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م�صابقة الن�صر الكربى

الإعالن عن اأ�سماء 

الفائزين باجلوائز

من �ص 7 اإىل �ص 21

�ص   24

�ص   13-12

بعد جمع الرئي�س ملحمود عبا�س واإ�صماعيل هنية

اجلزائـــــر تلقـــــي بثقلهـــا لتحقيــق 
امل�ساحلــة الفل�سطينيــة

نجحــت الجزائر في جمع رئي�س دولــة فل�صطين محمود عبا�س و رئي�س 
المكتب ال�صيا�صي لحركة حما�س الفل�صطينية، ا�صماعيل هنية، في لقاء 
تاريخــي، �صمــن م�صاعيهــا الرامية لتمهيــد الطريق لإنجــاز الم�صالحة 
الفل�صطينية وو�صع حد لالنق�صام، موؤكدة بذلك موقفها الثابت ودعمها 
الالم�صــروط للق�صية الفل�صطينيــة والتي �صتكون مو�صوعــا محوريا في 

القمة العربية المقبلة التي �صتعقد بالجزائر.

رئي�س اجلمهورية يعزي اجلي�س وعائلة الفقيد

ا�ست�سهاد عريف متعاقد خالل عملية 
بحث و مت�سيط بعني الدفلى

ا�صت�صهــد العريــف المتعاقد �صــالوي �صميــر، اأول اأم�ــس الثالثاء، خالل 
عمليــة بحــث وتم�صيــط، بمنطقــة واد الق�صــب ببلديــة المايــن بعين 
الدفلــى، و تقــدم رئي�ــس الجمهورية، ال�صيــد عبد المجيد تبــون، اأم�س 
الأربعــاء، بتعازيــه اإلى الجي�ــس الوطني ال�صعبــي واإلى عائلــة ال�صهيد، 

الذي �صقط في ميدان ال�صرف »مت�صديا لأيادي الغدر الإرهابية«.

اجلمعية النتخابية تعقد اليوم

�سباق بني زفيزف و�سرار لرئا�سة الفاف

�ص  4

فتح خط جوي مبا�سر بني اجلزائر و اأدي�ص اأبابا يف اأقرب الآجال
�لرئي�س تبون ي�ستقبل رئي�سة جمهورية �إثيوبيا و يعلن

�ص   6

اأكد اأن املوؤ�ض�ضة الع�ضكرية و�ضعْت اأقداَمها باقتداٍر على طريق امتالك التكنولوجيا

lالفريق اأول ال�سعيد �سنقريحة: �سالح اجلي�ص موجه ح�سرا للدفاع عن اجلزائر

الرئي�ص تبون ينّوه بالنجاح الباهر لال�ستعرا�ص الع�سكري

وزارة البيئة تدعو اإىل "عيد اأ�صحى نظيف"

اإطـــالق حملــــة وا�سعــــة لإجنـــاح عمليــة جمـع جلـود الأ�ساحـي
دعــت وزارة البيئــة المواطنين المعنييــن بنحر الأ�صاحي للتحلي بالوعــي البيئي والمحافظة على نظافة البيئــة والمحيط في المواقع 
المخ�ص�صــة للذبــح علــى م�صتــوى الأحياء، واأخــذ الحتياطــات الالزمة ل�صمــان تثمين جلــود الأ�صاحي وال�صيــر الح�صــن لعملية النحر 

والتخل�س من مخلفاتها.

�ص  3

�ص 2

lتوافق حول اأغلب الق�سايا املطروحة اإفريقيا و دوليا

�ص  16
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على �سرف اإطارات �سامية يف اجلي�س

رئيــ�س اجلمهورية يتــراأ�س حفل ا�ستقــبال 
بالنادي الوطني للجي�س 

تراأ�س رئي�س الجمهورية، القائد الأعلى للقوات الم�سلحة، وزير الدفاع الوطني، ال�سيد عبد المجيد تبون، م�ساء اأول اأم�س 
الثالثاء، بالنادي الوطني للجي�س ببني م�سو�س بالجزائر العا�سمة، حفل ا�ستقبال على �سرف اإطارات �سامية في الجي�س 

الوطني ال�سعبي من العاملين والمتقاعدين، وذلك بمنا�سبة الذكرى 60 لعيد ال�ستقالل وا�سترجاع ال�سيادة الوطنية، ح�سب 
ما اأفاد به بيان لوزارة الدفاع الوطني.

وج��اء يف بي��ان ال��وزارة »مبنا�سبة 
اإحياء الذكرى 60 لعيد اال�ستقالل 
الوطني��ة،  ال�سي��ادة  وا�سرتج��اع 
تراأ���س ال�سي��د رئي���س اجلمهورية 
عب��د املجيد تب��ون، القائ��د االأعلى 
للق��وات امل�سلح��ة، وزي��ر الدفاع 
الوطن��ي، م�س��اء ي��وم الثالث��اء 5 
جويلي��ة 2022 بالن��ادي الوطن��ي 

للجي���س ببن��ي م�سو���س باجلزائر 
العا�سم��ة، حف��ل ا�ستقب��ال عل��ى 
���رف اإطارات �سامي��ة يف اجلي�س 
الوطن��ي ال�سعب��ي م��ن العامل��ن 
بح�س��ور  وذل��ك  واملتقاعدي��ن 
عدد م��ن امل�سوؤول��ن ال�سامن يف 
الدول��ة«. وكان يف ا�ستقبال ال�سيد 
النادي  رئي���س اجلمهورية مبدخ��ل 

الوطني للجي�س، ال�سيد الفريق اأول 
ال�سعي��د �سنقريح��ة، رئي�س اأركان 
ال�سعبي. وح�ر  الوطن��ي  اجلي�س 
ه��ذا احلفل الذي »ين��درج يف اإطار 
الوطني  للجي�س  العريق��ة  التقاليد 
ال�سعب��ي الت��ي ترم��ي اإىل تثمن 
خمتلف حمطاتنا التاريخية املجيدة 
وتخلي��دا الأرواح �سهدائنا االأبرار، 

كل من ال�سادة رئي�س جمل�س االأمة، 
الوطني،  ال�سعبي  املجل���س  رئي�س 
رئي�س املحكمة الد�ستورية، الوزير 
االأول واأع�س��اء احلكوم��ة«، وكذا 
»الفري��ق اأول ب��ن عل��ي ب��ن علي 
قائ��د احلر���س اجلمه��وري، االأمن 
الع��ام ل��وزارة الدف��اع الوطن��ي، 
قادة الق��وات، قائد الدرك الوطني، 
روؤ�ساء  الع�سكرية،  النواح��ي  قادة 
وروؤ�س��اء  واملدي��رون  الدوائ��ر 
امل�سال��ح املركزية ب��وزارة الدفاع 
الوطن��ي واأركان اجلي���س الوطني 
اإط��ارات  ال�سعب��ي، ف�س��ال ع��ن 
�سامي��ة يف الدول��ة و�سخ�سي��ات 
وطني��ة وجماهدين«. وخ��الل هذا 
احلفل »ا�ستمع احل�سور اإىل الن�سيد 
الوطني من تاأدية الفرقة املو�سيقية 
ليتابعوا فيلما  للحر�س اجلمهوري، 
وثائقيا بعن��وان )جزائريون �سناع 
للن�ر( من اإنت��اج مديرية االإعالم 
و االإت�سال الأركان اجلي�س الوطني 
ال�سعبي، قبل اأن ي��زوروا معر�سا 
ي���رد  باملنا�سب��ة  نظ��م  لل�س��ور 
خمتل��ف املراح��ل الت��ي قطعته��ا 
الث��ورة التحريري��ة املجي��دة من��ذ 
اال�ستقالل«.  غاي��ة  اإىل  اندالعه��ا 
و«اختت��م احلفل مب�ساه��د ا�ستثنائية 
با�ستعم��ال االألعاب النارية تخليدا 

للمنا�سبة«، ي�سيف ذات البيان. 
واأج

اأكد اأن املوؤ�س�سة الع�سكرية و�سعْت اأقداَمها 
باقتداٍر على طريق امتالك التكنولوجيا

الرئيـــــ�س تــــبون ي�ســـــــيد 
وينّوه عاليا بالنجاح الباهر 

لال�ستعرا�س الع�سكري

اأ�س��اد رئي���س اجلمهوري��ة ال�سيد 
عبد املجي��د تبون اأم���س بالنجاح 
الباه��ر لال�ستعرا���س الع�سكري 
تنظيم��ه  مت  ال��ذي  التاريخ��ي، 
االحتف��ال  مبنا�سب��ة  اأم���س،  اأول 
بالذكرى ال�ستن لعيد اال�ستقالل 
وا�سرتجاع ال�سيادة الوطنية، الذي 
اأك��د اأنه ق��د زرع م�ساع��ر الثقة 
نفو���س  يف  والفخ��ر  واالعت��زاز 
اجلزائرين، وتردد �سداه اإىل خارج 

حدود الوطن. 
ويف ر�سال��ة تهنئ��ة وجهه��ا اإىل 
الفري��ق اأول ال�سعي��د �سنقريح��ة 
الوطن��ي  اجلي���س  اأركان  رئي���س 
ال�سعبي، اأعرب الرئي�س تبون عن 
تهاني��ه وباأزكى عب��ارات ال�سكر 
والعرف��ان، للموؤ�س�سة الع�سكرية 
اال�ستعرا���س  يف  وللم�سارك��ن 
الع�سك��ري، نظ��ر اجله��ود التي 
بذلتموها، ب��كل تفاين واإخال�س، 
طيلة كافة مراحل حت�سر وتنفيذ 
 هذا اال�ستعرا���س ، الذي �سيبقى
 - كم��ا اأك��د- را�سخ��ا يف ذاكرة 

االأمة.
اإذ  وقال رئي�س اجلمهوري��ة "اإنني 
اأُ�سيد واأُنوه عالًي��ا بالنجاح الباهر 
لال�ستعرا���س الع�سك��ري ب��كل 
حلقات��ه ال�متنا�سق��ة، اأُع��رب عن 
خال�س تقديري لكم ولكافة اأَْطقم 
باط واجلنود  باط و�سف ال�سُ ال�سُ
وال�م�ستخدم��ن الذي��ن اأ�رف��وا 
عل��ى عمليات االإع��داد والتنظيم 
وتابع��وا �سره��ا اإىل اآخ��ر حلظة" 
م�سيف��ا " واأهنئك��م جميًعا على 
هذا االجن��از العظيم ال��ذي اأع��اد 
ال�ُم�ستح��ق،  وهج��ه��ا  للجزائ��ر 
وَزرع يف نفو�س ال�مواطنن الثقة 
ة"، معتربا باأن ه��ذا االإجناز  والع��زَّ
الفخ��ر  مِب��َداد  التاريخ  "�سي�سجله 
يف �سفحاِت اأجماد اجلي�س الوطني 
ال�سعبي" واأن »اأث��ُره �َسيبقى ُمتًدا 
��داُه ُمرتدًدا  يف حي��اة االأمة .. و�سَ
اأَنُتم حرا�سها  خارج ُحدودنا الت��ي 
وحماتها". و�سج��ل الرئي�س تبون 
ب��كل فخر تل��ك االأج��واء التي مت 
ر�سمها يف هذا احلدث الناجح بكل 
املقايي���س" حيث جاء يف ر�سالته " 
مبنا�سبة  الغالي��ة  جزائرنا  عا�س��ْت 
الذكرى ال�ستن ال�ستعادة ال�سيادة 
الوطني��ة، اأج��واًء مفعم��ة بالروح 
الوطنية االأ�سيلة يف �سعبنا، الذي 
تابع باعتزاز وابتهاج اال�ستعرا�س 
اأم�س اخلام�س  الع�سكري �سبيحة 
م��ن جويلية" واأ�س��اف، "لقد كان 
التاأثر  اال�ستثنائ��ي  احل��دث  لهذا 
البالغ يف الروح ال�معنوية العامة 
الذين  واجلزائري��ن  للجزائري��ات 
افتق��دوا ل�سن��واٍت طويل��ة روؤية 
تل��ك ال�م�ساه��د العظيم��ة الت��ي 
القوية وال�مب�هرة  ُد ال�سورة  ُت�سِّ
للتالحم بن جي�سنا العتيد و�سعبنا 
االأب��ي". واأعترب رئي�س اجلمهورية 
بذات املنا�سبة باأن " تلك ال�م�ساهد 
الدالل��ة  بالغ��ِة  لوح��اٍت  كان��ت 
��م يف  والتحكُّ التنظي��م  ��ة  دقَّ يف 
التفا�سيل، َتِنمُّ عن تدبٍر احرتايف، 
وتنفيذ عملياتي عايل االن�سباط 
وااللت��زام .. واإن ذلك كلَّه، والذي 
�َسِه��د ب��ه �سي��وُف اجلزائ��ر م��ن 
وال�سخ�سي��ات  ال��دول  روؤ�س��اء 
د باأَنَّ  التي �ساركتنا احل��دث، لُيوؤكِّ
ال�موؤ�س�س��ة الع�سكرية يف بالدنا 
قد و�سعْت اأقداَمها باقتداٍر وكفاءة 
على طريق امتالك نا�سية العلوم 
احلديث��ة والتكنولوجيا الع�سكرية 
العالية"، م�سيفا باأن ذلك " هو ما 
من �ساأنه اأن يجعَل من�ها موؤ�س�سًة 
ُمواكب��ة وُم�ستوعب��ة الأحدث ما 
َي�ستج��دُّ يف ال�مج��ال الع�سكري، 
ويزيدها ُحظوًة وتقديًرا يف �سمر 

االأمة".                           ع.اأ�سابع

الفريق اأول �سنقريحة ي�سيد بنجاح ال�ستعرا�س الع�سكري و يوؤكد

�سالح اجلي�س موجه ح�سرا للدفاع عن اجلزائر واإحالل ال�سلم يف العامل 
ال�سعي��د  اأول،  الفري��ق  اأك��د 
�سنقريح��ة، رئي���س اأركان اجلي�س 
الوطن��ي ال�سعب��ي، اأن �سالح هذا 
للدف��اع  ح���را  موج��ه  االأخ��ر 
حدوده��ا  وحماي��ة  اجلزائ��ر  ع��ن 
وال��ذود ع��ن �سيادته��ا الوطنية، 
اإىل جان��ب امل�ساهم��ة يف اإح��الل 
ال�سلم واال�ستقرار يف العامل حتت 

و�ساية االأمم املتحدة.
اجلي���س  اأركان  رئي���س  اأ���رف 
اأول،  الفري��ق  ال�سعب��ي  الوطن��ي 
ال�سعي��د �سنقريح��ة، اأم���س مبق��ر 
الناحي��ة الع�سكري��ة االأوىل على 
عل��ى  اأقامه��ا  رمزي��ة  احتفالي��ة 
يف  امل�سارك��ن  كاف��ة  ���رف 
املنظم  الع�سك��ري  اال�ستعرا���س 
اأول اأم�س مبنا�سبة الذكرى ال�ستن 
ال�سرتجاع ال�سي��ادة الوطنية، قدم 
خالله��ا با�سم رئي���س اجلمهورية، 
امل�سلحة  للق��وات  االأعلى  القائ��د 
ال�سيد،  الوطن��ي،  الدف��اع  وزي��ر 
عب��د املجيد تب��ون، وبا�س��م كافة 
الوطن��ي  اجلي���س  م�ستخدم��ي 
ال�سعب��ي  اأح��ر الته��اين واأزك��ى 
ل��كل  والعرف��ان  ال�سك��ر  اآي��ات 
امل�ساهمن يف جن��اح اال�ستعرا�س 
الع�سكري نظر اجله��ود امل�سنية 
التي بذلوها ب��كل تفان واإخال�س 
طيلة كافة مراحل حت�سر وتنفيذ 
ه��ذا اال�ستعرا�س، الذي ق��ال اأنه 

�سيبق��ى »را�سخا« يف ذاكرة االأمة 
اإىل اأبد الدهر.

ويف كمل��ة ل��ه باملنا�سب��ة اأ�س��اد 
الوطن��ي  اجلي���س  اأركان  رئي���س 
ال�سعب��ي بالنج��اح الباه��ر ال��ذي 
الع�سكري،  اال�ستعرا���س  حقق��ه 
قبل اأن يتطرق اإىل مراميه واأهدافه 
واأبعاده فقال بهذا اخل�سو�س » لقد 
حر�سن��ا �سدي��د احلر���س على اأن 
يكون هذا اال�ستعرا�س الع�سكري 
املهيب يف م�ست��وى اأبعاد ورمزية 
هذه الذكرى اخلالدة، ويف م�ستوى 
ت�سحي��ات �سانعيه��ا ووف��اء من 
�سانوا الوديعة، ف�سال عن تقوية 

اجلبه��ة الداخلية وتعزي��ز الرابطة 
بن ال�سعب وجي�سه واأفراده الذين 
هم اأوال وقب��ل كل �سيء اأبناء هذا 

ال�سعب االأبي ومن �سلبه«.
كما حمل اال�ستعرا�س الع�سكري 
ر�سال��ة بالغ��ة املع��اين –ي�سيف 
الفري��ق اأول ال�سعي��د �سنقريح��ة 
ه��ذه  خ��الل  م��ن  اأردن��ا  »كم��ا 
االحتفالي��ة اإي�س��ال ر�سالة بالغة 
املع��اين مفادها اأن �س��الح اجلي�س 
الوطن��ي ال�سعب��ي موج��ه ح�را 
للدفاع عن اجلزائر وحماية حدودها 
والذود ع��ن �سيادتها الوطنية اإىل 
جانب امل�ساهم��ة يف اإحالل ال�سلم 

حت��ت  الع��امل  يف  واال�ستق��رار 
و�ساية االأمم املتحدة«.

اجلزائ��ر  اأن  املتح��دث  ومل يخ��ف 
تعرب ب��كل و�سوح ع��ن »اإرادتها 
وعزميته��ا لالإطالع بدور حموري 
ال�ساح��ة االإقليمية والدولية  على 

يف اإطار القوانن الدولية«.
و قد اأ�س��اد رئي���س اأركان اجلي�س 
الوطن��ي ال�سعبي كث��را باجلهود 
الكبرة الت��ي بذلها كل من اأ�سهم 
الع�سك��ري  االحتف��ال  جن��اح  يف 
الت��ي  العالي��ة  وباالحرتافي��ة 
اأظهروه��ا، وق��ال متوجه��ا لهم » 
لق��د اأبدعتم بحق يف ه��ذا احلدث 
الناجح بكل املقايي�س ال �سيما من 
خالل حتليك��م باالن�سباط املثايل 
واأدائك��م  العالي��ة،  واالحرتافي��ة 
املن�سجم واملتنا�سق، والدقة يف اأداء 
العرو�س يف ال��رب واجلو والبحر«، 
م�سيفا باأنه��م مل يبخلوا باأي جهد 
من اأج��ل اإجناح ه��ذا اال�ستعرا�س 
التاريخي الذي �رفوا به اأنف�سهم 

وجي�سهم ووطنهم اجلزائر.
 ويف نف���س ال�سي��اق اأ�سار الفريق 
الع��امل  اأن  اإىل  �سنقريح��ة  اأول 
اأجم��ع تاب��ع ذلك االإ���رار الذي 
كان ي�سك��ن قلوب اأف��راد اجلي�س 
الوطن��ي ال�سعب��ي امل�ساركن يف 
الع�سك��ري، وتلك  اال�ستعرا���س 
العزمية الت��ي حتلوا بها، حيث اأ�ساد 

به اأ�سدقاء اجلزائر الكثرين الذين 
اأب��ى بع�سه��م اإال اأن ي�ساركونن��ا 
فرحتن��ا به��ذه الذك��رى املجي��دة 
اعرتاف��ا منه��م باملكان��ة اخلا�س��ة 
الت��ي حتتله��ا اجلزائ��ر يف قل��وب 
م�ساهمته��ا  واأي�س��ا  �سعوبه��م، 
االأم��ن  اإر�س��اء  يف  الفاعل��ة 
واال�ستقرار يف املنطقة االإقليمية، 
ودوره��ا التاريخ��ي يف م�سان��دة 
الق�ساي��ا العادل��ة يف العامل. ويف 
االأخر ح��ث الفري��ق اأول ال�سعيد 
املوا�سلة  عل��ى  اجلميع  �سنقريحة 
عل��ى ه��ذا النه��ج الق��ومي وب��ذل 
املزيد من اجلهود املتفانية من اأجل 
امل�سي قدما نحو حتقيق املزيد من 
االجن��ازات املتوافقة مع طموحات 
والهادفة  ال�سعبي  الوطني  اجلي�س 
امل�ساهم��ة يف حتقي��ق  اإىل  دوم��ا 
تطلعات واآمال ال�سعب امل�روعة، 
وتاأكي��د قدرتن��ا كجزائرين على 
حفظ هيب��ة الوطن ومنحه املكانة 

املرموقة التي ي�ستحقها بن االأمم.
وق��د اأ�سدى الفريق اأول �سنقريحة 
�سه��ادات تكرمي لكاف��ة ال�سباط 
و�سب��اط ال�سف ورج��ال ال�سف 
التح�س��ر  يف  �سارك��وا  الذي��ن 
لال�ستعرا���س الع�سكري وتنفيذه 
عرفان��ا ملا بذلوه م��ن جهود كبرة 

حتى ينجح ب�سكل باهر.   
   اإليا�س -ب
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الرئي�س تبون ي�ستقبل رئي�سة جمهورية اإثيوبيا و يعلن

 فتــح خط جوي مبا�شـر بني اجلزائر
  و اأديــ�س اأبابا يف اأقرب الآجال

lتوافق حول اأغلب الق�شايا املطروحة اإفريقيا و دوليا  
العا�سمة، عن فتح خط جوي  اأم�س الأربعاء بالجزائر  ال�سيد عبد المجيد تبون،  اأعلن رئي�س الجمهورية، 
اإثيوبيا،  جمهورية  لرئي�سة  ا�ستقباله  عقب  ذلك  و  الآجال«،  اأقرب  »في  اأبابا  اأدي�س  و  الجزائر  بين  مبا�سر 
الم�ستركة  الطموحات  لتحقيق  كبيرة«  »خطوة  القرار  هذا  اأن  اأكدت  التي  زيودي،  وورك  �ساهل  ال�سيدة 

للجزائر واإثيوبيا.

وقد خ�س��ت رئي�سة جمهورية �إثيوبيا، 
�لتي تق��وم بزي��ارة دول��ة �إىل �جلز�ئر 
على ر�أ���س وفد ه��ام، بعدما ح�رضت 
�الحتف��االت �لر�سمية �ملخلدة للذكرى 
�لوطني��ة،  �ل�سي��ادة  ال�سرتج��اع   60
رئا�س��ة  ببه��و  ر�سم��ي  با�ستقب��ال 
�جلمهورية، حيث ��ستعر�ست ت�سكيلة 
له��ا  �أدت  �جلمه��وري  �حلر���س  م��ن 
�لتحي��ة �ل�رضفية قبل �أن ت�ستمع، رفقة 
�لرئي�س تبون، �إىل �لن�سيدين �لوطنيني 

�جلز�ئري و�الإثيوبي. 
وق��د ج��رى �ال�ستقب��ال مبق��ر رئا�سة 
�ل�سوؤون  �جلمهوري��ة بح�سور وزي��ر 
�خلارجي��ة و�جلالي��ة �لوطني��ة باخلارج، 
�ل�سيد رمط��ان لعمامرة، ومدير ديو�ن 
رئا�سة �جلمهوري��ة، �ل�سيد عبد �لعزيز 
خلف، و وزيرة �لبيئ��ة، �ل�سيدة �سامية 

مو�لفي. 
�إثيوبيا  وقب��ل ذل��ك، كان��ت رئي�س��ة 
قد توجه��ت �ىل مق��ام �ل�سهيد، حيث 
و�سع��ت �إكلي��ا م��ن �لزه��ور �أم��ام 
�لن�س��ب �لت��ذكاري �ملخل��د ل�سه��د�ء 

�لثورة �لتحريرية �ملجيدة.
ويف ندوة �سحفي��ة م�سرتكة ن�سطها 
رفقة رئي�سة جمهوري��ة �إثيوبيا، عقب 
��ستقبال��ه لها مبقر رئا�س��ة �جلمهورية، 
ك�س��ف �لرئي���س تب��ون ع��ن �تف��اق 
�لطرفني عل��ى »فتح خط جوي مبا�رض 
بني �جلز�ئر �لعا�سم��ة و �أدي�س �أبابا يف 

�أقرب �الآجال«.
وح��ول �ملحادثات �لتي جمعته برئي�سة 
�إثيوبي��ا، �أو�سح رئي�س �جلمهورية �أنها 
�سكل��ت »فر�س��ة الإج��ر�ء حو�سل��ة« 

للعاقات �لثنائية بني �لبلدين.
رئي���س  لف��ت  �ل�س��دد،  ه��ذ�  ويف 
�جلمهورية �أن ه��ذه �لعاقات ال ترقى 
مل�ست��وى طموح��ات �لبلدي��ن �للذين 
يع��د�ن »دولت��ني كبريت��ني، �سديقتني 
وقريبت��ني لبع�سهم��ا �لبع���س«، مم��ا 
يتوج��ب »حت�سينها �أكرث فاأكرث من كل 

�جلو�نب«.
وبعد �أن وج��ه �سكره لل�سي��دة �ساهل 
وورك زي��ودي عل��ى م�ساركته��ا يف 
�الحتفاالت �ملخلدة ل�ستينية ��سرتجاع 
�ل�سيادة �لوطنية، �أعرب �لرئي�س تبون 
عن �أمله يف �أن تكون زيارتها للجز�ئر 
»نقطة �نطاق جدي��دة« يف �لعاقات 

�القت�سادية و�ل�سيا�سية بني �لبلدين.
كما �أكد رئي�س �جلمهورية �أن �ملحادثات 
�لت��ي جمعته بالرئي�سة �الإثيوبية �أبانت 
عن »تو�ف��ق« يف مو�قف �لبلدين حول 
�أغل��ب �لق�سايا �ملطروح��ة حاليا على 

�ل�ساحتني �الإفريقية و�لدولية.
�لرئي�س��ة  �أو�سح��ت  جهته��ا،  م��ن 
�الثيوبي��ة، �أن »�الإع��ان عن فتح خط 
ج��وي ب��ني �جلز�ئ��ر و�أدي���س �أبابا يعد 
طموحاتن��ا  لتحقي��ق  كب��رية  خط��وة 
�مل�سرتك��ة، و �لت��ي مل ت�س��ل بعد �ىل 

�مل�ستوى �ملطلوب«.
وو�سفت �ل�سيدة �ساهل وورك زودي 
�ملحادثات �لتي جمعتها بالرئي�س تبون 
ب�«�ملثم��رة«، موؤك��دة �أن زيارته��ا �إىل 
�جلز�ئر »تربهن على �لرو�بط �ملوجودة 
بني بلدينا �للذي��ن يعمان على �لدفع 

بها نحو �الأمام«.
و يف ه��ذ� �ل�س��دد، ك�سفت عن �نعقاد 
�للجنة �ملختلط��ة �خلام�سة بني �لبلدين 
خ��ال �سهر �سبتمرب �لق��ادم يف �أدي�س 

�بابا.
وع��ربت �لرئي�سة �ساهل وورك زودي 
بتو�جده��ا  �رضوره��ا  ع��ن  باملنا�سب��ة 
باجلز�ئ��ر ملا متثل��ه بالن�سب��ة الإفريقيا و 
�سعوبها، الفتة �إىل �أن �لثورة �جلز�ئرية 
»حدث تاريخي ه��ام ومميز يف م�سرية 

�ل�سعوب �مل�ستعمرة نحو �لتحرر«.
وع��ربت يف ه��ذ� �ل�سي��اق ع��ن �أملها 
يف �أن ي�س��كل ه��ذ� �حل��دث »�نطاقة 
جدي��دة ح��ول م��ا يج��ب فعل��ه حيال 
�الحتاد �الفريق��ي و�حلفاظ على وحدة 
�لدول �الفريقي��ة و�لعمل على تطوير 
�لق��ارة و�لتمثيل �لكام��ل لها يف �الأمم 
�ملتح��دة«، موؤكدة يف نف���س �لوقت �أن 
�لكثري من �لعمل »ينتظرنا فيما يخ�س 
متثي��ل �إفريقيا �لد�ئ��م يف جمل�س �الأمن 
�لدويل و�أي�سا يف �جتماعات جمموعة 

�لع�رضين«.
ع.م

هناأه فيها بنجاح احتفالت �ستينية ال�ستقالل

 الرئي�س تبون يتلقى مكاملة 
هاتفية من الرئي�س الأ�شبق 

املجاهد اليمني زروال 

تلقى رئي���س �جلمهوري��ة، �ل�سيد عبد 
�ملجي��د تبون، �أم���س �الأربع��اء، مكاملة 
هاتفي��ة م��ن �أخي��ه �لرئي���س �الأ�سب��ق 
فيه��ا  هن��اأه  زرو�ل،  �ليم��ني  �ملجاه��د 
و�ل�سعب �جلز�ئ��ري بنجاح �الحتفاالت 
لعي��د  �ل�ست��ني  للذك��رى  �ملخل��دة 
�ال�ستق��ال، ح�س��ب م��ا �أفاد ب��ه بيان 

لرئا�سة �جلمهورية.
رئي���س  »تلق��ى  �لبي��ان:  يف  وج��اء 
�جلمهوري��ة، �ل�سيد عب��د �ملجيد تبون، 
�ليوم، مكامل��ة هاتفية من �أخيه �لرئي�س 
�الأ�سبق �ملح��رتم، �ملجاهد �ل�سيد �ليمني 

زرو�ل، هن��اأه فيها و�ل�سع��ب �جلز�ئري 
بنج��اح �الحتف��االت �ملخل��دة للذكرى 
�ل�ستني لعي��د �ال�ستقال، م�سيد� بهذه 
�ملنا�سب��ة مبا ت�سمنته ه��ذه �الحتفاالت 
�ملمي��زة من ن�ساطات نوعي��ة ورمزية، 
باأبعادها �لوطنية و�لتاريخية، وال �سيما 
�ال�ستعر����س �لع�سكري �لذي يعك�س 
ما و�سل �إليه �جلي�س �لوطني �ل�سعبي، 
�سلي��ل جي���س �لتحري��ر �لوطن��ي، من 
�لوط��ن  ل�س��ون  و�حرت�في��ة  تط��ور 

و�لدفاع عن �سيادته«.

 و ي�شتقبل الأمني العام لحتاد 
ال�شغل التون�شي 

��ستقبل رئي���س �جلمهورية، �ل�سيد عبد 
�ملجيد تبون، �أم�س �الأربعاء، مبقر رئا�سة 
�جلمهورية، �الأم��ني �لعام الحتاد �ل�سغل 

�لتون�سي، �ل�سيد نور �لدين �لطبوبي.
مدي��ر  بح�س��ور  �للق��اء  ج��رى  وق��د 

ديو�ن رئا�س��ة �جلمهوري��ة، �ل�سيد عبد 
�لعزي��ز خل��ف، و�الأم��ني �لع��ام لاحتاد 
 �لعام للعم��ال �جلز�ئري��ني، �ل�سيد �سليم

 لباط�سة.
واأج

نقل له ر�سالة خطية من الرئي�س ماكرون

رئي�س اجلمهورية ي�شتقبل املوؤرخ 
الفرن�شي بنيامني �شطورا 

��ستقبل رئي���س �جلمهورية، �ل�سيد عبد 
�ملجيد تب��ون، �مل��وؤرخ �لفرن�سي، �ل�سيد 
بنيام��ني �سطور�، �لذي نق��ل له ر�سالة 
خطية م��ن �لرئي���س �لفرن�س��ي، �ل�سيد 
�إميانويل ماكرون، ح�سب ما �أفاد به �أم�س 

�الأربعاء بيان لرئا�سة �جلمهورية.
رئي���س  »��ستقب��ل  �لبي��ان:  يف  وج��اء 

�جلمهوري��ة، �ل�سي��د عبد �ملجي��د تبون، 
بنيام��ني  �ل�سي��د  �لفرن�س��ي،  �مل��وؤرخ 
�سط��ور�، �لذي ي��زور �جلز�ئ��ر حل�سور 
�الحتف��االت �ملخل��دة للذك��رى �ل�ستني 
لعيد �ال�ستقال، نقل له، بهذه �ملنا�سبة، 
ر�سال��ة خطية م��ن �لرئي���س �لفرن�سي، 

�ل�سيد �إميانويل ماكرون«.

و ي�شتقــبل وزيــر اخلارجية الكوبي 
��ستقبل رئي�س �جلمهورية، �ل�سيد عبد 
�ملجيد تبون، �أم�س �الأربعاء مبقر رئا�سة 
�جلمهوري��ة باجلز�ئ��ر �لعا�سمة وزير 
�خلارجي��ة �لكوبي برون��و رودريغيز 
�لذي �سلمه ر�سالة من نظريه �لكوبي 

ميغيل دياز كانيل.
ويف ت�رضيح ل��ه عقب هذ� �ال�ستقبال 
�رضح رئي�س �لدبلوما�سية �لكوبية �أنه 
�سلم للرئي�س تب��ون ر�سالة من نظريه 
�لكوبي ميغيل دي��از كانيل وكذ� من 
قبل �ل�سي��د ر�وؤول كا�سرتو )�لرئي�س 
�ل�ساب��ق لكوبا( »و�لت��ي كانت حافلة 
بخال���س �لته��اين للجز�ئ��ر مبنا�سب��ة 
�إحيائه��ا �لذكرى �ل�ست��ني ال�سرتجاع 

�ل�سيادة �لوطنية«.
�ل��ذي  �أع��رب �ل�سي��د رودريغي��ز  و 

يق��وم بزي��ارة �إىل �جلز�ئ��ر يف �إط��ار 
�الحتفاالت �ملخل��دة للذكرى �ل�ستني 
لعي��د �ال�ستق��ال عن م��دى �عتز�زه 
ه��ذه  �جلز�ئ��ري  �ل�سع��ب  مب�سارك��ة 
�ملنا�سبة قائا يف ه��ذ� �ل�سياق : »كان 
يل �ل���رضف �لكبري �أن �أك��ون حا�رض� 
يف ه��ذه �ملنا�سب��ة �لكرمي��ة �لت��ي هي 
�ل�ستني لا�ستق��ال و�لتي  �لذك��رى 
كان��ت منا�سبة لتجدي��د �لتاأكيد على 
�لعاق��ات �لثنائية �لودي��ة �لتي جتمع 

بني �لبلدين«.
كما قدم وزير �خلارجي��ة �لكوبي �أحر 
تهاني��ه لل�سع��ب �جلز�ئ��ري وللرئي�س 
 عب��د �ملجيد تبون مبنا�سب��ة حلول عيد
 �الأ�سحى.      واأج
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  نحو اإقرار قانون جديد امتدادا لقانوين 
الرحمة والوئام املدين

   الرئيـ�س تبــون يعتـزم طــي 
�سفحـــة املاأ�ســاة الوطنيـــــة

يعتزم رئي���س اجلمهورية، عبد املجيد 
تب��ون، الذه��اب بعي��دا يف �سيا�س��ة 
مب��ادرة اليد املم��دودة التي يقرتحها، 
وم�سعى »مل ال�سمل« ملعاجلة خملفات 
الت��ي عا�سته��ا  الأزم��ة ال�سيا�سي��ة 
اجلزائر يف ت�سعينيات القرن املا�سي، 
وتك��ون امت��دادا لقان��وين الرحم��ة 
والوئام املدين، عل نحو ي�سمح بطي 
�سفحة املا�سي نهائيا ومعاجلة بع�س 
امللفات التي ظلت مفتوحة على غرار 
ملف ال�سجناء املحكوم عليهم نهائيا.

���رع رئي���س اجلمهوري��ة يف ر�سم 
يعت��زم  الت��ي  ال�سم��ل«  »مل  مع��امل 
املبادرة به��ا لت�سوية خملفات الأزمة 
ال�سيا�سية التي عرفتها البالد، وغلق 
الباب نهائي��ا اأمام دع��اة الفتة وجتار 
ال�سيا�سي��ة، م��ن خالل تداب��ر تاأخذ 
بعني العتبار النتائ��ج املحققة �سابقا 
اأخ��رى ملعاجل��ة  بتداب��ر  وتكملته��ا 

ملفات ظلت مفتوحة اإىل اليوم.
واأورد البي��ان ال�س��ادر ع��ن رئا�سة 
اجلمهوري��ة، مبنا�سب��ة اإ�س��دار عف��و 
ع��ن منا�سب��ة الذك��رى ال�ستني لعيد 
ال�ستق��الل وال�سب��اب، التاأكيد على 
حت�س��ر قانون خا�س لفائدة املحكوم 
عليه��م نهائيا، وهذا امت��دادا لقانوين 
الرحم��ة والوئ��ام امل��دين، وذلك يف 
�سياق التدابر الت��ي يتخذها الرئي�س 
م��ن خ��الل امل�س��اورات م��ع ممثل��ي 

الأحزاب ال�سيا�سية واملجتمع املدين.
واأفاد بي��ان الرئا�سة باأن الرئي�س اتخذ 
هذا القرار عقب م�ساورات اأجراها مع 
واملجتمع  ال�سيا�سية  الأح��زاب  ممثلي 
القليل��ة  الأ�سايي��ع  خ��الل  امل��دين 
املا�سية، واأن القانون اخلا�س املحكوم 
عليه��م نهائي��ا، وه��م م��ن منا�سلي 
احل��زب املحظ��ور ، والذي��ن توبع��وا 
خالل الأزمة الأمني��ة، وحوكموا يف 
حماكم خا�س��ة ق�ست اإم��ا بال�سجن 
املوؤبد اأو الإعدام، وظلت تلك الأحكام 
ه��وؤلء  ي�ستف��د  ومل  مطبق��ة،  غ��ر 
امل�ساج��ني، م��ن تدابر قان��ون ال�سلم 
وامل�ساحلة الوطنية عام 2005، الذي 

�سمل م�ساجني وم�سلحني.
وكان عدد من ممثل��ي الأحزاب الذين 
التق��وا الرئي�س تب��ون يف م�ساوراته 
الأخرة، قد طرح��وا ق�سية ال�سجناء 
ال�سيا�سي��ني ل�سن��وات الت�سعينيات، 
ويق�س��ي هوؤلء �سن��وات طويلة يف 
ال�سج��ن تف��وق 20 �سن��ة، ون��ادت 
عدة اأح��زاب وجمعي��ات يف ال�سابق 
باإنهاء معاناته��م واإدراجهم يف قانون 
امل�ساحل��ة الذي مت مبوجب��ه العفو عن 

ع��دد م��ن املنخرط��ني يف تنظيمات 
اإرهابية.

وياأت��ي ق��رار الرئي�س تب��ون، باتخاذ 
تداب��ر جت��اه ه��ذه الفئ��ة كتكمل��ة 
مل�س��ارات ب��داأت بقان��ون الرحم��ة، 
و�سول اإىل امل�ساحلة الوطنية، وذلك 
اأطلقها  ا�ستجابة لتلك النداءات التي 
�سيا�سي��ون و ن�سط��اء للعف��و ع��ن 
ال�سجن��اء الذين ق�س��وا فرتة طويلة، 
وه��ي الن��داءات الت��ي جت��ددت يف 
الآون��ة الأخرة،  حي��ث دعت »حركة 
البن��اء الوطن��ي« الرئي�س تب��ون اإىل 
ا�ستغ��الل فر�س��ة عي��د ال�ستقالل 
والأجواء الوطنية التي تعم البالد يف 
ه��ذه املنا�سبة، لتخ��اذ خطوة تخ�س 

»ترقية امل�ساحلة الوطنية«.
العدال��ة  جبه��ة  يف  القي��ادي  وكان 
والتنمي��ة خل�ر بن خ��الف، قد اأكد 
مناق�س��ة املل��ف، خ��الل اللق��اء م��ع 
الرئي���س تبون، يف اإط��ار امل�ساورات 
التي اأجراها الرئي���س مع قادة اأحزاب 
�سيا�سي��ة، وق��ال بن خ��الف انه رفع 
اإنهاء  ب���رورة  املتعل��ق  الن�سغ��ال 
معاناته��م يف ال�سج��ون بعدما طالت 
م��دة �سجنهم،  وذكر ب��ن خالف، بان 
الرئي�س تب��ون »تعّه��د بال�سعي حلّل 
ه��ذه الق�سية العالق��ة لأزيد من 32 

�سنة نهاية«.
وتع��د ه��ذه املبادرة حلق��ة جديدة يف 
م�سار ط��ي الأزم��ة ال�سيا�سية، التي 
بداأت بقان��ون الرحمة التي اأقرت يف 
عهد الرئي���س الأ�سبق ليامني زروال، 
ومت ا�ستكمالها من��ذ العام 1999 يف 
عه��د الرئي���س الراح��ل عب��د العزيز 
بوتفليق��ة، وتعلق��ت الأوىل بوق��ف 
العمليات امل�سلحة، حيث ا�ستفاد اأزيد 
م��ن 6500 م�سلح من قان��ون الوئام 
اأنف�سه��م واغلبهم  امل��دين و�سلم��وا 
ينتمون للجي���س الإ�سالمي لالإنقاذ، 
وكان��ت متبوعة بامل�ساحل��ة الوطنية 
الت��ي اأق��رت تداب��ر عف��و واأخ��رى 
تتعلق مبن��ح عفو للم�سلحني با�ستثناء 
امل�سارك��ني يف جم��ازر جماعي��ة اأو 

تفجرات يف الإمكان العامة.
ولقي��ت مب��ادرة »مل ال�سم��ل« الت��ي 
اأطلقها الرئي�س دعم��ا �سيا�سيا ، كما 
اأول  الفري��ق  الأركان  رئي���س  دع��ا  
�سعي��د �سنقريح��ة، اإىل ال�ستجاب��ة 
اإىل »الي��د املم��دودة« باعتبارها »تنّم 
بحق ع��ن الإرادة ال�سيا�سية ال�سادقة 
لل�سلط��ات العليا للب��الد، من اأجل مّل 

ال�سمل وا�ستجماع القوى الوطنية«.
ع �سمير

الأمني العام ملنظمة التعاون الإ�سالمي يوؤكد

لقاء عبا�س و هنية باجلزائر خطوة مهمة لتحقيق امل�ساحلة 
اأ�س��اد، اأم���س، الأمني الع��ام ملنظمة 
التعاون الإ�سالم��ي، ح�سني اإبراهيم 
اجلمهوري��ة،  رئي���س  مبب��ادرة  ط��ه 
ال�سي��د عبد املجيد تبون، الذي جمع 
اأول اأم�س الثالث��اء باجلزائر كال من 
الرئي�س الفل�سطيني حممود عبا�س، 
ورئي���س املكت��ب ال�سيا�سي حلركة 
حما���س، اإ�سماعيل هني��ة، بعد فتور 
ب��ني الطرفني دام ل�سن��وات، معتربا 
اإياه��ا "خطوة اإيجابية مهمة لتحقيق 

امل�ساحلة الوطنية الفل�سطينية".
باجلزائ��ر  اأم���س  ا�ستقبال��ه،  خ��الل 
العا�سم��ة، من قبل وزي��ر ال�سوؤون 
اخلارجي��ة واجلالية الوطنية باخلارج، 
رمطان لعمامرة، جدد �سيف اجلزائر 
تهانيه اخلا�سة لل�سعب ولل�سلطات 
»جن��اح  عل��ى  مثني��ا  اجلزائري��ة، 
ا�ستقالل  الفعالي��ات املخلدة لعي��د 
اجلزائر الذي تعتز به كافة ال�سعوب 
بيان  وال��دول ال�سالمي��ة«، ح�سب 

الوزارة.
و�س��كل اللقاء، ح�س��ب بيان لوزارة 
ل�ستعرا���س  »فر�س��ة  اخلارجي��ة، 
اجلزائ��ر  ب��ني  التع��اون  عالق��ات 
ومنظمة التع��اون ال�سالمي واآفاق 
تعزيزها«، حيث اأ�ساد ح�سني اإبراهيم 
ط��ه ب��� »ال��دور ال��ذي ت�سطلع به 
اجلزائ��ر ب�سفته��ا ع�س��وا موؤ�س�سا 
فاع��ال وملتزم��ا مبب��ادئ واأه��داف 
منظمة التعاون الإ�سالمي«، م�سرا 
على وج��ه اخل�سو�س اإىل »التزامها 

وم�ساهماته��ا املعت��ربة يف اجله��ود 
الرامي��ة لتعزيز ال�سل��م وال�ستقرار 
والدفع بعجل��ة التنمية القت�سادية 

يف القارة الفريقية«.
كم��ا تن��اول اجلانبان، ح�س��ب ذات 
ال�سيا�سي��ة  الأو�س��اع  امل�س��در، 
والأمني��ة يف العدي��د م��ن ال��دول 
الإ�سالمي��ة، ف�س��ال ع��ن الق�سايا 
اجلهوية والدولي��ة الراهنة التي تهم 
الع��امل ال�سالم��ي وبالتحدي��د يف 
منطق��ة ال�رق الأو�س��ط و اإفريقيا 
وال�ساح��ل، موؤكدين يف هذا ال�سدد 
عل��ى »اأهمي��ة تعزي��ز دور منظمة 
التعاون ال�سالم��ي وجعلها ت�ساهم 
ب�س��كل فع��ال يف رف��ع التحديات 
الأمني��ة والتنموي��ة الت��ي تواجهها 

الدول الأع�ساء يف املنظمة«.
وبخ�سو���س الق�سية الفل�سطينية، 
اأ�س��اد الأمني العام ملنظم��ة التعاون 

ال�سالمي مببادرة رئي�س اجلمهورية، 
ال�سي��د عبد املجيد تبون، الذي جمع 
اأول اأم�س الثالث��اء باجلزائر كال من 
الرئي�س الفل�سطيني حممود عبا�س، 
ورئي���س املكت��ب ال�سيا�سي حلركة 
حما���س، اإ�سماعيل هني��ة، بعد فتور 
ب��ني الطرفني دام ل�سن��وات، معتربا 

اإياه��ا »خطوة اإيجابية مهمة لتحقيق 
و  الفل�سطينية  الوطني��ة  امل�ساحل��ة 
ر�س ال�سف��وف داخليا للتمكن من 
الدفاع عن الق�سي��ة الفل�سطينية و 
اآف��اق حلها على ال�ساح��ة الدولية«، 

ح�سب ما جاء يف البيان.
ق.و

يف ظل املوقف الثابت و الدعم الالم�سروط لل�سعب الفل�سطيني

اجلزائر تلقي بثقلها لتحقيق امل�ساحلة الفل�سطينية
نجحت الجزائر في جمع رئي�س دولة فل�سطين محمود عبا�س و رئي�س المكتب ال�سيا�سي لحركة حما�س الفل�سطينية، 
ا�سماعيل هنية، في لقاء تاريخي، �سمن م�ساعيها الرامية لتمهيد الطريق لإنجاز الم�سالحة الفل�سطينية وو�سع حد 

لالنق�سام، موؤكدة بذلك موقفها الثابت ودعمها الالم�سروط للق�سية الفل�سطينية والتي �ستكون مو�سوعا محوريا في القمة 
العربية المقبلة التي �ستعقد بالجزائر.

حتر���س اجلزائ��ر عل��ى مل ال�سم��ل 
الفل�سطين��ي، حي��ث وقف��ت ب��كل 
ثقلها م��ع الفل�سطيني��ني ، من اأجل 
الوطنية  امل�ساحلة  بتحقيق  التعجيل 
مبادرتها  خ��الل  الفل�سطيني��ة، من 
التي �سعت من خاللها لراأب ال�سدع 
ب��ني الف�سائ��ل الفل�سطينية وجمع 
الفل�سطيني��ة، حيث كانت  الكلم��ة 
العديد من الوف��ود الفل�سطينية، قد 
زارت قب��ل اأ�سه��ر اجلزائ��ر، لبحث 

ملف امل�ساحلة الفل�سطينية.
وي��رى مراقب��ون ، اأن اجلزائ��ر م��ن 
�ساأنها حتقيق تق��دم كبر يف م�سار 
الفل�سطيني��ة، بعد ف�سل  امل�ساحل��ة 
و�ساطات اأخ��رى بالنظر اإىل موقف 
اجلزائر الثابت ودعمها غر امل�روط 
لل�سعب الفل�سطين��ي ، عالوة على 
التجرب��ة الت��ي متلكه��ا اجلزائر فيما 
يخ�س الو�ساطات الناجحة و الدفع 

حللحلة العديد من امللفات.
وكان رئي�س اجلمهورية، عبد املجيد 
تبون قد جم��ع، اأول اأم���س، باملركز 
ال��دويل للموؤمت��رات عب��د اللطيف 
رح��ال باجلزائ��ر العا�سم��ة، رئي�س 
دول��ة فل�سط��ني حمم��ود عبا�س و 
رئي���س املكت��ب ال�سيا�س��ي حلركة 
ا�سماعي��ل  الفل�سطيني��ة،  حما���س 
هنية، يف لقاء تاريخي بعد فتور دام 

�سنوات.
واأو�سح اأ�ستاذ القانون الدويل العام 
بكلي��ة احلق��وق بجامع��ة اجلزائر 1 
الربوفي�سور العاي��ب عالوة، اأم�س، 
يف ت�ريح للن���ر، اأن اللقاء الذي 
الفل�سطين��ي  الرئي���س  ب��ني  جم��ع 
حمم��ود عبا���س ورئي���س املكت��ب 
ال�سيا�س��ي حلركة حما�س  اإ�سماعيل 
هني��ة، يعت��رب خط��وة ذكي��ة وغر 
م�سبوق��ة، خا�سة واأنهم��ا مل يلتقيا 

من��ذ م��دة، منوه��ا مبب��ادرة رئي�س 
اجلمهورية الذي جمع بينهما.

اأن ه��ذه اخلط��وة مهم��ة  واأ�س��اف 
ج��دا وا�سرتاتيجي��ة لتمهيد الطريق 
نحو م�ساحل��ة فل�سطيني��ة حقيقية 
وفعلية، لفت��ا اإىل اأن القمة العربية 
ه��ي  اجلزائ��ر،  �ستنعق��د يف  الت��ي 
قم��ة فل�سطيني��ة واأن مو�سوعه��ا 
�سيك��ون  واملح��وري،  الأ�سا�س��ي 
الفل�سطيني��ة وبالتايل هذا  الق�سية 
اللقاء الذي جمع بني حممود عبا�س 
واإ�سماعيل هنية، يعترب ا�سرتاتيجي 
وحيوي، عل��ى الأقل لتجاوز بع�س 
امل�سائل بني الطرفني -كما اأ�ساف-.

كما اأبرز الربوفي�سور العايب عالوة، 
���رورة اأن يتوح��د الفل�سطينيون، 
لأن يف الوح��دة، انت�س��ار للق�سية 

للخالف��ات  وجت��اوز  الفل�سطيني��ة 
ال�سكلية -كما قال-.

كم��ا اأك��د اأ�ست��اذ القان��ون الدويل 
الع��ام ، اأن اجلزائ��ر جعل��ت الق�سية 
الفل�سطينية ، الق�سية الأوىل والتي 
ه��ي ال�سمنت ال��ذي يوحد العرب، 
م�سيف��ا يف ال�سياق ذاته ، اأن اجلزائر 
لي�ست لها اأي ح�سابات اأو اأي اأطماع 
، ولكن همها الوحي��د دعم الق�سية 
الفل�سطيني��ة ، وم�سان��دة ح��ركات 
التحرر الوطن��ي و الق�سايا العادلة 
يف العامل ،  ومازالت كذلك بالن�سبة 
وفل�سطني،  ال�سحراوي��ة  للق�سي��ة 
مذك��را اأن��ه يف 15 نوفمرب 1988 ، 
اأعل��ن الرئي���س الفل�سطيني الراحل 
العا�سم��ة  م��ن  عرف��ات  يا���ر 
اجلزائري��ة،  قيام الدولة الفل�سطينية 

القد���س  وعا�سمته��ا  امل�ستقّل��ة 
ال�ري��ف،  وقال اإن ه��ذه املحطات، 
اأ�سا�سية ورئي�سية، تدخل يف الثقافة 

الدبلوما�سية اجلزائرية.
العاي��ب  الربوفي�س��ور  ع��رب  كم��ا 
عالوة، عن تفاوؤل��ه اأن تكون القمة 
فل�سط��ني  قم��ة  املقبل��ة،  العربي��ة 
وتخرج بق��رارات حا�سم��ة ومهمة 

بالن�سبة للق�سية الفل�سطينية.
واأ�س��اف اأن انعق��اد القم��ة العربية 
يف ي��وم خال��د ورم��زي يف تاريخ 
اجلزائر ويف الذاك��رة اجلزائرية وهو 
اأول نوفمرب، م��ن �ساأنه اأن يكون له 
وزن كب��ر و على كاف��ة الأ�سعدة، 
معتربا اأن القمة العربية التي تنعقد 

باجلزائر، تعترب قمة القمم. 
مراد -ح  

يف اآفاق 2024 

ت�سنيــع 4 �سفـــن جزائرية متخ�س�ســـــة يف �سيـد التونة احلمـراء 
اأعلــن وزير ال�سيد البحري و املنتجات ال�سيدية ه�سام �سفيان �سالوات�سي، 
اأم�س الأربعاء من تيبازة، عن ت�سنيع اأربعة �سفن جزائرية كبرية احلجم 
متخ�س�ســة يف �سيد التونة باأعايل البحــار يف اآفاق 2024، موؤكدا اأن ال�سفن 

اجلزائرية ال�سنع اأثبتت جناعتها يف امليدان.
واأو�ســح الوزيــر يف ت�سريــح �سحفــي علــى هام�ــس اإ�سرافــه علــى اختتام 
حملــة �سيــد التونة )26 مــاي29- جــوان( من مينــاء قورايــة، اأن احلملة 
جــرت يف ظروف »جيدة و اأثبتــت اأن القدرات اجلزائرية يف قطاع ال�سيد 
البحــري ت�سمح له بال�سيد يف البحار الدولية« مربزا اأن �سفن �سيد التونة 
اجلزائريــة ال�سنع امل�ساركة لأول مرة فيها، وعددها اثنان من اإجمايل 29 

�سفينة، اأثبتت »جناعتها و فعاليتها« خالل احلملة.
وك�ســف يف هــذا ال�سيــاق اأنــه يتوقع اأن يتــم بنــاء اأربعة �سفــن جزائرية 
اأخــرى، اثنان منها مبينــاء هنني بتلم�ســان �سيتم ا�ستالمهــا ال�سنة املقبلة 
وهــي متخ�س�ســة يف �سيد التونــة باأعايل البحار بطــول 37 مرتا و بن�سبة 
اإدمــاج تقدر بـ 60 باملائــة، يف حني يتم بناء اثنتــني اأخريتني خالل �سنة 

.2024
واأ�ســاف اأن جتربة بناء �سفينتني جزائريتني خمت�ستني يف ال�سيد باأعايل 
البحــار بطول 35 مــرتا ببومردا�س �سمحت باقت�ساد حــوايل 50 باملائة من 
الغــالف املايل املخ�س�ــس لها عند اقتنائهــا عن طريق ال�ستــرياد و املقدر 

�سعرها بـ 2 مليون اأورو.
الــدول  اأ�ساطيــل  جانــب  اإىل  امل�ســارك  اجلزائــري  الأ�سطــول  اأن  وقــال 
املتو�سطيــة، متكن من حتقيق ح�ســة اجلزائر من �سيــد التونة احلمراء و 

املقدرة بـ 1650 طنا يف »ظــروف جيدة« و دون ت�سجيل حتفظات على اأداء 
الطواقــم اأو ال�سفــن من قبــل املنظمة العامليــة امل�سوؤولة عن �سيــد التونة 
احلمــراء. كمــا متكنــت ال�سفــن اجلزائرية مــن �سيد ح�ســة اجلزائر و يف 
اآجــال »قيا�سية« مل تتجاوز 10 اأيام، وفق ال�سيد �سلوات�سي الذي �سدد على 

اأن ذلك »موؤ�سر جيد و م�سجع على دعم ال�سيد يف اأعايل البحار«.
لالإ�سارة، ت�سمن برنامج زيــارة وزير ال�سيد البحري و املنتجات ال�سيدية 
اأي�ســا، اإعطاء اإ�سارة انطــالق م�سروع متخ�س�س يف تربيــة املائيات )�سمك 
القاجــوج امللكي( بعر�س �ساحل الرهاط غربــي تيبازة، اأين تنقل الوزير 
علــى مــن �سفينة ل�سيــد ال�سمــك اإىل غايــة الأقفا�س العائمــة يف عملية 
رمزيــة قام خاللهــا بتقدمي الأغذيــة لالأ�سماك. تقدر طاقــة اإنتاج هذا 
امل�ســروع ب400 طنا �سنويا و هو منــدرج �سمن التدابري التي اقرها رئي�س 

اجلمهورية لت�سجيع ال�ستثمار.
ويف هــذا ال�ساأن، ك�سف ال�سيد �سالوات�ســي اأن قطاعه ي�سبو لإنعا�س �سعبة 
تربيــة املائيات من خالل ت�سجيع ال�ستثمارات ب�سكل ي�سمح باإنتاج 1000 
طــن �سنويــا بكل وليــة �ساحليــة، اأي جممــوع 14 األف طن عــرب الوليات 

ال�ساحلية يف اآفاق �سنة 2024.
وعلــى املدى القريب، اأي قبــل نهاية ال�سنة، �سيدخــل م�سروعان اثنان يف 
تربيــة املائيــات بوليــة �سكيكدة حيــز ال�ستغــالل بطاقة اإنتــاج �سنوية 
تقــدر ب700 طنا لــكل واحد منهمــا، اإىل جانب م�سروعــني اثنني اآخرين 

بطاقة اإنتاج تقدر ب400 طن لكل م�سروع بوليتي تيزي وزو و بجاية.
واأج



يف اإطار اأهداف التنمية امل�ستدامة للأمم املتحدة 

العرباوي يربز التقدم الكبري الذي اأحرزته اجلزائر 
اأب��رز ممث��ل اجلزائ��ر الدائ��م لدى 
الأمم املتحدة، نذي��ر العرباوي، يف 
نيويورك، »التق��دم الكبري« الذي 
اأحرزت��ه اجلزائر يف اإط��ار اأهداف 
التنمي��ة امل�ستدامة ل���أمم املتحدة، 
و دعا املجتمع ال��دويل اإىل تقدمي 
النامي��ة  للبل��دان  ق��وي«  »دع��م 
لتمكينها م��ن اإعادة البناء ب�سكل 

اأف�سل بعد وباء كوفيد19-.
اأ�سغ��ال  اأم��ام  ل��ه  ويف مداخل��ة 
رفي��ع  ال�سيا�س��ي  املنت��دى 
امل�ست��وى للمجل���س القت�سادي 
والجتماعي ل���أمم املتحدة، الذي 
افتت��ح، اأول اأم���س الث�ثاء، و ملدة 
يومني مبق��ر املنظمة الدولية، حتت 
�سع��ار »بع��د كوفي��د19-، اإعادة 
البن��اء ب�س��كل اأف�س��ل وتعزي��ز 
اأه��داف التنمية امل�ستدامة«، �سلط 
ال�سف��ري العرب��اوي ال�سوء على 
»التق��دم الكب��ري« ال��ذي اأحرزته 
اجلزائر يف هذا املجال، على الرغم 
ال�سلبي��ة لكوفيد19-،  الآثار  من 
»و ذل��ك من خ�ل رف��ع م�ستوى 
طموحاتها لتحقيق اأهداف التنمية 

 2030 ع��ام  بحل��ول  امل�ستدام��ة 
والزدهار يف  ال�س���م  ل�سم��ان 

العامل«.
واأبرز العرب��اوي يف هذا ال�سياق، 
»اخلط��ة الإمنائي��ة اجلدي��دة الت��ي 
و�سعتها اجلزائر لتلبية احتياجات 
املواطن��ني وذلك م��ن خ�ل على 
وج��ه اخل�سو���س، رف��ع القي��ود 
ال�ستثمارات  وت�سجيع  الهيكلية 
وخل��ق فر���س العم��ل واحلماي��ة 

الجتماعي��ة ال�ساملة وال�ستثمار 
يف اأنظمة �سحية فعالة ومرنة«.

و�سدد الدبلوما�سي اجلزائري على 
���رورة اأن يقدم املجتمع الدويل 
النامي��ة  »دعم��ا قوي��ا« للبل��دان 
لتمكينها م��ن اإعادة البناء ب�سكل 
اأف�س��ل بع��د جائح��ة كوفيد19- 
وحتقي��ق اأهداف التنمية امل�ستدامة 
بحلول ع��ام 2030، »ل �سيما يف 
ال�سياق الدويل احلايل الذي يتميز 

ب�س��كل خا�س بوب��اء كوفيد19- 
والتوت��رات اجليو�سيا�سية العاملية 

و اأزمة الأمن الغذائي«.
يف  العرب��اوي  ال�سي��د  اأك��د  و 
»الت��زام اجلزائ��ر ودعمها  الأخري، 
الع��ام  الأم��ني  جله��ود  الق��وي 
لربنام��ج )خطتنا امل�سرتكة( و كذا 
لتحقيق  ال��دويل  املجتمع  جه��ود 
املزي��د م��ن امل�س��اواة وال�سمولية 
نح��و القت�س��ادات واملجتمعات 
التحدي��ات  ملواجه��ة  امل�ستدام��ة 

العاملية احلالية وامل�ستقبلية«.
  و يرمي املنت��دى ال�سيا�سي رفيع 
ينعق��د  ال��ذي   ،2022 امل�ست��وى 
بينم��ا يكافح الع��امل للتعايف من 
خملفات فريو�س كورونا وو�سط 
الأزم��ات العالق��ة، للتفك��ري يف 
الكيفي��ة الت��ي ميكن م��ن خ�لها 
اتخاذ �سيا�س��ات حتفيزية لعك�س 
الآثار ال�سلبية للوباء على اأهداف 
التنمية امل�ستدامة و و�سع الدول 
اأجندة  على م�س��ار حتقيق روؤي��ة 

.2030
 واأج
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رئي�س اجلمهورية يعزي 

ا�شت�شهــــاد عريف متعاقد 
 خـــــالل عمليــــة بحث
 و مت�شيط بعني الدفلى

ا�ست�سهد العريف املتعاقد �س�وي 
�سم��ري، اأول اأم���س الث�ثاء، خ�ل 
عملي��ة بح��ث ومت�سي��ط، مبنطقة 
واد الق�س��ب ببلدي��ة املاي��ن بعني 
الدفلى، و تقدم رئي�س اجلمهورية، 
ال�سي��د عب��د املجيد تب��ون، اأم�س 
اجلي���س  اإىل  بتعازي��ه  الأربع��اء، 
عائل��ة  واإىل  ال�سعب��ي  الوطن��ي 
ال�سهي��د، الذي �سق��ط يف ميدان 
ال���رف »مت�سديا لأي��ادي الغدر 

الإرهابية«.
ح�سب م��ا اأوردت��ه وزارة الدفاع 
الوطني، اأم���س الأربعاء، يف بيان 
له��ا، فاإن��ه : »يف اإط��ار مكافح��ة 
بحث  عملي��ة  وخ���ل  الإره��اب 
متوا�سل��ة،  ت��زال  ل  ومت�سي��ط، 
مبنطقة واد الق�س��ب ببلدية املاين 
الدفلى  الع�سك��ري عني  بالقطاع 
الأوىل،  الع�سكري��ة  بالناحي��ة 
ا�ست�سهد يف مي��دان ال�رف، يوم 
الث�ث��اء 5 جويلية 2022 العريف 

املتعاقد �س�وي �سمري«. 
وكتب الرئي���س تبون عرب ح�سابه 

الر�سم��ي مبوقع »توي��رت« :»اإنا لله 
واإنا اإليه راجعون. تعازي اخلال�سة 
لعائل��ة ال�سهيد العري��ف املتعاقد 
�س���وي �سم��ري، و ل��كل اأف��راد 
اجلي���س الوطني ال�سعب��ي، �سليل 
جي���س التحري��ر الوطن��ي، عقب 
ا�ست�سهاده مت�سديا لأيادي الغدر 
الإرهابي��ة، مبي��دان ال�رف بولية 
بال�سهداء  ليلتح��ق  الدفل��ى،  عني 
الأبرار، يف اأيام الوفاء ل�سهدائنا«.

واإث��ر ه��ذا امل�ساب اجلل��ل، يتقدم 
الوطن��ي  اجلي���س  اأركان  رئي���س 
ال�سعي��د  اأول  الفري��ق  ال�سعب��ي، 
�سنقريحة، »با�سمه اخلا�س وبا�سم 
كافة م�ستخدم��ي اجلي�س الوطني 
التع��ازي  باأ�س��دق  ال�سعب��ي، 
الفقي��د  اأ���رة  اإىل  واملوا�س��اة 
واأقارب��ه، مت�رعا للموىل القدير 
اأن يتغم��د روح��ه الطاهرة بوا�سع 
رحمته واأن ي�سكن��ه ف�سيح جنانه 
واأن يلهم اأهله وذويه جميل ال�سرب 
وال�سل��وان«، وفقا ملا ت�سمنه بيان 

وزارة الدفاع.

اجلي�س الوطني ال�سعبي

حتييد 23 اإرهابيا وتوقيف 206 عن�شر 
دعـــــــم  يف �شتــة اأ�شهــــر 

تمكنت مفارز للجي�س الوطني ال�سعبي، في عمليات منف�سلة عبر التراب الوطني، خلل ال�سدا�سي الأول من �سنة 2022، 
من تحييد 23 اإرهابيا وتوقيف 206 عن�سر دعم للجماعات الإرهابية، ح�سب ما جاء اأم�س الأربعاء في ح�سيلة عملياتية 

لوزارة الدفاع الوطني.

اأن��ه  اإىل  احل�سيل��ة  واأ�س��ارت 
يف اإط��ار مكافح��ة الإره��اب، 
مت »حتيي��د 23 اإرهابيا )الق�ساء 
عل��ى 10 اإرهابي��ني، ا�ست�س�م 
اآخري��ن والعثور   7 3 وتوقيف 
عل��ى جث��ث 3 اإرهابي��ني(، اإىل 
جانب توقيف 206 عن�ر دعم 
للجماعات الإرهابية مع ك�سف 
وور�س��ة  خمب��اأ   51 وتدم��ري 
الأ�سلح��ة  ل�سناع��ة  واح��دة 
والذخ��رية و47 قنبل��ة تقليدية 

ال�سنع«.
كما جنحت مفارز اجلي�س، خ�ل 
خمتل��ف العمليات التي نفذتها 

يف نف�س الف��رتة، يف ا�سرتجاع 
323 قطعة �س�ح من بينها 31 
ك��سنيكوف، 263 بندقية من 
خمتلف الأ�سناف، 16 م�سد�سا 
اآليا ور�سا�س ثقيل عيار 7ر12 
مم و7 اأنظم��ة للتفجري عن بعد 
و3 قاذف��ات �ساروخية )اأر بي 
جي 7( وقاذفت��ني �ساروخيتني 
)اأر ب��ي ج��ي 2(، بالإ�سافة اإىل 
13 قذيفة من خمتلف العيارات 

و111075 طلقة.
ويف �سي��اق »موا�سل��ة اجلهود 
احلثيث��ة الهادف��ة اإىل الق�س��اء 
اآف��ة الجت��ار باملخدرات،  على 

مت توقي��ف 945 تاجر خمدرات 
م��ن  قنط��ارا   288.6 وحج��ز 
الكيف املعالج، 1.848 كلغ من 
قر�سا  الكوكايني و5084062 

مهلو�سا«.
احل��دود  حماي��ة  اإط��ار  ويف 
املنظم��ة،  اجلرمي��ة  وحمارب��ة 
مهرب��ني   6154 توقي��ف  مت 
ومنقبني عن الذهب وا�سرتجاع 
754.1 طنا م��ن املواد الغذائية 
و907843 ل��رتا م��ن الوق��ود 
�سغ��ط  مطرق��ة  و2863 
و4518 مولدا كهربائيا و134 
جه��از ك�س��ف ع��ن املع��ادن و 

548.5 طنا م��ن خليط الذهب 
م��ن  طن��ا  و73.6  واحلج��ارة 
و128859  النحا�سية  النفايات 
وحدة م��ن امل�روبات و2356 
عرب��ة  و530  ات�س��ال  جه��از 

و739 قنطارا من التبغ.
اأما يف اإطار اجلهود الرامية اإىل 
حمارب��ة ظاه��رة الهج��رة غري 
اأحبطت مفارز  ال�رعية، فق��د 
اجلي���س حماول��ة هج��رة غ��ري 
�رعية ل� 1736 �سخ�سا، فيما 
مت توقي��ف 4735 مهاج��را غري 

�رعي من جن�سيات خمتلفة.
واأج

لتعزيز التعاون الثنائي بني اجلزائر و �سوريا 

لعمامرة واملقداد يبديان 
تطلعهما ملوا�شلة اجلهود امل�شرتكة 

اأجرى وزي��ر ال�س��وؤون اخلارجية 
واجلالية الوطنية باخلارج، رمطان 
لعمامرة، اأم���س الأربعاء باجلزائر 
العا�سم��ة، حمادث��ات ثنائية مع 
نظريه ال�س��وري، في�سل املقداد، 
حي��ث اأب��دى الطرف��ان تطلعهما 
ملوا�سلة اجلهود امل�سرتكة لتعزيز 
اجلزائري-ال�س��وري  التع��اون 
يف خمتل��ف املج��الت، جت�سي��دا 

لتوجيهات رئي�سي البلدين.
و�س��كل اللق��اء - وفق ما جاء يف 
بيان ل��وزارة ال�س��وؤون اخلارجية 
 - باخل��ارج  الوطني��ة  واجلالي��ة 
خ�له��ا  ا�ستعر���س  »فر�س��ة، 
الثنائي��ة  الع�ق��ات  الوزي��ران 
والق�ساي��ا الإقليمي��ة والدولي��ة 

ذات الهتمام امل�سرتك«.
ويف هذا ال�سياق، اأعرب الطرفان 
ع��ن »اعتزازهم��ا بعم��ق اأوا�ر 
والتع��اون  والت�سام��ن  الأخ��وة 
التي جتمع بني البلدين وال�سعبني 
ملوا�سلة  وتطلعهم��ا  ال�سقيق��ني 
التعاون  لتعزيز  امل�سرتكة  اجلهود 
بني البلدين يف خمتلف املجالت، 
رئي�س��ي  لتوجيه��ات  جت�سي��دا 

البلدين«.

كما اأطل��ع وزير خارجية �سوريا، 
ال��ذي يق��وم بزي��ارة اإىل اجلزائر 
املخل��دة  الحتف��الت  حل�س��ور 
ل�سرتج��اع  ال�ست��ني  للذك��رى 
رئي���س  الوطني��ة،  ال�سي��ادة 
الدبلوما�سي��ة اجلزائري��ة »عل��ى 
اآخ��ر امل�ستجدات يف �سوريا اأمنيا 
و�سيا�سي��ا، ف�س��� ع��ن الو�سع 
القت�سادي وكذا اجلهود املبذولة 
�سامل��ة  ب�سف��ة  الأزم��ة  حل��ل 
خمتل��ف  يف  تبعاته��ا  ومعاجل��ة 

املجالت«.
من جان��ب اآخر، »بح��ث الطرفان 
م�ستجدات الأو�ساع يف املنطقة 
اجلارية  والتح�س��ريات  العربي��ة 
للقم��ة العربي��ة املرتقب��ة يومي 
الفاحت والثاين م��ن نوفمرب املقبل 
الذك��رى  م��ع  تزامن��ا  باجلزائ��ر 
الثامن��ة وال�ستني لندلع الثورة 
نف�س  املجيدة«، ح�سب  التحريرية 

امل�سدر.
ويف اخلت��ام، »اتفق الطرفان على 
والتن�سي��ق  الت�س��اور  موا�سل��ة 
املقبلة،  ل��ستحقاق��ات  حت�سريا 
الثنائية منها ومتعددة الأطراف«، 
وفق البيان.                           واج
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 اال�ستغناء عن ا�سترياد هذه املادة
 و ت�سديرها ابتداء من 2025

�إطالق م�شروع �إجناز مركب لإنتاج 
م�شافات �لبنزين باأرزيو

اأ�رشف وزير الطاقة واملناجم، حممد 
عرق��اب، اأم���س الأربع��اء باأرزيو 
بوهران، رفقة الرئي�س املدير العام 
ملجمع »�سوناطراك«، توفيق حكار، 
على اإعطاء اإ�سارة اإطالق م�رشوع 
اإجناز مرك��ب لإنتاج ميثيل ثالثي 
بوتيل الإيرث )MTBE(، امل�ستخدم 
كم��ادة م�سافة لت�سني��ع البنزين 
عل��ى  الر�سا���س  م��ن  اخل��ايل 
م�ستوى امل�س��ايف، ح�سبما اأفاد به 

بيان للوزارة.
و باملنا�سب��ة، تلق��ى الوزير عر�سا 
مف�سال حول هذا امل�رشوع، املرتبع 
على م�ساحة 11.4 هكتار باملنطقة 
اإنتاجية  ال�سناعية لأرزيو وبقدرة 
تبل��غ 200.000 ط��ن �سنوي��ا من 

هذه املادة، ي�سيف نف�س امل�سدر.
ه��ذا  اأن  ال��وزارة  اأب��رزت  كم��ا 
امل�رشوع، امل�سطر يف اإطار برنامج 
تطوي��ر ال�سناع��ة البرتوكيماوية 
ل� »�سوناط��راك«، يعترب »م�رشوعا 
هيكلي��ا، اإذ �سيمك��ن م��ن تلبي��ة 
احتياجات م�سايف املجمع من هذه 
امل��ادة وال�ستغناء ع��ن ا�ستريادها 
الذات��ي  الكتف��اء  وك��ذا حتقي��ق 

والتوجه نحو الت�سدير«.
من جهتها، اعتربت »�سوناطراك«، 

يف بيان لها، اأن هذا امل�رشوع الذي 
يحم��ل »اأبع��ادا اقت�سادي��ة هامة« 
�سيمكن اجلزائر من ال�ستغناء عن 
ا�سترياد هذه املادة وحتقيق الكتفاء 
الذات��ي والتوج��ه نح��و الت�سدير 

ابتداء من 2025.
كم��ا اأو�سح��ت ال�رشك��ة اأن هذه 
الزيارة كانت فر�سة لل�سيد حكار 
للمجم��ع  امل�س��رية  والإط��ارات 
لزي��ارة املرك��ب ال�سناعي لتمييع 
التابع   )GL2Z( الغ��از الطبيع��ي 
لن�س��اط التميي��ع و الف�س��ل، اأين 
تفقد امل�س��وؤول �سري عمل وحدات 
ه��ذا املرك��ب و تلق��ى عر�سا عن 

ن�ساطات ال�سيانة و املراجعة.
كما �س��كل مركب تكرير البرتول 
)RA1Z( حمط��ة اأخ��رى يف هذه 
»�سوناط��راك«،  ح�س��ب  الزي��ارة، 
م�س��رية اإىل اأن ه��ذه الوحدة تعترب 
ال�سرتاتيجي��ة  املركب��ات  »اأح��د 
والبرتوكيمياء  التكري��ر  لن�س��اط 
والذي �سخر له برنامج ا�ستثماري 
تلبي��ة  وحدات��ه  لع�رشن��ة  ه��ام 
لحتياج��ات ال�س��وق الوطنية من 
املنتج��ات البرتولي��ة و حتقيق قيم 

م�سافة موجهة للت�سدير«. 
و�ج

فيما دعت احلماية املدنية اإىل احرتام االإر�سادات الوقائية من احلوادث 

�لدرك �لوطني ي�شع خمّططا خا�شا لتاأمني عيد �لأ�شحى
اأعلن��ت قي��ادة ال��درك الوطن��ي، 
اأم�س، ع��ن و�سع خمط��ط اأمني 
عي��د  مبنا�سب��ة  خا���س  وقائ��ي 
الأ�سح��ى املبارك، لتاأمني خمتلف 
املناطق والف�ساءات، وكذا �سبكة 
الطرق��ات الواقع��ة �سم��ن اإقليم 
الخت�سا���س، »م��ن اأج��ل تهيئة 
للمواطن��ني،  الأمني��ة  الأج��واء 
ق�س��د ال�سماح له��م بق�ساء عيد 
اأج��واء  يف  املب��ارك  الأ�سح��ى 

ت�سودها ال�سكينة والطماأنينة«.
واأو�س��ح بي��ان مل�سال��ح ال��درك 
الوطن��ي - حت��وز الن���رش عل��ى 
ن�سخ��ة منه - باأن��ه مت اتخاذ جميع 
الإج��راءات الأمني��ة الالزمة، من 
خالل ت�سخري جميع الوحدات، من 
اأج��ل �سمان مراقبة فّعالة لالإقليم 
وجت�سي��د التواجد الدائم وامل�ستمر 

يف امليدان.
يعتم��د خمط��ط ال��درك الوطني 
املو�س��وع بهذه املنا�سبة – ح�سب 
العم��ل  عل��ى   - امل�س��در  ذات 
اجلواري وتثمني اخلدمة العمومية، 
خا�س��ة يف املناط��ق املعزولة، مع 
والفّعال  ال�رشي��ع  التدخل  �سمان 
عند ال�رشورة، حي��ث تهدف هذه 
الإجراءات الأمني��ة بالأ�سا�س اإىل 
احلف��اظ عل��ى النظ��ام، ال�سكينة 

ال�سالمة  العمومي��ني،  وال�سح��ة 
الأ�سخا���س  وحماي��ة  املروري��ة 
واخلا�سة  العمومي��ة  واملمتلكات 
مع املحافظة على البيئة واملحيط.
وتدعي��م  تكيي��ف  مت  كم��ا 
واملتنقل��ة  الثابت��ة  الت�سكي��الت 
لل��درك الوطن��ي، - ي�سيف ذات 
البي��ان -  ل�سم��ان املراقبة العامة 
لالإقليم ليال ونه��اراً، ل�سيما من 
خالل تكثي��ف الدوريات املرتجلة 
نق��اط مراقبة  واملحمولة وو�سع 
مع تدعيمها بالت�سكيالت اجلوية.

من جهتها دع��ت م�سالح احلماية 
املدنية، اإىل احليطة واحلذر واحرتام 
لتف��ادي  الوقائي��ة  الإر�س��ادات 
احلوادث اأثن��اء ا�ستعمال الأدوات 
اخلا�س��ة بنح��ر الأ�ساح��ي خالل 

عيد الأ�سحى املبارك.
يف   – املدني��ة  احلماي��ة  واأك��دت 
بي��ان له��ا - عل��ى اأهمي��ة احرتام 
اأج��ل الوقاي��ة  الإر�س��ادات م��ن 
م��ن خمتل��ف احل��وادث كاحلرائق 
البليغة جراء ال�ستعمال  واجلروح 
وال�سواطري  لل�سكاك��ني  ال�سي��ئ 
تخل��ف  الت��ي  الطه��ي  واأجه��زة 
العدي��د م��ن ال�سحايا مب��ن فيهم 

الأطفال كل �سنة.
كم��ا دع��ت ذات امل�سال��ح له��ذا 

الن�سائ��ح  اتب��اع  اإىل  الغر���س، 
والتقي��د بجمل��ة م��ن التعليمات 
وت��رك  و�س��ع  كع��دم  الأمني��ة 
عل��ى  وال�سواط��ري  ال�سكاك��ني 
الأر���س ويف متن��اول الأطف��ال 
ومراقبة مدة �سالحية منظم الغاز 
الغ��از لأجهزة  واأنابي��ب تو�سيل 
الطهي و�سالمتها وكذا عدم ترك 
الطهي م�ستعلة  واأجهزة  امل�ساعل 

بدون مراقبة.
كما تن�سح املواطنني مبنع الأطفال 
من الق��رتاب من م�س��ادر النار 
ال�س��واء  بعملي��ة  القي��ام  وع��دم 
داخ��ل اأو بالق��رب م��ن الغاب��ات 
لتف��ادي ان��دلع احلرائ��ق وتهيئة 
اأماكن خا�س��ة لذلك مع �رشورة 
التخل�س من النفايات ب�سكل اآمن 
يف اأكيا���س مغلقة لتفادي ان�سداد 

جماري �رشف املياه.
وبالن�سب��ة مل�ستعمل��ي الطرقات، 
تدع��و ذات امل�سال��ح اإىل التقي��د 
بقواع��د قان��ون امل��رور وتف��ادي 
ال�رشع��ة املفرط��ة والتج��اوزات 
اخلط��رية وك��ذا اح��رتام م�ساف��ة 
الأم��ان واأخ��ذ ق�س��ط كاف م��ن 
بالتعب.  الإح�سا���س  الراحة عن��د 
الدراجات  كما تدعو م�ستعمل��ي 
الناري��ة اىل ارت��داء اخل��وذة عند 

ال�سياقة والتقيد بقانون املرور.
اأو  اأي ح��ادث  ويف ح��ال وق��وع 
املدني��ة  احلماي��ة  تدع��و  حري��ق، 
املواطن��ني اإىل الت�سال بالرقمني 
1021 اأو 14 م��ع حتدي��د طبيعة 

احلادث والعنوان بالتدقيق.
ع.�أ�شابع 

فيما دعت وزارة البيئة اإىل "عيد اأ�سحى نظيف"

�إطالق حملة متعّددة �لقطاعات لإجناح 
عملية جمع جلود �لأ�شاحي

دعت وزارة البيئة المواطنين المعنيين بنحر االأ�ساحي للتحلي بالوعي البيئي والمحافظة على نظافة البيئة والمحيط 
في المواقع المخ�س�سة للذبح على م�ستوى االأحياء، واأخذ االحتياطات الالزمة ل�سمان تثمين جلود االأ�ساحي وال�سير 

الح�سن لعملية النحر والتخل�س من مخلفاتها.

جمي��ع  م��ن  ال��وزارة  وطلب��ت 
ه��ذا  يف  واملواطن��ني  املواطن��ات 
ال�سياق اإىل اأخ��ذ كل الحتياطات 
لتفادي خط��ر الإ�سابة بالأمرا�س 
امل�سرتكة ب��ني الإن�س��ان واحليوان 
يف اأ�س��واق املا�سي��ة، ويف املزارع 
ونقاط البيع خ�سو�سا مع ارتفاع 
احل��رارة، نظ��را ل�سهول��ة  درج��ة 
تنق��ل العدي��د م��ن الأمرا�س من 
ه��ذه  يف  الإن�س��ان،  اإىل  احلي��وان 
الف�ساءات ع��رب الحتكاك املبا�رش 
بالأ�ساحي امل�ساب��ة اأو عن طريق 
العوام��ل احلية الناقل��ة لالأمرا�س، 
م��ع �رشورة اح��رتام نق��اط البيع 
املخ�س�سة ق�سد ح�رش م�ساحات 

التلوث.
كم��ا �س��ددت ال��وزارة يف بي��ان  
-حت��وز الن�رش عل��ى ن�سخة منه- 
عل��ى ذب��ح الأ�ساح��ي يف املذابح 
لالإ���رشاف  واخلا�سع��ة  املعتم��دة 
البيطري ل�سمان فح�س الأ�سحية 
قب��ل وبع��د الذب��ح والتاأك��د من 
�سالمتها وتفادي يف املقابل الذبح 
ال�س��وارع  ع�سوائي��ة يف  بط��رق 
واأمام املنازل والعمارات والأماكن 
العامة باعتب��ار اأن ذلك يوؤدي اإىل 
تلوث املحيط وتلوث اللحوم جراء 
الغبار والأتربة ونواقل الأمرا�س .

م��ن جهة اأخ��رى ت�سمنت التدابري 
الت��ي �س��ددت وزارة البيئ��ة على 
���رشورة اللت��زام بتنفيذه��ا، من 
اأجل ‘’عيد اأ�سحى نظيف ‘’، دعوة 
للتخل���س م��ن بقاي��ا الأ�ساح��ي 
بطريقة �سحية  الذب��ح  وخملفات 
اأكيا���س  م��ن خ��الل جمعه��ا يف 

اأو  جل��ود  كان��ت  �س��واء  مغلق��ة 
اأح�ساء اأو ف�س��الت، قبل و�سعها 
القمام��ات املخ�س�سة، كونها  يف 
تت�سمن م��واد ع�سوي��ة، ت�سكل 

خطرا على �سحة املواطنني.
اإىل  املواطن��ني  ال��وزارة  و دع��ت 
اجلعل من عي��د الأ�سحى منا�سبة 
للت�سامن وفر�سة كذلك للتعاون 
لت�سهي��ل  النظاف��ة  اأع��وان  م��ع 
املجتم��ع  دع��ت  كم��ا  مهامه��م، 
امل��دين اإىل مرافق��ة ال��وزارة من 
اأجل التوعي��ة والتوجيه امليداين و 
تاأطري املواطن��ني قبل، خالل وبعد 
عي��د الأ�سحى املب��ارك من خالل 

حمالت التنظيف العامة.
ويف هذا ال�س��دد اأ�سارت الوزارة 
يف بيانه��ا اإىل اأنها تقوم من خالل 
الوكالة الوطنية للنفايات واملعهد 
الوطني للتكوينات البيئية بحملة 
حت�سي�سية وتوعوية على م�ستوى 
كل وليات الوطن وذلك مب�ساركة 

الداخلية اجلماعات  م�سالح وزارة 
وزارة  ال�سناع��ة،  وزارة  املحلي��ة 
وزارة  التج��ارة،  وزارة  ال�سح��ة، 

ال�سوؤون الدينية.
من جهتها اأعلنت وزارة ال�سناعة 
عن اإط��الق حملة وطني��ة وا�سعة 
جلم��ع جل��ود الأ�ساح��ي، ق�س��د 
تثمينه��ا كمدخ��الت اأ�سا�سية يف 
و  الن�سي��ج  و  اجلل��ود  �سناع��ات 
امل�ساهم��ة يف احلفاظ عل��ى البيئة 

من خالل ا�سرتجاع هذه الرثوة.
وتنظ��م ه��ذه احلمل��ة ح�س��ب م��ا 
�رشح به مدير الذكاء القت�سادي 
عل��ى م�ست��وى ال��وزارة، مق��داد 
عق��ون، حتت �سعار » ث��روة ثمينة 
و ا�ستغ��الل اأمث��ل، دفع��ا للتنوع 
القت�س��ادي«، وه��ي احلملة التي 
التي  للعمليات  كا�ستمرارية  تاأتي 
والت��ي   ،2018 من��ذ  اإجنازه��ا  مت 
 2020 خ��الل  توقف��ا  �سه��دت 
جائح��ة  انت�س��ار  نتيج��ة  و2021 

كوفي��د 19. و�سيت��م جت�سي��د هذه 
العملي��ة - ح�س��ب ذات امل�سدر- 
بالتن�سيق مع جميع اجلهات الفاعلة 
واملوؤ�س�س��ات واجلمعي��ات املهنية 
الدباغة  النا�سط��ة �سم��ن مهن��ة 
وكذا املجتمع املدين، بهدف ترقية 
للجل��ود،  الوطني��ة  ال�سناع��ات 
ال�سرتجاع يف  ثقاف��ة  وتكري���س 
املجتمع لال�ستف��ادة الق�سوى من 
املواد اخلام املتاح��ة حمليا واحلفاظ 
على البيئ��ة، تعزيز �سل�سلة القيمة 
ب��ني  م��ا  القط��اع خا�س��ة  له��ذا 
منتجي امل��واد الأولي��ة واملحولني 
ال�سناعي��ني، بخل��ق اآليات �رشاكة 
دائمة وكذا خف���س واردات املواد 

الأولية ودعم الإنتاج الوطني.
وزي��ر  كان  ال�س��دد  ه��ذا  ويف 
ال�سناع��ة اأحمد زغ��دار قد دعا - 
ح�س��ب بيان لل��وزارة - اإىل حتديد 
نق��اط جم��ع اجلل��ود يف الأحي��اء 
اللوج�ستيكية  الو�سائ��ل  وتوف��ري 
لنقلها، والتن�سيق م��ع موؤ�س�سات 
النظاف��ة وك��ذا توف��ري ف�ساءات 
التخزين يف املوؤ�س�سات العمومية 
القت�سادية، م�سددا على �رشورة 
اإجن��اح ه��ذه العملي��ة ذات البع��د 
بالن�سب��ة  واأهميته��ا  الوطن��ي 

لالقت�ساد الوطني.
جت��در الإ�س��ارة اإىل اأن احلم��الت 
ال�سابق��ة، املنظمة بداي��ة من �سنة 
ذات  ح�س��ب   – �سمح��ت   ،2018
امل�س��در - بجم��ع م��ا يق��ارب 1 
مليون قطعة جلد وا�سرتجاع 500 

طن من ال�سوف.
ع.�أ�شابع

يوما 9 و10 جويلية 2022 
عطلة مدفوعة �لأجر 

�سيك��ون يوم��ا ال�سب��ت والأحد، 
9 و10 جويلي��ة 2022، املوافق��ني 
للعا���رش واحل��ادي ع���رش من ذي 
احلج��ة عام 1443 هج��ري، عطلة 
مدفوعة الأج��ر لكافة م�ستخدمي 
العمومية  والإدارات  املوؤ�س�س��ات 
مب��ا يف ذل��ك امل�ستخدم��ني باليوم 
اأو ال�ساع��ة، وه��ذا مبنا�سب��ة عي��د 
الأ�سح��ى املبارك، ح�س��ب ما اأفاد 
به، اأم�س الأربع��اء، بيان للمديرية 
العمومي��ة  للوظيف��ة  العام��ة 

والإ�سالح الإداري.
واأو�سح ذات امل�سدر اأنه »مبنا�سبة 
عي��د الأ�سح��ى املب��ارك، وطبق��ا 
لأح��كام القان��ون رق��م 278-63 
 ،1963 جويلي��ة   26 يف  امل��وؤرخ 
املت�سمن قائم��ة الأعياد القانونية، 
املعدل واملتم��م، فاإن يومي ال�سبت 
العا���رش والأحد احل��ادي ع�رش من 

�سه��ر ذي احلج��ة 1443 هج��ري، 
جويلي��ة  و10  ل9  املوافق��ني 
عطل��ة  يوم��ي  يكون��ان   ،2022
مدفوعة الأجر، لكافة م�ستخدمي 
العمومية  والإدارات  املوؤ�س�س��ات 
العمومية  والهيئ��ات والدواوي��ن 
واخلا�سة، وك��ذا لكل م�ستخدمي 
واخلا�سة  العمومي��ة  املوؤ�س�س��ات 
يف جمي��ع القطاع��ات، مهما كان 
قانونه��ا الأ�سا�س��ي، مب��ن يف ذلك 

امل�ستخدمني باليوم اأو بال�ساعة«.
واأ�س��اف نف�س البي��ان اأنه »يتعني 
والإدارات  املوؤ�س�س��ات  عل��ى 
العمومي��ة والهيئ��ات والدواوين 
اأع��اله  املذك��ورة  واملوؤ�س�س��ات 
اتخ��اذ التداب��ري الالزم��ة ل�سمان 
ا�ستمراري��ة اخلدم��ة يف امل�سال��ح 

التي تعمل بنظام التناوب«.
و�أج

يف
ر�ش

: �أ
�ص

م�ساحة اإ�سهارية 



حمليات7 l اخلمي�س 7  جويلية  2022م
1443هـ احلجة  ذو   8

ي�سم 5 طوابق و بطاقة ا�ستيعاب 513 �سيارة

تد�ســـــني املوقــــــف الع�ســـري لل�سيارات 
و�ســــط مدينـــــــة �سطيــــــــف

 دخل الموقف الع�سري الجديد لل�سيارات بمدينة �سطيف، حيز الخدمة، بمنا�سبة احتفاالت الذكرى 60 لعيد
 اال�ستقالل الوطني.

و �سي�ساهششم هذا امل�ششروع اجلديد، 
يف و�سششع حد لالختنششاق املروري 
الششذي ت�سهششده الطرقششات امل�ؤدية 
اإىل املحطة الربية لنقل امل�سافرين، 
كمششا اأنششه �سيعشش�د بالفائششدة مششن 
الناحية االقت�ساديششة على اخلزينة 
العم�ميششة، بالنظششر اإىل ت�فر هذا 
امل�قف علششى العديد من املحالت 

التجارية.
العلمششة  مدينششة  ا�ستفششادت  و 
املجششاورة، مششن م�ششروع مماثششل، 

ب�سشش�رة  االأ�سغششال  بششه  تنطلششق 
ر�سميششة يف غ�س�ن االأيام القليلة 
املقبلة، على اأن يتم دخ�له الن�ساط 

يف منت�سف ال�سنة القادمة.
و ي�سششم امل�قششف اجلديششد مبدينششة 
�سطيششف و الششذي يقششع يف اجلهة 
املقابلششة للمركب الريا�سي 8 ماي 
كاملششة  ط�ابششق  خم�سششة   ،1945
و بطاقششة ا�ستيعششاب قدرهششا 513 
�سيارة يف املجمل، منها 48 مكانا 
االحتياجششات  لششذوي  خم�س�سششا 

اخلا�سة.
و انطلقششت بدايششة االأ�سغششال بهذا 
االأ�سهششر  الع�ششري، يف  امل�قششف 
االأوىل مششن �سنششة 2018 و جاءت 
برجمتششه للم�ساهمششة يف احلد من 
االختنششاق املروري الششذي ت�سهده 
يف  العليششا  اله�سششاب  عا�سمششة 
باالإ�سافششة  االأخششرة،  ال�سنشش�ات 
اإىل ت�فششر مششكان منا�سششب اأمششام 

امل�اطنني لركن �سياراتهم.
و يت�فششر الطابششق االأر�سششي لهذا 

امل�قف، على مركششز جتاري ي�سم 
االأمر  املحششالت،  مششن  الع�ششرات 
الذي ي�ساهششم يف تن�سيط احلركية 
التجارية، خا�سة و اأن هذا امل�روع 
يقع يف حمطة نقل امل�سافرين التي 
يقششدم اإليها االآالف مششن امل�اطنني 
ي�ميششا و بالقرب من ملعب الثامن 
ماي الذي يت�افد عليه االآالف من 
امل�سجعني، عند احت�سان مباريات 

ال�فاق املحلي.
و اأعلششن اأحششد امل�ستثمريششن مبدينة 
العلمششة املجاورة، عششن اإمتام جميع 
االإجششراءات الإجناز م�قف ع�ري 
لل�سيششارات و ذلششك عنششد املدخل 
الغربششي لهذه املدينششة و بال�سبط 
يف خمطط �سغششل االأرا�سي رقم 
2 عند الطريق الرابط بني الطريق 
ال�سيششار �رق-غششرب و الطريششق 

ال�طني رقم 5.
وح�سششب البطاقششة التقنيششة لهششذا 
امل�ششروع اخلا�ص، فاإنششه ي�سم يف 
الطابششق االأر�سششي مركششزا جتاريا 
االأخششرى  الط�ابششق  تخ�س�ششص  و 
لركن ال�سيششارات، على اأن تنطلق 
االأ�سغششال ب�س�رة ر�سميششة بداية 
من االأ�سب�ع القادم و �سي�ساهم يف 
احلششد من االختناق املششروري الذي 
يعرفششه احلششي التجششاري املعروف 
»ب�سششارع دبششي«  و الششذي يت�افد 
عليه االآالف من امل�اطنني ب�س�رة 
ي�مية من خمتلف واليات ال�طن.
اأحمد خليل

بهدف فك اخلناق عن �سكان القرى و امل�ساتي

الغابية  امل�سالك  من  كلم  بعث م�سروع فتح 130 
اأطلقششت حمافظششة الغابششات ب�الية 
�سطيششف، م�روعششا لفتششح و تهيئة 
امل�سالششك الغابيششة و اجلبلية بح�سى 
ال�ادي و ذلك بعششدد من البلديات، 
على م�سافششة اإجماليششة تف�ق 130 
كيل�مششرا، بهششدف فششك اخلناق عن 
�سكان الكثر مششن القرى بال�الية، 
مششا يعطششي دفعششا ق�يششا للن�سششاط 
االقت�سششادي، ال�سيمششا و اأن الكثر 
مششن تلششك املناطششق تعتمششد ب�سكل 

اأ�سا�سي على الن�ساط الفالحي.
و اأعلنششت حمافظششة الغابششات عششن 
ا�ست�سارات قان�نية مل�ساريع تخ�ص 
فتششح امل�سالك الغابيششة و ذلك بعدد 

من البلديششات، مثل اأوالد تبان على 
م�سافة اإجمالية قدرها 65 كيل�مرا 
و الر�سفة على م�سافة 33 كلم و بئر 
حدادة على م�سافة 6 كيل�مرات و 
عششني اآزال 9 كيل�مششرات و بنششي 
ورثيالن 5 كيل�مرات و ب�عندا�ص 
15 كيل�مششرا و بي�ساء برج مب�سافة 

ثمانية كيل�مرات.
وجششاءت اإعادة بعث هششذا امل�روع، 
بعششد قششرار التجميششد يف ال�سن�ات 
املا�سيششة و يهششدف اأ�سا�سششا اإىل فك 
اخلنششاق عششن العديششد مششن القرى و 
امل�ساتششي املعزولششة و البعيششدة عن 
اإىل  باالإ�سافششة  الكبششرة،  املششدن 

و  االقت�سششادي  الن�سششاط  تط�يششر 
ت��سيششل  الفالحششني يف  م�ساعششدة 
خمتلششف املنتجششات الزراعيششة دون 
�سع�بات كبرة يف النقل.  كما اأن 
امل�روع يهدف كذلششك اإىل تط�ير 
الن�سششاط ال�سياحششي بال�اليششة، من 
خششالل اإتاحششة الفر�سششة للم�اطنني 
بزيششارة املرتفعات اجلبلية و الغابات 
العديدة التي تت�فششر عليها خمتلف 

مناطق ال�الية.
و يف �سياق اآخششر، ك�سفت حمافظة 
الغابات ب�سطيف، عن حجم اخل�سائر 
امل�سجلة ب�سبب حرائق الغابات منذ 
حل�ل ف�سششل ال�سيف، حيث اأكدت 

اأن تلششك احلرائششق ت�سببت يف اإتالف 
اأزيششد مششن 80 هكتششارا مششن الرثوة 
الغابيششة ببلديتششي حربيششل و حمام 
اإىل  باالإ�سافة  ال�سماليتششني،  قرق�ر 
اأزيد مششن 27 هكتارا مششن الغابات 
علششى م�ستشش�ى بلديتي قنششزات و 
ب�عندا�ششص. و �سخششرت املحافظششة 
بالتن�سيششق مششع خمتلششف امل�سالح، 
22 ح��سششا مائيششا و ذلك خ�سي�سا 
ال�ستغاللهششا يف التششزود بالكميات 
املطل�بششة مششن امليششاه، عنششد ن�س�ب 
احلرائششق مبختلف الغابششات، ال�سيما 
يف ظششل ارتفاع درجات احلرارة منذ 

حل�ل ف�سل ال�سيف.
اأحمد خليل

�سكيكدة

توزيـــــــــع 1000 �سكــــــن و تد�ســــــني مرافــــــــق يف قطاعــــــــــني 
 مت، م�ســاء اأول اأم�ــس، توزيــع اأزيــد مــن 1000 
وحــدة �سكنيــة ب�سيغــة االجتماعــي و عدل، 
الواليــة و بلديــة �سيــدي  بــكل مــن عا�سمــة 
مزغي�ــس، كما تدعم قطاع الرتبية مبتو�سطة 

جديدة.
و مبدينــة �سكيكــدة، اأ�سرفت الواليــة، حورية 
مداحي، على عملية توزيع 536 �سكنا اجتماعيا 
من اأ�سل 1500 وحــدة �سكنية مبنطقة التو�سع 
2، حيــث مت ت�سليــم املفاتيــح و�ســط  م�سيــون 
اأجــواء من الفرحــة العارمــة للم�ستفيدين من 

هذا الربنامج االإ�ســكاين املت�سمن 3563 وحدة 
�سكنية، �سملت 17 بلدية باإقليم الوالية.

و بنف�ــس احلــي، مت تد�سني متو�سطــة جديدة 
بطاقــة ا�ستيعاب 600 تلميذ، ينتظر اأن تدخل 
اخلدمة مع الدخول املدر�ســي القادم و من �ساأن 
هذا املرفق اأن ينهي معاناة تالميذ هذا احلي مع 
و�سائل النقل، نظرا لبعد امل�سافة عن املوؤ�س�سات 

الرتبوية بو�سط املدينة.
و ببلديــة �سيدي مزغي�ــس، مت توزيع مقررات 
اال�ستفــادة و مفاتيح ال�سكن حل�سة 500 وحدة 

�سكنيــة من �سيغة عدل، كما مت تد�سني و و�سع 
حيــز اخلدمــة، وحــدة للحماية املدنيــة با�سم 
ال�سهيــد كروب�ــس �سالــح و ت�سم هــذه الوحدة 

تعداد 47 عن�سرا من اأعوان و �سباط.
و �ســكل هذا املرفــق الذي بلغت تكلفتــه املالية 
نحــو 14 مليــار �سنتيم، اأحد املطالــب االأ�سا�سية 
ل�سكان املنطقة، ال�سيما بعد احلريق الذي �سب 
منذ اأزيد من خم�ــس �سنوات، يف مركز التكوين 
ماديــة،  و  ب�سريــة  خ�سائــر  اإىل  اأدى  و  املهنــي 
باالإ�سافــة اإىل احلرائق التــي �سهدتها املنطقة 

يف  معتــربة  خ�سائــر  اإىل  اأدت  و  املا�ســي  العــام 
الغطــاء الغابي و تواجد هــذه الوحدة يف موقع 
هام قرب بلديات اأم الطوب، بني والبان و عني 
بوزيان و هذا ما ي�سهل التدخل يف حال حدوث 

اأي حريق اأو طارئ ما.
كمــا قامــت الواليــة رفقــة الوفــد املرافــق لها، 
خالل عملية التد�سني، بتكرمي عائلة ال�سهيد، 
�سالح كربو�س، و تقليد الرتب لـ 104 من �سباط 

و اأعوان احلماية املدينة.
كمال وا�سطة

وايل جيجل اأمر بتدارك النقائ�س

فتح م�سلحة التوليد بعيادة 
بو�سيف اأوالد ع�سكر

دخلششت، اأم�ششص، م�سلحششة الت�ليد 
بالعيادة متعششددة اخلدمات لبلدية 
ب��سيششف اأوالد ع�سكر، يف اأعايل 
جبال جيجل، اخلدمة، يف حني اأ�سار 
ال�ايل خالل لقائششه مع م�اطنني، 
خدمششة  ت�فششر  �سيتششم  اأنششه  اإىل 
للح�امششل،  املتابعششة  و  الفح�ششص 
وكششذا اأطبششاء متخ�س�سني خالل، 
ال�سنة املقبلششة، بعد ت�جيه طبيبني 

للتك�ين بق�سنطينة.
و اأكششد وايل جيجششل يف ت�ريششح 
�سحفششي خالل تد�سششني م�ساريع 
ببلدية ب��سيششف اأوالد ع�سكر، اأنه 
�سيتم فتح قاعة الت�ليد، مع ت�فر 
قابلششة و طبيب، كمششا �سيتم ت�فر 
جهششاز »االإيك�غششرايف«، م�سيفششا 
باأنششه و مششن اأجل م�اجهششة الطابع 
االإ�ستعجششايل حلششاالت الت�ليد، مت 
ال�ششروع يف تك�يششن طبيبني يف 
القطاع العم�مششي للتك�ين على 
التداوي. و طالب م�اطن�ن خالل 
زيششارة م�س�ؤول ال�سلطة التنفيذية 
للمنطقششة، ب�ششرورة التدخل من 
اأجل تششدارك النقائ�ششص و م�اجهة 
مششا و�سف�ه »بالت�سيششب« احلا�سل 
بالعيششادة و التق�سر، ك�ن العيادة 
اخلدمششات  ت�سمششن  اأن  يفر�ششص 
ال�سحيششة 24ش24 �سششا، لكنهم يف 
بال�اقششع  ي�سطدمشش�ن  مششرة  كل 
املرير، جراء غياب الط�اقم الطبية، 
خ�س��سا م�سغلي جهاز الرادي� و 
البلديششات املجاورة  اإىل  ت�جيههم 
التي تبعد مب�سافة ط�يلة، ما يجعل 
املر�سى يتخبط�ن يف البحث عن 

و�سيلة نقل.
الن�سششاء  اأن  متحدثشش�ن،  ذكششر  و 
احل�امل يعانني كثرا، مع االإ�سارة 
اإىل وجشش�د بع�ص احلششاالت لن�ساء 
و�سعششن م�اليدهششن اأثنششاء نقلهن 

اإىل م�ست�سفششى الطاهششر و طالب 
املعنيشش�ن بتدخل الشش�ايل من اأجل 
يقلقهششم  الششذي  الهاج�ششص  اإزالششة 
ذكششر  فيمششا  عديششدة،  ل�سنشش�ات 
امل�سشش�ؤول، باأن جششل مطالبهم يتم 
جت�سيدهششا تدريجيا و اأمر القائمني 
علششى قطششاع ال�سحششة، ب�رورة 
تدارك النقائ�ص يف اأقرب االآجال.

و اأو�سحششت م�سششادر مششن اإدارة 
لل�سحششة  العم�ميششة  امل�ؤ�س�سششة 
اأوالد ع�سكر  اجل�اريششة ب��سيششف 
اإطششار  يف  و  باأنششه   اأيششام،  منششذ 
التكفششل ب�روريششات و تطلعات 
امل�اطنني و ا�ستجابة ملتطلباتهم و 
ان�سغاالتهششم، مت االنتهاء من اإعادة 
تاأهيششل و جتهيششز اجلنششاح اخلا�ششص 
مب�سلحة الت�ليششد بالعيادة متعددة 
اخلدمششات بششاأوالد ع�سكششر و هشش� 
اجلناح الذي كانت ت�سغله امل�سالح 
االداريششة التي نقلششت بدورها اإىل 
مكتبششة البلديششة الإخششالء اجلنششاح 
كخطشش�ة اأوىل و كخطشش�ة ثانية، 
مت االنتهششاء من عمليششة التهيئة و 
التجهيز و �سيتششم و�سع امل�سلحة 
حيششز اخلدمششة، مششن خششالل تقدمي 
خدمة الفح�ششص و املتابعة للن�ساء 
احل�امششل، ابتداء مششن اخلمي�ص 30 
ج�ان الفارط، حيث �سيتم التكفل 
بالن�سششاء احل�امل قبل ال�الدة، من 
خالل الفح�ششص و املتابعة و تقدمي 
كخطشش�ة  و  ال�روريششات  كل 
ثالثششة و نهائية متمثلة يف التكفل 
بالن�ساء احل�امل يف ال�الدة و بعد 
ال�الدة و �ستك�ن بعد االنتهاء من 
اإجراءات تقنية على غرار االنتهاء 
مششن ترب�ششص القابششالت و بع�ص 
االأطبششاء و ت�فششر �سيششارة اإ�سعاف 

جديدة .
كـ.طويل  
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        778 تاجـــــرا ل�ضمــان املناوبــة يومي عيــد الأ�ضحــــى
ك�شف��ت، اأم�س، مديري��ة التجارة و ترقية 
ال�ش��ادرات ب��اأم البواق��ي، ع��ن برنامج 
عمل قطاع التجارة بالوالية خالل يومي 
عي��د االأ�شحى املب��ارك، اأي��ن مت ت�شخري 
الع���رات من التج��ار ل�شم��ان املناوبة، 
م��ع دع��وة التجار الإي��الء اأهمي��ة كربى 
جلدول املناوبة، الذي �شتنجر عن خمالفته 

عقوبات لغري امللتزمني.
و اأو�شحت خلية االإعالم مبديرية التجارة 
و ترقية ال�شادرات باأم البواقي، اأنه ومن 
اأج��ل �شم��ان تلبي��ة حاجي��ات املواطنني 

اال�شتهالكية  امل��واد  مبختل��ف  ومتوينه��م 
اخلدم��ات  توف��ري  وك��ذا  االأ�شا�شي��ة، 
ال�روري��ة خالل يومي عي��د االأ�شحى 
لل�شنة اجلارية، و�شع��ت مديرية التجارة 
و ترقي��ة ال�ش��ادرات لوالي��ة اأم البواقي 
يف  التج��ار  مداوم��ة  لتنظي��م  خمطط��ا 

خمتلف الن�شاطات التجارية.
اأن��ه بالن�شب��ة  و اأ�ش��ارت املديري��ة، اإىل 
لع��دد التج��ار امل�شخري��ن فت��م اإح�ش��اء 
عل��ى  موزع��ني  تاجر م�شخ��ر   778
مت  فبخ�شو�س املخاب��ز  الوالي��ة،  ت��راب 

8 خمابز على  ت�شخري 104 خمابز، منه��ا 
م�شت��وى عا�شم��ة الوالي��ة، اإىل جان��ب 
ت�شخ��ري 408 من حمالت التغذية العامة 
واخل���ر والفواكه، منهم 40 تاج��ر على 
م�شت��وى عا�شم��ة الوالي��ة، اإ�شافة اإىل 
ت�شخ��ري 7  ملبن��ات و 5 مطاحن، اإ�شافة 
اإىل وحدة الإنت��اج املياه املعدني��ة، اإ�شافة 
لت�شخ��ري 253 حم��ال جتاري��ا ميار�ش��ون 
اأن�شط��ة خمتلفة، على غ��رار الق�شابات 
وحمطات الوقود واملقاهي واملطاعم(، مع 
و  العج��الت  ت�شلي��ح  ن�ش��اط  اإدراج 

ميكاني��ك ال�شي��ارات يف مداومة يومي 
العيد لتقدمي احلد االأدنى من اخلدمات.

و اأ�شاف بيان خلية االإعالم، اأنه و من اأجل 
مراقب��ة مدى الت��زام التج��ار باملداومة مت 
ت�شخري 30 عون رقابة من طرف م�شالح 
املديرية موزع��ني عل��ى ت��راب الوالي��ة 

ملتابعة ال�شري احل�شن للعملية.
و دع��ت املديري��ة كل التج��ار لاللت��زام 
بتنفيذ ج��دول املداومة، معت��ربة باأن كل 
تاجر يخالف تنفيذ ت�شخرية مداومة العيد 
العقوب��ات املن�شو���س  اإىل  �شيتعر���س 

 06/13 القان��ون  اأح��كام  يف  عليه��ا 
امل��وؤرخ يف 23 ج��وان 2013 املع��دل و 
املتم��م للقان��ون 08/04 امل��وؤرخ يف 14 
اأوت 2004 و املتعل��ق ب���روط ممار�شة 
االأن�شطة التجاري��ة ال�شيما املادة 08 منه 
و املعاقب عليها بن�س املادة 11 واملادة 41 
مكرر بغرامة مالية ت��راوح من 30 األف 
دين��ار اإىل 200 األف دين��ار،  اإ�شافة اإىل 
عقوبة الغل��ق االإداري للمح��ل التجاري 

ملدة 30 يوما.
     اأحمد ذيب

الربج

فتح وكالة بنكية و وحدة 
حلقن الدم بربج الغدير

تدعم��ت بلدي��ة ب��رج الغدير، يف 
اجله��ة اجلنوبي��ة ال�رقي��ة لوالية 
برج بوعريري��ج، مبرافق �شحية و 
خدماتية، اأهمها وح��دة حلقن الدم 
بامل�شت�شف��ى و وكالة بنكية تابعة 
لبنك الفالحة و التنمية الريفية، مت 
افتتاحهما و دخولهما حيز اخلدمة، 
املخل��دة  االحتف��االت  مبنا�شب��ة 
لذكرى ا�شرجاع ال�شيادة الوطنية 

و�شتينية عيد اال�شتقالل.
زيارت��ه  خ��الل  ال��وايل  اأك��د  و 
التفقدية لبلدية برج الغدير، على 
موا�شلة جه��ود التنمية و حت�شني 
اخلدم��ات للمواطن��ني و من ذلك 
احلر�س على افتت��اح وكالة حلقن 
ال��دم عل��ى م�شت��وى م�شت�شفى 
ك�ش��ال بو�شيد، ال��ذي افتتح منذ 
�شنوات و بقي يعاين من نقائ�س، 
مت ت��دارك اأغلبه��ا، بافتت��اح جناح 
خا���س بالعملي��ات اجلراحية، اأين 
اأجري��ت موؤخرا عملية ال�شتئ�شال 
ورم من الث��دي الأول مرة، ف�شال 
عن تدعي��م امل�شت�شف��ى بالتاأطري 
الطب��ي املتخ�ش���س، بعدما تعزز 
الوالي��ة ب  ال�شح��ة يف  قط��اع 
موؤخ��را،  اأطلق��ت،  طبيب��ا.و   50
اإدارة امل�شت�شف��ى بالتن�شي��ق م��ع 
الوالئ��ي،  بوزي��دي  م�شت�شف��ى 
حمالت للتربع بالدم، رغم افتقار 
امل�شت�شف��ى من قب��ل لبنك خا�س 
بالتجمي��ع وحق��ن الدم، م��ا كان 
ميثل عائقا الإجراء بع�س العمليات 
اجلراحي��ة املعقدة،  قبل اأن ت�شتفيد 
هذه امل�شحة الت��ي تقدم خدماتها 
ل�ش��كان بلديات دائرة برج الغدير 
و البلدي��ات املج��اورة، من وحدة 
هذا  بتج��اوز  �شت�شم��ح  خا�ش��ة، 
االإ�ش��كال و ت�ش��ع يف متن��اول 
الفريق الطب��ي جميع االإمكانيات 
اجلراحي��ة  العملي��ات  الإج��راء 
باأريحية دون اللجوء للموؤ�ش�شات 

اال�شت�شفائية االأخرى بالوالية .
و حتتوي وح��دة حقن الدم املنجزة 
ملي��ون  و200  ملياري��ن  مببل��غ 
�شنتي��م، على قاع��ة خا�شة الأخذ 
للتحالي��ل  خمربي��ن  و  العين��ات 
لتجمي��ع  مرك��ز  و  التاأهي��ل  و 
ال��دم و توزيع��ه عل��ى خمتل��ف 
امل�شال��ح الطبي��ة، باالإ�شافة اإىل 
اجلن��اح االداري و مراف��ق اأخ��رى 

لال�شتقب��ال و اال�شراح��ة.و ق��د 
تدع��م م�شت�شف��ى ب��رج الغدي��ر، 
خالل ال�شن��وات القليلة الفارطة، 
االأوك�شج��ني  لتولي��د  مبحط��ة 
تكفل بها حم�شن��ون، باالإ�شافة   
اإىل م�شلح��ة خا�ش��ة باالأطف��ال 
حديثي ال��والدة، مت جتهيزها بع�ر 
احتياج��ات  لتغطي��ة  ح�شان��ات، 
املنطق��ة و بلديات الدائرة مبختلف 
اخلدم��ات ال�شحي��ة، خا�ش��ة م��ا 
تعلق منها بطب االأطفال .و يجري 
امل�شت�شفيات  الركيز على تدعيم 
مق��رات  بالبلدي��ات  املتواج��دة 
الدوائ��ر مب�شال��ح وتخ�ش�ش��ات 
طبي��ة جديدة، لتخفي��ف ال�شغط 
الك��ربى،  امل�شت�شفي��ات  عل��ى 
و  ال�شحي��ة  اخلدم��ات  وتوف��ري 
ب��دل   املواطن��ني،  م��ن  تقريبه��ا 
التنقل عل��ى م�شابقات بعيدة اإىل 
بعا�شمة  املتواج��دة  امل�شت�شفيات 
الوالي��ة، عل��ى غ��رار م�شت�شفى 
م�شت�شف��ى  و  خل���ر  بوزي��دي 
بن��اين براأ�س ال��وادي، واملوؤ�ش�شة 
اال�شت�شفائية العمومية بلحو�شني 
ط��ب  يف  املتخ�ش�ش��ة  ر�شي��د 
االأطفال و االأمومة و ما ينجر عنها 
م��ن متاعب ومعان��اة للمر�شى و 
عائالتهم.م��ن جانب اأخ��ر، اأ�رف 
الوايل على افتتاح الوكالة املحلية 
الفالحة  لبنك  التابعة  لال�شتغالل 
والتنمي��ة الريفي��ة، لتقريبه��ا من 
املواطن��ني على م�شت��وى الدائرة 
و اإعفائه��م م��ن متاع��ب التنق��ل 
اإىل ال��وكاالت املتواجدة بعا�شمة 
الوالية، و ببلدية راأ�س الوادي، ما 
املقدمة  ي�شمح ح�شب ال�روحات 
م��ن التخفيف على هذه الوكاالت 
التي ت�شه��د �شغطا كبريا بالنظر 
اإىل الطل��ب املتزايد عليها من قبل 
املواطنني، مع العلم اأن وكالة راأ�س 
ال��وادي كان��ت تغط��ي 11 بلدية 
عرب اأرب��ع دوائر باجله��ة ال�رقية 
للوالي��ة، مب��ا فيه��ا �ش��كان دائرة 
برج الغدير، م��ا يدفع باملتقاعدين 
واملتعاملني م��ع البنك من جتار و 
فالحني و العمال و املواطنني، اإىل  
انتظ��ار دوره��م لف��رات طويلة، 
اأجوره��م  و  ل�شح��ب معا�شاته��م 
و اأمواله��م و اإج��راء التحوي��الت 

املالية.                        ع/بوعبداهلل

ميلة

ربـــط جتمعـات �ضكنيـــة ب�ضبكتـــي الغاز و املياه
 561 االأربع��اء،  اأم���س  ودع��ت، 
عائلة ببلدية ت�شدان حدادة، معاناة 
االعتماد على قارورة غاز البوتان، 
بعدم��ا مت ربط �شكناته��ا ب�شبكة 
الغاز الطبيعي، كما و�شع م�روع 
تزوي��د �شكان خم�ش��ة م�شاتي يف 
بلدية الروا�شد، مبي��اه ال�رب، قيد 
اخلدم��ة و ا�شتف��اد �ش��كان م�شته 
لق�ش��اري بذات البلدي��ة االأخرية، 

من م�روع للتهيئة احل�رية.
�ش��كان م�شات��ي ت�ش��دان الذي��ن 
و�ش��ع، وايل ميلة، عب��د الوهاب 
م��والي، �شبك��ة الغ��از الطبيعي 
 270 ه��م  اخلدم��ة،  لفائدته��م يف 
مب�شت��ه النتي��ة، م�شجلون  عائل��ة 
�شمن الربنامج اخلما�شي للتوزيع 
 209 و   2014/2010 العموم��ي 
عائ��الت باملزلي��ة و 135 عائل��ة 
امل�شجل��ون  بو�شق��وف،  مب�شت��ه 
ال�شمان  برنامج �شن��دوق  �شمن 
و الت�شام��ن للجماع��ات املحلية، 
حيث بلغ طول �شبك��ة النقل 8،9 
كيلوم��رات، فيما ق��درت �شبكة 
التوزي��ع بقراب��ة 30 كيلوم��را و 
املر�ش��ود الجناز  امل��ايل  الغ��الف 
مالي��ري   4،22 جت��اوز  امل���روع، 
�شنت��م و جت��اوزت كلف��ة رب��ط 
ملي��ون   85،6 الواح��د،  امل�شك��ن 

�شنتم.
و ق��درت مديرة الطاق��ة و املناجم 
لوالية ميل��ة، غن��ام، ن�شبة الربط 
الوالئي��ة احلالي��ة ب�شبك��ة الغ��از 
الطبيعي، ب� 68 باملائة، م�شرية اإىل 

تقدم معت��رب لن�شبة متدي��د اأ�شغال 
قن��اة 12 بو�شة عل��ى م�شافة 58 
كيلوم��را، لربط بلديات ال�ريط 
موؤكدة  ميل��ة،  لوالي��ة  ال�شم��ايل 
على رب��ط اأزيد م��ن 880 �شكنا 
يف جتمع ال�شيق��ارة و 737 �شكنا 
بقيقبة، قبل نهاي��ة ال�شنة اجلارية، 
عل��ى اأن ت�ش��ل باق��ي التجمعات 

املعنية باخلط تباعا.  
و ببلدي��ة الروا�ش��د، و�شع الوايل 
م���روع تزوي��د م�شات��ي �شيدي 
زروق، لقزي��وة، الرحبات، بالمان 
و ق��رب جابر الت��ي ي�شكنها اإجماال 
7 اآالف ن�شم��ة يف اخلدم��ة و ه��و 

اخلزين��ة  كل��ف  ال��ذي  امل���روع 
العمومي��ة مبل��غ اأك��ر م��ن 5،9 
ماليري �شنت��م و مكن ال�شكان من 
ال�رب م��رة كل يوم��ني بدل من 

مرة واحدة يف االأ�شبوع.
كما عرفت �شبكة التوزيع ل�شيدي 
نتيج��ة  جتدي��د  اأ�شغ��ال  زروق، 
لالأ���رار التي حلقته��ا جراء �شوء 
االأحوال اجلوية، بغالف مايل جتاوز 
1،7 مليار �شنتم، ما اأدى اإىل وقف 
الت�رب املائي و ح�شن من اخلدمة.  
مل�شت��ة  احل�ري��ة  التهيئ��ة  اأم��ا 
لق�ش��اري ب��ذات البلدي��ة، فق��د 
و�شعت هي االأخ��رى قيد اخلدمة، 

�شمن م�شاريع التح�شني احل�ري 
املناط��ق الظ��ل و ت�شمن��ت اجناز 
ال�شح��ي على  ال���رف  �شبك��ة 
طول 43.4 كل��م و ثالثة اأحوا�س 
العمومي��ة،  االإن��ارة  ت�شفي��ة، 
الطرق��ات و التهيئة اخلارجية، مبدة 
اأ�شغال قدرت ب� 6 اأ�شهر و �شفقة 

جتاوزت 4 ماليري �شنتم.
و ببلدي��ة يحيى بن��ي ق�شة، و�شع 
ال��وايل خزانا مائيا ب�شعة 300 مر 
مكع��ب، لتزويد 388 �شكنا مب�شته 
ال���رب انطالقا  الف�شلي��ة مبي��اه 
من �ش��د بني ه��ارون، يف اخلدمة، 
منج��ز �شم��ن برنام��ج املخط��ط 
البل��دي للتنمية مببلغ جت��اوز 1،1 
ملي��ار �شنتم و ه��و امل�روع الذي 
�شي�شاعد كذلك على الق�شاء على 

الت�رب املائي املوجود.
 و ا�شتم��ع ال��وايل ل���رح ح��ول 
نظام التزود مبي��اه ال�رب مل�شاتي 
الف�شلي��ة، اخللف��ي و اأوالد ب��ازر 
و ب��ذات البلدي��ة، و�ش��ع الوايل 
م�روع رب��ط م�شتثمرات �شبعة 
فالح��ني ا�شتف��ادوا م��ن الكهرباء 
الفالحية يف اخلدمة و هو ما ميكنهم 

م�شتقبال من الري التكميلي.
كم��ا ت�شمن��ت الزي��ارة امليدانية، 
ت�شمي��ة كل م��ن العي��ادة متعددة 
املجاهد  با�شم  للروا�ش��د،  اخلدمات 
املتوفى، حميم�س حممد ال�ريف، 
و مدر�ش��ة التكوي��ن �شبه الطبي 
مليلة، با�شم املجاهد املتوفى، بلعرمية 
حممد ال�شالح.           اإبراهيم �ضليغم

اللجنة الوالئية وم�سالح الدائرة ت�سرع يف ا�ستقبالهم بعنابة

ن�ضــــر قائمــــة الطعــون املوؤ�ض�ضة يف ح�ضـة 
1523 �ضكنــــا بالبونـــي

ن�سرت م�سالح دائرة البوني بعنابة، اأول اأم�س، قائمة اأ�سحاب طلبات الطعون التي اأودعت على م�ستوى القاعة متعددة 
الريا�سيات، مراد عبد ال�سالم بالبوني، و المتعلقة بح�سة 1523 �سكنا عموميا اإيجاريا، بعد الدرا�سة االأولية من قبل اللجنة 

الوالئية للطعون، التي اأحالت الطعون الموؤ�س�سة على م�سالح الدائرة، من اأجل ا�ستقبال طالبي ال�سكن الذين لم تدرج 
اأ�سماوؤهم في قائمة المر�سحين لال�ستفادة، لدرا�ستها حالة بحالة ح�سب كل و�سعية.

و ا�شتن��ادا مل�ش��در علي��م، فق��د 
اأح�ش��ت اللجن��ة الوالئي��ة 280  
طعن��ا موؤ�ش�ش��ا، �شيت��م تنظي��م 
مقاب��الت مبا�رة معه��م ملعرف 
للت�ريحات  وفق��ا  و�شعياته��م 
التي يدل��ون بها، ث��م يخ�شعون 
لتحقيق اإداري جديد و كذا معاينة 
ميدانية للوقوف على و�شعياتهم 
���روط  ا�شتيف��اء  حال��ة  يف  و 
اال�شتف��ادة، يدرج��ون يف القائمة 
النهائي��ة، م��ع اإ�شق��اط االأ�شماء 
املطع��ون فيها بع��د التحقيق يف 

و�شعياتهم هم اأي�شا. 
دائ��رة  م�شال��ح  ن���رت  ق��د  و 
البوين قبل نح��و، اأ�شبوع، قائمة 

امل�شتفيدي��ن م��ن ح�ش��ة 1523 
�شكن��ا عمومي��ا اإيجاري��ا، لفائدة 
بالب��وين مرك��ز م��ن  القاطن��ني 
العائالت الكب��رية التي تقيم يف 
�شقة واح��دة منذ �شنوات، �شمن 
الربنام��ج ال��ذي �شطرته م�شالح 
الوالي��ة لتوزي��ع 7 اآالف وح��دة 
�شكنية على كل البلديات،  حيث 
املحلية خالل  ال�شلط��ات  اأفرجت 
االأ�شهر االأخ��رية، على قوائم 11 
بلدية، يف انتظار عا�شمة الوالية.
و ا�شتن��ادا لرئي�س دائ��رة البوين، 
مراد عبد ال�شالم، فقد متت درا�شة 
�شك��ن  مل��ف   486 و  األف��ا   11
الأ�شح��اب الطلب��ات املودعة ما 

مت  حي��ث   ،2014 و   1998 ب��ني 
رف���س 4886 ملف��ا منه��ا لعدم 
توفر �روط اال�شتفادة و معاجلة 
باق��ي امللفات ح�ش��ب االأولوية و 

االأقدمية.
و اأكدت م�شادرنا، اأن عملية اإعداد 
القوائم عرفت تاأخرا لعدة اأ�شباب، 
منها التحري اجليد يف و�شعيات 
القي��ام  و  الطلب��ات  اأ�شح��اب 
بخرج��ات ميداني��ة اإىل حم��الت 
االأ�شم��اء  عر���س  و  اإقاماته��م 
على البطاقي��ة الوطنية لل�شكن، 
اأ�شحاب  م��ن و�شعي��ة  للتاأك��د 
امللف��ات، حيث اأظهرت التحريات 
وجود عدد حمدود من املق�شيني، 

البطاقي��ة  غرب��ال  اأ�شقطه��م 
الوطنية، ب�شبب ا�شتفادات �شابقة 
و تقدمي معلومات كاذبة.و ذكرت 
ذات امل�ش��ادر، اأن عملي��ة ت�شليم 
ال�شكنات �شتكون على م�شتوى 
اجلدي��دة  العمراني��ة  االأقط��اب 
ب��كل من برح��ال، ذراع الري�س و 
القنط��رة و يف ه��ذا ال�ش��اأن، اأكد 
اأن ال�شكنات جاهزة  وايل عناب��ة 
التهيئ��ة  ا�شتكم��ال  يج��ري  و 
اخلارجية، باالإ�شاف��ة اإىل جاهزية 
املوؤ�ش�ش��ات الربوية مع الدخول 

املدر�شي املقبل.
ح�ضين دريدح

اأم البواقـي
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اأم البواقـي

لإجناز  �سنتـيم  ماليري   104
�إقامــة جامعـــية ع�سريـــة

اجلامعية  اخلدم��ات  ك�شف مدي��ر 
ب��اأم البواقي، فريد عب��د الالوي، 
للن���ر، اأن الإقامة اجلامعية التي 
ا�شتف��اد بها قطاع��ه، تعترب مرفقا 
ع�ري��ا بامتي��از، اأي��ن �شي�شمح 
من جهة بت�شهي��ل تنظيم خمتلف 
التظاه��رات و املناف�شات اجلامعية 
الوطني��ة و تخفيف ال�شغط على 
بقي��ة الإقامات و يجعل الطالبات 

يف اأريحية مطلقة.
تت�ش��ع  الت��ي  الإقام��ة اجلامعي��ة 
لألف �رير، حمل��ت ا�شم ال�شهيد 
حممد ه��ادي، وبني مدير اخلدمات 
اجلامعي��ة ب�شاأنه��ا، باأنه��ا مرف��ق 
ع�ري يحت��وي على كل املرافق 
الثقافي��ة،  اأو  الريا�شي��ة  �ش��واء 
وتعت��رب اإ�شافة كب��رة ومك�شب 
لقط��اع اخلدمات، وم��ن �شاأنها اأن 
ت�شاهم يف و�شع الطالبات و�شط 
اأريحية كبرة كون غرفها حتت�شن 
طالبت��ني يف كل غرف��ة، وجعلهن 
مرتاح��ات لظروف الإي��واء، ومن 
�شاأنه��ا كذل��ك اأن متك��ن قط��اع 
باحت�ش��ان  اجلامعي��ة  اخلدم��ات 
دورات ريا�شي��ة جامعية وطنية، 
امل�شب��ح  كذلك تد�ش��ني  مت  كم��ا 
الن�ش��ف اأوملبي باجلامع��ة، وذكر 
العموم��ي،  التجهي��زات  مدي��ر 
يو�ش��ف بلمخطار، ب��اأن الإقام��ة 
اجلامعي��ة الت��ي اأ���رف قطاع��ه 
عل��ى اإجنازه��ا ر�شد له��ا غالف 
مالي��ر   104 يتج��اوز  م��ايل 
�شنتيم، مق�شم��ة على 4 ح�ش�ص 
و3 مق��اولت اإجن��از، ح�شة منها 
لل�شكن��ات الإلزامية الت��ي ر�شد 
لها مبلغ 1.2 مليار �شنتيم وح�شة 
ثاني��ة لإجن��از جن��اح اإي��واء ي�شم 
500 �ري��ر ومطع��م مببلغ 44.7 
ملي��ار �شنتيم، اأما احل�ش��ة الثالثة 
خ�ش�ش��ت لإجن��از جن��اح ي�ش��م 
500 �ري��ر بقيم��ة مالية قدرت 

بنح��و 47.6 ملي��ار �شنتي��م، اأم��ا 
اإجن��از الطرق��ات والربط مبختلف 
ال�شب��كات وكذا الإحاطة بال�شور 
اخلارج��ي فر�شد ل��ه مبلغ يقارب 

12 مليار �شنتيم.
و عرفت الحتفالية كذلك، تكرمي 
49 طالبا م��ن اأوائل الدفعات يف 
تخ�ش�ش��ات مبختل��ف الكلي��ات 
واملعاه��د، وظف��ر الطال��ب غراب 
جم��ال الدي��ن حكي��م اأول معدل 
بكلي��ة   17.99 وه��و  باجلامع��ة 
العل��وم الدقيقة ق�شم الريا�شيات 
وهو الطالب الذي مت تكرميه للمرة 
الثالثة نتيجة ح�شوله على املرتبة 
الأوىل يف مرحلة ي�شلها و ك�شف 
مدير اجلامعة الأ�شتاذ ديبي زوهر 
يف كلمته باأن جامع��ة العربي بن 
مهي��دي حتقق ه��ذا الع��ام املرتبة 
موؤ�ش�ش��ات   109 ب��ني  م��ن   25
م��ن موؤ�ش�شات التعلي��م العايل و 
البحث العلمي يف الطبعة الأوىل 
التعلي��م  موؤ�ش�ش��ات  لت�شني��ف 
الع��ايل يف اجلزائ��ر، كم��ا احتلت 
اجلامع��ة كذل��ك املرتب��ة الثالث��ة 
وطني��ا بح�ش��ب ت�شني��ف املوقع 
عملي��ات  يف  املخت���ص  العامل��ي 
اجلامع��ات  �شم��ن  الت�شني��ف، 
الفتي��ة الت��ي مت ا�شتحداثه��ا بعد 
م��ن   18 املرتب��ة  و   2000 �شن��ة 
وب��ني  الوط��ن،  جامع��ات  ب��ني 
املكل��ف بالإع��الم باجلامعة ب�شر 
برجي باأن تع��داد الطلبة باجلامعة 
املرتقب تخرجهم ه��ذا العام يقدر 
ب���6001 طال��ب يتوزع��ون على 
طلبة اللي�شان���ص ب�3200 طال��ب 
و طلبة املا�ش��ر ب�2800 طالب و 
من بني ه��وؤلء طال��ب اأجنبي من 
جن�شية مالي��ة وهو الذي حل اأول 
عل��ى راأ���ص تخ�ش���ص الهند�شة 

املدنية مبعدل 16.99.  
�أحمد ذيب

ر�سد لها 200 مليار �سنتيم يف تب�سة

جت�ســـيــــد 50 باملائــــــة من م�ساريـــع 
�لتـــح�سني �حل�ســــري 

�سجلت مديرية البناء و التعمير لوالية تب�سة، تخ�سي�س غالف مالي يقارب 200 مليار �سنتيم، للتهيئة و التح�سين الح�سري 
بالبلديات 28 و هي العمليات التي تم اإقرارها في اإطار �سندوق ال�سمان و الت�سامن للجماعات المحلية و من المنتظر اأن 

تتج�سد ميدانيا، قبل نهاية ال�سنة الجارية. 

و ح�شب ما �رح به مدير القطاع، 
جمي��د مل��ول، للن���ر، ف��اإن هذا 
الربنامج مت اعتم��اده �شنة 2019، 
يف اإط��ار التح�ش��ني احل���ري و 
الإط��ار املعي�ش��ي للمواطن و يف 
الوق��ت نف�شه، اإع��ادة جتميل وجه 
املدن و معاجلة خمتلف الو�شعيات 
املطروحة ببع�ص املناطق و خا�شة 
مناطق الظل، موؤكدا اأن 50 باملائة 
م��ن ه��ذه امل�شاري��ع انته��ت به��ا 
الأ�شغ��ال و دخلت اخلدم��ة، بينما 
م��ازال الن�ش��ف الث��اين يف طور 
الإجن��از، اأو الإج��راءات املتعلق��ة 
بالبح��ث ع��ن مق��اولت الإجناز، 
ففيم��ا يخ�ص العملي��ات املنجزة، 
التهيئ��ة  اإجن��از  اأ�شغ��ال  انته��ت 
احل�ري��ة ببلدي��ة العقل��ة مركز، 
حي��ث متت التهيئة، م��ن اأر�شفة و 
تعبيد للطري��ق و التزفيت، موازاة 
م��ع انته��اء الإن��ارة العمومي��ة و 

امل�شاحات اخل�راء.
و م�ش��ت العملي��ة ذاته��ا بلديتي 
املزرع��ة و ال�ريع��ة، حي��ث قال 
مدي��ر البن��اء و التعم��ر، اأن��ه مت 
اجن��از �شبكتي املي��اه امل�شتعملة و 
مياه ال���رب و هياأت الأر�شفة و 

الطرق و ذلك ع��رب 250 قطعة ب� 
انتهت  3 حتا�شي���ص اجتماعية و 
بتح�شي�شني  احل�ري��ة  التهيئ��ة 
اجتماعي��ني يف بلدي��ة احلمامات، 
كما ج�ش��دت الأ�شغال مب�روعني 
و  العوين��ات  ببلدي��ة  مماثل��ني 
امل�شلول��ة و كذا التجم��ع الريفي 

ببلدية بوخ�رة.
تط��رق  مت�ش��ل،  �شي��اق  يف  و 
امل�ش��وؤول ذات��ه، للم�شاري��ع التي 

يف ط��ور الجن��از، فببلديتي بجن 
و �شط��ح قنتي�ص، اأعطي��ت اإ�شارة 
انط��الق هذه ع��دد م��ن امل�شاريع 
املماثلة، مبنا�شبة الحتفال ب�شتينية 
ال�شتقالل، كم��ا �شيتم ا�شتكمال 
قن��وات  اإجن��از  اأ�شغ��ال  اجن��از 
ال���رف ال�شح��ي بحي خملويف 
ال�ريع��ة و تو�ش��ك عملي��ة  يف 
تهيئ��ة و�شط مدينة تب�شة و داخل 

الأ�شوار البيزنطية على النتهاء.

و بح��ي الزاوي��ة ال�شعب��ي الذي 
هكت��ارا،   40 م�شاحت��ه  تق��ارب 
تتوا�شل عملية تهيئة الطرقات و 
اإجناز الأر�شف��ة و التزفيت و كذا 
�شبكة ال�رف ال�شحي و يتكرر 
امل�شهد ذاته بحي لرمونط العتيق، 
بعدما انته��ت التهيئة بحي �شارع 
هواري بومدي��ن و مداخل املدينة 

بطريق عنابة و ق�شنطينة. 
�لجموعي �ساكر

الأول مرة بتب�سة

تدعيم مركز �لتربع بالدم بجهاز لت�سفية �ل�سفائح

تدعم املركز الولئي للتربع بالدم 
املوؤ�ش�شة العمومية  على م�شتوى 
ال�شت�شفائية عالي��ا �شالح مبدينة 
تب�ش��ة، موؤخ��را، بجه��از لت�شفية 
ال�شفائح الدموية و الذي ياأتي يف 
اإطار حت�شني التكفل باملر�شى، كما 
�شيعط��ي اإ�شافة نوعي��ة للمركز.                                                                        
اجله��از ال��ذي يعم��ل عل��ى اإنتاج 
و�شع��ه  مت  الدموي��ة،  ال�شفائ��ح 
على م�شتوى املركز الولئي حلقن 
ال��دم التابع للموؤ�ش�ش��ة العمومية 
عاليا �شالح و ق��د ا�شتفاد الطاقم 
الطب��ي و �شب��ه الطب��ي للمركز، 
م��ن دورة تكويني��ة مكثف��ة من 
طرف خمت�ش��ني، قدموا بناء على 
للوكال��ة  متابع��ة  و  تو�شي��ات 
الوطنية للدم، بخ�شو�ص تقنيات 
العم��ل باجلهاز و كل ما يتعلق به، 
ح�ش��ب م��ا اأفاد به »يزي��د عريف« 

مدير م�شت�شفى عاليا �شالح.
و قال��ت الطبي��ة امل�رف��ة عل��ى 
املرك��ز، للن���ر، اأن ه��ذا اجله��از 
اله��ام، �شيمكن من احل�شول على 

كمية طبية معت��ربة من ال�شفائح 
الدموية احليوية عن طريق متربع 
واح��د فق��ط، م��ا �شيع��ود بنتائج 
اإيجابية عل��ى املر�شى و يقلل من 
م�شاري��ف العالج الت��ي كان يف 
املا�شي القريب يتح�شل عليها عن 
طريق 6 اإىل 8 متربعني بالطريقة 
الكال�شيكية، اأي اأن متربعا واحدا 
ميك��ن اأن يفي بكي�ش��ني اثنني من 

هذه املادة الطبية.
يف  امل�ش��در  ذات  اأ�شاف��ت  و 
ال�شفائ��ح  ه��ذه  اأن  ال�شي��اق، 
خ�شي�ش��ا  �شتوج��ه  الدموي��ة 
ملر�شى الق�ش��ور الكلوي، الذين 
يخ�شع��ون حل�ش���ص الت�شفية و 
امل�شاب��ني بنزيف دموي حاد، على 
غ��رار �شحاي��ا اإره��اب الطرقات 
بالأمرا�ص  امل�شاب��ني  الأطف��ال  و 
فعالة  الوراثية، كونه��ا  الدموي��ة 

جدا ل�شحة املري�ص.
كما اأكد ذات امل�ش��در الطبي، اأن 
املت��ربع يخ�ش��ع لربنام��ج خا�ص 
ت�شتغ��رق  الت��ربع  عملي��ة  قب��ل 

يومني، ت�شم��ل حتاليل دموية عدة 
توؤكد �شالمته ال�شحية، من طرف 
فرق��ة طبية خمت�ش��ة و ي�شار اإىل 
اأن ه��ذا اجله��از يعت��رب الأول من 

 نوعه على م�شت��وى م�شت�شفيات
 الولية.

ع.ن�سيب

انبعاث للروائح ب�سبب ت�سبع اخلندق االأول منذ 4 �سنوات

ماليـــــري لإنـــــجاز خنـــدق للنـــفايات يف �لبــــيار بباتنــــة  10
اأعلن��ت الوكالة الوطني��ة لت�شير 
النفاي��ات، ع��ن ر�ش��و مناق�ش��ة 
لإجن��از خندق ثان عل��ى م�شتوى 
مرك��ز ال��ردم التقن��ي للنفاي��ات 
مبنطقة لبيار ببلدية وادي ال�شعبة 
يف باتنة، بقيم��ة مالية للم�روع 

قدرت ب� 10 مالير �شنتيم.
و ح�ش��ب م��ا اأف��اد ب��ه م�ش��وؤول 
مبوؤ�ش�ش��ة مركز ال��ردم التقني يف 
املوؤ�ش�شة  ف��اإن  ل�«الن�ر«،  باتن��ة 
ترج��و التزام املقاول��ة التي ر�شت 
عليها املناق�شة لإجناز اخلندق وفق 
املعاير يف الآجال املحددة، خا�شة 
واأن بع�ص موؤ�ش�شات الإجناز التي 
تقدمت لل�شفق��ة عر�شت الإجناز 
ب��� 22 ملي��ارا قبل اأن يت��م الر�شو 

على اأقل عر�ص.
و ق��ال ذات امل�ش��وؤول، ب��اأن اأق��ل 
عر�ص مقارنة بعرو�ص م�شاعفة 
كث��را م��ا تبع��ث عل��ى التخوف 
من وق��وع توقف��ات يف امل�روع 
لدواعي مالية، موؤكدا على اأهمية 
النهائي من  للتخل���ص  امل���روع 
ت�شبع  نتيج��ة  احلا�ش��ل  التل��وث 

اخلندق الوحيد.
و كان �شكان التجمعات ال�شكانية 
التقن��ي  ال��ردم  ملرك��ز  املج��اورة 
للنفايات بالبيار ق��د دقوا ناقو�ص 

اخلطر، من تده��ور الو�شع البيئي 
من جراء انبعاث الروائح الكريهة 
للنفايات من مفرغة البيار، خا�شة 
كلم��ا ح��َل ف�شل ال�شي��ف، حيث 
عرَبوا عن معاناته��م يف كل مرة، 
التي ت�شل حد ع��دم اإمكانية فتح 
النواف��ذ حتى ل تخ��رق الروائح 
م�شطرين  م�شاكنه��م،  الكريه��ة 
لتحم��ل ارتف��اع درج��ة احل��رارة 
على حد تعبرهم ب��دل ا�شتن�شاق 
الرائحة الكريهة للنفايات و ا�شتاء 
ال�شكان من جتدد الظاهرة يف كل 
م��رة على الرغم من رفعهم لعديد 
ال�ش��كاوى و احتجاجه��م، حي��ث 
تلقوا وعودا بو�ش��ع حد لنت�شار 
تلك الروائح لكن ع��ودة الظاهرة 

بات يثر قلقهم. 
و ا�شتك��ى مواطن��ون م��ن تفاقم 
انت�ش��ار رائحة النفايات يف الفرة 
الليلي��ة و امتداده��ا عل��ى م��دار 
كيلومرات م��ن خملفات املفرغة 
والت��ي ت�رر منها قاطنو التجمع 
ع��دل  �شك��ن   1650 ال�شكن��ي 

وحملة 2 و 3.
و ق��ال مواطنون باأن من تداعيات 
م��ن  املنبعث��ة  الروائ��ح  انت�ش��ار 
املفرغ��ة الت�شب��ب يف اختناق��ات، 
خا�شة ل��دى اأ�شح��اب الأمرا�ص 

التنف�شية ناهيك عن ت�شببها اأي�شا 
ال�ش��ارة  احل���رات  انت�ش��ار  يف 
وخا�ش��ة منها النامو�ص يف ف�شل 

ال�شيف.
و قد اأرجع��ت املوؤ�ش�شة العمومية 
لت�شير مراكز الردم التقني بولية 
الروائ��ح  انبع��اث  �شب��ب  باتن��ة، 
خا�شة يف فرة ال�شيف اإىل ت�شبع 
النفايات  الوحيد لتكدي�ص  اخلندق 
وذلك من��ذ �شن��ة 2018 و كانت 
مدي��رة مراكز ت�شير الردم التقني 
للنفايات بولي��ة باتنة قد ك�شفت 
ل��� »الن���ر«، عن توجي��ه الوايل 
لتعليم��ات لإيج��اد وتخ�شي���ص 
اأر�شي��ات ملفرغ��ات النفايات من 
طرف روؤ�ش��اء الدوائ��ر بالتن�شيق 
م��ع »الأمي��ار«، من اأج��ل تخفيف 
ح��دة مظاه��ر انت�ش��ار املفرغ��ات 
الع�شوائية، خا�شة املنت�رة مبداخل 

البلديات و التجمعات ال�شكانية.
و اأو�شح��ت امل�شوؤولة ل�«الن�ر« 
باأن موؤ�ش�ش��ة ت�شير مراكز الردم 
التقن��ي ت���رف عل��ى ت�شي��ر 3 
مراك��ز لل��ردم موزع��ة بالأبي��ار 
ب��وادي ال�شعب��ة و بريك��ة و عني 
التوت��ة، بالإ�شاف��ة اإىل ت�شير 6 

مفرغات مراقبة.   
و بالن�شب��ة لتجدد انبعاث الروائح 

للنفاي��ات م��ن مفرغة  الكريه��ة 
النفايات املتواج��دة مبنطقة الأبيار 
والت��ي  ال�شعب��ة،  وادي  ببلدي��ة 
اأ�شبح��ت تبع��ث عل��ى ال�شتياء 
و�شط �ش��كان املناط��ق املجاورة، 
وم�شتعملي الطريقني الوطنيني 3 
و 77، ف��اإن مرد ذلك ح�شب مديرة 
ت�شير مراكز ال��ردم التقني يرجع 
اإىل ت�شب��ع اخلن��دق الوحيد منذ 3 
�شنوات، كا�شفة عن اعتماد بع�ص 
الط��رق التقنية يف ال��ردم والر�ص 

ملنع انت�شار الروائح.
و اأك��دت مدي��رة موؤ�ش�شة ت�شير 
مراكز الردم التقن��ي العمل، على 
التعجي��ل بتطبيق احلل��ول الفعالة 
عل��ى  نهائي��ة  ب�شف��ة  للق�ش��اء 
الناجمة  الروائح  انبع��اث  م�شكلة 
عن حرق م��ا يزيد ع��ن 340 طنا 
من النفاي��ات املنزلي��ة يوميا، من 
خالل تغطيتها و ردمه��ا بالأتربة 
و ا�شتخ��دام الأ�شمدة و ال�شتعانة 
بنظ��ام التدفق للمي��اه بعد احلرق، 
تفادي��ا لوقوع اأي ط��ارئ بيئي اأو 
�شحي، يف انتظار انطالق اأ�شغال 
حفر خندق جديد من �شاأنه ح�شب 
موؤ�ش�ش��ة ت�شي��ر مراك��ز ال��ردم 
 التقن��ي، اإنه��اء امل�شكل��ة ب�شف��ة
 نهائية.                            يـا�سين عبوبو
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مع توفري ال�سيولة املالية مبراكز الربيد 

جميع املطاحن وامللبنات �ضت�ضمن املداومة 
يومي العيد بق�ضنطينة

�سخرت مديرية التجارة وترقية ال�سادرات لولية ق�سنطينة، كل المطاحن والملبنات ل�سمان المداومة يومي عيد الأ�سحى، 
و جندت 65 عونا لمراقبة اأزيد من 2000 تاجر لن�ساطهم يومي ال�سبت والأحد، كما وفرت م�سالح البريد ال�سيولة المالية في 

مختلف المراكز، فيما مددت و�سائل النقل العمومية مواقيت عملها اإلى الفترة الليلية.

و�أك��دت رئي�صة م�صلح��ة تنظيم 
�ل�ص��وق مبديري��ة �لتج��ارة لوالية 
�أن��ه  زب��ري،  نبيل��ة  ق�صنطين��ة، 
وتطبيقا للمقرر �لوالئي رقم 450 
�ملت�صم��ن �مل�صادقة على خمطط 
�ملح��ات  يف  �ملد�وم��ة  تنظي��م 
�لتجاري��ة و وحد�ت �الإنتاج خال 
�ملنا�صب��ات، مت ت�صخ��ر 65 ع��ون 
مر�قب��ة عل��ى م�صت��وى �ملحات 
 2103 عدده��ا  �لبال��غ  �لتجاري��ة 
حمل ي��د�وم يومي عيد �الأ�صحى.
 2103 �أن  �ملتحدث��ة  و�أ�صاف��ت 
تاج��ر �صيعمل��ون ب�ص��كل عادي 
خ��ال ه��ذه �ملنا�صب��ة، منهم 188 
خمب��زة �أي بن�صب��ة 27.24 باملئ��ة 
من جمم��وع �ملخاب��ز �ملتوفرة يف 
والي��ة ق�صنطين��ة، و1049 تاجر� 
خمت�ص��ا يف بي��ع �مل��و�د �لغذ�ئية 
�أي  و�لفو�ك��ه،  �لعام��ة و�خل���ر 
بن�صب��ة 22.65 باملئ��ة، �أم��ا بقي��ة 
�لن�صاط��ات �ملختلفة فتخ�ص 866 

حما بن�صبة 14.44 باملئة.
ملادت��ي  �ملنتج��ة  �ملطاح��ن  وع��ن 
وغرهم��ا،  و�لفرين��ة  �ل�صمي��د 
�أن ق�صنطينة  �ملتحدث��ة،  �أو�صحت 
تتوفر على 7 مطاحن كلها معنية 
مبز�ول��ة ن�صاطه��ا يوم��ي �لعي��د، 

�ص��و�ء كانت عمومي��ة �أو خا�صة، 
كما ه��و �حلال مع �مللبن��ات �لبالغ 
�مل�صوؤولة  و�أو�صح��ت   ،4 عدده��ا 
ع��ن م�صلحة تنظي��م �ل�صوق، �أنه 
مت �لتن�صيق مع مديرية �ل�صحة من 
�أجل مد�وم��ة 134 �صيدلية خال 
�لنه��ار و�لليل يوم��ي �لعيد، كما 
جرى �لتن�صي��ق مع مديرية �لطاقة 
و�ملناج��م من �أج��ل تخ�صي�ص 40 
حمطة بنزين خ��ال نف�ص �لفرتة. 
وطم��اأن �ملكلف باالإع��ام بوحدة 
بري��د �جلز�ئ��ر لوالي��ة ق�صنطينة، 
�صويري فار�ص، �أن �ل�صيولة �ملالية 
متوف��رة خال �لف��رتة �لتي ت�صبق 
�لعي��د، مطمئنا �ملو�طن��ن باأنه مت 
�لتن�صيق م��ع �لبنك �ملركزي جللب 
�الأمو�ل �لازم��ة و�إعادة توزيعها 
عل��ى خمتل��ف �ملكات��ب و�ملر�كز 
�لربيدي��ة. من جه��ة �أخ��رى، �أكد 
�ملفت�ص �لبيطري للوالية، �لدكتور 
م��ر�د ب��ن عام��ر، تخ�صي�ص 52 
بيطري��ا و�صب��ه بيط��ري يتنقلون 
�إىل 10 مذ�ب��ح تتوفر عليها والية 
ق�صنطينة، خ��ال �لعيد، مو�صحا 
�صتج��وب  متنقل��ة  فرق��ة   23 �أن 
�ملذ�ب��ح وك��ذ� �الأحي��اء م��ن �أجل 
مر�قبة �الأ�صاح��ي عند نحرها يف 

�ل�صكن��ات �أو يف �الأحياء. كما جاء 
يف �ل�صفح��ة �لر�صمية للموؤ�ص�صة 
للنق��ل �حل�ري و�صبه  �لعمومية 
�أن��ه ويف  �حل���ري بق�صنطين��ة، 
�إطار �لتقرب م��ن �ملو�طن وتقدمي 
�ملوؤ�ص�صة  با�رت  خدمة عمومية، 
توف��ر حافات تعم��ل يف �لفرتة 
�لليلية على م�صتوى علي منجلي 
باجتاه حمط��ة زعمو�ص بحي باب 
�لقنط��رة، وه��و م��ا �صي�صهل من 
مهمة تنقل �لعائات بن �ملدينتن 
خ��ال يوم��ي �لعيد، كم��ا مددت 
موؤ�ص�صة »�صي��رت�م« �مل�صرة خلط 
�لرتمو�ي م��ن �صاعات �لعمل �إىل 
�لف��رتة �لليلية. و�صّط��رت �ركة 
�ملياه و�لتطهر لوالي��ة ق�صنطينة 
بعيد  »�صياك��و«، خمططا خا�ص��ا 
�الأ�صح��ى ل�صم��ان تزويد مليون 
و�أربعمئ��ة �أل��ف مو�ط��ن، حي��ث 
�أورد بي��ان �ص��ادر ع��ن �ل�ّركة 
يوم �أم���ص، �أّن �لربنام��ج يت�صمن 
�لازم��ة  �ملي��اه  كمي��ة  توف��ر 
ل�صم��ان �لتوزيع �لع��ادي، وملء 
جميع �خلز�ن��ات بن�صبة مئة باملئة، 
و�ملر�قب��ة �مل�صتمرة ل�صمان �ل�صر 
�حل�صن ملحطات �ل�صخ على مد�ر 
�ل�صاع��ة. وجّن��دت �ل�ّركة �أي�صا 

خم�ص ع�رة فرق��ًة تقنية موزعة 
على خمتلف بلدي��ات �لوالية من 
�أجل �لتدخ��ل �لفوري عند حدوث 
�أي ط��ارئ، كم��ا �صخ��رت ف��رق 
�لتطه��ر للتدخل �لطارئ يف حال 
�ن�صد�د قنو�ت �ل�رف �ل�صحي. 

عل��ى  �ل�رك��ة  ن���رت  وق��د 
»في�صب��وك«  مبن�ص��ة  �صفحته��ا 
�أرق��ام هو�ت��ف �مل�صوؤول��ن عل��ى 
توزي��ع �ملي��اه وخدم��ات �ل�رف 
�ل�صحي من �أجل تلقي �ن�صغاالت 
�ملو�طنن و�تخاذ �لتد�بر �لازمة، 
يف حن ذّك��رت �أن �إجناح �ملخطط 
�خلا�ص بعي��د �الأ�صحى ي�صتدعي 
�ال�صته��اك �لعق��اين للمياه من 
�ملو�طن��ن، و�أ�ص��ارت يف  ط��رف 
بيانه��ا �إىل �أن �ال�صتهاك يف هذه 
�ملنا�صب��ة يت�صاعف ث��اث مر�ت 
ع��ن �ملعتاد، ما ي��وؤدي �إىل �صعف 
�لتدف��ق يف �أوقات �لذروة ويحول 
دون و�صول �ملياه ل�صكان �لطو�بق 
�لعلوي��ة عل��ى وج��ه �خل�صو�ص. 
ودعت »�صياك��و« �ملو�طنن �أي�صا 
�إىل عدم رمي �لف�صات �ل�صلبة 
لاأ�صاح��ي يف جم��اري �ل�رف 
�ل�صح��ي لتجنب حاالت �الن�صد�د 
و�نت�صار �الأو�صاخ.      حاتم.ب/ �س.ح

�سجلت يف احلطابية واأحياء جماورة

التحقيــق يف اأكثـر من 70 حالـة ت�ضمــم جمهـول امل�ضـــدر 
�لب��ر  م�صت�صف��ى  ��صتقب��ل 
بق�صنطين��ة �أك��ر م��ن 70 حال��ة 
ت�صم��م غذ�ئي جمهول��ة �مل�صدر، 
من �أحياء �حلطابية و�ل�صهد�ء و�بن 
�أ�صبوع  �ل�رق��ي و�ملن�ص��ار من��ذ 
وق��ت  يف  مت�صابه��ة،  باأعر����ص 
بينت في��ه �لتحاليل �لت��ي �أجرتها 
�ركة »�صياك��و« على عينات من 
مياه �ل�رب �أنه��ا �صليمة و�صاحلة 

لا�صتهاك. 
�حلطابي��ة  م��ن  �ص��كان  وحت��دث 
ع��ن وج��ود �إ�صاب��ات غريبة بن 
ع��دد من �ملو�طنن عل��ى م�صتوى 
�حل��ي منذ ح��و�يل �أ�صب��وع، حيث 
�أك��دو� لنا تو�ج��د �لبع���ص منهم 
يف  �مل�صت�صف��ى،  م�صت��وى  عل��ى 
ح��ن �أو�صح��و� �أن �إ�صاباته��م قد 
�صاحبته��ا �أعر��ص تخ�ص �لت�صمم 
�لوه��ن و�الإ�صه��ال. و�صكك  مثل 
�ل�صكان يف تل��وث مياه �ل�صنابر 
�أكد  �لتي ي�صتهلكونه��ا، يف وقت 
لنا في��ه مندوب �ملندوبي��ة �لبلدية 
ب��وذر�ع �صال��ح، حمم��د م�صع��ل 
ب��ن �ل�صي��خ �لفق��ون، �أن م�صلحة 
�لنظاف��ة و�ل�صحة ق��د قامت باأخذ 
عين��ات م��ن �ملياه من �ص��ت نقاط 
�ل�صه��د�ء  حي��ي  م�صت��وى  عل��ى 
و�حلطابية من �أجل حتليلها، م�صيفا 
�أن �ملندوبي��ة مل تتل��ق �أي �صكوى 
م��ن ط��رف �ملو�طن��ن بخ�صو�ص 
�مل�صكل��ة، لكنه��ا حترك��ت مببادرة 
منه��ا مبج��رد �أن ب��د�أ �ل�ص��كان يف 
تد�ول �أخبار �لت�صمم �مل�صتمر الأيام. 
و�أف��اد �لطبي��ب �ملن�ص��ق مل�صلحة 
م�صت��وى  عل��ى  �ال�صتعج��االت 
م�صت�صفى »�لبر«، �لدكتور حممد 

�أم��ن خوج��ة، �أن تو�ف��د ح��االت 
�مل�صابن قد بد�أ منذ يوم 28 جو�ن 
�ملا�صي، حيث �أ�صار �إىل �أن عددهم 
�الإجمايل قد و�صل �إىل حو�يل 75 
م��ن �أحياء �بن �ل�رق��ي و�ل�صهد�ء 
و�ملن�ص��ار و�حلطابي��ة، موؤك��د� �أن 
�مل�صت�صفى ما ز�ل ي�صتقبل حاالت، 
من بينه��ا 13 ��صتقبلت �أول �أم�ص. 
�لتحقي��ق  �أن  �لدكت��ور  و�أ�ص��اف 
�لوبائ��ي ق��د �نطل��ق م��ن ط��رف 
م�صلح��ة �لط��ب �لوقائ��ي وعل��م 
�جلو�رية  �ل�صحة  مبوؤ�ص�صة  �الأوبئة 
�لعربي بن مهي��دي، لكنه نبه باأنه 
م��از�ل متو��ص��ا لتحديد م�صدر 
�لت�صم��م، كما لف��ت �إىل �أن �أ�صد�ء 
مي��اه  لتحالي��ل  �الأولي��ة  �لنتائ��ج 

�ل�رب توؤكد �أّنها �صليمة.

و�أو�ص��ح نف�ص �مل�ص��در �أن جميع 
�حلاالت �لتي ��صتقبلها �مل�صت�صفى 
تعاين م��ن �الإ�صهال و�لتقيوؤ، حيث 
�أك��د �أنه��ا متعلقة بت�صم��م غذ�ئي 
مل يح��دد م�ص��دره بع��د، يف حن 
ترت�وح �أعمار �مل�صابن بن 17 �إىل 
60 �صنة من �لذكور و�الإناث، كما 
نبه �أن عدد� من �حل��االت �ملتقدمة 
قد ��صتدعت �الإبقاء على �أ�صحابها 
يف و�صعي��ة ��صت�صفاء، على غر�ر 
�صخ�صن من �أ�رة و�حدة من حي 

�بن �ل�رقي. 
�أن  خوج��ة  �لدكت��ور  و�أو�ص��ح 
�لتحقي��ق �لوبائي ه��و �لقادر على 
ك�ص��ف م�ص��در �لت�صم��م، لكن��ه 
ذك��ر �أن عدد� من �حل��االت تتعلق 
مب�صاب و�حد يف �الأ�رة، ما ي�صر 

�إىل �إمكاني��ة ��صته��اك �مل�صابن 
�أو م�روب��ات خ��ارج  ملاأك��والت 
بيوته��م. م��ن جه��ة �أخ��رى، نفت 
�رك��ة �ملياه و�لتطه��ر »�صياكو« 
�أن يك��ون م�ص��در �لت�صم��م م��ن 
مي��اه �ل�رب �لت��ي توزعها، حيث 
�ملكلف��ة باالت�صال يف  �أو�صح��ت 
ت�ريح للن�ر، �أن نتائج �لتحاليل 
�لتي �أجريت عل��ى عينات ماأخوذة 
م��ن �لنق��اط �مل�صك��وك فيه��ا يف 
�الأحي��اء �ملذك��ورة قد �أثبت��ت �أنها 
لل���رب، كما  �صليم��ة و�صاحل��ة 
توزعه��ا  �لت��ي  �ملي��اه  �أن  �أك��دت 
ب�صفة  للمر�قبة  »�صياكو« تخ�صع 
دوري��ة من طرف خم��رب �لتحاليل 

�خلا�ص بال�ركة، حتى ت�صمن 
�صامتها.                                �ضامي.ح

ع�سية العيد 

اإقبال �ضعيف على الأ�ضاحي 
ومربون يلجاأون اإىل البيع 

بالتــــــــــق�ضيـــــط

ماز�ل��ت �أ�صعار �الأ�صاحي مرتفعة 
ج��د� عل��ى بع��د  يومن م��ن عيد 
�الأ�صح��ى، وهو م��ا �نعك�ص �صلبا 
على م�صتوى �الإقبال �لذي ما يز�ل 
�صعيفا ، ما دفع بالعديد من �ملربن 
�إىل بيع مو��صيهم بالتق�صيط، �إذ مل 
ي�صتطع �لكثر من �ملو�طنن �ر�ء 
�الأ�صحية ب�صبب �لغاء، فيما �أكد 
لنا مربي وجود مبالغة يف �الأ�صعار 

و�ل�صبب فئة �لو�صطاء.
و وقفت �لن�ر، م�صاء �أم�ص �الأول 
ويوم �أم���ص، على �إقب��ال �صعيف 
على نق��اط �لبي��ع باالأ�صاحي، �إذ 
�صجلن��ا وجود عدد قلي��ل جد� من 
�ملو�طنن عل��ى م�صتوى منطقتي 
بلحر���ص وبلخ��و�ن طري��ق ع��ن 
�لب��اي، خافا لل�صن��و�ت �ل�صابقة 
�أي��ن كان يعج �ملح��ور  باحلركية. 
وذكر لنا مربي، �أن �أ�صعار �لكبا�ص 
�لت��ي يعر�صه��ا ترت�وح م��ا بن 6 
�إىل 10 ماي��ن �صنتي��م، م�ص��ر� 
�إىل �أن غالبي��ة �ملعرو�ص��ة ب�صت��ة 
ماي��ن ق��د مت بيعه��ا النخفا�ص 
ثمنها كم��ا �أن عدد �لروؤو�ص قليل، 
موؤك��د� �أن �الإقب��ال �صعي��ف جد� 
هذ� �لع��ام ب�صبب �رتفاع �الأ�صعار، 
م�صر� �إىل �أن��ه ويف �لعام �ملا�صي 
�نته��ى م��ن عملي��ة �لبي��ع قبل 8 
�أي��ام من عيد �الأ�صح��ى. و وجدنا 
�أحد �ملو�ل��ن، على م�صتوى �إحدى 
ق��رى عن �صم��ارة، وه��و يعر�ص 
�لع���ر�ت م��ن �لروؤو���ص، باأثمان 
ت��رت�وح م��ا ب��ن 5.5 و 9 ماين 
�صنتي��م، موؤك��د� �أن هام���ص ربحه 
ال يغطي حت��ى تكاليف تعبه و�إمنا 
يبيعها به��ذ� �لثمن تفادي��ا، مثلما 
قال، للخ�صارة فق��ط، كما ذكر �أن 
�الإقب��ال �صعيف ج��د� وهو ما دفع 
به �إىل فت��ح �لبيع بالتق�صيط على 
دفعت��ن لزبائن��ه، �لذي��ن تربط��ه 
عاقة ثقة معهم ك��ون غالبيتهم، 
ح�صبه، ال ت�صتطي��ع ت�صديد ثمنها 

دفعة و�حدة.
  وغ��ر بعي��د ع��ن عل��ي منجلي 
باجت��اه قطار �لعي���ص، وجدنا عدد� 
م��ن �الأ�صخا���ص وه��م يعر�صون 
ع��دد� م��ن �لرووؤ���ص، �إذ كان كل 
و�ح��د منه��م يعر�ص م��ا بن 15 
�إىل 20 ر�أ�صا عل��ى �الأكر، وذلك 
باأثم��ان ترت�وح ما ب��ن 6 �إىل 7.5 
ملي��ون �صنتيم، لكنه��ا كانت �أقل 
حجم��ا و وزنا من �لت��ي وجدناها 
ل��دى �ملو�ل��ن، �إذ ذك��ر �أحدهم �أنه 

ويف كل ع��ام يجل��ب ع��دد� م��ن 
�لرووؤ�ص م��ن بلدية م�صعد باجللفة 
ثم يبيعه��ا هنا، قب��ل �أن يوؤكد باأن 
ثمنها لدى �ملو�لن مرتفع جد�، كما 
�أنهم مل يعر�ص��و� عدد� كبر� مثل 
�لع��ام �ملا�صي، �إذ مل يتمكن �صوى 
م��ن جلب 50 ر�أ�صا وه��و نف�ص ما 
ح��دث مع �أ�صدقائ��ه. وتنقلنا، �إىل 
�أحد �ملربن �ل��ذي يعر�ص مو��صيه 
عل��ى م�صت��وى ��صطب��ل بالقرب 
م��ن �صالح در�جي، حي��ث قال �إنه 
ب��اع كل �لروؤو�ص �لت��ي عر�صها 
وعددها يزيد ع��ن 70، ن�صفها �أو 
�أك��ر ع��ن طري��ق �لتق�صيط على 
دفعت��ن �أو ث��اث دفع��ات، وقال 
�إن عاقت��ه بزبائنه متت��د �إىل عقود 
و وج��ب �أن يق��دم لهم ي��د �لعون 
يف هذ� �لظ��رف، ال�صيم��ا �أنهم مل 
ي�صتطيع��و� حتم��ل تكاليف �ر�ء 
خ��روف ب�صت��ة �أو �صبع��ة ماين 

�صنتيم دفعة و�حدة. 
و و�ص��ف �أم���ص، مرب��ي معروف 
�ل�صابع  �لكيلومرت  على م�صت��وى 
بق�صنطين��ة، �الرتفاع �مل�صجل يف 
�أ�صعار �الأ�صاحي بالطفيف،  وذلك  
ر�ج��ع، مثلما ق��ال، لغ��اء �أ�صعار 
�مل�صتوى  �الأع��اف �ص��و�ء عل��ى 
�لوطن��ي �أو �لعاملي، مق��در� ن�صبة 
�لزي��اد�ت مبا ب��ن 8 �إىل 12 باملئة 
�أي 8 �آالف دين��ار و مليون �صنتيم.  
و�أكد �ملتح��دث، �أن غاء �الأعاف 
ال يعك�ص �الأ�صعار �ملتد�ولة حاليا، 
فه��ي مبالغ فيه��ا ب�ص��كل كبر، 
م�ص��ر� �إىل �أن بع���ص »�لدخاء« 
على �ملهنة ��صتغل��و� مو�صم �لعيد 
للرب��ح على  و�تخ��ذوه كفر�ص��ة 
ح�ص��اب �ملو�طن��ن، موؤك��د� �أن��ه 
يعر�صه��ا باأ�صع��ار ت��رت�وح ب��ن 
م��ا  وه��و  ماي��ن،   10 �إىل   3.8
يلبي، بح�صب��ه، �حتياجات خمتلف 

�لطبقات �الجتماعية.
 و�أك��د حمدثنا، �أن �الإقبال �صعيف 
جد� من طرف �ملو�طنن خا�صة من 
ذوي �لدخل �ل�صعي��ف، حيث قال 
�إن �الإ�صاعات و�ل�صجة �الإعامية 
�لتي تتحدث عن غ��اء �الأ�صعار، 
�قتن��اء  تاأخ��ر  �إىل  به��م  دفع��ت 
�أ�صحية �لعيد مبك��ر� و�لتنقل يف 
�ليومن �الأخرين،لعلها، كما ذكر، 
تع��رف تر�جع��ا، قب��ل �أن يوؤكد �أن 
منحى �الأ�صع��ار ثابت �إذ مل ت�صهد 

�أي زيادة �أو نق�صان �إىل �الآن. 
لقمان/ق

ما�سيني�سا

م�ضخة جديدة لتح�ضني تزويد حي ال�ضريح باملياه 
و�سعت اأم�س، م�سالح �سركة املياه والتطهري »�سياكو« 
بق�سنطينة، م�سخة جديدة من اأجل حت�سني تزويد 
�ســكان حي ال�سريــح مبا�سيني�سا مبيــاه ال�سرب، بعد 
اأن دخــل اخلــزان املرتفــع حيز اخلدمة يــوم الأحد 
املا�ســي. واأفــادت املكلفــة بالت�ســال علــى م�ستــوى 
�سركــة »�سياكــو« اأن عمليــة و�سع امل�سخــة اجلديدة 
لفائــدة  ال�ســرب  ميــاه  تدفــق  حت�ســني  ت�ستهــدف 
�ســكان حــي ال�سريــح، حيث تاأتــي العمليــة يف اإطار 
التح�سريات لعيد الأ�سحــى، م�سرية اإىل اأن امل�سخة 
تعمــل مــا بــني خــزان ما�سيني�ســا واخلــزان املرتفع 
اجلديــد واملخ�س�ــس ل�ســكان حــي ال�سريــح.  وتبلغ 
�سعــة اخلــزان املرتفــع اجلديــد 1500 مــر مكعــب، 
حيــث و�سع حيز اخلدمة يف الثالث من �سهر جويلية 

اجلاري، بعد اأن ا�ستلمته ال�سركة.           
        �س.ح

يب
 قل
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حققت اإجنازا تاريخيا واأ�ستهدف ميدالية يف البطولة العامليةنسخة حطمت األرقام والحصاد فاق التوقعات
 البطل ياسر تريكي للنصر نظرة مفصلة على المشاركة الجزائرية في دورة وهران باألرقام

األبيض املتوسطألعاب البحر 12
l

ب�صمت الريا�صة الجزائرية خالل الن�صخة 19 لألعاب البحر الأبي�س المتو�صط بوهران، على اأف�صل م�صاركة لها في فعاليات العر�س المتو�صطي، وذلك بتحطيم كل الأرقام القيا�صية التي كانت م�صجلة في �صابق الدورات، خا�صة منها 
طبعة تون�س 2001، والتي كانت الأف�صل بالن�صبة للجزائر، لكن موعد وهران جعل الأرقام تتهاوى بح�صيلة »قيا�صية«، �صواء من حيث العدد الإجمالي للميداليات، اأو حتى لونها، لأن الح�صاد في كل معدن كان تاريخيا، مما جعل الريا�صة 

الجزائرية تجني ثمار هذه النتفا�صة غير الم�صبوقة، بالتواجد في المركز الرابع في الالئحة المتو�صطية، وهو انجاز يحدث لأول مرة، لتخرج الجزائر من هذه الطبعة كاأف�صل بلد عربي، في تتويج »اإقليمي« لم تحققه الريا�صة 
الجزائرية منذ ربع قرن، في ثالث مرة تت�صدر فيها ال�صبورة العربية.

التواج��د يف ال�سف الرابع يف الرتتيب النهائي لهذه الن�سخة، 
مكن اجلزائ��ر من حتقيق قفزة عمالق��ة يف الالئحة، باملقارنة 
م��ع الدورة التي كانت قد جرت �سن��ة 2018 مبدينة تاراغونا 
الإ�سبانية، والتي كانت الأ�س��واأ يف تاريخ الريا�سة اجلزائرية 
م��ن حي��ث الرتتيب النهائ��ي، باإنه��اء ال��دورة يف املركز 15، 
م��ع الت�ساوي م��ع دورة بي�سكارا 2009 يف ع��دد امليداليات 
الذهبي��ة، اإل اأن طبع��ة وه��ران كان��ت حمط��ة تاريخية، بعد 
النج��اح يف ح�س��د 20 ميدالي��ة من املع��دن النفي���س، وهو 
رقم ميث��ل �سعف اأف�سل ح�سيلة ذهبي��ة يف �سجل امل�ساركة 
اجلزائري��ة، وال��ذي كان 10 ذهبي��ات يف دورة تون�س 2001، 
كم��ا اأن احل�س��اد الجم��ايل كان »قيا�سيا«، بني��ل الريا�سيني 
اجلزائري��ني 53 ميدالي��ة يف طبعة واحدة، ليتع��دى هذا الرقم 
اأربع��ة اأ�سع��اف عدد امليدالي��ات املح��رزة يف دورة تاراغونا 
2018، وك��ذا �سع��ف ح�س��اد مري�سني 2013، مم��ا نتج عنه 
حتطيم الرق��م القيا�سي، الذي كان قد �سج��ل بتون�س 2001، 

باإجمايل 32 ميدالية.
ته��اوي الأرق��ام القيا�سي��ة للم�سارك��ة اجلزائري��ة يف دورة 
وه��ران، امت��د اأي�سا اإىل احل�س��اد الف�سي وحت��ى الربونزي، 
لأن العنا���ر الوطنية وزيادة على انتزاعها 20 ذهبية رفعت 
م��ن ح�ستها من الف�س��ة اإىل 17 ميدالية، وهو اأعلى ح�سيلة 
ف�سي��ة للريا�سة اجلزائرية يف تاري��خ م�ساركاتها يف العر�س 
املتو�سط��ي، لأن اأكرب ح�ساد ف�س��ي كان كما يف الذهب، يف 
تون���س 2001، بع�ر ميداليات لكل ل��ون، واجلزائر نالت يف 
موع��د وه��ران 16 ف�سية، والأمر ذاته ينطب��ق على الربونز، 
عل��ى اعتب��ار اأن انت��زاع 16 ميدالي��ة من هذا املع��دن اأ�سبح 
ي�سكل رقما قيا�سيا، مادامت اأكرب ح�سيلة برونزية كانت يف 

دورة مري�سني 2013 ب 15 ميدالية.

هذه الأرق��ام مكنت الريا�سة اجلزائري��ة من حتقيق اجناز غري 
م�سب��وق، وذل��ك بالتواج��د يف ال�س��ف الراب��ع يف الرتتيب 
النهائ��ي له��ذه الدورة، بعدم��ا كان املركز ال�ساب��ع اأف�سل ما 
حققت��ه اجلزائر يف �سابق ال��دورات على امت��داد 14 ن�سخة، 
وكان ذل��ك يف دورات اأثين��ا 1991 وب��اري 1997 وتون�س 
2001، م��ع ت�س��در »الالئحة« العربية لثال��ث مرة يف تاريخ 
العر���س املتو�سطي، بعد الجنازين املحققني يف اأثينا وتون�س، 
عن��د احتالل ال�س��ف ال�سابع، ولو اأن اأف�س��ل اجناز للريا�سة 
العربي��ة يف تاريخ هذه التظاهرة كان ق��د حتقق يف الدورات 
الثالثة الأوىل، ملا كانت م�ر تنهي الدورة فوق »البوديوم«، 
ومل تك��ن اجلزائ��ر معنية بامل�سارك��ة يف املناف�س��ة، وبالتايل 
ف��اإن لئحة وهران 2022 تت�سم��ن اأف�سل ت�سنيف للريا�سة 
العربية من��ذ دورة 1963، باحتالل اجلزائر املرتبة الرابعة، مع 
احتفاظ م���ر باأكرب عدد من التتويجات باللقب العربي، يف 
9 دورات، وك��ذا باأعلى ح�سيلة عربي��ة من الذهب يف دورة 
واح��دة ب 21 ميدالي��ة ذهبية يف الدورة الأخ��رية بتاراغونا، 
واأح�س��ن ترتيب للعرب على امتداد العقود ال�ستة الأخرية من 
الزمن كان املركز اخلام���س متو�سطيا، وكان ذلك من ن�سيب 
م���ر يف دورات اأملريي��ا 2005 ومر�س��ني 2013 وتاراغونا 

.2018

الكاراتي ي�سنع املفاجاأة وتاألق»معتاد« 
للمالكمة واألعاب القوى

جن��اح الريا�سة اجلزائرية يف كتاب��ة �سفحة جديدة يف �سجل 
م�ساركاته��ا يف العر���س املتو�سط��ي، مل يّغ��ري كث��ريا م��ن 
املعطيات التي كانت مبنية بالأ�سا�س على اإفرازات الدورات 
ال�سابق��ة، لكن الره��ان فاق ما كان متوقع��ا، وذلك بعد جناح 
بع�س »الخت�سا�سات« يف التاألق �سويا دفعة واحدة، خا�سة 

األع��اب القوى واملالكمة، لأن »القف��از« اجلزائري، ب�سم على 
اأف�س��ل اجناز يف تاري��خ امل�ساركة يف ه��ذه التظاهرة، وذلك 
بتج��اوز عتبة 10 ميداليات يف ن�سخ��ة واحدة، مادامت اأعلى 
ح�سيل��ة يف امل�س��اركات ال�سابقة كانت لألع��اب القوى يف 
دورة تون���س 2001 بت�س��ع ميدالي��ات، منه��ا 5 ذهبيات و3 
ف�سي��ات وبرونزية، الأمر الذي جعل منتخب املالكمة يحطم 
ه��ذا الرقم، بعد تاأه��ل 10 مالكمني ومالكم��ات اإىل الأدوار 
النهائي��ة، وجن��اح ن�سفه��م يف التتويج بالذه��ب، ف�سال عن 
اإح��راز ثالثة اآخري��ن الربونز، مما �سمح برف��ع ح�ساد »القفاز« 
اجلزائ��ري اإىل 13 ميدالي��ة يف دورة وه��ران، ليحرز الألقاب 
املتو�سطي��ة الثالثة لهذه ال��دورة، �سواء بالن�سب��ة للرجال اأو 

ال�سيدات وحتى الرتتيب الجمايل.
وت�س��اوى منتخب املالكمة يف ح�س��اده الجمايل والذهبي 
خ��الل ه��ذه الطبعة م��ع نظ��ريه لألع��اب القوى، غ��ري اأن 
الأف�سلي��ة كانت للمالكمة، مبراع��اة ح�سادها الف�سي، لأن 
»اأم الريا�سات« انتزعت 5 ذهبيات وف�سيتني و6 برونزيات، 
م��ع احت��الل النخب��ة الوطنية ال�س��ف الثال��ث يف الالئحة 
النهائي��ة له��ذه الدورة، ولو اأن مثل ه��ذه الجنازات مل تكن 
مفاجئة للريا�سة اجلزائري��ة، لأن رهان اجلزائر يف كل طبعة 
يبقى دوم��ا على هذين الخت�سا�سني، مادام ح�سادهما ميثل 
ن�سب��ة 52 باملئ��ة من احل�سيل��ة الجمالية للنخب��ة الوطنية 
م��ن امليدالي��ات، و64 باملئة من عدد امليدالي��ات الذهبية، ب 
55 ميدالية من املعدن النفي���س، من جمموع 154 ميدالية، 
اأحرزها املالكم��ون والعداءون اجلزائريون يف 15 ن�سخة من 
العر���س املتو�سطي.اإىل ذلك، فق��د كان منتخب »الكاراتي« 
مبثابة املفاجاأة ال�س��ارة للم�ساركة اجلزائرية يف دورة وهران، 
لأن دخول غمار املناف�سة كان باجناز تاريخي، متثل يف انتزاع 
4 ذهبي��ات يف الي��وم الأول من ال��دورة، يف ح�سيلة كانت 
خارج دائ��رة التوقعات والرهانات، لك��ن منتخب ال�سيدات 
ب�س��م على م�سارك��ة تاريخية، بح�س��د 3 ذهبيات، بف�سل 
كل م��ن �سيلي��ا وي��كان، لويزة اأب��و ري�س و�سيم��اء ميدي، 
قب��ل اأن يع��زز اأ�سامة زاي��د احل�ساد بذهبي��ة رابعة، مكنت 
النخبة اجلزائرية من التتوي��ج باللقب املتو�سطي، بر�سيد 6 
ميداليات، وح�سيلة »تاريخي��ة« من الذهب، متثل �سعف ما 

ح�سده الكاراتي اجلزائري يف كل الدورات الفارطة.

 الذهب يف 9 اخت�سا�سات وريا�سات 
جمهرية تدخل »الالئحة«

ح�س��د 14 ذهبية يف ثالثة اخت�سا�سات ل يحجب الروؤية عن 
الجنازات املحققة يف باقي الريا�سات، لأن الن�سيد الوطني مت 
عزف��ه يف دورة وهران بف�سل 9 اخت�سا�سات ريا�سية، بعدما 
كان��ت 6 ريا�سات اأخرى ق��د اعتلت »البودي��وم« يف منا�سبة 
واح��دة، وح�ساد اجلزائر فيها كان بذهبية وحيدة،  ولو اأن الأمر 
كان منتظرا بالن�سبة لل�سباح��ة، يف وجود البطل جواد �سيود، 
الذي اأنق��ذ امل�ساركة اجلزائرية يف »الأحوا���س« بذهبية، اأبقت 
ال�سباح��ة حا�سلة على املعدن النفي�س للن�سخ��ة الثانية تواليا، 
بعد اجناز اأ�سام��ة �سحنون يف تاراغونا، وكذلك الأمر بالن�سبة 
لريا�سة رفع الأثقال، التي عادت ملعانقة الذهب بعد غياب دام 
17 �سنة، وذلك بف�سل الرباع وليد بيداين، والأمر ذاته ينطبق 

عل��ى اجليدو، لأن ذهبي��ة دري�س ر�سون م�سع��ود اأرجعت هذا 
الخت�سا�س من جديد اإىل املن�سة. على النقي�س من ذلك، فقد 
كانت املفاج��اآت مدوية، بح�سد الذه��ب يف بع�س الريا�سات 
»املجهري��ة«، كما هو حال الري�سة الطائ��رة، لأن هذا النوع من 
الريا�سة تبقى دائرة ممار�سته يف اجلزائر حمدودة، ومع ذلك فاإن 
الثنائ��ي يو�سف مدال وك�سيلة معمري كتب��ا التاريخ، بح�سد 
ذهبية الزوجي رجال، ليدخ��ل »البادمينتون« لئحة الريا�سات 
الذهبية، بالن�سبة للم�سارك��ة اجلزائرية يف العر�س املتو�سطي، 
وه��ي اأول ميدالية له��ذا الخت�سا�س، يف الوق��ت الذي كانت 
في��ه الذهبية التي اأحرزتها املب��ارزة املغرتبة �سو�سن بو�سياف 
»تاريخية«، لأنه��ا الأوىل لهذا النوع يف تاريخ اجلزائر، وكانت 
يف مناف�س��ات �سيف احل�سام، مادام ح�ساد املبارزة اجلزائرية يف 
�سابق ال��دورات اقت�ر على ف�سي��ة وبرونزية، لريتفع بذلك 
عدد الريا�سات التي ر�سعت �سجل اجلزائر بالذهب يف خمتلف 
دورات املناف�س��ة املتو�سطية اإىل 12، بدخ��ول كل من الري�سة 

الطائرة واملبارزة الالئحة عرب بوابة »الباهية« وهران.

الريا�سات اجلماعية توا�سل »االنتكا�سة« 
كانت خيبة الأم��ل كبرية بالن�سبة للريا�س��ات اجلماعية، التي 
خرجت من هذه الطبعة دون اأب�سط اجناز، بعد الف�سل اجلماعي 
يف بل��وغ اأدوار متقدمة، واأف�سل اجناز ميكن احلديث عنه يبقى 
جن��اح منتخب كرة ال�سلة يف اخت�سا�س )3* 3( يف جتاوز عقبة 
الدور الأول، لكن مغامرته توقفت على يد كرواتيا، يف الوقت 
الذي عجز فيه منتخب كرة القدم عن تخطي عقبة الدور الأول، 
وكذلك احلال بالن�سبة لك��رة اليد، رجال و�سيدات، لأن العودة 
اإىل املناف�س��ة كانت خميبة لالآمال، باحت��الل »الرجال« ال�سف 
ال�ساد���س، و«ال�سي��دات« املركز الأخ��ري، و«ال�سيناريو« نف�سه 
ميك��ن ا�ستن�ساخه على م�ساركة الك��رة الطائرة، مادام منتخب 
الرج��ال قد احت��ل ال�سف التا�س��ع، مقابل مالزم��ة ال�سيدات 
املوؤخ��رة، وهي ح�سيلة مل ت�سذ عن املعتاد، لأن »القدم« حتتفظ 
بذكري��ات ذهبي��ة 1975، وبرونزي��ة �سبلي��ت 1979 وف�سية 
رو�سي��ون 1993، كاآخر اجن��از للريا�س��ات اجلماعية، مادامت 
»الي��د« مل ت�سجل تواجدها فوق »البوديوم« منذ ذهبية الالذقية 
1987، بعدم��ا كان��ت قد انتزعت الربون��ز يف 1975 والف�سة 

يف الدار البي�س��اء 1983، لتبقى ال�سلة والطائرة خارج لئحة 
امليداليات، والقائمة الجمالي��ة للريا�سات التي اأهدت اجلزائر 
ميدالي��ات ت�س��م 15 اخت�سا�س��ا، 3 منها تبق��ى رحلة بحثها 
عن الذه��ب متوا�سلة اإىل اإ�سعار اآخر، ول��و اأن امللفت لالنتباه 
اأن اجلزائ��ر جنحت يف اح��راز ميدالي��ات يف 10 اخت�سا�سات، 
و�سنعت الك��رة احلديدية ال�ستثناء، باعتباره��ا الوحيدة التي 

ف�سلت يف التتويج بالذهب يف هذه الالئحة.

ح�سور قوي للعن�سر الن�سوي فوق 
»البوديوم«

عل��ى �سعيد اآخ��ر، فاإن امللف��ت لالإنتباه اأن اإح��راز اجلزائر 53 
ميدالية كان بف�س��ل 51 ريا�سيا، لأن منتخب 4 مرات 400 
م��رت تتابع يف األع��اب القوى �سم موىل وقوان��د، اإ�سافة اإىل 
الثنائ��ي بن جمعة وحلولو، واللذي��ن كان كل واحد منهما قد 
توج مبيدالية يف اخت�سا�سه، مما يعني باأن احل�سيلة ال�سخ�سية 
ل��ن جمعة وحلولو يف هذه الدورة كانت مبيداليتني، واحدة يف 
الف��ردي، والأخرى �سمن الرباعي، والأم��ر ذاته ينطبق على 
ملياء عي�سي��وي يف مناف�سات الكرة احلديدي��ة، لأنها اأحرزت 

ف�سية يف الفردي، وبرونزية يف الزوجي.
م��ن جهة اأخ��رى، فقد جن��ح العداء يا���ر تريك��ي يف اإحراز 
ميداليت��ني يف مناف�س��ات الف��ردي، بينما جنح  الرب��اع وليد 
بيداين يف اخلروج م��ن مناف�سات رفع الأثقال مبيداليتني، بعد 
�سمانه التتويج يف حركتي اخلطف والنرت، والأمر ذاته ينطبق 
عل��ى زميلت��ه مغنية حم��ادي، ليبق��ى ال�سباح ج��واد �سيود 
�ساحب اأكرب ح�سيلة جزائرية يف هذه الطبعة، باعتباره اأنهى 

املناف�سات مبيدالية من كل لون.
اإىل ذل��ك، فقد و�سعت امل�سارك��ة الن�سوية ب�سمتها ب�سورة 
جلية عل��ى اجناز الريا�سة اجلزائرية يف ه��ذه الدورة، بح�سد 
ال�سي��دات 7 ميدالي��ات ذهبي��ة، ح�س��ة الأ�س��د فيه��ا كانت 
بالت�س��اوي ب��ني املالكم��ة والكارات��ي، اإ�ساف��ة اإىل الجناز 
التاريخ��ي للمبارزة �سو�سن بو�سي��اف، يف حني كان ح�ساد 
اجلن�س اللطيف من الف�س��ة حمت�سما مبيداليتني فقط، اإ�سافة 
اإىل 5 برونزيات، وتخرج بذل��ك الريا�سة الن�سوية من دورة 

وهران بح�سيلة 17 ميدالية، ن�سفها من الذهب.

يرى البطل يا�صر تريكي، باأن النتيجة التي حققها في األعاب البحر الأبي�س المتو�صط في وهران بنيل ميداليتين، واحدة ذهبية في القفز الثالثي واأخرى برونزية 
في الوثب الطويل، اإنجاز تاريخي بالن�صبة له وللجزائر على حد �صواء، م�صيرا في حواره مع الن�صر، ل�صتهدافه الح�صول على ميدالية جديدة بعد اأيام من الآن، 

بمنا�صبة الم�صاركة في البطولة العالمية.

بح�صــد  الــدورة  nاأنهيــت 
القفــز  يف  ذهبيــة  ميداليتــن، 
القفــز  يف  وبرونزيــة  الثالثــي 

الطويل، كيف هو اإح�صا�صك؟
�سعي��د للغاي��ة، كي��ف ل وق��د جنحت 
يف حتقي��ق اإجن��از تاريخ��ي بالن�سب��ة 
يل ولبل��دي اجلزائ��ر، خا�س��ة يف ظل 
املناف�سة القوية، والأرقام امل�سجلة خري 
دليل، كنت اأمتنى اإنهاء اخت�سا�س القفز 
الطوي��ل اأي�س��ا يف املرتب��ة الأوىل اأو 
الثانية، لك��ن التواجد فوق »البوديوم« 
يعترب يف حد ذات��ه مك�سبا، بالنظر اإىل 
الظروف ال�سعبة التي عانيت منها يف 
الفرتة الأخرية، �س��واء ب�سبب الإ�سابة 
اأو لأم��ور اأخرى اأف�س��ل الحتفاظ بها 
لنف�س��ي، لكنني على العم��وم فخور 
مب��ا حققت��ه يف دورة وه��ران، وجناحي 
احل�سيل��ة  رف��ع  يف  امل�ساهم��ة  يف 
اجلزائرية من امليدالي��ة، كما اأنني كنت 
اأول ريا�س��ي يت��وج يف األعاب القوى، 
زمالئ��ي،  لبقي��ة  الأب��واب  وفتح��ت 
واحل�سيلة و�سلت اإىل حد 13 ميدالية 

كاملة، منها 5 ذهبيات.
عــن  احلديــث  خــالل  nمــن 
ال�صعوبــات، هــل كنــت تتوقــع اأن 
هــذه  اإىل  الفنــي  امل�صتــوى  ي�صــل 

الدرجة؟
ل اأخف��ي عليك، كن��ت اأتوقع �سعوبة 
املناف�سة، لكن اأن ي�س��ل امل�ستوى اإىل 
هذا احلد وجم��اراة الن�سق العاملي، فهو 
يعترب اإ�سافة نوعي��ة اإىل األعاب البحر 
وه��ران،  طبع��ة  املتو�س��ط  الأبي���س 
و�سيكتب التاريخ باأن الدورة 19 كانت 
الأف�س��ل من جمي��ع النواح��ي، �سواء 
الفن��ي اأو احل�سور اجلماه��ريي وحتى 

التنظي��م، فما وقف��ت علي��ه �سخ�سيا 
من خالل اجلولت التي قمت بها حول 
املن�ساآت، يجعلني كجزائر اأفتخر، وبعد 
حوايل �سنتني من الآن، مع اإنهاء كامل 
تظاهرات  احت�س��ان  ميكننا  امل�ساري��ع، 

اأكرب.
احل�صــور  يف  راأيــك  nومــا 

اجلماهريي؟
�سخ�سيا، جمهور وه��ران حقا فاجاأين 

وفاج��اأ كل الريا�سيني، ول حديث بيننا 
عندم��ا نلتقي نحن الريا�سيون، اإل عن 
ت  العدد الكبري من الأن�سار الذين غ�سّ
املناف�س��ات،  كل  يف  املدرج��ات  به��م 
فحت��ى الريا�سيني الأجان��ب اأكدوا لنا 
انبهاره��م باجلمهور اجلزائري ال�سغوف 
واملح��ب لبل��ده، وخا�س��ة التفاعل مع 
املناف�سني مهما كان��ت جن�سياتهم، ول 
ميك��ن اأن ننكر م�ساهمته��م الفعالة يف 
النتائج املحقق��ة، كيف ل وهم مينحوننا 
نف�س��ا ثانيا، وعلي��ه نرفع له��م القبعة 
ونق��ول لهم اأنكم اأبط��ال دورة وهران، 
كم��ا اأود اأن اأوج��ه ر�سال��ة �سك��ر اإىل 
كل ال�سع��ب اجلزائري، عل��ى تفاعلهم 
معن��ا عرب خمتلف من�س��ات التوا�سل 
التي  التحفيزية،  والر�سائل  الجتماعي 

كانت ت�سلنا.
nالريا�صــة الق�صنطينيــة تاألقت   
ب�صــكل لفــت يف دورة وهــران، ما 

تعليقك؟
�سحيح، وهو خري دلي��ل على اأن هناك 
ع��دة جواه��ر يف مدين��ة ق�سنطين��ة، 
وه��و ما يجعلنا نتمن��ى اأن تكون هناك 
التفات��ة من قبل ال�سلطات املحلية، لأن 
الريا�س��ة يف مدين��ة اجل�س��ور املعلقة، 
تراجع��ت نوع��ا ما يف الف��رتة الأخرية، 

واأعتق��د باأنه بقليل م��ن العناية ميكننا 
حتقيق املعجزات، خا�سة واأن املادة اخلام 
موج��ودة، ومثلما يقال ق�سنطينة ولدة 
املج��الت والخت�سا�سات،  يف جميع 
فقط مع توفري الإمكانات ميكننا �سنع 

العجب.
nوما هي اأهدافك امل�صتقبلية؟

اأه��دايف وا�سح��ة والبداي��ة بالبطولة 
العاملي��ة، الت��ي �ساأدخلها بني��ة العودة 
عل��ى  الرتكي��ز  وبعده��ا  مبيدالي��ة، 
باري���س، من  التح�س��ريات لأوملبي��اد 
خ��الل �سب��ط برنام��ج خا���س عل��ى 
املدي��ني الطوي��ل واملتو�س��ط، خا�سة 
واأن ه��ذا احلدث لديه اأهمي��ة كبرية لنا 
نحن الريا�سيون، م��ن اأجل رفع الراية 
الوطني��ة يف �سم��اء باري���س، ولدين��ا 

الإمكانيات من اأجل حتقيق ذلك.
nهل من كلمة اأخرية؟

اأهدي ه��ذه امليدالية اإىل مدربي طلحي 
الذي تعب معي كث��ريا، وكل ما اأقوله 
ب�ساأن��ه ل��ن اأوفي��ه حق��ه، و�سنوا�سل 
العم��ل والتح�سري يف الف��رتة القادمة، 
عل��ى اأمل ح�سد ميدالي��ة يف البطولة 

العاملية.
حاوره: حمزة.�س

قراءة: �سالح فرطا�س

البطل جواد �صيود للن�صر

فخور كوين الريا�سي اجلزائري االأكرث تتويجا يف االألعاب
lاأ�سدقائي االأجانب انبهروا بالتنظيم وحفاوة �سعبنا

ع��رب ال�سب��اح جواد �سي��ود عن فخ��ره كونه 
الريا�س��ي اجلزائري الأك��ر تتويجا يف دورة 
وهران بح�سده ث��الث ميداليات كاملة، منها 
ذهبية وف�سية وبرونزية، م�سريا يف حواره مع 
الن�ر، اإىل اأن الهدف الأبرز يبقى التتويج يف 

اأوملبياد باري�س.
nيف البداية، متكنت من اإ�صافة ميدالية 
ف�صيــة اإىل ر�صيــدك يف الألعــاب، مــاذا 

يعني لك ذلك؟
قب��ل احلديث عن اأي اإجن��از، اأود ا�ستغالل هذه 
الفر�س��ة م��ن اأجل تهنئ��ة ال�سع��ب اجلزائري 
مبنا�سب��ة الذك��رى 60 لعيد ال�ستق��الل، واأنا 
حمظ��وظ للغاي��ة اأن يتزامن تتويج��ي بثالث 
ميدالي��ة مع ه��ذا الي��وم التاريخ��ي والإجناز 

التاريخي اأي�سا بالن�سبة لل�سباحة اجلزائرية.
nاأنهيــت دورة وهــران كاأف�صــل ريا�صي 

جزائري، ما راأيك؟
فخور كوين الريا�سي اجلزائري الأكر تتويجا 
يف ه��ذه الدورة، بعد اأن متكنت من الفوز بكل 
اأن��واع امليدالي��ات، ذهبية وف�سي��ة وبرونزية، 
وه��و اأمر ي�رفن��ي، ويوؤكد ب��اأن العمل الذي 
قم��ت ب��ه على م��دار �سن��ة كامل��ة مل يذهب 
هباء منثورا، والف�س��ل يرجع بالدرجة الأوىل 
اإىل الطاق��م الفن��ي بقي��ادة فابري���س بيدران 
وفريديريك��و واملح���ر الب��دين رمي��ي، وهم 
رائع��ون للغاية، وقاموا مع��ي بدور كبري منذ 
�سبتم��رب املا�سي، من اأج��ل حتقيق نتائج جيدة 
يف األع��اب البح��ر الأبي�س املتو�س��ط وهو ما 
حتق��ق، لكن دون اإهمال اله��دف الرئي�سي بعد 
�سنتني من الآن، وال��ذي يبقى اأوملبياد باري�س 
2024، وقبل��ه البطول��ة العربي��ة والبطول��ة 
الإفريقية، لأنني اأ�سعى دائما لت�ريف اجلزائر.
nوهــل �صطــرت هــدف التتويــج بثالث 

ميداليات يف الألعاب اأم ل؟

كن��ت اأبحث عن احل�سول عل��ى ميدالية على 
الأق��ل، واحلمد لله جنح��ت يف ك�سب الأنواع 
الثالث��ة، وبالن�سب��ة يل الو�س��ول اإىل اأربعة 
نهائي��ات �سيء اإيجابي للغاي��ة، رغم اأن هناك 
م�ساف��ات دخلته��ا دون �سغ��ط، مثلما حدث 
يف �سب��اق 200 م فرا�س��ة، وال��ذي اأنهيته يف 
املرتب��ة الثاني��ة، وهو ما يجع��ل املهمة منجزة 
عل��ى اأكمل وج��ه، دون اأن اأن�سى الإ�سارة اإىل 
تف�سيلي ع��دم املجازفة يف �سباق��ات اأخرى، 
مثلم��ا كان احل��ال يف �سب��اق 400 م �سباح��ة 

متنوعة.
nبالنظــر اإىل �صباق 200 م فرا�صة، الذي 
�صيعــت فيه فر�صــة التتويــج بامليدالية 
الذهبيــة بب�صعــة اأجزاء مــن املائة، هل 

هذا يزيد من احل�صرة اأم ل؟
ل، اأب��دا، مثلما قلت لك دخل��ت �سباق 200 م 
فرا�س��ة دون اأي �سغط، وقمت مبا يجب القيام 
ب��ه، لكن املتوج لي�س اأي��ا كان، بل هو مناف�س 
ق��وي، كم��ا اأنه الي��وم اخلام�س م��ن املناف�سة، 
اإ�سافة اإىل اأنني خ�ست مو�سما �ساقا وطويال 

ومل ينت��ه بعد، دون اأن اأن�سى اأنني عانيت نوعا 
ما منذ اأ�سبوعني من م�س��اكل �سحية، ورغم 
ذل��ك رفع��ت التح��دي وقطعت عه��دا على 
نف�س��ي، باأن اأك��ون عند م�ست��وى التطلعات 
واأجنح يف اإهداء ال�سعب اجلزائري ميدالية على 
الأقل، والي��وم اأنهي املناف�سة مرف��وع الراأ�س 

بح�سد ثالث ميداليات.
nوكيــف تقيــم األعــاب البحــر الأبي�ــس 

املتو�صط؟
كل م��ا اأقول��ه عن دورة وه��ران قليل،  بحكم 
معرفتي ال�سخ�سية بعدة �سباحني وريا�سيني 
وفرن�س��ا  اإيطالي��ا  م��ن  وعاملي��ني،  اأوملبي��ني 
واليون��ان، �سبق واأن التقي��ت بهم يف خمتلف 
املناف�س��ات، وال��كالم اجلمي��ل ال��ذي قال��وه 
عن األع��اب البحر الأبي���س املتو�سط بوهران 
والنج��اح الباه��ر، يجعلن��ي اأ�سع��ر بالفخ��ر، 
حي��ث اأكدوا يل باأنهم اأعجب��وا كثريا بالتنظيم 
واملن�ساآت العاملية، اإ�سافة اإىل انبهارهم بجمال 
املدينة واجلزائر ككل، ما يجعلهم يفكرون يف 
العودة جمددا م�ستقب��ال، لكن لق�ساء العطلة 

ولي�س للتناف�س.
التــي  الر�صالــة  هــي  مــا  الأخــري،  nيف 
توجههــا اإىل ال�صعب اجلزائري واجلمهور 

الق�صنطيني ب�صفة خا�صة؟
كم��ا قلت ل��ك من قب��ل، اأ�سك��ر كل ال�سعب 
اجلزائ��ري عل��ى ت�سجيعه ودعم��ه يل ولكل 
الريا�سي��ني، كم��ا اأوج��ه ر�سال��ة خا�سة اإىل 
كل �س��كان مدينة ق�سنطين��ة واأن�سار النادي 
الريا�س��ي الق�سنطيني ب�سف��ة خا�سة، لأنني 
منا�ر ويف لهذا الن��ادي العريق، واأوؤكد لهم 
جميع��ا باأن ر�سائلهم التي كانت ت�سلني ترفع 
كثريا م��ن معنوياتي، واأ�رب لهم موعدا يف 

املواعيد القادمة.
حاوره: حمزة.�س
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�سجل امل�ساركة اجلزائرية يف جميع الدورات
الربونزالف�سةالذهبعدد امليدالياتاملرتبةالن�سخة

11/1003000003تون�س 1967
11/1001000001اأزمري 1971

15/0820040709اجلزائر 1975
12/0816010510�صلبيت 1979

12/0814040307الدار البي�صاء 1983
15/0912050304الالذقية 1987

14/0717090305اأثينا 1991
17/0822050512رو�صيون 1993

18/0722060808باري 1997
23/0732101012تون�س 2001
23/0925090511اأملرييا 2005

23/1417030311بي�صكارا 2009
24/1126090215مر�صن 2013

26/1513020407تاراغونا 2018
24/0453201716وهران 2022

جدول توزيع امليداليات اجلزائرية ح�سب االخت�سا�س
املرتبةاملجموعالربونزالف�سةالذهبالريا�سة
0505031301املالكمة

0502061303األعاب القوى
0402000601الكاراتي

0102020506رفع الأثقال
0102010404اجليدو

0102000305امل�صارعة
0101020409ال�صباحة
0100000103املبارزة

0100000103الري�صة الطائرة
0001020307الكرة احلديدية

2017165304املجموع

حو�سلة للميداليات يف تاريخ امل�ساركة اجلزائرية

املجموعالربونزالف�سةالذهبالريا�سة
33193587األعاب القوى

22192667املالكمة
07082843اجليدو

07030616ال�صباحة
06041020الكاراتي

05091019رفع الأثقال
01050309امل�صارعة
01020003اجلمباز

01010103كرة القدم
01010103كرة اليد
01010103املبارزة

01000001الري�صة الطائرة
00020507الكرة احلديدية

00020204التن�س
00000303الدراجات
8676131293املجموع

القائمة املف�سلة للمتوجني بامليداليات ح�سب االخت�سا�س
الربونزالف�سةالذهبالريا�صة

رومي�ساء بوعالم + اإميان خليف + حجيلة خليف + املالكمة
يوغرطة اآيت بقة + يحي عبديل

يون�س منو�سي + اأ�سامة مرجان + 
حممد حومري +  �سعيد حماين + 

اإ�راق �سايب

�سعيب بولودينات + نا�ر بن لعريبي + فاطمة الزهراء 
حجالة

يا�ر تريكي + بالل عافر + جمال �سجاتي + بالل األعاب القوى
يا�ر تريكي + عبد النور بن جمعة + عبد املالك لهولو + يا�سني حتحات + اأمني بوعناينطابتي+ منتخب التتابع X  400 4 م

ه�سام بو�سي�سة + ه�سام بوحانون + زوينة بوزبرة

�سيليا ويكان + لويزة اأبو ري�س + �سيماء ميدي + الكاراتي
/ح�سني دايخي + عالء �ساملياأ�سامة زايد

فار�س طويري + مغنية حماديوليد بيداين + مغنية حماديوليد بيداينرفع الأثقال
اأمينة بلقا�سيم�سطفى بوعمار + �سفيان بن رقعةدري�س ر�سوان م�سعوداجليدو

/غيو اإ�سحاق + اأوكايل عبد الكرميب�سري �سيد عزارةامل�صارعة
جواد �سيود + اأ�سامة �سحنونجواد �سيودجواد �سيودال�صباحة
//�سو�سن بو�سيافاملبارزة

//الزوجي )ك�سيلة معمري + يو�سف مدال(الري�صة الطائرة
في�سل واغلي�سي + الزوجي )ملياء عي�سوي + �سهرزاد �سيباين(ملياء عي�سيوي/الكرة احلديدية

 مدرب األعاب القوى 
معري�س للن�صر

درسنا المنافسين في سباق 
»التتابع« جيدا

ب�صــري  حممــد  حتــدث 
معري�ــس مــدرب األعاب 
رباعــي  عــن  القــوى 
تتابــع«  مــر   400«
بامليداليــة  الفائــز 
وكيــف  الذهبيــة، 
التح�صــريات  كانــت 
اخلا�صــة للنهائــي، اأين 
عكــف - كما قال - على 
ملدة  املناف�صن  معاينــة 
موؤكــدا  اأيــام،  اأربعــة 
للن�صــر،  ت�صريحــه  يف 

باأنــه مل ي�صتطــع متالــك نف�صــه بعــد الفــوز بهــذا 
ال�صبــاق، وقال:« حر�صــت يف الأربعة اأيــام الأخرية 
على معاينــة املناف�صن، من خــالل م�صاهدة خمتلف 
200 م  اأو  م   800 �صــواء يف  ال�صباقــات اخلا�صــة بهــم 
حواجــز و400 م حواجــز، وهو مــا جعلنــي اأتوقع اأن 
اخلطــر  �صياأتي مــن جانــب الإيطاليــن والركين، 
وهــو مــا حــدث بالفعــل، ولكــن كنــا حا�صريــن على 

ال�صعيدين البدين واملعنوي«.
الفــوز  بعــد  نف�صــي  متالــك  اأ�صتطــع  مل  واأ�صــاف:« 
بامليداليــة الذهبيــة، وهو مــا جعلنــي اأذرف الدموع 
لأنني �صددت يف حديثي مع الريا�صين على �صرورة 
البحث عن كيفية اإهــداء ال�صعب اجلزائري ميدالية 
ذهبيــة مبنا�صبــة الذكــرى ال�صتن لال�صتقــالل، كما 
اأنني من عائلة ثورية، وهــو ما جعلني اأتفاعل بهذه 
الطريقــة، دون اأن اأن�صى روؤية العمــل الذي قمنا به 

يتج�صد فوق امل�صمار«.
كمــا مل يتــوان معري�ــس يف توجيــه ر�صالــة �صكر اإىل 
الطاقم الطبي، عندما قال:« اأود اأن اأوجه األف حتية 
اإىل الطاقــم الطبي املوجــود يف القريــة املتو�صطية، 
والذي قــام بعمل كبري مع موىل، الذي التحق يومن 
فقــط قبل املناف�صة قادما من ال�صويد اإىل باري�س ثم 
وهران، اأين حر�صنا علــى و�صعه يف اأح�صن الظروف 
ل�صرجاع كامــل اإمكاناته، كما اأن جميع الريا�صين 
كانوا يف املوعد، واأكدوا بــاأن األعاب القوى اجلزائرية 
بخري وا�صتعادت عافيتها والقادم اأف�صل بحول اهلل«.
حمزة.�س

l
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 اأعلن رئي�س اللجنة الدولية لألعاب البحر الأبي�س المتو�شط دافيد تيزانو اأم�س، عن اإ�شداء الميدالية الذهبية ال�شرفية لرئي�س الجمهورية عبد المجيد تبون، على كل ما قام به 
من ت�شهيالت ودعم لإنجاح دورة وهران، وتم ت�شليمها في حفل الختتام للوزير الأول اأيمن بن عبد الرحمان.

وك�ش��ف تيزانو خالل ندوة �شحفية ن�شطه��ا رفقة حممد عزيز درواز حمافظ 
الن�شخ��ة 19 لألعاب البح��ر الأبي�ض املتو�شط »دافيد تيزان��و« باملركز الدويل 
لل�شحاف��ة بوهران، اأن��ه �شيقرتح على اللجن��ة الدولية لالألع��اب املتو�شطية، 
تو�شيح الرئي�ض تبون بو�شام »ا�شتحقاق وعرفان« يقدم له خالل الدورة املقبلة 

باملدينة الإيطالية »تارانتو« �شنة 2026.
وقال دافيد تيزان��و اأم�ض، خالل الندوة ال�شحفية اخلتامية للتظاهرة املتو�شطية 
بوه��ران، اإنه لحظ يف عدة لق��اءات �شابقة، التقارب ب��ني الرئي�شني اجلزائري 
والإيطايل.كما اأو�شح رئي�ض اللجنة الدولية لألعاب البحر الأبي�ض املتو�شط، 
اأن��ه بف�ش��ل ال�شور التي قدمها الإعالم عن تظاهرة وه��ران والتي بلغت عدة 
دول وخا�شة �ش��ور حفل الفتتاح التي كانت رائعة جدا، و�شلته عدة ر�شائل 
منه��ا ر�شالة رئي�ض اللجن��ة الأوملبية الدولية »توما�ض ب��اخ« الذي قدم �شكره 
عل��ى العمل اجلبار ال��ذي مت القيام به يف طبعة وهران، م�ش��را اأنه كان ملتزما 

�شخ�شيا وجمندا من اأجل اإجناح هذا العر�ض املتو�شطي.
ووجه دافيد تيزانو، ر�شالة لالإعالم وقال باأن تاريخ 6 جويلية 2022 لي�ض تاريخ 
اختت��ام الطبع��ة 19 لالألعاب، بل هو نقطة بداية لل�شياح��ة والريا�شة بوهران، 
واأثن��ى على جمهودات احلكوم��ة اجلزائرية، التي اأ�رشفت عل��ى اإجناز املن�شاآت 
الريا�شية الرائعة، وقال اإن طبعة وهران كانت ناجحة جدا، وعرفت م�شاركة 26 
دولة، وهي نتيجة جد ممتازة لأن الباب كان مفتوحا للجميع للم�شاركة، واأن 24 
دولة منها حت�شلت على ميداليات، يف ظل م�شتوى الريا�شيني الذي كان عاليا 
ج��دا، كما اأنه وعلى غر العادة، فقد �ش��ارك يف الألعاب قرابة 3400 ريا�شي 
ذوي م�شت��وى عايل، عك�شت��ه احل�شيلة واحل�شاد، وك��ذا التناف�ض الكبر بني 
تركيا وايطاليا اللتني احتلتا املرتبة الأوىل والثانية على التوايل، م�شرا اأنه رغم 
اأن هذه الطبعة جاءت بع��د اجلائحة الوبائية »كوفيد19«، التي اأثرت على تاأخر 
املن�ش��اآت الريا�شية، اإل اأن تعيني حممد عزي��ز درواز على راأ�ض جلنة التنظيم، 
اأعط��ى انطالقة حقيقية �شمحت بجاهزية املن�شاآت يف الوقت املنا�شب ومبعاير 
دولية.  ويف هذا ال�شياق، فقد قدم رئي�ض اللجنة الدولية لألعاب البحر الأبي�ض 
املتو�ش��ط دافي��د تيزانو، �شك��ره للحكوم��ة اجلزائرية من اأجل اإجن��از الهياكل 
القاعدية الت��ي احت�شنت الألعاب، ومنها امللعب الأوملب��ي والقرية املتو�شطية 
واأي�شا املحطة اجلديدة للمطار الدويل لوهران وكل الهياكل الأخرى. من جهة 
ثاني��ة، اعترب تيزانو اأن الفائز الوحي��د يف دورة وهران لالألعاب املتو�شطية، هو 
ال�شعب اجلزائري عموما واجلمهور الذي توافد بكرثة وبقوة على جميع مراكز 
املناف�ش��ات على وج��ه اخل�شو�ض، واأن حما�ض هذا اجلمه��ور واجلو الذي خلقه 
يف قاع��ات املناف�شات، جعل الريا�شيني ي�شرتجعون م��ا افتقدوه خالل جائحة 
كورون��ا، التي اأثرت عل��ى معنويات اجلميع، واأنه ه��و �شخ�شيا �شيحمل معه 

ذكريات جميلة عند عودته، و�شيحمل معه »وهران يف القلب«.

ويف اجلانب الفني، قال اليطايل اإنه بف�شل اأعمال �شليم دادة رئي�ض جلنة حفلي 
الفتت��اح والختتام للدورة 19، اأ�شبحت وهران م�شع��ة يف املنطقة، رغم اأنها 

مدينة جميلة جدا حا�رشا وم�شتقبال من خالل هذه الأعمال الفنية.
حمافظ دورة األعاب البحر املتو�شط درواز ي�شرح

ميدالية ذهبية للجمهور �ست�سّلم لوايل وهران
ق��ال حممد عزي��ز درواز حمافظ الطبع��ة 19 من األعاب البح��ر املتو�شط، اإنه 
مين��ح العالمة الكامل��ة جلمهور وه��ران وك��ذا ال�شغوفني بالريا�ش��ة مبختلف 
اخت�شا�شاته��ا الذين ج��اوؤوا من كل ولي��ات الوطن، فهو ي�شتح��ق امليدالية 
الذهبي��ة، لأنه قدم اأجمل �شورة ريا�شية واإن�شاني��ة طبعتها حفاوة ال�شتقبال 
الت��ي ر�شخت قي��م ال�شداقة وال�شلم، واأن هذه امليدالي��ة �شت�شلم لوايل وهران، 
لت�ش��ل عربه لكل ال�شعب اجلزائري.واأ�شاد اأم���ض، حمافظ الطبعة 19 لألعاب 
البحر الأبي���ض املتو�شط حممد عزيز درواز، ب��كل الت�شهيالت والدعم الذي 
قدمه رئي�ض اجلمهورية عبد املجي��د تبون له �شخ�شيا كمحافظ واأي�شا الدعم 
من اأجل ال�شر اجليد للفعاليات، والتي بف�شلها حققت دورة وهران جناحا كبرا، 
كم��ا قدم �شك��ره للجنة الدولية لالألع��اب املتو�شطية عل��ى دعمها ومرافقتها 

للجن��ة التنظي��م، مثمنا يف الوق��ت نف�شه اأداء ه��ذه الأخرة رغ��م ال�شعوبات 
وبع�ض الأخطاء، وهي اأم��ور طبيعية وحتدث يف مثل هذه التظاهرات الدولية 
وف��ق درواز، ال��ذي ق��دم باملنا�شبة حتي��ة مل�شطفى براف ممث��ل رئي�ض اللجنة 
الأوملبية الدولية “توما�ض باخ”، وال��ذي ح�رش اأم�ض للندوة ال�شحفية باملركز 
الدويل لل�شحافة.كما هناأ حممد عزيز درواز ال�شعب اجلزائري مبنا�شبة الذكرى 
60 لعي��دي ال�شتق��الل وال�شباب، التي �شادفت اختت��ام الألعاب املتو�شطية، 
وه��ذا ما اأعطاها بع��دا تاريخيا يعتز به كل اجلزائريني، م��ربزا اأن �شهادات كل 
الوفود امل�شارك��ة يف التظاهرة، �شواء ريا�شي��ني اأو اإعالميني، اأ�شادت بح�شن 
التنظيم على جمي��ع الأ�شعدة، وهذا ما اعتربه فخرا للجن��ة التنظيم وللجزائر 
عموم��ا، واعترب اأن النجاح اأي�شا ارتبط بعوامل اأخرى، منها اأنه مل يتم ت�شجيل 
اأية اإ�شابة و�شط الوفود الريا�شية اأو املرافقني، فيما يخ�ض الإطعام الذي كان 
يف امل�شت��وى، مثلما كانت الإقامة والتكفل يف امل�شتوى كذلك، واأبرز املحافظ 
اأنه حت��ى على م�شتوى املناف�شات مل يتم ت�شجي��ل اأي جتاوز اأو اعرتا�ض على 
املجري��ات، مثمن��ا يف الوقت نف�شه النق��ل التلفزيوين للمناف�ش��ات الذي فاق 
التوقع��ات، حيث اأن 20 دولة قدمت �شورا عن حفل الفتتاح و15 دولة نقلت 
مبا���رشة املناف�ش��ات، وو�شلت بع�شه��ا لنقل 9 مناف�ش��ات ريا�شية يف وقت 
واح��د، بينما 11 دولة ق��ام مبعوثوه��ا بروبورتاجات، وهذا م��ا و�شفه درواز 
بال�شابق��ة يف النق��ل التلفزيوين، لالأح��داث يف طبعات الألع��اب املتو�شطية 
املا�شية. ونوه درواز باملركز الدويل لل�شحافة، الذي قال اإنه كان �رشيكا للجنة 
التنظي��م منذ اأ�شهر ورافقها بكل الإمكانيات واملوارد الب�رشية، وكان يف اأعلى 
م�شت��وى وبف�شل هذه املوؤ�ش�ش��ة التي �شاندت جلنة التنظي��م، مما جعل اجلميع 
يثم��ن هذه اخلدمات وامل�شاع��دات، التي قدمت لهم وتوف��ر الظروف املنا�شبة 
لعمل ال�شحفيني.جدير ذكره، اأن حفل اختتام الطبعة 19 لألعاب البحر الأبي�ض 
املتو�شط بوهران �شهرة اأم�ض، �شهد مرا�شيم ت�شليم م�شعل الألعاب من اجلزائر 
اإىل الوفد اليط��ايل، حيث �شتكون مدينة “تارانت��و” الإيطالية هي حمت�شنة 

الطبعة 20 للتظاهرة املتو�شطية يف 2026.
للتذكر، كانت “تارانت��و” املر�شحة الوحيدة وانُتخبت يف 24 اأوت 2019  يف 
“باترا���ض” باليون��ان، وكان م��ن املفرو�ض اأن جترى ال��دورة يف 2025 ولكن 
ظروف جائحة “كوفيد 19” اأترث على العامل ومت تاأجيلها، و�شتجرى يف الفرتة 
ما بني 13 لغاية 22 جوان من عام 2026، مب�شاركة 26 دولة، ويتوقع اأن يكون 
املكان الرئي�شي لفتتاح ال��دورة ملعب “اإيرا�شمو اإياكوفوين”، وينتظر اأن يتم 
التناف���ض يف 23 ريا�ش��ة اأوملبية واخت�شا�شني غر اأوملبي��ني، مع 7 ريا�شات 

جماعية.
بن ودان خيرة

مننح ميدالية ذهبية للرئي�س تبون و�سنو�سحه بو�سام ا�ستحقاق يف دورة »تارانتو« 
رئيس اللجنة الدولية أللعاب البحر األبيض المتوسط دافيد تيزانو يكشف

م�شاحة اإ�شهارية 
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الهدف حمو خيبة الألعاب املتو�سطية والغاية املونديال

منتخــب كــرة اليــد يفتـح �صفحــة البطولــة الإفريقيـــة 
 حّول المنتخب الوطني لكرة اليد »رجال«، اهتماماته �سوب البطولة الإفريقية، المقررة بعد اأيام قليلة في العا�سمة الم�سرية القاهرة، وكله اأمل على تجاوز الخيبة التي تعر�س لها 

في الألعاب المتو�سطية الأخيرة التي اأنهاها في المرتبة ال�ساد�سة، وهو الذي كان ياأمل في الظفر بالميدالية البرونزية على اأقل تقدير.

�أ�صاب��ت  �لت��ي  �النتكا�ص��ة  ورغ��م 
�ل�صق��وط  بع��د  خا�ص��ة  �ملجموع��ة، 
�مل��دوي �أمام منتخ��ب �إ�صباني��ا يف دور 
�ملجموعات، �إال �أن �أ�صبال �ملدرب �جلديد 
ر�ب��ح غربي �أنهو� �ل��دورة باأد�ء مقبول، 
بعد �أن �أرغم��و� �ملنتخب �لتون�صي على 
�لذهاب للأوق��ات �الإ�صافية، و�إن كانت 
�الأخرية ق��د �بت�صمت لن�صور قرطاج يف 

�آخر �ملطاف.
وي�صع��ى �لطاق��م �لفن��ي بقي��ادة ر�بح 
غرب��ي، لل�صتثمار يف �لنقاط �الإيجابية 
�ملتو�صطي��ة  �الألع��اب  يف  �مل�صجل��ة 
�الأخ��رية، وهذ� م��ن �أجل تق��دمي بطولة 
�إفريقي��ة يف �مل�صت��وى، قد تك��ون �صببا 
يف عودة �ل�صباعي �جلز�ئري للم�صاركة 
يف �لبطول��ة �لعاملي��ة من جدي��د، �صيما 
و�أن �لفر�صة جد مو�تية بعد رفع ح�صة 

�إفريقيا �إىل خم�صة منتخبات كاملة.
وخا�ض رفاق زهري نعيم �ختبار�ت قوية 
يف دورة وه��ر�ن، تكون قد مكنتهم من 
�لوقوف على م�صتو�ه��م �حلقيقي، قبيل 

�نط��لق �لبطولة �الإفريقي��ة �لتي تعلق 
عليها �الآمال، من �أج��ل ��صتعادة �لربيق 
�ملفقود للكرة �ل�صغ��رية �جلز�ئرية، و�إن 
كانت حظوظ �لتتويج تبدو بعيدة �ملنال، 
يف ظل ف��ارق �مل�صت��وى ب��ن منتخبنا 
�لوطني ونظريه �مل�رصي، من�صط نهائي 
دورة �الألع��اب �ملتو�صطي��ة يف ن�صختها 

�الأخرية.
وطوى �ملدرب غرب��ي و�أ�صباله �صفحة 
دورة وهر�ن، وحولو� �هتماماتهم �صوب 
بالقاهرة  �ملق��ررة  �الإفريقي��ة،  �لبطول��ة 
بد�ي��ة �الأ�صب��وع �لد�خ��ل، خا�ص��ة و�أن 
�لوقت لي�ض يف �صاحلهم، وركز �ملدرب 
�جلديد على ���رصورة ت�صحيح �الأخطاء 
�ملرتبك��ة يف �مل�صارك��ة �الأخرية، خا�صة 
عل��ى م�صت��وى �الأد�ء �لدفاع��ي، �لذي 
مل ي��رق �إىل �مل�صتوى �ملطل��وب، بدليل 
��صتقب��ال �صباك خليفة وزمو�صي لعديد 
�الإ�صاب��ات، خا�ص��ة يف لق��اء �إ�صباني��ا 
�لذي ك�صف ع��ن ه�صا�صة �خلط �خللفي 

للمنتخب �لوطني قبيل �لكان.

ولئ��ن كان غربي قد �أثنى على عنا�رصه 
م��ع  بامل��و�ز�ة  �لبطول��ة،  نهاي��ة  بع��د 
�الأد�ء �جلي��د �لذي قدموه �أم��ام منتخب 
�أن��ه  �إال  �لرتتيب��ي،  �للق��اء  تون���ض يف 
مل��ح �إىل ���رصورة مر�جع��ة �حل�صاب��ات 
قبيل �لبطول��ة �الإفريقي��ة، �إذ� ما �أر�دو� 
�لو�ص��ول �إىل �له��دف �ملن�صود، و�رصح 
وه��ر�ن  دورة  بخ�صو���ض  غرب��ي 
وتطلعات��ه لبطول��ة �إفريقيا بع��د �أيام:« 
منذ فرتة مل جنرب �ملنتخب �لتون�صي على 
خو���ض �الأوق��ات �الإ�صافي��ة، وبالتايل 
هن��اك حت�ص��ن ملح��وظ، و�إن كنت غري 
ر��ض ملا ح�صل لنا �أمام منتخب �إ�صبانيا، 
على �لعم��وم دورة �الألعاب �ملتو�صطية، 
كانت �أف�صل حت�صري للبطولة �الإفريقية 
�لظه��ور فيه��ا  �لت��ي يتوج��ب علين��ا 
مب�صت��وى مقبول، للو�صول �إىل �الأهد�ف 

�مل�صطرة«.
وتاأثر �ملنتخ��ب �لوطني بغي��اب بع�ض 
�لركائ��ز ب�صب��ب �الإ�صاب��ة، يف �صورة 
بركو���ض وعب��دي، ولئ��ن كان �لبدالء 

ق��د تاألق��و�، ويف مقدمتهم زه��ري نعيم 
�صاح��ب لقب �أف�صل ه��د�ف يف �ملبار�ة 
�لرتتيبية �أمام تون�ض، بعد توقيعه لع�رص 
�إ�صاب��ات، وبن�صب��ة فعالي��ة عالية )90 
باملائ��ة(، بينما �صجل �جلناح ر�صا عريب 

8 �إ�صابات من 11 حماولة.
وت�ص��ري �آخر �الأخب��ار �إىل حلاق بركو�ض 
بالبطولة �الإفريقية، فيما تبقى م�صاركة 
عبدي م�صتبعدة، على �أن يحاول �لطاقم 

�لطبي، تكثيف �لعلج معه لتجهيزه.
ويخو���ض منتخبن��ا �لوطن��ي �لبطولة 
�الإفريقية �صم��ن �ملجموعة �لثانية، ولو 
�أن منتخب كينيا قد �ن�صحب من �لدورة، 
لت�صب��ح �ملجموع��ة بث��لث منتخبات، 
وغيني��ا  �جلز�ئ��ر   ( �أربع��ة  م��ن  ب��دال 
و�لغاب��ون( كما هو �حل��ال يف �ملجموعة 
�الأوىل )م���رص و�ملغ��رب و�لكامريون(، 
و�ملجموع��ة �لثالث��ة  )تون���ض ونيجرييا 

و�لر�أ�ض �الأخ�رص(.
جدير بالذكر، �أن منتخب كينيا �ملن�صحب 
كان مناف�صا للمنتخب �لوطني يف �أوىل 

مبارياته بالدورة يوم 11 جويلية.
ويدخ��ل �أ�صب��ال غربي غم��ار �ملناف�صة 
 12 بتاري��خ  غيني��ا  منتخ��ب  مبو�جه��ة 
جويلي��ة بقاعة 6 �أكتوب��ر �لدولية، على 
�أن يو�جه��و� يف �لي��وم �مل��و�يل منتخب 

�لغابون بقاعة ح�صن م�صطفى.
�لغاب��ون مناف���ض  ويرتب���ض منتخ��ب 
�خل���رص يف �لبطول��ة �الإفريقية باملغرب 
وخا���ض  �ملا�ص��ي،  ج��و�ن   25 من��ذ 
بع�ض �لودي��ات، �أبرزه��ا مو�جهة �لبلد 
�مل�صت�صي��ف يف لق��اء �نته��ى بخ�صارة 

�لفهود بنتيجة )27/30(.
 21 �لغاب��ون  وت�ص��م قائم��ة منتخ��ب 
العبا، من بينهم 5 العبن ين�صطون يف 
فرن�صا، وي�رصف عل��ى �لعار�صة �لفنية 
له��ذ� �ملنتخ��ب �مل��درب �لتون�صي وليد 
بن رم�صان.ويف �آخر مبار�ة تو�جه فيها 
�ملنتخبان، �نهزم �خل�رص بنتيجة )24/23( 
يف مب��ار�ة ترتيبي��ة لتحدي��د �صاح��ب 
�ملركز �خلام�ض يف بطولة �إفريقيا 2018 
بالغابون، وقبل ذل��ك �أي�صا �نهزم رفاق 
بركو���ض �أم��ام ذ�ت �ملنتخ��ب بنتيج��ة 

)26/25( يف �لدور �الأول من �لبطولة.
جدي��ر بالذكر، �أن �ملنتخب �لوطني لكرة 
�ليد، قد �صارك يف 12 دورة من �الألعاب 
�ملتو�صطية من بن 14 ن�صخة، ت�صمنت 
مناف�ص��ات كرة �لي��د، وحق��ق منتخبنا 
�لوطني ث��لث ميد�لي��ات متنوعة يف 
تاري��خ م�صاركات��ه، �أوله��ا برونزية يف 
وف�صي��ة   ،1975 �صن��ة  �جلز�ئ��ر  دورة 
يف �ألع��اب �ل��د�ر �لبي�صاء ع��ام 1983 
وذهبية يف �للذقي��ة �صنة 1987، بينما 
�أ�ص��و�أ نتيج��ة حت�صل عليه��ا �ل�صباعي 
�جلز�ئ��ري كانت بدورة مار�صن �لرتكية 
�صنة 2013 ملا �أنهى م�صاركته يف �ملركز 

�لتا�صع وما قبل �الأخري.
�صمير. ك  

الالعب الدويل ر�سا عريب للن�سر

تاأثرنــــــا باملرحلـــــة الع�صيبـــــة ول�صنــــا را�صيـــن باملرتبــــــــة
u�صرّند جميل اجلماهري بالتاألق يف البطولة الإفريقية  uلن نغيب عن املونديال لأن ذلك �صيدخلنا يف دوامة

حتدث لعب املنتخب الوطني لكرة اليد ر�سا 
عريــب، عــن الأ�سبــاب التي جعلتهــم ميرون 
جانبا يف الألعاب املتو�سطية الأخرية، مبديا 
يف حــواره مــع الن�ســر عــدم ر�ســا املجموعة 
عــن املرتبــة ال�ساد�ســة، كمــا تطــرق عريــب 
اإىل البطولــة الإفريقيــة، املقــررة بعــد اأيام 
بالعا�سمــة امل�سريــة القاهــرة، موؤكــدا علــى 
�ســرورة اإنهائهــا يف املراتب اخلم�ــس الأوىل، 
للظفر باإحــدى التاأ�ســريات املوؤهلة للبطولة 

العاملية املقبلة.

*ب�سراحــة، هل كنتــم تنتظــرون الكتفاء 
الألعــاب  دورة  يف  ال�ساد�ســة  باملرتبــة 

املتو�سطية ؟
كن��ا تتطلع للو�ص��ول �إىل �لدور ن�ص��ف �لنهائي، 
و�لظف��ر بامليد�لي��ة �لربونزي��ة على �الأق��ل، ولكن 
م��ا باليد حيلة، فاخل�ص��ارة �لعري�ص��ة �أمام منتخب 
خ��ارج  و�صعتن��ا  �ملجموع��ات  دور  يف  �إ�صباني��ا 
�ملناف�ص��ة، و�أجربتن��ا عل��ى مقابلة تون���ض يف لقاء 
ترتيب��ي خ�رصن��اه ب�صعوبة كبرية، بع��د �الحتكام 

للأ�صو�ط �الإ�صافية �لتي �صقطنا يف ر�بعها. 
الأهــداف  اإىل  الو�ســول  يف  ف�سلتــم  *ملــاذا 

امل�سطرة ؟
هناك عدة �أ�صب��اب ور�ء �لف�صل يف تقدمي �مل�صتوى 
�ملطل��وب يف دورة وهر�ن، ميكن تلخي�صها يف تاأثر 
�ملجموع��ة باالبتعاد عن �أج��و�ء �لبطوالت �لكربى 
ل�صنت��ن كاملت��ن بع��د جائح��ة كورون��ا، كما �أن 

م�ص��اكل �الحتادية �جلز�ئرية لك��رة �ليد يف �الأ�صهر 
�الأخرية، �أث��رت ب�صكل كبري على �ملنتخب �لوطني 
�ل��ذي مل يربم��ج �أي ترب���ض لعام كام��ل، �أي منذ 
�ل��دورة �ملوؤهلة للألع��اب �الأوملبية �لت��ي خ�صناها 
يف �أملانيا، عل��ى �لعموم لقد حاولنا تد�رك كل ذلك 
مع ق��دوم �ملدرب �جلدي��د، ولكن عانين��ا من تاأخر 
�لتح�ص��ري�ت مقارن��ة باملنتخبات �لت��ي و�جهناها 

�صمن جمموعتنا.
*األ تــرى اأن دورة الألعــاب املتو�سطية كانت 
اأف�سل حت�ســري للبطولــة الإفريقية املقررة 

بعد اأيام يف القاهرة ؟
بطبيع��ة �حلال، دورة وهر�ن مكنت �لناخب �لوطني 
�جلدي��د ر�ب��ح غرب��ي، م��ن �لوق��وف عل��ى مدى 
��صتعد�د�تن��ا للبطول��ة �الإفريقي��ة �ملقبل��ة، �لتي ال 
منلك فيه��ا �أي بديل عن �لتاألق، �إذ� م��ا �أردنا �لتاأهل 
للبطول��ة �لعاملي��ة �ملقبلة، ف�صدق��وين �لغياب عن 
هك��ذ� حمف��ل، �صيكون �رصب��ة قوية ج��د� للكرة 
�جلز�ئري��ة �لتي يج��ب �العرت�ف برت�ج��ع م�صتو�ها 
يف �ل�صنو�ت �الأخرية، و�الأ�صباب ور�ء ذلك يعرفها 

�لعام و�خلا�ض.
*كيف ترى حظوظكم يف التاأهل للمونديال، 
وهل اأنتم قادرون على املناف�سة على اللقب ؟

�حلدي��ث عن �لتتوي��ج بالبطول��ة �الإفريقية �صعب 
للغاية، مقارن��ة باملعطيات �ملوج��ودة حاليا، ولكن 
ال �ص��يء م�صتحي��ل يف ك��رة �لي��د وعلين��ا �الإميان 
بحظوظن��ا �إىل غاي��ة �آخ��ر حلظ��ة، و�إن كان هدفنا 

�الأبرز هو �لتاأه��ل للمونديال �لذي �صيكون حمطة 
ر�ئعة الإعادة ترتي��ب �الأور�ق من جديد، لقد كانت 
دورة �الألعاب �ملتو�صطي��ة �الأخرية كفيلة بتح�صن 
�لعدي��د من �جلو�نب، وبحول �لل��ه �الأمور �صتكون 
�أف�ص��ل يف قادم �ال�صتحقاق��ات، خا�صة مع �لعمل 

�جلبار �لذي يقوم به �لطاقم �لفني �جلديد.
*تاألقت ب�سكل لفــت لالنتباه يف لقاء تون�س 

الرتتيبي، حدثنا عن جاهزيتك ؟
لعب��ت �أف�ص��ل مبار�ة يل مع �ملنتخ��ب �لوطني يف 
دورة وه��ر�ن �أمام منتخب تون�ض، وهذ� بعد جناحي 
يف ت�صجيل ثمان �إ�صاب��ات كاملة من 11 حماولة، 
لق��د ��صتعدت �لبع���ض من �إمكانيات��ي، و�صاأكون 
�أف�ص��ل بكثري يف �الألع��اب �الإفريقية �ملقبلة بحول 
�لل��ه، خا�ص��ة و�أن �ملنتخ��ب �لوطن��ي بحاج��ة �إىل 

خدماتي وخدمات كل �لعنا�رص.
*حدثنــا عن جمموعــة املنتخــب الوطني يف 

دورة القاهرة ؟
قرعة �لبطول��ة �الإفريقية كانت يف �صاحلنا، بعد �أن 
�أوقعتن��ا �أمام منتخبات �لغابون وغينيا وكينيا، و�إن 
كان �ن�صحاب �ملنتخب �الأخ��ري قد يخلط ح�صابات 
�ملجموعة مع �الكتفاء بخو�ض لقاءين فقط، مبعنى 
�أن �خلط��اأ �أ�صبح ممنوعا، وعلينا �حل��ذر، �إذ� ما �أردنا 
جتاوز �ل��دور �الأول، على �لعموم نحن �أمام فر�صة 
�لثاأر من منتخب �لغابون �لذي هزمنا يف منا�صبتن 
خ��لل �لبطول��ة �الإفريقي��ة �لت��ي ��صت�صافها عام 

.2018

كم��ا يتوجب علين��ا �لتاأهل يف �ملرتب��ة �الأوىل، الأن 
ذل��ك �صيجعلنا �أم��ام طريق مفت��وح للو�صول �إىل 
�ل��دور ن�ص��ف �لنهائ��ي، �ملوؤهل للبطول��ة �لعاملية 

�ملقبلة.
*مباذا تريد ختم احلوار ؟

لدين��ا دين �جت��اه �جلماهري علين��ا �أن ن��رده مبنا�صبة 
�لبطول��ة �الإفريقي��ة �ملقبل��ة، خا�صة و�أنه��م كانو� 
خلفنا بقوة يف دورة وه��ر�ن �الأخرية، حيث منحونا 
كل �لدع��م و�لت�صجيع، غ��ري �أن �لنتائج مل تكن يف 
�صاحلن��ا، كل �ل�صكر لهوؤالء �لذين مل يبخلو� علينا، 
و�أكدو� مدى تعلقه��م بكرة �ليد �لتي �صنكافح من 

�أجل �أن نعيد لها �العتبار.
حاوره: �صمير. ك
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دخية وجحنيط و�سيود ي�سرحون

خوالد يختار البقاء مع احتاد ب�سكرة

اأك��د رئي���س احت��اد ب�سك��رة عبد 
القادر تريعة، اأنه مت ب�سفة ر�سمية 
جتديد عقد قائد الفريق ن�رص الدين 
خوالد، وبذلك يكون تريعة قد جنح 
يف �سمان ركيزة اأ�سا�سية خل�رصاء 
الزيب��ان، بع��د اأن كان قريب��ا م��ن 
املغ��ادرة والتوقيع لإح��دى الفرق، 
التي طلب��ت ال�ستفادة من خدماته 

املو�سم املقبل.
الن��ادي  اإدارة  ق��ررت  باملقاب��ل، 
بالتن�سيق مع الطاقم الفني ت�رصيح 
بع���س الالعب��ن، ويتعل��ق الأمر 
بكل م��ن يو�سف جحني��ط وحامت 
دخي��ة اإىل جانب اأمين جبار واأ�سيل 
�سيود ولعب��ن اآخرين مل يك�سف 
عن اأ�سمائهم لع��دم اقتناع الطاقم 

التدريبي، بقي��ادة يو�سف بوزيدي 
مب�ستواهم املو�سم املنق�سي.

وجاء قرار ت�رصيح الالعبن ح�سب 
م�سدر مطلع للن�رص، على خلفية 
رغب��ة الإدارة يف �سخ دماء جديدة 
م��ن خالل التعاقد مع لعبن جدد، 
باإمكانه��م منح الإ�ساف��ة الالزمة 
للفري��ق وحاجة املدرب اإىل لعبن 
جاهزين بدنيا وفنيا، ميكن العتماد 

عليهم خالل م�سوار البطولة.
ووفق��ا للم�س��در ذات��ه، فاإنه رغم 
املا�س��ي  املو�س��م  التع��داد  ث��راء 
اإل اأن امل��درب، وج��د �سعوب��ات 
جم��ة يف العتماد عل��ى ت�سكيلة 
رئي���س  طال��ب  وعلي��ه  حم��ددة، 
النادي ب���رصورة تدعيم الت�سكيلة 
بالعبن اآخرين م��ع منح الأولوية 
بالنظر  والهج��وم،  الدف��اع  خلطي 
اإىل �سعف مردود بع�س الالعبن 
ذات  الفارط.وك�س��ف  املو�س��م 
امل�سدر عن تو�س��ل الرئي�س عبد 
الق��ادر تريعة اإىل اتف��اق اأويل مع 
بع�س الالعبن م��ن فرق خمتلفة، 
وم��ن املنتظر التحاقه��م يف الأيام 
القادم��ة، مبدينة ب�سك��رة للجلو�س 
قب��ل  املفاو�س��ات،  طاول��ة  اإىل 
الإم�ساء ب�س��كل ر�سمي من اأجل 

تعوي�س الالعبن امل�رصحن.
ع/بو�سنة

نتائج انتخابات الفاف حتدد م�ستقبل الإدارة

العبو وفاق �سطيف يرتقبون قرارات املنازعات
ينتظ��ر ع��دد م��ن لعبي وف��اق �سطيف �س��دور اأح��كام جلن��ة املنازعات، 
بخ�سو���س ال�س��كاوى التي اأودعوها مبا���رصة بعد نهاي��ة املو�سم املا�سي، 

ب�سبب عدم حت�سيلهم امل�ستحقات املالية اخلا�سة باأجور �ستة اأ�سهر.
وح�سب ما اأكدت��ه م�سادر من داخل الفريق، فاإن اأغلبي��ة الركائز الأ�سا�سية 
تتواج��د يف مفاو�س��ات متقدمة م��ع عدد م��ن الأندية، وه��ي تنتظر فقط 
احل�سول على الت�رصيح الآيل من جلنة املنازعات، حتى تعلن ب�سورة ر�سمية 
عن وجهتها امل�ستقبلية، ل�سيما واأن الأغلبية ترف�س البقاء يف املو�سم القادم، 

ب�سبب الأزمة املالية اخلانقة التي مير بها النادي.
و�سارعت الإدارة يف وقت �سابق اإىل ت�سوية اأجور الثنائي قندو�سي ودغموم، 
خوفا م��ن رحيلهما جمانا بعد العرو�س املغرية م��ن بع�س الأندية اجلزائرية 
وحت��ى العربية، حيث اأكد الرئي�س ���رصار �سابقا اأنه يرف�س مغادرتهما حلاجة 

الفريق اإىل خدماتهما يف املو�سم القادم.
وكل��ف يف ال�ساع��ات املا�سي��ة رئي�س جمل���س الإدارة عب��د احلكيم �رصار، 
الع�س��و ال�سابق اإبراهي��م العرباوي ت�سي��ر النادي ب�س��ورة موؤقتة، ب�سبب 

ان�سغال امل�س��وؤول الأول، بانتخابات رئا�سة الفيدرالية اجلزائرية لكرة القدم، 
وتواجد رئي�س النادي الهاوي كمال ليف خارج اأر�س الوطن.

وح�س��ب م�س��ادر م��ن داخل الفري��ق، فاإنه يف ح��ال جناح ���رصار يف الظفر 
مبن�س��ب رئا�س��ة »الفاف«، فاإن��ه �سيتم اإقن��اع العرباوي برئا�س��ة النادي يف 
املو�سم الريا�سي اجلديد، خا�سة يف ظل رف�س املدير العام فهد حلفاية حتمل 

امل�سوؤولية، يف ظل هذا الظرف ال�سعب.
ويف ح��ال ف�سل �رصار يف الفوز بثقة اأع�ساء اجلمعية العامة للفيدرالية، فاإنه 
�سيعود اإىل من�سبه يف النادي، و�سينطلق مبا�رصة بعد عيد الأ�سحى املبارك 
يف التح�س��ر اجل��دي لتحديات املو�س��م الريا�سي املقب��ل، وذلك من خالل 
الف�سل النهائي يف هوية العار�سة الفنية ثم �سبط التعداد النهائي للمو�سم 
الريا�س��ي املقبل، وبالتايل فاإن م�ستقبل اإدارة الوف��اق مرتبط مبا ت�سفر عنه 

انتخابات »الفاف« بن املرت�سحن �رصار وزفزاف.
ويف �سي��اق منف�سل، ينتظر الأن�س��ار تقدمي الإدارة اآخ��ر امل�ستجدات حول 
اإع��الن اإحدى ال�رصكات القطرية عن طريق ممثله��ا يف اجلزائر، عن نيتها يف 

�رصاء ج��زء من اأ�سهم النادي، به��دف توطئة ال�ستثم��ار يف م�ساريع البنية 
التحتي��ة. وياأمل الأن�سار جت�سيد ال�سفق��ة يف القريب العاجل، حتى يت�سنى 
ت�سدي��د الدي��ون العالقة عل��ى م�ستوى هيئ��ات التقا�س��ي الوطنية وحتى 
الدولية، ومن ثم رفع احلظر املفرو�س على النادي من ح�سم تعاقدات جديدة 

يف املو�سم القادم.
اأحمد خليل

خلف اهلل منتظر ومقرتح ح�سود مرفو�س

جمل�س اإدارة �سباب ق�سنطينة 
يرف�س ا�ستقالة قوراري

اأ���رصت م�س��ادر موثوق��ة للن�رص، 
�سب��اب  �رصك��ة  اإدارة  جمل���س  اأن 
ق�سنطين��ة رف���س ا�ستقال��ة املدير 
العام لل�رصكة عبد الغاين قوراري، 
الذي لوح بالن�سحاب من من�سبه، 
خا�سة يف ه��ذا الظ��رف الع�سيب 
ال��ذي مي��ر ب��ه الن��ادي، واملتزام��ن 
مع ف��رتة املركات��و ال�سيف��ي وما 
�ساحبها  من غلي��ان و�سط معاقل 
بع���س  ب�سب��ب  الفري��ق،  اأن�س��ار 
امللفات اأبرزها ق�سية ت�رصيح �سانع 

الألعاب �سعيب ذبيح.
م��ن جه��ة اأخ��رى، يتوق��ع اأن يحل 

اليوم مهاجم �سباب بلوزداد خل��ف الله بق�سنطينة من اأجل تر�سيم اإجراءات 
ان�سمامه اإىل ت�سكيلة املدرب م�سوي، وتعزيز خط الهجوم، يف ظل ف�سخ 
عق��دي الثنائي حمزاوي وبلحول واحتمال مغ��ادرة املهاجم الدويل البينيني 
مار�سي��الن كوكب��و، الذي ق��د يعو�سه لع��ب دويل من منتخ��ب اأفريقيا 

الو�سطي.
اإىل ذلك، خلف خرب احتم��ال التعاقد مع املدافع ال�سابق ملولودية اجلزائر عبد 
الرحمان ح�سود، زوبعة و�سط ال�سنافر، يف حن ك�سفت م�سادر موثوقة اأن 

امل�سوؤولن، يرف�سون جملة وتف�سيال هذا املقرتح لعدة اعتبارات.
يح��دث فيها يف الوقت الذي ع��زز قرار ال�سلط��ات العمومية بفتح احلدود 
الربية مع اجل��ارة تون�س من اإمكانية برجمة الرتب���س التح�سري اخلارجي 
مبنطق��ة حمام بورقيبة، وهي املنطقة التي األف النادي الريا�سي الق�سنطيني 

يف وقت �سابق، الرتب�س مبركبها.               ك – ك 

اجلمعية النتخابية تعقد اليوم

�سرار وزفيزف يف �سباق ثنائي لرئا�سة الفاف
ُتعقد �سبيحة اليوم، بداية من ال�ساعة العا�سرة �سباحا، بقاعة الموؤتمرات التابعة للمركب الأولمبي محمد بو�سياف 

بالجزائر العا�سمة، اأ�سغال الجمعية العامة النتخابية لالتحاد الجزائري لكرة القدم، على وقع »�سو�سبان�س« كبير من اأجل 
التعرف على هوية ال�سخ�سية رقم 23، التي �سيفرزها ال�سندوق لتولي رئا�سة الفاف، دون احت�ساب الفترات النتقالية، 
التي كانت قد �سهدت مرور 6 روؤ�ساء موؤقتين على هذا المن�سب، وهذا في وجود مر�سحين يتناف�سان على خالفة �سرف 

الدين عمارة على راأ�س اأعلى هيئة كروية وطنية، ويتعلق الأمر بجهيد زفيزف وعبد الحكيم �سرار.

دورة الي��وم، تكت�سي الطابع 
عل��ى  ال�ستثنائ��ي، 

اعتبار اأنها كانت من 
احلتمية  العواق��ب 
ل�ستقال��ة �رصف 
عم��ارة  الدي��ن 
رئا�س��ة  م��ن 
بع��د  الف��اف، 
عه��دة مل ت��دم 
 380 �س��وى 

يوما، وق��رار حل 
الفيدرايل  املكت��ب 

�رصعي��ة  و�س��ع 
ك��ف  عل��ى  الحتادي��ة 

كان  »�سيناري��و«،  يف  عفري��ت، 
كافي��ا ل���رصب ال�ستق��رار ال��ذي 
املنظوم��ة  �سهدت��ه  ق��د  كان��ت 
الكروية اجلزائري��ة على امتداد اآخر 
ع�رصيتن من الزم��ن، مما يعني باأن 
الفاف اأ�سبح��ت ب�سدد البحث عن 
ال�رصعية م��ن خالل موع��د اليوم، 
ب�رصف النظر ع��ن التحديات التي 
تنتظ��ر الطاقم اجلدي��د، خا�سة واأن 
اللوائح القانونية ت�سعه اأمام عهدة 
غاي��ة  اإىل  �ستتوا�س��ل  انتقالي��ة، 

مار�س 2025.
من جهة اأخرى، ف��اإن معامل امل�سهد 
ت باملقارنة مع ما  النتخابي تغ��ررّ
كانت عليه يف ال��دورات الفارطة، 
لأن ال�سب��اق الثنائي عل��ى رئا�سة 
الفاف، غاب ع��ن ال�ساحة الكروية 
 ،2006 جانف��ي  من��ذ  اجلزائري��ة 
وهي اآخر م��رة كان فيه��ا التناف�س 
عل��ى زعام��ة ق���رص دايل اإبراهيم 

ب��ن جناحن، ودخ��ول جهيد 
احلكيم  وعب��د  زفي��زف 
املع��رتك  ���رصار 
اأعطى  النتخاب��ي 
ممي��زة  »نكه��ة« 
الي��وم،  ل��دورة 
اعتب��ار  عل��ى 
ط��رف  كل  اأن 
حل�سد  ي�سع��ى 
الأغلبية الن�سبية 
الت��ي ت�سم��ح له 
الره��ان،  بك�س��ب 
م��ا  مبراع��اة  وذل��ك 
ه��و من�سو���س عليه يف 
الفقرة 5 من امل��ادة 26 من القانون 
الأ�سا�س��ي، لأن الرتكيب��ة احلالي��ة 
للجمعية العامة للفاف، تت�سكل من 
97 ع�سوا، من بينهم 87 يحوزون 
على ح��ق الت�سوي��ت، الأمر الذي 
يجع��ل التناف�س حمتدم��ا من اأجل 
ك�سب تزكي��ة 44 ع�سوا، ل�سمان 

الفوز بالنتخابات.

ن�ساط �ساخن في »الكوالي�س« 
بحثا عن 44 �سوتا

ب��اب  تبق��ي  احل�ساب��ات  ه��ذه 
عل��ى  مفتوح��ا  الحتم��الت 
م�رصاعي��ه، ون�س��اط »الكوالي�س« 
مر�س��ح لبلوغ ال��ذروة حتى داخل 
القاعة، لأن نظ��ام النتخابات يلزم 
كل مرت�س��ح للرئا�سة، بتقدمي ملف 
يت�سم��ن م���رصوع برنام��ج عمل، 
وك��ذا قائمة م��ن 17 ع�س��وا، 12 
منه��م مر�سحون للظف��ر بع�سوية 

وه��و  الفي��درايل،  املكت��ب 
القان��وين الذي  الإج��راء 

ت�سكي��ل  وراء  كان 
وذلك  »تكت��الت«، 
بالأخذ يف احل�سبان 
القائم��ة  تركيب��ة 
الت��ي راهن عليها 
مرت�س��ح،  كل 
والأ�س��وات التي 
يجلبه��ا  اأن  ميك��ن 

م��ن  عن���رص  كل 
ذلك  وم��ع  القائم��ة، 

و���رصار  زفي��زف  ف��اإن 
عم��دا اإىل القي��ام بحمل��ة 

كام��ل،  اأ�سب��وع  طيل��ة  انتخابي��ة 
وذلك بالن��زول اإىل القاعدة، وعقد 
جل�سات عمل مع روؤ�ساء الرابطات 
والن��وادي املحرتفة، بحثا عن املزيد 
م��ن الدع��م، وقد ق��ام كل مرت�سح 
بدوريات ماراطونية من �رصق اإىل 

غرب البالد.
�سب��اق خالفة ���رصف الدين عمارة 
على راأ�س الفاف �سيكون مبعطيات 
خمتلف��ة، لأن ���رصار ق��رر خو�س 
اأول مغامرة ل��ه يف ت�سير الهيئات 
الكروي��ة، بع��د جترب��ة طويلة يف 
النوادي، بينما حاول زفيزف اللعب 
عل��ى ورق��ة اخل��ربة الت��ي كان قد 
اكت�سبها م��ن جتارب��ه ال�سابقة يف 
املكتب الفيدرايل، انطالقا من �سنة 
2006، وق��د تواج��د اإب��ن اخلروب 
�سمن الهيئ��ة التنفيذية للفاف يف 
3 عه��دات، وكان �سم��ن الطاق��م 
الإداري للمنتخ��ب الوطن��ي، وهو 

لي�سغله  ال��ذي ع��اد  املن�سب 
جمددا منذ نحو 4 اأ�سهر.

اإىل ذل��ك، ف��اإن املميز 
يف ال�سب��اق الثنائي 
رئا�سة  اأج��ل  م��ن 
ه��ذه  الحتادي��ة 
اخت��الف  امل��رة، 
ح��ن  جلنا ا
يف  املتناف�س��ن 
تيجي��ة  ا �سرت ا
املنتهج��ة،  العم��ل 
ال��ذي  زفي��زف  لأن 
تفوي�س  عل��ى  حت�سل 
م��ن اإدارة النادي الريا�سي 
الق�سنطيني، للح�سول على �سفة 
العام��ة،  اجلمعي��ة  يف  الع�سوي��ة 
راهن على عام��ل اخلربة يف ت�سير 
الهيئات الكروي��ة، وقد ج�سد ذلك 
م��ن خالل �سم بع���س الوجود من 
قائم��ة، يف  اإىل  الق��دمي«  »احلر���س 
�س��ورة كل املجاهد حممد معو�س، 
ال��ذي �سبق لع العم��ل مع كل من 
اإ�سافة  روراوة، زط�سي وعم��ارة، 
اإىل الالعب ال��دويل ال�سابق حكيم 
م��دان، الباحث ع��ن عه��دة اأخرى 
يف الف��اف، وكذا ن�سيب��ة لغواطي، 
الت��ي كان��ت �سمن طاق��م عمارة، 
ورئي���س رابط��ة اأم البواقي حممد 
غوتي ال�ساعي للع��ودة جمددا اإىل 
الحتادي��ة، بعد جترب��ة اأوىل له مع 
زط�س��ي، كان ق��د ت��وىل خالله��ا 
رئا�سة اللجنة الفيدرالية للتحكيم، 
يف ح��ن تبقى كتلة الن��وادي ممثلة 
يف الطاقم املقرتح من طرف زفيزف 
بكل من عزالدي��ن بن نا�رص، كرمي 
�ستوف، جمال مرب��وط وعز الدين 

اأعراب.
على النقي�س م��ن ذلك، فاإن �رصار 
ح��اول املحافظ��ة على خ��ط �سره 
عند �سبط القائمة، وهو الذي قرر 
دخول ال�سباق بعد تر�سيم روراوة، 
لرتاجع��ه عن فكرة الع��ودة جمددا 
الف��اف، وح�سول��ه على  لرئا�س��ة 
تزكية هذا اجلناح، جعلته يقرر لعب 
ورق��ة التغي��ر اجل��ذري يف الهيئة 
التنفيذية،  مع منح الفر�سة لبع�س 
الدولي��ن ال�سابق��ن، عل��ى غ��رار 
خل�رص بلوم��ي وتاج بن �ساولة، مع 
من��ح اأعل��ى ح�سة م��ن املقاعد يف 
قائمته لكتل��ة ممثلي الن��وادي، يف 
وجود 5 مفو�سن ع��ن الرابطات، 

غالبيتهم من الوجوه اجلديدة.
�سالح فرطــا�س

قوائم املرت�سحني لع�سوية املكتب الفيدرايل
قائمة املرت�سح �رصارقائمة املرت�سح زفيزف

رئي�س وفاق �سطيفعبد احلكيم �رصارممثل �سباب ق�سنطينةجهيد زفيزف
ممثل �سبيبة �سكيكدةخل�رص بلوميلعب منتخب جبهة التحريرحممد معو�س
ممثل وداد تلم�سانتاج بن �ساولةرئي�س رابطة اأم البواقيحممد غوتي
ممثل �سبيبة ال�ساورةحمليلي مامونممثل �سبيبة القبائلحكيم مدان

لعبة دولية �سابقةمييلي بركاينلعبة دولية �سابقةن�سيبة لغواطي
ممثل هالل �سلغوم العيدح�سام بركاترئي�س رابطة البليدة الولئيةعبد احلفيظ فرقاين
ممثل مولودية وهران�رصاك رفيقرئي�س جنم مقرةعزالدين بن نا�رص

ممثل �سباب بلوزدادعرا�س هرادةممثل اأمل الأربعاءكرمي �ستوف
ممثل رابطة عنابة اجلهويةعالء الدين حريدممثل اأوملبي املديةعزالدين اأعراب
رئي�س رابطة الطارفاإليا�س جنديرئي�س رابطة م�ستغامندردور تواتي

رئي�س رابطة الأغواطاأحمد خر�سيرئي�س رابطة برج بوعريريجعبد احلق خبوز
ممثل رابطة بجايةاجلودي عو�سي�سرئي�س رابطة اأدراراجلياليل عيدات
ممثل �رصيع غليزانعثمان �سحبانممثل مولودية اجلزائرمربوط جمال
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الإ�سافيون: نا�رص خدمي � يو�سف عزوز � 
ر�سوان نقادي � لعالم عبد القادر
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r حاتــــــــــــــم/ ب 

تعرف هذه االأيام، �شوارع واأحياء ق�شنطينة حركية كبيرة ليال على غير العادة، بعد خروج عائالت لل�شهر بحثا عن اأجواء منع�شة تن�شيها الحرارة المرتفعة التي ت�شهدها الوالية 
موؤخرا، كما �شاهم توفر و�شائل النقل على غرار الحافالت وكذا الترامواي، في اإعادة الروح بمختلف االأحياء، تزامنا مع االحتفاء بعيد اال�شتقالل و اقتراب عيد االأ�شحى.

تزامنا مع موجة احلر 

توفـــر وسـائـــل النقــــل وفتـــح احملــالت يعيـــدان 
إحياء شــوارع قسنطينــة ليــال

و جاب��ت الن���ر خالل الأي��ام القليل��ة املا�ضية بع�ض 
ال�ضوارع يف و�ضط مدين��ة ق�ضنطينة، اأين وقفت على 
حركي��ة كبرية م��ن طرف عائ��الت و�ضب��اب تواجدوا 
بق��وة يف خمتلف الأماكن ليال، حيث عرفت �ضاحة دنيا 
الطرائ��ف تواجد ح�ضود من العائ��الت متجمعة، وكل 

واحدة فيها ت�ضتمتع بطريقتها اخلا�ضة.
وف�ض��ل بع�ض ال�ضب��اب والعائالت متابع��ة فعاليات 
األع��اب البح��ر الأبي���ض املتو�ض��ط اجلاري��ة يف ولية 
وهران، عرب �ضا�ض��ات عمالقة خ�ض�ضت لهذا الغر�ض 
و و�ضع��ت ب�ضاح��ة اأول نوفمرب ويف حم��ور الدوران 
»لبرياميد«، فيم��ا ف�ضلت عائالت اأخ��رى ال�ضتمتاع 
باحلفالت املقامة يف �ضاحة دنيا الطرائف، حيث اأ�ضفت 
فرق غنائي��ة اأجواء ممتعة جعل��ت احلا�رين يتجاوبون 
بقوة، وين�ضون اليوم املرهق الذي ق�ضوه و�ضط احلرارة 

ال�ضديدة.
 كم��ا اكتظت الكرا�ضي املو�ضوع��ة بحديقة بن نا�ر 
و�ضاحة اأول نوفمرب، بالعائ��الت التي ف�ضلت اجللو�ض 
يف اأجواء هادئة وال�ضتمتاع بن�ضيم الليل بني الأ�ضجار، 
فيم��ا توجهت اأخرى للمح��الت والأك�ضاك املخ�ض�ضة 

لبيع املثلجات وامل�روبات املعدنية والغازية الباردة. 
وزاد حت�ضني املنظر الع��ام للمدينة من اإقبال العائالت، 
بع��د قي��ام بلدي��ة ق�ضنطين��ة بط��الء ج��دران املرافق 
والأماك��ن العامة، م��ع تعليق اأعالم وطني��ة يف اأحياء 
و�ض��ط املدينة بداية م��ن �ضارع بل��وزداد و�ضول اإىل 
�ضاحة اأول نوفمرب، يف اإطار الحتفال بعيد ال�ضتقالل، 
كم��ا مت تزيني اجل�ر العم��الق بعلم عمالق ومثله علق 
بج���ر �ضي��دي را�ض��د، و زادت من جمالهم��ا اأ�ضواء 

باألوان الراية الوطنية.  
وبا���رت املوؤ�ض�ضة العمومية للنق��ل احل�ري و �ضبه 
احل�ري، توف��ري حافالت تعمل يف الفرتة الليلية على 
م�ضتوى املدينة اجلديدة نحو حمطة زعمو�ض بحي باب 
القنط��رة، كما غريت موؤ�ض�ضة »�ضيرتام« امل�ضوؤولة عن 
ت�ضيري خط الرتام��واي بق�ضنطينة، مواقيت النطالقة 
والع��ودة �ضباح��ا ولي��ال، حيث تتي��ح فر�ض��ة التنقل 
للمواطن��ني من واإىل علي منجل��ي ومدينة ق�ضنطينة، 
اإىل غاية ال�ضاعة الواح��دة بعد منت�ضف الليل، وهو ما 

لقى ا�ضتح�ضان ال�ضكان خا�ضة اأن هذه الو�ضيلة تعترب 
املف�ضلة لدى العديد من قاطني علي منجلي.

 و�ضه��دت اأحي��اء و�ض��وارع املقاطع��ة الإداري��ة علي 
منجل��ي حركية منقطع��ة النظري، بخ��روج املئات من 
العائالت لي��ال لق�ضاء حاجاتها من جه��ة وال�ضتمتاع 
بالأجواء املنع�ضة من جهة اأخرى، خا�ضة اأن العديد منها 
كان��ت غايتها الأوىل ه��ي اقتناء امل�ضتلزم��ات مبنا�ضبة 
اق��رتاب عيد الأ�ضحى، وكانت الوجهة الأوىل حمالت 

بيع الألب�ضة. 
وعرفت حمالت بي��ع األب�ضة الأطف��ال اإقبال كبريا من 
طرف العائالت، توا�ض��ل اإىل غاية منت�ضف الليل، يف 
اأج��واء اأعادت للذه��ن احلركية املتع��ود عليها قبل عيد 
الفطر، واكتظت املح��الت الواقعة يف الوحدة اجلوارية 
5 بعل��ي منجلي بالزبائن كما هو احلال مع تلك الواقعة 
يف الطري��ق الراب��ط بني ح��ي 400 م�ضك��ن ومنطقة 
الن�ضاط��ات، وا�ضتجاب��ة لتلك احلركي��ة وا�ضل التجار 

ن�ضاطهم اإىل غاية �ضاعات متاأخرة من الليل. 
وتواج��دت العائالت ب�ضكل مكث��ف مبحالت الإطعام 
ال�ريع التي ت�ضتهر بها املقاطعة الإدارية علي منجلي، 
فيم��ا �ضه��د الطري��ق الرئي�ضي املمتد م��ن مدخل علي 
منجل��ي نحو عيادة بن ق��ادري، حيوية كبرية ل حتدث 
غالب��ا اإل يف اأوقات ال��ذروة، حيث ت�ضبب العدد الكبري 
من املركب��ات يف ت�ضجيل ازدحام م��روري خانق، ممتد 
م��ن ح��ي ال�ضتقالل م��رورا عل��ى ح��ي »الفريمة« ف� 
»كو�ضيدار« و«جيكو« ثم عيادة بن قادري و�ضول اإىل 

مقر املقاطعة الإدارية. 
وع��رف حي الفريم��ة تواجد عدد معترب م��ن العائالت 
من اأجل اقتن��اء املثلجات اأو املاأك��ولت �ضهية املتوفرة 
مبح��الت الإطعام ال�ري��ع، واأدى ذل��ك اإىل عدم توفر 
اأماكن لركن املركبات م��ا �ضكل ازدحاما مروريا، فيما 
عرف م�ضلك »كو�ضي��دار« حيوية اأي�ضا ب�ضبب الإقبال 
الكب��ري لل�ضباب على حمالت بيع الألب�ضة حت�ضبا لعيد 

الأ�ضحى، كما هو احلال مع م�ضلك »جيكو« الذي تدعم 
بعدة حمالت ت�ضغل هذا الن�ضاط.

 ألعاب تستقطب العائالت 
بعلي منجلي

وكانت احلركي��ة اأكرب عند الو�ض��ول اإىل امل�ضاحة املقابلة 
لعي��ادة بن ق��ادري، اأي��ن ا�ضتحدث��ت موؤ�ض�ض��ة »اإيفانام« 
م�ضاح��ات منظم��ة دعمتها باألع��اب لالأطف��ال وكرا�ضي 
جللو���ض العائ��الت، مع بي��ع املثلجات وال�ض��واء باملكان، 
فيم��ا يعر�ض بع���ض ال�ضباب األعابا متمثل��ة يف �ضيارات 
كهربائية من احلج��م ال�ضغري يقودها الأطفال مقابل مبلغ 
يرتاوح بني 50 و100 دج.  واإىل غاية منت�ضف الليل، كان 
ع��دد العائالت معتربا جدا، �ض��واء داخل املرافق الرتفيهية 
اأو بالأر�ضف��ة الرابطة بني الوح��دات اجلوارية على غرار 
املح��ور املمتد بني الوحدة اجلواري��ة 2 مرورا على الوحدة 
13 ث��م 15 و�ضول اإىل 16، اأو بالن�ضبة للجهة املقابلة من 
الوحدة اجلوارية 1 مرورا على 7 ثم 8 و�ضول اإىل الوحدة 

6، وهو الطريق الذي يعرف حيوية كبرية هو الآخر.
وانتع�ضت احلرك��ة يف الوحدات اجلوارية 17 و 19 و 20، 
بعد فت��ح حم��الت جتارية متخ�ض�ض��ة يف بي��ع اللوازم 
املنزلية واملالب�ض وكذلك املثلج��ات التي ت�ضتقطب عددا 

كبريا من العائالت ل�ضاعات متاأخرة من الليل. 
وتعد زواغي من اأكرث املناطق حيوية يف الفرتتني امل�ضائية 
والليلي��ة، بع��د ارتفاع الإقب��ال على امل�ضاح��ات اخل�راء 
الواقعة على م�ضتوى الطريق الرابط بني حي »�ضوناتيبا« 
واملق��ربة، اأي��ن تواج��دت ع���رات العائ��الت يف تل��ك 
الف�ضاءات حمتلة الكرا�ضي الإ�ضمنتية، فيما جلبت اأخرى 
كرا�ض بال�ضتيكية وط��اولت ا�ضتعملت يف تناول وجبة 
الع�ضاء يف اله��واء الطلق.كما ا�ضتغل العديد من ال�ضباب 
واملراهق��ني ه��ذا الإقبال الكب��ري، من اأجل ك��راء مركبات 
كهربائي��ة �ضغ��رية لالأطف��ال، مقاب��ل مبل��غ 100 دينار 
للجول��ة الواحدة، فيم��ا يبيع اآخرون ال�ض��اي واملك�رات 

وامل�روبات املعدنية والغازية واملثلجات.
ويف الطريق املوؤدي اإىل ج�ر »�ضوناتيبا«، يتاح للمواطنني 
ركوب اخليل مقابل مبلغ 100 دينار للجولة الواحدة، كما 
جلب بع�ض ال�ضباب األعابا من اأجل كرائها مثل لعبة القفز 

اأو »الرتامبولني«.

الدرك ي�شع خطة ملراقبة الغابات القريبة من ال�شواطئ بعنابة

طلبات كبرية للحجز بالفنادق و ترقب توافد معترب للمصطافني
ت�ضتع��د ولي��ة عناب��ة، ل�ضتقب��ال اأع��داد هائل��ة من 
امل�ضطاف��ني و ال�ضي��اح بع��د عي��د الأ�ضح��ى و تفرغ 
العائ��الت من التزاماتها، خا�ضة بعد الإعالن عن نتائج 
�ضه��ادة البكالوريا، حيث ت�ض��ري املعطيات امل�ضتقاة من 
ع��دة فنادق بو�ض��ط املدينة و ال�ري��ط ال�ضاحلي، اإىل 
ا�ضتقبال ُحجزات كبرية م��ن فرتة 15 جويلية اإىل غاية 

30 اأوت.
و ر�ض��دت الن�ر من��ذ الفاحت من ج��وان، توافدا لفتا 
لل��زوار عل��ى عنابة، حي��ث اأن اأغل��ب ال�ضواطئ كانت 
ممتلئة، خا�ضة اأي��ام نهاية الأ�ضبوع، كم��ا �ضجع تنظيم 
حرك��ة ال�ض��ري بالكورني�ض و منع الوق��وف و التوقف، 

على زيادة عدد الزوار ب�ضاطئ »�ضابي و ال�ضانكلو«. 
و اأ�ضبح��ت عناب��ة اأك��رث جاهزي��ة مقارن��ة بال�ضنوات 
املا�ضي��ة، ح�ضب مدي��ر ال�ضياحة لولية عناب��ة، تيغره 
كمال، الذي اأكد يف ت�ريح للن�ر، اأن جميع الظروف 
مواتية �ضواء من ناحية الهياكل الفندقية اأو الف�ضاءات 
اخلدماتي��ة و الرتفيهية املتنوعة، حي��ث يوجد 43 فندقا 
قيد اخلدمة، ترتكز اأغلبها بو�ضط املدينة و الكورني�ض، 
يف انتظ��ار افتتاح فن��دق �ضيبو�ض ال��دويل قبل نهاية 
العام اجلاري، بعد تاأجيل فتحه، اإىل جانب فندق »بنيني« 
الذي انتهت به الأ�ضغال و يتواجد يف مرحلة التجهيز. 

و يف �ضياق مت�ضل، توجد 5 موؤ�ض�ضات فندقية يرتقب 
افتتاحه��ا يف �ضن��ة 2023، من بينها فندق��ني يف دائرة 
البوين كاأول موؤ�ض�ضتني فندقيتني تتواجدان باإقليمها و 

اآخ��ر بعني الباردة و 3 فنادق �ضتدخل اخلدمة يف 2024، 
بينها فندق ثاين ب�رادي و اآخر باحلجار.

و يف �ضياق مت�ضل، �ضجلت عديد الوكالت ال�ضياحية 
و منه��ا وكالة »�ضفيي��د«، طلبات كب��رية للحجز لدى 
اخلوا���ض يف املن��ازل املهي��اأة و الفي��الت، حي��ث تكاد 
تغل��ق احلجوزات خا�ض��ة بالإقام��ة الواقع��ة و املطلة 
عل��ى ال�ريط ال�ضاحل��ي مثل طو�ض و ح��ي اخلروبة، 
فيم��ا ترتاوح اأ�ضعار حجز �ضق��ق موؤلفة من 3 غرف، ما 
ب��ني 12 األ��ف و 2500 لليلة الواح��دة، ح�ضب اخلدمات 
املقدم��ة، منه��ا فيالت به��ا م�ضابح و م�ضت��ودع لركن 
ال�ضي��ارات و غريها من المتيازات التي يح�ضل عليها 
امل�ضتاأج��ر و اأغلب هذه ال�ضقق كان��ت حمجوزة يف اأيام 

نهاية الأ�ضبوع.
م��ن جهته��ا و�ضع��ت وح��دات املجموع��ة الإقليمية 
للدرك الوطن��ي بعنابة، خمططا جدي��دا لتاأمني مو�ضم 
ال�ضطي��اف، يرتكز ح�ضب خلية الت�ضال على تكثيف 
الدوري��ات الثابتة املتحركة للوحدات الإقليمية مدعمة 
بف�ضائ��ل الأم��ن و التدخل ع��رب خمتل��ف الأماكن، مبا 
فيها املناطق الغابي��ة و املعزولة التي ت�ضتغل من طرف 
املنحرف��ني عن طريق ت�ضخري فرق خا�ضة كفرقة حماية 
الأح��داث الت��ي �ضرتافق الأطفال يف اأماك��ن الرتفيه و 

الت�ضلية.
و يعم��ل ه��ذا املخط��ط، وفق��ا للم�ضدر، عل��ى تعزيز 
احلماي��ة و املراقبة العامة لالإقلي��م و �ضبكة الطرقات و 

الأماكن التي تعرف تواف��دا كبريا من طرف املواطنني، 
خا�ض��ة و اأن عنابة منطقة �ضياحي��ة ت�ضهد اإقبال كبريا 

من الوليات الأخرى.
كما مت تدعي��م الت�ضكيالت الأمني��ة باإقحام عدد كايف 
م��ن الأفراد لتاأم��ني 13 �ضاطئ م�ضموح ب��ه ال�ضباحة، 
بالإ�ضاف��ة اإىل العت��اد و الو�ضائ��ل التقني��ة و اأف��واج 
�ضينوتقني��ة )كالب مدرب��ة( لإحب��اط اأي حماولة مت�ض 
ب�ضالم��ة و اأمن املواطنني و ممتلكاتهم، مع تاأمني اأماكن 
الراحة و ال�ضتجمام خا�ض��ة ال�ضواطئ، بالإ�ضافة اإىل 
ال�ضهر على التطبيق ال�ض��ارم للتنظيمات و ال�روط 
اخلا�ض��ة بكيفي��ة ا�ضتغ��الل ال�ضواط��ئ و العمل على 
حماربة ال�ضتغالل غري ال�رعي لل�ضواطئ، مع تنظيم 
عملي��ة كراء مواق��ف ال�ضيارات و ك��ذا ال�ضم�ضيات و 
الطاولت و الكرا�ض��ي، بحيث حتفظ للم�ضطاف حقه 

يف جمانية ال�ضواطئ.
و من اأجل ال�ضهر على �ضالمة م�ضتعملي الطريق، فقد 
مت و�ض��ع خمطط خ�ضي�ض��ا لهذا الغر���ض، من خالل 
تكثيف التواجد امليداين عرب النقاط و املحاور لوحدات 
اأمن الطرقات، بالإ�ضافة اإىل احلمالت التح�ضي�ضية، من 
خالل اإر�ضاد و توعية م�ضتعملي الطرقات على وجوب 
احرتام قانون املرور، كما مت الرتكيز على جانب ال�ضحة 
العمومي��ة، بت�ضخ��ري فرقة حماي��ة البيئة عل��ى القيام 
بالوقاية و رفع املخالف��ات املتعلقة بال�ضحة و النظافة 
العمومية.                                                ح�سين دريدح



هذه أسباب نزلة البرد في فصل 
الصيف..

ت�صجل اإ�صابات بنزلت البرد والتهاب الأنف اأو التهاب البلعوم، رغم ارتفاع درجات الحرارة، و اأو�صحت المخت�صة في ال�صحة 
العمومية الدكتورة خديجة بلقا�صمي، اأن نزلت البرد ت�صير اإلى التهابات على م�صتوى الجهاز التنف�صي العلوي، و التهاب الأنف 
)التهاب بطانة الأنف( والتهاب البلعوم الأنفي )التهاب الأنف و البلعوم العلوي(، ومن بين اأعرا�صه العط�س، �صيالن اأو ان�صداد 

الأنف، ال�صعال، التهاب الحلق، ال�صداع، و التعب.

اأعرا���ض  اأن  املخت�ص��ة  اأ�صاف��ت  و 
ن��زالت ال��رد يف ف�ص��ل ال�صيف، 
تك��ون يف اأغل��ب االأحي��ان خفيف��ة 
و ميك��ن اأن ت�صتمر م��ن 07 اإىل 14 
يوما، لكم من ال�رضوري ا�صت�صارة 
الطبي��ب، اإذا ا�صتم��رت االأعرا���ض 
الأك��ر م��ن اأ�صبوع��ن، اأو اإذا كانت 

حادة.
وم��ن اأ�صباب االإ�صابة بنزالت الرد 
وع��ودة ظه��ور فريو�ص��ات ال�صتاء 
جزئيا، خالل ف�صل ال�صيف، ح�صب 
الدكتورة بلقا�صم��ي، رفع اإجراءات 
احلج��ر ال�صح��ي املتعلق��ة بالوقاية 
من فريو���ض كورون��ا، ال�صيما نزع 
االأقنع��ة الواقية يف اله��واء الطلق، 
كما اأن العودة اإىل احلياة االجتماعية 
مث��ل ك��رة التجمع��ات الكبرية و 
العائلي��ة، عل��ى غ��رار  املنا�صب��ات 
االأعرا�ض وحفالت اخلتان واخلطوبة 
االأماك��ن  يف  والتجم��ع  وغريه��ا، 
العامة املزدحمة، وما اإىل ذلك، توؤدي 
اإىل التق��ارب و االحتكاك باالآخرين، 

وبالتايل انت�صار الفريو�صات.
كم��ا اأن نق���ض كف��اءة جه��از 

املناعة، اأحد اأ�صباب االإ�صابة بنزالت 
ال��رد خ��الل ف�ص��ل ال�صي��ف، من 
جه��ة اأخرى، ف��اإن التعر���ض املفرط 
الأجه��زة تكييف اله��واء واملروحات 
خ��الل ال�صيف، يت�صب��ب يف نزالت 
ال��رد،  ويف ذات ال�صياق اأو�صحت 
الدكت��ورة بلقا�صم��ي، اأن التغريات 
الكب��رية يف درجات احل��رارة توؤدي 
اإىل ت�صخن االأغ�صية املخاطية، حيث 

تتمدد االأوعية الدموية عندما يكون 
اجلو حارا ، وعلى العك�ض من ذلك ، 

تنقب�ض عندما يكون اجلو باردا.
واأ�ص��ارت املخت�صة، اأن نزالت الرد 
تختفي ع��ادة من تلقاء نف�صها، حيث 
اأن اجل�ص��م يق�ص��ي عل��ى الفريو�ض 
ب�صكل طبيعي، كم��ا ت�صاعد بع�ض 
االأعرا���ض  تخفي��ف  يف  االأدوي��ة 
غري املريح��ة، مث��ل »بارا�صيتامول« 

ال��ذي يخف��ف احلم��ى وال�ص��داع، 
حمذرة من ا�صتخ��دام  العقاقري غري 
ال�صتريويدي��ة امل�ص��ادة لاللتهابات 
، مث��ل »اإيبوبروف��ن« و »اأ�صبريين« 
، باالإ�صاف��ة اإىل مزيالت االحتقان، 

دون ا�صت�صارة طبية.
و تن�ص��ح املتحدث��ة باإتب��اع عادات 
�صحي��ة ميكن اأن تع��زز التعايف من 
نزالت الرد، من بينها غ�صل اليدين 
جيدا بامل��اء وال�صابون ملن��ع انت�صار 
اجلراثي��م، وترطي��ب اجل�ص��م جي��دا 
ب���رضب ما ال يقل ع��ن لرت و ن�صف 
من امل��اء يوميا، وا�صتخ��دام املناديل 
الورقي��ة عن��د العط���ض وال�صعال، 
والتخل�ض منها مبا���رضة، للحد من 
خط��ر انت�ص��ار املر���ض، كم��ا يجب 
اإتب��اع نظام غذائ��ي �صحي يحتوي 
على العنا���رض الغذائية ال�رضورية 
للج�صم، مب��ا فيها احلدي��د و فيتامن 
الفيتامين��ات  اإىل  باالإ�صاف��ة  »ج«، 
واملعادن، مع تف��ادي م�صادر التوتر 
والقلق، واخلل��ود اإىل الراحة والنوم 

الكايف. 
�سامية �إخليف

23 lالصحة والسالمة

متهل! 

حـمــايــة �ل�ســــيــارة 
من حــر�رة �ل�سيف

ق��ال امليكانيك��ي م�صطفى ناي��ت يو�ص��ف للن�صر، اإن 
لكل مو�صم اآثاره عل��ى ال�صيارة   و اآثار ف�صل ال�صيف 
تك��ون �صدي��دة ب�صكل خا���س، لذلك م��ن ال�صروري 
اتخ��اذ اإجراءات وقائي��ة حلماية املركبة م��ن اأ�صعة 
 ال�صم���س، و احلف��اظ على جم��ال هيكله��ا اخلارجي 
و حت��ى الداخلي، و تفادي تكالي��ف اإ�صالح الأجزاء 

املت�صررة من احلرارة ال�صديدة. 
ين�صح املتحدث، ب�صرورة ا�صتخ��دام الغطاء الواقي 
للحف��اظ على طالء و ملعان هي��كل ال�صيارة من اأ�صعة 
ال�صم���س احلارقة خالل ف�ص��ل ال�صيف، و ميكن من 
حماية الأجزاء البال�صتيكية اخلارجية والداخلية 
م��ن التل��ف، كم��ا اأن الغط��اء امل�صن��وع م��ن القما�س، 
يتنا�ص��ب م��ع حج��م ال�صي��ارة دون خد�صه��ا، و ميكن 
و�صع��ه ب�صهول��ة، و حت��ى اإذا هطلت الأمط��ار، فاإنه 

مينع ركود املاء، و بالتايل ي�صمن عزل الرطوبة.
كم��ا ين�ص��ح بو�ص��ع ع��ازل اأ�صع��ة ال�صم���س للزجاج 
الأمام��ي لل�صي��ارة،  للح��د من زيادة درج��ة احلرارة 
داخ��ل املركب��ة، كم��ا اأن ذات القطع��ة حتم��ي لوحة 
القيادة واملقود من الت��اآكل، ح�صب املتحدث، مو�صحا 
اأن املظهر الف�ص��ي الالمع لعازل اأ�صعة ال�صم�س، الذي 
يتوف��ر باأحج��ام تنا�ص��ب خمتلف املركب��ات، ي�صاعد 
عل��ى انعكا�س الأ�صع��ة فوق البنف�صجي��ة،  لذلك من 
املهم و�صعه ف��وق ال�صطح اخلارجي للزجاج الأمامي 

للمركبة.
و يدع��و املتحدث اإىل تغطية مق��ود ال�صيارة بقطعة 
م�صنوع��ة م��ن ال�صيليك��ون، اأو من اجلل��د، حلمايته 
من الأ�صعة فوق البنف�صجي��ة، لأنه معر�س لل�صم�س 
اأح��د  يعت��ر  املق��ود  اأن  اإىل  م�ص��را  دائ��م،  ب�ص��كل 
الأجزاء التي ي�صتخدمها ال�صائق، ول ي�صتغني عنها 
يف خمتلف رحالته، لذلك م��ن ال�صروري املحافظة 
عليه، و تفادي تلفه وتغيره الذي قد يكون مكلفا.
وميك��ن اأي�ص��ا اأن تتل��ف الأ�صع��ة ف��وق البنف�صجي��ة 
مقاعد ال�صي��ارة، �صواء كانت م�صنوع��ة من اجللد اأو 
من القما�س، اإذ ميك��ن اأن تفقد لونها ب�صبب تعر�صها 
اليوم��ي لل�صم���س، وبالتايل ف��اإن الأغطي��ة الواقية 
للمقاعد وم�صاند الراأ�س، هي احلل الأف�صل للحفاظ 
عليها.                                                                                    �سامية �إخليف 

 دجاج م�شوي
يف الفرن مع البطاطا

uاملقادير
- 04 حبات بطاطا مق�رضة 

و مقطعة و مقلية 
- ن�صف كوب ماء 

-ن�ص��ف ملعق��ة �صغ��رية 
بهارات م�صكلة 

-ن�ص��ف ملعق��ة �صغ��رية 
فلفل اأ�صود 

-دجاجة منظفة و مقطعة 
- 03مالع��ق كب��رية زيت 

نباتي 
- ملعقتان كبريتان ع�صري 

ليمون 
-ملعقة �صغرية ملح

uطريقة التح�صر
� نتبل قطع الدجاج بع�صري 

الليم��ون، واملل��ح، والفلفل 
والبه��ارات  االأ�ص��ود، 
ث��م  الزي��ت  و  امل�صكل��ة، 

ن�صعها يف �صينية فرن.
كمي��ة  فوقه��ا  ن�صك��ب   �
امل��اء، و ن��وزع فوقها قطع 

البطاطا املقلية. 
بورق  ال�صيني��ة  نغط��ي   �
األيمين��وم  ورق  و  الطب��خ 
وندخله��ا اإىل ف��رن �صاخن 
م�صبقا، حرارته 200 درجة 
مئوي��ة ملدة �صاع��ة اأو حتى 
التاأكد من ن�صج املكونات.

� نخرج ال�صينية من الفرن 
ونقدم الطبق وهو �صاخن.

م�شـــــــروب الليمـــــــون مع الربتـــــقال 
الهنــــــــــــدي

uاملقادير
-ليمونة  

-ملعقة �صغرية قرفة 
-حبة برتقال هندي

-ملعق��ة �صغ��رية مب�صور 
زجنبيل 

-ع�صري تفاحة 
ع�ص��ل  كب��رية  -ملعق��ة 

طبيعي 
-كوب نعناع مغلي 

-ن�صف لرت ماء مغلي
uطريقة التح�صر

� نق���رض الرتق��ال الهندي 
من  ونتخل���ض  والليم��ون 
البذور، ثم ن�صعهما يف ماء 
�صاخن ملدة 5 دقائق، ثم  يف 

اخلالط الكهربائي.
قرف��ة  ملعق��ة  ن�صي��ف   �
كب��رية  وملعق��ة  �صغ��رية 
تفاحة  الع�صل وع�صري  من 
وملعق��ة مب�ص��ور زجنبيل 

وك��وب نعناع مغلي ومنزج 
جيدا املكونات.

يف  امل���رضوب  ن�صك��ب   �
اأكواب و نقدمه فورا.

اخلمي�س 7  ج�����ويلية  2022م 
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ف�شار بالثوم والأع�شاب العطرية
uاملقادير
-كوب ذرة

-ملح، ح�صب الرغبة
-ثوم بودرة

-فلفل اأ�صود
-زعرت جمفف

-اإكليل جبل جمفف
-ملعقة زبدة

uطريقة التح�صر
� ن�صخ��ن الزب��دة يف قدر عمي��ق، ثم ن�صيف 
اإكلي��ل اجلب��ل و الزع��رت و الث��وم و الفلف��ل 

االأ�صود و نحرك املكونات.
� ن�صيف الذرة و امللح، ونحرك جيدا.

� نغطي القدر ونرتكه عل��ى نار هادئة، حتى 
ين�صج الف�صار«بوب كورن«، ثم نقدمه.
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تدعو الن�شر اأ�شحاب الأك�شاك 
بوليات ال�شرق  اإىل تبليغها 
ب�شاأن اأي تذبذب اأو تاأخر يف 

توزيع اجلريدة، كما تدعو 
اأ�شحاب الأك�شاك اجلديدة اإىل 

الت�شال لت�شجيل طلباتهم على 
الرقمني: 

 - 0660376223-
-0660376045

شكرا على تعاونكم

إعالن إلى أصحاب األكشاك

اخلمي�س 7  جويلية  2022م  / 8 ذو احلجة 1443هـ

اأفرزت عملية القرعة الخا�شة بم�شابقة الن�شر الكبرى »رم�شان2022«، التي جرت اأم�س، بمقر 
جريدة الن�شر، اأ�شماء الفائزين الخم�شة بجوائز الم�شابقة التي ر�شدت لها جوائز قيمة.

واأ�رضف على عملية القرعة املح�رض 
الق�صائ��ي الأ�صتاذ حمم��د ال�صالح 
طكو�ش، وكانت نتائج القرعة على 

ال�صكل التايل:
فركو���ش  الأوىل:  rاجلائــزة 
جم��ال الدين من ق�صنطينة، وتتمثل 
يف مطب��خ ع���رضي بج��ودة عالية 
 مق��دم م��ن ط��رف موؤ�ص�ص��ة �صافا

.)CHAVHA (
rاجلائــزة الثانيــة: كرمية ن�صتة 
م��ن ق�صنطينة، وتتمث��ل يف تاأثيث 
كام��ل وفاخ��ر لل�صال��ون تقدم��ه 

.)IDECO (موؤ�ص�صة اإيديكو
بلعلم��ي  الثالثــة:  rاجلائــزة 
خمي�ص��ي من �صطي��ف، وتتمثل يف 
طق��م من الذه��ب تقدم��ه موؤ�ص�صة 

.)PALAIS D'OR( بايل دور
rاجلائــزة الرابعــة: نقا���ش غادة 
م��ن ميل��ة، وتتمثل يف غرف��ة نوم 

تقدمها موؤ�ص�صة اإيجي برو

.)HYGIE PRO(
اخلام�شة:جميل��ة  rاجلائــزة 
بلعط��ار من بلدية اخل��روب بولية 
اإقام��ة  يف  وتتمث��ل  ق�صنطين��ة، 
ل�صخ�صني كامل��ة التكاليف بجناح 
فاخ��ر، مقدمة م��ن فن��دق اخليام 

بق�شنطينة.
جتدر الإ�صارة، اإىل اأن اأ�صئلة امل�صابقة 

ا�صتم��رت طيل��ة �صه��ر رم�صان ، 
واأعي��د ن�رضها تلبي��ة ملطالب القراء 
الذين مل يتمكنوا من احل�صول على 
بع�ش الأع��داد، وتهدف الن�رض من 
خالل ه��ذه امل�صابقة اإىل جانب ربط 
ج�ص��ور ثقة م��ع قرائه��ا، اإىل ن�رض 
بالتاريخ  والتعريف  العام��ة  الثقافة 

الوطني و�صناعه. 

زهري بوزيد حمافظ مهرجان 
اللـــه ذمة  جاز" يف  "دميا 

ت��ويف اأم���ش الأربع��اء، حماف��ظ املهرج��ان ال��دويل 
للج��از بق�صنطينة، زه��ر بوزيد، عن عم��ر 50 �صنة، 
اإث��ر تعر�صه لوعك��ة �صحية مفاجئ��ة يف منزله بحي 
الزيادية.الفقي��د ت��رك زوجة و 4 اأطف��ال، وقد ووري 
الرثى ع�رض اأم�ش يف مقربة زواغي، بعد اإلقاء النظرة 
الأخ��رة عليه بق�رض الثقافة مال��ك حداد، و�صط حالة 

�صدمة بني اأ�صدقائه وزمالئه.
ويعد زهر بوزيد، خري��ج العلوم القت�صادية بجامعة 
الإخ��وة منت��وري، م��ن الوج��وه الت��ي �صاهم��ت يف 
الن�ص��اط الثق��ايف بق�صنطينة يف بداي��ة الت�صعينيات، 
حي��ث �صارك يف تاأ�صي�ش جمعي��ة »هول« التي جمعت 
ع��ددا م��ن الطلبة املحب��ني للمو�صيق��ى الع�رضية، ثم 
فرق��ة »كارتيديام«، قب��ل اأن يوؤ�ص�ش مع جمموعة من 
اأ�صدقائ��ه جمعي��ة »ليما« التي ب��ادرت يف ما بعد اإىل 
تاأ�صي���ش »دميا جاز« �صن��ة 2004، والذي اأ�صبح يف ما 
بعد اأحد اأبزر الأح��داث الفنية بق�صنطينة، وقد نظمت 
طبعته ال�صابعة ع�رض �صهر ماي الفارط بعد غياب دام 
�صنتني ب�صبب جائحة كورونا.الفقيد �صاهم كمدير فني 
يف عدة مهرجان��ات، من بينها مهرجان الأدب وكتاب 
ال�صباب وك��ذا الطبعة الدولية ملو�صيقى الديوان، كما 
�صارك يف برجمة وتنظيم التظاهرات الثقافية الكربى، 
على غ��رار املهرجان الثق��ايف الإفريق��ي الثاين الذي 
نظ��م يف اجلزائر العا�صمة �صن��ة 2009، وكذا تظاهرة 
ق�صنطين��ة عا�صمة الثقافة العربي��ة �صنة 2015. وقد 
ن���رضت وزيرة الثقاف��ة والفنون، �صوري��ة مولوجي، 
ر�صال��ة تعزي��ة لعائلة الفقي��د، فيما عرب رفق��اوؤه عن 
حزنه��م ال�صديد وقالوا اإن الوفاة �صكلت �صدمة كبرة 
خا�صة اأنها تاأتي بعد فقدان اثنني اآخرين من موؤ�ص�صي 
»دمي��ا جاز«، وهما عزيز جمام يف 2005 وعادل مرو�ش 

يف 2017.
ق.م

خالل عملية القرعة التي جرت اأم�س

 الإعالن عن اأ�سماء الفائزين مب�سابقة 
الن�سر الكربى »رم�سان 2022«

جيجل

انت�سال جثة غريق بال�ساطئ 
ال�سخري »الكاريار« 

عثـرت فرق احلمايــة املدنية بجيجل، على جثة 
�شــاب غريــق علــى بعــد 150 مــرا مــن ال�شاطــئ 
ال�شخــري »الكاريار«، بعمــق 10 اأمتــار. ال�شحية 
املتوفى مــن جن�س ذكر، يبلغ مــن العمر 37 �شنة، 

ينحدر من بلدية الأمري عبد القادر.
و ح�شــب ذات امل�شالح، فقد تدخلت فرق الغط�س 
التابعــة للوحدة البحرية للحمايــة املدنية بجن 
الن�شــف  و  اخلام�شــة  ال�شاعــة  حــدود  يف  جــن، 
�شباحــا، يف عمليــة البحــث عــن الغريــق املفقود 
يف البحــر منذ، م�شــاء اأم�س، بعــد عملية مت�شيط 
و بحــث، مكنــت الغطا�شني من العثــور على اجلثة 
علــى بعــد 150 مــرا مــن ال�شاطئ ال�شخــري و يف 

عمق 10 اأمتار . 
يذكر باأن م�شالــح احلماية املدنية، �شرعت، ليلة 
اأول اأم�ــس، يف البحث عــن غريق مفقود بال�شاطئ 

ال�شخري »الكاريار« بجيجل.
و ح�شــب ذات امل�شالح، فاإنه و على اإثر بالغ جندة 
تقــدم به اأهل �شاب ينحدر من بلدية الأمري عبد 
القــادر، حــول فقدان ابنهــم البالغ مــن العمر 37 
�شنــة، يف البحــر بعد دخولــه، اأم�شيــة اأول اأم�س، 
مل  و  الكاريــار  ال�شخــري  ال�شاطــئ  يف  لل�شباحــة 
يظهــر لــه اأي اأثــر، لتتدخــل اإ�شعافــات الوحــدة 
الرئي�شيــة للحمايــة املدنيــة يف حــدود ال�شاعــة 
40 د، يف عمليــة البحــث يف حــواف ال�شاطئ  23 و 
ال�شخري الكاريار.                                                 كـ.طويل 

ت�سوير: �سريف قليب
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