح
ال��وزارات و القطاعات املعنية"،
معت�برا ه��ذا الي��وم "تاريخ��ي و
ي�سجل لدخ��ول القانون الع�ضوي

 15-18ل��ـ � 2سبتم�بر 2018
املتعلق بقوانني املالية".
وو�ص��ف فايد القان��ون الع�ضوي
" 15-18بالد�ست��ور امل��ايل"،
م�ؤكدا �أن "هذا الن�ص الإ�صالحي
�سيح��دث تعدي�لات يف جم��ال
ت�سيري املالي��ة العامة يف قطاعات
�أخرى".
و تط��رق املتح��دث �إىل حج��م
النفق��ات املرتقب��ة يف �إطار قانون
املالية  ،2023م�ضيفا �أنها تعك�س
توجيه��ات رئي���س اجلمهوري��ة
ال�سيد عب��د املجيد تبون و برنامج
احلكوم��ة اله��ادف �إىل حت�س�ين
الق��درة ال�رشائي��ة للمواطن�ين و
حتقي��ق الإنعا���ش االقت�صادي من
خالل اال�ستثمارات.
و �أ�ش��اد يف معر���ض حديث��ه
بقانون املالي��ة  2023الذي "ي�أتي
يف �سي��اق خا���ص بع��د الأزمات
االقت�صادية و جائحة كوفيد،-19
يت�ضم��ن العدي��د م��ن الإجراءات
اال�ستدراكي��ة و الهادف��ة للتهدئة
االجتماعي��ة م�شجعة عل��ى �إعادة
�إط�لاق اال�ستثم��ار و خمتل��ف
�إ�صالحات الدولة".
و يف ه��ذا ال�ش���أنّ ،
ذك��ر املتحدث
مببل��غ النفق��ات الت��ي يت�ضمنه��ا
قان��ون املالي��ة  2023يف ح��دود
 13.700ملي��ار دين��ار ،من بينها
 640ملياردينار موجهة للدعم.

ق.و/و�أج

بعد رفعها �إىل � 15ألف دينار بقرار من رئي�س اجلمهورية

ما يقارب  2مليون م�ستفيد من القيمة اجلديدة ملنحة البطالة

ك�شف وزي��ر العم��ل والت�شغيل
وال�ضم��ان االجتماع��ي ،يو�سف
�رشف��ة �أول �أم���س� ،أن �أزي��د
م��ن ملي��ون و� 900أل��ف معن��ي
�سي�ستفيد ،ابتداء من �شهر جانفي
اجلاري ،م��ن القيمة اجلديدة ملنحة
البطالة املقدرة بـ � 15ألف دينار.
ويف رده عل��ى �س���ؤال نائ��ب
باملجل���س ال�شعب��ي الوطن��ي يف
جل�س��ة عام��ة خ�ص�ص��ت لطرح
الأ�سئلة ال�شفوي��ة� ،أو�ضح �رشفة
�أن �أزي��د م��ن ملي��ون و� 900ألف
�شخ�ص �سي�ستفيد ابتداء من �شهر
جانف��ي اجلاري من القيمة اجلديدة
ملنح��ة البطالة ،حيث مت رفعها من
� 13أل��ف �إىل � 15ألف دينار وذلك
بق��رار م��ن رئي���س اجلمهوري��ة،
ال�سيد عبد املجيد تبون.
كما ّ
ذكر الوزير بقرارات الرئي�س
تب��ون املتعلقة بالزيادة يف الأجور
ورف��ع معا�شات التقاع��د ،مربزا
�أن ه��ذه الزي��ادات يف الأج��ور
على م�ست��وى الوظيفة العمومية
"�ستم���س ملي��وين و� 800أل��ف
موظ��ف ،و�أم��ا بالن�سب��ة لرف��ع
معا�ش��ات التقاع��د ف�إنها �ستم�س
مليوين و� 980ألف متقاعد.
ويف رده عل��ى ان�شغ��ال نائ��ب
ح��ول نظ��ام التعاقد ب�ين هيئات
ال�ضم��ان االجتماع��ي والعيادات
اخلا�ص��ة ملر�ضى ال�رسط��ان� ،أكد
�رشفة �أن "جمه��ودات الدولة يف
جم��ال ال�صحة ترتكز على تنظيم
الع�لاج يف القطاع�ين العمومي

ق.و /واج

من �أجل تكفل �صحي مثايل للمواطنني
مبحل �إقامتهم

�إجناز هياكل �صحية على
م�ستوى عدة واليات من الوطن

�أك��د وزي��ر ال�صح��ة ،عب��د
احل��ق �سايح��ي� ،أول �أم���س� ،أنه
�سيت��م �إجن��از ع��دة م�ؤ�س�سات
ا�ست�شفائي��ة جواري��ة وجامعية
وم�صال��ح ا�ستعج��االت ع�بر
والي��ات �سطي��ف و�إلي��زي
وتوق��رت ووه��ران ،وذلك من
�أج��ل تكف��ل �صح��ي مث��ايل
للمواطنني مبحل �إقامتهم.
و خالل جل�س��ة علنية باملجل�س
ال�شعب��ي الوطن��ي خ�ص�ص��ت
لط��رح �أ�سئل��ة �شفوي��ة عل��ى
ع��دد م��ن �أع�ض��اء احلكوم��ة،
�أك��د �سايح��ي �أن والي��ة �إليزي
"�ست�ستفي��د م��ن �إن�ش��اء 3
�أقطاب �صحي��ة توجد حاليا قيد
الدرا�سة ،وذلك طبقا لتعليمات
ال�سلطات العليا من �أجل و�ضع
الإمكانيات ال�صحية والعالجية
يف خدم��ة املواط��ن دون عن��اء
التنقل �إىل واليات بعيدة".
و �أ�ضاف �أنه ،يف �إطار التح�ضري
للم�ؤ�س�س��ات الت��ي �ست�ش��كل
القطاع��ات ال�صحية" ،تدعمت
الوالي��ة م�ؤخ��را مب�ست�شف��ى
� 60رسي��را بع�ين �أمنا���س التي
خ�ص���ص لها غالف��ا ماليا قدره
 120ملي��ون دين��ار القتن��اء
التجهي��زات اجلماعي��ة� ،إ�ضافة
�إىل  400ملي��ون دين��ار القتناء
جتهي��زات طبي��ة ،و�ستتدع��م
مب�ست�شفيات �أخرى متخ�ص�صة
يف �أمرا���ض القل��ب والعي��ون
والأع�صاب".
و يف رده ع��ن �س���ؤال يخ���ص
حاج��ة والي��ة �سطي��ف �إىل
م�ست�شفى جامعي� ،أكد �سايحي
�أنه "�سيتم درا�سة م�رشوع �إجناز
م�ست�شفى جامعي جديد " بهذه

الوالية يف �إطار "�إعداد اخلارطة
ال�صحي��ة الوطني��ة اجلدي��دة
الت��ي �ستح��دد احتياج��ات كل
منطقة من حيث امل��وارد املادية
و الب�رشي��ة باالعتم��اد عل��ى
معطي��ات دميوغرافي��ة ،وبائية،
جغرافي��ة ،بيئي��ة ،اجتماعي��ة
واقت�صادي��ة وك��ذا توجيه��ات
املخطط الوطني لتهيئة الإقليم.
و �أ�ض��اف ب���أن والي��ة �سطيف
الت��ي بل��غ تع��داد �سكانه��ا 2
ملي��ون ن�سم��ة" ،ا�ستفادت من
تخ�ص�ص��ات طبي��ة �إ�ضافي��ة،
ناهيك ع��ن ا�ستفادته��ا م�ؤخرا
م��ن م�صلح��ة م�ست�شف��ى
ا�ستعج��االت �سيو�ض��ع حي��ز
اخلدم��ة قريبا وم�شاري��ع نائمة
�أخرى �سيتم �إنعا�شها".
و فيم��ا يتعلق بوالي��ة توقرت،
�أعل��ن الوزي��ر �أن��ه "مت التكفل
باملطال��ب املتعلق��ة ب�سي��ارات
الإ�سع��اف على �أن يت��م تدعيم
حظ�يرة الوالي��ة ب�سي��ارات
رباعية الدفع ،و جهاز �سكانري،
عالوة ع��ن افتت��اح م�ست�شفى
جدي��د متخ�ص���ص يف ط��ب
الأطفال� ،إ�ضافة �إىل م�ست�شفى
�آخ��ر ب��ـ � 240رسي��را يرتق��ب
ا�ستالمه �شهر �أفريل املقبل.
و ع��ن والية وه��ران� ،أ�شار �إىل
�أنه "نظرا لل�ضغط الذي تعرفه
بلديت��ي ع�ين ال�ترك وبو�سفر
خ�لال مو�س��م اال�صطي��اف،
فق��د تق��رر تدعيم ع�ين الرتك
مب�صلح��ة ا�ستعج��االت ،فيم��ا
�ست�ستفي��د بو�سفر من م�رشوع
عي��ادة متع��ددة اخلدمات وذلك
�ضمن اخلريطة ال�صحية لوالية
وهران".

تهدف �إىل �إعداد برامج تكوينية وحت�سي�سية وبحثية

اتفاقية بني وزارة التعليم العايل وال�سلطة
العليا لل�شفافية والوقاية من الف�ساد

واخلا�ص كونه حق مكفول مبوجب
الد�ست��ور وذلك من خالل �ضمان
كل الأعم��ال املرتبط��ة مبكافح��ة
الأمرا�ض والوقاية منها".
وبخ�صو���ص تغطي��ة امل�صاريف
املرتبطة بالأعمال الطبية ملر�ضى
ال�رسط��ان املقدم��ة يف القط��اع
العموم��ي ،ذكر ممثل احلكومة ب�أن
"منظوم��ة ال�ضم��ان االجتماعي
ت�ساه��م �سنويا يف متوي��ل ميزانية
القطاعات ال�صحية وامل�ؤ�س�سات
اال�ست�شفائي��ة العمومية يف �إطار
التعاقد بني ال�ضم��ان االجتماعي
وقط��اع ال�صحة" ،حي��ث "بلغت
هذه امل�ساهمة  112مليار دج �سنة
 2022و�سرتتف��ع �إىل  122مليار
دينار خالل �سنة ."2023
وعل��ى �صعي��د �آخ��ر ،وح��ول

ان�شغ��االت اجلالي��ة الوطني��ة يف
اخل��ارج فيم��ا يخ���ص �ضم��ان
التقاع��د� ،أك��د الوزي��ر �أن��ه "مت
التكف��ل به��ذا املج��ال" مبوج��ب
املر�س��وم التنفي��ذي رق��م -22
 351امل���ؤرخ يف � 18أكتوبر �سنة
 ،2022ال��ذي يح��دد ال�رشوط و
الكيفي��ات اخلا�ص��ة باالنت�س��اب
الإرادي للنظ��ام الوطني للتقاعد
لأف��راد اجلالي��ة الوطني��ة باخلارج
الذي��ن ميار�س��ون ن�شاط��ا مهني��ا
خارج الرتاب الوطني.
و�أ�ضاف الوزي��ر يف ذات ال�سياق
�أنه مت �إع��داد قرار وزاري م�شرتك
وهو قيد الإم�ض��اء على م�ستوى
ال��وزارات املعني��ة ،و�أنه �سيدخل
حيز التنفيذ خ�لال الثالثي الأول
من ال�سنة اجلارية.

مت �أول �أم���س اخلمي���س ،التوقي��ع
عل��ى اتفاقي��ة �إط��ار ب�ين وزارة
التعليم الع��ايل والبحث العلمي،
وال�سلط��ة العلي��ا لل�شفافي��ة
والوقاية م��ن الف�ساد ومكافحته،
به��دف و�ض��ع برام��ج تكوينية
وتعليمي��ة وبحثي��ة م�شرتكة يف
جمال مكافحة الف�ساد.
ومت التوقي��ع على ه��ذه االتفاقية
من ط��رف وزير التعلي��م العايل
والبح��ث العلمي ،كم��ال بداري،
ورئي�سة ال�سلطة العليا لل�شفافية
والوقاية م��ن الف�ساد ومكافحته،
�سليم��ة م�رسات��ي ،مبق��ر وزارة
التعليم العايل.
وته��دف االتفاقي��ة �إىل و�ض��ع
�سيا�سات و�إعداد برامج تكوينية
وتعليمي��ة وحت�سي�سي��ة وبحثية
م�شرتك��ة يف جم��ال الوقاية من
الف�س��اد ومكافحت��ه م��ن خالل
�إع��داد م�شاري��ع بح��ث وتنظيم
ملتقيات وتظاه��رات ون�شاطات
علمي��ة لتب��ادل ال��ر�ؤى ح��ول
امل�سائل ذات ال�صلة بهذا املجال.
ويف هذا ال�ص��دد� ،أو�ضح بداري

�أن "االتفاقي��ة تت�ضم��ن حم��اور
�أ�سا�سي��ة منها ما يتعل��ق ب�إعداد
عرو���ض تكوين تخ���ص مبادئ
ال�شفافي��ة والوقاية م��ن الف�ساد
ومكافحت��ه� ،إ�ضاف��ة �إىل حمور
خا���ص ب���إدراج برام��ج وم��واد
تعليمي��ة وتكويني��ة وموا�ضيع
بحثية علمية حول ذات املحتوى".
و�أ�ضاف �أن "العم��ل بني اجلانبني
�ضم��ن ه��ذه االتفاقي��ة �سيكون
للجم��ع ب�ين ما هو موج��ود و ما
ي�سع��ى الطرف��ان �إىل حتقيق��ه
ملواجه��ة كل مظاه��ر الف�س��اد
ومكافحته ،بغر���ض �أخلقة احلياة
العام��ة يف اجلزائ��ر ،ال�سيم��ا
عل��ى ال�صعيدي��ن االجتماع��ي
واالقت�صادي" ،م�ضيفا �أن "هدف
الأخلقة يعد ا�سرتاتيجيا بالن�سبة
للجامعة اجلزائرية اليوم".
وب��ذات املنا�سب��ة ،ك�شف الوزير
ع��ن "تكوي��ن جلن��ة م�شرتك��ة
ب�ين ال��وزارة و ال�سلط��ة العليا
لل�شفافي��ة والوقاية م��ن الف�ساد
ومكافحت��ه ،ملتابعة م��دى تنفيذ
بن��ود االتفاقي��ة املوقع��ة ب�ين

الطرفني".
م��ن جهته��ا� ،أك��دت ال�سي��دة
م�رسات��ي �أن "ال�سلط��ة وبع��د
ترقيتها م��ن م�ؤ�س�سة ا�ست�شارية
�إىل م�ؤ�س�سة رقابية بعد التعديل
الد�ست��وري الأخ�ير (،)2020
تعمل على االنفتاح على خمتلف
امل�ؤ�س�س��ات والقطاع��ات الت��ي
ميك��ن �أن ت�ساهم يف ترقية مفهوم
الوقاية من الف�ساد ومكافحته".
و�أ�ضاف��ت �أن التوقي��ع عل��ى
االتفاقي��ة امل�ش��ار �إليه��ا "يندرج
�ضم��ن الأدوار املوكلة لها والتي
ت�شم��ل اجلان��ب البيداغوج��ي
والتكوين��ي والبح��ث العلمي"،
م�برزة �أن ذات االتفاقية ت�شكل
"خط��وة �أوىل يف �إط��ار تثم�ين
وترقي��ة ونقل منتج��ات البحث
العلم��ي اجلامع��ي وك��ذا فر�صة
لال�ستفادة من خربات الأكادمييني
ومنتجات خمابر ومراكز البحوث
اجلامعية لتوظيفه��ا وا�ستغاللها
وا�ستثماره��ا يف جم��ال مكافحة
الف�ساد والوقاية منه".
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م�س�ؤول بوزارة التعليم العايل يك�شف من الوادي

لتح�سي�س املر�أة ب�أهمية ا�ستهالك
وت�سيري �أكثـر ا�ستدامة

�إن�شاء  40م�ؤ�س�سة فرعية اقت�صادية
يف القطاع اجلامعي

اتفاقية �شراكة بني قطاع البيئة
و االحتاد الوطني للن�ساء
اجلزائريات

ك�شف مدير الممتلكات والو�سائل والعقود بوزارة التعليم العالي ورئي�س اللجنة الوزارية لإن�شاء الم�ؤ�س�سات الفرعية ذات الطابع االقت�صادي
"م�صطفى طبيب"� ،أول �أم�س الخمي�س ،عن ا�ستالم نحو  40م�شروع م�ؤ�س�سة فرعية جامعية ذات طابع اقت�صادي على الم�ستوى الوطني.
خ�لال �إ�رشاف��ه عل��ى لق��اء جه��وي
بجامعة ال��وادي� ،أكد رئي���س اللجنة
الوزاري��ة لإن�شاء امل�ؤ�س�سات الفرعية
ذات الطاب��ع االقت�ص��ادي  ،ب�أن��ه مت
تذلي��ل كل ال�صعوب��ات والإجراءات
الإداري��ة الرامي��ة لإن�شاء ه��ذا النوع
م��ن امل�ؤ�س�س��ات الت��ي بل��غ عدده��ا
نح��و  40م��شروع م�ؤ�س�س��ة فرعية
جامعي��ة عل��ى امل�ست��وى الوطن��ي،
م�شريا ب���أن هذا اللق��اء اجلهوي الذي
�شاركت فيه جامع��ات الوادي ورقلة
وب�سك��رة وغرداية ،ين��درج يف �إطار
تعزي��ز انفتاح اجلامع��ة على حميطها
االقت�ص��ادي واالجتماع��ي وتدعي��م
خل��ق ال�ثروة وتثم�ين نتائ��ج البحث
وامل��وارد املالي��ة واملادي��ة والب�رشي��ة
التي تتمتع به��ا امل�ؤ�س�سات اجلامعية
وامل�ؤ�س�سات البحثية ما يجعل اجلامعة
قاطرة للتنمي��ة امل�ستدام��ة .و�أو�ضح
"م�صطف��ى طبي��ب" ب���أن �سل�سل��ة
االجتماع��ات الت��ي تعقده��ا اللجن��ة
الوزاري��ة ح��ول �إن�ش��اء امل�ؤ�س�س��ات
الفرعي��ة ت�أت��ي تطبيق��ا لتوجيه��ات

وزير التعلي��م العايل والبحث العلمي
حيث �رشعت جلنة وزارية يف زيارات
للم�ؤ�س�س��ات حت��ت الو�صاي��ة م��ن
�أج��ل مرافقتها يف �إن�ش��اء م�ؤ�س�سات
فرعي��ة ذات طاب��ع اقت�ص��ادي ،ع��ن
طري��ق تذلي��ل كل العقب��ات التي قد
تعرت�ضه��ا و��شرح وتب�سي��ط عملية
�إن�ش��اء ه��ذه امل�ؤ�س�س��ات م��ن �أج��ل
حتقيق مداخيل وخل��ق الرثوة ،م�ؤكدا
ب�أن ه��ذا امل�سع��ى يتواف��ق و �سيا�سة
رئي���س اجلمهوري��ة ال��ذي م��ا فت��ئ
ي�شدد عل��ى ا�ستقاللية امل�ؤ�س�سات .و
�أ�ض��اف ذات املتحدث ب�أن امل�ؤ�س�سات
الفرعي��ة ذات الطاب��ع االقت�ص��ادي
تن��درج يف �إط��ار ه��ذه اال�ستقاللية
وتوفري مداخي��ل للم�ؤ�س�سة اجلامعية،
متطرق��ا �إىل جمم��ل القوان�ين الت��ي
ت�سم��ح للم�ؤ�س�س��ات اجلامعي��ة
ب�إن�شاء م�ؤ�س�س��ات فرعية ذات طابع
اقت�ص��ادي وجت��اري من ن��وع �رشكة
الأ�سه��م"� "SPAأو ال�رشك��ة ذات
امل�س�ؤولي��ة املح��دودة " ،"SARLمب��ا
ميك��ن للأ�ستاذ اجلامع��ي من ت�سيريها

�أو يك��ون �رشي��كا فيه��ا بالأ�سه��م
للطابع التجاري الذي تت�صف به هذه
امل�ؤ�س�سات .و�أ�ش��ار مدير املمتلكات
والو�سائ��ل والعقود ب��وزارة التعليم
العايل �إىل ت�سهيل �إجراءات االعتماد،
فيكفي �أن يقدم ح�سبه حامل امل�رشوع
ملف��ا يحتوى على حم�رض من جمل�س
�إدارة اجلامع��ة ب��ه خمط��ط �أعم��ال
ع��رف بامل�رشوع و�أهداف��ه وت�سميته،
ُي ِّ
واجلان��ب الت�أط�يري ال��ذي ميك��ن �أن
يك��ون م��ن الأ�سات��ذة �أو املوظفني �أو
الطلب��ة ،بانتظار تقنينه��ا يف القانون
الق��ادم للأ�ستاذ ،وك��ذا حتليل ال�سوق
واجل��دوى واال�سرتاتيجية الت�سويقية
واخلدم��ات املقدم��ة والو�سائ��ل
والتنظي��م وخمط��ط التموي��ل حيث
يرفق م��ع البطاق��ة التقني��ة مل�رشوع
امل�ؤ�س�س��ة الفرعي��ة العتم��اده م��ن
ط��رف اللجن��ة الوزارية .وق��ال مدير
التخطي��ط واال�ست��شراف ب��وزارة
التعلي��م الع��ايل "بلعرب��ي يا�س�ين"
خ�لال ذات اللقاء ،ب�أن اجلامعة تخطت
مهامه��ا الكال�سيكي��ة يف التعلي��م

وزير التعليم العايل والبحث العلمي ي�ؤكد

�أ�رشف��ت وزي��رة البيئ��ة والطاق��ات
املتجددة الدكت��ورة� ،سامية موالفي،
�أول �أم���س اخلمي���س ،عل��ى �إم�ض��اء
اتفاقية تعاون ب�ين قطاعها الوزاري
ممث�لا يف الوكالة الوطني��ة للنفايات
و املعه��د الوطن��ي للتكوين��ات
البيئي��ة ،واالحت��اد الوطن��ي للن�س��اء
اجلزائري��ات ،يف جم��ال التح�سي�س و
التوعية البيئية م��ن خالل ا�ستغالل
ق��درات و م�ؤهالت امل��ر�أة اجلزائرية
يف تعزي��ز العم��ل البيئ��ي و حتقي��ق
التنمي��ة امل�ستدام��ة .وي�أت��ي �إم�ضاء
ه��ذه االتفاقي��ة ح�سب م��ا مت الت�أكيد
علي��ه باملنا�سبة" ،تعزيزا ل��دور املر�أة
يف املحافظة على البيئة كونها �إحدى
الركائز الأ�سا�سية يف املجتمع ،ونظرا
لكونه��ا متث��ل املقت�ص��د يف الأ��سرة
اجلزائري��ة ،لذل��ك م��ن ال��ضروري
حت�سي�سها �أك�ثر ب�أهمية انخراطها يف
تبني ط��رق ا�سته�لاك وت�سيري �أكرث
ا�ستدامة وعقالني��ة" .ويف كلمة لها
على هام�ش مرا�س��م التوقيع ،ذكرت
موالف��ي �أن �إم�ض��اء ه��ذه االتفاقي��ة
يه��دف ال�ستغالل الق��درات الفعالة
للم��ر�أة اجلزائري��ة يف �إع��داد جي��ل
م�سلح بالوعي البيئ��ي ومزود بروح
امل�س�ؤولي��ة البيئي��ة وم�شب��ع مببادئ
املواطن��ة البيئية التي جتعله يكت�سب
�سلوكي��ات �إيجابي��ة تخ��دم ال�صالح
الع��ام .و�أ�ش��ارت الوزي��رة �إىل �أن
قطاعه��ا ال��وزاري ،م��ن خ�لال هذه
االتفاقي��ة ،ي�سته��دف امل��ر�أة كعامل
م�ؤثر نحو التغيري الأخ�رض ،ملا لها من
قدرة على �إعداد جيل م�سلح بالوعي
البيئ��ي و م��زود ب��روح امل�س�ؤولي��ة
البيئي��ة الت��ي جتعل��ه يكت�س��ب
�سلوكيات بيئية �إيجابية و م�ستدامة.
و�أ�ضافت ب���أن االتفاقية �ست�ساهم يف
حتقيق الأه��داف املن�شودة نظرا لدور
املر�أة يف حتقيق التنمية امل�ستدامة من
خالل ممار�ستها اليومية داخل الإطار
الأ��سري و خارج��ه ،و كذا دورها يف
حماي��ة البيئ��ة و �إدارة موارده��ا من
خ�لال عمله��ا الرتب��وي يف توجي��ه

والبح��ث و�صارت الي��وم ذات طابع
اقت�صادي وجت��اري مثلما هو موجود
يف البل��دان املتقدم��ة مو�ضح��ا ب���أن
امل�ؤ�س�سة الفرعية االقت�صادية ينبغي
له��ا �إيج��اد ال�صفق��ات والطلبي��ات
ح�س��ب حاج��ة ال�س��وق م�ش�يرا �إىل
�أن اجلامع��ة تتوف��ر عل��ى �إمكاني��ات
هائل��ة مادية وو�سائ��ل علمية �صاحلة
لن�شاط��ات اقت�صادي��ة وجتاري��ة يف
�إطار التقييم .م��ن جهته "الربوف�سور
عمر فرحات��ي" مدير جامع��ة الوادي
� ،أك��د على �أهمي��ة امل�ؤ�س�سة الفرعية
ذات الطاب��ع االقت�ص��ادي الت��ي متثل
– ح�سب��ه  -قف��زة نوعي��ة جديدة يف
�إط��ار انفت��اح اجلامعة عل��ى حميطها
االقت�ص��ادي واالجتماع��ي وف�س��ح
املج��ال �أكرث للأ�ست��اذ اجلامعي للعب
دور �أك�بر يف الإ�سه��ام يف امل�ؤ�س�سة
الفرعي��ة ك�رشي��ك فاعل م�ؤك��دا ب�أن
جامع��ة ال��وادي متتل��ك ا�سرتاتيجي��ة
عم��ل وت�ص��ورا وا�ضح��ا لالنخراط
يف هذا امل�سعى وبع��ث عدة م�شاريع
للم�ؤ�س�سات الفرعية باجلامعة.

من�صر الب�شير

الدخول املقبل �سي�شهد تعزيز الذكاء اال�صطناعي واللغات

�أك��د وزي��ر التعليم الع��ايل والبحث
العلم��ي ،كم��ال ب��داري� ،أول �أم�س
اخلمي���س بالعا�صم��ة� ،أن ال�سن��ة
اجلامعي��ة املقبلة �ستكون �سنة تدعيم
التعلي��م ع��ن بع��د و�إدراج ال��ذكاء
اال�صطناع��ي وتعزي��ز التدري���س
باللغة الإجنليزية حتى يكون املتخرج
عن��صرا م�ساهما يف قاط��رة التنمية
الوطني��ة .وخ�لال جل�س��ة علني��ة
باملجل�س ال�شعبي الوطني خ�ص�صت
لط��رح �أ�سئلة �شفوي��ة على عدد من
�أع�ض��اء احلكوم��ة� ،أو�ض��ح الوزير
�أن الدخ��ول اجلامع��ي املقبل �سيعرف
"تركي��زا عل��ى ا�ستخ��دام ال��ذكاء

اال�صطناع��ي واللغ��ات الأجنبي��ة،
خا�ص��ة الإجنليزي��ة" ،م�ش�يرا �إىل
�سعي ال��وزارة لبل��وغ ن�سبة تقارب
 80باملائ��ة يف تدري�س التخ�ص�صات
التكنولوجية والعلوم الدقيقة باللغة
الإجنليزي��ة .وك�ش��ف ع��ن ��شروع
م�ؤ�س�س��ات جامعي��ة يف تدري���س
بع�ض املواد باللغ��ة الإجنليزية بداية
م��ن ال�سدا�س��ي الق��ادم� ،إىل جان��ب
دع��م الأ�سات��ذة اجلامعي�ين لتعلمها
وامل�ساهمة يف تكوين الطلبة ليكون
خريج��و اجلامع��ات --مثلم��ا قال--
"يتقن��ون  3لغ��ات ومتمكن�ين من
تكنولوجيات الإعالم واالت�صال".

ويف �سي��اق ذي �صل��ة� ،أ�شار بداري
�إىل عزم م�صاحله على تو�سيع نطاق
التعلي��م ع��ن بعد بداية م��ن الدخول
اجلامع��ي املقب��ل ،وهو م��ا �سيمكن
الطلب��ة --عل��ى ح��د تعب�يره --من
"القي��ام برتب�ص��ات ميدانية عن بعد
والت�سجي��ل عرب خمتل��ف اجلامعات
دون احلاجة للتنقل فيما بني الواليات،
وذلك حتقيقا للم�س��اواة والعدالة يف
قطاع التعلي��م العايل" .وبخ�صو�ص
تدعي��م حاملي م�شاري��ع امل�ؤ�س�سات
النا�شئ��ة ،ذك��ر الوزير �أن��ه مت توجيه
تعليم��ات �إىل كل امل�ؤ�س�س��ات
اجلامعية من �أج��ل مرافقتهم ،م�ؤكدا

�أن ال��وزارة �ست�ضم��ن ف�ض��اء لكل
حام��ل م�رشوع مبتك��ر ،ال�سيما بعد
"مراجع��ة �سيا�سة ك��راء الف�ضاءات
له��ذه الفئ��ة واالجت��اه نح��و �إلغ��اء
الأ�سع��ار الرمزي��ة املفرو�ضة �سابقا،
وذل��ك ت�سهيال لتحويل تلك الأفكار
املبتك��رة �إىل منتوج قابل للت�سويق".
وب�ش�أن فت��ح تخ�ص�صات جديدة ،رد
الوزير ب���أن العملية تخ�ضع �إىل عدة
مقايي�س ،م�ؤك��دا ا�ستع��داد الوزارة
لدرا�س��ة كل املقرتحات التي تن�سجم
م��ع الأه��داف املتمثل��ة يف "�ضم��ان
ج��ودة التعلي��م وجع��ل املتخرج�ين
و�أج
جاهزين لعامل ال�شغل".

الأبناء نحو تر�شي��د ا�ستغالل املوارد
الطبيعية و مكافحة التلوث البيئي.
كما ذك��رت ممثلة احلكوم��ة يف ذات
ال�سي��اق� ،أن ه��ذه االتفاقية تدخل يف
�إط��ار م��ا تولي��ه الدولة م��ن اهتمام
بالغ للنهو���ض مبكانة املر�أة يف جميع
املجاالت م��ن خالل تعزي��ز وجودها
يف قل��ب الربام��ج املختلف��ة جنبا �إىل
جنب م��ع الرجل ،تنفيذا لاللتزام رقم
 10لرئي���س اجلمهوري��ة ال�سيد عبد
املجي��د تبون اخلا�ص بتنفي��ذ �سيا�سة
فعال��ة لرتقي��ة املر�أة ،معت�برة �أن هذه
املب��ادرة تعد هم��زة و�صل بني العمل
امل�ؤ�س�ساتي و العمل اجلمعوي ،يكمل
كالهما الآخر يف �إطار عمل ت�شاركي
مييزه الت�شاور و التن�سيق بني الوزارة
و االحتاد كمجتمع مدين .من جانبها،
�أك��دت رئي�س��ة االحت��اد الوطن��ي
للن�ساء اجلزائري��ات ،نورية حف�صي،
عل��ى ��ضرورة �إ�رشاك امل��ر�أة يف كل
املجاالت ،م��ن بينها البيئة ،باعتبارها
مربية الأجيال وكذا ا�ستغالل العن�رص
الن�سوي ،الذي ميث��ل �أكرث من ن�صف
املجتم��ع ،كطاق��ة ب�رشي��ة هائلة يف
حتقيق االقت�صاد و التنمية امل�ستدامة.
كم��ا اعتربت �أن املجتم��ع املدين يعد
مبثاب��ة العم��ود الفق��ري لتج�سيد �أي
برنام��ج ترب��وي و بيئ��ي ،م�ؤكدة �أن
االحت��اد حا��ضر يف كل الن�شاطات و
اللق��اءات الدولية املتعلق��ة بالبيئة و
ال�ش�ؤون االجتماعية ،مبدية ا�ستعداد
االحت��اد للم�شاركة بق��وة يف الربامج
الت��ي و�ضعته��ا ال��وزارة لتحقي��ق
الأهداف املرجوة .جت��در الإ�شارة �إىل
�أن��ه قد مت �إم�ضاء ه��ذه االتفاقية ،مبقر
وزارة البيئة والطاقات املتجددة ،من
طرف املدي��رة العامة للمعهد الوطني
للتكوين��ات البيئي��ة ،مليكة بوعلي،
و املدي��ر الع��ام للوكال��ة الوطني��ة
للنفاي��ات ،ك��رمي وم��ان ،م��ن جهة،
و رئي�س��ة االحت��اد الوطن��ي للن�ساء
اجلزائريات ،نورية حف�صي ،من جهة
�أخرى.

ع�.أ�سابع

 300م�شارك يف البطولة اجلهوية بق�سنطينة

مقرتح لإدراج الروبوتيك و الذكاء اال�صطناعي يف املنظومة التعليمية

دعا �أم���س الأول ،املنظمون للبطولة
اجلهوي��ة للروبوتي��ك و ال��ذكاء
اال�صطناع��ي بق�سنطينة� ،إىل �إدراج
املادت�ين يف املنظوم��ة التعليمية يف
اجلزائ��ر ،و اقرتحوا �أن تكون الربجمة
مكمل��ة مل��واد الريا�ض��ة و الر�س��م
و املو�سيق��ى ،خا�ص��ة و�أن ن��وادي
الروبوتي��ك وال��ذكاء اال�صطناع��ي
حتظ��ى باهتم��ام متزاي��د م��ن قب��ل
الأطف��ال ب�ين � 3إىل � 16سن��ة ،م��ع
الت�أكي��د على ال��دور التعليمي املهم
له��ذه املنظوم��ة يف تنمي��ة ذكاء
الطفل و تطوي��ر قدراته على الفهم
و اال�ستيع��اب و التفك�ير املنطقي،
مب��ا يع��ود بالإيج��اب عل��ى نوعي��ة
التح�صي��ل الدرا�س��ي ،وي�ضم��ن
تكوين جيل يتحكم يف التكنولوجيا
و يف �أبجديات الذكاء اال�صطناعي.
املناف�س��ات الت��ي ج��رت فعالياته��ا
بالقاعة متع��ددة الريا�ضات بر�شا�ش
بلقا�س��م ،عرفت م�شارك��ة �أزيد من
 300طف��ل ممثلني ع��ن  10واليات،
وق��د متح��ورت امل�شاري��ع ال�صغرية
حول �إ�شكالية واح��دة ،تخ�ص �إيجاد
حل��ول مل�ش��اكل الطاق��ة و ا�ستغالل

الطاقات البديلة يف توفري احتياجات
امل��دن� ،إذ ق��دم امل�شارك��ون الذي��ن
تراوح��ت �أعماره��م ب�ين � 4إىل 10
�سنوات ،مناذج ع��ن م�شاريع توظف
الروبوت و ال��ذكاء اال�صطناعي يف
العملية و كلها من��اذج �أكد املنظمون
للتظاه��رة ب�أنه��ا قابل��ة للتج�سيد و
اال�ستغالل يف كافة املجاالت.
و �أو�ض��ح مدير منظوم��ة الروبوت
التعليم��ي يف اجلزائر ف���ؤاد ملو�شي،
ب���أن املنظوم��ة الت��ي ت�أ�س�س��ت يف
 ،2017تهدف �إىل تكوين مهند�سي
امل�ستقبل و حتفي��ز اجليل القادم على
التحك��م يف التكنلوجي��ا و مواكب��ة
التط��ور العامل��ي ،ولذل��ك ت�ساي��ر
براجمه��ا متطلب��ات الع�رص و تعمل
على �إيجاد حل��ول للم�شاكل اليومية
و توف�ير �سبل ل�سد االحتياجات ،من
خالل التوظيف الذك��ي للربجميات
احلديث��ة و ا�ستخ��دام الروب��وت و
ال��ذكاء اال�صطناعي عموم��ا ،وقال
�إن ��سر جن��اح املنظوم��ة ،يكمن يف
االعتم��اد عل��ى ذوي االخت�صا���ص
م��ن امل�شتغل�ين يف حقل��ي التكوين
و التعلي��م ،بدلي��ل تف��وق و ت�أل��ق

امل�شرتك�ين اجلزائري�ين ال�صغار يف
املناف�س��ات الدولي��ة ،م�ضيف��ا ،ب�أن
ا�سرتاتيجي��ة التكوي��ن تق��وم على
تبن��ي معطي��ات الراه��ن و البحث،
�إذ اخت�يرت م�شاري��ع النقل كمحور
ملناف�سات الروبوت يف اجلزائر خالل
املو�س��م املا�ضي ،كم��ا متحورت قبل
ذلك حول امل��دن الذكية ،و ارتكزت
هذه ال�سنة على احللول الطاقوية.
وقال ملو�شي� ،إن النتائج التي �سجلت
خالل ال�سن��وات القليلة املا�ضية جد
واع��دة� ،سواء من ناحي��ة النوعية �أو
الع��دد� ،إذ حت�صي منظم��ة الروبوت
التعليمية حالي��ا فروعا بـ  40والية،

مبعدل � 10آالف طفل منت�سب �سنويا،
وهو رقم ال يزال بعيدا عن التطلعات
التي ترم��ي يف الأ�سا�س �إىل تكوين
8مالي�ين حت��ى  12ملي��ون مربمج
للم�ستقب��ل ،و يتطلب حتقيق الهدف
ح�سب��ه ،ت�ضاف��ر كل اجله��ود مبا يف
ذل��ك تبن��ي وزارة الرتبي��ة ملناه��ج
الروب��وت وال��ذكاء اال�صطناع��ي
يف املنظوم��ة التعليمي��ة ككل ،لأن
تعريف اجلهل اليوم بات ينطبق على
من ال يتحكم يف احلا�سوب و الذكاء
اال�صطناعي و الروبوت .من جانبه،
�أو�ضح مفت�ش الرتبي��ة الوطنية ملادة
املعلوماتية ح�سني منعي ،ب�أن مقرتح

�إدماج برامج ال��ذكاء اال�صطناعي و
الروبوتيك يف املناهج التعليمية ،رفع
�إىل ال��وزارة الو�صي��ة و الفكرة قيد
املناق�ش��ة حاليا ،وق��ال � ،إن امل�رشوع
واعد ج��دا و مهم لتكوي��ن التالميذ
و تطوي��ر تفكريه��م و اكت�ش��اف
املواه��ب ،م�ش�يرا �إىل �أن �إدراج ه��ذا
ال�شق التعليم��ي اجلديد ،ميكن �أن يتم
ع��ن طري��ق الن�شاطات ال�لا �صفية
اخلا�ص��ة باملتو�س��ط كمرحل��ة �أولية
" ر�سم  ،مو�سيق��ى  ،ريا�ضة" ،على
�أن ي�شم��ل يف مرحل��ة الحقة تالميذ
االبتدائ��ي و الثان��وي كذل��ك ،حيث
يه��دف ه��ذا التوجه لتعل��م الربجمة
و التفك�ير املنطق��ي لل�صغ��ار بغية
بناء مهند�س��ي الغد ،وذلك بحكم �أن
امل�ستقبل �سيكون بيد من يتحكم يف
التكنولوجي��ا و الربجمة و الروبوت
و ال��ذكاء اال�صطناع��ي ،ول��ذا ف�إنه
الب��د م��ن �إقح��ام التالمي��ذ يف �سن
مبكرة يف ه��ذا امل�رشوع جلني الثمار
بعد �سنوات كما عرب.وقالت رئي�سة
نادي التميز العلمي بق�سنطينة ،مرمي
�رسارقة ،ب���أن هناك اهتمام��ا متزايدا
م��ن قبل الأولي��اء بت�سجي��ل �أبنائهم

يف الن��ادي ،كم��ا �أن �إقب��ال الأطفال
على تعل��م الروبوت و الربجمة مثري
لالهتمام و يعرف تزايدا ملحوظا يف
ال�سن��وات القليلة الأخ�يرة ،وهو ما
�أكده م�شارك��ون يف البطولة ،حيث
�أو�ضح بع�ضهم ب�أن تعلم هذه الربامج
ال يقت��صر على الأطف��ال املتفوقني
فح�سب و ال يتطل��ب م�ستوى معينا
�أو خلفي��ة معرفية حم��ددة ،و �إمنا يعد
جم��اال مفتوح��ا �أم��ام كل راغب يف
التعلم واالكت�ساب.
جت��در الإ�ش��ارة� ،إىل �أن البطول��ة
اجلهوي��ة بق�سنطين��ة ،تع��د مبثاب��ة
ت�صفي��ات م�ؤهل��ة للبطولة الوطنية
اخلام�س��ة امل�ؤهل��ة للبطول��ة العربية
14للروب��وت و الذكاء اال�صطناعي
املزم��ع �أن حتت�ضنه��ا قط��ر الع��ام
اجلاري ،كما �أنه��ا منا�سبة للتح�ضري
الحت�ض��ان البط��والت العربي��ة
القادم��ة يف اجلزائ��ر ،و تعت�بر �أي�ضا
فر�ص��ة الكت�شاف املواه��ب و تبادل
التج��ارب و التعري��ف بامل�شاري��ع و
النماذج الذكية يف جماالت الربجمة
والروبوت و م�سابقات ال�سومو.

هدى طابي
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احلدث
جملة اجلي�ش ت�ؤكد

مراد يعلن مراجعة املخطط الوطني
لتهيئة الإقليم قريبا

 اجلزائر �شهدت �إ�صالحات عميقة
يف كل القطاعات

� أكدت مجلة الجي�ش ،في عددها الأخير� ،أن الجزائر �شهدت �إ�صالحات عميقة في كامل القطاعات .وذكرت افتتاحية
المجلة التي حملت عنوان «ح�صيلة �إيجابية و�آفاق واعدة»� ،أن القطاع االقت�صادي �شهد �إ�صالحات عميقة بهدف التخل�ص
من اقت�صاد الريع والق�ضاء على البيروقراطية ،و�شددت على �أن الجي�ش يحذوه ،مع حلول ال�سنة الجديدة« ،نف�س الطموح
والإرادة والعزيمة لتحقيق الأهداف الم�سطرة و�إ�ضافة لبنة �أخرى في م�سار بناء الجزائر الجديدة.
�أ�ش��ادت جمل��ة اجلي���ش يف عدده��ا
ل�شه��ر جانفي ،باالجن��ازات الكبرية
الت��ي حققته��ا اجلزائ��ر خ�لال �سنة
 2022على جمي��ع الأ�صعدة .وجاء
يف االفتتاحي��ة الت��ي حمل��ت
عن��وان “ح�صيل��ة �إيجابي��ة و�آف��اق
واع��دة”� ،أن بالدن��ا طبعته��ا ال�سنة
املن�رصمة ديناميكي��ة �شملت جميع
القطاع��ات ،مذكرة با�ستكمال البناء
امل�ؤ�س�سات��ي للدول��ة ،وبعدها �أخلقة
العم��ل ال�سيا�سي ع�بر �سن خمتلف
الت�رشيع��ات والقوان�ين ،ناهيك عن
اتخ��اذ قرارات «�شجاع��ة يف �صالح
املواط��ن وم�ستقب��ل الوط��ن» م��ن
خ�لال رفع الأج��ور ،ومنحة البطالة
وموا�صل��ة برنام��ج ال�سك��ن م��ن
خمتلف �صيغه .
وعل��ى ال�صعيد االقت�ص��ادي ،ومن
�أجل �إنعا�ش االقت�صاد الوطني� ،شهد
هذا القطاع �إ�صالحات عميقة بهدف
التخل�ص من اقت�صاد الريع من خالل
مراجع��ة قان��ون اال�ستثم��ار ومن��ح
الت�سهي�لات للم�ستثمرين والق�ضاء
على البريوقراطية ودعم امل�ؤ�س�سات
النا�شئ��ة ،وق��د انعك�س ذل��ك على
الآداء �إيجابي��ا ،حيث جت��اوزت قيمة
ال�صادرات خارج املحروقات  6مليار
دوالر خالل � 11شهرا.
كما اجته��ت اجلزائ��ر لال�ستثمار يف
�إجناز امل�شاري��ع الإقليمية الإفريقية،
بغية ا�ستحداث ف�ضاء تنموي ،ناهيك
عن ترقية االقت�ص��اد وتنويعه وفتح
املج��ال وا�سع��ا للتع��اون وال�رشاكة
يف خمتلف املج��االت الإ�سرتاتيجية
خا�صة يف عمقنا الإفريقي.
�أم��ا يف ال�ش��ق ال�سيا�س��ي� ،أ�شارت
االفتتاحي��ة �إىل �أنّ��ه «بع��د اكتم��ال
البن��اء امل�ؤ�س�سات��ي للدولة ،توجهت
ال�سلط��ات العلي��ا ل�س��ن خمتل��ف
الت�رشيع��ات والقوان�ين بغية تنظيم
و�أخلق��ة احلي��اة ال�سيا�سي��ة و�إ�رشاك
ال�شب��اب والق��وى احلي��ة كفاع��ل
�أ�سا�سي يف تطوي��ر املجتمع ،عالوة
عل��ى اتخ��اذ ق��رارات �شجاع��ة يف
�صالح املواطن وم�ستقبل الوطن».

قرارات «غير م�سبوقة» ذات
طابع اجتماعي

وثمنت املجل��ة القرارات االجتماعية

التي اتخذها رئي�س اجلمهورية العام
املا�ضي ،والت��ي و�صفتها بانها «غري
م�سبوق��ة» ال�سن��ة املا�ضي��ة ،جعلت
املواط��ن يف �صميم االن�شغاالت من
�أجل حت�سني �إطاره املعي�شي واحلفاظ
على قدرته ال�رشائية .وقالت املجلة،
�أن هذه القرارت التي اتخذت ال�سنة
املن�رصم��ة عرب جملة من الإجراءات،
تعلق��ت خ�صو�ص��ا با�ستح��داث
منحة البطال��ة لفائدة ال�شباب ورفع
الأج��ور وموا�صلة برنام��ج ال�سكن
مبختلف �صيغه .كم��ا �شدت ال�ساحة
الدبلوما�سي��ة �شه��دت ن�شاط��ا
مكثف��ا من خ�لال م�شارك��ة بالدنا
الفعالة يف خمتل��ف املحافل الدولية
انطالق��ا من مواقفه��ا الثابتة وثقلها
اجليوا�سرتاتيجي ومل ال�شمل العربي
يبقى �أهم حدث على الإطالق.
بدورها �شهدت ال�ساحة الدبلوما�سية
ن�شاط��ا مكثفا من خ�لال امل�شاركة
الفعالة للجزائ��ر يف خمتلف املحافل
الدولي��ة مواقفه��ا الثابت��ة وثقله��ا
اجليوا�سرتاتيج��ي ،ويبق��ى “مل
ال�شم��ل” العرب��ي �أهم ح��دث على
الإط�لاق عرفته �سنة  2022مبنا�سبة
عقد القمة  31جلامعة الدول العربية
باجلزائر والتي متخ�ضت عنها قرارات
هام��ة يف مقدمته��ا تعزي��ز العم��ل
اجلماع��ي البن��اء واله��ادف لو�ض��ع
ح��د للأزم��ات التي تعرفه��ا بع�ض
الدول العربي��ة ،وم�سان��دة الق�ضية
الفل�سطينية� ،إ�ضاف��ة �إىل بناء تكتل
اقت�ص��ادي عرب��ي مني��ع ي�سهم يف
حتقي��ق طموح��ات انطالق��ا م��ن
ال�شعوب العربية.

نوه��ت
يف ه��ذا الإط��ارّ ،
االفتتاحي��ة �إىل � ّأن رئي���س
اجلمهوري��ة �أك��د ل��دى
تر�أ�س��ه اجتم��اع العم��ل
الدوري مبقر وزارة الدفاع
الوطن��ي �شه��ر دي�سم�بر
 2022عل��ى ��ضرورة
«موا�صل��ة م�س��ار تطوير
وع�رصنة كاف��ة مكونات
اجلي���ش الوطن��ي ال�شعبي
واالرتقاء به ليتبو�أ املراتب
التي تليق بعظمة وقد�سية
مهام��ه ،مم��ا يتيح ل��ه رفع
التحدي��ات املعرت�ض��ة
وك�سب رهاناتها».
و�أ�شارت بهذا اخل�صو�ص،
�إىل �أن القي��ادة العلي��ا
الوطن��ي
للجي���ش
ال�شعب��ي ،و�ضعت تطوير
ال�صناع��ات الع�سكري��ة يف �صل��ب
�إ�سرتاجتيته��ا ،م��ن خ�لال �إر�س��اء
�صناعة حقيقي��ة وهو ما تعمل عليه
جاه��دة ودون هوادة ب�شه��ادة رئي�س
اجلمهورية ال��ذي و�صفها بـ “قاطرة
ال�صناع��ة الوطني��ة” .وا�ستدل��ت
االفتتاحية بت�رصيح��ات الفريق �أول
ال�سعي��د �شنقريح��ة رئي���س �أركان
اجلي�ش الوطني ال�شعب��ي ،الذي �أكد
يف م��رات عدي��دة عل��ى �أن الرتقية
امل�ستم��رة مل�ستوي��ات ال�صناع��ات
الع�سكري��ة مبختل��ف فروعه��ا ،ه��و
ان�شغال دائم ينبغي �أن يتبناه اجلميع،
ال�سيما العاملون يف قطاع الت�صنيع
الع�سك��ري والبح��ث والتطوي��ر
مبختلف فروعه وتخ�ص�صاته”.

ع�صرنة الجي�ش وفق
�إ�ستراتيجية مدرو�سة

  لبنة �أخرى في م�سار بناء
الجزائر الجديدة

يف جم��ال الدفاع ،لفت��ت الإفتتاحية
�إىل �أن اجلي���ش الوطن��ي ال�شعب��ي
وا�صل ع�رصنة قوات��ه بف�ضل تبني
�إ�سرتاجتي��ة مدرو�س��ة بعناية ،ولعل
مل�شاهد بالغة الدالل��ة التي �أظهرتها
وحداتن��ا امل�شارك��ة يف ال�ستعرا�ض
الع�سك��ري مبنا�سب��ة تخليد الذكرى
 60لعيد ال�ستق�لال الوطني ،ت�ؤكد
التطور الذي و�صله جي�شنا وحتكمه
يف خمتلف الأ�سلحة ونا�صية العلوم
ع�رص التكنولوجيا.

كما �أكدت جمل��ة «اجلي�ش» ،على �أن
اجلي���ش الوطني ال�شعبي يحذوه ،مع
حلول ال�سنة اجلديدة« ،نف�س الطموح
والإرادة والعزمي��ة لتحقي��ق الأهداف
امل�سط��رة و�إ�ضاف��ة لبن��ة �أخرى يف
م�س��ار بناء اجلزائ��ر اجلديدة» .وقالت
به��ذا اخل�صو�ص« :ونح��ن ن�ستقبل
ال�سن��ة اجلدي��دة  ،2023يحذونا يف
اجلي���ش الوطن��ي ال�شعب��ي نف���س
الطم��وح والإرادة والعزمية من �أجل
حتقيق الأه��داف امل�سط��رة و�إ�ضافة

لبن��ة �أخ��رى يف م�سار بن��اء اجلزائر
اجلدي��دة» ،م�ستعر�ض��ة �أه��م م��ا مت
حتقيق��ه من �إجن��ازات خ�لال ال�سنة
الفارط��ة والت��ي طبع��ت اجلزائ��ر
خالله��ا «ديناميكي��ة �شمل��ت جميع
القطاعات».
ويف جم��ال مكافح��ة الإره��اب
واجلرمي��ة املنظم��ة بكاف��ة �أ�شكالها،
لفت��ت االفتتاحي��ة �إىل � ّأن م��ا حققته
مفارز اجلي���ش الوطني ال�شعبي عرب
خمتل��ف النواح��ي الع�سكري��ة من
«نتائج باهرة» يعترب «ثمرة التح�ضري
القت��ايل اجلي��د والتكوي��ن النوعي
واليقظ��ة امل�ستم��رة لأف��راد اجلي�ش
الوطن��ي ال�شعب��ي» ،وهو م��ا �شدد
علي��ه رئي���س �أركان اجلي�ش الوطني
ال�شعب��ي ،الفري��ق �أول ال�سعي��د
�شنقريحة يف �أكرث من منا�سبة بقوله
� ّإن «حتقيق الن�رص يتوقف وبالأ�سا�س
على ذهنية املقات��ل ونوعية تكوينه
وم�ستوى حت�ضريه البدين والنف�سي
وكذا قدرت��ه على اتخ��اذ القرارات
ال�صائب��ة يف كافة ظ��روف ومراحل
املعركة».
للإ�ش��ارة  ،خ�ص�ص��ت جمل��ة
اجلي���ش يف عدده��ا اجلدي��د حي��زا
لإحي��اء الذك��رى  44لوف��اة الرئي�س
ه��واري بومدي��ن ال��ذي و�صفت��ه
ب”ال�شخ�صية الفذة”

ع �سمير

�ستعمم على م�ستوى  73حمطة برية

تطوير املعابر احلدودية
الربية لتعزيز قدرات
االقت�صاد الوطني

�أب��رز وزي��ر الداخلي��ة واجلماعات
املحلية والتهيئة العمرانية� ،إبراهيم
مراد � ،أول �أم�س اخلمي�س بوالية �إن
قزام� ،أهمية تطوير املعابر احلدودية
الربية مب��ا ي�ساهم يف تعزيز قدرات
االقت�ص��اد الوطن��ي ،معلن��ا �أن��ه
"�سيتم يف القريب مراجعة املخطط
الوطن��ي لتهيئ��ة الإقلي��م� ،سيم��ا
باملناطق احلدودية".
و�أك��د الوزير ل��دى معاينته املعرب
احلدودي ب�إن ق��زام يف �إطار زيارة
عمل و تفقد �إىل هذه الوالية الفتية
"�أن تطوي��ر املعابر احلدودية الربية
م�س�أل��ة ملحة بالنظ��ر �إىل الأهمية
التي تكت�سيها هذه الهياكل الربية
يف جمال تعزي��ز قدرات االقت�صاد
الوطن��ي �سيم��ا نح��و العم��ق
الإفريق��ي ،حيث ي�شه��د هذا املعرب
م��رور الع��شرات م��ن ال�شاحنات
املحمل��ة بالب�ضائ��ع اجلزائري��ة يف
خمتل��ف الإجتاه��ات يف �إط��ار
التبادالت التجارية".
و�أ�شار �أن هذا املعرب احلدودي الربي
يكت�سي �أهمي��ة بالغة ،وهو ي�ساهم
– كم��ا �أ�ضاف� --إىل جانب �شبكة
الطرق��ات  ،يف �إح��داث حركي��ة
اقت�صادية حمليا و وطنيا.
وق��د ا�ستف��ادت ه��ذه املن�ش���أة
احلدودي��ة م��ن �أ�شغ��ال وا�سع��ة
لإعادة الإعتبار والتهيئة والتجهيز
�أي�ض��ا ،والتي تطلب��ت غالفا ماليا
تتج��اوز قيمته  179ملي��ون دج ،
ح�سب ال�رشوح��ات املقدمة للوفد
الوزاري.
ويف ال�سي��اق ذاته حت��دث الوزير
�أي�ض��ا ع��ن �أهمي��ة عام��ل الأمن
ل�ضمان جت�سي��د احلركية التنموية،
م�شي��دا يف ه��ذا ال�ش���أن باجله��ود
التي تبذله��ا خمتلف �أ�سالك الأمن
باملنطق��ة ويف مقدمته��ا وح��دات
اجلي�ش الوطني ال�شعبي.
وا�ستمع الوفد الوزاري �إىل عر�ض
حول خمتل��ف امل�شاري��ع التنموية
اجل��اري جت�سيده��ا بالوالي��ة على
غرار م��شروع الألي��اف الب�رصية
العاب��ر ل��دول �إفريقي��ة جم��اورة
وع�رصنة الطريق الوطني رقم ()1
عل��ى م�سافة  80كل��م  ،وم�رشوع
تدعي��م ازدواجية ذات املحور على
م�ساف��ة  25كل��م وم��شروع ربط
مطار �إن قزام اجلديد باملدينة.
ويف ه��ذا ال�صدد �أ�شار ال�سيد مراد
�إىل �أهمي��ة الإنرتني��ت يف احلي��اة

"�سوقرال" تطلق خدمة البيع االلكرتوين للتذاكر

�أطلقت ال�رشكة الوطنية ال�ستغالل
وت�سيري املحطات الربية (�سوقرال)،
�أول �أم�س اخلمي�س بالعا�صمة ،خدمة
البيع االلكرتوين للتذاكر عن طريق
و�سيلت�ين� :شب��اك اخلدم��ة الذاتي��ة
وتطبيق "حمطتي".
و�أ��شرف عل��ى حف��ل �إط�لاق هذه
اخلدم��ة اجلديدة وزي��ر النقل ،كمال
بلج��ود بح�ض��ور وزي��ر الأ�شغ��ال
العمومي��ة وال��ري واملن�ش���آت
القاعدي��ة ،خل��ضر رخ��روخ ووايل
اجلزائر العا�صم��ة ،حممد عبد النور
رابحي ،ورئي�س��ة املجل�س ال�شعبي
لوالية اجلزائر ،جنيبة جياليل ،وذلك
يف �إطار زيارة عمل وتفقد م�شاريع
القطاع يف العا�صمة.

وكان��ت املحط��ة الربي��ة "كب��ار
معطوبي ح��رب التحري��ر الوطني
خروبة" (اجلزائ��ر العا�صمة) ،املحطة
الأخرية لهذه الزيارة التي قام الوفد
خاللها مبعاينة �أول عملية بيع تذاكر
الكرتوني��ة �إىل جانب عر�ض �أ�شغال
�إعادة ت�أهيل البنية التحتية للمحطة.
و ُتقدم ه��ذه اخلدمة ع�بر و�سيلتني،
الأوىل ع��ن طري��ق �شب��اك اخلدمة
الذاتي��ة الت��ي ت�سم��ح للم�سافرين
ب��شراء تذاكره��م مبا��شرة بالدف��ع
�س��واء نق��دا �أو عن طري��ق بطاقات
بنكي��ة (بطاق��ة الدف��ع البنك��ي �أو
بطاق��ة الذهبية) �أو با�ستعمال بطاقة
ا�ش�تراك ميك��ن تعبئته��ا يف نف���س
ال�شباك.

وتتمثل الو�سيل��ة الثانية يف تطبيق
الهات��ف النق��ال "حمطت��ي" ال��ذي
�أطلقت��ه �سوقرال� ،إذ ي�سمح من الآن
ف�صاع��دا ب��شراء التذك��رة مبا�رشة
عرب االنرتن��ت �إىل جان��ب االطالع
على برامج الرحالت.
ومت تق��دمي خدم��ة �أخ��رى مبنا�سب��ة
هذه الزيارة وه��ي "�أ�س �أو �أ�س �ضد
خط��ر املخالف��ة (SOS Danger
 )Infractionميك��ن الول��وج �إليها
ع�بر تطبي��ق حمطت��ي� ،إذ ت�سم��ح
بتبليغ �سوقرال بكل خمالفة لقانون
امل��رور �أو �رشوط الراح��ة والوقاية
ال�صحية امل�سجلة �أثناء الرحالت.
وخ�لال ن��دوة �صحفية عق��ب هذه
الزي��ارة� ،أك��د بلج��ود �أن "البي��ع

االلك�تروين للتذاك��ر املق�ترح يف
تطبي��ق الهات��ف النق��ال حمطت��ي
ل�سوقرال �سي�سمح للمواطنني بربح
الوقت وك�سب الراحة".
و�أعلن وزير النقل عن تعميم "�رشاء
التذاكر عرب االنرتنت على م�ستوى
 73حمطة برية قبل نهاية ال�سدا�سي
الأول لل�سن��ة اجلاري��ة" ،م�ضيفا �أنه
قدم تعليم��ات لك��ي ت�شمل خدمة
بي��ع التذاك��ر املق�ترح م��ن ط��رف
�سوقرال تذاكر املي�ترو والرتامواي
لت�سهيل تنقل امل�سافرين".
كم��ا �أ�ش��اد ال�سيد بلج��ود ب�إطالق
خدم��ة التبليغ بخط��ر املخالفة التي
متك��ن امل�سافرين م��ن "التبليغ بكل
التج��اوزات امل�سجلة �أثناء الرحالت

ال�سيم��ا جتاوزات ال�رسع��ة" ،داعيا
املواطنني �إىل "ا�ستعمال هذه اخلدمة
عن��د ال��ضرورة ق�ص��د احل��د م��ن
حوادث املرور".
وق�صد "حماية املواطنني من حوادث
املرور" ،ك�ش��ف الوزير عن مر�سوم
تنفي��ذي قي��د الإعداد "ق�ص��د �إلزام
ال�سائق�ين الذين يقطع��ون م�سافة
تفوق  600كل��م باال�ستعانة ب�سائق
ثاين مل�ساعدته��م"� ،إ�ضافة �إىل قرار
�سيتم �إ�صداره الحقا يق�ضي بتحديد
م��دة املراقب��ة التقني��ة للحاف�لات
وال�شاحن��ات ب��ـ � 3أ�شهر بدال من 6
�أ�شهر �أو �سنة املعمول بها حاليا".
و�أج

اليومي��ة للمواطن وم��ا توفره من
امتيازات وخدمات متعددة  ،مربزا
اجلهود املبذولة للدولة بخ�صو�ص
تزوي��د امل�ؤ�س�س��ات الرتبوية بهذه
ال�شبكة الع�رصية.
و �أك��د وزير الداخلي��ة واجلماعات
املحلي��ة والتهيئ��ة العمراني��ة� ،أن
والي��ة ان ق��زام الفتي��ة �ستك��ون
حمورا هام��ا نحو العمق الإفريقي،
مم��ا يتع�ين العم��ل عل��ى ترقي��ة
التنمي��ة بها و العم��ل على �إحداث
ديناميكية اقت�صادية بها .
و �أو�ض��ح الوزير "نح��ن اليوم يف
والية �إن قزام ب�أبعد منطقة ب�أق�صى
اجلن��وب اجلزائ��ري بتوجيهات من
رئي���س اجلمهوري��ة ال�سي��د عب��د
املجيد تبون ،وهي املنطقة احلدودية
التي تكت�سي �أهمية كربى ،ويراهن
عليه��ا يف �أن تك��ون حم��ورا هاما
نحو العم��ق الإفريقي" م�شريا �إىل
�أنه��ا الوالية الرابع��ة التي يزورها
من بني الوالي��ات الع�رش اجلديدة ،
بهدف متابعة ال�ش���أن التنموي يف
امليدان.
و �أك��د باملنا�سبة �أن هن��اك مرافقة
للواليات اجلدي��دة ،مربزا يف ذات
ال�سياق �رضورة تذليل ال�صعوبات
خا�صة ما تعلق منها باجلوانب ذات
ال�صلة باملورد الب�رشي ،م�شددا يف
نف���س الوقت على �أهمي��ة التكفل
مبختل��ف امل�ش��اكل الت��ي ت���ؤرق
املواط��ن ،والعم��ل عل��ى �إح��داث
ديناميكي��ة �إقت�صادي��ة لإ�ستغالل
الرثوة بهذه املنطقة.
و�أو�ض��ح الوزي��ر ،خ�لال لق��اء
عقده مع الأعي��ان وممثلي املجتمع
املدين واملنتخب�ين يف ختام زيارته
للوالي��ة� ،أن��ه "�سيت��م يف القريب
مراجع��ة املخطط الوطن��ي لتهيئة
الإقلي��م� ،سيما باملناط��ق احلدودية
التي يراه��ن عليه��ا يف �أداء �أدوارا
هامة مع الدول املجاورة على غرار
�إن قزام التي �سيكون لها م�ستقبال
واعدا" ،م�شريا يف ذات الإطار �إىل
�أن هذه املنطقة "تزخ��ر ب�إمكانيات
كب�يرة و�ستق��وم بدوره��ا ب�شكل
كامل".
و�أ�ش��ار ال�سي��د م��راد باملنا�سبة �أن
ال�سلط��ات العليا يف البالد حتر�ص
عل��ى �أن تتمت��ع الوالي��ات الع�رش
امل�ستحدث��ة بكام��ل ال�صالحيات،
مب��ا ي�سمح لها التكفل ب�شكل ناجع
بالتنمية وبان�شغاالت املواطنني.
و�أب��رز يف معر�ض رده على بع�ض
ان�شغاالت ال�سكان� ،أهمية التكفل
بالتغطي��ة ال�صحي��ة والرتبي��ة
وت��دارك و�ضعية الطرق��ات التي
توج��د ،كم��ا ق��ال ،يف "حالة يرثى
له��ا" ،م�ؤك��دا يف ذات الوق��ت
"��ضرورة احلر���ص عل��ى ت��دارك
هذه الو�ضعي��ة لأن الطرقات ذات
�أولوية لدى املواطن بهذه املنطقة و
�أي�ضا �رضورة التكفل بان�شغاالت
مربي املوا�شي".
و�أكد �أي�ضا �أن الدولة تويل اهتماما
بالغ��ا ال�ستكم��ال كاف��ة م�شاريع
ال�صح��ة ع�بر الوط��ن ،داعي��ا يف
ذات ال�سي��اق �إىل ��ضرورة العمل
للتكف��ل مب�س�أل��ة ت�أط�ير الهياكل
ال�صحي��ة خا�ص��ة بعد �إع��ادة فتح
مدار���س تكوي��ن ال�شب��ه الطبي،
م�برزا كذلك ��ضرورة رفع كافة
العراقي��ل وتقري��ب املن�ش���آت
ال�رضورية من املواطن .ق.و/و�أج
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ال�سبت  7جانفي 2023م
 14جمادى الثانية 1444هـ

احلدث

وزير الرتبية ي�ستقبل ال�سفرية
الأمريكية

م�ؤمتر احتاد منظمة التعاون الإ�سالمي باجلزائر

ال�شروع يف اعتماد و�سائل الإعالم

دعا البرلمان في بيان لغرفتيه� ،أول �أم�س الخمي�س ،م�س�ؤولي و�سائل الإعالم الإفادة بالقوائم اال�سمية للفرق ال�صحفية
والتقنية المكلفة بتغطية الم�ؤتمر الـ 17التحاد مجال�س الدول الأع�ضاء في منظمة التعاون الإ�سالمي الذي �ستحت�ضنه
الجزائر �أواخر جانفي الجاري ،واالجتماعات الم�صاحبة له ،حيث حدد تاريخ  18من ذات ال�شهر ك�آخر �أجل لذلك.

وج��اء يف البي��ان �أن��ه و"عطف��ا
على البي��ان ال�صحف��ي ال�صادر
ع��ن الربمل��ان ي��وم  28دي�سم�بر
 2022بخ�صو���ص امل�ؤمت��ر 17
الحت��اد جمال�س ال��دول الأع�ضاء
يف منظم��ة التع��اون الإ�سالمي،
وال��ذي �سينظ��م حت��ت الرعاي��ة
ال�سامي��ة لرئي���س اجلمهوري��ة،
ال�سي��د عب��د املجيد تب��ون يومي
 29و 30جانف��ي  2023باملرك��ز

الدويل للم�ؤمت��رات (عبد اللطيف
رح��ال) ،ي�رشفن��ا �أن نطل��ب من
ال�سادة م�س�ؤويل و�سائل الإعالم
�إفادتن��ا بالقوائ��م اال�سمية للفرق
ال�صحفي��ة والتقني��ة املكلف��ة
بتغطي��ة ه��ذا احل��دث بغر���ض
اعتمادها وت�سهيل عملها".
كم��ا �ش��دد يف ذات الإطار ،على
"�رضورة �إر�سال القوائم اال�سمية
قب��ل تاري��خ  18جانف��ي ،2023

�آخر �أجل لهذه العملية ،مع التقيد
بجملة من ال��شروط املتمثلة يف
اعتماد �صحفي وم�صور بالن�سبة
للجرائ��د واملواق��ع الإلكرتونية"
و"�صحفي�ين وفريق�ين تقني�ين
(م�ص��وران وملتقط �صوت) من
كل قناة تلفزيونية''.
ولهذا الغر�ض ،دعت ذات الهيئة
�إىل �إر�س��ال القوائ��م عل��ى �أرقام
الفاك�س التالية /021.73.63.81

/
021.73.62.37
 021.72.90.30م��ع حتمي��ل
اال�ستم��ارة و�إرفاقه��ا ب�ص��ورة
ل��كل �صحف��ي ،م�ص��ور �أو
تقن��ي مكل��ف بالتغطي��ة ع�بر
https://
الراب��ط الت��ايل:
inscription.17puic.dz/
registration_media.
 pdfث��م �إر�ساله��ا عل��ى
الربي��د االلك�تروين الت��ايل:
. media@17puic.dz
يذكر �أن هذا امل�ؤمتر الذي �سينظمه
الربمل��ان اجلزائ��ري حت��ت �شع��ار
"الع��امل الإ�سالم��ي ورهان��ات
الع�رصن��ة والتنمي��ة" ،مب�شارك��ة
ع��دد كبري م��ن برملان��ات الدول
الأع�ض��اء يف هذه الهيئ��ة ،ي�أتي
يف �إط��ار "تعزي��ز دور اجلزائ��ر
يف خمتل��ف املحاف��ل الربملاني��ة
العاملية".
وكانت اجلزائر قد احت�ضنت �شهر
مار�س املا�ضي� ،أ�شغال االجتماع
ال��ـ 47للجنة التنفيذية التي تقرر
فيه��ا بالإجماع �أن تعق��د الدورة
احلالي��ة مل�ؤمتر االحتاد باجلزائر وهو
ما "�أب��رز وزنها ودورها املحوري
يف هذه الهيئة الربملانية العاملية".
يذك��ر �أن م�ؤمت��ر احت��اد جمال���س
ال��دول الأع�ض��اء يف منظم��ة
التعاون الإ�سالمي ،الذي تتكون
ع�ضويت��ه حاليا م��ن  54جمل�سا،
كان ق��د عقد م�ؤمت��ره الت�أ�سي�سي
و�أج
يف  17جانفي .1999

طبي يعر�ض م�شروع قانون الوقاية من تبيي�ض الأموال ومتويل الإرهاب

�آلية حلماية االقت�صاد الوطني واملنظومة املالية
والبنكية

�أكد وزير الع��دل حافظ الأختام،
عب��د الر�شي��د طب��ي� ،أول �أم���س
اخلمي���س� ،أن م��شروع القان��ون
املتعل��ق بالوقاي��ة م��ن تبيي���ض
الأم��وال ومتوي��ل الإره��اب
ومكافحتهم��ا ،ي�أت��ي يف �إط��ار
"مواكب��ة الت�رشي��ع الوطن��ي
للم�ستج��دات الدولي��ة وتكييف
املنظوم��ة القانوني��ة مب��ا يتوافق
م��ع املعاه��دات واالتفاقي��ات
الت��ي ان�ضم��ت �إليه��ا اجلزائ��ر"،
كم��ا ي�ش��كل يف نف���س الوق��ت
"�آلي��ة حلماية االقت�ص��اد الوطني
واملنظوم��ة املالي��ة والبنكية من
هذا ال�شكل اخلطري من الإجرام".
عر���ض وزي��ر الع��دل حاف��ظ
الأختام ،عبد الر�شي��د طبي� ،أول
�أم���س  ،م�رشوع القان��ون املتعلق
بالوقاي��ة م��ن تبيي���ض الأموال
ومتوي��ل الإره��اب ومكافحتهما
�أم��ام جلن��ة ال�ش���ؤون القانوني��ة
والإدارية ملجل�س الأمة.
و�أو�ضح طبي ،خالل هذا العر�ض
ال��ذي ج��رى بح�ض��ور وزي��رة
العالق��ات م��ع الربمل��ان ،ب�سمة
ع��زوار� ،أن م��شروع القان��ون
املع��دل واملتم��م للقان��ون رق��م
 01-05امل���ؤرخ يف  6فيف��ري
 2005واملتعل��ق بالوقاي��ة م��ن
تبيي�ض الأموال ومتويل الإرهاب

ومكافحتهم��ا ي�أت��ي "مكم�لا
للأح��كام املن�صو���ص عليها يف
م��شروع القانون املع��دل واملتمم
لقان��ون العقوب��ات املعرو���ض
للدرا�س��ة على م�ست��وى الأمانة
العام��ة للحكوم��ة ،والذي ين�ص
على اعتبار متويل انت�شار �أ�سلحة
الدم��ار ال�شام��ل فع�لا �إرهابي��ا
ويح��دد العقوب��ات املطبقة عليه
مما يتواف��ق مع التزام��ات اجلزائر
الدولية".
ويت�ضم��ن م��شروع القان��ون
-ي�ضي��ف الوزي��ر" --خم�س��ةحم��اور �أ�سا�سية يتعل��ق بع�ضها
مبراجع��ة ع��دد م��ن امل�صطلحات

لتكون �أكرث دقة وحتديد واجبات
املتدخل�ين يف عملي��ة الوقاية من
تبيي�ض الأموال ومتويل الإرهاب
وانت�شار �أ�سلح��ة الدمار ال�شامل
ومكافحتها".
كما يت�ضمن امل�رشوع "العقوبات
الإداري��ة امل�سلط��ة عل��ى
امل�ؤ�س�س��ات املالي��ة وامل�ؤ�س�سات
وامله��ن غ�ير املالي��ة كاملحام�ين
واملوثقني واملح�رضين الق�ضائيني
وحمافظ��ي البيع باملزايدة وخرباء
املحا�سبة �أو م�سرييهم �أو �أعوانهم
يف حال��ة �إخالله��م بالواجب��ات
املفرو�ضة عليهم ويلزمهم ب�إبالغ
الهيئ��ة املتخ�ص�ص��ة بكل عملية

م�شبوهة".
اجلمعي��ات
وبخ�صو���ص
واملنظم��ات غ�ير النفعي��ة ،ف�إن
م��شروع القان��ون ين���ص عل��ى
"�رضورة اتخ��اذ قواعد الت�رصف
احل��ذر ،ال�سيم��ا االمتن��اع ع��ن
قب��ول تربع��ات �أو م�ساع��دات
مالي��ة جمهولة امل�صدر �أو املت�أتية
م��ن �أعم��ال غ�ير م�رشوع��ة �أو
م��ن �أ�شخا���ص �أو تنظيم��ات �أو
هياكل تثبت تورطها داخل تراب
اجلمهورية �أو خارجه ب�أن�شطة لها
عالق��ة باجلرائ��م الإرهابية وكذا
االمتناع عن قبول �أي مبالغ مالية
نقدي��ة دون رخ�صة م��ن الوزارة
الو�صية".
و�إىل جان��ب ذل��ك ،تت�ضم��ن
الأحكام اجلزائية املقرتحة يف هذا
امل�رشوع عل��ى �أنه "يف حالة عدم
�إثب��ات ارتكاب اجلرمي��ة الأ�صلية
تت��م املتابع��ة بجرمي��ة تبيي���ض
الأم��وال كجرمي��ة �أ�صلي��ة وكذا
تعدي�لات �أخرى تتعل��ق ال�سيما
مب�ص��ادرة الأموال حت��ى يف حالة
غياب حكم بالإدانة".
للإ�شارة ،ف�إن هذا الن�ص القانوين
متت امل�صادقة عليه م�ؤخرا من قبل
نواب املجل�س ال�شعبي الوطني.
ق.و/و�أج

بحث التعاون الرتبوي بني
اجلزائر والواليات املتحدة
تطرق وزير التربية الوطنية ،عبد الحكيم بلعابد� ،أول
�أم�س الخمي�س ،مع �سفيرة الواليات المتحدة الأمريكية
بالجزائر� ،إليزابيت مور �أوبين� ،إلى �سبل تو�سيع التعاون
الثنائي في هذا القطاع ،ح�سب ما �أورده بيان للوزارة.
و�أو�ضح البيان �أن هذا اللقاء الذي جرى بمقر الوزارة� ،شكل
"فر�صة تعر�ض خاللها الطرفان �إلى �سبل و�آليات �إقامة
وتو�سيع التعاون التربوي بين البلدين
وكذا تبادل الخبرات في مجال التكنولوجيات الحديثة
لتعزيز الكفاءات المهنية وتطوير الموارد البيداغوجية"،
و�أج
ف�ضال عن موا�ضيع �أخرى ذات ال�صلة.

وفاة بابا الفاتيكان ال�سابق بنديكت
ال�ساد�س ع�شر

بلمهدي يوقع على �سجل
التعازي

وق��ع وزي��ر ال�ش���ؤون الدينية و
الأوق��اف ،يو�س��ف بلمهدي� ،أول
�أم�س اخلمي���س ،بكني�سة ال�سيدة
الإفريقي��ة باجلزائ��ر العا�صم��ة،
عل��ى �سج��ل التعازي� ،إث��ر وفاة
باب��ا الفاتي��كان ال�سابق بنديكت
ال�ساد�س ع�رش.
و�أ�ش��اد بلمهدي يف ن�ص التعزية
مبواق��ف البابا بنديك��ت ال�ساد�س
ع��شر يف "خدم��ة قي��م ال�سل��م
وال�صداق��ة بني �شعوب املعمورة
واحل��وار ب�ين الأدي��ان يف كنف
االحرتام والت�سام��ح ،تلكم القيم
التي عك��ف الفقيد عل��ى الذود
عنها لي�س فق��ط كر�سالة بابوية
بل كقيم �إن�ساني��ة خالدة تتجاوز

حدود الإيديولوجية ال�ضيقة".
و بذل��ك فق��د ر�س��خ الفقي��د -
ي�ضيف الوزي��ر -ا�سمه بحروف
م��ن ذه��ب يف �سج��ل تاري��خ
الفاتيكان ويف الذاكرة الإن�سانية
جمعاء ،كما �أ�سهم ب�صورة فاعلة
يف تقوي��ة �أوا��صر ال�صداقة بني
اجلزائر والفاتيكان.
وع�بر الوزي��ر ملمثل��ي الكني�سة
الكاثوليكي��ة باجلزائ��ر خا�ص��ة
وع�بر املعم��ورة كاف��ة ،با�س��م
احلكوم��ة اجلزائرية ،ع��ن �أ�صدق
عب��ارات التع��ازي و�أخل���ص
م�شاعر التعاطف واملوا�ساة وعن
"وقوف اجلزائر بجانب الفاتيكان
يف هذه الظروف الأليمة" .و�أج

بحث �سبل ترقية ت�صدير
املواد ال�صيدالنية نحو قطر

تباح��ث وزي��ر ال�صناع��ة
ال�صيدالني��ة ،عل��ي ع��ون� ،أول
�أم���س اخلمي���س بالعا�صمة ،مع
�سف�ير دولة قط��ر باجلزائر ،عبد
العزي��ز علي نعمة ،ح��ول �سبل
تعزيز العالقات الثنائية ،بغر�ض
تطوير ال�رشاكة وترقية ت�صدير
امل��واد ال�صيدالني��ة نح��و قطر،
ح�سبما �أفاد به بيان للوزارة.
و �سمح اللق��اء الذي يندرج يف
�إطار تعزي��ز العالقات اجلزائرية
القطري��ة ،ب"التباح��ث ح��ول
�إمكانية وفر�ص التعاون الثنائي
يف جمال ال�صناعة ال�صيدالنية
بغر�ض تطوير ال�رشاكة وترقية
ت�صدير امل��واد ال�صيدالنية نحو

قطر" ،ح�سب البيان.
ويف هذا الإطار" ،اتفق الطرفان
على �إفادة وزارة ال�صحة العامة
لدول��ة قط��ر بقائم��ة الأدوي��ة
امل�صنع��ة يف اجلزائ��ر ،لدع��م
ت�صديره��ا �إىل الدولة ال�شقيقة،
وكذا عر�ض �إمكانات اال�ستثمار
يف املجال ال�صيدالين وت�شجيع
ودع��م املتعامل�ين يف املي��دان"،
ي�ضيف ذات امل�صدر.
من جهة �أخرى تباحث الطرفان،
خ�لال اللق��اء الذي ج��رى مبقر
ال��وزارة ،ح��ول "�إمكاني��ات
اال�ستثمار يف املجال ال�صيدالين
من خالل �رشاكة قطرية جزائرية
لإجناز م�صنع يف اجلزائر" .و�أج

l
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لت�سهيل حركة املرور مبداخل علي منجلي بق�سنطينة

و�سط جتاوب من الباعة

تهيئة م�سلكني بني جامعة �صالح بوبنيدر
و الوحدة اجلوارية 5

البلدية تزيل ال�سوق
الفو�ضوية بحي كوحيل خل�ضر

�شرعت مقاوالت انجاز ،قبل �أيام في تهيئة م�سلكين مخت�صرين ي�ؤديان من الطريق المحاذي لجامعة �صالح بوبنيدر نحو
الوحدة الجوارية  5و منها �إلى بقية الوحدات الجوارية بالمقاطعة الإدارية علي منجلي ،و من �ش�أن هذين الم�سلكين �أن
يخففا من ال�ضغط المروري الواقع في مختلف مداخل المدينة.
و ا�ستفاد �سكان املقاطعة الإدارية
عل��ي منجل��ي و خا�ص��ة قاطني
اجلهة ال�رشقية للمدينة ،من تهيئة
م�سلك�ين جديدي��ن ميكن��ان م��ن
اخت�صار الطريق من جامعة �صالح
بوبنيدر نحو الوح��دة اجلوارية ،5
دون تكب��د عناء امل��رور على مقر
الأم��ن وااللتق��اء يف النقطة التي
تعرف االزدح��ام املروري وامل�ؤدية
�إىل الوحدة اجلوارية  5و  16و15
و�إىل منطق��ة الن�شاط��ات الت��ي
تع��رف وج��ود جملة م��ن املطاعم
واملح�لات التجاري��ة وال�رشكات
وامل�صانع.
و مت��ت تهيئ��ة الطري��ق الأول
املخت��صر وامل���ؤدي مبا��شرة �إىل

البنايات الفردية بالوحدة اجلوارية
 ،5ورغ��م �أن��ه ال ي��زال غري جاهز
بن�سب��ة مئة باملئة� ،إال �أن ا�ستغالله
حالي��ا غ�ير م�ؤثر عل��ى املركبات
بعد ت�سوي��ة الأر�ضية التي كانت
مهرتئ��ة و عب��ارة ع��ن ع��شرات
املطبات ،وي�ؤدي هذا الطريق نحو
ال�سكن��ات الواقع��ة يف الوحدات
اجلواري��ة  5و  6و  16و  15و
 13و�س��ط املدين��ة كم��ا ي�ستغل
للو�ص��ول �إىل املرك��ز التج��اري
الواق��ع يف الوح��دة  ،2و ي�ساه��م
حالي��ا يف تخفي��ف ال�ضغط على
امل�سلك التقليدي الآخر.
كم��ا �أجن��زت �أ�شغ��ال لتعبي��د
طري��ق جدي��د مي��ر ع�بر ور�شات

ل�سكنات جدي��دة وي�ؤدي مبا�رشة
�إىل الوح��دة اجلواري��ة � 5أو �إىل
منطقة الن�شاط��ات ،حيث ا�ستغل
ه��ذا الطريق قب��ل �أ�سابي��ع قليلة
م��ن ال�سائق�ين رغم �أن��ه كان يف
حال��ة كارثية ،ولك��ن بعد ت�سوية
الأر�ضي��ة �أ�صبح م�سل��كا حيويا
ورئي�سي��ا لع��شرات املواطن�ين
يومي��ا ،ومن املنتظ��ر �أن تتوا�صل
�أ�شغال تزفيته ليكون جاهزا بن�سبة
مئ��ة باملئة ،خا�ص��ة و�أن مقاوالت
لإجناز يغلقونه ب�ين احلني والآخر
من �أجل العمل على تعبيده.
و تع��رف خمتل��ف مداخل خمارج
املقاطع��ة الإدارية عل��ي منجلي،
ازدحاما مروري��ا خانقا يف فرتات

ال��ذروة ،ما ي�صع��ب على املقلبني
على ه��ذه املدينة مهم��ة ولوجها
�أو اخل��روج منها ،يف ظ��ل حتولها
�إىل قط��ب جت��اري مه��م يق�صده
القادم��ون م��ن والي��ة ق�سنطينة
و الوالي��ات املج��اورة لها ،ناهيك
ع��ن ع��دد �سكانها يف��وق ن�صف
مليون ن�سمة بع��د �سل�سلة توزيع
�آالف ال�سكنات التي م�ستها خالل
الف�ترة املا�ضية ،و�أمام هذا التطور
ال�سكاين الرهي��ب مل ترافق بلدية
اخل��روب �أو املقاطع��ة الإداري��ة
هذا التحول من حي��ث ا�ستحداث
و�إجناز منافذ جديدة للمدينة متكن
من تخفيف ال�ضغط على املداخل
حاتم  /ب
الأربعة املتاحة حاليا.

م�شروع لربط �سكنات  70عائلة ب�شبكة املياه

و�ضع �آخر الرتو�شات قبل ت�سليم قاعة العالج باملريج

يعرف م�رشوع تهيئة قاعة العالج
بحي املري��ج ببلدي��ة اخلروب يف
ق�سنطينة ،و�ضع �آخر الرتو�شات
قب��ل ت�سليم هذا امل��شروع ،الذي
ينتظره �س��كان املنطقة على �أحر
من اجلم��ر ،ب�سبب انع��دام مرافق
مماثل��ة باحل��ي ،كم��ا تتوا�ص��ل
الإج��راءات الإدارية قبل انطالق
م�رشوع ربط �سكنات  70عائلة
ب�شبكة املي��اه ال�صاحل��ة لل�رشب
بذات املنطقة.
و ت�سعى بلدية اخلروب للإ�رساع

يف �إمت��ام م��ا تبقى م��ن امل�شاريع
التنموية امل�سجلة لفائدة املواطنني
باملناطق املعزولة لتح�سني الإطار
املعي�ش��ي به��ا ،حيث ق��ام النائب
املكلف بتهيئ��ة الإقليم والتعمري
والفالح��ة وال�ش���ؤون الريفي��ة،
بتفقد جملة م��ن امل�شاريع مبنطقة
املري��ج� ،أي��ن وق��ف عل��ى وترية
الأ�شغ��ال بقاع��ة الع�لاج والتي
بلغ��ت ح�س��ب خلي��ة الإع�لام
والإت�صال بالبلدية 95 ،باملئة� ،أما
بخ�صو���ص م�رشوع �إجناز �شبكة

ت�رصي��ف مياه ال��وادي بدوار بن
�شعبي��ة و تعبي��د الطري��ق على
م�سافة  1كل��م فقد بلغت ن�سبتها
 70باملئة.
كم��ا تفق��د ممث��ل البلدي��ة ح��ي
 137م�سك��ن بن��اء ريف��ي الذي
�ست�ستفيد من��ه  70عائلة بالربط
ب�شبك��ة املياه ال�صاحل��ة لل�رشب،
بع��د تعي�ين امل�ؤ�س�س��ة املنجزة و
ف��ور �إمت��ام الإج��راءات الإداري��ة
�سيت��م �إعط��اء �إ�ش��ارة �إنط�لاق
الأ�شغ��ال .و عانى �س��كان املريج

م��ن جملة م��ن النقائ���ص خالل
ال�سن��وات املا�ضي��ة ،و خا�ص��ة
انعدام قاعات العالج التي تتوفر
عل��ى الإمكاني��ات الالزم��ة من
�أج��ل تق��دمي خدم��ات �صحية يف
امل�ست��وى ،خا�ص��ة و �أن العي��ادة
الوحي��دة كانت تكتف��ي ب�أ�شغال
ب�سيطة فقط و ال تلبي احلاجيات،
كما يطالب �سكان هذه املنطقة يف
كل مرة بتهيئ��ة الطريق و بربط
ال�سكنات مبختلف ال�شبكات.
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ممثل للجنة �أجاب على ا�ستف�سارات طالبي ال�سكن

عملــية درا�ســة مـلف ال�سكـن االجتــماعي بالــخروب متوا�صــلة

توا�ص��ل جلن��ة درا�س��ة ملف��ات
ال�سك��ن العموم��ي الإيج��اري
بدائ��رة اخلروب عملي��ة الدرا�سة،
خا�ص��ة و�أن ع��دد امللف��ات حمل
الدرا�س��ة يف��وق � 20أل��ف ملف،
عك�س م��ا مت ترويجه م�ؤخرا حول
انتهاء امل�صالح املعنية من العملية.
و ا�ستقب��ل ممث��ل رئي���س املجل�س
ال�شعب��ي البل��دي يف جلنة توزيع
ال�سك��ن النائب املكلف ب��الإدارة
و العالق��ة مع املواط��ن و اخلدمة
العمومية� ،أول �أم�س ،على هام�ش
اجلل�س��ة اال�ستثنائي��ة للمجل���س
ال�شعبي البل��دي ،بع�ض مواطني
بلدية اخلروب نقل��وا ان�شغاالتهم
املتعلق��ة تتعل��ق �أ�سا�س��ا مبل��ف
ال�سك��ن الإجتماع��ي ،ح�س��ب
خلية الإع�لام و الإت�صال ببلدية
اخلروب.
و �أج��اب املعن��ي عل��ى خمتل��ف
ا�ستف�سارات املواطنني ،كما طم�أن
ب�أن ال�سلط��ات الوالئية ت�سعى و
ت�سهر عل��ى التكفل بان�شغاالتهم
و بهذا امللف ،و �أن م�صالح الدائرة
ال زال��ت توا�صل عملي��ة درا�سة
امللفات ،و �ستدر�س جميع امللفات
القابل��ة لال�ستف��ادة دون ا�ستثناء،
و راج��ت م�ؤخ��را �شائع��ات �أك��د
�أ�صحابه��ا �أن عملي��ة الدرا�س��ة

انتهت و ب�أن دائرة اخلروب �ستعلن
عن القوائ��م قبل نهاي��ة ال�سنة و
هو م��ا مل يحدث ،حي��ث ال زالت
العملية م�ستمرة حلد اليوم.
و بل��غ عدد ملفات طالبي ال�سكن
العموم��ي الإيج��اري بدائ��رة
اخل��روب �أزيد م��ن � 20ألف ملف،
و نظرا لهذا الع��دد الكبري �أخذت
اللجن��ة املكلفة مبتابع��ة و درا�سة
امللفات حيزا زمني��ا معتربا ،على

غرار دائرة ق�سنطينة و التي تعمل
ه��ي الأخ��رى م�صاحله م��ن �أجل
درا�سة �أزيد من � 30ألف ملف.
و انطلقت عملي��ة درا�سة ملفات
ال�سكن العموم��ي الإيجاري منذ
�أ�شه��ر ،انتظ��ر خالله��ا �أ�صحاب
امللف��ات ن��شر القوائ��م طيلة هذه
املدة ،م��ا فتح املج��ال وا�سعا �أمام
�إطالق بع���ض ال�شائعات املتعلقة
بتواريخ الن�رش و�أ�سباب الإق�صاء

خا�ص��ة املتعلق��ة بالروات��ب و
الأجور ،و كذا مواق��ع ال�سكنات
و غريه��ا من املعلومات املغلوطة،
و يتمن��ى املعني��ون �أن ي�ساه��م
ا�ستغراق اللجن��ة املعنية كل هذه
الفرتة م��ن �أجل درا�س��ة امللفات،
مبنح العملي��ة �شفافية وم�صداقية
و ب�أن يح�صل �صاحب كل ذي حق
على حقه.

حاتم  /ب

�إزالــــة �أ�سقــــــف فو�ضويـــة بعيـــن عبيـــــد

قام��ت نهاي��ة الأ�سب��وع املا�ضي
م�صال��ح بلدية ع�ين عبيد والية
ق�سنطينة بحمل��ة وا�سعة لإزالة
الأ�سق��ف الفو�ضوي��ة امل�شوه��ة
للف�ض��اء الع��ام ،انطالق��ا م��ن
ال�ش��ارع الرئي�س��ي بو�شو�ش��ة
خل�رض وه��ذا بعد �إع��ذار املعنيني
بالعملية.
احلمل��ة �ساهم��ت فيه��ا خمتل��ف
م�صال��ح بلدي��ة عني عبي��د ممثلة
يف امل�ؤ�س�س��ة البلدية ذات الطابع
االقت�ص��ادي وذل��ك بت�سخ�ير
و�سائله��ا يف التخل���ص من بقايا
العملي��ة املتك��ون م��ن خمتل��ف
املعادن حدي��د وبال�ستي��ك ،فيما

قام��ت ن�سب��ة من املعني�ين بذلك
ب�صف��ة �شخ�صي��ة ال�سرتج��اع
مواد الأ�سقف واملحالت امل�شوهة
للف�ضاء العام فيما مت الإبقاء على
التي تطوي منها وكذا ذات املنظر
الذي �أ�ضفى على املحيط �صبغة
جمالي��ة ،احلمل��ة �شمل��ت و�سط
املدين��ة وك��ذا �ش��ارع �أحم��د بن
طريفة واحلديق��ة العمومية على
�أن متت��د �إىل بقي��ة �أرج��اء املدينة،
كما مت �إزالة كل ما ي�شوه املحيط
ويتعدى عل��ى م�ساحة الأر�صفة
اخلا�صة بالراجلني.
ويف نف���س ال�سياق ب��ادر �سكان
منطقة الكحال�شة بحملة وا�سعة

لتنظي��ف وتزي�ين مدر�س��ة عبد
الرحمن بن خل��دون ،التي �سوف
ت�ستقبل �أبناءهم يف زي جديد غدا
موع��د الع��ودة �إىل املدار�س بعد
راحة ال�شتاء حتت �إ�رشاف املجتمع
امل��دين والأولي��اء وال�سلط��ات
املحلية يقول نائب رئي�س البلدية
ال�سي��د ع��ادل حفي��ان ،ه��ذا ومت
اخلمي�س املا�ضي تخلي�ص مدر�سة
�شياح رابح مبنطق��ة �أوالد جبنون
من ا�ستعمال املازوت يف التدفئة
والتحول نحو طاقة الغاز النظيفة
وذل��ك برتكي��ب خ��زان جدي��د
يعو�ض املازوت وذلك مببادرة من
املجل�س ال�شعبي البلدي.

�ص .ر�ضوان

ا�ستكمل��ت م�صال��ح بلدي��ة
ق�سنطين��ة �صب��اح �أم�س اجلمعة،
عملي��ة �إزال��ة �أك��واخ وطاوالت
الباع��ة يف ال�س��وق الفو�ضوي��ة
بحي كوحيل خل�رض ،حيث ُ�س ّجل
جت��اوب م��ن املعني�ين ،يف وقت
يتم في��ه العمل على بعث ن�شاط
ال�س��وق اجلواري��ة املوج��ودة يف
ّ
احلي.
وذكر مندوب املندوبي��ة البلدية
املنظ��ر اجلمي��ل ،ح�س��ان ه��وام،
يف ت�رصي��ح للن��صر� ،أن ال�سوق
الفو�ضوي��ة بح��ي كوحي��ل
خل�رض ،املع��روف بت�سمية “جنان
الزيت��ون” ،موجودة منذ �أكرث من
ع�رشين �سن��ة ،م�ؤكدا �أنها كانت
ت�ض��م ع��ددا معت�برا ط��اوالت
و�أك��واخ للتج��ارة الفو�ضوي��ة،
يف ح�ين �أو�ض��ح �أن عملي��ة
�إزالته��ا قد مت��ت ب�سال�سة و�سط
جت��اوب م��ن الباعة بع��د العمل
اجل��واري امل�سبق ال��ذي قامت به
م�صالح �رشط��ة العمران والأمن
احل�رضي ال�ساد���س ع�رش .وذكر
حمدثن��ا �أن العملي��ة ق��د عرفت

م�شارك��ة م�ؤ�س�سات “بروبكو”
و”بروب��راك”
و”�سوب��ت”
و”�إيديفكو” ،بينم��ا �أ�شار �إىل �أن
العم��ل جار من �أج��ل �إعادة بعث
الن�ش��اط التج��اري يف ال�س��وق
اجلواري املغطى بطريقة نظامية
بع��د درا�س��ة دقيق��ة لو�ضعي��ة
جميع التج��ار من طرف امل�صالح
املخت�صة لدى بلدية ق�سنطينة.
من جه��ة �أخرى ،قام��ت م�صالح
بلدي��ة زيغ��ود يو�س��ف نهاي��ة
الأ�سب��وع ،ب�إزال��ة ط��اوالت
التج��ارة الفو�ضوية بحي حمطة
القط��ار بالتع��اون م��ن م�صالح
الأم��ن وعم��ال حظ�يرة البلدية،
يف وق��ت ج��رت في��ه عملي��ات
�سابق��ة لإزالة ط��اوالت و�أكواخ
الفو�ضوي��ة بع��دة �أحي��اء م��ن
الوالي��ة ،عل��ى غ��رار املقاطع��ة
الإدارية علي منجلي التي �أزيلت
فيه��ا الأك�ش��اك الفو�ضوية ،كما
�أزيلت ط��اوالت الباع��ة مبحيط
�س��وق بوم��زو بو�س��ط مدين��ة
ق�سنطينة �أي�ضا.
�س.ح

�ضبطت �أ�سلحة بي�ضاء خمتلفة يف م�سكنه

الأمـــن يــوقف �شابا م�شتبـــها
برتويج امل�ؤثرات العقلية
ب�سركينـــــــــــــة

�أوقف��ت الفرق��ة املتنقلة لل�رشطة
الق�ضائي��ة الدق�س��ي بق�سنطينة
م�ؤخ��را� ،شاب��ا يف الثالثين��ات
م��ن العم��ر ،ي�شتب��ه يف حيازته
للم�ؤث��رات العقلي��ة ق�صد البيع،
ف�ض�لا ع��ن �أ�سلح��ة بي�ضاء من
�أن��واع خمتلفة على م�ستوى حي
�رسكينة.
و�أورد بي��ان �ص��ادر ع��ن خلي��ة
االت�ص��ال والعالق��ات العام��ة
ملديري��ة �أم��ن والي��ة ق�سنطينة،
�أن عملي��ة التوقيف مت��ت بف�ضل
ا�ستغ�لال معلوم��ات حت�صل��ت
عليه��ا الفرقة املتنقل��ة لل�رشطة
الق�ضائي��ة الدق�س��ي ح��ول قيام
�شخ�ص برتويج امل�ؤثرات العقلية
عل��ى م�ست��وى ح��ي �رسكين��ة
م�ستغال م�سكنه العائلي لتخزين
املمنوعات .و�ألق��ي القب�ض على
امل�شتب��ه به البالغ م��ن العمر 24

�سن��ة ،بع��د تكثي��ف التحريات
امليدانية ور�ص��د حتركاته ،حيث
ع�ثر بحوزت��ه عل��ى كمي��ة من
امل�ؤث��رات العقلي��ة ومبل��غ مايل
يرجح �أنه من عائدات البيع.
ومتكنت قوات ال�رشطة من حجز
كمية �أخرى من امل�ؤثرات العقلية
يف م�سك��ن امل�شتبه ب��ه ،لتتمثل
الكمية الإجمالي��ة للمحجوزات
يف  45قر�ص��ا مهلو�س��ا م��ن
�أ�صناف خمتلف��ة و 6قنينات من
�سائ��ل م�ؤثر عقل��ي ،ف�ضال عن
العثور على ق��ارورة غاز م�سيل
للدموع و�سكاكني .وقدم امل�شتبه
به �أمام النياب��ة املحلية بعد �إجناز
ملف �إجراءات جزائية يف حقه عن
ق�ضية حي��ازة امل�ؤث��رات العقلية
بطريق��ة غ�ير م�رشوع��ة ق�صد
البي��ع ،وحي��ازة �أ�سلح��ة بي�ضاء
حمظورة دون مربر �رشعي.
�س.ح
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والية �سكيكدة انتقدت مقاوالت الإجناز

جيجل

تعليمات با�ستكمال تهيئة �سكنات عدل

�أبدت والية والية �سكيكدة ،ا�ستياءها من ت�أخر التهيئة الخارجية للم�شاريع و البرامج ال�سكنية ب�صيغة عدل و غياب مكتب
درا�سات م�ؤهل لمتابعة عمليات التهيئة على م�ستوى بلدية فلفلة و �أ�سدت تعليمات �صارمة تق�ضي ب�إنجاز مقترح نهائي للتهيئة،
يراعى فيه المجال االقت�صادي من حيث الجانب المالي و الزمني.

الوالي��ة عاينت خالل زيارة ميدانية
قادته��ا يوم اخلمي�س ملوقع امل�شاريع
ال�سكني��ة اجل��اري �إجنازه��ا ببلدية
فلفلة و تفقدت و وقفت على مدى
تقدم �أ�شغ��ال ال�شبكات املختلفة و
التهيئ��ة اخلارجية ،بح�ض��ور مدير
ال�سك��ن ،مدي��ر امل�شاري��ع لوكالة
ع��دل �سكيك��دة ،رئي���س دائ��رة
�سكيكدة ،مدير م�ؤ�س�سة �سونلغاز
و كان��ت �أول نقط��ة له��ا م�رشوع
�إجن��از  + 1700م�سكن  500وحدة
�سكني��ة ب�صيغ��ة البي��ع بالإيجار
"ع��دل" الذي انطلق��ت �أ�شغاله يف
�أكتوب��ر  ،2018حي��ث مت االنته��اء
م��ن �إجن��از و ا�ست�لام  685وحدة
�سكني��ة م��ن �أ�ص��ل  1700وحدة

التي انطلقت بها �أ�شغال الإجناز يف
�أكتوب��ر  2018وه��ي عل��ى و�شك
االنتهاء ،ا�ستمع��ت الوالية لعر�ض
حول ن�سبة �أ�شغال التهيئة اخلارجية
التي ق��درت ن�سبتها ب��ـ  10باملئة،
قب��ل �أن توجه انتق��ادات ملقاوالت
الإجن��از و �أبدت ع��دم ر�ضاها عن
�سري �أ�شغال الإجناز ،ال�سيما املتعلقة
ب�أ�شغال �إجناز ج��دران ال�سند ،التي
مل تع��رف ت�أخ��را و مل تنطل��ق حلد
الآن ،بالإ�ضافة �إىل غياب التن�سيق
بني خمتل��ف املتدخلني يف ظل عدم
وجود مقرتح نهائ��ي للتهيئة جاهز
ميكن م��ن توفري �إط��ار متحكم فيه
م��ن جمي��ع اجلوان��ب االقت�صادية،
م��ن حي��ث اجلانب امل��ايل و الزمني

�سكنية ،ث��م تفقدت �أ�شغال التهيئة
اخلارجي��ة لـح�ص��ة 685/1700
�سكن منتهية ،حي��ث قدرت ن�سبة
�أ�شغال التطه�ير  80باملئة ،جدران
ال�سن��د  95باملئ��ة� ،شبك��ة املي��اه
ال�صاحل��ة لل�رشب  75باملئة� ،أ�شغال
الطرق  40باملئ��ة ،غرف املحوالت
الكهربائي��ة ( 9حم��والت) بن�سب��ة
 90باملئ��ة� ،أ�شغال التهيئة اخلارجية
لـح�ص��ة � 1015/1700سك��ن يف
طور االنتهاء ،كم��ا تفقدت �أ�شغال
التطهري  35باملئة ،جدار ال�سند 65
باملئ��ة ،بينما �شبكة املي��اه ال�صاحلة
لل�رشب غري منطلقة ،كما هو احلال
لأ�شغال الطرقات.
و �أثن��اء توقفها بور�شة � 500سكن

و توفري ��شروط الراح��ة لل�ساكنة
م�ستقب�لا ،م��ن حي��ث الرفاهي��ة
املرجوة ،كما الحظت غياب مكتب
درا�س��ات م�ؤه��ل ملتابع��ة عمليات
التهيئة.
و �أ�سدت الوالية ،تعليمات �صارمة
تق�ض��ي ب��ضرورة الإ��سراع يف
�إجناز مق�ترح نهائي للتهيئة يراعى
فيه اجلانب االقت�ص��ادي على وجه
التحدي��د اجلانبني امل��ايل و الزمني،
م�ش��ددة على ��ضرورة الإ�رساع و
م�ضاعفة وترية الإجناز ،با�ستدراك
الت�أخر امل�سجل م��ع تدعيم الور�شة
بالو�سائ��ل و املع��دات و امل��وارد
الب�رشي��ة و حثت م�صالح �سونلغاز
على الإ��سراع يف الربط ب�شبكتي
الغاز و الكهرباء يف �أقرب الآجال.
و يف نقط��ة ثانية ،تفق��دت الوالية
ور�ش��ة �أ�شغال امل��شروع ال�سكني
 200م�سك��ن اجتماع��ي LPL
 +م��شروع  100وح��دة �سكني��ة،
(  )RHPحي��ث �أ�س��دت تعليم��ات
مل�ؤ�س�س��ة �سونلغ��از ،و الدي��وان
الرتقي��ة و الت�سي�ير العق��اري،
تعليم��ات للإ��سراع يف �أ�شغ��ال
التهيئة و الربط ب�شبكتي الكهرباء
و الغاز ،كما وقف��ت على و�ضعية
الأ�شغال مب�رشوع �إجن��از � 60سكنا
اجتماعي��ا ح��را ،الذي ع��رف ت�أخرا
يف الإجن��از ،قب��ل �أن تت��م �إع��ادة
بع��ث الأ�شغ��ال يف ه��ذا امل�رشوع
بعد تدخل الوالي��ة ،لتختتم الزيارة
باال�ستم��اع الن�شغاالت ممثلني عن
�سكان احل��ي الق�صديري" لعري�س"
كمال وا�سطة
ببلدية فلفلة.

تب�سة

خمطط جديد لتهيئة املدخل ال�شمايل لعا�صمة الوالية

تدار�س املجل�س التنفيذي الوالئي
بتب�سة ،نهاي��ة الأ�سبوع ،املخطط
اجلدي��د لتهيئ��ة املدخ��ل ال�شمايل
ملدينة تب�سة� ،أو م��ا يعرف بطريق
ق�سنطين��ة و ه��و امل��شروع الذي
تعت��زم ال�سلط��ات جت�سيد ال�شطر
الأول منه خالل العام اجلديد.
وايل تب�س��ة� ،سعي��د خلي��ل ،ذكر
يف معر���ض حديثه ،بالأهمية التي
يكت�سيه��ا يف حت�س�ين و تطوي��ر

وج��ه مدين��ة تب�س��ة ،وف��ق �إرثها
احل�ض��اري و التاريخ��ي و بالنظر
ملوقعه��ا اجلغ��رايف و باعتباره��ا
�إحدى بواب��ات اجلزائ��ر من اجلهة
ال�رشقي��ة ،م�ش�يرا �إىل �أن��ه قد مت
�إع��داد ه��ذا املخط��ط و امل�صادقة
عليه ،بعد مراجعت��ه و �إثرائه �أكرث
من  10م��رات و بالنظ��ر لكلفته
التي قد تتجاوز  15مليار �سنتيم،
ف�سيت��م التكفل به بط��ول  5كلم،

م�ساحة �إ�شهارية

عل��ى  3مراحل و يف حدود املوارد
املالي��ة املتوفرة ،داعي��ا �إىل ت�رسيع
الإج��راءات الإداري��ة الختي��ار
املق��اوالت من �أجل �إجن��از ال�شطر
الأول م��ن امل�رشوع عل��ى م�سافة
 1.4كل��م ،انطالق��ا م��ن نقط��ة
ال��دوران باجلامعة� ،إىل غاية نقطة
ال��دوران القريب م��ن املقر احلايل
للإذاع��ة ،حيث ينتظ��ر تهيئة هذا
امل�س��ار وفق نظ��رة جدي��دة ،يعاد

فيها االعتبار للأر�صفة و الطريق
و امل�ساح��ات اخل��ضراء و الإن��ارة
العمومية و حت��ى املواقع القريبة
م��ن املرك��ب الريا�ض��ي  4مار�س
 1956و غريها.
و ك�ش��ف يف ال�سي��اق ذات��ه ،عن
تن�صي��ب جلن��ة للمدين��ة قريب��ا،
لال�ستئنا���س ب�آرائه��ا و الأخ��ذ
مبقرتحاته��ا �أثن��اء جت�سي��د ه��ذه
العملية� ،أو حتيني بع�ض عنا�رصها
و تتك��ون جلن��ة املدين��ة املنتظ��ر
تن�صيبه��ا قريب��ا ،م��ن خمت�صني،
مثقفني و نا�شطني جمعويني و لها
احلرية يف عق��د اجتماعاتها ،كلما
اقت�ضت ال�رضورة ذلك.
و دع��ا ال��وايل يف اخلت��ام ،التجار
و امل�ؤ�س�س��ات املتواج��دة باملحور
املعني مبخطط التهيئة ،لالنخراط
يف ه��ذا امل�سعى ،من خالل جتميل
واجه��ة مقراته��م و حمالته��م ،مبا
ي�ساه��م يف �إ�ضف��اء جمالي��ة �أكرب
على هذه املدينة التي متتد جذورها
يف �أعماق التاريخ.
و خا�ص��ة باملدخ��ل ال�شم��ايل
للمدين��ة ،الذي يعد رئ��ة مرورية
هامة تتنف�س منها عا�صمة الوالية،
كما ي�أت��ي م�رشوع حت�سني مداخل
املدينة ،يف ظ��ل التوافد ال�سياحي
على الوالية و �إعطاء �صورة الئقة
للزائرين لهذه املدينة.
الجموعي �ساكر

تن�صيب خلية متابعة
امل�شاريع العمومية
مت تن�صي��ب اخللية الوالئية
ملتابع��ة امل�شاريع العمومية
اجل��اري �إجنازها ع�بر �إقليم
والي��ة جيج��ل و املق��درة
ب�أربعة م�شاريع حيوية.
و �أ�ش��ارت م�صالح الوالية
بجيجل ،يف بي��ان لها� ،أول
�أم���س� ،إىل تن�صي��ب خلية
والئي��ة مهمته��ا متابع��ة
امل�شاريع العمومية احليوية
اجل��اري �إجنازه��ا و املتمثلة
يف م�رشوع طح��ن البذور
و ا�ستخ��راج الزي��وت
النباتية " كتامة �أقري فود"
و م��شروع �إع��ادة ت�أهي��ل
وحدة الع�صري و امل�صربات
لل�رشك��ة العمومي��ة " جو
ماغ��رو" و م��شروع �إجناز
الطري��ق املنف��ذ ج��ن ج��ن
بالعلم��ة ،م��شروع نهائي
احلاوي��ات مبيناء ج��ن جن،
حيث �ستت��وىل اخللية مهام
متابع��ة و مرافقة امل�شاريع
العمومي��ة و التن�سي��ق
ب�ين خمتل��ف امل�صال��ح
التقني��ة لرف��ع العراقي��ل
الت��ي تعرت�ضه��ا و عق��د
اجتماع��ات دوري��ة ملتابعة
الو�ضعية.
يذك��ر �أن امل�شاري��ع املعنية
كانت حمل زيارات وزارية
خالل �شهر دي�سمرب ،حيث
عاي��ن وزي��ر الأ�شغ��ال

العمومية م�رشوع الطريق
املنف��ذ و �أعط��ى تعليمات
بالإ�رساع يف �إعادة انطالق
امل�رشوع و �إكمال الأ�شغال
وفق برنامج و �أ�شطر ،على
�أن ي�سل��م امل��شروع نهائيا
خ�لال � 36شه��را ،فيم��ا
زار وزي��ر النق��ل م�رشوع
نهائ��ي احلاوي��ات مبين��اء
ج��ن ج��ن و �أعط��ى مهلة
قب��ل نهاية ال�سن��ة ،لإيجاد
ح��ل للم�ش��كل املط��روح
ب�ين ال�رشك��ة الأجنبي��ة و
م�ؤ�س�سة املين��اء ،فيما زار
وزي��ر ال�صناع��ة م�رشوع
" كتامة ف��ود" و �أعلن عن
ت�سليم امل��شروع و دخوله
الإنت��اج عل��ى مراحل بعد
مرور �سن��ة ،فيم��ا �أعطى
تعليم��ات بالإ��سراع يف
�إعادة ت�أهيل وحدة الع�صري
و امل�ص�برات لل�رشك��ة
العمومي��ة " ج��و ماغرو"،
تعت�بر امل�شاري��ع ال�ساب��ق
ذكرها م��ن ب�ين امل�شاريع
الهام��ة الت��ي عرف��ت
ت�أخ��را ل�سن��وات عديدة و
ي�أم��ل �س��كان الوالية يف
جت�سيدها يف �أقرب الآجال،
كما �أنها م��ن بني امل�شاريع
الهامة لالقت�صاد الوطني.
ك.طويل

التكفل بجميع امل�ستحقات
املالية ملوظفي قطاع الرتبية

ك�شف��ت م�صال��ح مديري��ة
الرتبي��ة بجيجل� ،أول �أم�س� ،أنه
مت االنتهاء م��ن التكفل بجميع
امل�ستحق��ات املالي��ة ملوظف��ي
قطاع الرتبية العالقة.
و �أ�ش��ارت ذات امل�صال��ح يف
بي��ان له��ا� ،إىل �أن��ه و بالن�سبة
مل�رشيف الرتبي��ة ،فقد تقا�ضت
هذه الفئ��ة راتب �شهر دي�سمرب
بتاري��خ  3جانف��ي الف��ارط و
�ستتقا�ض��ى راتبه��ا ب�ش��كل
عادي خالل �شهر جانفي ،على
�أن ت�س��وى خملفاتهم يف الأيام
القادم��ة و بالن�سب��ة لأ�سات��ذة
املدار�س العلي��ا املعينني حديثا،
ف�ستتقا�ض��ى راتبه��ا ابت��داء
م��ن �شه��ر جانفي ،مث��ل باقي
املوظفني ،علما ب���أن خملفاتهم
مت��ت ت�سويتها و ه��ي متواجدة
لدى م�صال��ح اخلزينة و �سيتم
�صبه��ا يف الأي��ام القادم��ة و
بالن�سب��ة للأ�سات��ذة املعني�ين
بالإدم��اج ،فق��د مت التكف��ل
بجمي��ع خملف��ات التعاقد �إىل
غاي��ة نهاية ال�سن��ة الفارطة و
ه��ي متواج��دة عل��ى م�ستوى
م�صال��ح اخلزين��ة و �سيتم دفع
راتب هذه الفئة بداية من �شهر
جانفي.
�أما بالن�سب��ة ملخلفات الدرجة،
فقد متت ت�سوي��ة كل خملفات

الدرج��ة جلمي��ع الرت��ب و
الأ�صن��اف يف كل الأط��وار
التعليمي��ة و �سيت��م �إدراج و
تفعي��ل الدرجة اجلدي��دة بداية
من �شه��ر جانف��ي ،علم��ا ب�أن
خملف��ات الدرج��ة متواج��دة
على م�ست��وى م�صالح اخلزينة
و �سيتم �صبها يف قادم الأيام.
و فيم��ا يتعل��ق بالدخ��ول
الوالئ��ي و الع��ودة م��ن
اال�ستي��داع ،ذك��رت م�صال��ح
الرتبية� ،أن��ه مت التكفل بجميع
م�ستحق��ات الدخ��ول الوالئي
جلمي��ع املوظف�ين و الأ�سات��ذة
الوافدي��ن من والي��ات �أخرى
و العائدي��ن م��ن اال�ستي��داع
�أي�ض��ا و �سيتقا�ض��ون راتبهم
ب�ش��كل عادي بداي��ة من �شهر
جانف��ي ،علم��ا ب���أن خملفاتهم
مت��ت ت�سويتها و ه��ي متواجدة
على م�ست��وى م�صالح اخلزينة
و �سيتم �صبها يف الأيام القادم.
و فيم��ا يتعلق باملن��ح ،فقد متت
ت�سوي��ة كل املن��ح العالقة �إىل
غاية �شه��ر دي�سمرب الفارط و
على ر�أ�سها منحة التمدر�س و
املن��ح العائلية و مت حتويلها �إىل
م�صالح اخلزينة و �ست�صب يف
ح�سابات املعني�ين خالل الأيام
القليلة القادمة.
ك.طويل
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ميلة

امل�ؤبد لتون�سية حاولت اختطاف طفلني عند
خروجهما من املدر�سة

الدرك يحرر فتاة خمتطفة

�سلطت محكمة الجنايات بمجل�س ق�ضاء عنابة� ،أول �أم�س ،عقوبة الم�ؤبد في حق امر�أة تون�سية ،توبعت بتهمة محاولة
اختطاف طفلين عند خروجهما من ابتدائية� ،أحمد زبانة ،بحي ال�صف�صاف غرب و�سط مدينة عنابة ،حيث قامت
با�ستدراجهما و االعتداء على الطفلة بعد رف�ض الذهاب معها ،ليتفطن المارة �إليها و يتم �إبالغ ال�شرطة للقب�ض عليها،
فيما التم�س ممثل الحق العام عقوبة الم�ؤبد ،عن تهمة محاولة االختطاف باال�ستدراج و العنف.
و ح�س��ب م��ا دار يف جل�س��ة
املحاكم��ة ،ف�إن الوقائع تعود �إىل
تاريخ  5ماي  ،2022عندما متكن
�أعوان الأمن رفقة جمموعة من
املواطن�ين ،يف ح��دود ال�ساع��ة
احلادي��ة ع��شرة و  11دقيق��ة
�صباحا ،بح��ي اليا�سمني 1172
�سكن��ا ،م��ن توقي��ف ام��ر�أة و
يتعلق الأم��ر بامل�سماة (ز.ك 38
�سن��ة) ،م��ن جن�سي��ة تون�سية،
مقيم��ة بوالي��ة بن��زرت ،كانت
حتاول اختطاف طفلني قا�رصين
و يتعل��ق الأمر بكل من امل�سماة
(ل���.س � 9سن��وات) و (ل.م 8
�سنوات) املقيم�ين بحي �سيدي
ح��رب ،يدر�س��ان يف الط��ور
االبتدائي بابتدائي��ة �أحمد زبانة
بحي ال�صف�ص��اف .لدى �سماع
ال�ضحي��ة احل��دث (ل���.س)،
�رصحت ب�أنها و عند خروجها من
دوام املدر�س��ة يف حدود ال�ساعة
العا��شرة و الن�ص��ف �صباح��ا،
متوجه��ة �إىل م�سكنه��ا بح��ي
ال�صف�ص��اف رفق��ة اب��ن عمها
(ل.م)� ،شاه��دت املتهم��ة تنظ��ر

�إليهما من بعيد و عند االقرتاب،
طلب��ت منهم��ا م�ساعدته��ا يف
حم��ل بع���ض الأغرا���ض م��ن
املغ��ازة التي كانت بجوارهم ،ثم
�س��ارا معها من ح��ي بنغالد�ش
�إىل غاية حي اليا�سمني و عندما
�شع��ر ابن عمه��ا بالتعب ،طلب
الع��ودة �إىل البي��ت ،ف�سلمت��ه
املتهمة مبلغ  100دج و وا�صلت
ابنة عمه ال�سري مع امل�شكو منها
و عندما �أح�ست الطفلة بالتعب،
طلبت املغادرة كونها غري قادرة
عل��ى موا�صلة امل�ش��ي ،فقامت
ب�صفعها ثم جرته��ا من �شعرها
حت��ى �سقط��ت عل��ى الأر�ض،
فتدخ��ل بع���ض امل��ارة� ،إال �أن
املتهمة �أخطرته��م ب�أنها خالتها،
فكذبت ال�ضحية ذلك قائلة �أنها
امر�أة حت��اول اختطافها ،فات�صل
مواطنون بال�رشطة التي تدخلت
�رسيع��ا و قام��ت بتوقيفه��ا و
حتويله��ا �إىل املرك��ز ،كم��ا مت
العث��ور بحوزته��ا عل��ى مبالغ
مالي��ة م��ن عم�لات �أجنبي��ة و
هي نف���س الوقائع التي �رصحت

به��ا الطف��ل (ل.م)  .و بعر���ض
القا�رصين ملعاينتهم��ا مب�صلحة
الطب ال�رشع��ي يف امل�ست�شفى
اجلامع��ي اب��ن ر�ش��د بعناية ،مت
من��ح القا��صرة (ل���.س) �شهادة
طبية تثبت عجزه��ا ليوم واحد.
و ��صرح ال�شاهد (ت���.س)� ،أنه
و بينم��ا كان متواج��دا مب�سكنه
العائل��ي بح��ي � 1172سكن��ا،
�سم��ع �رصاخا �صادرا من �أ�سفل
العمارة ،ليلقي على الفور نظرة
ع�بر ال�رشفة ،ف�شاه��د امر�أة يف
الثالثين��ات م��ن العم��ر ،رفقة
طفل��ة قا�رص ال يتع��دى عمرها
� 10سن��وات ،تق��وم ب�صفعها و
جرها من �شعره��ا ،فقام مبناداتها
للك��ف عن جره��ا و كانت تتهم
الطفلة ب�رسقة �أموالها بعبارة (�أم
�رسقويل فلو�س��ي) ،حينها ت�أكد
من لهجتها �أنها تون�سية اجلن�سية
و �أم��ام رف�ضه��ا ت��رك الطفلة،
ن��زل م��ن م�سكنه و ق��ام رفقة
احل�ض��ور بتوقيفه��ا و االت�صال
بال�رشط��ة .و تو�صلت حتريات
ال�رشط��ة� ،إىل �أن املتهمة دخلت

�إىل اجلزائر بطريقة �رشعية عرب
مطار هواري بومدي��ن ،بتاريخ
� 10أفري��ل  ،2022تنقلت بعدها
�إىل عنابة لتقيم يف فندق الهقار
بو�س��ط املدينة و ل��دى تفتي�ش
غرفتها ،عرث عل��ى جهاز �إعالم
�آيل حمم��ول ،يحت��وي عل��ى
�أ�رشطة و �أفالم خمتلفة.
و �رصح��ت ال�ضحي��ة �أمام هيئة
املحكمة ،ب�أنه��ا بريئة من تهمة
االختطاف و مل تكن لها �أي �سوء
نية ،معرتف��ة ب�أنه��ا ا�صطحبت
الأطف��ال دون �أن تكون تخطط
لأي فعل و ع��ن �سبب تواجدها
يف تل��ك املنطق��ة ،قال��ت ب�أنها
عل��ى عالقة �صداق��ة مع �شاب
ميلك حمال جتاري��ا بذات احلي و
�أ�شارت �إىل �أنها الطفلة الوحيدة
ل��دى عائلته��ا ،تزوج��ت م��ع
�س��وري يف �سوريا و عند وفاته
عادت �إىل تون�س رفقة زوجها و
لديها طفل يبلغ م��ن العمر 15
�سنة ،م�ضيف��ة ب�أنها قدمت �إىل
اجلزائر بهدف العمل.

ح�سين دريدح

فيما مت حجز خمدرات و توقيف مبحوث عنهم بباتنة

الإطاحـــــة بع�صابـــة لتزويـــر النقـــــود و �أخـــرى
ل�سرقــــــة املوا�شــــــــي

�أحبطت عنا�رص الفرقة الإقليمية
للدرك الوطن��ي بتيالطو جنوب
غرب��ي والي��ة باتن��ة ،نهاي��ة
الأ�سب��وع ،عملية نق��ل وتداول
�أوراق نقدي��ة م��زورة ق��درت بـ
 64000دج ،ومت التفطن للعملية
ح�سب بيان للمجموعة الإقليمية
للدرك الوطني لوالية باتنة� ،أثناء
و�ضع نقطة مراقبة على م�ستوى
الطريق الوطني رقم  ، 28الرابط
بني بلديتي ع�ين التوتة وبريكة
ملراقبة م�ستعملي الطريق ،وبعد
توقي��ف �إحدى �سي��ارات الأجرة،
تعم��ل على خط بريك��ة  -باتنة
م��ن �أج��ل تفتي���ش ال��ركاب و
الأمتع��ة ،مت العثور بح��وزة �أحد
ال��ركاب ،و يتعل��ق الأمر ب�شاب
يبلغ م��ن العم��ر � 26سنة ،على
�أوراق نقدية من العملة الوطنية
فئ��ة  2000دج م��زورة بقيم��ة
 54000دج.
و تفطن �أفراد الدرك للمبلغ ،بعد
تفح���ص �أوراقه ،حي��ث تبني ب�أن
جمي��ع الأوراق النقدي��ة مزورة
ويت�ض��ح جليا �أنه��ا غري مطابقة.
ليت��م توقيف �صاحبها ،ومبوا�صلة
التحقي��ق مت توقي��ف �رشي��ك
املوق��وف ،ويتعلق الأم��ر ب�شاب
يبل��غ من العم��ر � 27سنة �ضبط
بحوزت��ه �أوراق نقدي��ة م��زورة
بقيم��ة  10000دج �إىل جان��ب
حج��ز طابع��ة متع��ددة الوظائف
والو�سائل امل�ستعملة يف اجلرمية.

و يف عملي��ة �رشطي��ة ق��ام به��ا
عنا��صر �أم��ن دائ��رة اجل��زار،
مت��ت الإطاح��ة بع�صاب��ة ل�رسقة
املوا�شي ،يقودها رب عائلة ،حيث
مت ا�سرتجاع  20ر�أ�سا من املا�شية
من �أ�ص��ل  22ر�أ�سا متت �رسقتها
م��ن �أح��د املوالني باجل��زار ،حيث
�أوقف عنا�رص �أم��ن دائرة اجلزار
�شاحن��ة ب�إقلي��م والي��ة �سطيف
ح�س��ب بي��ان لل�رشط��ة ،-علىمتنها �شخ�صني يبلغان من العمر
 30و � 43سن��ة ،م�شتبه بهما ،يف
حني �أوقف عنا�رص ذات امل�صلحة
�شخ�صا م�سنا يبلغ من العمر 64
�سن��ة ،وهو والد �أح��د املتورطني
يف الق�ضي��ة ،تبني �أن��ه� ،صدرت
�ضده عدة �أوامر بالقب�ض يف عدة
ق�ضايا منه��ا ال�رسقة املو�صوفة،
التزوي��ر و ا�ستعم��ال امل��زور،
حتطي��م مل��ك الغري ليت��م اتخاذ
الإج��راءات القانوني��ة الالزم��ة
وتق��دمي املوقوفني �أم��ام اجلهات
الق�ضائي��ة املخت�ص��ة �إقليميا .و
يف ق�ضي��ة �أخ��رى عاجلتها فرقة
مكافح��ة االجتار غ�ير امل�رشوع
باملخ��درات ،مت خالله��ا توقي��ف
�شخ�ص�ين يبلغ��ان م��ن العم��ر
 29و � 32سن��ة ب��كل م��ن ح��ي
الزمالة و طريق تازولت يقومان،
برتويج املخدرات ال�صلبة ،حيث
بع��د ا�ست�ص��دار �إذن بتفتي���ش
م�سكنيهم��ا ،مت العث��ور عل��ى
كمية من الكوكايني بوزن 84.5

غراما ليتم تقدميهم��ا �أمام النيابة
املحلي��ة .و�أوقف عنا��صر الفرقة
املتنقل��ة لل�رشط��ة الق�ضائي��ة
بريك��ة �شخ�صا يبلغ م��ن العمر
� 29سنة م�سب��وق ق�ضائيا بحي
 1000م�سك��ن بربيك��ة يف
حال��ة تلب���س برتوي��ج املخدرات
وامل�ؤث��رات العقلي��ة� ،أين مت حجز
قطع من املخ��درات بوزن 4.75
غرام و  13كب�سول��ة بريغابالني
 300مل��غ ،بالإ�ضاف��ة �إىل مبلغ
 56000دج من عائدات الرتويج،
وكان املوق��وف رفق��ة �شخ���ص

�آخ��ر يبل��غ م��ن العم��ر � 23سنة
م�سبوق ق�ضائيا ،تبني �أنهما حمل
�أوام��ر ق�ضائي��ة لتورطهم��ا يف
ق�ضاي��ا ال�رسقة بالتع��دد و حمل
�س�لاح �أبي�ض .و�أوق��ف عنا�رص
�أم��ن دائرة بريك��ة� ،شخ�صا يبلغ
من العم��ر � 27سن��ة ،تورط يف
ق�ضية ال�رضب و اجلرح العمدي
املف�ضي �إىل الوفاة ،راح �ضحيتها
�شخ���ص يبلغ من العمر � 38سنة
مبدين��ة بريكة ليتم تقدمي املوقوف
�أمام اجله��ات الق�ضائية املخت�صة
يا�سين عبوبو
�إقليميا.

جن��ح �أف��راد الفرق��ة الإقليمي��ة
لل��درك الوطن��ي بحمال��ة والية
ميل��ة ،يف حتري��ر فت��اة م��ن
خمتطفيه��ا و توقي��ف �أربع��ة
�أ�شخا���ص قاموا باحتجازها داخل
من��زل قدمي  بغاب��ة بوع�رشة يف
بلدية ال�شيقارة.
و ح�سب بي��ان لل��درك الوطني،
حت�صل��ت الن��صر عل��ى ن�سخة
منه ،ف�إن حيثي��ات الق�ضية تعود
�إىل  قيام �أف��راد الفرقة الإقليمية
لل��درك الوطن��ي يف حمال��ة،
بخدم��ة مكت��ب الفرق��ة بع��د
من�صف اللي��ل يف حدود ال�ساعة
� 2:00صباح��ا ،حيث تقدم �إليهم
�أحد املواطن�ين من �أج��ل التبليغ
ع��ن تعر���ض امل�سم��اة (ب-ح)
لالختطاف من طرف � 4أ�شخا�ص
جمهولني� ،أثن��اء تواجدهم بجانب
الطري��ق الوطن��ي رق��م � 27أمام
مطاعم حم��ام بني هارون ببلدية
حمال��ة ،عل��ى �إثره��ا مت ت�شكيل
دورية و التنقل �إىل مكان وقوع
اجلرمي��ة و بالتن�سيق مع الوحدات

املج��اورة ،مت غل��ق جمي��ع املنافذ
الت��ي م��ن املحتم��ل �أن ي�سلكها
الفاعلون.
و بع��د تكثي��ف التحريات و يف
نف�س اليوم ،حت�صلت الفرقة على
معلوم��ات تفي��د ب���أن ال�ضحية
متواج��دة ب�أحد املن��ازل املهجورة
بغاب��ة بوع�رشة يف بلدية �شيقارة
و بالتن�سي��ق مع الفرقة الإقليمية
املحلي��ة ،مت التنق��ل �إىل الغابة و
مت�شي��ط املنطقة� ،أي��ن مت العثور
عل��ى منزل ق��دمي �أمام��ه �سيارة
امل�شتب��ه فيه��م ،ليت��م تطويقه و
حما�رصت��ه و توقي��ف كل م��ن
امل�سم��ى (ب-ي)( ،ت�-أ)( ،ن-ن)
و(ن-ب) و حتري��ر ال�ضحي��ة ،مع
حجز �أ�سلحة بي�ض��اء و م�ؤثرات
عقلية كانت بحوزتهم.
و بع��د ا�ستكم��ال التحقي��ق ،مت
تق��دمي املعنيني يف العق��د الثاين
و الراب��ع م��ن العمر �أم��ام وكيل
اجلمهوري��ة لدى حمكم��ة ميلة،
عن ق�ضية اختطاف.

مكي بوغابة

و�ضعت و�سط حزم التنب للتمويه

�إحــــباط تهريـــب  25قنطارا
من التبـــــغ بالبـــرج

�أحبطت م�صالح الدرك الوطني
بربج بوعريريج ،حماولة تهريب
كمية من مادة التبغ ،قدر وزنها
ب�أزي��د م��ن  25قنط��ارا ،على
م�ست��وى الطري��ق الوطن��ي
رق��م  ،5كانت معب���أة على منت
�شاحن��ة و خمب���أة و�س��ط حزم
التنب للتمويه و�إبعاد ال�شبهات .
و �أك��دت خلي��ة االت�ص��ال
باملجموع��ة الإقليمي��ة لل��درك
الوطن��ي ب�برج بوعريريج ،يف
بيان لها �أر�سلت لنا ن�سخة منه،
�أم���س اجلمعة ،تورط �شخ�صني
يف ه��ذه الق�ضي��ة يبلغ��ان من
مت
العمر  18و� 50سن��ة،
تقدميهما �أمام اجلهات الق�ضائية
املخت�صة �إقليميا� ،أي��ن ا�ستفادا
م��ن ا�ستدعاء مبا��شر حل�ضور
جل�سة املحاكم��ة ،بتهمة حيازة
ونق��ل م��ادة التب��غ (�شم��ة)
بدون رخ�صة.
و �أو�ضح��ت ذات اخللي��ة
�أن العملي��ة تن��درج �ضم��ن
الأن�شطة الردعي��ة التي ت�شنها

م�صال��ح ال��درك الوطن��ي
ب�برج بوعريري��ج ،للمحافظ��ة
عل��ى االقت�ص��اد الوطن��ي
و�صحة املواطن�ين ،وحمارب��ة
ظاه��رة التهرب ال�رضيبي وبيع
ال�سل��ع املقلدة،وت�ضييق اخلناق
عل��ى ممار�س��ي ه��ذا الن�شاط،
حيث مت توقي��ف ال�شاحنة على
م�ستوى الطري��ق الوطن��ي
رق��م  5و بع��د تفتي�شه��ا ع�ثر
بداخله��ا على  85كي�س��ا م��ن
م��ادة ال�شم��ة ب��وزن �إجم��ايل
ق��دره  2550كيلوغراما ،مموهة
بوا�سطة حزم من التنب.
و بعد اال�ستف�س��ار مع امل�شتبه
فيهم��ا ،تبني �أنهم��ا ال يحوزان
عل��ى �أي��ة وثيقة ت�سم��ح لهما
بنق��ل �أو حيازة امل��واد التبغية،
ليتم توقيفهما وحجز الب�ضاعة
وت�سليمه��ا �إىل مديري��ة �أمالك
الدولة ب�برج بوعريريج و رفع
جنحة حي��ازة ونقل م��ادة التبغ
(�شمة مرحية) دون �سند قانوين
ع/ب
يف حقهما.

حتقيقات لك�شف هوية عنا�صر �شبكة دولية

�ضبـــــط  187كـــــــــلغ مـــــــن الكيــــــــف املعالـــــــــــج
بـــــــ�أم البـــــــواقـــــي

�أف�شل��ت وح��دات املجموع��ة
الإقليمي��ة لل��درك الوطن��ي ب���أم
البواق��ي� ،أم���س الأول ،عملي��ة
لتهري��ب كمي��ة معت�برة م��ن
املخ��درات� ،ضبطت خاللها قرابة
 190كلغ من القنب الهندي ،فيما
يجري التحقي��ق للإيقاع بعنا�رص
�شبكة دولية خمت�صة يف تهريب
وتخزين وترويج املخدرات.
و �أو�ض��ح بيان لقي��ادة املجموعة
الإقليمي��ة لل��درك الوطن��ي ب���أم
البواقي� ،أن العملية متت معاجلتها

بن��اء عل��ى معلوم��ات م�ؤك��دة،
ح�صلت عليه��ا قي��ادة املجموعة
الإقليمي��ة لل��درك الوطن��ي ب���أم
البواق��ي ،والت��ي تك�ش��ف ع��ن
حماول��ة عنا��صر �شبك��ة دولية
خمت�ص��ة يف تهري��ب املخدرات،
نق��ل كمية معت�برة م��ن الكيف
املعال��ج باجتاه �إقلي��م والية تب�سة،
ليت��م و�ض��ع خطة عم��ل ب�إ�رشاك
عنا�رص ف�صيل��ة الأبحاث للدرك
الوطني وفرق��ة البحث والتحري
بالكتيبة الإقليمية للدرك الوطني

مب�سكيانة ،وعن��د و�صول املركبة
امل�شتب��ه به��ا م��ن ن��وع «دا�سي��ا
لوغان» ملدخل مدين��ة م�سكيانة،
توقفت عند م�شاهدة �سائقها �سدا
ثابتا لعنا�رص الدرك الوطني� ،أين
الذ بعدها مبعي��ة عنا�رص ال�شبكة
بالف��رار لوجهة جمهول��ة .و�أ�شار
بي��ان جمموع��ة ال��درك الوطني،
�أنه وباال�ستعان��ة بعنا�رص الفوج
ال�سينوتقن��ي مت تفتي���ش املركبة
التي كان��ت متجهة �صوب والية
تب�سة على الطري��ق الوطني رقم

� ،10أي��ن مت �ضب��ط كمية معتربة
من الكي��ف املعالج يف ال�صندوق
اخللف��ي للمركب��ة ،وك��ذا كمي��ة
�أخرى خمفي��ة ب�إحكام يف كر�سي
�سائ��ق ال�سيارة ،وبلغ��ت الكمية
الإجمالي��ة امل�ضبوط��ة 187.8
كلغ من الكيف املعالج ،و�أ�شارت
قيادة املجموع��ة الإقليمية للدرك
الوطن��ي� ،أن وحداته��ا با��شرت
حتقيقات مو�سعة من �أجل توقيف
عنا��صر ال�شبك��ة الذي��ن الذوا
�أحمد ذيب
بالفرار.

l

ال�سبت  7جـــــــــــــــــــانفي 2023م
 14جمادى الثانية 1444هـ

روبورتاج

10

ال�سلطات ت�ؤكد ا�ستعدادها التام لتنظيم احلدث

الشــــــان فرصــــة إلعــــادة قسنطينـــــــة
إىل الواجهـــة واالستفــادة من املشاريــــع
�أنهت ال�سلطات المحلية بوالية ق�سنطينة� ،آخر التح�ضيرات الحت�ضان
فعاليات ال�شان ،حيث ي�ؤكد م�س�ؤولون ومنتخبون ،ف�ضال عن فاعلين في
المجتمع المدني �أن تنظيم عا�صمة ال�شرق لهذا الحدث القاري من �ش�أنه
�أن يعيد المدينة �إلى الواجهة كما �سيمكنها من ا�ستعادة جزء من بريقها
وحركيتها المفقودة بعد ركود ا�ستمر لفترة طويلة ،كما �سيكون للحدث
انعكا�سات �إيجابية على الأ�صعدة الريا�ضية والثقافية وال�سياحية ف�ضال
عن التنموية� ،إذ من المرجح �أن ت�ستفيد وتبعث م�شاريع كبرى ظلت
حبي�سة الأدراج وينتظرها الق�سنطينيون منذ �سنوات.

 rروبورتاج لقمان قوادري

حمالت نظافة وتطهير متوا�صلة
ونظم��ت الع��شرات من حم�لات النظافة
ع�بر خمتلف الأحياء واملحاور ،وهي ماتزال
م�ستم��رة �إىل الي��وم م��ا �ساه��م يف حت�سن
الو�ض��ع البيئ��ي ،يف حني مت و�ض��ع املئات
من باق��ات الورود بكل املح��اور الرئي�سية
والربوتوكولية وحت��ى الفرعية مع حت�سني
و�ضعي��ة امل�ساح��ات اخل��ضراء م��ن خالل

امل�س��ار ال�سياحي ابتداء م��ن �شارع زيغود
يو�س��ف �إىل غاي��ة ن�صب الأم��وات ،الذي
بات ي�سجل حركية كبرية من طرف ال�سياح
�سواء املحليني �أو الأجانب.
وي�ؤكد مدير م�ؤ�س�س��ة تهيئة علي منجلي
وع�ين نحا�س �أمني ��سردوك� ،أن��ه وف�ضال
عن عملي��ات التهيئة اجلارية على م�ستوى
العديد من الور�ش��ات والوحدات اجلوارية
بعلي منجلي ،فق��د مت و�ضع برنامج خا�ص
باملحاور الأ�سا�سية ومداخل املدينة ال�سيما
امل�ؤدي��ة �إىل فن��دق اخلي��ام ،حي��ث مت �إعادة
االعتبار ويف وق��ت قيا�سي حلديقة الوحدة
اجلوارية  1التي ترتبع على م�ساحة تقارب
الهكتاري��ن م��ن خ�لال حت�س�ين و�ضعية
امل�ساح��ات اخل�رضاء و�أماك��ن اجللو�س ،يف
ح�ين مت تهيئة الطرق��ات والتكفل بالنقاط
ال�سوداء اخلا�صة ،ب�أنظمة ال�رصف ال�صحي

تكثي��ف عملي��ات ال�سقي ،وه��ي عمليات
مات��زال جاري��ة ،حيث مت تكلي��ف البلديات
ومدي��ر الأ�شغ��ال العمومي��ة بتنظيم حملة
ك�برى طيل��ة الأ�سب��وع اجل��اري لتنظيف
املحاور الكربى �سواء ق�سنطينة اخلروب �أو
علي منجلي اخلروب ،كما وجهت تعليمات
�إىل مديرية امل��وارد املائي��ة بت�سخري جميع
امل�ؤ�س�س��ات ،بالتن�سيق م��ع �رشكة �سياكو
لتنظيف الوديان.

ا�ستعدادات �أمنية على �أعلى
م�ستوى وخدمات لمرافقة الحدث
وعق��دت �أم�س اللجن��ة ،الأمني��ة يف �إطار

التح�ض�ير للبطول��ة الإفريقي��ة ،مبق��ر
دي��وان ال��وايل جل�س��ة للوقوف عل��ى �آخر
التح�ض�يرات  ،حيث مت من خالل االجتماع
 ،عر���ض التعليم��ة ال�ص��ادرة ع��ن وزي��ر
الداخلي��ة و اجلماع��ات املحلي��ة و التهيئ��ة
العمرانية حول التح�ضري لهذا احلدث على
خمتلف امل�ستويات ،كما عرف اللقاء تدخل
خمتلف الفاعلني من �أع�ضاء اللجنة الأمنية
الذي��ن �أكدوا عل��ى اجلاهزي��ة التامة لكافة
امل�صال��ح لت�أمني و �ضم��ان ح�سن �سري هذا
املوعد الكروي القاري.
ومن��ذ �أزي��د من �شه��ر ،نظم��ت الع�رشات
م��ن املداهم��ات �س��واء م��ن ال�رشط��ة �أو
ال��درك الوطن��ي ،لأوكار اجلرمي��ة ،كعم��ل
ا�ستباق��ي ملنع ح��دوث �أي اختالالت �أمنية
قب��ل انط�لاق ال�شان ،حتى �ص��ارت عمال
روتيني��ا مي���س خمتل��ف الأحي��اء واملحاور
والأماك��ن ال�سياحية ،الت��ي كانت يف وقت
�ساب��ق ت�سجل نق�ص��ا يف التغطية الأمنية،
فيما �ص��ارت كل امل�سارات ال�سياحية تعج
بالعائ�لات وال�سياح املحليني �أو التون�سيني
وحت��ى الوف��ود الأجنبي��ة ،كم��ا �أ�صبحت
الدوريات الأمني��ة الراكبة �أو الراجلة جزءا
م��ن امل�شهد الع��ام وهو ما �أث��ار ا�ستح�سان
املواطنني.

نقل الأن�صار �إلى غاية �ساعات
مت�أخرة وتمديد �ساعات عمل
الترامواي
وقدم �أي�ضا مدير احلماية املدنية عر�ضا عن
جاهزية الأعوان و الأجهزة التي مت و�ضعها

ت�صوير ال�شريف قليب

وذك��ر وزي��ر ال�سياح��ة وال�صناع��ات
التقليدي��ة ،حمادي يا�سني� ،أن ال�شان فر�صة
ثمينة لإعادة وا�سرتج��اع مكانة ق�سنطينة
ال�سياحي��ة  ،حيث تزام��ن تنظيم احلدث مع
بعث م�رشوع درب ال�سياح التاريخي على
م�ساف��ة تزيد عن الكيلومرتين بني �صخور
�سريتا وف��وق وادي الرم��ال ،كما و�ضعت
�أخر الرتتيب��ات ال�ستالم فندق �سريتا بقلب
املدين��ة ،يف ح�ين �سيت��م تنظي��م معار�ض
لل�صناع��ات التقليدي��ة مبختل��ف الفن��ادق
وال�ساحات واملرافق العمومية وهي فر�صة
حتى ت�ستعي��د ق�سنطينة ،مثلما �أبرز ع�ضو
احلكومة �صورتها احل�ضارية وال�سياحية.
و�سجل��ت العدي��د من العملي��ات التنموية
والت��ي �ساهم��ت يف �إ�ضفاء مل�س��ة جمالية
عل��ى العدي��د من املح��اور والأحي��اء ،فقد
ا�ستفاد حي التوت من عملية تهيئة �شاملة
م�ست واجه��ات العم��ارات وكتامتها بعد
�سن��وات من الإهمال ،كما مت �إعادة االعتبار
للأر�صف��ة والطرقات على ط��ول املحاور

وبو�سط مدين��ة ق�سنطينة� ،رشع يف تهيئة
�ساحتي كركري وك��ذا البرا�ش بعد عقود
م��ن الن�سي��ان ،كم��ا ت�س��ارع امل�ؤ�س�سات
املنج��زة يف عملية ا�ستكمال �إعادة االعتبار
ل�شارع العربي ين مهيدي « طريق جديدة»
حتى يكون جاهزا قبل ال�شان ،كما يتم حاليا
�إعادة تهيئ��ة ج�رس مالح �سليمان وحميطه،
مع و�ضع م�صعد جديد ،فيما مت �إعادة تهيئة
الطرق��ات امل�ؤدي��ة من و�إىل مط��ار حممد
بو�ضياف ،ف�ضال عن حماور عديدة بو�سط
املدين��ة ،يف حني مت االعتن��اء �أكرث بالأماكن
ال�سياحي��ة �إذ يتم يف كل يوم تنظيف حمور

مع و�ضع �أنظمة �إنارة حديثة « الد» مبختلف
املحاور مع ت�سخري خلية ،تعمل ليال ونهارا
ا�ستع��دادا للتكفل ب��كل النقائ�ص للتدخل
يف �أي وقت.
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وزير ال�سياحة ي�ؤكد �أن ال�شان
فر�صة لمنح ق�سنطينة مكانتها
الم�ستحقة

م�شاريع تنموية و�إعادة اعتبار
لأحياء و طرقات و�ساحات مهملة
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وقبل �أ�شهر حتول��ت ق�سنطينة� ،إىل ور�شة
مفتوح��ة عل��ى خمتل��ف اجلبه��ات ،حي��ث
�رشع��ت ال�سلطات الوالئية يف �إعادة تهيئة
ملعب ال�شهيد حم�لاوي الذي حتول خالل
عام �إىل ف�ض��اء ريا�ضي مطاب��ق للمعايري
الدولية املعم��ول بها الحت�ض��ان مباريات
كروية ملختل��ف امل�ستويات ،علما �أن امللعب
ر�ص��د له غ�لاف مايل ق��ارب  160مليارا
كما �أن طاقته اال�ستيعابية تقدر بـ 22500
مقع��د ،كم��ا زود ب�أح��دث التجهيزات من
حيث الإنارة والأنرتنيت و�أنظمة ال�صوت،
ف�ض�لا عن �إجن��از كل املراف��ق ال�رضورية
اخلا�صة بو�سائ��ل الإع�لام وال�شخ�صيات
املهم��ة وقم��رات الت�صوير والب��ث املبا�رش
كما تغريت غرف املالب�س واملمرات ب�شكل
ج��ذري �أم��ا الأر�ضي��ة فقد ب��دت يف حلة
جي��دة ،و�أكد القائمون عليه��ا �أنها �ستكون
�صاحل��ة ومالئم��ة ملختل��ف الو�ضعي��ات
املناخية ،يف حني مت جتهيز  4مالعب مرافقة
حت��ى تتمكن املنتخبات م��ن التدرب ،وهو
عدد �أكرب مما طلبته الكنفدرالية الأفريقية.
وبد�أت اجله��ات القائمة على تنظيم احلدث
يف التح�ض�ير ال�ستقب��ال ال�ضي��وف على
م�ست��وى املراف��ق الفندقي��ة� ،إذ مت �إع��ادة
تهيئته��ا وجتهيزها مع التدقي��ق يف �أب�سط
اجلزئيات وهو ما وقف عليه وزير ال�سياحة
وال�صناع��ات التقليدي��ة يف زيارت��ه لهذه
املراف��ق ،حي��ث مت تد�شني فن��دق �ألك�سندر
مبدين��ة اخل��روب م��ن ت�صني��ف  3جن��وم
خ�صي�صا للح��دث� ،إذ �سي�ستقبل منتخبي
ال�س��ودان ومدغ�شقر كم��ا مت معاينة فنادق
نوفتي��ل واخليام ال��ذي �سي�ستقب��ل فريقي
املغرب وغان��ا ،فيما وق��ف الوزير والوايل
عل��ى �أدق التفا�صي��ل بكل الفن��ادق التي
بدت على �أمت اجلاهزية لتقدمي خدمات راقية
ل�ضيوف الوالية .

الرئي�سي��ة وحت��ى اجلانبي��ة �س��واء بعل��ي
منجلي �أو مدين��ة ق�سنطينة ،يف حني �رشع
يف حملة وا�سعة قبل �شهر يف �إزالة املظاهر
التي ت�شوه املناظر العامة �سواء التو�سعات
الع�شوائي��ة �أو التج��ارة الفو�ضوي��ة ،وهي
ظواه��ر ا�ستع�ص��ت على ال�سلط��ات طيلة
العقد الأخري.

l
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املقرتح��ة م��ن ط��رف هيئته ،ق��د جت�سدت
ميداني��ا ال�سيم��ا م��ا تعل��ق بتوف�ير النقل
للمواطن�ين م��ن خمتل��ف البلدي��ات وكذا
تنظي��م املعار���ض اخلا�ص��ة بال�صناع��ات
التقليدية واملنتجات املحلية ،منوها ب�رسعة
ا�ستجاب��ة ال�سلط��ات ،كما لف��ت �إىل �إعداد
فيديو �إعالم��ي للرتويج للحدث ،داعيا �إىل
��ضرورة موا�صلة العمل وف��ق هذا الن�سق
حت��ى ت�ستعي��د املدين��ة والوالي��ة دوره��ا
الريادي كعا�صمة لل�رشق اجلزائري.

والي ق�سنطينة للن�صر

ال�شان فر�صة للترويج لق�سنطينة
كوجهة �سياحية �أفريقية
ت�صوير ال�شريف قليب

وقال الوايل عبد اخلالق �صيودة ،يف ت�رصيح
للن�رص على هام�ش ،اليوم الدار�سي لقانون
املالية مبق��ر الوالية� ،أن ق�سنطين��ة على �أمت
اال�ستع��داد و اجلاهزي��ة ال�ستقبال �ضيوفها
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حت�سب��ا له��ذه البطول��ة و تخ���ص جه��از
الإ�سع��اف ،كما مت تن�صي��ب جلنة من قطاع
ال�صحة ملراقبة �س�ير املعدات امل�سخرة يف
امل�ست�شفي��ات و املراف��ق ال�صحي��ة املعنية،
م��ع تكليف مدي��ر النق��ل ب�ضم��ان تقدمي
�أف�ضل اخلدمات مبطار ق�سنطينة الذي يعد
الواجهة الأوىل ل�ضيوف املدينة ،مع و�ضع
خمط��ط لنق��ل الأن�صار و متدي��د �ساعات
العمل خل��ط الرتامواي �إىل منت�صف الليل،
فيما �ست��شرع مديري��ة ال�ش���ؤون الدينية
يف حملة حت�سي�سي��ة للم�ساهمة يف العمل
التح�سي�س��ي للمواطن�ين والأن�ص��ار ،مع
حثه��م على التحل��ي بال�سل��وكات احل�سنة
داخل وخارج امللعب.
و�سط��رت عل��ى امل�ستوى املحل��ي برامج
ثقافي��ة ،حي��ث �سيت��م ابت��داء م��ن تاريخ
 08جانف��ي �إىل غاي��ة  05فيف��ري وف��ق
جلن��ة الثقاف��ة باملجل�س ال�شعب��ي الوالئي،
تنظيم زي��ارات �سياحية للم��سرح للوفود
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الريا�ضية واملواطن�ين برفقة دليل �سياحي
ليال ونهارا ،كم��ا �سيتم عر�ض م�رسحيات
خا�صة باملنا�سب��ة ويتعلق الأمر مب�رسحيات
«عر�ض �صامت» وك��ذا م�رسحية «�صيف
�إفريقي» حتاك��ي تقاليد ال�شعب ومقاومته،
ف�ضال عن م�رسحية «�أبطال الكرامة» ،كما
�ستفت��ح �أبواب املتح��ف العمومي الوطني
�سريتا وك��ذا ق�رص �أحمد ب��اي» على مدار
كل �أي��ام الأ�سبوع مع برجمة زيارات لكل
الوفود الريا�ضية.

اهتمام للمجتمع المدني للحدث
و�إجماع على ا�ستغالل الفر�صة
ال�ستقطاب كل الأنظار
ومم��ا يلفت االنتباه بالوالي��ة ،هي املبادرات
وم�شارك��ة املجتم��ع امل��دين طواعي��ة يف
تق��دمي مقرتح��ات لإجن��اح احل��دث ،حي��ث
ن�صب��ت جمعي��ات وفاعل��ون يف املجتمع
املدين  ،خلية ملتابع��ة ال�شان ،على م�ستوى
املقاطعة الإدارية علي منجلي ،حيث ي�ؤكد
املكون املحل��ي يف الدميقراطية الت�شاركية
والتنمية املحلي��ة واملنتخب ببلدية اخلروب
ق��ارة م�صطفى خال��د� ،أن �إ��شراف الوالية
عل��ى احت�ضان جزء من احلدث ،يعد فر�صة
�أخ��رى للمجتم��ع امل��دين وامل�ؤ�س�س��ات

املنتخبة املحلية ،الكت�ساب خربة يف امليدان
الت�سويق��ي الإعالمي و الثقايف وال�سياحي
للإقليم ،مبا ي�ساهم يف التنمية املحلية.
ولف��ت املتح��دث� ،أن ال�ش��ان ال يختزل يف
م�ستطي��ل امللعب ،فهو مي���س جميع جوانب
الوالي��ة لأن��ه فر�ص��ة �إب��راز املكنون��ات
ال�سياحي��ة له��ا وبالتايل ميكنن��ا ا�ستقطاب
تدف��ق لل�سي��اح �إن مت ت�سوي��ق �ص��ورة
املدين��ة ب�شكل جيد ،كما م��ن �ش�أن احلدث،
بح�سب ال�سيد قارة م�صطفى� ،أن ي�ضاعف
االهتم��ام املركزي بالوالي��ة وهو ما يرتجم
مب�شاري��ع قطاعي��ة و�أغلف��ة مالي��ة ،م�شريا
�إىل �أن جمي��ع الفاعلني مطالب��ون بتكاثف
وتن�سي��ق اجلهود لإجناح ال�ش��ان من جميع
النواح��ي ،وحت��ى جل��ان الأحي��اء مطالب��ة
بتح�سي�س املواطنني للمحافظة على نظافة
املحي��ط وجتن��ب الظواه��ر ال�سلبي��ة �أثناء
احلدث ،كما للمنظمات الطالبية دور كبري
يف التن�شي��ط �أي�ضا �س��واء داخل امللعب �أو
حميطه �أو يف املدينة عموما.
ويرى املتح��دث� ،أنه ويف النهاي��ة ف�إن كل
اجلمعي��ات ميكنه��ا امل�ساهم��ة لأن الفائ��دة
�ستم���س اجلمي��ع وه��ي لي�س��ت �آني��ة ب��ل
�ستكون الحقة وم�ستمرة على الإقليم ،كما
�أن املجال�س املنتخبة لها دور كبري لت�سهيل
ن�شاطات ال�شباب� ،أم��ا اجلمعيات الثقافية

واحلرفي��ة فلها فر�صة من ذه��ب ،لتح�سني
�صورة الوالية ،دون احلديث عن اجلمعيات
العلمي��ة و�أ�صح��اب امل�شاري��ع ال�شباني��ة
وامل�ؤ�س�س��ات النا�شئ��ة ،داعي��ا ال�سلط��ات
املحلية� ،إىل التخفيف من الأعباء الإجرائية
لل�سماح بن�شاطات يف ال�ساحات العمومية
والهياكل التابعة للدولة واجلماعات املحلية
وذل��ك على الأقل خالل ف�ترة التي تتزامن
وتنظيم احلدث.
وي�ؤك��د رئي���س فدرالي��ة املجتم��ع املدين
عبد احلكي��م لفوالة�� ،شروع تنظيمه الذي
ي�ضم ما يزيد ع��ن  100جمعية� ،إىل تنظيم
خرج��ات ميداني��ة ولق��اءات مبا�رشة ،حلث
املنا�رصين على التحل��ي بالروح الريا�ضية
والتحلي بال�سل��وكات احل�ضارية ،وتفادي
التلف��ظ ب���أي �ألف��اظ تك��ون خارج��ة عن
الإطار الأخالقي والت�صفري على الأنا�شيد
الوطنية خالل املباريات.
ويب��زر املتح��دث ،وه��و منتخ��ب ببلدي��ة
ق�سنطين��ة� ،أن ال�ش��ان �أع��اد ق�سنطينة �إىل
الواجه��ة � ،إذ �أن احلدث كان فر�صة لإطالق
العدي��د م��ن امل�شاريع التنموي��ة وحمالت
النظاف��ة ،كما �أن احلدث وف��ق لفوالة ،منح
للمجتمع امل��دين فر�صة لإب��راز اقرتاحاته
ودوره الفع��ال يف تنظي��م �ش���ؤون احلي��اة
العام��ة ،م�شريا �إىل �أن الكث�ير من الأفكار

�سواء من الريا�ضيني واملنتخبات �أو ال�سياح
وزوار املدين��ة ،م��ن الوالي��ات املج��اورة،
م�ش�يرا �إىل �أن ملع��ب حم�لاوي قد حتول
�إىل حتفة معمارية كم��ا �أن مالعبه امللحقة
جاه��زة  ،مربزا �أن الدول��ة خ�ص�صت غالفا
مالي��ا معتربا حتى يك��ون جاهزا الحت�ضان
املباري��ات عل��ى كل امل�ستوي��ات ،كما من
�ش�أن هذا احل��دث ،وفق املتحدث� ،أن ي�سوق
ويروج لق�سنطين��ة كوجهة �سياحية للدول
الأفريقي��ة ،فه��ي متتل��ك كل املقوم��ات
احل�ضارية والتاريخي��ة التي جتعلها م�ؤهلة
لذلك.
و�أكد الوايل� ،أن منظم��ات املجتمع املدين،
ف�ض�لا ع��ن �أن�ص��ار الف��رق الريا�ضي��ة،
مطالب��ون بالتح�سي���س بق��وة لأهمية هذه
التظاه��رة الك�برى الت��ي تع��د اختب��ارا
حقيقيا ل��كان  2025الذي تر�شحت اجلزائر
الحت�ضانه من خ�لال تقدميها مللف قوي� ،إذ
البد م��ن العمل والتكثيف من من حمالت
الت�سويق والرتويج للمدينة داعيا الأن�صار
�إىل التحلي بالروح الريا�ضية داخل وخارج
امللع��ب واالمتناع ع��ن �أي �سل��وك �سلبي
 ،قب��ل �أن ي�ش�ير �إىل �أن ه��ذه احلركي��ة من
حيث النظافة والتهيئ��ة واالعتناء باملحيط
والتكف��ل بان�شغاالت املواطن�ين � ،ستبقى
على نف�س الن�سق بعد ال�شان ،م�ؤكدا تقدمي
خمتلف م�صالح الوالي��ة لكل الت�سهيالت
�سواء لأن�صار الف��رق �أو منظمات املجتمع
املدين .

رئي�س المجل�س ال�شعبي
الوالئــــــــــــي

تنظيم الحدث �سي�ساعد ق�سنطينة
على اال�ستفادة من م�شاريع
قطاعية كبرى
و�أك��د رئي�س املجل���س ال�شعبي الوالئي،
ع�ص��ام بح��ري� ،أن احت�ض��ان ق�سنطينة
للح��دث لي���س حم���ض �صدف��ة ،و�إمن��ا
يع��ود ملكانتها التاريخي��ة وتوفرها على
م�ؤه�لات يف خمتل��ف املج��االت ،وه��و
مامت العمل على تطوي��ره �أكرث من طرف
ال�سلط��ات املحلية مبرافقة م��ن منتخبي
املجل�س وك��ذا البلديات ،م�ش�يرا �إىل �أن

الوالي��ة ككل �ست�ستفي��د م��ن الن�س��ق
التنموي على كل الأ�صعدة.
ويربز املتح��دث� ،أن ق�سنطينة ا�ستفادت
م��ن تنظيم احل��دث عل��ى �أر�ضه��ا وهو
م��ا �ساه��م يف �إع��ادة االعتب��ار للملعب
بغالف م��ايل يق��ارب  160ملي��ار  ،مبا
�سيجعل املدين��ة قبلة لتنظي��م �أي حدث
ريا�ض��ي يف خمتلف املج��االت  ،يف حني
�أن تخ�صي���ص مبلغ  170ملي��ار للتنمية
املحلي��ة� ،سينعك�س �إيجاب��ا على خمتلف
الأحي��اء واملرافق العمومي��ة� ،إذ �سيمكن
م��ن التكفل بالكث�ير م��ن االن�شغاالت
ال�رضوري��ة لتح�س�ين النم��ط املعي�شي
للمواطنني.
وي��رى بح��ري� ،أن تهيئ��ة الطرق��ات
وحتديث الإنارة العمومية و�إعادة حت�سني
الواجهات ،ف�ضال عن التكفل بالنقائ�ص
على م�ستوى املن�ش���آت الفندقية و �إعادة
تهيئته��ا وجتهيزها ،يج�سد مب��د�أ التنمية
امل�ستدام��ة� ،إذ �أن ه��ذه العمليات موجهة
للمواطن�ين يف الأ�سا���س كم��ا �ستظ��ل
مك�سبا لل�س��كان والزوار لف�ترة ما بعد
ال�شان.
وي�ؤك��د رئي�س املجل�س ال�شعبي الوالئي،
�أن ق�سنطين��ة ب��د�أت ت�سرتج��ع عافيتها
وحركيته��ا ،فالوافدون عليه��ا يف تزايد
م�ستم��ر  ،كم��ا �أنها �ست�ستفي��د ال حمالة
م��ن م�شاريع جديدة عل��ى غرار الفنادق
وامل�شاري��ع اال�ستثماري��ة  ،م�ش�يرا �إىل
�أن الوالي��ة �ستع��رف �إن��زاال حكوميا يف
الفرتات املقبلة وهي فر�صة من �أجل �إعادة
بع��ث امل�شاريع املتعرثة  ،على غرار �إقامة
الدولة ومقر الوالية ف�ضال عن الطرقات
الوالئية املزدوجة نحو خمتلف الواليات،
وغريها م��ن العملي��ات ال�رضورية التي
تعد الوالية يف �أم�س احلاجة �إليها.
ويتوق��ع بح��ري� ،أن تك��ون الوالية قبلة
لل��زوار م��ن خمتل��ف والي��ات ال��شرق
اجلزائري وحتى التون�سيني خالل احلدث،
ال��ذي يعد فر�ص��ة للرتوي��ج ال�سياحي
والثق��ايف وبعث احلياة يف املدينة ال�سيما
ليال ،كما �أن �أكرب ا�ستمثار يف الفعاليات،
وف��ق املتحدث ،هو تغذي��ة الفكر املحلي
بثقاف��ة ا�ستقبال الأخر  ،م��ع اال�ستدامة
يف عمليات االعتن��اء باملحيط والنظافة
حت��ى ت�صب��ح روتين��ا يومي��ا ولي�س��ت
جم��رد ن�ش��اط مو�سم��ي يتوق��ف بع��د
انته��اء احلدث ،م�ؤك��دا �أن املجتمع املدين
الق�سنطين��ي على وعي ت��ام بامل�س�ؤولية
وهو ما جت�سد يف احلم�لات التح�سي�سية
املنظم��ة �إىل الي��وم ،داعي��ا املواطنني يف
خمتلف مواقعه��م مهما كانت ب�سيطة �أن
يكونوا على ق��در امل�س�ؤولي��ة والتنظيم
«الآن والحقا».

مدير ال�شباب والريا�ضة

م�ستوى التح�ضيرات تجاوز
المرافق الريا�ضية
وي�ؤك��د مدي��ر ال�شب��اب والريا�ضي��ة
ال�سعي��د حقا�ص يف ت�رصي��ح للن�رص� ،أن
التح�ض�يرات جت��اوزت م�ست��وى جتهيز
املرافق الريا�ضية  ،التي ي�ؤكد ب�أنها جاهزة
ب�أكرث مم��ا هو متوقع� ،إذ مت �إدراج تغيريات
فاقت املعايري ،التي و�ضعتها الكاف وهو
م��ا جت�س��د يف نظ��ام الإن��ارة العمومية
و�شبكة التغطية بالأنرتنيت « ويفي .»6
ومت وف��ق املتح��دث ،ت�سخري عدد معترب
م��ن م�ؤط��ري و م�سريي مراك��ز �سحب
تذاك��ر بع��د �أن مت توجيهه��م �إىل اجلزائر
العا�صمة من �أج��ل تلقي تكوين بت�سيري
العملي��ة ،يف حني يتم التن�سيق مع اللجنة
الوالئي��ة للتنظي��م و كذا مديري��ة النقل
من �أجل �ضب��ط �آخ��ر الروتو�شات لنقل
الأن�صار قبل �أو بعد انتهاء املباريات كما
�أكد �أن اللقاءات م��ع احلركة اجلمعوية و
ال�شباني��ة والريا�ضية ،ما تزال على �أعلى
درج��ة ملوا�صل��ة حم�لات التح�سي���س،
فالقواف��ل الإ�شهاري��ة والإعالمي��ة نحو
الأحي��اء والبلديات انطلقت ،كما مت جتنيد
العدي��د من الإط��ارات الن�سوية من �أجل
االت�ص��ال املبا�رش بالعائالت ق�صد حثهم
عل��ى ح�ضور املباري��ات لإ�ضفاء �صورة
جميلة على امل�ستوى املحلي.
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التقني زكريا جبور للنصر

مباراة ودية

بلماضي وقع العقد الجديد وملف عوار
في الطريق الصحيح

بلماضي مطالب بتغييرات
وأحبذ استدعاء شبان مثل
زولياني وبوعناني

املنتخب املحلي -غانا (اليوم �سا)17:

بوقرة يريد انت�صارا يف �آخر
بروفات"ال�شان"

�أنهى �أم�س ،رئي�س الفاف جهيد زفيزف ،الجدل القائم بخ�صو�ص م�ستقبل الناخب الوطني جمال بلما�ضي ،عندما ك�شف عن تجديده للعقد �إلى غاية
 ،2026وقال ":بلما�ضي وقع منذ مدة على ملحق ،ي�سمح له بتفعيل بند التجديد �إلى غاية  ،2026والحال �أي�ضا بالن�سبة لأع�ضاء طاقمه".
و�أ�ضاف زفيزف عند نزوله �ضيفا على
القن��اة الإذاعية الثالث��ة ":بلما�ضي مل
يتوقف ع��ن العمل ،وه��و مركز على
اال�ستحقاق��ات القادم��ة ،وال يعط��ي
�أهمي��ة لكل ما يق��ال بخ�صو�صه ،وال
يكرتث لالنتقادات التي طالته م�ؤخرا،
بل �أكرث م��ن ذلك ،جمال ي��درك جيدا
ما ينتظ��ره ،والبداي��ة ب"كان" كوت
ديفوار".
ومل يتوق��ف رئي���س الف��اف عن��د هذا
احلد":لق��د طرح علي ال�س���ؤال املتعلق
مب�ستقب��ل بلما�ض��ي وراتب��ه يف عدة
منا�سب��ات ،وجواب��ي كان وا�ضحا ب�أن
بلما�ض��ي �سي�ستم��ر معن��ا ،لقد وقع
عل��ى عق��ده �إىل غاي��ة  ،2026وهناك
�أه��داف وا�ضحة يف "كان � ،"2024أين
�سيكون لن��ا لقاء �آخر ،و�أما بخ�صو�ص
الرات��ب ،ف�إنه ينال راتب��ا يليق بالعمل
ال��ذي يقوم به ،فه��و ال يتقا�ضى �أجرا
منخف�ض��ا ،وال يتح�ص��ل عل��ى قيمة
مبالغ فيها ،هناك من يقيم عمله وراتبه
م�ستحق".
و�أ�ض��اف يف ه��ذا اخل�صو���ص ":كل
املداخي��ل جتنيه��ا الف��اف ع��ن طريق
املنتخ��ب الوطن��ي ،وثقتن��ا كبرية يف
الطاقم الفني بقيادة بلما�ضي ،ونتمنى
�أن تك��ون ال�سن��ة اجلاري��ة �أف�ضل من
�سابقتها ،و�أما بخ�صو�ص من يتحدثون
عن كون الو�ضعي��ة املالية للفاف غري
مريحة فه��ذا خط�أ ،ب��ل العك�س متاما،
و�أكرث من ذلك منتلك عدة عقود متويل،
وهن��اك م��ن نح��ن ب�ص��دد التفاو�ض
معه��م ،ومنذ قدومي قلت �إننا �سنعمل
على تنويع م�صادر التمويل".

�أنهينا ملفات لمزدوجي الجن�سية
ومو�ضوع �شعيبي مختلف

فيف��ري املقب��ل� ،سيتم خالل��ه الف�صل
يف هوية البلد ال��ذي �سيعو�ض غينيا،
وو�ضعنا ملفا متكامال".
ومل يتوقف رئي�س الفاف عند هذا احلد،
ب��ل �أكد �رضورة تواج��د متثيل جزائري
يف الكاف ،وقال" اجلزائر حتتاج لتمثيل
يف املكتب التنفي��ذي للكاف وهو �أحد
الأهداف امل�سطرة خالل عهدتي" ،كما
�أ�ش��ار �إىل قدوم �أنفانتين��و �إىل اجلزائر،
وقال�":أنفانتين��و �سيك��ون حا�رضا يف
"ال�شان" ،وهن��اك اتفاقية بيننا ،خا�صة
على م�ستوى جمال تطوير كرة القدم،
م��ن بينه��ا م��شروع "�سب��ور وورد"
والذي توقف من خم�س �سنوات".

حتدث رئي�س الفاف عن ملف الالعبني
مزدوجي اجلن�سي��ة ،عندما قال":جنحنا
يف �إنهاء عدة ملفات متعلقة بالالعبني
مزدوج��ي اجلن�سي��ة ،نح��ن نعم��ل يف
�صم��ت و�رسي��ة تام��ة بالتن�سي��ق مع
الناخب الوطني ،وال نريد الك�شف عن
جميع �أوراقنا".
ورد عل��ى �س�ؤال متعل��ق بجديد ملف
ع��وار و�آيت ن��وري وغوي��ري� ":آيت
ن��وري وع��وار معنا ،مل��ف ح�سام يف
الطريق ال�صحيح ،وهناك حمادثات مع
غويري ،لك��ن ال وجود ل�شيء ر�سمي
�إىل غاية الآن".
ووا�ص��ل ":ملف �شعيب��ي خمتلف عن
بقية الالعبني ،لأنه ال يحتاج �إىل تغيري
جن�سيته الريا�ضية".

جاهزون لـ"ال�شان" وملف "كان
 "2025لم يح�سم بعد
�أك��د رئي���س الف��اف جم��ددا ،جاهزية

اجلزائ��ر الحت�ض��ان بطول��ة �إفريقي��ا
لالعبني املحليني ،عندما قال ":جاهزون
الحت�ض��ان بطول��ة �إفريقي��ا لالعب�ين
املحلي�ين ونح��ن عل��ى �أمت اال�ستعداد،
والأ�شغ��ال انته��ت عل��ى م�ست��وى
كل املالع��ب ،وال��كاف رفع��ت جميع
التحفظات ،وبعيدا عن العاطفة اجلزائر
متتل��ك كل الإمكانيات لإجناح العر�س،
كم��ا تعلمون كنت مناج�يرا للمنتخب
مكل��ف بالأمور املتعلق��ة باحلجوزات
عل��ى م�ست��وى الفن��ادق ومالع��ب
التدريب��ات ،وم��ا ه��و خم�ص���ص
ل"ال�ش��ان" �أف�ض��ل بكث�ير" ،م�ضيفا
� ":إجن��اح العر�س الق��اري م�س�ؤوليتنا
جميعا ،و�أنا عل��ى يقني ب�أننا �سنك�سب
الرهان".
وختم حديثه بالتطرق �إىل ملف تنظيم
"كان  ،"2025وقال ":مل يتم احل�سم يف
ملف تنظيم "كان  ،"2025كما تعلمون
هناك اجتماع مكت��ب تنفيذي يوم 10

رغم تزامن املوعد مع قرعة مونديال الأندية

ح�ضور �أنفانتينو �إىل جانب موت�سيبي يف افتتاح
ال�شان م�ؤكد

�سيك��ون رئي���س االحتادي��ة الدولي��ة
لكرة القدم جياين �أنفانتينو على ر�أ�س
�ضي��وف اجلزائر يف حفل افتتاح بطولة
�إفريقيا لالعبني املحلي�ين ،رغم تزامن
هذا املوعد مع قرع��ة مونديال الأندية،
املقررة ه��ي الأخرى بتاريخ  13جانفي
اجلاري.
وع�بر البع�ض يف اجلزائ��ر عن تخوفه
من �إمكاني��ة غياب رئي���س الفيفا عن
املب��اراة االفتتاحي��ة ،الت��ي �ستجم��ع

اخل��ضر مبنتخب ليبيا ،عل��ى اعتبار �أنه
مطالب بالإ��شراف على عملية القرعة
املتعلقة مبونديال الأندية ،غري �أن رئي�س
جلنة تنظي��م بطول��ة "ال�ش��ان" ر�شيد
�أوكايل �س��ارع لطم�أنة اجلميع �صبيحة
�أم���س ،بخ�صو���ص تواج��د �أنفانتين��و
مبلع��ب براق��ي بتاري��خ  13جانف��ي،
كون��ه ال يود ت�ضيي��ع فر�صة مقا�سمة
اجلزائري�ين فرحة االحتف��ال باحت�ضان
ثاين �أك�بر البط��والت الإفريقية ،بعد
نهائيات ك�أ�س الأمم.
وتلق��ت الهيئ��ات الريا�ضي��ة الوطنية
وعدا من رئي�س االحتادية الدولية لكرة
الق��دم بالتواجد باجلزائر قبل تاريخ 13
جانف��ي� ،إذ �سيك��ون �أنفانتينو حا�رضا
بحف��ل افتت��اح الن�سخ��ة ال�سابعة من
بطولة "ال�ش��ان" �إىل جانب العديد من
ال�شخ�صي��ات الريا�ضي��ة املهمة ،على
غ��رار رئي�س الكونفدرالي��ة الإفريقية
لك��رة الق��دم باتري���س موت�سيب��ي،
املنتظ��ر قدوم��ه ي��وم  10جانف��ي،
ا�ستع��دادا لالجتم��اع املق��رر باجلزائر
مع �أع�ضاء املكت��ب التنفيذي ور�ؤ�ساء
االحت��ادات الوطنية ،م��ن �أجل مناق�شة

لم �أختر ب�سكري وجلبنا بن �ستيتي
للذهاب �إلى المونديال
فند زفيزف الأخبار املتداولة عن كونه
وراء قرار تعي�ين م�صطفى ب�سكري،
واالنتق��ادات الت��ي طالت��ه ب�سبب هذا
اخليار ،عندم��ا قال ":اختي��ار ب�سكري
مل يكن قرارا فردي��ا ،بل جاء بناء على
عدة خطوات ،كم��ا تعلمون لقد عملنا
يف ه��ذا امللف ب��كل �شفافية من خالل
فتح مناق�صة ،الختيار من لديه �أف�ضل
م�رشوع ،كل �شيء موثق وفق �رشوط
معين��ة ،وو�ضعنا خارط��ة طريق بناء
عل��ى دفرت ��شروط �إن �ص��ح التعبري،
و��ضرورة حيازة املرت�ش��ح على �سرية
ذاتية ثرية ،كانت هن��اك � 8أ�سماء ،قبل
�أن تخت��زل القائم��ة يف ثالث��ة تقنيني،
وهناك جلنة م��ن قامت بالتحاور معهم
عن طري��ق مقابالت مبا�رشة ،وهنا �أود
الت�أكيد على نقطة مهمة ،تتمثل يف �أنه
ال يوجد من يحقق الإجماع".
و�أ�ضاف":املدير الفني اجلديد �سيعر�ض
ع��ن قري��ب م�رشوع��ه عل��ى و�سائل
الإعالم ،وهذه نقط��ة مهمة ويجب �أن
يع��رف ال�شعب اجلزائ��ري كل �صغرية
وكبرية" ،كما ع��رج للحديث عن قرار
تعي�ين ب��ن �ستيت��ي مدرب��ا للمنتخب
الن�سوي ،وق��ال ":بن �ستيت��ي �إ�ضافة
نوعية لك��رة القدم الن�سوي��ة ،بالنظر
�إىل �سريت��ه الذاتي��ة ،لق��د عمل على
م�ستوى �أف�ض��ل الأندية الأوروبية يف
هذا املجال ،لقد كنت على ات�صال معه

ملف االحتراف يناق�ش على �أعلى
م�ستوى

كوكبو يعود ودمان يركن للراحة

تدريبات ال�سنافر قد تنقل
�إىل اخلروب

بع�ض امل�سائل املتعلق��ة بتطوير الكرة
الإفريقية.
جدير بالذك��ر� ،أن العديد م��ن الوجوه
الريا�ضي��ة املعروف��ة عل��ى م�ست��وى
الق��ارة ال�سمراء� ،ست�سج��ل ح�ضورها
مبلع��ب براق��ي عل��ى هام���ش حف��ل
االفتت��اح بعد �أن تلقت دع��وة ر�سمية
من م�س�ؤويل الكاف وحتى ال�سلطات
اجلزائرية الباحثة عن �إجناح هذا العر�س
�سمير .ك
القاري.

•" طاقم بوقرة متكامل و�أنتظر منه التتويج بال�شان
• مل �أطعن يف قرار تعيني ب�سكري مديرا فنيا

منذ م��دة ،والهدف من جلبه هو الت�أهل
�إىل املونديال".

مل يت��وان رئي���س الف��اف يف الت�أكي��د
على ��ضرورة مراجعة ملف االحرتاف
يف اجلزائ��ر ،مثلما ��صرح م�ؤخرا وزير
ال�شب��اب والريا�ض��ة عب��د ال��رزاق
�سبق��اق ،عندم��ا قال ":االح�تراف منذ
اعتم��اده يف  2010والأم��ور مل تكن
ت�سري بال�ش��كل املطل��وب ،وم�رشوع
�إع��ادة النظر يف االح�تراف يوجد على
�أعلى م�ستوى".
و�أ�ض��اف ":ج��ل الأندي��ة تع��اين م��ن
الناحية املادية� ،إال الف��رق التي ترعاها
��شركات توج��د يف و�ضعي��ة مريحة،
لكن هناك خلل على م�ستوى الت�سيري،
ونح��ن كفدرالي��ة ن��ويل �أهمية كبرية
لعام��ل التكوين ،بدلي��ل �أن �أكادمييات
خمي���س مليان��ة ،بلعبا���س وتلم�س��ان
ر�أت النور ،ونحن نعمل على م�رشوع
�أكادميية يف اجلنوب".
ووا�صل حديثه يف املو�ضوع بالتطرق
�إىل مل��ف حق��وق البث ،وق��ال ":منذ
قدومي �س��دد التلفزيون العمومي 37
باملئ��ة من حق��وق البث ،لق��د كان يل
لقاء مع جلن��ة من التلفزيون العمومي،
و�سنحاول �إيج��اد حلول م�ستقبال ،لأن
هن��اك فرق تعت�بر �أموال حق��وق البث
م�صادر متويل".
كما عرج زفيزف للحديث عن م�رشوع
"ال�سوب��ر ليغ" ،وق��ال" ":ال�سوبر ليغ"
مناف�س��ة جديدة ونح��ن ننتظر �صدور
القان��ون الذي �سي�سريه��ا ،ودون �شك
�ستكون �أف�ضل من رابطة الأبطال".
وخت��م رئي���س الف��اف ت�رصيحات��ه
بالإ�ش��ارة �إىل مو�ض��وع اللقاء الودي
م��ع املنتخب الفرن�س��ي ،وقال":املباراة
الودي��ة �أم��ام املنتخ��ب الفرن�س��ي مل
تر�سم بعد ،كما تعلمون رئي�س االحتاد
الفرن�س��ي �أنهى م�ؤخرا فقط املونديال،
وه��و م��ا مل يجع��ل الوق��ت منا�سب��ا
للحديث عن هذا اللقاء".
حمزة�.س

يتجه مدرب النادي الريا�ضي الق
�سنطيني ،خري الدين م�ضوي �إىل نقل تدريبات
نهاي��ة الأ�سبوع �إىل ملعب عابد حم��
داين يف اخلروب ،ب�سبب تنظيم حفل غنائي
للرتوي��ج لبطول��ة �إفريقيا لالعبني
املحليني هذا الأربع��اء ،مبلعب ال�شهيد بن عبد
املال��ك رم�ضان ،وهو ما جعل التقني
ال�سطايفي يطلب من القائمني على �ش�ؤون
ال�شب��اب بالبح��ث عن ملعب �آخ��ر،
وا�ش�ترط �أن يتوفر على الإن��ارة ،لأنه يريد
الت��درب علي��ه يف ال�سهرة ،عل��ى ا
عتبار �أنه �سي�رشع يف العم��ل مبعدل ح�صتني
يوميا.
يح�
�دث
هذا،
يف
الوقت الذي را�سلت
فيه �إدارة ال�سنافر ال�سلطات املحلية لوالية
ق�سن
طينة،
والر
ابطة املحرتفة وجلنة الت
حكيم لرت�سيم ودية مدغ�شقر يوم اخلمي�س،
خا�صة و�أن برجمة لقاء من هذا النوع
يت
طلب
احل
�صول على املوافقة الر�سمية.
من جهة أ�خرى ،عاد �سهرة اخلمي�س ال
دويل البنيني كوكبو �إىل ق�سنطينة ،على �أن
ي�ست�أنف التدريب��ات اليوم مع املجم
وعة ،يف وقت حت�صل فيه املهاجم دمان على
راحة
ملدة ثالثة �أيام ،ب�سبب معاناته من زكام حاد.
حمزة�.س
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يواج��ه الي��وم ،املنتخب الوطن��ي املحلي منتخ��ب غانا على ملع��ب "نيل�سون
ماندي�لا" بداية م��ن ال�ساعة اخلام�سة م�س��اء ،وهي املواجه��ة التي ي�رص فيها
امل��درب جميد بوقرة على العودة �إىل �سك��ة االنت�صارات ،لكونها �آخر حمطة
حت�ضريي��ة ،قب��ل دخول غمار املناف�س��ة الر�سمية يوم  13جانف��ي اجلاري �أمام
منتخب ليبيا ،خا�صة و�أن رفقاء رحماين �سجلوا تعادلني يف �آخر موعدين �أمام
كل م��ن موريتانيا وال�سنغ��ال ،وكان ذلك خالل الرتب���ص الأخري الذي �أجري
مبدينة عنابة.
وا�ستغ��ل بوق��رة ح�ص�ص املعاينة التي برجمها على م��دار �أيام الرتب�ص الذي
انطل��ق يوم  2جانفي املا�ض��ي ،من �أجل الت�أكيد على �أهمي��ة ودية غانا ،وذلك
ال�ستعادة الثقة يف النف���س ،بعد مرحلة ال�شك والتعادلني الأخريين ،حيث �أكد
م�صدر من داخل ترب�ص اخل�رض ،ب���أن "املاجيك" قال لالعبني باحلرف الواحد":
�أري��د ف��وزا ب��الأداء والنتيجة" ،وهو م��ا يعترب ر�سال��ة قوية للجمي��ع� ،سواء
املناف�سني يف بطولة �إفريقيا للمحليني".
ووا�صل بوقرة حديثه بكلمات قوية ،عندما قال ":التاريخ يحتفظ ب�أن �أول لقاء
لع��ب يف ملعب نيل�سون مانديال ،ذلك الذي �سنخو�ضه �أمام غانا ،ما يعني �أنه
يجب �أن يتذكر اجلميع هذه املب��اراة ،ويتحدثون عنها كوننا حققنا فوزا بالأداء
والنتيجة".
و�أك��د بوق��رة على نوعي��ة املناف���س ،الذي يعترب م��ن بني �أف�ض��ل املنتخبات
امل�شارك��ة يف "ال�شان" ،ما يجعل اللقاء مهما من الناحية الفنية ،دون �أن نن�سى
عامل التنقل املبكر لـ"بالك �ستارز" �إىل اجلزائر ،والذي ي�ؤكد نواياهم يف لعب
الأدوار الأوىل ،مثلما �رصح به مدرب منتخب غانا.
كما ا�ستغل بوقرة الن��دوة ال�صحفية التي ن�شطها �أم�س ،للحديث عن الأجواء
ال�سائ��دة داخ��ل اخل�رض ،وقال ":الأج��واء ال�سائدة داخل املنتخ��ب تب�رش باخلري،
�صحيح هناك بع�ض الإ�صابات ،ولكن الطاقم الطبي يقوم بالواجب ،نحن على
موعد مع مواجهة ودي��ة �أمام منتخب غانا ،والتي تعترب يف غاية الأهمية ،لقد
تعمدت اختيار املناف�س ،وقمنا مبعاين��ة عدة �أ�رشطة ،وننتظر ح�ضور اجلمهور
بقوة ،لأن دورهم مهم يف "ال�شان".
و�أ�ضاف ":ال �أريد التعليق على خ�سارة منتخب املوزمبيق �أمام رديف مولودية
اجلزائ��ر ،لأن املباري��ات ال تت�شابه ،وما يهمني ه��و �أن تكون املجموعة جاهزة،
والهدف يبقى لقب ثاين بعد املحقق يف قطر يف بطولة العرب".
من جه��ة �أخرى ،اتخذت جلنة التنظيم املكلف��ة بالتح�ضري لودية اليوم ،بع�ض
الإج��راءات ،وذلك لت�سهي��ل عملية تواجد الأن�ص��ار يف املدرجات ،من خالل
توف�ير حاف�لات لنقل الأن�ص��ار من �ساح��ة "ال�سابالت" مبا��شرة �إىل ملعب
نيل�س��ون مانديال ،عل��ى �أن تكون الع��ودة �أي�ضا بنف�س الكيفي��ة ،مع الت�أكيد
على عدم ال�سماح لل�سيارات بالولوج �إىل حظرية امللعب ،وذلك لتفادي حركة
االزدحام.
حمزة�.س

الإ�صابات تخلط ح�سابات "املاجيك"

�أخلط��ت كث��رة الإ�صاب��ات الت��ي تعر���ض
له��ا العبو المنتخ��ب الوطني� ،س��واء قبل
�أو �أثن��اء الترب���ص التح�ضي��ري الحال��ي
ح�ساب��ات الم��درب مجي��د بوق��رة ،حيث
�أكدت م�صادر م��ن داخل الت�شكيلة للن�صر،
ب�أن كل من المدافع �شعيب كداد والمهاجم
�أيم��ن محيو���ص ان�ضم��ا �إل��ى قائم��ة
الم�صابي��ن ،والت��ي تعرف تواج��د كل من
�أيوب عبد الالوي و�إ�سالم بكير ،وبدرجة
�أقل ح�س��ام الدين ميرازيق الذي تح�سنت
حالت��ه ،دون �أن نن�س��ى طاهر الذي اندمج
في التدريب��ات الجماعية �سهرة الأربعاء،
وه��و م��ا جع��ل الطاق��م الفني ف��ي موقف
مح��رج ،ال�سيما و�أنه يري��د االعتماد على
الت�شكيلة المثالية ولو ل�ستين دقيقة.
وح�س��ب ذات الم�ص��ادر ،ف���إن بوقرة عقد
�أم���س اجتم��اع عم��ل م��ع �أع�ض��اء الطاقم
الطبي ،من �أجل الت�أكد م��ن العنا�صر التي
يمك��ن االعتم��اد عليه��ا ف��ي لق��اء الي��وم
م��ن بي��ن الالعبي��ن الم�صابي��ن ،ول��و �أن
كل الم�ؤ�ش��رات توح��ي ،ب���أن "الماجي��ك"
ل��ن يج��ازف بالع��ب غي��ر جاه��ز بن�سبة

مائ��ة بالمائة في لق��اء ودي ،ما قد يكلفه
خ�سارة خدماته في مواجهة ر�سمية.
وكان بوق��رة بالتن�سي��ق م��ع م��درب
الحرا���س محم��د بن حم��و ،ق��د ف�صال في
هوي��ة الحار�س رقم واح��د ،ويتعلق الأمر
بالحار���س قن��دوز ،وه��و ال��ذي �سي�شارك
ف��ي لقاء اليوم� ،إلى جان��ب تواجد بلخيثر
عل��ى الجه��ة اليمنى ولعواف��ي على الجهة
الي�س��رى ،فيم��ا ل��م يف�صل بعد ف��ي هوية
ثنائي المحور ،وبع�ض المنا�صب الأخرى،
بالنظر �إل��ى م�شكلة الإ�صاب��ات ،و�إمكانية
عدم م�شاركة كداد وعبد الالوي ،ما يجعل
حاليا دهيري وبلعيد فقط متاحان� ،إال �إذا
كان للطاقم الطب��ي ر�أي �آخر ،ومن ال�ضوء
الأخ�ضر لبوقرة بخ�صو�ص الم�صابين.
يحدث ه��ذا ،في الوق��ت ال��ذي يعتبر كل
من مزي��ان وذبيح وعريب��ي ثالثي الخط
الأمام��ي المرتق��ب ف��ي ودية الي��وم ،على
�أن يتمك��ن الخط الأمامي من ت�سجيل �أكبر
عدد من الأه��داف �أمام مناف�س ال ي�ستهان
به.

حمزة�.س

دعا المدرب زكريا جبور الجماهير �إلى الم�ساهمة في �إنجاح دورة بطولة �إفريقيا لالعبين المحليين،
المقرر �أن تعطى �إ�شارة انطالقتها بعد �أيام ،ما ي�ضمن تقوية ملف تر�شح الجزائر الحت�ضان نهائيات الن�سخة
 35من ك�أ�س �أمم �إفريقيا لعام  ،2025وقال التقني الحامل لأعلى �شهادات التدريب الأوروبية في حوار مع
الن�صر� ،إنه يتمنى جنوح الناخب الوطني جمال بلما�ضي ،لتغييرات تنه�ض بم�ستوى الخ�ضر ،محبذا اللجوء
�إلى ا�ستدعاء بع�ض ال�شبان على غرار عوار و�شعيبي و�آيت نوري و�أي�ضا الثنائي الواعد �إيدي زولياني العب
تولوز وبدر الدين بوعناني متو�سط ميدان ني�س.

الالع��ب ال�رسي��ع ،فالثنائ��ي دميبيلي
ومو�سياال مل يجدا الفراغات املطلوبة
ال�ستغ�لال �رسعتهم��ا الكبرية ،وهذا
كل��ه ب�سب��ب الفك��ر الدفاع��ي جل��ل
املدربني تقريبا ،كما �أود �إ�ضافة �شيء
�آخ��ر ،وهو اعتماد بع���ض املدربني يف
مب��اراة واحدة على ع��دد من اخلطط
التكتيكية واالنتق��ال بينها ب�سال�سة
كب�يرة ،وه��ذا كل��ه ب�سب��ب الن�ضج
الكبري لالعب�ين ،الذين يتما�شون مع
كل التعليمات والأفكار املقدمة لهم.

غيابنا عن
املونديال �أ�ضاع
عنا فر�صة الو�صول
لأبعد حمطة

*بداي��ة نتح��دث مع��ك بخ�صو���ص مي�سي نال �سب��ع كرات ذهبية حمققا
موندي��ال قط��ر ،كي��ف ت��رى تتويج رقم��ا قيا�سي��ا م��ن ال�صع��ب ك�رسه،
منتخب الأرجنتني؟
واعت�بره �أف�ض��ل الالعب�ين على مر
جم��ال بلما�ضي ق��ام بعمل كبري
التتوي��ج �أك�ثر م��ن
التاريخ ،ولكن للأمانة ليونيل
وو�صل باملنتخب �إىل م�ستوى عال،
مل يك��ن �أف�ض��ل العب��ي
من خالل الفوز ب��كان  ،2019ولكن
منطق��ي ،ولق��اء الالعب رقم
كان
ال�سعودي��ة
"التانغ��و" يف ه��ذه
�رصاحة كنت �أمتن��ى �أن ي�سلم امل�شعل
 10مل يعد له
الف��وز،
مفت��اح
الدورة ،فالف�ضل
ل�شخ�ص �آخر ،ومع بقائه فهو مطالب
خا�ص��ة م��ن اجلان��ب وجود يف �أدبيات الكرة
يف التتويج يعود
بالقي��ام بتغي�يرات جذري��ة ،وه��ذا
ا لب�سيكو لو ج��ي ،
بدرج��ة �أك�بر
م��ن خالل �ضخ دم��اء جدي��دة �شابة،
احلديثة
فمنتخ��ب "التانغ��و"
للحار���س مارتينيز
باملوازاة مع تقدم �سن بع�ض الركائز،
امتل��ك فريق��ا متكام�لا
ولدي ماري��ا ،ولكن
خا�صة على م�ست��وى خطي الو�سط
مقارن��ة بالبقي��ة ،وه��ذا من
هذا لي���س �إنقا�صا لقيمة *ه��ل املنتخ��ب الوطن��ي �أ�ض��اع عل��ى والهجوم.
خ�لال حيازته عل��ى حار���س رائع و مي�سي ال��ذي هو �أ�سط��ورة حقيقية ،نف�س��ه م�شارك��ة تاريخي��ة لعدي��د *بلما�ضي ي�ستعد ل�ضخ دماء جديدة *ما ه��ي ر�سال��ة للجمه��ور اجلزائري
خ��ط دف��اع �صل��ب ،وحت��ى و�س��ط وا�ستح��ق �إنه��اء م�ش��واره ال��دويل املعطي��ات� ،أبرزه��ا �إقام��ة ه��ذا م��ن خ�لال ا�ستدع��اء عنا�ص��ر ،يف قبي��ل انط�لاق ال�شان وه��ل اجلزائر
امليدان �أعجبني كثريا يف وجود العب بالف��وز بلق��ب ك�أ���س الع��امل ،الذي املوندي��ال ببل��د عرب��ي ويف م�ساندة �شاكلة عوار و�آيت نوري و�شعيبي ،هل قادرة على الفوز ب�شرف تنظيم كان
جماهريية قوية ؟
ه���ؤالء ق��ادرون على جل��ب الإ�ضافة  2025؟
مبوا�صفات "ماكالي�ستار" ،دون ن�سيان ي�ضاف �إىل ك�أ�س كوبا �أمريكا.
املرجوة؟
الهج��وم الق��وي بقي��ادة مي�سي ودي *ماذا عن املوهبة مبابي وو�صوله �إىل عك���س الن�س��خ
ه��ذه فر�ص��ة ثانية بعد �ألع��اب البحر
ماري��ا وال�رسي��ع �ألفاري��ز ،فمقارن��ة  12هدف��ا م��ن �أ�ص��ل م�شاركتني فقط ال�سابق��ة ،كان��ت
�أح�س��ن �إ�سرتاتيجي��ة يف الوقت الأبي���ض املتو�سط ،من �أج��ل الت�أكيد
الربازيل (�سج��ل � 4أهداف يف موندي��ال رو�سيا الفر�ص��ة مواتي��ة مونديال قطر
احلايل هي ا�ستدعاء ال�شبان ،على �أحقيتنا وا�ستعدادنا لتنظيم �أكرب
مبنتخبات �أخ��رى ،على غرار
الأرجنتني كانت الأج��در ،بالنظر �إىل  2018و� 8أهداف يف مونديال قطر) ؟ �أم��ام منتخبن��ا
مثلما فعلن��ا �سابقا مع التظاه��رات الريا�ضية ،فنح��ن لدينا
�أف�ضل الن�سخ
ريا�ض حمرز ،حيث كل امل�ؤه�لات م��ن مالع��ب وفنادق
االن�سجام املوجود يف كل اخلطوط.
كيلي��ان العب م��ن ط��راز رفيع ولو للو�ص��ول �إىل ولقاء ال�سعودية مفتاح
*هل فاز املنتخ��ب الأف�ضل بالدورة ،ينجو م��ن �شبح الإ�صاب��ات �سيكون �أبعد حمطة ممكنة،
جلبن��اه للخ�رض من و�شبكة موا�ص�لات ،و�أنتظر الكثري
تتويج
وم��ا ر�أيك يف �إث��ارة وت�شوي��ق املباراة خليف��ة مي�س��ي ورونالدو ،ف�لا �أحد ومل��ا ال الب�صم على
نادي لي�س�تر �سيتي ،م��ن "ال�شان" ،من �أج��ل الفوز ب�رشف
النهائية؟
ميتل��ك م�ست��واه يف الوق��ت احل��ايل ،م�شارك��ة تاريخي��ة،
الأرجنتني
ومل يك��ن معروفا ،غري تنظي��م كان  ،2025وله��ذا �أمتنى من
حقيق��ة موندي��ال قط��ر  2022كان و�أتوق��ع �أن يك��ون �أف�ض��ل الع��ب خا�ص��ة و�أن البطول��ة
�أن��ه تط��ور م��ع املنتخب ،اجلمه��ور اجلزائ��ري �أن يدع��م ه��ذه
الن�سخ��ة الأف�ضل ع�بر التاريخ ،فقد فرن�سي يف كل الأوق��ات ،فهو ميتلك �أقيمت ببلد عربي ،وكانت
ال��ذي كان ل��ه الف�ضل �أي�ضا البطول��ة بكل ما �أوتي م��ن قوة ،وملا
حمي رغم �صغر �ستعرف ح�ض��ورا جماهريي��ا قيا�سيا يف و�صول��ه فيما بع��د �إىل ال�سيتي ،ال يقدم �صورة جميلة عنا وعن بلدنا،
بلغ��ت الإث��ارة يف املب��اراة اخلتامي��ة كل �ش��يء ون�ضجه رّ
للجزائريني ،ولك��ن للأ�سف حدث �أن��ا �أحبذ ا�ستدعاء �شب��ان ،يف �شاكلة وواث��ق �أنن��ا �سنح�ترم اجلمي��ع ،ويف
ذروته��ا ،فعندما تك��ون فائزا بهدفني �سنه ،ويف قطر كان
م��ا مل يك��ن يف احل�س��ان يف فار�س �شعيبي العب تولوز ،فالأخري مقدمته��م منتخب الكام�يرون الذي
نظيفني �إىل غاية الدقيقة  ،80وينجح �صاح��ب الف�ض��ل
جمهورنا
لقاء الإي��اب �أمام منتخب �أراه بع��د ثالث �سن��وات يف باري�س �سيحظى بكل الرتحاب.
بعده��ا املناف���س يف تعدي��ل النتيجة يف الو�ص��ول �إىل
الكامريون� ،إذ �أ�ضعنا �س��ان جريم��ان �أو فري��ق �آخ��ر قوي* ،ه��ل �صحيح �أنك��م طعنت��م يف قرار
بتل��ك الطريقة فتل��ك هي حالوة كرة النهائ��ي ،رغ��م يحرتم ال�ضيوف
تذك��رة الت�أه��ل يف وكذا زميل��ه الآخر يف نف���س النادي تعيني م�صطفى ب�سكري مديرا فنيا ؟
الق��دم ،وهذا من �أب��رز الأ�سباب التي امت�لاك الديك��ة
و�سيقدم �صورة
�آخر الثواين ،وهو ما �إي��دي زولي��اين ال��ذي
جعلت ه��ذه الريا�ضة الأك�ثر متابعة ،لالعب�ين مث��ل
هذا ك��ذب ،ومن ق��ام بن�رش
جميلة عن بلده
جعل الإق�صاء �صعبا متت ترقيت��ه م�ؤخرا �إىل
على العموم ا�ستمتعنا جميعا بنهائي كوم��ان ودميبيلي ،هو
ه��ذا ال��كالم هدف��ه
الكرة
ومري��را ،ولكن هذه هي
ل
ا
الفري��ق
يف
وهو
أول
ألقاب،
رائع ،وال �أعتقد �أن �أحدا قد توقع مثل مربمج للفوز وال
��ضرب العالق��ة
�أن�صفت مي�سي
ك��رة الق��دم ،وعلين��ا طي �س��ن � ،18إ�ضاف��ة �إىل
ال�رسيع��ة
هك��ذا �سيناريو ،خا�صة و�أن الت�شويق وعودت��ه
الت��ي جتمعن��ا.
ومبابي �سيكون �أف�ضل
تلك ال�صفحة والرتكيز على ب��در الدي��ن بوعناين
لتدريب��ات باري���س رغم
قلته��ا و�أعيدها
توا�ص��ل �إىل غاي��ة
خيبة خ�س��ارة لقب املونديال ما ينتظرنا من ا�ستحقاقات مهمة.
فرن�سي لكل الأوقات
الع��ب ن��ادي ني���س،
م�صطف��ى
الأوق��ات الإ�ضافية،
احلديث
حتمل يف طياتها الكثري* .ب�صراح��ة م��ن يتحم��ل م�س�ؤولي��ة وكلها �أ�سماء �سيكون لها
ب�سكري تتوفر فيه
بع��د �أن تقدم��ت
عمن يتحمل
*كمخت���ص م��ا هي الإخف��اق �أمام الكام�يرون ،املدرب �أم �ش���أن كب�ير �إىل جانب ريان
كل ال��شروط ،فه��و
الأرجنتني من جديد،
�أب��رز املالحظ��ات الالعبون �أم احلكم غا�ساما ؟
�آي��ت ن��وري وع��وار وكل من
م�س�ؤولية الإخفاق
دكت��ور يف الريا�ض��ة،
ولك��ن الفرن�سي�ين
الت��ي �سجلته��ا مث��ل هكذا �أم��ور لن تفيدن��ا ب�شيء ،لديه رغب��ة يف تقم�ص �ألوان اخل�رض ،وله خربة �أكرث من � 40سنة كمدرب،
جمددا
تداركوا ذلك
�أمام الكامريون غري
ح��ول ك�أ���س العامل
كونه��ا �أ�صبحت م��ن املا�ضي ،ولهذا �أما من هو م�تردد وينتظر يف التفاتة و�أمتن��ى ل��ه النج��اح يف ه��ذه املهمة
كيلي��ان
طري��ق
ع��ن
الأخرية ،وهل الكرة
جمد
اجلميل��ة واملمتع��ة مل علين��ا ط��ي �صفح��ة ه��ذا الإخف��اق من فرن�سا فعلينا طي �صفحته.
ال�صعبة.
مباب��ي ،عل��ى العم��وم
ب�ش��كل نهائي والرتكي��ز على كيفية *املنتخ��ب املحل��ي عل��ى بع��د �أي��ام
حاوره� :سمير .ك
م��ا �ش��د انتباه��ي �أكرث يف
تع��د كافية لنيل الألقاب،
بناء منتخب��ات وطني��ة قوية يف كل قليلة من انط�لاق ال�شان ،كيف ترى
النهائي كيفي��ة توظيف
مدرب
عل��ى غ��رار م��ا ح�ص��ل م��ع منتخ��ب
حظوظ �أ�شبال بوقرة ؟
"التانغ��و" ليوني��ل �سكالوين لالعب الربازي��ل ال��ذي �أق�صي �أم��ام منتخب الأ�صناف.
�أنخيل دي ماريا ،حيث فاج أ� "الديكة" كرواتيا املن�ضبط تكتيكيا ؟
�شهاب الليلي ي�صل اليوم
بو�ضعه كجن��اح �أي�رس ،لينجح الأخري �سجل��ت مالحظ��ات باجلمل��ة ،فتقنيا
يف �صن��ع الفارق كون��ه جلب �رضبة امل�ست��وى كان ممي��زا ،وكل املنتخبات
ج��زاء ،كم��ا �سج��ل اله��دف الث��اين ،حققت �إح�صائيات رائعة من حيث عدد
ّ
ينتظ��ر �أن يح��ل المدرب التون�سي �شهاب الليلي ،م�ساء اليوم ب�سطيف ،من �أجل تر�سي��م التحاقه للإ�شراف على العار�ضة الفنية للوفاق،
م�ستغ�لا ه�شا�شة الدف��اع الفرن�سي التمريرات الناجحة ،كم��ا �أن التنظيم
ح�سب الموعد واالتفاق الذي �أبرمه معه رئي�س مجل�س الإدارة عبد الحكيم �سرار م�سبقا.
الذي مل يكن يف يومه ،ب�سبب مر�ض واالنت�ش��ار و�صل �أعل��ى امل�ستويات
ّ
المقرر �أن تتم مرا�سيم توقيع العقد وتقديم المدرب الجديد
بمح�ضر بدني من تون�س �أي�ضا ،ومن
ويتوق��ع �أن ي�ص��ل �شهاب الليلي مرفقا
ّ
خم�سة العبني قبي��ل املباراة اخلتامية ،من طرف غالبية امل�شاركني ،وبالتايل
للوف��اق لو�سائل الإعالم �سهرة اليوم ،على �أن ي�شرع ف��ي مهامه مع بداية الأ�سبوع الجديد ،وهو الذي �سيكون ثاني مدرب تون�سي ي�شرف
وهو ما �أفقدهم الكثري من قوتهم ،وما �ضاق��ت امل�ساحات ،ناهي��ك عن قرب
على العار�ضة الفنية للوفاق بعد مواطنه نبيل الكوكي الذي ق�ضى �أكثر من مو�سمين ون�صف في النادي.
حدث مع فاران خري دليل ،فالأخري مل انقرا�ض فكرة االعتماد على الالعب
وف��ي انتظ��ار التح��اق المدرب الجديد ،ع��ادت الت�شكيل��ة ال�سطايفية �إلى �أج��واء التدريبات الجماعي��ة �سهرة الخمي���س ،تحت �إ�شراف
يقو عل��ى موا�صلة اللع��ب �إىل غاية رقم  ،10الذي مل يتبق فيه �سوى لوكا
الم��درب خالد لمو�شية الذي �سيوا�صل كم�ساع��د في مرحلة الإياب ،و�شهدت ح�صة اال�ستئناف التي جاءت بعد عطلة �ألزم فيها الطاقم
�صافرة النهاية.
مودريت�ش مع منتخب كرواتيا ،ناهيك
الفن��ي الالعبي��ن ببرنامج عمل فردي على امتداد �أكثر م��ن �أ�سبوع ون�صف ،بت�سجيل عدة غيابات في التع��داد على غرار القائد جابو،
أخ�يرا
�
أن�صف��ت
�
الك��رة
*�أال ت��رى �أن
عن املتاعب الكبرية التي باتت تواجه
المهاجم �سراوي ،بلهو�شات المري�ض ،المدافع المغترب ادري�س �شعبي المت�أخر في العودة من فرن�سا و"دوفال" الذي ت�أخر هو الآخر في
؟
مي�سي
ليونيل
الأ�سطورة
خ .ل
العودة من الكامرون .يذكر �أن الإدارة لم تف�صل في مكان وموعد �إجراء الترب�ص التح�ضيري المغلق.
*�أن��ت م��ع بق��اء بلما�ض��ي �أم
كنت تف�ضل التغيري ؟

�أمتن��ى كل
ا لتو في��ق
للمنتخب املحلي
املقب��ل بع��د �أي��ام
قليل��ة على خو���ض بطول��ة ال�شان،
وال �أنتظر �شيئ��ا �آخر من غري التتويج
بالك�أ���س ،خا�صة و�أن ال��دورة تلعب
ببلدن��ا� ،صدق��وين ثقت��ي كبرية يف
طاقم جمي��د بوقرة املتكام��ل ،والذي
ي�ضم ع��دة مدار�س كروي��ة ،وبحول
الله �سيك��ون لهم �ش���أن كبري وملا ال
ينجحون يف �إهدائنا لقب جديد.

غيابات عديدة يف ا�ستئناف وفاق �سطيف
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رياضة

باملوازاة مع غياب رباعي مهم

بطولة الرابطة الثانية

القمة بعنابة ومهمة �سهلة لالي�سكا

الي�سكا ت�ستعيد عباب�سة و�شرارة

توحي القراءة الأولية في معطيات الجولة  14لبطولة الرابطة الثانية ،التي تجري اليوم ،بتكري�س الو�ضع القائم على م�ستوى �صدارة
ترتيب المجموعة ال�شرقية ،في ظل تواجد جمعية الخروب فوق ب�ساط حريري ،با�ستقبال �صاحب الم�ؤخرة فريق حمراء عنابة ،مع
ا�ستفادة الو�صيف االتحاد العنابي بدوره من عاملي الأر�ض والجمهور في القمة التقليدية التي �ستجمعه بمولودية ق�سنطينة ،بينما
�ستكون كوكبة المطاردة على �صفيح �ساخن ،بالتنقل الجماعي للدفاع عن الحظوظ خارج الديار ،الأمر الذي من �ش�أنه �أن ي�سفر عن
عملية "غربلة" م�سبقة في قائمة الطامحين ،لموا�صلة �سباق ال�صعود في الن�صف الثاني من الم�شوار.
وت�ص��ب كل احل�ساب��ات يف ر�صيد
جمعي��ة اخل��روب للمحافظ��ة على
م�شع��ل القي��ادة ،لأن ا�ست�ضاف��ة
حم��راء عناب��ة يبق��ى جم��رد �إجراء
�شكلي ،م��ادام �أمر النق��اط الثالث
�شبه حم�س��وم ،يف ظل ع��دم قدرة
الزوار عل��ى م�سايرة ريتم املناف�سة،
بدلي��ل �أن ح�صاده��م يف �ساب��ق
اجل��والت اقت�رص عل��ى  3تعادالت
فقط ،من دون ت��ذوق ن�شوة الفوز،
ب�رصف النظر ع��ن حاجة "الي�سكا"
�إىل النقاط الث�لاث لتعزيز مركزها
الري��ادي ،وط��ي �صفح��ة التع�ثر
امل�سجل يف �آخ��ر ظهور مبلعب عابد
حمداين ،عن��د التعادل م��ع خمي�س
اخل�شنة ،لأن الفوز مبب��اراة اليوم قد
ين�ص��ب "اخلروبية" يف خانة "�أبطال
ال�شتاء".

ع��دم تكاف�� ؤ� موازي��ن الق��وى يف
لق��اء النقي�ض�ين باخل��روب ،تقابله
قم��ة واع��دة �سيك��ون الو�صي��ف
احت��اد عناب��ة �أح��د طرفيه��ا ،وه��ذا
با�ست�ضاف��ة مولودية ق�سنطينة ،يف
مواجه��ة بتوابل تقليدية ،تبقى فيها
الت�شكيل��ة املحلية بحاجة ما�سة �إىل
النقاط الث�لاث ،خا�صة و�أن االحتاد
�أ�صب��ح يتواجد على بع��د خطوتني
فق��ط م��ن ال�ص��دارة ،وم�سعاه يف
ت�أكيد الإجن��از املحقق ب���أم البواقي
ي�ضع��ه �أم��ام حتمي��ة جت��اوز عقبة
"امل��وك" بنج��اح ،رغ��م �أن املهم��ة
ل��ن تك��ون �سهل��ة ،لأن املولودي��ة
ا�ستع��ادت عافيته��ا تدريجيا ،الأمر
ال��ذي يجع��ل التناف���س مر�شح��ا
لبل��وغ ال��ذروة ،يف لق��اء �سيكون
عب��ارة عن معرك��ة "تكتيكية" بني

التقنيني القامليني موا�سة وبلعريبي،
مع حي��ازة "الطلبة" عل��ى �أف�ضلية
العوام��ل الكال�سيكية ،دون جتاهل
كرب حل��م ال�صعود ل��دى العنابيني،
بعد ارتقاء الفريق �إىل الو�صافة.
وعل��ى النقي���ض م��ن الرائ��د
والو�صي��ف ،ف���إن كوكب��ة املطاردة
�ستج�بر عل��ى القي��ام بتنق�لات
حمفوف��ة باملخاطر ،الأم��ر الذي قد
ي�ؤخرها ن�سبي��ا يف �سباق ال�صعود،
بت�ضيي��ع بع���ض النق��اط ،كما هو
ال�ش���أن بالن�سب��ة لالحت��اد ال�سويف،
الذي �سيحط الرحال بالرغاية ملالقاة
احتاد خمي���س اخل�شنة ،يف مقابلة لن
يكون من ال�سهل عل��ى "ال�سوافة"
اخل��روج منها بكام��ل ال��زاد ،بينما
�سيخو���ض نادي التالغم��ة اختبارا
ع�س�يرا باحلرا���ش ،احل�ص��ول في��ه

برنامج المقابالت (اليوم � 14سا)
املكان
اخلروب (حمداين)
برحال (بن علي)
�أم البواقي (زرداين)
الرغاية (بورعدة)
ورقلة ( 18فرباير)
احلرا�ش ( 1نوفمرب)
العلمة (حار�ش)
�سكيكدة (� 20أوت)

احلكام
دعا�س ـ حوا�س ـ من�رص
بو�سليماين ـ بلب�شري ـ بعدا�ش
بوترعة ـ بن علي ـ حالم
بن جهان ـ بن �سالمة ـ بلعرو�سي
كراليفة ـ ربوح ـ ميموين
بودربايل ـ عياد ـ لعريبي
نادر ـ بو�سحابة ـ �شودار
ميلية ـ بن عمرية ـ بن حمودة

املقابلة
جمعية اخلروب = حمراء عنابة
احتاد عنابة = مولودية ق�سنطينة
احتاد ال�شاوية = وفاق �سور الغزالن
احتاد خمي�س اخل�شنة = االحتاد ال�سويف
احتاد ورقلة = �شباب باتنة
احتاد احلرا�ش = نادي التالغمة
مولودية العلمة = �شباب برج منايل
�شبيبة �سكيكدة = جمعية عني مليلة

لتغطية الغيابات

مدرب التالغمة ي�ستنجد برباعي من الرديف

ا�ضط��ر مدرب نادي التالغمة رابح
زمامط��ة �إىل اال�ستنج��اد بخدمات
رباعي من الردي��ف لتكملة التعداد
املعن��ي مبب��اراة الي��وم يف احلرا�ش،
وذلك ب�سب��ب غياب نف��ار وريغي
ب�سب��ب العقوب��ة الأوتوماتيكي��ة
الناجتة عن االحتجاج ،وكذا التخوف
من عدم جاهزية كل من بوغا�شي�ش
وكرك��ود ،لأن ه��ذا الثنائي عاد �إىل
�أج��واء التدريب��ات تدريجي��ا ،لكن
ذل��ك ال يعن��ي االطمئن��ان عل��ى
م�شاركته يف هذه املقابلة.
و�أك��د زمامط��ة يف ت�رصيح خ�ص
ب��ه الن�رص ب�أن الهزمي��ة الأخرية �أمام

أ��صر على التكفل ب�سفرية ورقلة

زغينة يرف�ض ت�سليم إ�جازات
العبي الكاب

رف�ض رئي�س �شباب باتنة فرحات
زغينة ت�سليم إ�جازات الالعبين
ع�شية تنقل الفريق �إلى ورقلة،
لمواجهة االتحاد المحلي ظهيرة
اليوم ،رغم �إبداء الجهة الو�صية
رف�ضها للطعن ،الذي رفعه بخ�صو�ص
�شرعية الجمعية العامة اال�ستثنائية
التي �سحبت منه الثقة بالإجماع ،بعد
�أن اعتبرت الطعن غير م�ؤ�س�س ،كونه
لم يقدم �أركان ومعطيات جديدة
من �ش�أنها �أن ت�سقط �شرعية الأ�شغال،
والقرارات المنبثقة عنها.
ولتفادي ت�سجيل غياب الكاب عن
مقابلة اليوم� ،أ�صر زغينة على التكفل
�شخ�صيا ب�سفرية ورقلة ومرافقة
الفريق ،مع التزامه بت�سليم وثائق
النادي و�إجازات الالعبين للرئي�س
الجديد الذي �سيخلفه ،وذلك خالل
حفل ت�سليم وا�ستالم المهام ،وهو ما
وافق عليه مدير ال�شباب والريا�ضة
الذي ر�سم في المقابل تاريخ 15

جانفي ،موعدا لإقامة الجمعية
االنتخابية.
�إلى ذلك� ،سيكون ال�شباب اليوم �أمام
تحد كبير الجتياز منعرج ممثل
الجنوب ،وتثمين الفوز الأخير على
البابية ،حيث يتواجد منذ �أم�س
بورقلة دون مدرب بعد ان�سحاب
لعالوي ،وفي غياب بع�ض الركائز في
�صورة بولعويدات وعطو�ش وعلواني
وقزاير لأ�سباب مختلفة ،فيما
�سي�سترجع "ال�شواية" عبد المالك
بيطام بعد ا�ستنفاد عقوبته ،في وقت
كلفت الإدارة مدرب الحرا�س وليد
طيار ،ل إ
ل�شراف م�ؤقتا على الفريق.
وعرفت التح�ضيرات لهذا الموعد
حالة من اال�ضطراب وعدم ح�ضور
بع�ض الالعبين العتبارات مجهولة،
بغ�ض النظر عن الم�شاكل الإدارية
التي ظلت تلقي بظاللها على �أجواء
الفريق.

م ـ مداني

ي�ستقبل ع�شية اليوم ،الرائد جمعية
اخل��روب �صاح��ب املرك��ز الأخ�ير
حم��راء عنابة يف لق��اء النقي�ضني،
حيث ت�سع��ى "الي�س��كا" لإ�ضافة
ثالث نقاط �إىل الر�صيد واالقرتاب
من اللقب ال�شت��وي قبل جولة عن
نهاية مرحلة الذهاب.
وتدخل جمعية اخلروب مقابلة اليوم
يف غياب ث�لاث ركائ��ز �أ�سا�سية،
ويتعلق الأمر ببزاز وقريد وخنفري
ومك��راز ،حي��ث �أن ب��زاز م�صاب
بتمدد يف ع�ضلة الفخذ بعد �إ�صابته
يف اللقاء الف��ارط �أمام وفاق �سور
الغزالن ،يف حني �أن قريد يعاين من
انتفاخ على م�ستوى ال�رض�س ،وقد
منع��ه الطبيب من الت��درب ولعب
املواجه��ة� ،أما فيم��ا يتعلق باملهاجم
خنفري ،فيع��ود غيابه �إىل ح�صوله
عل��ى الإن��ذار الراب��ع يف املقابل��ة
الفارطة.
ومن جهة �أخرى� ،ست�شهد املواجهة
ع��ودة املهاجم �رشارة بع��د ا�ستنفاد

العقوبة ،كما قد تكون مقابلة اليوم
الأوىل لعباب�س��ة بعد غياب طويل
ب�سبب الإ�صاب��ة ،حيث من املنتظر
�أن يقحم��ه امل��درب ترع��ي الي��وم
يف ح��ال الت�أك��د م��ن و�صوله �إىل
اجلاهزية املطلوبة.
وحت��دث ترع��ي م��ع الالعب�ين،
وطالبه��م بالتعام��ل ب��كل جدي��ة
مع حم��راء عنابة ،وع��دم االهتمام
بو�ضعية اخل�صم الذي يقبع يف ذيل
الرتتيب بث�لاث نقاط فقط ،وحذر
من تكرار �سيناريو خمي�س اخل�شنة
الذي �أدى لت�ضييع فوز يف املتناول.
كما �أكد ترعي يف حديث مقت�ضب
للن��صر� ،أن الف��ارق يف النق��اط
واملراك��ز ب�ين فريق��ه واملناف�س ال
يعني �شيئا الي��وم ،وعلى الالعبني
�أن يتعاملوا بجدية مع املقابلة وعدم
الته��اون والبح��ث ع��ن الت�سجيل
مبكرا.
فوغالي زين العابدين

املوك يف بونة لالقرتاب من املقدمة

مالحظة :مقابلتا العلمة والحرا�ش تجريان دون جمهور.

�شباب ب��رج منايل� ،ألق��ت بظاللها
على معنوي��ات املجموع��ة� ،إال �أننا
ـ كم��ا ق��ال ـ " ن�سع��ى لط��ي تلك
ال�صفح��ة ب�رسعة ال�برق والتفكري
بجدي��ة يف باقي امل�ش��وار ،مادامت
فر���ص الت��دارك تبق��ى قائم��ة،
وو�ضعيتنا يف �سلم الرتتيب ت�سمح
لن��ا بالتم�سك بكام��ل احلظوظ يف
القدرة على جت�سيد حلم ال�صعود".
و�أو�ضح م��درب نادي التالغمة يف
�سي��اق مت�صل ،ب���أن م�سعى فريقه
م��ن ال�سفري��ة �إىل احلرا���ش ،يبقى
منح��صرا يف تفادي الهزمي��ة ،لأننا
�سنقوم بالتنقل الثاين على التوايل

على العالم��ة الكامل��ة �أمر �صعب
التج�سيد ،رغم حرم��ان "ال�صفراء"
م��ن �أن�صارها بداع��ي العقوبة ،يف
الوق��ت ال��ذي �سيكون في��ه �شباب
برج منايل على املحك بالعلمة ،لأن
"البابية" مازالت حتافظ على هيبتها
مبلع��ب حار�ش ،كم��ا �أن مهمة وفاق
�سور الغ��زالن ب���أم البواقي معقدة
للغاي��ة ،لأن احت��اد ال�شاوية مطالب
بتفادي هزميته الثانية تواليا يف عقر
الدي��ار ،وه��ي التنق�لات اجلماعية
التي ق��د ت�سفر نتائجه��ا عن غربلة
على م�ستوى دائرة الطموح لتحقيق
حلم ال�صعود.
�إىل ذل��ك ،ف���إن القاع��دة اخللفي��ة
�ستكون على املحك يف هذه اجلولة،
وذل��ك يف قمت�ين حا�سمتني مبلعبي
�سكيك��دة وورقل��ة ،حي��ث �أن �أبناء
"رو�سي��كادا" �سي�ستقبلون جمعية
ع�ين مليل��ة ،يف مواجه��ة مبا�رشة
م��ن �أج��ل التخل�ص م��ن ال�صف ما
قب��ل الأخ�ير ،بينم��ا �سي�سعى احتاد
ورقل��ة لتوظي��ف ورق��ة الأر���ض
لتج��اوز عقب��ة �شباب باتن��ة ،الأمر
الذي قد يدحرج "الكاب" �إىل مثلث
�ص  /فرطــا�س
ال�سقوط.

يف ظ��رف � 5أي��ام ،ومهمتنا ـ ح�سب
ت�رصيح��ه ـ "�أ�صبح��ت مرتك��زة
عل��ى الع��ودة بنقط��ة عل��ى الأقل،
لأنن��ا مطالبون بتف��ادي ثاين هزمية
توالي��ا ،وعليه فق��د حاولن��ا �إعطاء
املجموعة املزيد من الثقة يف النف�س
والإمكاني��ات ،حتى يت�سنى للفريق
ا�ستعادة التوازن ،خا�صة بعد الهزمية
�أم��ام ب��رج مناي��ل ،والت��ي فر�ضت
علينا �ضغطا كبريا يف هذه املقابلة".
وب�ش���أن املناف�س �أك��د زمامطة ب�أن
النتائ��ج التي �سجلها احت��اد احلرا�ش
منذ بداي��ة املو�سم اجل��اري مل تكن
منتظمة ،كم��ا �أن عقوبة "الويكلو"
حت��رم الفري��ق م��ن دع��م وم�ساندة
�أن�صاره.

�ص  /فرطا�س

ت�سع��ى ت�شكيل��ة فري��ق مولودية
ق�سنطين��ة لتحقيق نتيج��ة �إيجابية
تقربه��ا �أك�ثر م��ن �أندي��ة املقدمة،
خا�ص��ة و�أنه��ا �ستجمعه��ا بفريق
يحت��ل ال�ص��ف الث��اين يف جدول
الرتتيب ،ورغ��م �صعوبة املهمة �إال
�أن رفق��اء احلار�س نايل��ي يعولون
على العودة بالفوز ،من �أجل �ضمان
�أف�ضل نهاية ملرحلة الذهاب.
ويعول الطاقم الفني بقيادة املدرب
�سعي��د بلعريبي على حتقيق نتيجة
�إيجابي��ة هي الثالثة عل��ى التوايل،
بع��د حتقي��ق التع��ادل �أم��ام احت��اد
�سوف ثم الف��وز على احتاد احلرا�ش
مبلع��ب بن عبد املال��ك ،خا�صة و�أن
امل��درب اجلدي��د متكن م��ن ح�صد
 3نق��اط مبلع��ب باتن��ة ونقطة من
واد �س��وف ،فيما انه��زام �أمام نادي
تالغمة ،ب�سب��ب التحكيم على حد
ت�رصيحاته.
و�ستك��ون ت�شكيل��ة املولودي��ة
منقو�ص��ة م��ن عدة خدم��ات كما
جرت عليه العادة منذ بداية املو�سم،

�أي��ن يع��اين التع��داد م��ن غيابات
م�ؤث��رة يف كل م��رة ،و�سيغي��ب
ع��ن مواجه��ة احتاد عناب��ة كل من
ملاي�سي الذي غادر نحو مقر �سكناه
ب�سبب التزامات مهنية وبوريو�ش
وقي�سمون وزعباط امل�صابني ،فيما
�سيعود العب خط الو�سط �سامي
دميغة ،للت�شكيلة بع��د �شفائه من
الإ�صابة.
دربال" :المعنويات مرتفعة والهدف
نتيجة �إيجابية"

�أك��د الالعب املت�أل��ق يف املباريات
الأخ�يرة �أمري درب��ال� ،أن معنويات
الالعبني ج��د مرتفع��ة بعد حتقيق
نتيجت�ين �إيجابيت�ين يف �آخ��ر
مواجهتني �أمام كل من احتاد �سوف
واحت��اد احلرا�ش ،مو�ضحا �أن الهدف
الأول من �سفرية عنابة ،هو العودة
بنتيجة �إيجابي��ة تتمثل يف التعادل
عل��ى الأق��ل خا�ص��ة و�أن الفري��ق
حم�رض جي��دا من جمي��ع النواحي
ح�سب��ه ،مرجعا �أ�سب��اب ت�ألقه منذ

ق��دوم الطاق��م الفن��ي� ،إىل حترره
نف�سي��ا وعودة الثق��ة املفقودة عند
بداي��ة املو�سم ،مو�ضح��ا �أن الطاقم
الفني يع��رف �إمكانياته جيدا ،وهو
ما �ساعده على العودة �إىل م�ستواه
املع��روف ب��ه عن��د الأن�ص��ار� ،أما
بخ�صو���ص الغياب��ات التي تعاين
منه��ا الت�شكيل��ة ،فق��د رد �أنها لن
ت�ؤث��ر عليه��م بتواج��د بدائ��ل يف
حاتم  /ب
امل�ستوى.

مدرب احتاد عنابة كمال موا�سة ي�ؤكد

غينا الإ�سرتاتيجية يف حت�ضري موعد املوك
رّ

اعترب م��درب احت��اد عناب��ة كمال
موا�سة لق��اء اليوم� ،أم��ام مولودية
ق�سنطين��ة مبثاب��ة اختب��ار الت�أكي��د
بالن�سب��ة لفريقه ،خا�صة بعد الفوز
الأخ�ير املحق��ق ب���أم البواقي على
ح�ساب احت��اد ال�شاوية ،ولو �أنه �ألح
بامل��وازاة م��ع ذلك عل��ى �رضورة
حمافظة العبيه على كامل الرتكيز
والتوازن ،مع الإمي��ان بالقدرة على
حتقيق حلم ال�صعود.
و�أ�شار موا�س��ة يف م�ستهل حديثه،
ب���أن تواجد احت��اد عناب��ة حاليا يف
املرك��ز الثاين ،يع��د ر�سالة وجهها
الالعب��ون �إىل كل م��ن �شكك يف
قدراتهم قبل انط�لاق املو�سم ،لأن
اجلمي��ع ـ عل��ى ح��د قول��ه ـ "كان

قد ت�ش��اءم ب�ش�أن تركيب��ة التعداد،
ال�سيم��ا و�أنن��ا مل نك��ن منل��ك �أي
خي��ار ،يف ظل تواج��د الفريق حتت
طائلة املنع من اال�ستقدامات� ،إال �أن
املراهنة على بع�ض العنا�رص ال�شابة
من عناب��ة �أعط��ى نتائ��ج ميدانية
فاقت كل التوقعات� ،إىل درجة �أننا
�أ�صبحنا من بني املر�شحني للتناف�س
على ورقة ال�صعود يف ختام مرحلة
الذهاب من البطولة ،وهذا من ثمار
العمل امليداين اجلاد الذي مت �إجنازه".
وع��ن لق��اء الي��وم� ،أم��ام مولودية
ق�سنطين��ة ق��ال موا�س��ة " :خ�لال
املو�سم اجلاري وقفن��ا على تقارب
كب�ير يف امل�ست��وى ب�ين جمي��ع
الف��رق ،وه��و العامل ال��ذي ن�رص

دوم��ا عل��ى �أخ��ذه بع�ين االعتبار،
لك��ن الف��وز ال��ذي حققن��اه يف
اجلولة الفارطة ب���أم البواقي �أجربنا
عل��ى تغي�ير ا�سرتاتيجي��ة عملن��ا

يف التح�ض�ير ملوع��د الي��وم ،لأن
اجلان��ب الب�سيكولوجي يلعب دورا
ب��ارزا يف مث��ل ه��ذه املواجه��ات،
وتخوفن��ا م��ن �سق��وط الالعب�ين
يف ف��خ الغ��رور ،والإف��راط يف
الثقة بالنف���س واالمكانيات جعلنا
نلح عل��ى ��ضرورة املحافظة على
كام��ل الرتكيز والت��وازن ،مادامت
املقابل��ة تبق��ى مفتوح��ة عل��ى
كل االحتم��االت ،وق��د عاي�شن��ا
"�سيناريوه��ات" مماثل��ة ،بانهزامنا
يف عقر الديار �أمام جمعية اخلروب،
وكذا تعادلنا مع احتاد ورقلة ووفاق
�سور الغزالن".

�ص  /فرطا�س
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فيما با�شرت وزارة التجارة حملة توعية للتحذير منها

فقهاء يحرمون اقتناء منتجات تحمل الصور
والرموز المسيئة للعقيدة واألخالق
با�شرت وزارة التجارة وترقية ال�صادرات الثالثاء ،حملة توعية وطنية حول «المنتوجات التي تحمل رموزا و�ألوانا تم�س
بالعقيدة الدينية والقيم الأخالقية للمجتمع الجزائري ،وهي الحملة التي تتناغم و�آراء الفقهاء الم�سلمين القدامى
والمحدثين الذين يحذرون من اقتناء �أي مواد تحمل و�سما �أو �شعارا يم�س بعقيدة الم�سلم �أو بن�شر الفواح�ش ويروج
للموبقات؛ لأن اقتناء مثل هكذا مواد �سيطبع العالقة مع المروجين لها ويف�سح لهم المجال لن�شر ثقافتهم ورذائلهم في
المجتمع الم�سلم ،وحملت الحملة �شعار «احم عائلتك ،حذار من المنتوجات التي تحمل �ألوانا ورموزا منافية للعقيدة
وقيمنا الأخالقية».
ويف ه��ذا ال�صدد فقد – قال الفقهاء
(يح��رم جع��ل ال�صلي��ب يف الثوب
ونح��وه :كالطاقي��ة ،وغريه��ا مم��ا
يلب���س ،لق��ول عائ�شة ر�ض��ي الله
عنه��ا� :إن ر�س��ول الله �صل��ى الله
عليه و�سل��م كان ال ي�ترك يف بيته
�شيئا في��ه ت�صلي��ب �إال ق�ضبه � .أي
 :قط��ع مو�ضع ال�صلي��ب منه دون
غ�يره  ،والق�ض��ب القط��ع .وه��ذا
ال�شيء ي�شم��ل امللبو�س ،وال�ستور،
والب�س��ط ،والآالت ،وغ�ير ذل��ك)/
كم��ا قال��وا (ال ي�ص��ح مل�سل��م بي��ع
ال�صلي��ب �رشع��ا ،وال الإجارة على
عمل��ه  .ول��و ا�ست�ؤج��ر علي��ه ف�لا
ي�ستحق �صانعه �أجرة ،وذلك مبوجب
القاع��دة ال�رشعي��ة العامة يف حظر
بيع املحرمات� ،إجارتها ،واال�ستئجار
على عملها) ،و�أكدوا على �أن ( �صنع
ال�صليب حرام � ،سواء كان جم�سما ،
�أم نق�ش��ا � ،أم ر�سم��ا � ،أو غري ذلك ،
عل��ى جدار� ،أو فر���ش� ،أو غري ذلك،
وال يج��وز �إدخال��ه م�سج��دا ،وال
بيوت��ا ،وال دور تعلي��م :من مدار�س
 ،ومعاهد ،ونحو ذلك) م�شريين �إىل
(�أن الطف��ل ال�صغ�ير �إذا �ألف النظر
�إىل ال�صلي��ب ،وت��ردد علي��ه ،ف�إن��ه
�سوف ي�ستهني به ،و�إذا كرث امل�سا�س
ق��ل الإح�سا�س ،فالواج��ب علينا �أن
جنن��ب �أبناءن��ا كل ما في��ه �صلبان،
�س��واء مم��ا ي�شاه��د يف الكمبيوتر،
�أو عل��ى ال�سي��ارات ال�صغرية التي
يلع��ب بها ال�صبي��ان ،فبع�ضها جتد
عليه��ا ال�صلي��ب عل��ى جانبه��ا �أو
خلفه��ا  ،كل هذا يجب علينا �أن ننزه

�أبناءنا منه).

الفقهاء ح ّرموا العمل في
�شركات تدعم المثليين
وتروّج لهم

ومث��ل ال�صليب كل ما مي�س العقيدة
والأخ�لاق وي��روج لها عل��ى غرار
�شع��ار املثلي�ين الذي��ن يبيح��ون
ال�ش��ذوذ اجلن�سي وي�سعون جاهدين
لرتويجه عامليا وتطبيع العالقة معه
حتى يغ��دو م�ألوفا ،ومن املعلوم من
الدي��ن بال��ضرورة �أن املثلي��ة حرام
يف الإ�س�لام وممار�ستها من الكبائر
املوجب��ة للعقاب ال�شدي��د ،وقد دمر
الل��ه تع��اىل قري��ة ل��وط لأن �أهلها
انحرفوا عن الفطر ال�سليمة ،وتركوا
الن�س��اء ومالوا �إىل الرج��ال فوقعوا
يف �أعظ��م الفواح���ش ،يف �سابق��ة
تاريخية مل تعهده��ا الب�رشية قبلهم
فق��ال الله تعاىل عنه��م على ل�سان
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َا�س َي َت َط َّه ُ
َ
َ
َ
ين* َو�أ ْمط ْرنَا
ْام َر�أ َت ُه َكان َْت مِ َن الْغَ ابِرِ َ
ان َعاقِ َب ُة
َع َل ْيهِ ْم َّم َط ًرا فَا ْن ُظ ْر َك ْي َف َك َ
ني)) (الأعراف .)84-80
المْ ُ ْجرِ مِ َ
ويف ه��ذا الع�رص جتددت هذه العادة
ال�سيئة ووجدت له��ا من يروج لها
وي�شه��را ويدعمه��ا م��ن �رشكات

وم�ؤ�س�س��ات ومنظمات ،وتو�سلت
لن�رش رذيلته��ا ب�شتى الطريق ،ومن
تلك الطرق ن�رش و�سمها يف الكثري
م��ن املنتج��ات واملن�ش��ورات؛ التي
ت�س��وق عامليا؛ لتدخ��ل كفكرة �أوال
�إىل خمتلف البي��وت متهيدا لقبولها
وا�ست�ساغته��ا بع��د ذلك م��ن قبل
ال��ذوق الع��ام حت��ى تغ��دو م�ألوفة
ويختفي نكرانها وجدانا و�سلوكا.
وق��د �أفتى الفقه��اء املعا�رصون ب�أنه
(ال يج��وز يف ال�رشيع��ة الإ�سالمية
العم��ل يف �رشكة تدع��م املثليني �إذا
كان��ت ت�شج��ع على املثلي��ة ورواج
الفاح�ش��ة وت�صدرها ،و�إن كان لي�س
ذل��ك من الإعانة عل��ى الإثم ،ما دام
العمل الذي تقوم به ال يعني ب�شكل
مبا��شر ،وال مق�صود على دعم ذلك
ال�شذوذ ،وتزيين��ه ،والرتويج له فال
حرج به).
وق��د الحظ��ت وزارة التج��ارة كما
الحظ اجلزائري��ون �أنها تواجدت يف
البي��وت وامل�ساجد واملحي��ط العام
عموم��ا حت��ى �أنه��ا طال��ت �ألعاب
الأطف��ال ،والأدوات املدر�سي��ة،
واملالب���س؛ بل وامل�صحف ال�رشيف»
يف �سابق��ة جت��ر�أت عل��ى املقد���س
وم�س��ت بحرم��ة �أعظ��م كت��اب،
يف �سبي��ل الرتوي��ج ل�شعاره��ا
وفكرته��ا .الت��ي تعد ع��ادة غربية
�أوربي��ة خ�صو�صا ال عالقة لل�رشق
الإ�سالم��ي والعرب��ي به��ا ،ولذلك
ي�سع��ى �أ�صحابه��ا جاهدين لن�رشها
يف الن�سيج االجتماع��ي الإ�سالمي
وتهيئ��ة ه��ذا اجلي��ل لتقبله��ا ،حتت

�شع��ار احلرية ،واحلري��ة احلقة بريئة
منه��ا؛ لأن ل��كل حري��ة �ضواب��ط
وقي��ود حتكمها ،وال جتد �أي جمتمع
يدع��ي �إط�لاق احلري��ة دون قيود،
ولع��ل �أهم قيود احلرية �أن ال ت�صادم
ممار�سته��ا الفط��رة ال�سليمة و�أن ال
ت�صادم الآداب العامة والنظام العام
و�أخالق املجتمع.
ومن �ش�أن حمل��ة وزارة التجارة �أن
تن�رش الوعي يف الو�سط االجتماعي
للحيلول��ة دون اقتناء هذه ال�سلع �أو
الرتويج لها؛ لكن باملقابل ينتظر �أن
تتخ��ذ الوزارة ذاته��ا �إجراءات على
م�ستوى املوانئ واملطارات واملعابر
للحيلول��ة دون �إدخالها ال�سوق من
قبل املوردي��ن ،و�أن تبث الوعي يف
�صف��وف ه���ؤالء �أوال وحتمل ه�ؤالء
امل�س�ؤولي��ة ال ي�سهم��وا يف ن�رشها؛
لأن املنتج�ين يف ه��ذه املرحل��ة ال
يهمهم ما ت��دره عليهم من ربح بل
ملا حتققه من �سع��ة انت�شار وترويج
لفكرة املثلية وتعمميها عامليا.
للإ�ش��ارة ف���إن احلمل��ة التوعوي��ة
ح�سب م�ص��ادر �إعالمي��ة �ستعرف
تنظي��م حم�لات حت�سي�سي��ة يف
ال�ساح��ات العمومي��ة واملراك��ز
التجاري��ة واجلامع��ات ومراك��ز
التكوي��ن واملراك��ز الثقافي��ة وكذا
تن�شي��ط ح�ص���ص تفاعلي��ة ع�بر
القن��وات الإذاعي��ة والتلفزيوني��ة
و�إر�س��ال ر�سائل ق�ص�يرة للتوعية
عرب �شبكات الهاتف النقال.

ر�صدت لها �أكثـر من  03ماليني دوالر

أكرب مسابقة يف العامل
لتالوة القرآن ورفع
األذان بالسعودية

�أعل��ن رئي���س هيئ��ة الرتفي��ه
ال�سعودي��ة ع��ن ا�ست�ضاف��ة
اململك��ة لأك�بر م�سابق��ة يف
الع��امل لت�لاوة الق��ر�آن ،ورف��ع
الأذان بجوائز تتجاوز  12مليون
ريال (�أكرث م��ن  3مليون دوالر
�أمريكي)
وا�ستن��ادا لو�سائ��ط �إعالمي��ة
فقد �أعلن رئي���س الهيئة العامة
للرتفي��ه ترك��ي �آل ال�شيخ ،فتح
ب��اب الت�سجي��ل يف الن�سخ��ة
الثاني��ة م��ن امل�سابق��ة العاملي��ة
التي تعر�ض عرب برنامج «عطر
ال��كالم» .و�سيتوج��ب عل��ى
الراغب�ين يف الت�سجيل الدخول
�إىل املوقع الإلكرتوين ورفع

مقط��ع �صوت��ي لتقييم��ه م��ن
قبل جلن��ة التحكي��م ،و�سينتقل
املر�شحون للمرحلة الثانية التي
�سي�سجلون فيها مقاطع �صوتية
جديدة ينتقل��ون بعدها للمرحلة
الثالثة.
و�سيتم اختيار �أف�ضل املت�سابقني
لرت�شيحه��م �إىل املرحلة الرابعة
املتمثلة يف الت�صفيات النهائية،
والت��ي �ستعر���ض مناف�ساته��ا
خالل �شه��ر رم�ض��ان ،وي�صل
جمموع جوائزه��ا لأكرث من 12
مليون ري��ال �سعودي ،وقد فتح
ب��اب الت�سجي��ل فيها ب��دءا من
الأربعاء املا�ضي.

ك

وكبة من العلماء حلت باجلزائر

حل��ت باجلزائ��ر ه��ذا
الأ�سب��وع كوكب��ة م��ن
العلم��اء م��ن الع��امل
الإ�سالم��ي ،لتق��دمي
حما�ض��رات وامل�شاركة
يف �أن�شط��ة علمي��ة
وتربوية.
ويف ه��ذا ال�ص��دد فقد
ّ
ح��ل ،ف�ضيل��ة ال�شي��خ
الد
كتــ
ــــــ
��ور
حممــ��د
ر
اتـــ
ــــــ
��ب
الن
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�س��
ي،
ليلــــــــــــــ��ة الأربعاء،
بوه��ران .حي��ث كان
يف ا�ستقبال��ه ،مدي��ر
ال�شــــــــ ؤ
���ون الديني��ة
والأوقـــــــــ��اف رفق��ة
ف�ضيلة ال�شيخ الب�شري
بح��ري و جمموعة من
الأئم��ة .وه��ذا مبط
��ار احمد بن املع��ايل
ال��دويل الراب��ع بعن��وان
بل��ة ال��دويل.
تن��
وا�س ادا لو�سائط املخا
ط��ر
الك
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الت
��ي
ع/خ
ته��دد
�إعالمي��ة فقد �أ�شار
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رة التحدي��ا
ت ،آ�لي��ات املجابهة الذي
ال�شي��خ رات��ب الناب
ل�س��ي لوالي��ة انعقد با
جلزا
ئ��ر
الع
ا�صمة ،منهم
وه��ران ،تدخ��ل
يف
�
إط��ار رحل��ة ع�ص��ام
الب�ش�ير م��ن ال�س��ودان
علمي��ة دعوي��
ة.
�
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��ن
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ج��
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��ن
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ي��ا
ول��د
حما�ضرات مب�سج
دي الأمري عبد ج��دو،
م�سوق��ة عل��ى عقي��دة املجتم��ع
كما ق��دم الدكت��ور الليبي
القادر وعبد احلميد
بن بادي�س .عل��ي ال�
يف
ويتجه
و�أخالقه وم�ستقبل �سبابه،
ح
�ين،
صالبي حما�ض��رة م�سجلة
ق
��ام
وا
يل وه��ران ،بتقني��ة
بت
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القتناء
للق��ول بتح��رمي �رصي��ح
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ور ،وق��د ح�ض��ر امل�ؤمت��ر
للعقيدة
مثل هكذا م��واد خمالفة
�س��
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�
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��ن
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�
إ
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الربنو���س ا
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و
إ
�
هدا
ئ��ه
امل�سلم
�ين اجلزائري�ين الدكت��ور
�سيني��ة “�صح
��ن
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أجدى
�
امله��د
يف
الع��ادة ال�سيئ��ة
�ير
ا
حل
ج��
م”
ق�سوم ع
بد ال��رزاق وغريه ،وكل
م��ن النحا���س اخلال�
��ص
حقيقية
وقاية
مبثاب��ة
و�أنف��ع لأنه
الذ
هب
��ي
ه
�
ؤ
الء
ي
عدون م��ن التيار املعتدل
اجلزائري ومنقو�شة بالي
د.
وتعذر
ا�ستفحالها
قبل
للمجتمع
يف
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باه��م الدين��ي ،تي��ار
كما �شارك بع�ض العل
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عالجها.
ماء يف م�ؤمتر الو�سطي
ة.
ع/خ

مديريات ال�ش�ؤون الدينية و الأوقاف تنخرط يف احلملة

انخرط��ت مديريات ال�ش�ؤون الدينية
والأوق��اف عل��ى امل�ست��وى املحل��ي
مبعية مديري��ات التج��ارة وم�صالح
الأم��ن وال��درك الوطن��ي يف احلملة
التح�سي�سي��ة الت��ي حمل��ت �شع��ار
«اح��م عائلتك ،حذار م��ن املنتوجات
الت��ي حتمل �ألوان��ا ورم��وزا منافية
للعقي��دة وقيمن��ا الأخالقي��ة»؛ حث
بادرت لت�سطري برامج ميدانية على

�ش��كل لقاءات ومداخ�لات باملراكز
الثقافية ومراك��ز التكوين ،و�إ�رشاك
الأطف��ال و�أوليائه��م وغريه��م م��ن
�رشائ��ح املجتمع ،ون��شر للتحذيرات
عرب موقعه��ا الر�سمي ،كم��ا ينتظر
�أن ت�سخ��ر امل�ساج��د لإجن��اح احلملة
الوطنية؛ من خالل الدرو�س وخطب
اجلمعة ،لأنها املعنية الأوىل ب�إجناحها
وحتذير املواطنني منه��ا؛ على قطاع

ال�ش�ؤون الديني��ة هو الذي وكل �إليه
ابت��داء �أم��ر رعاي��ة الدي��ن وحفظه،
وهو ميلك من الو�سائل واالمكانيات
املادي��ة والب�رشي��ة والف�ض��اءات ما
ي�ساعده على �إجناح العملية ،ال�سيما
�إن راف��ق ذل��ك حط��اب م�سج��دي
يقدم طرح��ا علميا دقيقا يك�شف من
خالله على املخاط��ر احلقيقية الآنية
وامل�ستقبلي��ة ملث��ل هك��ذا منتجات

بعد ت�صريحاته اخلطرية �ضد امل�سلمني

مسجد باريس الكبري يقاضي ميشال ويلبيك

ا�ستنك��ر عمي��د م�سج��د باري���س الكب�ير،
�شم�س الدي��ن حفيظ ،الت�رصيحات «العنيفة
واخلط�يرة للغاية» جتاه امل�سلم�ين التي �أدىل
بها الكاتب مي�شال ويلبيك ،لإحدى املجالت.

وق��رر رفع دعوى ق�ضائي��ة �صده مطلع هذا
اال�سب��وع ح�سبم��ا �أك��ده حمام��ي امل�سج��د
الكب�ير بازي��ل �أدي��ر ،يف ات�صال م��ع وكالة
فران�س بر�س �أن ذلك �سيتم «مطلع الأ�سبوع

املقبل».
وا�ستن��ادا لو�سائ��ط �إعالمي��ة ف���إن املقابلة
الت��ي ا�ستنكره��ا حفي��ظ والتي تع��ود �إىل
نهاي��ة نوفمرب ،هي ثم��رة حمادثة طويلة مع
م�ؤ�س���س جملة «فرون بوبيل�ير» الفيل�سوف
و��صرح الروائي مي�شال
مي�شال �أونف��راي.
ّ
ويلبيك ب���أن «رغبة الفرن�سي�ين الأ�صليني،
كما يقولون ،لي�ست يف �أن يندمج امل�سلمون،
ب��ل �أن يتوقف��وا عن �رسقته��م ومهاجمتهم..
و�إال فهناك حلّ �آخ��ر� ،أن يغادروا» .كما توقع
بح��ق م�سلمني،
وقوع «بات��اكالن معاك�س»
ّ

يف �إ�ش��ارة �إىل الهجم��ات يف  13نوفم�بر
 2015وهي الأ�سو أ� يف فرن�سا على الإطالق
وخلف��ت  130قتيال و�أكرث م��ن  350جريحا
وا�ستهدفت خ�صو�صا م��سرح باتاكالن يف
باري���س .وح�س��ب ذات امل�ص��در ،وردا على
ت�رصيح��ات الكاتب الفرن�س��ي ،قال �شم�س
الدي��ن حفي��ظ لقن��اة «ب��ي �إف �إم ت��ي يف»
مكون كامل من ال�شعب
الفرن�سية �إن «�إق�صاء ّ
الفرن�سي و�إق�ص��اءه كليا� ،أمر خطري للغاية»،
م�ستنك��را ا�ستعم��ال ثنائي��ة «الفرن�سي�ين
الأ�صلي�ين» و»امل�سلمني» .و�أو�ضح �أن رغبته

يف مقا�ض��اة ويلبي��ك ال ت�ستهدف��ه ب�صفته
كاتب��ا «حتمي��ه حري��ة التعبري» ،ب��ل ب�صفته
مواطن��ا يتح��دث يف جمل��ة .و�أ�ش��ار عميد
امل�سج��د يف بي��ان� ،إىل �أنه �سريف��ع �شكوى
عل��ى خلفية الت�رصيح��ات التي اعت�بر �أنها
«حتر���ض على كراهية امل�سلم�ين» .للإ�شارة
ّ
ف�إن مواق��ف مي�شال ويلبي��ك املثرية للجدل
لي�س��ت جديدة ،فق��د �سب��ق �أن حوكم بتهمة
التحري�ض عل��ى الكراهية بعد �أن �رصح عام
 2001ب�أن «الدين الأكرث غباء هو الإ�سالم»،
لكن التهم �أ�سقطت عنه ابتدائيا وا�ستئنافيا.
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من العامل االفرتا�ضي �إىل لقاءات البيع

جتـــــارة املستعـــــمل تستهـــــــوي النـــــــــساء

ي�شهد ن�شاط بيع الأغرا�ض ال�شخ�صية الم�ستعملة �أو الـ « فيد دري�سينغ» رواجا ملحوظا خا�صة بين الن�ساء ،فبعدما
انت�شرت مجموعات البيع و ال�شراء المغلقة والمفتوحة على في�سبوك ،ذهبت ن�ساء �إلى تنظيم لقاءات بيع في ف�ضاءات
مختلفة ،يجتمعن داخلها ويعر�ضن قطع مالب�س و�أثاثا و �أجهزة كهرومغناطي�سية و �أحذية و �إك�س�سوارات و �أوان و غيرها
من الأغرا�ض ،لغر�ض البيع و المقاي�ضة �أي�ضا ،وهي �أ�سواق ن�سوية مغلقة تعرف �إقباال و نجاحا كبيرين م�ؤخرا.

r

�إيمان زياري
م��ن التج��ارة ،حيث ب��د�أت ب�صفح��ة تبادل
وبي��ع و�رشاء حتمل ا�س��م « لو فيد دري�سينغ
دو �سماح» ،قالت ب�أنها فتحتها لتبيع مالب�س
مل تعد تنا�سبها ،لك��ن املجموعة �رسعان ما
ك�برت و �ضم��ت �أكرث م��ن  500م�شرتكة
يف ظ��رف �24ساع��ة ،ث��م قف��زت �إىل ربع
ملي��ون م�شرتكة يف �أقل م��ن � 6أ�شهر ،وهو
ما �شجعها عل��ى التفكري يف تنظيم لقاءات
للبي��ع املبا��شر خا�ص��ة و�أن امل�شرتكات يف
املجموعة رحنب جدا بالفكرة مبجرد طرحها.

«أول إكسبو» سوق الفرص

بيع و مقايضة

ي�ش��به هذا الن�شاط « الداللة» ،لكن بطريقة
ع�رصية ،و متار�س��ه �س��يدات و�شابات من
خمتل��ف الأعم��ار واخللفي��ات االجتماعية،
بع�ضه��ن يبحث��ن م��ن خالل��ه ع��ن حتقيق
�صفقات مربح��ة وت�ستمتع �أخريات بتغيري
حمتوي��ات خزائنه��ن ،خا�ص��ة و�أن الألب�سة
والأحذية تع��د �أكرث القطع تداوال و الـ «فيد
دري�سينغ» ثقاف��ة غربية يف الأ�سا�س ،بد�أت
يف التغلغل يف املجتم��ع اجلزائري مع تزايد
ت�أث�ير مواقع التوا�صل االجتماعي و انت�شار
التجارة االلكرتونية مبختلف �أ�شكالها ،حيث
ظهرت الفكرة بداية مبجموعات في�سبوكية
ن�سوي��ة ،لبيع الألب�سة و الأثاث و الأواين و
العط��ور و غريها من الأ�شي��اء ،و تطورت
�إىل لق��اءات مغلق��ة للبي��ع توف��ر عرو�ضا
جيدة ل��شراء �أ�شي��اء خمتلف��ة ،و قد حققت
كثريات �صفقات جيدة بف�ضل هذه اللقاءات

التجاري��ة �إذ قالت �سيدة ،ب�أنها �أعادت ت�أثيث
�صالونه��ا بالكام��ل ع��ن طريق بي��ع �أثاثه
القدمي و ب�أ�سعار ج��د مقبولة ،بعدما اتفقت
مع زبونات خ�لال لقاءات للبي��ع �شاركت
فيه��ا �سابقا ،وهو ما �سمح له��ا ب�رشاء �أثاث
ع��صري بعدما وفرت مبلغ��ا معتربا بفارق
بي��ع ب�سيط يف ال�سع��ر الأ�صلي للقطعة ال
يتعدى � 5000إىل �10آالف دج.
و �أخربتنا موظفة ،ب�أنها باعت مالب�س مل تعد
تتنا�س��ب مع مقا�سها و ا�شرتت قطعا �أخرى
بينه��ا �أحذي��ة م�ستعملة ذات ج��ودة عالية،
معلقة بف�ضل لقاء للبيع ح�صلت على حذاء
« �آلدو» جديد ب�سعر 3000دج ،وهي �صفقة
�أح�لام بالن�سب��ة �إيل ،كم��ا ا�شرتي��ت �أي�ضا
حقيب��ة « زارا» بـ 1000دج ،و حتدثت فتيات
ع��ن فر�ص جي��دة �سمح��ت له��ن مبقاي�ضة
مالب�س ب�أخرى.
و تعترب �سماح عي�س��اوي ،واحدة من �أوائل
ال�سي��دات اللواتي ا�ستثم��رن يف هذا النوع

و بعي��دا عن اللقاءات ال�صغرية املغلقة التي
جتمع الن�س��اء يف قاعات ت�ؤجره��ا �سيدة �أو
�شابة لتحت�ضن احلدث و ت�رشف عليه مقابل
عمول��ة معينة ،نظم م�ؤخرا حدث �ضخم من
هذا النوع يع��د الأول يف اجلزائر وهو لقاء «
�أول �إك�سبو» ،وقد �أ�رشفت عليه ال�سيدة �آمال
درق��اوي ،الت��ي �أخربتنا ب�أنه��ا دخلت جمال
ال��ـ « في��د دري�سينغ» ،قبل �سن��وات ،لكنها
كانت تن�ش��ط عرب مواقع التوا�صل �أو�صال،
عل��ى اعتب��ار �أنه��ا الف�ضاء الأك�ثر حركية
وا�ستقطاب��ا ،و �أو�ضح��ت �أن االنتق��ال �إىل
البيع املبا�رش فكرة �شائعة يف الغرب ،لكنها
حديث��ة يف بالدن��ا مع ذلك حتظ��ى بالرواج
خا�صة يف ظ��ل ارتفاع �أ�سع��ار املنتوجات،
ما ب��ات يفر���ض عل��ى الأ�رس اللج��وء �إىل
�سوق امل�ستعمل لتوفري االحتياجات ب�أ�سعار
مقبول��ة ،حي��ث �أ�ش��ارت �إىل �أنه��ا �أ�س�ست
�رشكته��ا بن��اء على هذا املب��د�أ ،لتخت�ص يف
تنظيم املعار�ض و امللتقيات.
وح�سب املتحدث��ة ،ف�إن البداية تكون بتوفري
م��كان خا���ص للتجم��ع و م��ن ث��م جتهيزه
بط��اوالت و كرا�س ،و ف�ض��اءات منف�صلة

لعر���ض الأ�شياء املوجه��ة للبيع من مالب�س
و �أحدي��ة و كت��ب و �ألعاب �أطف��ال و �أوان و
كل �شيء ميك��ن حمله يف ال�سيارة ،و تكون
امل�شارك��ة يف احل��دث حم��ددة بدف��ع مبلغ
مع�ين �أما �أ�سعار البيع و التبادل فهي رمزية
بالعموم ،حيث تب��اع الكتب مثال ب�سعر 50
دج للكت��اب� ،أما الأحذي��ة فتنطلق من 500
دج ،وتوجد �رساوي��ل بـ 400دينار ،ويخ�ص
هذا احل��دث الأغرا�ض غري امل�ستعملة مطلقا
�أو تل��ك الت��ي يف حالة جيدة و ميك��ن �إعادة
ا�ستعماله��ا م��رة �أخ��رى و قد علمن��ا منها
ب���أن هن��اك فر�صا جي��دة جدا للظف��ر بقطع
م��ن ماركات عاملي��ة مقابل �أ�سع��ار رمزية،
م�ضيف��ة� ،أن البي��ع املبا�رش يع��د �أف�ضل من
البيع عرب و�سائط التوا�صل االجتماعي لأنه
يجنب اخلداع والتحايل.

مناسبة لتعلم أبجديات
التجارة

زبونات حتدثت �إليه��ن الن�رص خالل اللقاء،
قلن ب�أنهن ال يج��دن حرجا يف امل�شاركة يف
مث��ل هذه املنا�سبات ،حت��ى �أنها جتربة ممتعة
كما ع�برت �شابات ر�أين ب�أنها فر�صة لتعلم

�أ�ص��ول التج��ارة والت�سوي��ق والتعامل مع
الزبائ��ن وقد تك��ون بداية لدخ��ول املجال،
وح�س��ب �إحداه��ن ،ف���إن بي��ع الأغرا���ض
امل�ستعمل��ة يوف��ر النقود و هو ح��ل �أف�ضل
بكث�ير م��ن رميه��ا �أو التخل���ص منها دون
فائدة.
نف�س الر�أي �شاطرته ن�رسين طالبة جامعية،
قالت ب�أنها جتدد خزانة مالب�سها يف كل مرة
عن طريق هذا النوع من البيع ،الذي ي�ضمن
�رشط�ين �أولهم��ا معاين��ة القطع��ة وحت��ى
جتربتها وثانيهما �إمكاني��ة �رشاء قطع جيدة
ب�أ�سعار مقبولة.
و عل��ى الرغ��م م��ن �أن لق��اء البي��ع نظ��م
بالعا�صمة� ،إال �أن الرتويج له جذب زبونات
من خمتل��ف الوالي��ات املجاورة �أك��دن لنا
ب�أنه��ن ا�شرتين �أغرا�ضا جيدة و ا�ستفدن من
بع�ض الفر�ص ،من جانبه��ا ك�شفت ال�سيدة
درقاوي ،ع��ن �سعيها لتو�سيع الن�شاط نحو
خمتلف واليات الوطن ،يف ظل جناح الفكرة
و رواجه��ا ،خا�صة مع ال��شروط ال�صارمة
الت��ي حتف��ظ كرام��ة الزبون��ات و تخ��دم
البائع��ات و توف��ر التنوع ب�أ�سع��ار منا�سبة
للجميع.

�إ.ز

حتت�ضنه جامعة الإخوة منتوري 1

«بيو كودينغ» فضاء لتعّلم لغات الربجمة و تطبيقات الويب

يع��رف ن�شاط الن��وادي الطالبية اجلامعية ،تط��ورا ملحوظا يف
ال�سن��وات الأخ�يرة ،مبا يف ذل��ك النوادي العلمي��ة لطلبة جامعة
ق�سنطينة ،املهتمني بتنظيم تظاهرات علمية وفكرية يف جماالت
خمتلف��ة ،وق��د حتولت هذه التنظيم��ات �إىل عناوي��ن م�ستقطبة
للطلبة بهدف �صقل مواهبهم والظفر بفر�صة ال�ستثمار الوقت،
عل��ى غرار ما يقوم به رواد نادي « بي��و كودينغ» للإعالم الآيل
احليوي بجامعة الإخوة منتوري.1
« بي��و كودينغ» ن��اد علمي تاب��ع للمديرية الفرعي��ة للن�شاطات
العلمية و الثقافية و الريا�ضية بجامعة ق�سنطينة ،وهو واحد من
ب�ين �أهم النوادي العلمية اجلامعية ،و�أكرثها ن�شاطا و�إبداعا ،منذ
ت�أ�سي�سية يف دي�سمرب  2021على يد طلبة من تخ�ص�ص الإعالم
الآيل احليوي و م�ؤطرين يتقدمهم الدكتور �شهيلي حمزة ،نائب
مدير جامعة ق�سنطينة.1
ويه��دف منذ ت�أ�سي�س��ه �إىل �إعطاء منظور جدي��د للطالب من
خ�لال ت�سليط ال�ض��وء على تخ�ص���ص املعلوماتي��ة احليوية و
تعريف��ه على �أن��ه جمال متع��دد التخ�ص�صات يك�سب الطال��ب معارف و
مهارات خ��ارج قاعات الدرا�س��ة ،و يعلمه كيفية تنظي��م الوقت و تق�سيم
اجلهد على خمتلف الن�شاطات البيداغوجية وغريها.

حاضنة الكتشاف المواهب و تطوير
القدرات
وح�س��ب غ��ادة جهينة هامل ،طالبة �سن��ة ثانية ما�سرت �إع�لام �آيل و حيوي
ورئي�س��ة الن��ادي العلمي ،ف���إن التنظي��م ي�ضم طلب��ة �شغوف�ين مبوا�صلة
التح�صي��ل املعريف خارج ج��دران املدرجات وقاعات الأعم��ال التطبيقية،
و رغم اختالف تخ�ص�صاتهم و ميوالتهم �إال �أن ذلك مل مينعهم من االنخراط
يف املجموع��ة العلمية الثقافية ،لأجل �إحداث التغيري ب�شكل ينعك�س �إيجابا
على م�سارهم الدرا�سي.

للطلب��ة اخلجول�ين ،ناهي��ك ع��ن متثي��ل جامع��ة منت��وري يف
الفعاليات العلمي��ة املختلفة و �إثبات �أن املعلوماتية احليوية هي
�أداة �أ�سا�سي��ة لعلماء الأحي��اء و م�ساعدة الطالب حتى يكون له
احلق يف امتالك م�رشوع��ه اخلا�ص ،كما �أن هناك تعاونا دائما مع
الأندية الأخرى لتنظيم النزهات والزيارات العلمية.

للتطوع االجتماعي والعمل
بوابة
ّ
اإلنساني

حمدثتن��ا قال��ت � « :إنه و بف�ض��ل الن�شاطات التي قمنا به��ا على م�ستوى
اجلامع��ة ،ان�ضم �إىل الن��ادي العديد من طلبة اجلامعات الأخرى ،على غرار
جامعة �صالح بوبنيدر ق�سنطينة  3و جامعة عبد احلميد مهري ق�سنطينة ،»2
مو�ضح��ة� ،أن عدد الأع�ضاء بلغ حاليا  25ع�ضوا ي�ضافون �إىل �أكرث من 80
منخرطا من تخ�ص�صات علمية خمتلفة مثل الريا�ضيات و الإلكرتونيك و
علوم املادة و العلوم التقنية.
وح�سبه��ا ،ف�إن تنوع الأن�شط��ة العلمية و التثقيفية ،يعت�بر من �أهم عوامل
اال�ستقط��اب لهذا النوع من النوادي الطالبية ،حي��ث يقوم الأع�ضاء طيلة
املو�س��م الدرا�س��ي بتنظيم �أي��ام تثقيفي��ة و ملتقيات علمي��ة و ور�شات
تعليمي��ة لفائ��دة الطلبة ،ف�ضال ع��ن امل�شاركة يف ال�صالون��ات العلمية و
تنظيم خرج��ات �إىل مراكز البحث و �إن�شاء تطبيق��ات «الويب» و»املوبيل»
و برجم��ة ن�شاطات وا�سعة داخل و خ��ارج اجلامعة ،تعنى بتعليم �أ�سا�سيات
الإع�لام الآيل وال��ذكاء اال�صطناعي و حت�سني مه��ارات االت�صال خا�صة

و�أ�ضاف��ت غ��ادة� ،أن من ب�ين الأن�شطة الأخرى الت��ي يقوم بها
الن��ادي املب��ادرات االجتماعية الت��ي تهدف �إىل تعزي��ز وتنمية
العم��ل التطوعي عند الطالب على غ��رار امل�شاركة يف حمالت
الت�شجري التي تكون باجلامعة وكذا حمالت النظافة ،م�شرية �إىل
�أن الن��وادي العلمية و الثقافية تعد ف�ض��اءات ال�ستغالل �أوقات
الف��راغ يف ممار�س��ة �أن�شطة علمي��ة و ثقافية ت�ساعد كث�يرا الطالب خالل
م�س��اره اجلامعي وبع��ده �أي�ضا وتق��وم ب�صقله على ال�صعي��د الإن�ساين و
االجتماعي.
و �أك��دت ال�شاب��ة� ،أن النادي �شهد عدة ن�شاطات خ�لال �سنة  ،2022من
بينه��ا االن�ضم��ام �إىل ال�شبكة العاملي��ة اخلا�صة «بن��ادي القادة الطالبي
الفرنكوف��وين» ،ال��ذي �أ�س�سته الوكال��ة اجلامعية الفرانكفوني��ة� ،أما فيما
يخ���ص الأن�شط��ة املعلوماتي��ة ،فيق��وم �أع�ضاء الن��ادي ح�سبه��ا ،بتدريب
الطلبة على خمتلف لغات الربجمة ،وكذا �إن�شاء تطبيقات الويب.
وذك��رت �أي�ضا� ،أن هناك اهتماما متزايدا بني الطلبة بثقافة النوادي العلمية
 ،حي��ث باتوا يعون جيدا �أهمية االنخراط فيه��ا ،كونها متكنهم من معرفة
قدراته��م النظري��ة والتطبيقية عرب ور�شات ون�شاط��ات دورية وتعويدهم
عل��ى العمل اجلماعي وحتم��ل امل�س�ؤولي��ة م�ضيفة� ،أن االهتم��ام بالنوادي
العلمية يت�ضح من حجم الإقبال عليها و ت�ضاعفه ب�شكل م�ستمر.
لينة دلول
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ارتفاع الكوليسترول في الدم
يسبب أمراض القلب
ُتعد الم�ستويات المرتفعة من الكولي�سترول �أو الدهون الثالثية (نوع من الدهون �أو الدهون المرتبطة بها)
في الدم عامل خطر يهدد ب�إمكانية الإ�صابة ب�أمرا�ض القلب التاجية ،وهذا ينطبق ب�شكل خا�ص
على الأ�شخا�ص الذين لديهم عوامل خطر �أخرى لأمرا�ض القلب.
ويت��م قيا���س م�ستوي��ات
الكولي�س�ترول م��ن خ�لال
فح�ص ال��دم ،وغالبا م��ا ُيعالج
الأ�شخا�ص امل�صاب��ون بارتفاع
الكولي�س�ترول مبجموع��ة م��ن
الأدوي��ة ،م��ع تغيري من��ط احلياة
للتقلي��ل م��ن خط��ر الإ�صاب��ة
ب�أمرا���ض القل��ب وال�سكت��ة
الدماغية.
وح�س��ب املخت�ص�ين ،ف���إن
الكولي�س�ترول م��ادة ينتجه��ا
اجل�س��م ،ويت��م ا�ستخدام��ه
لإنت��اج هرمون��ات معين��ة
وهو �أح��د املكون��ات الهيكلية
لأغ�شي��ة اخلالي��ا ،كم��ا يوج��د
الكولي�سرتول �أي�ضا يف العديد
من الأطعمة ،وتت�أثر م�ستويات
ال��دم بالوراث��ة والعمر واجلن�س
و من��ط احلي��اة و بخا�صة النظام
الغذائي.
وتو�ض��ح الطبيب��ة العام��ة
واملخت�صة يف التغذية الدكتورة
�صافي��ة �شي��خ� ،أن م�ست��وى
الكولي�س�ترول يف ال��دم يرتفع
يف �صم��ت و م��ن دون �أعرا�ض
�صحي��ة ،وبع��د ع��دة �سنوات
م��ن امل�ستوي��ات املرتفع��ة جدا
يت�سب��ب يف تعقي��دات �صحية
تدريجيا مث��ل ت�صلب ال�رشايني
بال�سكت��ة
والإ�صاب��ة

الدماغي��ة ،والأزم��ة القلبي��ة،
م�ضيف��ة �أن وج��ود فائ���ض من
الكولي�س�ترول ال�ض��ار يع��زز
تكوي��ن الرت�سبات على جدران
ال�رشاي�ين مع م��رور الوقت مما
ي���ؤدي �إىل التهابه��ا وميكن �أن
تغلق طبق��ة الدهون هذه جمرى
الدم مما يزي��د من خطر الإ�صابة
بالذبحة ال�صدرية ،كما تنف�صل
عنه��ا قطعة �صغ�يرة ،توا�صل
طريقها حتى ت�ص��ل �إىل �أ�صغر
�رشيان فت�سده وت�سبب ال�سكتة
الدماغية (ال�شلل الن�صفي).

�سلطة التونة والذرة

و ميكن �أن ت�ساهم عدة عوامل يف
زيادة م�ستويات الكولي�سرتول
يف الدم ،مث��ل مر�ض ال�سكري
و ارتفاع �ضغط الدم والتدخني
وم��ا �إىل ذل��ك ،حي��ث يقيمه��ا
الطبي��ب املعال��ج ث��م ين�ص��ح
املري���ض بت�صحي��ح عادات��ه
الغذائي��ة و �إج��راء تغيريات يف
منط احلي��اة وممار�س��ة الريا�ضة
وتن��اول الأدوي��ة املو�صوف��ة،
م�ش�يرة �إىل �أن كل مري���ض
يختلف عن الآخر.
و م��ن امل�سبب��ات الأخ��رى

ـ ملح
uطريقة التح�ضري
ن�ض��ع التون��ة يف �صحن وا�سع
بع��د ت�صفيته��ا من الزي��ت و
ن�ضي��ف �إليها الفلفل املقطع �إىل
�رشائح و الب�صل وكوب الذرة و
الفا�صولياء.
نح��ضر ال�صل�ص��ة بخلط زيت
الزيت��ون م��ع ع�ص�ير الليمون
والبه��ارات والفلف��ل الأ�س��ود
وامللح.
نر�ش �صحن ال�سلطة بال�صل�صة
وننرث فوقه البقدون�س املفروم.

الرتفاع الدهون يف الدم ح�سب
املخت�ص��ة ،حبوب من��ع احلمل،
حي��ث تن�ص��ح الن�س��اء بع��دم
تناوله��ا قب��ل القي��ام بتحاليل
الدهون وال�سكري ،مع احلر�ص
على القيام بها كل ثالثة �أ�شهر
م��ن ال�سن��ة الأوىل وبعد ذلك
مرة واحدة يف ال�سنة.
وم��ن الأ�سباب الأخ��رى �أي�ضا،
التغذية الد�سمة و خمول الغدة
الدرقي��ة و وجود خل��ل داخلي
يعرق��ل �صنع وتنق��ل وتخزين
الده��ون ،وقلة احلرك��ة والنوم
امل�ضطرب.
وميك��ن �أن ي�ؤدي ارتفاع �ضغط
الدم مع زيادة الدهون �أو مر�ض
ال�سك��ري �أو التدخني �إىل زيادة
خطر ح�صول تعقيدات تكد�س
الده��ون يف ال�رشاي�ين مما ينجم
عنه ال�سكتة الدماغية �أو الأزمة
القلبية.
م��ن جه��ة �أخ��رى ف���إن ف��رط
كولي�س�ترول ال��دم الوراث��ي
العائلي ،ي�سب��ب املوت املفاجئ
عن��د الأطف��ال وال�شب��اب و
لذلك من ال��ضروري الك�شف
عنه عن��د ه��ذه الفئ��ة يف حال
�إ�صاب��ة الوالدي��ن �أو الأق��ارب
بارتفاع الكولي�سرتول يف وقت
�سامية �إخليف
مبكر.

ح�ساء اجلزر

uاملقادير
ـ ن�صف كيلو من اجلزر
ـ حبة ب�صل
ـ ن�صف لرت من املاء
ـ مكعب من مرق اخل�ضار
ـ ر�شة من الزجنبيل
ـ زيت الزيتون
ـ فلفل �أ�سود
ـ ملح
uطريقة التح�ضري
نغ�س��ل اجل��زر ونقطع��ه �إىل
�رشائ��ح و نقل��ي الب�صل مع
القليل من زي��ت الزيتون ،ثم

uاملقادير
ـ علبتان من التونة
ـ حبة ب�صل
ـ كوب من الذرة
ـ ن�صف كوب م��ن الفا�صولياء
احلمراء
ـ ملعقة �صغرية من البهارات
ـ حبة من الفلفل احللو
ـ ملعقت��ان كبريت��ان م��ن زيت
زيتون
ـ ع�صري حبة ليمون
ـ فلفل �أ�سود
ـ بقدون�س
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ن�ضيف اجلزر.
ن�ضع مكعب م��رق اخل�ضار
يف  1.5ل�تر من امل��اء و بعد
ذوبانه نغطي اخل�ضار باملرق
و ننك��ه باملل��ح والفلف��ل
الأ�سود ور�ش��ة الزجنبيل ،ثم
نرتك احل�ساء عل��ى النار ملدة
ن�صف �ساعة.
بعدم��ا تن�ض��ج نطحنه��ا
باخل�لاط الكهربائ��ي و
ن�سك��ب احل�س��اء يف �أطب��اق
ونزين ح�سب الرغبة.

متهل!

ت�صرفات خاطئة تعطل علبة
ال�سرعات الأوتوماتيكية
-

تختل��ف طريق��ة تعام��ل ال�سائق�ين
م��ع ناق��ل احلرك��ة الأوتوماتيك��ي
يف ال�سي��ارة و عل��ى رغ��م �سهول��ة
ا�ستخدام��ه� ،إال �أن الكث�ير م��ن
ال�سائق�ين يقوم��ون بت�صرف��ات
خاطئة ت���ؤدي �إىل تعط��ل علب��ة
ال�سرعات.
�إن عملي��ات �إ�ص�لاح ناق��ل احلرك��ة
الأوتوماتيك��ي تعت�بر م��ن الأم��ور
ال�صعب��ة يف ال�سي��ارة وتكل��ف مبال��غ
طائل��ة ،لأنه��ا حتت��وي عل��ى كث�ير
م��ن القط��ع املعق��دة والإلكرتونيات
الت��ي يج��ب تغيريه��ا مبج��رد فت��ح
ناق��ل احلرك��ة .وهنال��ك �إج��راءات
احرتازي��ة يج��ب اتخاذه��ا لإطال��ة
عمر علبة ال�سرعات الأوتوماتيكية،
�أبرزها:
 ع��دم الإكث��ار م��ن تغي�ير ناق��لاحلركة �إىل ال��ـ  Pب�شكل م�ستمر على
�إ�ش��ارات امل��رور ،وي�ستح�س��ن و�ض��ع
ال�سيارة على .N
 ع��دم ت��رك ال�سيارة عل��ى و�ضع Dثوان
وه��ي متوقف��ة لأكثـ��ر م��ن 10
ٍ
وحتويله��ا �إىل  Nورف��ع مكب��ح الي��د
حفاظ ًا على ناقل احلركة.
 ع��دم ال�ضغ��ط على دوا�س��ة الوقودوال�سي��ارة عل��ى و�ض��ع  ،Nو م��ن ث��م
التبدي��ل �إىل  Dلتنطل��ق ال�سي��ارة
ب�شكل �سريع ،لأن ذلك �سي�ضر كثرياً
مبكونات ناقل احلركة.

ع��دم نقل احلرك��ة م��ن � Nإىل � Dإذا
كانت ال�سي��ارة ت�سري ب�سرع��ة �أكثـر
من  20كيلومرتاً يف ال�ساعة ،لأن ذلك
قد ي�سبب م�شكلة مع التكرار.
 ع��دم التبدي��ل مبا�شرة م��ن � Dإىل Rوال�سي��ارة تتحرك حتى لو ب�شكل
ب�سي��ط ج��داً .وهنا يج��ب الت� ّأكد من
توق��ف ال�سي��ارة متام�� ًا دون حرك��ة
قبل التحويل ،والعك�س �صحيح.
 جتن��ب ت��رك ال�سي��ارة عن��د �صعوداملرتفع��ات تقف معتم��دة على ناقل
احلرك��ة يف زحم��ة ال�س�ير ك��ي ال
ترجع �إىل الوراء ،و ا�ستخدام املكابح
يف هذه احلالة.
 �إذا كان��ت ال�سي��ارة تقط��ر �شيئ�� ًاخلفها ،وجب التنق��ل �إىل الو�ضعيات
الأخ��رى املتوف��رة غ�ير  Dل�ضم��ان
عدم تغيري ال�سرعات �صعوداً ونزو ً
ال
ب�شكل مكثف.
 جتن��ب ت�شغي��ل ال�سي��ارة بالدف��ععندما تك��ون البطاري��ة فارغة لأن
ذل��ك لن يج��دي نفع ًا ب��ل ي�ضر فقط
بعلبة ال�سرعات.
 املحافظ��ة عل��ى تغي�ير زي��ت ناقلاحلرك��ة الأوتوماتيك��ي يف املواعي��د
املو�ص��ى به��ا م��ن قب��ل الوكي��ل �أو
م��ن قب��ل امل�صن��ع ،م��ع الأخ��ذ بعني
تزود
االعتب��ار �أن غالبية ال�ش��ركات ّ
�سياراته��ا بزي��ت ناقل حرك��ة يدوم
طيلة عمر علبة ال�سرعات.

حملبي الربتقال

uاملقادير
ـ � 3أكواب من احلليب
ـ  4مالعق كبرية من ال�سكر
ـ  4مالعق كبرية من ن�شاء الذرة
ـ ملعقتان كبريتان من ماء الزهر
خليط الربتقال
ـ �أكواب من ع�صري الربتقال
ـ  4مالعق كبرية من ن�شاء الذرة
uطريقة التح�ضري
ن�ض��ع احلليب يف قدر على النار ،ثم
ن�ضي��ف ال�سك��ر و الن�شاء و نحرك
حت��ى يغل��ي ،ن�ضي��ف م��اء الزه��ر

ونوا�ص��ل التحري��ك حتى نتح�صل
على خليط كرميي.
ن�سكب اخلليط يف �أك��واب التقدمي
و ن�ضعه��ا يف الثالج��ة مل��دة �ساعة
و ن�ض��ع ع�ص�ير الربتق��ال يف قدر
عل��ى النار ن�ضي��ف الن�شاء ونحرك
با�ستخ��دام امل��ضرب الي��دوي
حتى يت�ش��كل لدين��ا خليط كرميي
ومتجان���س .ن�سكب خليط الربتقال
فوق خليط احلليب و ندخل الأكواب
�إىل الثالجة ملدة �ساعة.
نزينها ح�سب الرغبة قبل التقدمي.
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 8قتلى يف حادث مرور
بال�ضاية يف باتنة

إعالن إلى أصحاب األكشاك

تدعو الن�صر �أ�صحاب الأك�شاك
بواليات ال�شرق �إىل تبليغها
ب�ش�أن �أي تذبذب �أو ت�أخر يف
توزيع اجلريدة ،كما تدعو
�أ�صحاب الأك�شاك اجلديدة �إىل
االت�صال لت�سجيل طلباتهم على
الرقمني:

قت��ل � 8أ�شخا�ص يف حادث مرور ،وقع م�ساء �أم�س
بالطري��ق الوطني رقم  78مبنطق��ة ال�ضاية ببلدية
بيط��ام يف بريك��ة بوالي��ة باتنة ،ح�س��ب ح�صيلة
�أولوية مل�صالح احلماية املدنية.
وذك��ر م�ص��در م��ن احلماي��ة املدني��ة للن��صر ب�أن
احل��ادث وق��ع يف ح��دود ال�ساع��ة  19و 24د وجنم
عن ا�صط��دام �سيارة �سياحي��ة ب�شاحنة ،حيث قتل
ال�ضحايا الثمانية يف عني املكان.
و هرعت فرق وحدات احلماية املدنية لنقل ال�ضحايا،
وح�س��ب ذات امل�صدر ،ف�إن امل�شهد مروع لدرجة �أن
مالم��ح �ضحايا طم�ست ،نتيجة ق��وة االرتطام بني
ال�سيارة وال�شاحنة.

- 0660376223-0660376045
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عديل تفاعل مع من�شوره

اجلزائر العا�صمة

تويف ،م�س��اء �أول �أم�س اخلمي���س ،حافظ ال�رشطة،
هواري عب��د الرحيم ،التابع لأمن دائرة درارية ب�أمن
والية اجلزائر ،الذي كان قد تعر�ض �أثناء ت�أدية مهامه
امليدانية ،ليلة ر�أ�س ال�سنة اجلديدة ،حلادث ده�س من
طرف �سائق مركبة متهور ،مت �إيداعه احلب�س امل�ؤقت،
ح�س��ب ما �أف��اد ب��ه بي��ان للمديرية العام��ة للأمن
الوطن��ي .و �أو�ضح البيان� ،أن ال�سائق املتهور البالغ
م��ن العم��ر � 29سن��ة ,مت توقيفه من قب��ل م�صالح
ال�رشط��ة بع�ين املكان .كم��ا �أ�شار �إىل �أن��ه ,و«فور
ا�ستكم��ال الإج��راءات القانوني��ة ,مت تق��دمي �سائق
املركب��ة املتهور �أم��ام اجلهات الق�ضائي��ة املخت�صة,
�أين مت �إيداعه احلب�س امل�ؤقت عن جناية حماولة القتل
العم��دي ,جنحة �إهان��ة رجال الق��وة العمومية �أثناء
ت�أدية مهامهم وجنحة عدم االمتثال لإنذار التوقف».
و�إث��ر هذا امل�صاب الأليم ,يتق��دم املدير العام للأمن
الوطن��ي ,ال�سيد فريد ب��ن ال�شي��خ ,با�سمه اخلا�ص
وبا�سم كاف��ة م�ستخدمي الأمن الوطن��ي ,بتعازيه
اخلال�صة و�أ�صدق م�شاعر املوا�ساة �إىل عائلة املرحوم
وكاف��ة �أ�رسة الأم��ن الوطني .للإ�ش��ارة --ي�ضيف
نف�س البيان� --سي��وارى املرحوم الرثى غدا بوالية
و�أج
�سيدي بلعبا�س.

�سطيف

العثـــور على جُ ثـــّة �شيــــخ
يف منزله
تدخل��ت عنا�رص من وح��دة املركز املتق��دم للحماية
املق��دم عبد املجيد درب��ال ،ب�سطيف� ،أم�سية
املدينة،
ّ
ي��وم الأربع��اء املن��صرم ،م��ن �أجل نقل جث��ة �شيخ
متوفى بح��ي «طاجن��ة» ال�شعبي و�س��ط املدينة .و
ح�سب ما �أفاد ب��ه م�صدر من احلماية املدنية للن�رص،
ف���إن تدخ��ل امل�صال��ح املعنية ج��اء بناء عل��ى تبليغ
اجلريان ،الذين الحظوا اختفاء هذا ال�شيخ عن الأنظار
يف �آخر ثالثة �أ�سابيع و ّ
�شكهم يف تعر�ضه ل�شيء ما
كونه ي�سكن لوحده و بن��اء على هذا التبليغ ،تدخل
رجال احلماية املدينة على الفور ،ليت�ضح بعد الولوج
�إىل املنزل� ،أن ال�شخ�ص البالغ من العمر  73عاما ،قد
تويف داخ��ل منزله منذ عدة �أي��ام ،ليتم حتويل اجلثة
�إىل م�صلحة احلفظ ،بعد ت�أكيد طبيب احلماية املدنية
�أن �سبب الوفاة طبيعي.

خ.ل

جيجل

اجلماهري اجلزائرية ترحب
بطريقتها ب�آيت نوري

يا�سين/ع

حبــ�س ال�سائــــق املتـــ�سبب
يف وفاة �شرطي ده�سا

شكرا على تعاونكم

م�شاركـــــــــــة  80دراجـــــا
يف �سباق جهوي

تفاعلت الجماهير الجزائرية بقوة مع من�شور الوافد الجديد على بيت الخ�ضر ريان �آيت
نوري ،حيث رحبت بالتحاقه من خالل �آالف التعليقات حول ح�سابه الر�سمي بموقع
التوا�صل االجتماعي «�أن�ستغرام» الذي و�ضع فيه العب وولفرهامبتون لأول مرة ،العلم
الجزائري مرفقا ب�صورته ،في �إ�شارة �إلى تغيير جن�سيته الريا�ضية.
ويب��دو �أن �آيت نوري الذي فتح التعليقات لأول مرة
�أم��ام اجلماه�ير اجلزائري��ة جد �سعي��د بخرجة حمبي
اخل��ضر جتاهه ،ال�سيما و�أنهم رحب��وا بقدومه بكثري
من ال��ود واحلب ،ولو �أن ال�ش��يء امللفت يف كل هذا
كيفية تفاعل العب ميالن يا�سني عديل مع من�شور
�آيت نوري ،وه��و ما ي�ؤكد ب�أنه قد اختار �سلك دربه،
وه��و الذي �سب��ق �أن حتدث الناخ��ب الوطني جمال
بلما�ضي ،عن قبوله بفكرة اللعب لبلده الأ�صلي� ،إال
�أن قدومه ت�أخ��ر يف عدة منا�سبات ،ب�سبب و�ضعيته
ال�صعبة مع ناديه ميالن الإيطايل.
وت�ش�ير كل املعطيات �إىل �إمكاني��ة ا�ستدعاء خريج
مدر�سة باري�س �سان جريمان �إىل ترب�ص �شهر مار�س
املقب��ل ،خا�صة و�أن��ه م�ستعد لإمت��ام كل الإجراءات
الإدارية ،اخلا�صة بتغيري جن�سيته الريا�ضية ،باملوازاة
مع قدوم زميلي��ه ال�سابقني ريان �آيت نوري وح�سام
�سيزينان القائمة املقبلة للخ�رض رفقة
ع��وار ،اللذين ّ
فار�س �شعيبي.

�سمير .ك

توقيف �شخ�صني يف الق�ضية باملقرن يف الوادي

يحــــاوالن متريــر �أكثـــر من � 47ألف كب�ســــولة مـــــهلو�سات
يف �سيـــــارة لنقـــل اجلنائــــز
حج��زت عنا��صر م��ن ال�رشط��ة
الق�ضائي��ة تابعة لأم��ن دائرة املقرن
بال��وادي ،يف عملية نوعي��ة ،نهاية
الأ�سبوع� 47 ،ألف��ا و  760كب�سولة
مهلو�س��ة ،كان��ت داخ��ل �سي��ارة
�إ�سع��اف ت�ستغل يف نق��ل اجلنائز و
توقيف �شخ�صني يف الق�ضية.
و ذك��ر بي��ان خللي��ة االت�ص��ال و
العالقات العامة التابعة لأمن والية
ال��وادي ،حت�صل��ت “الن��صر” على
ن�سخة منه ،مف��اده ورود معلومات
م�ؤك��دة ،تفيد بع��زم �شخ�صني نقل
كمية معتربة من امل�ؤث��رات العقلية
ع�بر �إقلي��م االخت�صا���ص .لتق��وم
عنا��صر ال�رشطة بعمليات البحث و
التحري امل�سند بعمل ميداين حمكم،
مكنت م��ن حتديد هوي��ة �شخ�صني

م�شتبه�ين و تر�ص��د خمتل��ف
حتركاتهما و نوع املركبات امل�ستغلة
م��ن طرفهم��ا و توقيفهم��ا ب�أح��د
�أحي��اء دائ��رة املق��رن  27كلم� ،رشق
عا�صم��ة الوالية ،عل��ى منت �سيارة
�إ�سع��اف ت�ستغ��ل يف نق��ل اجلنائز.
و عق��ب التفتي���ش الدقي��ق ل�سيارة
الإ�سع��اف ،ع�ثر بداخله��ا على 47
�ألفا و  760كب�سولة مهلو�سات من
نوع «بريغابال�ين»  300ملغ ،كانت
خمب���أة ب�إح��كام داخ��ل ال�صن��دوق
اخللف��ي لذات املركب��ة .ليتم حتويل
املحج��وزات و املوقوف�ين �إىل مق��ر
�أم��ن الدائ��رة ملبا��شرة التحقيق��ات
معهم��ا و �إعداد مل��ف ق�ضائي ،يف

�شه��دت والية جيجل� ،أم���س ،تنظيم البطول��ة اجلهوية
للدراجات يف �صنف الأ�شبال و الأ�صاغر ،عرفت م�شاركة
 80ريا�ضي��ا ميثلون  16ناديا ريا�ضي��ا من �ست واليات.
و ف��از ال��دراج ،عامر �صم��ادي ،من ن��ادي ديدو�ش مراد
للدراج��ات يف �صنف الأ�شبال و ال��دراج� ،شلي �إ�سحاق،
م��ن نادي �سيكلوب��ون عنابة يف �صن��ف الأ�صاغر .و قد
عرفت البطولة اجلهوي��ة تنظيما حمكما و مناف�سة قوية،
ح�سب رئي�س الرابطة الوالئي��ة للدراجات ،مولود �شابو،
ال��ذي �أو�ض��ح �أن البطولة �شهدت ح�ض��ور  80ريا�ضيا
من  16ناديا و ميثلون �ست واليات ،حيث تناف�س الأ�شبال
على طول م�سافة تفوق  60كلم ،انطالقا من بلدية جيجل
و�ص��وال �إىل بلدية �سيدي عب��د العزيز ،ذهبا و �إيابا ،حيث
كان التناف���س كبريا بني الدراجني امل�شاركني ،فيما تناف�س
الأ�صاغ��ر على طول  30كلم ،مو�ضحا �أن املناف�سة جاءت
من �أجل التح�ضريات ملختلف املناف�سات الوطنية و اغتنام
فر�ص��ة العطلة ال�شتوية لإحي��اء البطولة ،فيما ذكر مدير
ال�شب��اب و الريا�ضة ،حممد ريان� ،أن البطولة تعترب مبثابة
التح�ضري للبطوالت الوطنية و كذا اال�ستعداد ال�ستقبال
ط��واف اجلزائر ال��ذي ي�أمل يف م��روره ع�بر �إقليم والية
جيجل و كذا �إعطاء فر�صة للفرق الريا�ضية اجليجلية من
�أجل التناف�س و االحتكاك مع خمتلف الأندية .ك.طويل

انتظ��ار عر�ضهم��ا عل��ى املحكمة
من�صر الب�شير
حمل االخت�صا�ص.

تفوق على هاالند

حمرز العب ال�شهر يف ال�سيتي
ت��وج ال��دويل اجلزائ��ري ريا���ض
ِّ
حم��رز ،بجائ��زة �أح�س��ن الع��ب
ل�شهر دي�سم�بر يف ناديه مان�ش�سرت
�سيتي ،وف��ق ما �أعلنه النادي م�ساء
�أم���س اجلمع��ة .و�أعل��ن الن��ادي
الإجنليزي� ،أم���س اجلمعة ،عن اختيار قائد
املنتخب الوطن��ي ك�أح�سن العب يف النادي لل�شه��ر املا�ضي ،حيث وقع
االختي��ار عل��ى �صاحب الق��دم الي�سرى املهاري��ة عقب اله��دف احلا�سم الذي �سجل��ه يف �شباك
ت�شيل�سي مبلعب «�ستامفوردبريدج» وذلك بعد ثالث دقائق فقط من دخوله بديال ،ما �سمح لأ�شبال
ق .ر
«غوارديوال» بالعودة بالزاد كامال يف مباراة اعتربت قمة اجلولة.

الأخطــــــــــــــــــــاء 7

توقيف �شخ�ص مبيلة

حجـــــــز  2055وحــــــــدة من املـــــــــــواد
ال�صيدالنيــــة و املكمالت الغذائية

حل الأخطاء
 - 1مفتاح الباب

 - 2و�سط العجلة
 - 3حجم رقم 2

 - 4حاجب العني
� - 5ضع ال�صبع

 - 6ك�رس امل�صباح
 - 7خطوط مقدمة ال�سيارة

� أوق��ف �أفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بتاجنان��ت يف والية ميلة� ،شخ�صا يف العقد
الراب��ع من العمر ،يف ق�ضية ممار�سة غري جتارية ملواد �صيدالنية و مكمالت غذائية �أجنبية
ال�صنع.
و ح�س��ب بيان للدرك الوطني ،ف�إن العملية متت بناء على ا�ستغالل �أفراد الفرقة ملعلومات،
مفاده��ا قيام �أح��د الأ�شخا�ص بالرتوي��ج ملواد �صيدالني��ة و مكمالت غذائي��ة ذات من�ش�أ
�أجنب��ي ،بال�سوق الأ�سبوعي لبلدية تاجنانت ،على �إثرها متت برجمة خدمة خا�صة بال�رشطة
االقت�صادية ملحاربة هذه الظاهرة التي مت�س بال�صحة العمومية و التو�صل �إىل امل�شتبه فيه،
ليتم �إقحام ت�شكيل �أمني بال�سوق الأ�سبوعي و توقيف امل�شتبه فيه و هو يعر�ض جمموعة
م��ن الأدوية و املكمالت الغذائي��ة للبيع و حجز  12نوعا من الأدوي��ة املعرو�ضة و املقدر
عدده��ا بــ  2055وحدة ،متثلت يف كب�س��والت� ،أقرا�ص ،بخاخات و مراهم .و بعد ا�ستكمال
التحقيق ،مت تقدمي املوقوف �أمام وكيل اجلمهورية لدى حمكمة �شلغوم العيد .مكي بوغابة

