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الفريق اأول �سنقريحة يعتربها لبنة اأخرى يف ال�سناعة الع�سكرية

قام رئي�ش اأركان الجي�ش الوطني ال�سعبي، الفريق اأول ال�سعيد �سنقريحة، اأم�ش ال�سبت، بزيارة عمل وتفتي�ش اإلى الموؤ�س�سة الوزارية لالحتياط العام للذخيرة بالناحية الع�سكرية الأولى، 
اأين اأ�سرف على تد�سين وحدة تحييد الذخيرة بالجلفة، والتي اأكد اأنها »�ست�سكل، بال �سك، لِبنة اأخرى من لبنات ن�سيجنا ال�سناعي الطموح والواعد«. 

تد�شني وحدة لتحييد الذخرية باجللفة

�ص 6

n    Site internet: http://www.annasronline.dz - E-mail: annasr.journal@gmail.com الأحد  7 اأوت  2022 م /9  محرم  1444 هـ      -    n العدد :  n    -     16897الثمن : 10 دج

�ص   11

اإ�شرائيل توقع مذبحة جديدة يف غزة
lفعاليات مغربية: التطبيع مع الكيان ال�شهيوين �شراكة كاملة يف جرائمه

املدر�سة العليا لالأ�ساتذة بق�سنطينةاجلزائر تدين وتدعو حلماية الفل�سطينيني

طلب على الإجنليزية والإعالم الآيل 
ومعدلت قبول ل تقل عن 15

�سجلــت معدلت القبول في المدر�سة العليــا لالأ�ستاذة بق�سنطينة، 
ارتفاعــا رغــم اختالفها من تخ�س�ش اإلى اآخر ومــن مادة اإلى اأخرى 
وح�ســب الوليات، وكانت مادتا الإعــالم الآلي والنجليزية الأكثر 

طلبا من طرف الراغبين في التكوين بالمدر�سة.

ن�سف اأندية املحرتف "هاجرت" للتح�سري

الرتبـــــ�ص يف اخلـــارج "مو�شــــة" 
بحاجــــة ملراجعـــة !

  اأزقة مهجورة وجتار ل ين�سطون اإل نهارا

ق�شنطينـــــة القدميـــــة تتحــّول 
اإىل مدينــــة "اأ�شبـــــاح"!

تفقــد ق�سنطينــة القديمــة 
كل عام، مزيدا مــن قاطنيها 
الذيــن ُرحلــوا اإلــى الأقطاب 
ال�سكنية الجديدة اأو اختاروا 
النتقــال اإليهــا، فقد تحولت 
مــن  مجموعــة  اإلــى  اليــوم 
الأحيــاء والأزقــة ال�ساغــرة 
ومناطق �سبــه مهجورة، تكاد 
الحركة التجارية تنعدم بها 

م�ساء.
خرباء يوؤكدون اأن الو�سعية احلالية ل تدعو للقلق ويحثون على الوقاية

متحّور كورونا اجلديد اأقل عدوى واملطلوب حماية الفئات اله�شة
اأكــد خبــراء في ال�سحــة اأن الو�سعيــة الوبائية الحاليــة الناجمة عن النت�ســار المحدود للمتحــور الجديد "BA.5 " فــي بالدنا، ل تدعو 
للقلــق، مقارنــة بالو�سع ال�سائد في العديد من بلدان العالم، التي ينت�سر فيها ذات الفيرو�ش المتحور عن " اأوميكرون " ب�سكل �سريع مخلفا 

عددا كبيرا من الإ�سابات.

روبورتاج
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�أبو�ب مفتوحة على �ل�سحة �لع�سكرية 
بامل�ست�سفى �ملركزي للجي�ش 

اإطـــالع ال�شباب على فر�ص 
و�شــــروط االنخـــــــراط 

يف �شفــــوف اجليــ�ص 

مل�صالح  املركزي��ة  املديري��ة  نظمت 
ال�صحة الع�ص��كرية، اأم�س ال�صبت، 
للجي���س  املرك��زي  بامل�صت�ص��فى 
»الدكت��ور حممد ال�ص��غري نقا�س« 
بع��ن النعج��ة باجلزائر العا�ص��مة، 
اأبوابا مفتوحة على م�صالح ال�صحة 
باملهام  التعريف  الع�ص��كرية بهدف 
امل�ص��ندة اإليه��ا ومتك��ن املواطن��ن 
من االطالع عل��ى فر�س و�رشوط 
اجلي���س  �ص��فوف  يف  االنخ��راط 

الوطني ال�صعبي.
وخ��الل اإ�رشاف��ه على افتت��اح هذه 
االأب��واب نيابة عن املدي��ر املركزي 
بوزارة  الع�صكرية  ال�صحة  مل�صالح 
حمم��د  الل��واء  الوطن��ي،  الدف��اع 
الب�ص��ري �ص��ويد، األقى املدي��ر العام 
للم�صت�صفى املركزي للجي�س، اللواء 
وراد املنت���رش، كلم��ة اأك��د فيها اأن 
هذه التظاهرة االإعالمية تعد »حلقة 
و�ص��ل ب��ن املواط��ن وموؤ�ص�ص��ته 

الع�صكرية«.
واأو�ص��ح اأن هذه االأب��واب املفتوحة 
ته��دف اإىل »فتح قن��وات االت�صال 
املبا�رش وتدعي��م االت�صال اخلارجي 
من خ��الل التق��رب م��ن اجلمهور، 
ال�صب��اب ومتكينه��م  فئ��ة  خا�ص��ة 
من االط��الع عل��ى كل املعلومات 

الوافي��ة ع��ن خمتل��ف ت�صكيالت 
الع�صكرية واملهام  ال�صحة  م�صالح 
امل�صن��دة اإليه��ا، اإىل جان��ب فر���س 
و���رشوط االنخ��راط يف �صف��وف 

اجلي�س الوطني ال�صعبي«.
التظاه��رة  ه��ذه  �صت�صم��ح  كم��ا 
وراد—ب���  الل��واء  --ي�صي��ف 
»التعري��ف ب��دور ومه��ام ال�صحة 
الع�صكري��ة يف زخم امله��ام النبيلة 
للجي���س الوطني ال�صعب��ي، �صليل 
جي���س التحري��ر الوطن��ي، وتثمن 
الدور الذي تلعبه م��ن اأجل �صمان 
التغطية ال�صحي��ة والتكفل الطبي 
باأف��راد اجلي���س الوطن��ي ال�صعب��ي 
وذوي احلق��وق وحت��ى املواطن��ن، 
وذلك بالتدخل عن��د احلاجة لتدعيم 
قطاع ال�صح��ة العمومي��ة، خا�صة 
النائي��ة  املناط��ق  م�صت��وى  عل��ى 
واملعزول��ة، وفقا لتعليم��ات القيادة 

العليا للجي�س الوطني ال�صعبي«.
وباملنا�صب��ة، تلقى عدد من التالميذ 
الناجح��ن يف �صه��ادة البكالوري��ا 
الذي��ن اأقبل��وا على ه��ذه التظاهرة، 
�رشوحات وافية حول مهام ال�صحة 
بهذا  االلتحاق  الع�صكرية وكيفي��ة 

االخت�صا�س. 
واج

�لفريق �أول �سنقريحة ي�سرف على  تد�سينها باجللفة ويوؤكد  

وحـــــدة حتييـــد الذخيـــرة لبنة اأخـــرى 
لن�شيــــجنا ال�شــــناعي 

قام رئي�ش �أركان �لجي�ش �لوطني �ل�سعبي، �لفريق �أول �ل�سعيد �سنقريحة، �أم�ش �ل�سبت، بزيارة عمل وتفتي�ش �إلى �لموؤ�س�سة 
�لوز�رية لالحتياط �لعام للذخيرة بالناحية �لع�سكرية �لأولى، �أين �أ�سرف على تد�سين وحدة تحييد �لذخيرة بالجلفة، 

و�لتي �أكد �أنها »�ست�سكل، بال �سك، لِبنة �أخرى من لبنات ن�سيجنا �ل�سناعي �لطموح و�لو�عد«. 

و اأفاد بيان ل��وزارة الدفاع الوطني، 
اأن ه��ذه الزي��ارة تن��درج يف اإط��ار 
االإنتاجي��ة  ال�صال�ص��ل  »تو�صي��ع 
ال�صعبي، ال�صيما  الوطن��ي  للجي�س 
يف جمال ا�صرتج��اع ور�صكلة املواد 
التي حتتاجها املوؤ�ص�صات ال�صناعية 
الع�صكري��ة االأخ��رى وك��ذا تطوير 
ط��رق حتيي��د الذخ��رية، مم��ا ي�صمح 
باملحافظ��ة على املحي��ط وتقلي�س 
ال�صعب��ة  بالعمل��ة  التكالي��ف 
والتخفيف م��ن التبعية للخارج يف 

جمال املواد االأولية«.
بع��د مرا�ص��م اال�صتقب��ال، ورفق��ة 
االأوىل  الع�صكري��ة  الناحي��ة  قائ��د 
واملدي��ر املرك��زي للعت��اد ومديرين 
الوطني  الدف��اع  ل��وزارة  مركزين 
واأركان اجلي���س الوطن��ي ال�صعبي، 
باإط��ارات  اأول  الفري��ق  التق��ى 
املوؤ�ص�ص��ة  م��ن  كل  وم�صتخدم��ي 
الوزاري��ة لالحتياط الع��ام للذخرية 
ووح��دة حتييد الذخ��رية، حيث األقى 
كلم��ة توجيهية اأك��د يف بدايتها اأن 
»وح��دة حتيي��د الذخ��رية �صت�صكل 

لبن��ة اأخ��رى م��ن لبن��ات الن�صي��ج 
ال�صناعي الطموح والواعد للجي�س 
الوطني ال�صعب��ي، وذلك متا�صيا مع 
النظ��رة اال�صت�رشافية لل�صيد رئي�س 
للقوات  االأعلى  القائ��د  اجلمهورية، 

امل�صلحة، وزير الدفاع الوطني«.
وقال يف ه��ذا ال�ص��دد: »بداية، اأود 
الكب��رية  �صعادت��ي  ع��ن  اأع��ر  اأن 
رح��اب  يف  الي��وم،  بالتواج��د، 
املوؤ�ص�ص��ة الوزارية لالحتياط العام 
للذخ��رية واالإ�رشاف به��ذه املنا�صبة 
عل��ى تد�صن وحدة جدي��دة ت�صاف 
اإىل �صل�صل��ة املوؤ�ص�ص��ات االإنتاجية 
للجي�س الوطني ال�صعبي، هي وحدة 
حتييد الذخرية، والتي �صت�صكل، بال 
�صك، لبنة اأخرى من لبنات ن�صيجنا 

ال�صناعي الطموح والواعد«.
يف ه��ذا ال�صياق --ي�صي��ف الفريق 
النظ��رة  م��ع  »ومتا�صي��ا  اأول-- 
رئي���س  لل�صي��د  اال�صت�رشافي��ة 
للقوات  االأعلى  القائ��د  اجلمهورية، 
امل�صلح��ة، وزي��ر الدف��اع الوطني، 
الرامي��ة جلع��ل �صن��ة 2022 �صن��ة 

فق��د  بامتي��از،  اقت�ص��ادي  اإق��الع 
�صعين��ا اإىل جت�صي��د ه��ذا التوج��ه 
اال�صرتاتيج��ي ع��ر خل��ق التكامل 
املطل��وب ب��ن خمتل��ف الوح��دات 
االإنتاجي��ة للجي�س الوطني ال�صعبي 
من خالل ا�صتح��داث فروع اإنتاجية 
جديدة ت�صهم يف املجهود ال�صناعي 
ويف  ال�صعب��ي  الوطن��ي  للجي���س 
�صمان التموين الذات��ي ملوؤ�ص�صاتنا 
االأخ��رى باملواد االأولي��ة، خ�صو�صا 
الناجتة ع��ن الر�صكلة واال�صرتجاع، 
وذلك بهدف رفع القدرات االإنتاجية 
وتر�صي��د  الع�صكري��ة  للموؤ�ص�ص��ة 

وعقلنة النفقات«.
اأن  اأول عل��ى  كم��ا �ص��دد الفري��ق 
»اخلط��وات الكب��رية التي م��ا فتئ 
يقطعه��ا اجلي�س الوطن��ي ال�صعبي، 
�صلي��ل جي���س التحري��ر الوطن��ي، 
واالأ�صع��دة،  املج��االت  كاف��ة  يف 
مل ت��اأت م��ن ع��دم، بل ه��ي وليدة 
ا�صرتاتيجية مدرو�صة �صعت القيادة 
العليا الإعماله��ا بحر�س �صديد من 
اأجل توفري كافة الظ��روف املنا�صبة 

التكتيكي��ة  بالق��درات  لالرتق��اء 
والعملياتية وحتى االإنتاجية جلي�صنا 
وتثبيت مقوم��ات القدرة واجلاهزية 
لديه وتوط��ن م�صبب��ات القوة يف 
�صفوف��ه وتوفري ���رشوط وعوامل 

الوفاء باملهام النبيلة املوكلة اإليه«.
اأن  اإىل  ال�صي��اق  ه��ذا  يف  ولف��ت 
االأهداف املذكورة »حتت��اج بالتاأكيد 
اإىل توحيد جهود اجلميع لتحقيقها«.

اأركان  رئي���س  كان  ذل��ك،  وقب��ل 
اجلي�س الوطن��ي ال�صعبي قد ا�صتمع 
اإىل عر���س وجيز عن ه��ذه الوحدة 
اجلدي��دة من تق��دمي قائده��ا، متحور 
امله��ام  وخمتل��ف  هيكلته��ا  ح��ول 

املوكلة لها.
اأول  الفري��ق  ق��ام  ذل��ك،  وعق��ب 
بتفق��د وتفتي���س خمتل��ف ور�صات 
االإنتاج، على غ��رار ور�صة تفكيك 
الذخ��رية وغرف��ة التحك��م وور�صة 
دم��ج و�صح��ق ال�صحن��ات الدافعة 
وور�ص��ة ت�صنيع القوال��ب املتفجرة 
باالإ�صافة  املتفج��ر،  الهالم  وور�صة 
احل��راري  التدم��ري  م�صبك��ة  اإىل 
العنا���رش  ا�صرتج��اع  وور�ص��ة 
املعدني��ة، حيث »تاب��ع باهتمام كبري 
�رشوح��ات وافية حول مراحل حتييد 
وا�صرتج��اع ور�صكلة خمتلف اأنواع 
الذخرية وكذا التجهيزات واملعدات 
اإطارات  قدمه��ا  لذلك،  امل�صتعمل��ة 

وم�صوؤولو هذه الور�صات«.
كما اغتنم هذه املنا�صبة حلث م�صريي 
واإطارات وعم��ال هذه الوحدة على 
»ب��ذل كل ما يف و�صعه��م من اأجل 
االرتقاء باملهام املوكلة اإىل امل�صتوى 
املطلوب واأن ي�صهروا على املحافظة 
على ه��ذا املك�صب اله��ام«، وفقا ملا 

ت�صمنه امل�صدر ذاته.
ق.و

خرب�ء يوؤكدون �أن �لو�سعية �لوبائية �حلالية ل تدعو للقلق

املتـــــحور " BA.5  " اأقـــــل عــــــدوى واملطلـــــوب حمايــــــة الفــــئات اله�شــــة
mيجـــــــب الـــــــــعودة الطوعيــــــــة الحـــــــرتام التدابــــــــري الوقائــــــية 

�أكــد خــرب�ء يف �ل�سحــة �أن �لو�سعيــة 
عــن  �لناجمــة  �حلاليــة  �لوبائيــة 
�لنت�ســار �ملحــدود للمتحــور �جلديــد 
للقلــق،  " يف بالدنــا، ل تدعــو   BA.5"
مقارنــة بالو�سع �ل�سائــد يف �لعديد من 
بلــد�ن �لعــامل، �لتــي ينت�ســر فيها ذ�ت 
�لفريو�ــش �ملتحــور عــن " �أوميكــرون " 
ب�ســكل �سريــع خملفــا عدد� كبــري� من 

�لإ�سابات.
ويف ه��ذا ال�ص��دد اأكد الروفي�ص��ور كمال 
جنوح��ات رئي���س اجلمعي��ة اجلزائري��ة لعلم 
املناع��ة ورئي�س املخر املرك��زي مل�صت�صفى 
رويبة بوالية اجلزائر، اأن منحنيات االإ�صابة 
بهذا املتحور يف بالدنا ال تدعو للقلق، بحيث 
اأن ع��دد امل�صابن الذي��ن ت�صتدعي حالتهم 
ال�صحي��ة اال�صت�صفاء قليل جدا واأغلبهم من 
كبار ال�ص��ن، موؤكدا باأنه "ال ميكن القول اأننا 
على اأعتاب موجة خام�صة يف ظل وجود بن 
2 اإىل 3 مر�ص��ى يف امل�صت�صفيات"، كما اأن 
الو�صع الوبائي غري خطري وال ي�صكل حاليا 
اأي حت��د لل�صحة العمومية �صيما اإذا و�صعنا 
يف عن االعتبار اأن عدد الذين ق�صوا ب�صبب 
هذا الوباء يف م��دة اأربعة اأ�صهر ال يتعدى 3 
اأ�صخا���س، مقاب��ل املئ��ات يومي��ا بالبلدان 

الغربية.
كم��ا اأكد الروفي�صور جنوحات يف ت�رشيح 
للن�رش، اأن اأعرا�س االإ�صابة باملتحور اجلديد، 
اأق��ل خطورة من تلك التي ارتبطت بانت�صار 
متح��ور " دلتا " ثم "اأوميك��رون"، مرزا اأن 
امل�صابين املحتاج��ن لال�صت�صفاء قليل جدا 
باعتب��ار اأن االأغلبية يعانون حالة وهن و من 
�صداع وحم��ى و�صعال خفيف، فيما ي�صاب 

30 باملائة منهم باإ�صهال.
واأ�ص��اف املتحدث " اإن م��ا يجعلنا نقول اأن 
احلال��ة الوبائية يف بالدنا غ��ري خطرية تعود 
اإىل املنح��ى الت�صاعدي ال��ذي ي�صري ببطء 
ي الذي  وال وج��ود ملا يع��رف باملنح��ى االأُ�صٍّ
يت�صاع��ف خالله حج��م انت�ص��ار الفريو�س 

ب�صكل م�صاعف ومقلق".
ويف �صي��اق ذي �صلة �صج��ل الروفي�صور 
جنوح��ات اأن ه��ذا املتحور وج��د �صعوبات 
كب��رية يف ت�صكيل بوؤر ع��دوى �صواء داخل 
العائل��ة الواح��دة اأو داخل املجتم��ع اإذ ميكن 
اأن جت��د م�صابا واحدا و�ص��ط اأ�رشة اأو عائلة 
دون اأن ينق��ل الع��دوى لالآخري��ن، كم��ا اأن 
حجم انت�صار الفريو�س اأو انتقال العدوى يف 
ال���رشكات الكرى مثال ق��د تراجع من 70 
باملائة ب�صبب تف�صي متح��ور "اأوميكرون " 

اإىل ح��وايل 5 باملائة اأو اأق��ل يف ظل انت�صار 
."BA.5 " املتحور احلايل

ويعزو االأخ�صائي يف عل��م املناعة، الو�صع 
الوبائ��ي احلايل " غري اخلطري " يف بالدنا اإىل 
املناع��ة اجلماعية الت��ي اكت�صبها اجلزائريون 
ب�صبب تعر���س اأغلبيتهم لالإ�صابة بفريو�س 
" اأوميك��رون"، حم��ذرا يف ذات الوقت باأن 
الذي��ن مل يتعر�صوا لالإ�صاب��ة باأوميكرون 
ومل يتلق��وا اللق��اح اأكرث عر�ص��ة لالإ�صابة 

بهذا املتحور اجلديد. 
كما ح��ذر م��ن اأن الفئات اله�ص��ة وخا�صة 
كب��ار ال�صن هم املعر�ص��ون اأكرث من غريهم 
بامل�صاعف��ات اخلطرية والو�صول  لالإ�صابة 
اإىل تلقي العالج املكث��ف يف امل�صت�صفيات، 
داعي��ا يف هذا ال�ص��دد اإىل ���رشورة جتنب 
اق��رتاب امل�صاب��ن بالفريو���س م��ن كب��ار 
ال�ص��ن وتوفري احلماية والوقاية الالزمة لهم 
والعودة لاللتزام الطوعي بتدابري واإجراءات 
الوقاي��ة من الفريو���س �صيم��ا يف االأماكن 

العمومية املغلقة.
وبالن�صبة للروفي�صور كمال جنوحات فاإنه 
من غري املوؤكد القول باأننا على اأعتاب موجة 

خام�صة من فريو�س كورونا امل�صتجد.
م��ن جهته دعا الدكت��ور حممد ملهاق، وهو 

باح��ث يف عل��م الفريو�ص��ات وبيولوج��ي 
الطبي��ة، يف  التحالي��ل  �صاب��ق يف خماب��ر 
الطوعي��ة  الع��ودة  اإىل  للن���رش،  ت�رشي��ح 
لتطبيق واح��رتام تطبيق التداب��ري الوقائية، 
�صيما االلتزام بو�ص��ع الكمامة يف االأماكن 
العمومي��ة املغلق��ة وتلقيح الفئ��ات اله�صة 
من املجتمع بجرعة مع��ززة، باعتبار اأن هذا 
املتح��ور اجلدي��د " BA.5 »ي�صتهدف – كما 

قال – الفئات اله�صة اأكرث من غريها.
ويف تقدير الدكتور ملهاق فاإننا ن�صهد حاليا 
" بداي��ة موجة خام�صة م��ن انت�صار فريو�س 
كورون��ا امل�صتجد"، وهو ما ي�صتدعي – كما 
اأ�صاف – العودة الطوعي��ة وغري االإجبارية 
لاللت��زام بالتداب��ري الوقائي��ة يف ظل وجود 
" خماط��ر االإ�صاب��ة بكوفي��د عل��ى امل��دى 
الطويل"، وح��ث باملنا�صبة املر�صى املزمنن 
وامل�صن��ن الذي��ن م�صى عل��ى تطعيمهم 6 
اأ�صه��ر اإىل االإ�رشاع لتلقي جرعة معززة من 

اللقاح �صد فريو�س كورونا.
م��ن جانبه �صجل الدكت��ور حممد حم�صا�س 
االأخ�صائ��ي يف االأمرا���س ال�صدري��ة، باأن 
االأعرا���س التي ظه��ر بها املتح��ور اجلديد، 
" BA.5" املتمثل��ة يف حال��ة الوهن واحلمى 
واآالم الراأ�س واال�صطرابات اله�صمية، دون 

فقدان حا�صتي الذوق وال�صم، غري خطرية ما  
ترك الكثريين ال يلجوؤون لت�صخي�س املر�س 
و يعتم��دون فق��ط على بع���س العالجات 

الب�صيطة.
ودعا الدكتور حم�صا�س يف ت�رشيح للن�رش 
اإىل ���رشورة اللجوء اإىل فح�س " البي �صي 
اآر" ل��كل �صخ�س تظه��ر علي��ه االأعرا�س 
امل�صار اإليها باعتبار اأننا خارج فرتة االإ�صابة 
باالأنفلونزا املو�صمية من اأجل جمع املعطيات 
الالزمة عن هذا املر�س، وعن حجم انت�صاره 
ك��ي نتجنب كم��ا قال " الذه��اب اإىل دخول 
اجتماعي �صعب". و�صدد الدكتور حم�صا�س 
بدوره الدع��وة اإىل �رشورة ع��ودة املواطن 
الطوعية لتطبيق اإج��راءات وتدابري الوقاية 
يف االأماك��ن املغلق��ة، التي ما ت��زال �صارية 
املفع��ول قانونيا ومل يت��م اإلغاوؤه��ا، رغم اأن 
املعطيات املوجودة اليوم – كما قال - توؤكد 
اأنن��ا ل��ن نذه��ب لنف���س االأخط��ار ال�صابقة 
الناجمة عن تف�صي متحور " دلتا " ومتحور 
" اأوميك��رون". كم��ا اأك��د املتح��دث اأنه ال 
يوجد اخلطر الفردي وال�صحي بنف�س احلجم 
ال�صاب��ق لتوفر الدولة عل��ى و�صائل الوقاية 
واملواجه��ة، غري اأن احلذر – كما قال – يجب 
اأن يبقى مطلوبا.                                ع.اأ�شابع
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�خلبري �لقت�صادي �لربوفي�صور مر�د كو��صي للن�صر

االأريحية املالية �سمحت باال�ستمرار يف دعم 
القدرة ال�سرائية

lيجب االإ�سراع يف جت�سيد م�ساريع ا�ستثمارية للنهو�ض باالقت�ساد
�عتبر �لخبير �لقت�صادي، �لبروفي�صور مر�د كو��صي، �أم�س، �أن �لأريحية �لمالية �لتي تعرفها خزينة �لدولة، �صمحت 

بال�صتمر�ر في دعم �لقدرة �ل�صر�ئية للمو�طنين، لفتا �إلى �أن قانون �لمالية �لتكميلي ل�صنة 2022، ت�صمن مخ�ص�صات 
مالية �إ�صافية لإطالق م�صاريع و �إجر�ء�ت لحماية �لقدرة �ل�صر�ئية للمو�طنين، ومن جانب �آخر �أ�صار �إلى �أهمية و�صع 
خطط �قت�صادية متو�صطة وطويلة �لأجل و�إن�صاء م�صاريع ��صتثمارية و�إنتاجية للنهو�س بالقت�صاد �لوطني، و توقع 

تحقيق زيادة في معدل �لنمو �لقت�صادي، خالل �صنة 2022، مقارنة مع �ل�صنو�ت �لما�صية.

االقت�ص��ادي،  اخلب��ر  وي��رى 
الربوفي�ص��ور م��راد كوا�ص��ي يف 
ت�ريح للن���ر، اأم�س، اأن اجلزائر 
مالي��ة  اأريحي��ة  االآن يف  تعي���س 
م�صدره��ا الرئي�ص��ي ه��و الزيادة 
يف اأ�صع��ار املحروقات من برتول 
وغ��از، الأ�صباب خارجي��ة، اأهمها 

احلرب الرو�صية االأوكرانية.
واأ�صاف اأن اجلزائر حققت مداخيل 
اإ�صافي��ة وه��ذا ما اأث��ر باالإيجاب 
على اال�صتقرار امل��ايل، الفتا اإىل 
�صدور قان��ون املالي��ة التكميلي 
ت�صم��ن  وال��ذي   2022 ل�صن��ة 
اإ�صافي��ة  مالي��ة  خم�ص�ص��ات 
الإطالق م�صاري��ع وحماية القدرة 
حي��ث  للمواطن��ن،  ال�رائي��ة 
ت�صم��ن ه��ذا القانون زي��ادة يف 
والتجهي��ز  الت�صي��ر  ميزانيت��ي 
والت��ي كان م�صدره��ا الرئي�صي 
ه��و الزي��ادة يف مداخي��ل اجلباية 
البرتولية واالإيرادات ب�صكل عام.

و اأ�صار اخلبر االقت�صادي، اإىل اأن 
اإج��راءات حلماية  ت�صمن  القانون 
للمواطن��ن  ال�رائي��ة  الق��درة 
اأهمه��ا االإعف��اء م��ن الر�ص��وم   ،
اجلمركي��ة والر�ص��م عل��ى القيمة 
امل�صافة لبع���س املواد على غرار 
ال�صك��ر، و مل  يت�صم��ن قان��ون 

املالية التكميل��ي لل�صنة اجلارية ، 
زيادة يف االأ�صعار وال�رائب.

و اأو�ص��ح اخلب��ر االقت�صادي، اأن 
االأريحي��ة املالي��ة الت��ي اأ�صبحت 
ه��ي  الدول��ة،  خزين��ة  تعرفه��ا 
اجلزائرية  للدول��ة  �صمح��ت  التي 
الق��درة  دع��م  يف  باال�صتم��رار 
ال�رائية للمواطنن وهذا تكري�صا 
للدور االجتماع��ي للدولة والذي 
تبنته من��ذ اال�صتق��الل اإىل غاية 
الي��وم، كم��ا اأ�ص��ار الربوفي�صور 
الدول��ة  اأن  اإىل  كوا�ص��ي،  م��راد 

ق��ررت مراجعة االأج��ور وحتقيق 
زيادات فيها، منوها بهذا االإجراء.

اأن  االقت�ص��ادي،  اخلب��ر  وي��رى 
احل��ل ال��ذي يج��ب التفك��ر فيه 
كيفي��ة  ه��و  ل��ه،  والتخطي��ط 
االأج��ور  يف  زي��ادات  حتقي��ق 
وتوف��ر منا�ص��ب ال�صغل وزيادة 
االإنت��اج امل��ادي، و اأ�ص��ار يف هذا 
ال�صي��اق اإىل اأهمي��ة و�صع خطط 
وطويل��ة  متو�صط��ة  اقت�صادي��ة 
باالقت�ص��اد  للنهو���س  االأج��ل 
العملية  والت�ري��ع يف  الوطن��ي 

اال�صتثماري��ة واإن�ص��اء م�صاري��ع 
ا�صتثماري��ة واإنتاجي��ة، خا�صة يف 
القطاع��ات اال�صرتاتيجية ، ومنها 
القط��اع الفالح��ي و ال�صناع��ي 
وحتقي��ق االأمن الغذائ��ي واالأمن 
املائ��ي وغرها، بحي��ث متكن هذه 
البطالة  امل�صاريع م��ن امت�صا�س 
وتقل���س م��ن فات��ورة اال�صتراد 
وتزي��د من حجم االإنتاج الوطني ، 
م�صيفا اأن احللول اجلذرية، تتمثل 
يف اإنعا�س االقت�صاد الوطني، من 
خالل اإط��الق م�صاري��ع حقيقية، 

من م�صانع وموؤ�ص�صات.
ومن جه��ة اأخ��رى، توق��ع اخلبر 
االقت�ص��ادي، الربوفي�ص��ور مراد 
كوا�ص��ي، اأن تك��ون هن��اك زيادة 
االقت�ص��ادي،  النم��و  مع��دل  يف 
خ��الل ال�صنة احلالي��ة، مقارنة مع 
ال�صن��وات املا�صي��ة، الأن اجلزائ��ر 
ال�ص��ادرات،  يف  زي��ادة  عرف��ت 
ناحي��ة  م��ن  اجلباي��ة  خا�ص��ة 
املحروقات، كما  ال�صادرات م��ن 
اأنه��ا �صتحقق اله��دف الذي كان 
م�صطرا، فيما يتعلق بال�صادرات، 
خ��ارج قطاع املحروق��ات، كما مت 

التحكم يف الواردات.
مراد - ح

رئي�س نقابة �لأئمة جلول حجيمي

زكاة احلول �ستخّفف عبء الدخول 
املدر�سي على االأ�سر املعوزة

اأكد االأمن الع��ام للنقابة الوطنية 
قط��اع  وم�صتخدم��ي  لالأئم��ة 
ال�ص��وؤون الدينية جل��ول حجيمي، 
اأم���س، ب��اأن اإخ��راج زكاة احل��ول 
وتوزيعها على الفقراء واملعوزين، 
الع��بء  تخفي��ف  يف  �صي�صاه��م 
عل��ى االأ���ر املعوزة، م��ن خالل 
م�صاعدتها عل��ى توفر م�صاريف 
حت�صر اأبنائه��ا للدخول املدر�صي 

املقبل.
واأف��اد االأ�صتاذ حجيم��ي باأن زكاة 
اأركان  م��ن  رك��ن  ه��ي  احل��ول 
االإ�ص��الم، وهي جت��ب على امل�صلم 
اإذا بلغ ماله الن�صاب املحدد قيمته 
هذه ال�صنة من قبل وزارة ال�صوؤون 
الديني��ة واالأوق��اف ب��� 81 مليون 
وي�صاع��د  دج،  و6000  �صنتي��م 
اأداوؤه��ا من قبل االأفراد املعنين بها 
عل��ى دعم االأ�ر املع��وزة، واإجناح 
الذي  املقبل،  االجتماع��ي  الدخول 
تخ�ص�س ل��ه الدولة ميزانية هامة 

يف اإطار مرافقة الفئات اله�صة.
ت�ري��ح  يف  املتدخ��ل  واأك��د 
»للن�ر« عل��ى حاجة املجتمع اإىل 
اأداء واج��ب ال��زكاة، �ص��واء تعلق 
االأم��ر ب��زكاة امل��ال اأو االأنع��ام اأو 
الزروع والثمار والركائز واملعادن 
اأو عرو�س التج��ارة، فهي و�صيلة 
يجرب بها خاطر الفقر واملحتاج، ال 
�صيما واأننا مقبل��ون على الدخول 
املدر�ص��ي ال��ذي يتطل��ب توف��ر 
العديد من امل�صتلزمات من اأدوات 
وكت��ب ومالب���س، ي�صع��ب على 

بع�س االأ�ر توفرها الأبنائها.
واأ�ص��اف االأم��ن الع��ام للنقاب��ة 
الوطني��ة لالأئمة ب��اأن زكاة احلول 
عل��ى  اجلزائري��ون  تع��ّود  الت��ي 
اإخراجه��ا يف الع���ر االأوائ��ل من 
الع��ام الهج��ري اجلدي��د، ت�صاع��د 
يف معاجل��ة العدي��د م��ن م�صاكل 
املجتمع، داعي��ا االأفراد الذين جتب 
عليهم زكاة احلول الإخراجها لفائدة 
الفئات اله�ص��ة، موؤكدا باأن االأئمة 
قام��وا بحملة حت�صي�صي��ة م�صبقة 
للتذكر بواجب اأداء هذا الركن من 

اأركان االإ�صالم.
واأفاد االأ�صت��اذ حجيمي باأن اإخراج 
ال��زكاة يت��م مبنحه��ا مبا���رة اإىل 
م�صتحقيه��ا م��ن قب��ل م��ن يجب 
طري��ق  ع��ن  اأو  اأداوؤه��ا،  عليه��م 
ي�صمن  ال��ذي  ال��زكاة  �صن��دوق 
ال�صفافية من خالل اإي�صال االأموال 
اإىل من تتوفر فيهم ال�روط، عن 
طري��ق اللجان القاعدي��ة املوجودة 
عل��ى م�صت��وى كل دائ��رة، الت��ي 
حت��دد م�صتحق��ي ال��زكاة، وه��ي 

ت�ص��م يف ت�صكيلته��ا ممثل��ي جلان 
االأحياء واالأعي��ان وروؤ�صاء اللجان 
امل�صجدي��ة، وممثل��ن ع��ن االإدارة 

املركزية.
التحج��ج  م��ن  امل�ص��در  وح��ذر 
ال�صع��ب  االقت�ص��ادي  بالظ��رف 
من قب��ل املي�صوري��ن للتهرب من 
اإخ��راج الزكاة، الأن ذل��ك �صيوؤدي 
اإىل حرم��ان الع���رات من االأ�ر 
املعوزة من حق م���روع، م�صددا 
على ح�صا�صية الظرف االجتماعي 
املو�ص��م  انط��الق  م��ع  املتزام��ن 
الدرا�ص��ي اجلدي��د، و م��ا ي�صهده 
من غ��الء اأ�صعار الكثر من املواد، 
داعي��ا املي�صوري��ن اإىل امل�صاهم��ة 
باإيجابية يف ن�ر التعليم وحماربة 

الت�رب املدر�صي.
وقال من جهته اخلبر االقت�صادي 
فري��د بن يحي��ى اإن اأم��وال الزكاة 
ال تع��د مزية، بل ه��ي حق املحتاج 
من مال الغن��ي وتختلف طبيعتها 
واأق�صاطه��ا ح�ص��ب اأن��واع الزكاة 
وك��ذا اجته��اد العلم��اء والفقهاء، 
يختل��ف م�صتحقوه��ا ح�صب  كما 
احتياج��ات االأفراد يف كل بلد، الأن 
احتياجات فق��ر يف بلد ما لي�صت 

هي نف�صها يف بلد اآخر.
وي�صي��ف االأ�صت��اذ ب��ن يحيى يف 
ت�ري��ح »للن���ر« ب��اأن توزي��ع 
اأن يك��ون  اأم��وال ال��زكاة يج��ب 
واأن  ومن�صف��ة،  عادل��ة  بطريق��ة 
حتقيق هذا الهدف ال يتحقق اإال يف 
اإطار اإن�صاء �صندوق للزكاة يكون 
تابع��ا اإما لوزارة املالي��ة اأو لقطاع 

ال�صوؤون الدينية واالأوقاف.
ه��ذا  ب��اأن  املتدخ��ل  واأ�ص��اف 
ال�صندوق يجب اأن تكون له فروع 
يف الوالي��ات، واأن يعتم��د عل��ى 
برجمي��ات على م�صت��وى البنوك 
ليت��م اإخراج ال��زكاة بطريق��ة اآلية 
م��ن ح�صابات االأف��راد الذين جتب 
عليهم ال��زكاة، معتقدا باأن تطبيق 
هذا امل�روع �صيوفر �صنويا ما بن 

10 اإىل 12 مليار دوالر.
ويعتقد اخلبر االقت�صادي باأن اأداء 
الزكاة �صي�صاهم يف مكافحة الفقر، 
ورف��ع الغنب ع��ن االأ���ر املعوزة 
االأموال  ا�صتغ��الل  الت��ي ميكنه��ا 
ت��وزع عليه��ا �صنوي��ا يف  الت��ي 
�صمان خمتلف امل�صاريف التي ال 
لتلبية احلاجيات  ت�صتطيع توفرها 
االأ�صا�صي��ة ب�صبب الدخل املحدود، 
اأو انعدام��ه يف بع���س احل��االت، 
وه��ي االأه��داف الت��ي ي�صبو اإىل 

حتقيقها �صندوق الزكاة.        
 لطيفة بلحاج     

بعث �تفاق �ل�صلم و�مل�صاحلة يف مايل �ملنبثق عن م�صار �جلز�ئر 

 غوتريي�ض و فقي يرحبان باالختتام الناجح لالجتماع
 رفيع امل�ستوى

رحب االأم��ن العام لالأمم املتحدة، 
اأنطوني��و غوتري���س، و رئي���س 
االإفريق��ي،  االحت��اد  مفو�صي��ة 
باالختتام  فق��ي حمم��د،  مو�صى 
امل�صتوى  رفيع  لالجتماع  الناجح 
اخلا���س ببع���س جوان��ب اتفاق 
ال�صلم وامل�صاحلة يف مايل املنبثق 
عن م�صار اجلزائ��ر، معربن »عن 
ا�صتعداد هيئتيهما الدائم يف اإطار 
الو�صاط��ة الدولية بقيادة اجلزائر، 

ال�صتكمال م�صار ال�صلم«.

واأو�ص��ح بي��ان م�ص��رتك ل��الأمم 
املتح��دة واالحت��اد االفريق��ي اأن 
»االأم��ن الع��ام ل��الأمم املتح��دة، 
اأنطوني��و غوتري���س، ورئي���س 
االإفريق��ي،  االحت��اد  مفو�صي��ة 
مو�ص��ى فق��ي حمم��د، يرحب��ان 
لالجتم��اع  الناج��ح  باالختت��ام 
رفي��ع امل�صت��وى ب�ص��اأن بع���س 
جوان��ب اتفاق ال�صل��م وامل�صاحلة 
املنبث��ق ع��ن م�ص��ار  م��ايل  يف 

اجلزائر«. 

واأو�ص��ح امل�ص��در ذات��ه »اأنهما 
يقران باأهمي��ة توافق االآراء الذي 
تو�صلت اإليه االأطراف ب�صاأن دمج 
26.000 من املقاتلن القدامى يف 
القوات امل�صلحة والدفاع و غرها 
من اأجه��زة الدولة وكذلك ب�صاأن 
املوؤ�ص�صاتي��ة غر  االإ�صالح��ات 

املتعلقة بالتعديل الد�صتوري«.
وتاب��ع البي��ان اأن االأم��ن الع��ام 
االأممي ورئي���س مفو�صية االحتاد 
االفريقي »ق��د اأ�صارا اإىل االتفاق 

على اإن�صاء جلن��ة ملعاجلة اجلوانب 
التي مل يت��م التو�صل اإىل توافق 
يف االآراء ب�صاأنه��ا بع��د، �صيم��ا 
معاجل��ة كل ح��االت االط��ارات 
املدني��ة و الع�صكري��ة للحركات 
املوقع��ة مبا فيه��ا تل��ك املرتبطة 

ب�صل�صة القيادة«. 
يف ه��ذا ال�ص��دد »ح��ث كل من 
ال�صيد غوتري���س و ال�صيد فقي 
حممد، االأطراف على العمل بجد 
ل�صم��ان املتابعة الالزمة وتعزيز 
الزخ��م ال��ذي اكت�صبت��ه عملي��ة 

ال�صالم لتوها«.   
»كما اأثن��ى االأمن العام االأممي و 
رئي�س مفو�صية االحتاد االفريقي 
االتف��اق  اأط��راف  عل��ى جتدي��د 
املوقع يف �صنة 2015، اللتزامها 
بال�صلم وامل�صاحل��ة، و اأكدا على 
ا�صتم��رار ا�صتع��داد االأمم املتحدة 
واالحت��اد االفريق��ي للعمل معها 
يف اإطار الو�صاطة الدولية بقيادة 
اجلزائر، من اأجل ا�صتكمال عملية 
ال�صالم، و اأعربا عن تطلعهما اإىل 
املقبل للجن��ة متابعة  االجتم��اع 
اتفاق ال�صلم«، يختتم ذات البيان.
واأج
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يف �لذكرى �لـ 61 ل�شت�شهاده رفقة �أبطال �آخرين

ال�شهيد اجلياليل بونعامة..اأ�شد الون�شري�س واأبرز قادة الوالية الرابعة
تجمع �لأ�شرة �لثورية بالولية �لتاريخية �لر�بعة على �أن �ل�شهيد �لجياللي بونعامة �لمدعو »�شي محمد« و �لملقب بـ »�أ�شد �لون�شري�س« هو من �أبرز �لقادة �لع�شكريين �لذين تناوبو� على 

قيادة هذه �لولية، حيث و�جه �ل�شتعمار �لفرن�شي قائد� ع�شكريا �شارما و �شيا�شيا محنكا محبوبا من كل من عرفه.

ويف ت�رصيــح لواأج مبنا�سبة الذكرى الـ 61 
ال�ست�سهاد �سي حممد، اأكد املجاهد حممود 
عي�سى البــاي، �سقيق خالــد عي�سى الباي 
الذي ا�ست�سهد يف �سن الع�رصين اإىل جانب 
جيــايل بونعامة، حر�ص هــذا االأخري على 
�سمان التكويــن النوعي جلميع املجاهدين 
ال�سيما الراغبني يف االنخراط يف �سفوف 
جبهة التحرير �سواء من الناحية الع�سكرية 

اأو ال�سيا�سية و الدبلوما�سية.
و قــال املجاهد الباي الــذي يبلغ من العمر 
84 �سنــة، اإن ال�سهيد �ســي حممد املولود 
1926 كان يوؤمــن بــاأن ا�ستقــال  �سنــة 
اجلزائــر لن يتاأتــى اإال بالعمل الع�سكري و 

ال�سيا�سي و الدبلوما�سي معا.
و اأ�ســاف اأن اأكرث ما ميز اجليايل بونعامة 
هو عدم اإيائه اأهمية للرتب الع�سكرية يف 
تعاماته مع املجاهدين، الأنه كان يعترب اأن 
اجلميع تركــوا عائاتهم وكلهم م�ستعدون 
لوهب اأرواحهــم يف �سبيل حريــة اجلزائر، 
و هــذه ال�سفة »زادت مــن �سعبيته و�سط 

املجاهدين«.
كما تاأ�ســف ذات املجاهد لتعمد ال�سلطات 
الفرن�سيــة اإخفــاء مــكان دفن اأخيــه خالد 
عي�ســى و اجليايل بونعامــة و كذا جميع 
ال�سهداء الذين كانــوا برفقتهم، ولفت اإىل 
اأن مــكان وجــود رفاتهم تبقــى اإىل اليوم 
جمهولة ولكن ذكراهم را�سخة يف االأذهان 

و حمفورة يف التاريخ لاأبد.
بدوره، و�سف املجاهــد وال�سابط ال�سابق 
بجي�ص التحريــر الوطني مبنطقــة البليدة، 
�ســي اأمعمــر جقاقن، يف ات�ســال مع واأج، 
ال�سهيــد العقيد اجليــايل بونعامة بالرجل 
»ال�سجــاع البا�ســل والوطنــي املخل�ص و 

القائد احلقيقي املنفتح على احلوار �ساحب 
املقولــة ال�سهرية )لي�ــص القائد مــن يقوم 
بعمل بطويل فقط بل عليه اأن ي�رصف على 
تكويــن رجال يقنعهم ويحبهــم ويجعلهم 

يحبونه(«.
كما اأكــد اأن اجليايل بونعامــة تقلد زمام 
الرابعــة يف ظــروف »�سعبــة«،  الواليــة 
ومبجــرد تعيينه علــى راأ�سها، قــام بجولة 
تفقدية عرب كل مناطقها لتحديد النقائ�ص 
التــي يواجههــا املجاهدون و علــى راأ�سها 
اإ�سكاليــة الت�سليــح، ليقــرر بعدها و�سع 
خمطــط ي�سمح لهذه الواليــة بات�سال مع 
اخلارج �ســواء تعلق االأمر باحلكومة املوؤقتة 
يف تون�ــص اأو مبمثلي الثورة يف اأوروبا من 
خال تكوين اأفراد قادرين على القيام مبهام 

خارج الباد.
و قد حقــق املخطط الذي و�سعــه العقيد 
بونعامــة االأهــداف املرجــوة منــه، اإذ بعد 
مرور �سهر مــن تطبيقــه، ا�ستقبل قياديو 
الواليــة اأ�سلحــة مــن نــوع ر�سا�ســات و 
م�سد�ســات قادمة مــن اأملانيــا و اإيطاليا و 
ت�سيك�سلوفاكيــا، ح�ســب �سهــادة املجاهد 

جقاقن.
واأ�ســاف اأن ال�سهيد بونعامة اجليايل، اإىل 
جانب متتعه ب�سفات القائد الع�سكري، كان 
اأي�سا يكن كل االحرتام و التقدير للمثقفني 
و املتعلمــني، ويحر�ص على اال�ستعانة بهم 
و ا�ست�سارتهــم عنــد تدويــن املنا�ســري و 
االإعانــات و الر�سائــل املوجهــة للــراأي 
العــام، موؤكــدا اأنــه لعــب »دورا هاما« يف 
اإي�سال �سوت اجلزائر اإىل اخلارج من خال 

ات�ساالته بال�سحفيني االأجانب. 

قائد ع�شكري و�شيا�شي محنك 
جعــل اأ�ســد الون�رصي�ص من هــذه االأخرية 
قلعة من قاع جبهة التحرير الوطني التي 
تعذر علــى امل�ستعمر الفرن�ســي اخرتاقها 
بعــد اإ�رصافــه، عقــب تقلده رتبــة �سابط 
ع�سكــري، على تكوين وحــدات ملهاجمة 
مراكــز العــدو و �رصب جتمعاتــه يف كل 

حدود الوالية الرابعة.
وقبــل ان�سمــام هــذا القائــد الع�سكــري 
الفــذ املنحدر من واليــة تي�سم�سيلت قلب 
الون�رصي�ص، للعمل امل�سلح، انخرط كع�سو 
يف حركــة انت�ســار احلريــات الدميقراطية 
ثــم يف املنظمة اخلا�سة. وظــل ين�سط يف 
املجــال ال�سيا�سي حيث نظــم اإ�رصابا عاما 
دام خم�ســة   1951 املناجــم عــام  لعمــال 
اأ�سهر، علما باأن احلالة االجتماعية ال�سعبة 
لعائلته املتوا�سعة اأجربته على ترك مقاعد 

الدرا�سة يف �سن مبكرة و العمل مبنجم.
واإثــر اندالع الثورة التحريرية، التحق �سي 
اجليايل بونعامــة ب�سفوف جبهة التحرير 
وتقلد �سنة 1957 رتبة قائد املنطقة الثالثة 
بالوالية التاريخيــة الرابعة والتي اأ�سحت 
حمرمة علــى امل�ستعمــر الفرن�سي بف�سل 
متكنه من اإحكام ال�سيطرة على هذه املنطقة 
و حتقيق انت�سارات يف جميع املعارك التي 
خا�سها، ليعني بعدها ب�سنة مبجل�ص الوالية 
الرابعــة كرائــد ع�سكــري اإىل جانب �سي 

حممد بوقرة.
وبعــد ا�ست�سهاد �سي حممد بوقرة، وا�سل 
العقيــد بونعامــة اجليــايل ت�سيــري اإدارة 
الوالية الرابعة رفقــة �سي �سالح لي�سبح 
بعدهــا القائد الذي يعــد و ينظم العمليات 

الع�سكرية التي كبدت امل�ستعمر الفرن�سي 
خ�سائــر مادية و ب�رصيــة كبرية حيث اختار 
مدينة البليدة، قلــب املتيجة، كمركز قيادة 

لهذه الوالية.
وبالرغم من اغتيــال والديه و توقيف اأخيه 
االأكــرب و تهــدمي منزلهم من قبــل اجلي�ص 
الفرن�سي انتقاما منه، اإال اأنه وا�سل جهاده 
يف �سبيــل ا�سرتجاع حرية بــاده و �سعبه 
اإىل غاية �سقوطه يف ميدان ال�رصف يوم 8 
اأوت 1961 بعدمــا ك�سف العدو الفرن�سي 
مركــز قيادة الوالية الرابعة الكائن بو�سط 

مدينة البليدة.
و قد ا�ست�سهد البطل القائد رفقة ال�سهداء 
خالــد عي�سى الباي وعبد القــادر وادفل و 
م�سطفــى النعيمي بعــد مواجهات عنيفة 
�ســد الوحــدة الع�سكريــة اخلا�ســة التي 
قدمت مــن جزيــرة كور�سيــكا خ�سي�سا 
الغتياله، فيمــا مت اإلقاء القب�ص على حممد 

تقية الــذي كان كاتبــا مبجل�ــص الوالية و 
كذلك حممد بومهــدي، وفقا ملا هو مدون 
يف اجلداريــة املوجودة مبنــزل القيادة بباب 
اخلويخــة الذي كان يتخــذه ال�سهيد مركزا 

للعمليات الع�سكرية.
واإىل جانــب ن�ساطــه الع�سكــري، عــرف 
�سي اجليايل بونعامــة بحنكته يف املجال 
ال�سيا�ســي بحيــث كان لــه الــدور االأكرب 
يف تنظيــم مظاهــرات 11 دي�سمرب 1960 
باجلزائر العا�سمة التي كانت تابعة للوالية 
الرابعة اآنذاك، مــع جمموعة من جماهدين 

مت تعيينهم ملراقبة العملية يف عني املكان.
وكان لهــذه املظاهــرات ال�سعبيــة �سدى 
كبــريا على امل�ستويني الوطني و الدويل و 
االأثر املبا�رص يف ت�رصيع انطاق مفاو�سات 

ال�سلم مع احلكومة الفرن�سية.
مــن جهتهــا، قامــت ال�سلطــات املحليــة 
واالأ�رصة الثوريــة التي حتيي كل �سنة يوم 
8 اأوت ذكــرى ا�ست�سهــاد هذا البطل الفذ، 
باإزاحة ال�ستار، �سنة 2016، يف الذكرى الـ 
55 ال�ست�سهاده، علــى الن�سب التذكاري 
لهــذا البطــل تخليــدا لذكــراه و لتعريف 
االأجيال ال�ساعدة مب�سريته الن�سالية احلافلة 

باالنت�سارات.              
فبو�ســط ال�ساحــة الواقعة ببــاب الدزاير 
)و�ســط املدينــة( و التــي �سميــت با�ســم 
ال�سهيد، ينت�ســب التمثال النحا�سي ل�سي 
اجليايل حاما �ساحه بكل فخر و بجانبه 
لوحــة رخامية حتمــل نبــذة تاريخية حول 
مولده و ن�ساأته والتحاقــه بالكفاح امل�سلح 
و �ســوال اإىل ظروف ا�ست�سهاده رفقة عدد 

اآخر من رفقائه املجاهدين.
واأج
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دعت �ملجتمع �لدويل للتحرك لوقف �ملجزرة

اإدانة جزائريـة ر�سميــة 
و�سعبية للعدوان الإ�سرائيلي 

اأدان��ت اجلزائر، ر�شمي��ا و�شعبيا، 
الغا�ش��م  ال�شهي��وين  الع��دوان 
عل��ى غ��زة ال��ذي خل��ف العديد 
من ال�شحاي��ا واجلرحى، وجددت 
ال�شعب  املطل��ق م��ع  ت�شامنه��ا 
املجتم��ع  ودع��ت  الفل�شطين��ي، 
الدويل وبخا�ش��ة جمل�س الأمن 
ال��دويل اإىل التح��رك لوقف هذه 
الإجرامية  الهمجي��ة  العتداءات 

�شد الأبرياء.
 و جاء يف بيان ل��وزارة ال�شوؤون 
الوطني��ة  واجلالي��ة  اخلارجي��ة 
باخل��ارج اأن اجلزائ��ر "تدين ب�شدة 
الع��دوان الغا�ش��م ال��ذي �شنت��ه 
قوات الحتالل الإ�رسائيلي على 
قط��اع غ��زة، وتعرب ع��ن قلقها 
البالغ اأمام ه��ذا الت�شعيد اخلطري 
ل  �شل�شل��ة  اإىل  ي�ش��اف  ال��ذي 
تنتهي م��ن النتهاكات املمنهجة 
بح��ق املدني��ن يف خ��رق وا�شح 
وجل��ي جلميع املواثيق والقرارات 

الدولية ذات ال�شلة".
وح�شب ذات البي��ان فقد جددت 
اجلزائ��ر "ت�شامنه��ا الكام��ل مع 
وه��ي  الفل�شطين��ي"  ال�شع��ب 
تهيب "باملجتمع الدويل وخا�شة 
جمل���س الأم��ن الأمم��ي للتدخل 
العاج��ل لوقف ه��ذه العتداءات 
الإجرامية، وفر�س احرتام حقوق 
وعل��ى  الفل�شطين��ي  ال�شع��ب 
راأ�شها حقه غري القابل للت�رسف 
دولت��ه  اإقام��ة  يف  التق��ادم  اأو 
القد���س  وعا�شمته��ا  امل�شتقل��ة 

ال�رسيف".
املجتمع  فعاليات  اأدان��ت  بدورها 
�شيا�شي��ة  اأح��زاب  م��ن  امل��دين 
باأ�شد عبارات  ومنظمات وطنية 
العت��داءات الإ�رسائيلي��ة عل��ى 
غ��زة، ودع��ت املجتم��ع ال��دويل 
للتدخل الف��وري والعاجل لوقف 
ه��ذا الع��دوان وتوف��ري احلماي��ة 

الالزمة لل�شعب الفل�شطيني.
ح��زب  اأدان  ال�ش��دد  ه��ذا  ويف 
جبه��ة التحري��ر الوطن��ي ب�شدة 
العت��داءات الغا�شم��ة واجلبانة، 
التي تتعر���س لها غزة من طرف 

قوات الحتالل الإ�رسائيلي.
 وج��اء يف بيان اإدان��ة وا�شتنكار 
اأ�ش��دره احلزب العتيد اأنه "يهيب 
باملجتمع ال��دويل وجمل�س الأمن 
بالتدخ��ل العاج��ل لإيق��اف ه��ذا 
العدوان اجلب��ان والإجرامي �شد 
ال�شع��ب الفل�شطين��ي الأع��زل، 
ال�رسعي��ة  اح��رتام  وفر���س 
التجم��ع  ".وع��ر  الدولي��ة 
"اإدانته  الدميقراطي ع��ن  الوطني 
للهجوم  ال�شديدين  وا�شتن��كاره 
الوح�ش��ي ال��ذي نفذت��ه ق��وات 
الحت��الل الغا�ش��م عل��ى قطاع 
غ��زة"، من��ددا باأ�ش��د العب��ارات 
ب�شم��ت املجتم��ع ال��دويل ع��ن 
"املمار�ش��ات الإجرامية املتكررة 
لنظ��ام الف�ش��ل العن�رسي بحق 

ال�شعب الفل�شطيني الأعزل".
الع��امل  اأح��رار  احل��زب  دع��ا  و   
الدولي��ة  احلماي��ة  "توف��ري  اإىل 
الكي��ان  واإل��زام  للفل�شطيني��ن 
بوق��ف  البغي���س  ال�شهي��وين 
ال��ذي خل��ف �شهداء  الت�شعي��د 
اأم��ا حرك��ة جمتمع  و�شحاي��ا". 
ال�شلم فقد اأدانت يف بيان لها هذا 
العدوان الغا�ش��م واأكدت اأن هذا 
ال�شهيوين  الع��دواين  "ال�شلوك 
�شل��وك اعتي��ادي يب��ن طبيع��ة 
الحت��الل ويف�ش��ح حم��اولت 
بو�شائ��ل خمادعة  وجه��ه  تزين 
ومب�شاركة دول عربية واإ�شالمية 

تريد اإدماجه يف املنطقة".
واعترت احلركة اأن "هذا العدوان 
هو على كل ال�شعب الفل�شطيني 
ب��ن  التفري��ق  حماول��ة  واأن 
ف�شائ��ل املقاومة لن تنطلي على 

الفل�شطينين بكل توجهاتهم".
ودع��ت يف نف�س الوق��ت الدول 
العربي��ة والإ�شالمي��ة املت�شل��ة 
بالحت��الل اإىل وق��ف �شيا�شات 
التطبي��ع بكل اأ�شكال��ه، واعتبار 
لالأمة  ع��دوا  ال�شهيوين  الكيان 
كله��ا وخط��را حقيقي��ا على كل 

البلدان العربية والإ�شالمية.
م��ن جانبه��ا اأدانت حرك��ة البناء 
العدوان  العبارات  باأ�شد  الوطني 
الإ�رسائيل��ي ال��ذي تعر���س ل��ه 
ال�شع��ب الفل�شطين��ي ال�شقي��ق 
وال��ذي اأدى اإىل ا�شت�شه��اد عدد 
من الفل�شطينين و اإ�شابة اآخرين 
يف غ��زة.  وا�شتنك��رت احلرك��ة 
يف بي��ان لها ب�ش��دة النتهاكات 
اليائ�ش��ة  املحتل��ن  وحم��اولت 
اقتح��ام امل�شج��د الأق�ش��ى التي 
يخط��ط له��ا لتتزام��ن م��ع هذه 
اجلبان��ة  الع�شكري��ة  العلمي��ة 
لالحتالل.وذك��رت اأن "فل�شطن 
ال�شقيق��ة �شتج��د دائم��ا الأم��ة 
اإىل  و�شلط��ة  �شعب��ا  اجلزائري��ة 
جانبه��ا، وه��ي الت��ي مل تتخلف 
اأب��دا يف دع��م حق��وق ال�شع��ب 
ويف  امل�رسوع��ة  الفل�شطين��ي 
ال�شع��ي لإقامة دولت��ه امل�شتقلة 
ال�رسي��ف  القد���س  وعا�شمته��ا 
وه��ي ما�شي��ة ق��ول وفعال يف 

تعزيز اللحمة الفل�شطينية".
الوطني��ة  الرابط��ة  واعت��رت 
"ه��ذا  اأن  اجلزائري��ن  للطلب��ة 
ال�شافل هو  الوح�ش��ي  العت��داء 
ي�شاف  متج��دد  اإجرامي  �شج��ل 
اإىل �شج��الت الكيان الإرهابي"، 
م�شتنك��رة "ال�شمت العاملي غري 
املقب��ول الذي ي�شج��ع ال�شهاينة 
انتهاكاته��م  موا�شل��ة  عل��ى 

املتكررة على فل�شطن".
 ويف الوق��ت ال��ذي حت�ش��د فيه 
اآلة القتل الإ�رسائيلية مرة اأخرى، 
املزيد م��ن اأرواح الأبرياء يف غزة 
فل�شطن  خ�شو�شا ويف عم��وم 
تقف بع�س الدول العربية موقف 
املتف��رج عاج��زة ع��ن اتخ��اذ اأي 
موقف اجت��اه هذه اجلرمية املتكررة 
م�شل�ش��ل  يف  الغارق��ة  وه��ي 
ال�شهيوين  الكي��ان  مع  التطبيع 
ال�شيا�ش��ي  ال�شعي��د  عل��ى 
والقت�ش��ادي  والع�شك��ري 

والثقايف.
 كيف ملث��ل هذه الدول "املحرجة" 
الي��وم اأن تدي��ن قتل��ة الأطف��ال 
الت��ي  وه��ي  الفل�شطيني��ن 
القتلة وغريهم  ه��وؤلء  ا�شتقبلت 
من م�ش��وؤويل الحتالل قبل اأيام 
قليلة يف عقر ال��دار بالأح�شان، 
و م��دت له��م الب�ش��اط الأحمر، 
اأح��ر  و  باأح�ش��ن  وخ�شته��م 
ا�شتقب��ال، غ��ري مبالي��ة مبوق��ف 
�شعوبه��ا الراف���س له��ذا ال��ذل 
والهوان، و ل بدم��اء اأطفال غزة 
ول باحلق��وق امل�رسوعة لل�شعب 
الفل�شطين��ي الت��ي ن���س عليها 
القان��ون الدويل. لك��ن مثل هذه 
الدول معتادة على كوالي�س البيع 
وال���رساء، واملن��اورات  واملتاجرة 
بق�شايا الأم��ة العادلة، حتى ولو 
كان حاكمه��ا يطلق عل��ى نف�شه 

اأمري املوؤمنن وحامي القد�س.
 اإليا�س -ب

طائر�ت �لحتالل تق�شف �لبيوت و عدد �ل�شهد�ء يرتفع

اآلـة الإجـرام ال�سهيـونية توا�سـل قتـل 
الأطفـال و الن�سـاء يف غـزة

و��شلت �آلة �لإجر�م �ل�شهيونية، �أم�س، و لليوم �لثاني على �لتو�لي، قتلها للمو�طنين �لعزل في قطاع غزة �لمحا�شر، بعد 
�أن ق�شفت طائر�ت �لحتالل �ل�شهيوني، مو�قع مختلفة، ما ت�شبب باأ�شر�ر مادية في �لمنازل و�لممتلكات، و �رتفاع عدد 

�ل�شهد�ء و �لم�شابين �إلى 15 �شهيد� و ع�شر�ت �لجرحى، و�شط تنديد�ت من بع�س �لدول �لعربية و �لمنظمات و دعو�ت 
لوقف هذ� �لعدو�ن، يقابله �شكوت من �لمجتمع �لدولي على جر�ئم �لحتالل �ل�شهيوني �لمتجددة.

واأفادت وكال��ة الأنباء الفل�شطينية 
اإ�رسائيلي��ة  حربي��ة  طائ��رات  ب��اأن 
ق�شفت ع��ددا من املواقع يف مدينة 
غزة وخ��ان يون�س جن��وب القطاع 
وو�شط و�شم��ال القط��اع، ما اأدى 
اإىل تدمريها، وا�شتعال النريان فيها، 
املواطنن  اأ���رسار مبن��ازل  واإحل��اق 

القريبة من مناطق ال�شتهداف.  
فق��د دخ��ل الع��دوان ال�شهي��وين 
�ش��د قط��اع غ��زة، اأم���س اجلمعة 
يومه الث��اين على الت��وايل و�شط 
ق�شف مكثف لطائ��رات الحتالل 

ال�شهيوين لعدة مناطق بالقطاع .
و ارتفع عدد ال�شهداء الفل�شطينين 
الع��دوان  ج��راء  �شقط��وا  الذي��ن 
ال�شهي��وين املتوا�ش��ل على غزة، 
اإىل 15 �شخ�ش��ا، يف وقت حذرت 
ال�شلطات ال�شحية الفل�شطينية يف 
القطاع من توق��ف خدماتها الطبية 

خالل 72 �شاعة. 
ويف ال�شياق ذاته، حذرت ال�شلطات 
ال�شحية يف قطاع غزة من بدء العد 
التن��ازيل لتوقف خدماته��ا الطبية 
خالل 72 �شاعة، جراء توقف حمطة 
توليد الكهرباء الوحيدة عن العمل 
ونق���س الوق��ود ال��الزم لت�شغيل 

املولدات الكهربائية.
ال�شهيوين  للع��دوان  وا�شتن��كارا 
على قط��اع غزة، طالب��ت الرئا�شة 
الفل�شطيني��ة بوقفه ف��ورا وحملت 
ق��وات الحت��الل م�شوؤولي��ة ه��ذا 
الرئا�شة  ودع��ت  اخلطري.  الت�شعيد 
الكي��ان  باإل��زام  ال��دويل  املجتم��ع 
الع��دوان على  ال�شهي��وين بوقف 
اأبن��اء ال�شع��ب الفل�شطيني يف كل 
م��كان وحتدي��دا يف غ��زة، وتوفري 

احلماية الدولية لهم.
من جهت��ه، حم��ل رئي�س ال��وزراء 
اأ�شتية الحتالل  الفل�شطيني حممد 
الت�شعيد  م�شوؤولي��ة  ال�شهي��وين 
اخلطري. وقال يف بي��ان "اإننا نطالب 
احلماية  بتوف��ري  ال��دويل  املجتم��ع 
ف��وري  ووق��ف  �شعبن��ا،  لأبن��اء 
للع��دوان الإ�رسائيلي على اأهلنا يف 

غزة".
رئي�س املجل�س الوطني الفل�شطيني 
روح��ي فت��وح ،  طالب ه��و الخر ، 
املجتم��ع الدويل بالتح��رك الفوري 
للج��م وردع هذا العدوان الإجرامي  
ال�شهي��وين. وق��ال اأن هذا العدوان  
ال�شهيوين ي�شكل انتهاكا للقانون 
ال��دويل وتتحمل تبعات��ه �شلطات 
الحتالل وقيادته ال�شيا�شية حمذرا 
م��ن اأن تك��ون الغ��ارات الراهن��ة 

مقدمة لعدوان اأو�شع.
الع��دوان  واأدان��ت اجلزائ��ر ب�ش��دة 

الغا�شم الذي �شنته قوات الحتالل 
ال�شهي��وين على قطاع غزة معربة 
عن قلقها اأمام هذا الت�شعيد اخلطري 
، ح�شب ما افاد بيان لوزارة ال�شوؤون 

اخلارجية واجلالية الوطنية باخلارج.
كم��ا اأدان��ت تون�س ع��دوان قوات 
الحت��الل ال�شهيوين على القطاع 
املحا�رس، وذك��رت وزارة ال�شوؤون 
والتون�شي��ن  والهج��رة  اخلارجي��ة 
باخل��ارج يف بي��ان، اأن تون�س تدعو 
جمددا املجموعة الدولية اإىل حتمل 
والأخالقية  القانوني��ة  م�شوؤوليتها 
اإزاء ال�شع��ب الفل�شطين��ي، وتوؤكد 
على �رسورة توفري احلماية الدولية 
الالزمة له والت�شدي جلرائم املحتل 
ومنع��ه م��ن الت�رسف كق��وة فوق 

املحا�شبة وفوق املواثيق الأممية.
كم��ا دع��ت الأمانة العام��ة جلامعة 
ال��دول العربي��ة املجتم��ع ال��دويل 
وخا�شة جمل���س الأمن ومنظمات 

حقوق الإن�شان اإىل التحرك الفوري 
والفاعل لوقف العدوان ال�شهيوين 
الذي �شنه الحتالل على قطاع غزة 
وتوفري نظ��ام حماية دويل لل�شعب 
الق��رارات  بتطبي��ق  الفل�شطين��ي 

الأممية ذات ال�شلة.
واأك��د الرملان العرب��ي اأن العدوان 
ال�شهي��وين على قطاع غ��زة يعد 
حتدي��ا �شارخ��ا للقان��ون ال��دويل 
وانتهاكا �شاف��را مليثاق الأمم املتحدة 
. و اأدان املر�ش��د العرب��ي حلق��وق 
الإن�ش��ان، ب�شدة ع��دوان الحتالل 
ال�شهي��وين اجلدي��د عل��ى قط��اع 
غ��زة، وحمل يف بيان ل��ه، �شلطات 
الكامل��ة  "امل�شوؤولي��ة  الحت��الل 
ع��ن تبعات ه��ذا الت�شعيد اخلطري، 
الذي يقو���س كافة اجلهود املبذولة 
للحف��اظ عل��ى التهدئ��ة ال�شاملة، 
ومنع تفاقم العنف الذي يهدد الأمن 

وال�شلم الدولين".                  ع.م

مناه�شو �لتطبيع باملغرب ينادون بانتفا�شة و يوؤكدون

التطبيـع مع الكيان ال�سهيـوين �سراكة كاملة معه يف جرائمــه 
اأدان مناه�ش��و التطبي��ع يف املغ��رب 
ب�شدة، عدوان الحت��الل ال�شهيوين 
املتوا�شل على غزة، جمددين مطالبة 
نظام املخ��زن باإلغاء جميع التفاقيات 
"التطبيعي��ة اخلياني��ة" م��ع الكي��ان 
املحتل، كما اعتروا التطبيع "�رساكة 
كاملة مع الحتالل يف جميع جرائمه 

بحق ال�شعب الفل�شطيني". 
ويف ه��ذا الإط��ار، �شجب��ت واأدان��ت 
جمموع��ة العم��ل املغربية م��ن اأجل 
فل�شطن، يف بيان لها، اجلرمية اجلديدة 
التي ارتكبها الع��دو ال�شهيوين يف 
ح��ق ال�شع��ب الفل�شطين��ي ويف حق 
والإ�شالمي��ة جمعاء،  العربي��ة  الأمة 
و�ش��ددت عل��ى "���رسورة الرتاج��ع 
الف��وري ع��ن اتفاقي��ات التطبيع مع 
العدو، والع��ودة اإىل اللتزام بثوابت 
الأمة العربية والإ�شالمية يف الدفاع 
ع��ن القد���س وكل فل�شط��ن وعدم 
العرب��ي  القوم��ي  الأم��ن  تعري���س 

لالخرتاق".
املغربي��ة  اجلبه��ة  اأدان��ت  وبدوره��ا، 
لدع��م فل�شطن و�شد التطبيع، بقوة، 
ال�شهيوين  للمحت��ل  اجلبان  العدوان 
�شد قط��اع غ��زة، واجلرمي��ة اجلديدة 
بح��ق  ارتكبه��ا  الت��ي  والب�شع��ة 
الفل�شطيني��ن، وج��اء يف بي��ان لها: 
اذ تتاب��ع اجلبه��ة املغربي��ة "بغ�ش��ب 

�شدي��د " هذا الع��دوان اجلديد للكيان 
ال�شهيوين، فاإنها ت�شجب " ال�شمت 
الرهي��ب ملجل�س الأم��ن وهيئات الأمم 
املتح��دة واملنتظ��م الدويل،املتواط��ئ 
مع جرائ��م الكيان ال�شهيوين يف حق 

الأطفال واملدنين".
وهو م��ا ذهبت اإليه، املب��ادرة املغربية 
للدع��م والن���رسة، الت��ي ربطت بن 
التطبيع الر�شمي وال�شهينة ال�شاملة 
اجلوي��ة  الغ��ارات  وب��ن  للمغ��رب 
لالحت��الل الإرهابي على قطاع غزة، 
واإمعانه يف ارتكاب جرائم حرب �شد 
املدنين )..(. واأكدت يف بيان لها، اأنها 
اإذ تدي��ن ب�ش��دة هذا الع��دوان اجلديد 
لل�شهاينة على ال�شعب الفل�شطيني، 
فاإنها ت�شتنكر " التمادي يف الحتفاء 
والتف��اق م��ع الكي��ان ال�شهيوين، 
ون�ش��ج حتالف��ات ع�شكري��ة واأمنية 

معه".
ويف بي��ان ل��ه، حت��ت عن��وان " �شد 
الإرهابي..�شد  ال�شهي��وين  العدوان 
التطبيع اخلي��اين وال�شهينة ال�شاملة 
"، ق��ال املر�ش��د املغرب��ي ملناه�ش��ة 
التطبيع، اإنه " يف الوقت الذي يفر�س 
في��ه  الب�ش��اط الأحم��ر ب��كل حفاوة 
ل�شتقبال الإرهابين من قادة الكيان 
والع�شكرين  املدني��ن  ال�شهي��وين، 
وال�شتخباري��ن يف املغ��رب، تق��دم 

الطائ��رات احلربي��ة ال�شهيونية على 
يف  الفل�شطين��ي  ال�شع��ب  ق�ش��ف 
غ��زة، يف عدوان متج��دد، اأ�شفر حتى 
اللحظة عن العدي��د من ال�شهداء من 

�شمنهم طفلة عمرها 5 �شنوات".
واإذ يدين املر�شد املغربي، هذه املجزرة 
اجلديدة جلي�س الحت��الل ال�شهيوين 
يف ح��ق ال�شع��ب الفل�شطين��ي، فاإنه 
يعتر التطبي��ع مع العدو ال�شهيوين 
"�رساكة كاملة معه يف جميع جرائمه 
يف  ا�شتم��راره  يف  ل��ه  وت�شجيع��ا 
جرائم التطه��ري العرقي بحق ال�شعب 
الفل�شطين��ي ويف تدني���س وحماولة 
م�شادرة مقد�شات امل�شلمن والعرب 

.")..(
النه��ج  "ح��زب  اأدان  جهت��ه،  م��ن 
الدميقراط��ي العمايل" باملغرب، ب�شدة 
اجلرائ��م ال�شهيوني��ة �ش��د ال�شع��ب 
الفل�شطين��ي املحا�رس يف غزة، وجدد 
دعوته، اإىل "النتفا�شة �شد اتفاقيات 
ال��ذل والع��ار املوقع��ة م��ع الكي��ان 
اأ�شكال  ال�شهيوين، ومواجه��ة كافة 
التطبي��ع مع ه��ذا الكي��ان الغا�شم"، 
مرزا ت�رسي��ع الدولة املغربية لوترية 
التطبي��ع يف كاف��ة املج��الت، �شدا 
عل��ى اإرادة ال�شع��ب املغرب��ي، لفتا 
اإىل ع��زم نظ��ام املخزن، فت��ح �شفارة 
�شهيوني��ة مب�شتوى ع��ال يف الوقت 

الذي عليه��ا اأن تغلقها وتطرد �شفري 
كيان الغت�شاب والتقتيل.

ويف �شي��اق مت�ش��ل، اأدان��ت "حركة 
التوحي��د والإ�شالح" باملغرب، ب�شدة 
غ��زة،  عل��ى  ال�شهي��وين  الع��دوان 
جم��ددة، موقفه��ا الثاب��ت الراف���س 
ل��كل اأ�ش��كال التطبي��ع م��ع الكيان 

ال�شهيوين.
بدوره، اأدان حزب "العدالة والتنمية" 
يف املغ��رب  - ال��ذي وق��ع رئي�ش��ه 
العثم��اين  الذي��ن  �شع��د  ال�شاب��ق 
على اتفاقي��ات التطبيع م��ع الكيان 
ال�شهي��وين يف دي�شمر عام 2020، 
الإجرامي��ة  احل��رب   " ه��ذه  ب�ش��دة 
اجلديدة التي اأعلنه��ا جي�س الحتالل 
ال�شهيوين على ال�شعب الفل�شطيني 

ال�شقيق".
كم��ا اكد ذات احل��زب موقفه الثابت، 
الفل�شطيني��ة  للمقاوم��ة  الداع��م   "
والراف���س للتطبيع، لك��ون التطبيع  
ي�شج��ع الحت��الل ال�شهي��وين على 
الإجرامي��ة  �شيا�شت��ه  يف  امل�ش��ي 
والعن�رسي��ة والتو�شعية، ويوفر له 
ال�شع��ور باملناعة لرت��كاب املزيد 
من اجلرائم �شد ال�شعب الفل�شطيني 
الفل�شطينية  الق�شي��ة  ويعطل حل 
واإقامة الدولة الفل�شطينية امل�شتقلة 

وعا�شمتها القد�س ال�رسيف".   واج
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�ملدر�سة �لعليا للأ�ساتذة بق�سنطينة

طلب عــلى الإجنليزية والإعالم الآلــي 
ومعدلت قبـول ل تقل عــن 15

�سجلت معدلت �لقبول في �لمدر�سة �لعليا للأ�ستاذة بق�سنطينة، �رتفاعا رغم �ختلفها من تخ�س�ص �إلى �آخر ومن مادة �إلى 
�أخرى وح�سب �لوليات، وكانت مادتا �لإعلم �لآلي و�لنجليزية �لأكثر طلبا من طرف �لر�غبين في �لتكوين بالمدر�سة، 

وبلغ عدد �لطلب �لم�سجلين خلل �لمو�سم �لجامعي �لجديد 886 يمثلون 24 ولية، فيما تخرج �أزيد من 900 خلل 
�لمو�سم �لجامعي �لمن�سرم. 

وبلغ عدد الطلب��ة امل�سجلني يف 
املدر�سة العلي��ا للأ�ساتذة »اآ�سيا 
املدين��ة  يف  والواقع��ة  جب��ار« 
اجلامعي��ة بعل��ي منجل��ي، 886 
�رشعوا يف اخل�سوع للمقابلت 
بانتق��اء  اخلا�س��ة  ال�سفوي��ة 
الطلب��ة، ملعرفة م��دى جتاوباهم 
وا�ستعداده��م ملهن��ة التدري���س 
بعد التخ��رج، خا�س��ة واأن عدد 
املتح�سل��ني على ال�سهادة خلل 
بلغ  املن���رشم  اجلامعي  املو�س��م 
903 ط��لب يتوجهون مبا�رشة 
للتدري�س يف الأطوار التعليمية 

الثلثة. 
واأك��د مدي��ر املدر�س��ة للعلي��ا 
راب��ح  الدكت��ور  للأ�سات��ذة، 
للن�رش عل��ى هام�س  طبج��ون، 
املقاب��لت ال�سفوي��ة، اأن هن��اك 
ارتفاع��ا يف مع��دلت القب��ول 
ه��ذه ال�سنة، مو�سح��ا اأن اأغلب 
الولي��ات ح��دد املع��دل اخلا�س 
بها ب� 15 فم��ا فوق، كما عرفت 
ت�سجيل طالبني �سمن  املدر�سة 
املتح�سلني على اأعلى املعدلت 
ومت  الوطن��ي  امل�ست��وى  عل��ى 
تكرميها موؤخرا من طرف رئي�س 

اجلمهورية.
واأ�س��اف املتح��دث اأن املدر�سة 
ت�ستقب��ل الط��لب بداي��ة م��ن 
اجل��اري،  اأوت   8 اإىل  الراب��ع 
اإخ�ساعه��م للختبار  اأج��ل  من 
ال�سفوي، حي��ث ياأتون من اأزيد 
م��ن 24 ولية، منها بجاية لأول 
م��رة، كم��ا �سيلتحق به��ا طلبة 
اأولد ج��لل يف اجلن��وب وعني 
تيمو�سن��ت يف الغ��رب للم��رة 

الأوىل كذلك.
واأو�سح املدي��ر، اأن بع�س املواد 
ح�س��ب  كب��را  اإقب��ال  عرف��ت 
الطلب��ات، ويتعل��ق الأم��ر مبادة 
الإجنليزية، لرتفع معدل القبول 
بها اإىل 15.50، م�سيفا اأن مادة 
الإع��لم الآيل حتظ��ى كذل��ك 
باهتمام كبر، حي��ث مت فتح هذا 
التخ�س���س يف املدر�س��ة من��ذ 

املو�سم اجلامعي املن�رشم.
من جهت��ه، اأكد املدي��ر امل�ساعد 
املكل��ف بالعلق��ات اخلارجي��ة، 

يخل��ف بلقا�س��م، اأن املع��دلت 
تختل��ف م��ن تخ�س���س لآخ��ر 
ومن مادة اإىل اأخرى ومن ولية 
لأخ��رى، وذل��ك ح�س��ب ع��دد 
املنا�س��ب الت��ي حتدده��ا وزارة 
الرتبية الوطنية ل��كل ولية، اإذ 
تك��ون الأولوية ح�س��ب ترتيب 

املعدلت.
ع��دد  اأن  املتح��دث،  واأ�س��اف 
الآيل  الإع��لم  يف  امل�سجل��ني 
بل��غ 39 طالب��ا، واأو�س��ح ب��اأن 
اأدن��ى مع��دل مطل��وب يف هذا 
التخ�س���س بولي��ة اأم البواقي 
بل��غ 15.77، ويف باتنة 15.88، 
كما ذكر ب��اأن املعدل الأعلى يف 
هذه املادة هو 16.47 و�سجل يف 
ميلة، فيم��ا �سجلت ولية بجاية 

اأدنى معدل و يقدر ب� 14.46.
م��ادة  اأن  املتح��دث،  واأك��د 
الإجنليزي��ة عرفت اأي�س��ا اإقبال 
الطلب��ة،  ط��رف  م��ن  كب��را 
مو�سح��ا اأن ع��دد املنا�سب بلغ 
55، وبالتايل حت��دد اأدنى معدل 
ب���  للت�سجي��ل يف التخ�س���س 
15.32 بالن�سب��ة لطلب��ة عنابة، 
فيم��ا يتطل��ب الت�سجي��ل في��ه 
17.39 من  الولي��ات  ببع���س 
20، كم��ا و�س��ل يف قامل��ة اإىل 
16.29 وه��ي اأرقام مرتفعة جدا 
مقارنة مب��ا كانت علي��ه املو�سم 

املا�سي.
بالعلق��ات  املكل��ف  واأو�س��ح 
اخلارجي��ة يف املدر�سة، اأن بع�س 
التخ�س�سات مل تكن متاحة يف 
بع�س الوليات، ب�سبب ت�سبعها 
من حي��ث عدد الأ�سات��ذة، على 
غ��رار الفل�سف��ة، الت��ي توق��ف 
بها التكوي��ن يف بع�س املناطق 
مهم��ا بل��غ ع��دد الراغب��ني يف 
التوجه اإليها، حيث و�سل العدد 
الإجم��ايل للمنا�سب لهذه املادة 
يف املدر�س��ة العلي��ا بق�سنطينة 
اإىل 29، م��ا جعلها غ��ر متاحة 
يف بع���س املناط��ق عل��ى غرار 
اأولد ج��لل واأم البواقي، وتابع 
املتحدث اأنه يف ولية ق�سنطينة 
مت حتديد مع��دل 14.69 للقبول، 
اإىل  ورقل��ة  يف  و�س��ل  فيم��ا 

اأن  اإىل  ذل��ك  اأرج��ع  و   ،12.58
الأعل��ى  املع��دلت  اأ�سح��اب 

اختاروا تخ�س�سات اأخرى.
كم��ا ق��ال مدي��ر البيداغوجي��ا، 
اإن  مزغا���س،  م��راد  الدكت��ور 
للأ�سات��ذة  العلي��ا  املدر�س��ة 
بق�سنطين��ة تع��رف اإقبال وطلبا 
الطلب��ة  ط��رف  م��ن  كبري��ن 
م��ن �سن��ة اإىل اأخ��رى، مب��ا اأنهم 
مي�سون عل��ى عقود ت�سمن لهم 
التوظيف بعد تخرجهم مبا�رشة، 
مو�سحا اأن ع��دد التخ�س�سات 
املتوف��رة بل��غ 9، و تتمث��ل يف 
والفرن�سي��ة  العربي��ة  اللغت��ني 
الأط��وار  لأ�سات��ذة  بالن�سب��ة 
التعليمي��ة الثلث��ة، اإ�سافة اإىل 
والريا�سيات  الطبيعي��ة  العلوم 
والفيزي��اء والكيمي��اء والإعلم 
الآيل وكذلك الفل�سفة والتاريخ 
لط��وري  بالن�سب��ة  واجلغرافي��ا 

املتو�سط والثانوي.
واأف��اد املتحدث اأن معدل القبول 
يف كل امل��واد بولية ق�سنطينة، 

 ،20 م��ن   15.58 اإىل  ي�س��ل 
ويف ميل��ة 15.55 مو�سح��ا اأن 
اأي مع��دل اأق��ل ل ميّكن �ساحبه 
املدر�س��ة  يف  الت�سجي��ل  م��ن 
العلي��ا، كم��ا اأ�س��اف اأن م��ادة 
اللغ��ة الإجنليزية تعت��ر الأكرث 
طلبا من طرف الط��لب، و باأن 
ع��دد املتخرج��ني يف منا�س��ب 
الأ�ساتذة بني الطورين املتو�سط 
والثان��وي حدد ب��� 112 من�سبا 
خلل املو�سم املن�رشم، وهو عدد 
قلي��ل بح�سبه، و ل يغطي حاجة 

املوؤ�س�سات الرتبوية.
اأك��د  امل�سجل��ني،  ع��دد  وع��ن 
قاب��ل للرتفاع  اأن��ه  املتح��دث 
قليل بع��د التحويلت ودرا�سة 
الطعون، م�سيف��ا اأن املتخرجني 
يف  املن�رشم��ة،  ال�سن��ة  خ��لل 
الثلث��ة،  التعليمي��ة  الأط��وار 
و�سعوا جميعه��م ملفاتهم على 
الرتبي��ة  مديري��ات  م�ست��وى 
مبختل��ف الولي��ات، وينتظرون 
التعيين��ات فق��ط، ومنه��م من 
وينتظر  التعي��ني  عل��ى  حت�سل 
الإم�س��اء وبع���س الإج��راءات 

الب�سيطة لل�رشوع يف العمل.
الطلب��ة  تواف��د  ويتوا�س��ل 
العلي��ا  املدر�س��ة  املقبول��ني يف 
املقابلت  لإج��راء  بق�سنطين��ة، 
ال�سفوية من��ذ الرابع من ال�سهر 
اجل��اري، حيث يتوزع��ون على 
بعدد  التكفل  ويت��م  جمموعات 
معني منهم يوميا، كما مت ت�سهيل 
مهمة بع�س املتاأخرين من طرف 
الطاق��م امل�سر للعملي��ة ب�سبب 
بع��د مقرات �سكناه��م وخا�سة 
بالن�سب��ة لطلبة وليات اجلنوب 
يتوجه��ون  حي��ث  والغ��رب، 
الت�سجي��ل  قاع��ة  اإىل  مبا���رشة 
يخ�سع��ون  ث��م  الإلك��رتوين 

ملقابلت �سفوية يف املدرج.
حاتم/ ب

�سطيف

م�شـاريـع جـديدة يف قطــاع 
الــّري 

ت�ستمر حاليا ور�سة اإعادة �سبكة 
املي��اه ال�ساحلة لل���رشب، وذلك 
ل�سالح عدد من قرى بلدية عني 
عبا�سة �سمال �سطيف، مثل عني 
قلو والتوافز و�سعبة �رشفة، يف 
ح��ني انطلق��ت نهاي��ة الأ�سبوع 
الأخر، اأ�سغال تزويد العديد من 
املنازل يف بلدية �سطيف ب�سبكة 

املياه.
و اأكد منتخب حملي ببلدية عني 
عبا�س��ة يف حديث للن���رش، اأن 
اأ�سغال اإجناز �سبكة املياه ل�سالح 
�س��كان قرية »عني قل��و« ت�سر 
بوترة ح�سنة، يف انتظار دخول 
اخلدم��ة ر�سميا،  امل�رشوع حي��ز 
و و�سع ح��د ملعان��اة املئات من 
املواطنني، ج��راء غياب املياه عن 

احلنفيات لأ�سهر عديدة.
و اأ�س��اف حمدثن��ا اأن م�سال��ح 
البلدي��ة ق��ررت و�س��ع �ساحنة 
ب�سهري��ج  املحمل��ة  احلظ��رة 
املياه، لتوزيع ه��ذه املادة احليوية 
ل�سال��ح �س��كان الق��رى الت��ي 
تذب��ذب  م��ن  ب�س��دة  تع��اين 
التوزي��ع، مثل بن زي��د، م�سرا 
اإىل اأن البلدي��ة تنتظ��ر برجم��ة 
م�ساريع جديدة من قبل املديرية 
الو�سي��ة، خا�سة املتعلقة باإجناز 
اآب��ار ارتوازية جديدة، يف �سبيل 
توفر خدم��ة توزيع املياه جلميع 

ال�سكان.
وعلى م�ست��وى بلدية �سطيف، 
موؤخ��را جمموعة من  انطلق��ت 
امل�ساري��ع اجلدي��دة املرجمة من 
البل��دي، وعلى  املجل���س  قب��ل 

راأ�سه��ا اإجن��از �سبك��ة التزويد 
باملياه ال�ساحلة لل�رشب، ل�سالح 
�سكان دوار ب��ن معيزة، �سيدي 
عبا���س، عبي��د عل��ي ومنطق��ة 
رق��ادة، و ذل��ك به��دف و�س��ع 
اإنه��اء معاناتهم يف رحلة البحث 
ال�ساحلة  املي��اه  امل�ستم��رة ع��ن 

لل�رشب.
كم��ا جترى حالي��ا اأ�سغال جتديد 
قن��وات �رشف املي��اه امل�ستعملة 
عر اأحياء مدين��ة �سطيف، مثل 
�س��وارع ح��ي بو�سك��ني، بع��د 
اأنابي��ب ال�سبكة القدمية  تعر�س 
لله��رتاء، ما ت�سبب يف ت�سجيل 
القذرة،  املي��اه  لت�رشب��ات  نقاط 
م��ا ي�ستوج��ب اإع��ادة جتديده��ا 
للحفاظ على ال�سحة العمومية.

و يف ال�سي��اق نف�س��ه، ي�ستكي 
باملنطقة  »ال�سكوم«  �سكان حي 
امل�سم��اة بوف��روج ببلدية حمام 
قرق��ور ال�سمالي��ة، م��ن تاأخ��ر 
اإجن��از  يف  املحلي��ة  ال�سلط��ات 
باملياه  م�رشوع رب��ط �سكناتهم 
ال�ساحل��ة لل���رشب، حي��ث اأكد 
البع�س منهم يف حديث للن�رش، 
اأنه��م ي�سط��رون يف كل م��رة 
اإىل اقتن��اء املي��اه م��ن اأ�سحاب 
بال�سهاريج،  املحملة  ال�ساحنات 
م�سيفني اأن املنطقة تقع بالقرب 
املائية  الأنق��اب واخلزان��ات  من 
دون  لك��ن  هن��اك،  املتواج��دة 
ا�ستفادتهم من هذه املادة ب�سبب 
التاأخر يف برجمة م�رشوع الربط 

بال�سبكة.
 اأحمد خليل

»�ملري« طلب �ل�ستفادة من غـلف مايل لأجل �سيانته

تدهـور للعتاد بحظيــرة بلدية اآيت نوال مزادة 
ال�سعبي  اأكد رئي���س املجل���س 
م��زادة  ن��وال  اآي��ت  لبلدي��ة 
ب�سطي��ف، اأن حظ��رة البلدي��ة 
تتوفر على الكثر من الآليات 
املعطلة، والتي وجب ت�سليحها 
ا�ستغللها لفائدة  حتى يت�سنى 
املواطن��ني، م�سيفا اأنه مت اإبلغ 
�سلط��ات الولية به��ذا الأمر، 
غ��لف  تخ�سي���س  يف  اأم��ل 
مايل خا�س لإعادة �سيانة تلك 
الآليات و و�سعها حتت اخلدمة.

و���رشح عادل حلو���س للن�رش، 
اأن احلظرة تتوف��ر على العديد 
من الآليات املعطلة، منها اأربع 
حاف��لت يف حال��ة عطب �سبه 
كلي، كان��ت ت�ستغل �سابقا يف 
توفر النق��ل املدر�سي ل�سالح 
تلميذ خمتلف القرى واملدا�رش، 
بالإ�ساف��ة اإىل وجود �ساحنتني 
خم�س�ست��ني لرف��ع النفاي��ات 

حممل��ة  واأخ��رى  املنزلي��ة، 
املياه  لتوزيع  ب�سهريج موجهة 
ال�ساحلة لل���رشب على �سكان 

املناطق املعزولة.
ب��اأن  البلدي��ة  رئي���س  وتاب��ع 
هن��اك اآلت��ني لل�سح��ن واحلف��ر 
غ��ر م�ستغلت��ني من��ذ الأ�سهر 
ال�سابقة، ب�سب��ب وجودهما يف 
حال��ة عط��ب دون التمكن من 
�سيانتهم��ا، مرجع��ا ذل��ك اإىل 
ع��دم اإمكانية تخ�سي�س مبالغ 
ال�سيان��ة ملحدودي��ة امليزاني��ة 

العامة.
ومن اأهم الآليات املعطلة اأي�سا، 
الدفع، حيث  �سيارتان رباعيتي 
مل يت��م ا�ستغللهم��ا -ح�س��ب 
حمدثن��ا- م��ن قب��ل م�سوؤويل 
البلدي��ة لوج��ود اأعط��اب بها، 
وهو ما كان �سببا يف و�سعهما 
باحلظرة دون العتماد عليهما 

يف خمتلف التنقلت.
القيم��ة  اأن  حمدثن��ا  وك�س��ف 
لإعادة �سيانة  الإجمالية  املالية 
جمي��ع الآلي��ات املعطل��ة، هي 
600 ملي��ون �سنتي��م، م�س��را 
اإىل اأن��ه تق��دم موؤخ��را مبرا�سلة 
مل�سالح الولية عن طريق دائرة 
بوعندا���س، بطل��ب تخ�سي�س 
غلف مايل لقتناء �ساحنة ذات 
ا�ستغللها  اأج��ل  من  �سهريج، 
يف حال حدوث احلرائق، ل�سيما 
الغابية  امل�ساح��ات  اأن م�ساف��ة 

بالبلدية تتجاوز 20 كيلومرتا.
واأ�ساف »املر« ب��اأن بلدية اآيت 
نوال مزادة تقع على علو 1400 
مرت عن �سطح البحر، وبالتايل 
فاإنه��ا ت�سهد ت�ساق��ط كميات 
معت��رة من الثل��وج يف ف�سل 
ال�ست��اء، م��ا ي�ستدعي �رشورة 
تدعي��م احلظرة باآلي��ة كا�سحة 

الثل��وج، ل�ستغلله��ا يف فتح 
الطرقات اأمام املواطنني.

اأن  البلدي��ة  رئي���س  واأو�س��ح 
احلظرة يف اأم�ّس احلاجة كذلك 
اإىل العم��ال، م��ا دام اأن غالبية 
امل�سلح��ة  ه��ذه  املوظف��ني يف 
يتم حتويله��م للبتدائيات عند 
حلول املو�سم الدرا�سي اجلديد، 
من اأجل العم��ل يف احلرا�سة اأو 

املطاعم املدر�سية.
املجال�س  م��ن  ع��دد  وخ�س�س 
عن��د  �سطي��ف،  يف  البلدي��ة 
�سب��ط امليزانيات املالية، اأغلفة 
مالي��ة متباينة لقتن��اء و�سائل 
وعت��اد جديد ل�سال��ح احلظائر، 
بالإ�ساف��ة اإىل مبال��غ لإع��ادة 
واملركب��ات  الآلي��ات  �سيان��ة 

املعطلة منذ الأ�سهر املا�سية.
 اأحمد خليل
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ت�ض��م �ملدين��ة �لقدمي��ة عدة �أحي��اء جعلت 
منها يف �ل�ضابق قلب والية ق�ضنطينة من 
حيث �حلركي��ة و�لتج��ارة �ملنتع�ضة، على 
غر�ر »طريق جديدة«، �لق�ضبة، �ل�ضويقة، 
�ضارعي ديدو�ش مر�د و19 جو�ن، �ضيدي 
�جللي���ش، �لر�ضيف، طاطا�ش بلقا�ضم، باب 
�لقنطرة، و�ضاحة �أول نوفمرب و�ضوال �إىل 
�ض��ارع بل��وزد�د و�لكدي��ة وغريها، لكن 

�لو�ضع تغري �ليوم.

ال تجارة بعد السابعة مساء
وق��د جاب��ت �لن�رص بع���ش �أحي��اء �ملدينة 
�لقدمية بع��د �ل�ضاعة �ل�ضابع��ة م�ضاء، �أين 
وقفنا عل��ى خل��و �لعديد م��ن �ل�ضو�رع، 
عل��ى عك�ش �لف��رة �ل�ضباحي��ة �أين تعج 
باملو�طن��ن �ض��و�ء م��ن �أجل �لت�ض��وق �أو 
�لتج��ارة �أو �لعمل، حي��ث �رصعان ما تقل 
�حلركة بع��د غل��ق �الإد�ر�ت و�ملوؤ�ض�ضات 
�لعمومي��ة �أبو�به��ا يف �ل�ضاع��ة �لر�بع��ة 
و�لن�ض��ف ع�رص�، كما يع��زف �لتجار عن 

ممار�ضة ن�ضاطهم عقب �ل�ضابعة.
ويزيد �الإقبال على و�ضائل �لنقل �ملختلفة 
�ض��و�ء �ضي��ار�ت �الأج��رة �أو �لر�مو�ي �أو 
�حلاف��ات، عند �نته��اء �ل��دو�م �لر�ضمي، 
حيث ي�ضارع �ملو�طنون �إليها للتوجه نحو 
�ضكناتهم �لو�قع��ة يف �الأحياء و�لبلديات 
�لبعي��دة، تارك��ن خلفه��م مدين��ة �ضب��ه 
�ضاغ��رة، �ضتمتل��ئ �ضو�رعه��ا بالقط��ط 
و�ل��كاب �ل�ضالة. والحظنا خال جولتنا 
جدي��دة  وطري��ق  �ل�ضويق��ة  يف  م�ض��اء، 
و�لر�ضي��ف و�ضي��دي �جللي���ش و�ض��وال 
�إىل �ض��ارع طاطا�ش بلقا�ض��م »�لروتيار«، 
�أن �الأزق��ة تكاد تكون خالي��ة، كما تعرف 
ظاما حالكا حد من حركية �لر�جلن، فيما 
يتجمع �ضباب يف بع�ش �لزو�يا ويتبادلون 
�أط��ر�ف �حلدي��ث، �ل��ذي ينقط��ع مبا�رصة 
مبج��رد �أن يلمحو� �ضخ�ض��ا ي�ضري بالقرب 
منه��م وكاأنه��م مل يتع��ودو� عل��ى مرور 

�لغرباء باأحيائهم يف �لفرة �لليلية.
وتتز�من ه��ذه �الأيام مع ف�ض��ل �ل�ضيف، 
وه��ي �لفرة �لتي م��ن �ملفر�ش �أن تعرف 
حركية كبرية، �إال �أن كل �ملحات �لتجارية 
كانت مغلق��ة، �أما يف �ضاح��ة �أول نوفمرب 
»البري���ش«، فيتو�ج��د عدد م��ن �ل�ضباب 
و�ملقاع��د  �الأ�ض��و�ر  »يحتل��ون«  �لذي��ن 
�حلديدي��ة �لو�قع��ة يف حديقة ب��ن نا�رص، 
وتنتع���ش �حلركة �أكرث عن��د �لو�ضول �إىل 
�ضارع بلوزد�د مرور� على »البري�ميد« ثم 
�ضارع عّبان رم�ضان، ولكن �مللفت هو �أن 

معظم �ملحات هنا مغلق �أي�ضا.

طرقات موحشة ومسالك 
تغرق في الظالم

وت�ضن��ى لنا �مل��رور على �ض��و�رع �ملدينة 
�لقدمي��ة م�ض��اء، يف م��دة ال تتج��اوز 10 
دقائ��ق، ب�ضبب نق�ش �حلركي��ة، وقد بدت 
�لطرق��ات موح�ض��ة خا�ض��ة يف غي��اب 

�الإنارة ببع�ش �مل�ضالك، وكاأن �الأمر يتعلق 
مبنطقة مهجورة غادرها �ضكانها قبل فرة 

طويلة.
وق��د حت��ول و�ض��ط �ملدين��ة �إىل ف�ض��اء 
مفتوح لتجول �لكاب �ل�ضالة و�لقطط، 
بعدم��ا هجر مئ��ات �ل�ضكان ه��ذ� �ملكان، 
�إىل �الأقط��اب �حل�رصي��ة �جلديدة يف علي 
منجل��ي وما�ضيني�ضا وع��ن نحا�ش، بينما 

ف�ضل��ت عائ��ات ق�ض��اء �ضهر�تها بعلي 
منجلي �لتي ال تتوقف فيها �حلياة وتتوفر 
عل��ى ف�ض��اء�ت ت�ض��وق وترفي��ه عديدة 
ي�ضتمر ن�ضاطها حتى �ضاعات متاأخرة من 

�لليل.
وميت��د جم��ود �ملدين��ة �لقدمية �لت��ي كانت 
تنب���ش باحلي��اة يف م��ا �ضب��ق، �إىل �أحياء 
جم��اورة، على غ��ر�ر �الأمري عب��د �لقادر 
يو�ض��ف  �ضي��دي  و�ضاقي��ة  »�لفوب��ور« 
»الب��وم« وكذلك �لزيادي��ة وحتى �ضيدي 
م��ربوك ودق�ض��ي عب��د �ل�ض��ام و�ضوال 
�إىل �لقما���ش و�لكيلوم��ر �لر�بع ولوناما 
وبوم��رزوق، وم��ن �جلهة �ملقابل��ة يتكرر 
�مل�ضه��د يف عوينة �لف��ول و�ضيدي م�ضيد 
و�ض��وال �إىل �لز�و�ش، وهي �أحي��اء �نتقل 
يف  �لعي���ش  �إىل  قاطنيه��ا  م��ن  �لعدي��د 

�الأقطاب �جلديدة.

هجرة جماعية للتجار نحو 
علي منجلي

و�أكد جتار باملدينة �لقدمية، �أنهم ي�ضطرون 
لغل��ق حماته��م ب�ضبب �ضع��ف �لن�ضاط 
وخلو �الأزقة و�ل�ضو�رع م�ضاء، مو�ضحن 
�أنهم يكتف��ون مبا يجنونه خ��ال �ضاعات 
�لنهار. وقد لفت �نتباهنا �أن بع�ش �ل�ضباب 

ي�ضتغلون �لفرة �لليلي��ة من �أجل ممار�ضة 
�لتجارة غ��ري �ل�رصعية بو�ض��ع طاوالت 
بيع �ل�ضجائر، فيم��ا يفتح حمل فقط لبيع 
�ملثلجات ب�ضارع بل��وزد�د، و�آخر لاإطعام 
�ل�رصيع بعّبان رم�ض��ان، وحتى �الأك�ضاك 
متعددة �خلدمات كانت مغلقة على عك�ش 

�ل�ضيدليات �لتي تن�ضط ب�ضكل عادي.
وعلمنا �أن جل �لتجار �ملعروفن يف �ملدينة 
�لقدمية ق��د حتولو� �إىل �ملقاطع��ة �الإد�رية 
علي منجل��ي، من �أجل ممار�ض��ة ن�ضاطهم 
�أن  مبر�ك��ز وف�ض��اء�ت جتاري��ة، خا�ض��ة 

ع��دد �ل�ض��كان به��ذ� �لقط��ب �جلديد، يف 
من��و م�ضتم��ر يف حن �أ�ضبح ع��دد قاطني 

ق�ضنطينة �لقدمية قليا جد�.
ويق��ول �إبر�هيم وهو �أح��د �ملو�طنن �لذين 
ماز�لو� يقطنون يف نه��ج بوعيل �ل�ضعيد 
»كاز�نوف��ا« باملدينة �لقدمية، �أن��ه مل يتاأثر 
ب�ضل�ضلة �لرحي��ات �لتي م�ضت جري�نه، 
وي��رى �أن �ضغور �الأزق��ة و�الأحياء �أف�ضل 
م��ن �أن تك��ون ممتلئ��ة، لعدة �عتب��ار�ت، 
�أبرزه��ا، مثلما �أ�ضاف، �ال�ضتمتاع بالهدوء 
و�ل�ضكينة، �ضو�ء �أثناء �لنوم �أو عند �لقيام 

بجولة خفيفة و�ضط �ملدينة.

عائالت تخشى التجول ليال
�أما عبد �لرحيم �لقاطن يف �ضارع بلوزد�د، 
فق��د كان ر�أيه مغاير�، حيث ذكر باأن حتّول 
�ملدينة �لقدمية �إىل مناطق مهجورة، �ضاعد 
عل��ى �نت�ضار �ملنحرفن لي��ا، �إذ يزعجون 
�ل�ضكان حتى �ضاعات متاأخرة باالأ�ضو�ت 
�ملرتفع��ة و�ل��كام �لفاح���ش، �إ�ضافة �إىل 
��ضتغ��ال بع�ش �لزو�يا و�أقبي��ة �لبنايات 
م��ن �أج��ل تعاط��ي �ملخ��در�ت، حت��ى �أن 
�لعائات تخ�ضى �لتجول يف �ملدينة خال 

�لفرة �مل�ضائية.
�لتقين��ا ب�ض��اب �أخربن��ا �أنه �أح��د �ل�ضكان 
بوفن��ارة  �لع��م  �أبن��اء  لنه��ج  �ل�ضابق��ن 
»ف��ارد�ن«، حيث �نتقل��ت عائلته �إىل علي 
منجلي قب��ل �أزيد من 10 �ضن��و�ت، وقد 
�ضار ي�ضعر �ليوم �أن��ه غريب باحلي �لذي 
ن�ض��اأ فيه، بع��د �أن رحل كل �جل��ري�ن �إىل 
مناط��ق �أخ��رى وخا�ض��ة عل��ي منجلي، 
و�نتق��ال غرب��اء �إىل �لنهج، وف��ق تعبريه، 
و�أ�ضاف �ل�ضاب �أن��ه �أ�ضبح يق�ضي طيلة 
�أوقاته يف �ملدينة �جلديدة �لتي تعود عليها 

كثري�، �إ�ضافة �إىل �أن جل �أ�ضدقاء �لطفولة 
يقطنون هناك �أي�ضا.

كم��ا ق��ال �ضيخ �إن��ه �نتقل قب��ل 12 �ضنة 
�إىل علي منجل��ي، بعد �أن ُولد وعا�ش جل 
فر�ت حياته يف �لكدية، �إال �أن تاأقلمه مع 
�ملدينة �جلدي��دة جعله يبتع��د �ضيئا ف�ضيئا 
عن م��كان ن�ضاأته �ل��ذي �أ�ضبح ال يعرف 
قاطني��ه بعد رحي��ل جل �لعائ��ات �لتي 
عا�ضت يف �لكدية منذ خم�ضينيات �لقرن 

�ملا�ضي.  

برمجة ترحيالت جديدة
وم��ن �ملتوق��ع �لتح��اق بع���ش �لقاطنن 
حالي��ا يف ق�ضنطين��ة �لقدمي��ة، ب�ضكناتهم 
�جلدي��دة يف موق��ع 4 �آالف �ضك��ن ببلدية 
عن عبي��د، حيث تدر���ش م�ضالح �لد�ئرة 
ملف��ات �ملعنين من �أجل توزي��ع �ل�ضقق، 
و�لت��ي تخ���ش �ض��كان �ملدين��ة �لقدمي��ة 
وكذ� عوينة �لف��ول وقيطوين عبد �ملالك 
»رود بيانفي« وحي �لث��و�ر »رود بر�هم«، 
وغريه��ا، وهو ما �ضيزيد من دون �ضك من 
�ضغ��ور �ملدين��ة �لقدمية. من جه��ة �أخرى، 
يوؤكد مدير �لتعم��ري و�لهند�ضة �ملعمارية 
و�لبن��اء لوالية ق�ضنطين��ة، حكيم غمري، 
يف ت�رصي��ح للن���رص، �أن م�ضاحله �نتهت 
م��ن تزوي��د �أزيد من 10 �أحي��اء يف مدينة 
ق�ضنطينة باالإنارة �لعمومية، منها �لز�و�ش 
وكوحي��ل خل���رص، م��ا �ضاه��م يف خروج 
�لعائ��ات جم��دد� لل�ضه��ر ليا، بع��د �أن 
�متنع��ت عن ذلك طيلة �ل�ضنو�ت �ملا�ضية 
ب�ضبب �لظام �حلال��ك، ويبقى �لهدف هو 
�إعادة �ل��روح و�حلركية ملدين��ة ق�ضنطينة، 
وه��و م��ا يتحق��ق �ضيئ��ا ف�ضيئ��ا، ح�ضب 
�مل�ضوؤول.كما ذكر رئي�ش بلدية ق�ضنطينة، 
�رص�ف بن �ضاري، للن�رص، �أن �مللف �خلا�ش 
مب�رصوع حتوي��ل �ملدينة �لقدمية �إىل منطقة 
�ضياحية، مط��روح منذ �لعه��دة �ل�ضابقة، 
مو�ضح��ا �أن �الأمر يتعلق مبوقع حممي من 
طرف منظمة »�ليوني�ضك��و«، وباأن �لقيام 
بعملي��ات �لرمي��م و�إع��ادة �لتهيئة على 

م�ضتو�ه يخ�ضع لقو�نن.
يج��ب  �لبلدي��ة  �أن  �ض��اري  ب��ن  وتاب��ع 
م��ن  رخ�ض��ة  عل��ى  �أوال  تتح�ض��ل  �أن 
م�ضاحل��ه  �أن  موؤك��د�  »�ليوني�ضك��و«، 
�ضت���رصع يف �لقريب �لعاج��ل يف جت�ضيد 
�مل���رصوع، كما ذّكر ب��اأن بع�ش �لعائات 
ال ت��ز�ل تقطن يف �الأحي��اء �لقدمية، وعند 
�قر�ح��ات  �أخ��ذ  �ضُي���رصع يف  ترحيله��ا 
هذ�  بخ�ضو���ش  �ملعماري��ن  �ملهند�ض��ن 
�ملل��ف بع��د در��ض��ة �ملنطق��ة، وذلك قبل 

�النطاق يف �لتدخات.
 ح.ب 

�أزقة مهجورة وجتار ل ين�شطون �إل نهار�

قسنطينة القديمة تتحول إلى مدينة »أشباح«!
تحولت  فقد  �إليها،  �لنتقال  �ختارو�  �أو  �لجديدة  �ل�شكنية  �لأقطاب  �إلى  ُرحلو�  �لذين  قاطنيها  من  مزيد�  عام،  كل  �لقديمة  ق�شنطينة  تفقد 
�ليوم �إلى مجموعة من �لأحياء و�لأزقة �ل�شاغرة ومناطق �شبه مهجورة، تكاد �لحركة �لتجارية تنعدم بها م�شاء، �أما �ل�شلطات �لمحلية فتحاول 
�إحياء �لمدينة �لقديمة �لم�شنفة كموروث ثقافي، و�لأحياء �لمجاورة لها، عبر �إقامة بع�ض �لم�شاريع، كما تعمل على �لقيام بترميمات ت�شمح 

  روبورتاج: حاتم بن كحول بتحويل �لمكان م�شتقبال �إلى منطقة جذب �شياحي.



حمليات9 l لأحد 7  �أوت  2022م�
1444هـ حمرم   9

بعد 3 �شنو�ت من توقف �لأ�شغال 

اإ�شناد م�شروع القطب اجلامعي بالطارف 
ل�شركة »كو�شيدار«

 تقرر �إ�شناد ��شتكمال �لم�شروع �لخا�ص باإنجاز �لقطب �لجامعي �لجديد بولية �لطارف ل�شركة »كو�شيد�ر«، بعد 3 �شنو�ت 
من توقف �لأ�شغال، حيث �شيت�شع لـ 3 �آلف مقعد بيد�غوجي و 3500 �شرير.

م�ص��در  م��ن  الن���ر  وعلم��ت 
م�صوؤول بوالية الطارف، اأن القرار 
ج��اء بعد ف�ص��خ م�صال��ح الوزارة 
االأوىل ال�صفق��ة بالرتا�ص��ي م��ع 
�رك��ة »�صابورجي« الهندية، التي 
اأ�صند لها امل�روع  مببلغ 450 مليار 
�صنتيم، وذلك ب�صب��ب عدم وفائها 
بالتزاماته��ا، كما اأعطيت تعليمات 
االإج��راءات  اإمت��ام  يف  باالإ���راع 
االإداري��ة الإع��ادة بع��ث االأ�صغ��ال 

املتعرثة منذ 3 �صنوات.
ومت الع��دول ع��ن خي��ار املناق�صة 
االأجنبي��ة ال�صتكمال  اأو  الوطني��ة 
منح��ه  وتف�صي��ل  امل���روع، 
ال���ركات  الإح��دى  بالرتا�ص��ي 
االختي��ار  وق��ع  حي��ث  الوطني��ة، 

بالنظر خلربتها  »كو�صي��دار«  على 
يف  البن��اء  �ص��وق  يف  الطويل��ة 
اجلزائ��ر، اأين قام م�صوؤولوها مبعاينة 
موق��ع الور�صة حت�صب��ا ال�صتئناف 

االأ�صغال.
تعط��ل  اأن  م�صادرن��ا،  وذك��رت 
امل�روع يعود اإىل مطالبة ال�ركة 
الهندية بدفع م�صتحقات ملحقات 
االأ�صغال االإ�صافية والتي جتاوزت 
150 ملي��ار �صنتيم، وه��ذا بعد اأن 
باءت كل امل�صاعي واللقاءات التي 
املحلي  امل�صتوي��ن  عل��ى  انعقدت 
واملركزي بالف�صل، يف دفع ال�ركة 
اإىل ا�صتئن��اف الور�ص��ة ودعمه��ا 
بالو�صائ��ل املادي��ة والب�ري��ة، مع 
تق��دمي وع��ود بالتكف��ل بدرا�ص��ة 

م�صكل��ة م�صتحقاته��ا. واأ�ص��ارت 
م�ص��ادر عل��ى �صلة باملل��ف، اإىل 
اأن تعطل ور�ص��ة القطب اجلامعي 
الذي �صي�صم مطعم��ا ب�صعة 500 
وجبة، يعود اإىل االأ�صغال االإ�صافية 
الناجمة عن االأخط��اء امل�صجلة يف 
الدرا�صات التقني��ة والتي ت�صببت 
يف زي��ادة تكلفة امل���روع اإىل ما 
يقارب ال�صعفن، يف حن مل تتعد 

ن�صبة االإجناز حدود 30 باملائة.
 و�صارعت وزارتا ال�صكن والتعليم 
الع��ايل اإىل اإيف��اد جلن��ة م�صرتكة 
للوق��وف على �ص��ر امل�روع عن 
كثب، كم��ا ُعقد لقاء مبق��ر الوالية 
ال�رك��ة  م�ص��وؤويل  بح�ص��ور 
الهندية وال�صلطات املحلية ملعاجلة 

االإ�ص��كاالت املطروح��ة، من دون 
التو�ص��ل اإىل اأي نتيج��ة يف ظ��ل 
مت�ص��ك اجلان��ب الهن��دي ب���رف 
م�صتحق��ات االأ�صغ��ال االإ�صافي��ة 
قبل العودة اإىل الور�صات.  و�صبق 
لفعاليات املجتمع املدين اأن اأكدت 
االأهمي��ة البالغ��ة الت��ي يكت�صيها 
القطب اجلامعي اجلديد، اأمام العجز 
يف الهياكل واملرافق، واحلاجة لفتح 
كلي��ات وتخ�ص�صات جديدة، كما 
اأك��د مدي��ر اجلامع��ة يف ت�ري��ح 
للن���ر، اأن تعطل امل�روع ت�صبب 
يف �صعوبات وم�صاكل مطلع كل 
دخ��ول جديد، حيث يتم يف كل مرة 

اللجوء اإىل حلول ترقيعية.
نوري.ح

بغالف مايل قدره 700 مليار �شنتيم

برنامــــج خــا�ص لتنميــة مناطــق ال�شريـــط احلــــدودي
قامت م�صال��ح والية الطارف برفع  
ملف للجه��ات املركزية، يخ�ص 75 
عملي��ة تنموية بغ��اف  مايل قدره 
700 ملي��ار �صنتيم، وذل��ك لتنمية 
مناط��ق ال�ري��ط احل��دودي عرب 8 

بلديات و75 م�صتة. 
وك�صف الوايل حرفو�ص بن عرعار، 
موؤخرا، اأن امل�صاريع تتعلق بتح�صن 
االإطار املعي�صي لل�صاكنة على غرار 
فك العزلة، الرب��ط باملياه ال�روب 
و�صبكات التطهر، تعبيد الطرقات، 
التزوي��د بالكهرباء والغ��از، التعليم 
والرعاي��ة ال�صحي��ة وغره��ا م��ن 
املراف��ق واخلدمات الت��ي ترمي اإىل 
ا�صتق��رار املواطنن  احلف��اظ عل��ى 
االقت�صادي��ة،  احلركي��ة  وتن�صي��ط 
من خ��ال اإن�صاء مناط��ق ن�صاطات 
جتاري��ة و�صب��ه اقت�صادي��ة ت�صه��م 
وا�صتح��داث  ال��رثوة  خل��ق  يف 
مواطن ال�صغ��ل، اإىل جانب ت�صجيع 
ا�صتغال الرثوات الطبيعية، خا�صة 

والغاب��ات  الفاح��ة  قطاع��ات  يف 
والنباتات العطرية والطبية.

وقد قامت البلديات احلدودية بتقدمي 
اقرتاح��ات م��ن اأج��ل بلورتها على 
اأر�ص الواقع، واأ�صاف امل�صوؤول، اأنه 
ُينتظر االنط��اق يف اأوىل امل�صاريع 

بعد اأن اأنهت الوالي��ة جت�صيد جملة 
من العمليات املدرجة �صمن برنامج 
تنمي��ة مناط��ق الظ��ل، يف �صي��اق 
التكف��ل باالحتياج��ات االأ�صا�صي��ة 
ظروفه��م  وحت�ص��ن  لل�صاكن��ة 
املعي�صية وفك العزلة واحلفاظ على 

ا�صتقرارهم مبناطقهم.
التنموي��ة  العملي��ات  ع��دد  وبل��غ 
امل�صجل��ة واملمول��ة لفائ��دة �صكان 
مناط��ق الظ��ل بوالية الط��ارف، ما 
يق��ارب 600 م�صت خمتلف جوانب 
احلياة مببلغ اإجم��ايل يتجاوز 7 اآالف 
مليار �صنتي��م،  وذلك على م�صتوى 
 23 عل��ى  موزع��ة  منطق��ة   123
بلدية بتعداد �صكاين يناهز 70 األف 
ن�صمة، ما ميثل 15 باملائة من جمموع 

�صكان الوالية.
و�صمح��ت  وت��رة اإجن��از امل�صاريع، 
الربنام��ج  جت�صي��د  م��ن  باالنته��اء 
بن�صب��ة تق��ارب 100 باملائ��ة ع��رب 
خمتل��ف القطاع��ات، م��ع العلم اأن 
ج��ل العملي��ات امل�صجل��ة واملنجزة 
عرب مناط��ق الظل، جوارية وتخ�ص 
وف��ك  املعي�ص��ي  االإط��ار  حت�ص��ن 
العزلة، مبا فيها التكفل بفئة ال�صباب 
املاع��ب وكذل��ك  اإجن��از  بتعمي��م 
حت�صن ظروف التمدر�ص.     نوري.ح

�أزمة �ملياه بقاملة  

تراجع قيا�شي الحتياطي �شد بوحمدان وال�شلطات تبحث عن حلول 
 تواج��ه مديرية امل��وارد املائية بقاملة 
حتديات كب��رة الإيجاد حلول عملية 
الأزمة العط�ص التي تعاين منها عدة 
بلدي��ات واقعة يف م��ا يعرف برواق 

العط�ص.
وميتد ال��رواق م��ن بوعاتي حممود 
والفجوج وحمام اأوالد علي �صماال، 
اإىل بو�صقوف، وادي فراغة وعن بن 
بي�صاء �رقا، و حمام النبائل، جماز 
ال�صف��اء و وادي ال�صح��م باجلنوب 
ال�رقي لوالية قاملة، التي متر باأزمة 
جفاف ح��ادة حيث تراج��ع احتياطي 
�صد بوحم��دان اإىل اأدنى م�صتوى له 
منذ �صنوات طويلة، و غارت الكثر 

من االآبار و املنابع املائية.  
 ق��د را�صل النائب باملجل�ص ال�صعبي 
الوطن��ي، رفي��ق براهمي��ة، الوزير 
االأول بخ�صو�ص اأزمة مياه ال�رب 
بقامل��ة، موؤك��دا باأن��ه تلق��ى جواب��ا 
مطمئن��ا حي��ث اأم��ر وزي��ر املوارد 
املائي��ة م�صاحل��ه بالوالي��ة مبعاين��ة 
الو�ص��ع بنحو 10 بلديات مت�ررة 
بالتن�صيق مع »االأميار«، للبحث عن 
بدائ��ل اأخ��رى لتوفر مي��اه ال�رب 
لل�صكان، وذلك بح�ص��د كل املوارد 

املتوفرة، وتفعيل نظ��ام ال�صهاريج 
على نطاق وا�صع يف انتظار انفراج 
الو�صع عندما يحن موعد ت�صاقط 
تعل��ق  الت��ي  املو�صمي��ة  االأمط��ار 
عليها اآم��ال كبرة لتعبئ��ة ال�صدود 
و االآب��ار اجلوفي��ة.  و عملت �ركة 
املي��اه بقاملة على اإ�ص��اح الك�صور 
و وقف الت�رب��ات ب�صبكات النقل 
و التوزي��ع للمحافظ��ة عل��ى املياه 
و اإي�صاله��ا اإىل ال�ص��كان، باملناطق 
املت�ررة م��ن موجة اجلف��اف التي 
ت���رب والي��ة قامل��ة من��ذ اأ�صهر 
طويلة.  واإىل جانب اإمكانات �ركة 
املي��اه، تعم��ل البلديات عل��ى دعم 
برام��ج التوزيع بوا�صطة ال�صاحنات 
احلامل��ة لل�صهاري��ج لتزويد �صكان 
القرى و امل�صاتي التي اأطبقت عليها 
اأزمة العط�ص وامتدت اأي�صا لتطال 
قطع��ان املوا�صي باالأقالي��م اجلبلية، 
بعد اأن جفت املناب��ع الطبيعية هناك 
و و�صعت املربن اأمام واقع �صعب. 
ويعد االإقلي��م ال�رقي بقاملة االأكرث 
ت�ررا من اأزمة العط�ص على مدى 
�صن��وات طويلة، و يعتم��د �صكانه 
على منب��ع القلتة الزرق��اء و االآبار 

و �صد ع��ن الدالية ب�صوق اهرا�ص و 
الذرعان بوالي��ة الطارف للح�صول 
على مي��اه ال���رب العذب��ة، حيث 
تتمي��ز املنطقة مبي��اه جوفية ماحلة و 
خا�ص��ة ببلديات بو�صق��وف، وادي 

فراغة و عن بن بي�صاء. 
اجلويف  املائي  االحتياطي  وبا�صتثناء 

ال�صخ��م ب�صهل ع��ن اآركو جنوب 
قامل��ة، فاإن باق��ي امل�ص��ادر اجلوفية 
و ال�صطحي��ة تع��رف تراجع��ا مثرا 
للقلق، و خا�صة �صد بوحمدان الذي 
فقد 90 باملائة من احتياطاته املائية.   
فريد.غ  

�مل�شيلة

ت�شديـــــر اأول �شحنــــــــة 
من االأنابيــــب وال�شهاريج 

لل�شينــــــــــــغال

والي��ة  �صلط��ات  اأم���ص،  اأعط��ت 
امل�صيلة، اإ�صارة رمزية لت�صدير اأول 
�صحنة من منتج��ات �ركة خا�صة 
نح��و ال�صينغال عرب مين��اء جيجل، 
وذل��ك يف اإطار توج��ه الدولة نحو 
اقتحام االأ�صواق االإفريقية والدولية 

من خال منتجات مبعاير عاملية.
 وانطلق��ت ال�صاحن��ات م��ن اأم��ام 
مق��ر الوالي��ة حت��ت اإ���راف وايل 
امل�صيل��ة رفقة املدير الع��ام ل�ركة 
»ماغري��ب بايب اند�ص��رتي«، اخلر 
بعل��ي، والذي ���رح للن�ر على 
الهام���ص، اأن ال�صلع ت�صم��ل اأنابيب 
وقن��وات و�صهاريج تخزي��ن املياه 
م��ن خمتل��ف االأن��واع، و�صتك��ون 
متبوع��ة بدفع��ات اأخ��رى، م�صيفا 

اأن ه��ذه العملي��ة تن��درج يف اإطار 
التحفي��زات الت��ي وفرته��ا الدولة 
تعه��دات  �صي��اق  يف  اجلزائري��ة 
رئي���ص اجلمهورية، من خال الدعم 
يف  والتخفي���ص  اللوج�صتيك��ي 
تكلف��ة النق��ل بح��وايل 50 باملائة 
وال���ركات  املوؤ�ص�ص��ات  لفائ��دة 
الوطني��ة، ق�ص��د م�صاعدته��ا على 
نحو  وت�صويقها  منتجاته��ا  ت�صدير 

االأ�صواق االإفريقية والدولية.
واأو�ص��ح ذات املتحدث، اأن �ركته 
الكائ��ن مقرها باملنطق��ة ال�صناعية 
 2009 �صن��ة  تاأ�ص�ص��ت  بامل�صيل��ة، 
وحت�صلت قبل �صنوات على عامة 

»اإيزو 9001« للجودة. 
فار�ص قري�شي   

خن�شلة

ت�شتفيــــــــد  ابتدائيــــــــة   12
من اللـوحات االإلكرتونيـة

ي�صتفي��د تامي��ذ 12 ابتدائي��ة عرب 
بلديات والي��ة خن�صلة، مع الدخول 
اللوح��ات  املقب��ل، م��ن  املدر�ص��ي 
تعليمي��ة  كو�صيل��ة  االإلكرتوني��ة 
ولتخفيف ثقل املحفظ��ة املدر�صية، 
وذل��ك تنفي��ذا لتعليم��ات الوزارة 

الو�صية.
و�رحت رئي�صة الربجمة و املتابعة 
مبديري��ة الرتبية، اأح��ام بودبوز، اأن 
والي��ة خن�صلة ا�صتف��ادت للمو�صم 
الدرا�ص��ي املقبل، م��ن 11 مدر�صة 
املدر�ص��ة  اإىل  ت�ص��اف  رقمي��ة 
التب�ص��ي،  العرب��ي  النموذجي��ة 
م�صيف��ة اأن ه��ذه االإج��راءات تاأتي 
يف اإط��ار تطبيق تعليم��ات الوزارة 
الو�صية الرامية للتعميم التدريجي 
ال�صتعم��ال اللوح��ات االإلكرتونية 
كو�صيل��ة تعليمي��ة داخ��ل االأق�صام 

الرتبوية و كبديل للكتب املدر�صية 
عل��ى  العم��ل  ويت��م  املطبوع��ة. 
و�ص��ع االأل��واح االإلكرتوني��ة حتت 
ت�رف التاميذ م��ع بداية الدخول 
املدر�ص��ي، وت�صب��ق ذل��ك عمليات 
تكوين لاأ�صاتذة وموؤطري االأق�صام 

املعنية با�صتعمالها. 
من جه��ة اأخ��رى، اأورد بي��ان خللية 
االإع��ام للوالي��ة، اأن االأم��ن العام 
للوالية قد اأعطى يوم اأم�ص ال�صبت، 
التح�ص��رات  تخ���ص  تعليم��ات 
اجلاري��ة للدخ��ول املدر�ص��ي ح��ول 
املربجم��ة  الرتبوي��ة  الهي��اكل 
واملنح��ة  الرتميم��ات   لا�صت��ام، 
الربوتوك��ول  وك��ذا  املدر�صي��ة، 
ال�صح��ي، وذلك خال اجتماع �صم 

امل�صوؤولن املعنين.
واأكد االأمن العام �رورة التن�صيق 
بن خمتل��ف االأطراف مع اجلدية يف 
النقائ���ص امل�صجلة ل�صمان  معاجلة 
دخول مدر�صي يف ظروف مائمة، 
كم��ا تط��رق اإىل اأهمي��ة التح�صر 
اجلي��د و اتخ��اذ كل التدابر املتعلقة 
با�صتام املن�صاآت واملرافق املدر�صية 
�ص��واء اجلديدة اأو املرمم��ة ال�صتقبال 
التامي��ذ يف اأح�صن الظ��روف، مع 
�رورة توفر التجهيزات و�صمان 
التدفئة، االإطعام و النقل  املدر�صي، 
و كذا احلر�ص عل��ى نظافة املحيط 

باملوؤ�ص�صات الرتبوية.
واأ�ص��اف البي��ان، اأن امل�ص��وؤول اأمر 
ب�صب املنحة املدر�صية يف ح�صابات 
اأولياء التاميذ قبل نهاية �صهر اأوت 
اجل��اري خا�ص��ة اأن عملي��ة �صبط 
القوائم منتهية ع��رب جميع بلديات 
الوالية.                           كلتوم رابية

تب�شة

خمّيــمات �شيفيــة لـفائـــدة  800 طفــل معــوز 
والريا�صة  ال�صب��اب  ك�صف مدي��ر 
لوالي��ة تب�ص��ة، اأن 800 طف��ل من 
خمتل��ف البلدي��ات، ا�صتف��ادوا من 
رح��ات  و  �صيفي��ة  خميم��ات 
جيج��ل  والي��ة  باجت��اه  ا�صتجم��ام 

ال�صاحلية.
واأ�ص��اف اليامن بن �صغر، اأن اأول 
رحلة انطلقت خال االأيام املا�صية، 
و�صمت 100 طفل م��ن العائات 
ذات الدخل املحدود، واأبناء املناطق 
النائية الذين ت��رتاوح اأعمارهم بن 
6 و14 �صن��ة.   واأو�صح املتحدث، 
اأن املب��ادرة تاأت��ي �صم��ن الربنامج 

امل�صط��ر ملو�صم اال�صطي��اف ل�صنة 
2022، حي��ث ُق�صم��ت املخيم��ات 
منها  �صي�صتفي��د  الت��ي  ال�صيفي��ة 
اأطف��ال 28 بلدي��ة، عل��ى دفعات، 
مبع��دل 15 يوم��ا لكل دفع��ة، فيما 
تدوم الرحات اإىل غاية نهاية �صهر 
االأطف��ال  املقب��ل. وي�صتفي��د  اأوت 
اإقامته��م يف املخيمات،  خال فرتة 
من برامج تثقيفية خمتلفة واأن�صطة 
تربوية وترفيهي��ة متنوعة، مبرافقة 
واإ���راف م��ن من�صط��ن موؤهلن 
خ�صع��وا لرتب���ص تكويني خا�ص 
بق�صاء العط��ل والرتفيه، كانت قد 

نظمته مديري��ة ال�صباب والريا�صة 
لوالي��ة تب�ص��ة، تنفي��ذا لتعليمات 
ال��وزارة الو�صية. املدي��ر الوالئي، 
اأ�ص��ار اإىل اأن املخيم ال�صيفي »برج 
بلي��دة« بوالية جيج��ل،  من اأف�صل 
الهي��اكل ال�صاحلية واالأكرث تنظيما 
وطني��ا لق�ص��اء اأي��ام لا�صتمت��اع 
باملناظ��ر اخلاب��ة والتمت��ع بجمال 
الذهبي��ة،  والرم��ال  ال�صواط��ئ 
واأ�ص��اف اأن م�صاحله ق��د �صبطت 
القوائ��م النهائية الأ�صم��اء االأطفال 

امل�صتفيدين يف هذا االإطار.
ع.ن�شيب
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�سكلت "�إمرب�طورية" ي�سعب �لقرت�ب منها ل�سنو�ت

 تطهري ال�سواطئ اخلا�سة من امل�ستغلني
 غري ال�سرعيني ب�سكيكدة

تو��سل م�سالح ولية �سكيكدة حربها على م�ستغلي �ل�سو�طئ بطريقة غير �سرعية وتطهيرها من �لن�ساطات �لتجارية غير 
�لقانونية، من �أجل تهيئة �لظروف �لمنا�سبة وجعلها متاحة مجانا �أمام �لم�سطافين، حيث �سنت �أول �أم�س، عملية كبرى 

ب�ساطئ �لعربي بن مهيدي.

 وبح�سور والية �سكيكدة حورية 
مداح��ي، قام��ت م�سال��ح الدرك 
الوطن��ي به��دم واإزال��ة الأك�ساك 
الفو�سوي��ة غ��ر املرخ�س��ة التي 
اأ�سحابه��ا عل��ى ط��ول  ن�سبه��ا 
ال�رشيط ال�ساحلي اإىل غاية احلدود 
مع بلدية فلفلة، فار�سني منطقهم 
على املواطنني من خ��ال ت�سييج 

اأجزاء م��ن ال�ساطئ وتخ�سي�سها 
اأك�ساكهم،  يرتادون  الذين  للزبائن 
ن��ع بقي��ة امل�سطافني من  بينم��ا تمُ
ت�سديد  قب��ل  ال�ساطئ  ا�ستغ��ال 
تعليم��ات  اح��رام  اإت��اوات، دون 
القا�سي��ة  العمومي��ة  ال�سلط��ات 

مبجانية ال�سواطئ.
وق��د كان��ت ه��ذه ال�سواطئ على 

مدار �سنوات، مبثاب��ة اإمرباطورية 
ي�سعب الدخول اإليها اأو القراب 
منه��ا. واأ�سف��رت التدخ��ات عن 
حجز 520  مظل��ة �سم�سية، 800 
كر�س��ي، و 200 طاول��ة  كان��ت 
مو�سوعة على م�ستوى ال�ساطئ، 
و مت ت�سليمه��ا اإىل رئي���س حظرة 

ولية �سكيكدة.

تطبيق��ا  العملي��ة،  ه��ذه  وتاأت��ي 
 9 يف  امل��وؤرخ  الولئ��ي  للق��رار 
ج��وان 2022 املت�سم��ن جماني��ة 
ا�ستغالها  وحمارب��ة  ال�سواط��ئ 
دون ح��ق المتي��از، وق��د تركت 
امل�سطافني  لدى  ا�ستح�سانا كبرا 
الذين عربوا ع��ن ارتياحهم، حيث 
�سمح��ت له��م بالن��زول اإىل هذه 
ال�سواطئ واختي��ار الأمكنة التي 
تنا�سبه��م ب��كل حرية بعي��دا عن 
اأي ا�ستفزاز، عل��ى عك�س ما كان 
م�سجا طيل��ة ال�سنوات املا�سية، 
حي��ث ف�سلت ال�سلط��ات املتعاقبة 

يف الق�ساء عليها.
جدي��ر بالذك��ر اأن العملية ل تزال 
متوا�سلة على م�ستوى  �سواطئ 
امل�سموح��ة  �سكيك��دة  ولي��ة 
لل�سباح��ة فيه��ا، و عدده��ا ثاثني 
�ساطئ��ا، حي��ث �سخ��رت م�سالح 
الأمن و الدرك الوطنيني اإمكانيات 
ب�رشية لتنفيذ التدخات و تطهر 
ه��ذه الأماكن م��ن امل�ستغلني غر 

ال�رشعيني.
كمال وا�سطة

خـالل مو�سم �ل�سطياف بجيجل

منع بيـع ال�سلع امل�ستوردة يف تظاهرات ال�سناعة التقليديـة 
اأع��ذرت م�سالح مديرية ال�سياحة 
و ال�سناع��ة التقليدي��ة بجيج��ل، 
احلرفيني امل�ساركني يف التظاهرات 
القت�سادية لل�سناعة التقليدية و 
احل��رف خال مو�س��م ال�سطياف 
املنتوج��ات  بي��ع  مبن��ع  احل��ايل، 
امل�ست��وردة خ��ال التظاه��رات و 
املعار�س، مع التاأكيد على عر�س 

ال�سلع امل�سنوعة يف اجلزائر.
واأو�سح، م�س��وؤول باملديرية، باأنه 
مت من��ذ بداية مو�س��م ال�سطياف، 

ت�سجي��ل بع���س املخلف��ات لدى 
معاين��ة املعار���س و التظاه��رات 
القت�سادي��ة لل�سناع��ة التقليدية 
و احل��رف م��ن قبل حرفي��ني، عرب 
بيع منتجات م�ستوردة و كذا عدم 
اللت��زام بال���رشوط املو�سوعة و 
ع��دم التحاقهم ببع�س الف�ساءات 

املخ�س�سة لهم.
بع���س  اأن  عل��ى  الوق��وف  ومت 
احلرفيني مزجوا بني املنتوج احلريف 
الذي يقومون ب�سناعته و عر�س 

�سل��ع م�ستوردة، و ه��و ما يتنافى 
م��ع تعليم��ات مديري��ة ال�سياحة 
ب���رشورة اللت��زام ببي��ع املنتوج 
التقلي��دي املحل��ي و ت�سجيعه، ما 
جع��ل ذات امل�سالح، تعق��د نهاية 
الولئية  اللجنة  الأ�سبوع، اجتماع 
امل�سركة املكلفة بتاأطر و متابعة 
القت�سادي��ة  التظاه��رات  �س��ر 
لل�سناع��ة التقليدية  خال مو�سم 

ال�سطياف ل�سنة 2022.
الأوىل م��ن  املرحل��ة  تقيي��م  و مت 

انط��اق عملي��ات بي��ع املنت��وج 
التقلي��دي و تق��دمي ماحظ��ات و 
امل�ساركني،  للحرفي��ني  اإع��ذارات 
الت�رشف��ات  م��ن  احل��د  بغر���س 
ال�سلبي��ة الت��ي ت�سهده��ا العملية 
خ��ال مو�سم ال�سطي��اف و كذا 
من��ع بي��ع املنتوج��ات امل�ستوردة 
به��دف ت�سجي��ع ال�سل��ع حملي��ة 

ال�سنع.
     ك. طويل 

»�أوبيجيي« �سـرع يف �إجر�ء�ت ��سرتجاعها

اإح�ساء 180 �سكنـا اجتماعيا 
مت اقتحــامه بعنابــة

اأح�ست م�سالح دي��وان الرقية 
ما  بعنابة،  العق��اري  والت�سي��ر 
يق��ارب 180 �سكن��ا اجتماعي��ا 
مقتحم��ا عل��ى م�ست��وى تراب 
اإجراءات  الولي��ة، حيث جت��ري 
و  الودية  بالط��رق  ال�سرج��اع 
كذا بت�سخر الق��وة العمومية و 
احل�س��ول على اأح��كام ق�سائية 
نياب��ات  م��ن  ب��اإذن  للتنفي��ذ 

اجلمهورية. 
ب���  م�س��وؤول  م�س��در  واأك��د 
»اأوبيجيي« للن���رش، اأن الديوان 
يعم��ل على ا�سرج��اع ع�رشات 
ال�سكن��ات الجتماعية املقتحمة 
ع��دة  يف  قان��وين  �سن��د  دون 
مواق��ع، منه��ا ال�سابي��ة، خرازة، 
الغرب��ي  باملدخ��ل  م��اي  واأول 
بوزع��رورة  وك��ذا  للمدين��ة، 
اإىل  بالإ�سافة  الب��وين،  ببلدي��ة 
�سقق بالقط��ب العمراين اجلديد 
ع��ني جبارة، منها م��ا اقتمُحم منذ 
�سنوات بالق��رب من ال�سكنات 
الفو�سوي��ة ببوزع��رورة، حيث 
جت��ري درا�س��ة و�سعياتها على 
اعتب��ار اأنه مت اإح�س��اء �ساغليها 
يف اإط��ار برنام��ج الق�ساء على 

ال�سكن الق�سديري و اله�س.
و وفق��ا مل�سالح دي��وان الرقية 
تقرب  فقد  العق��اري،  والت�سير 
اأعوانه��ا يف الف��رة الأخرة من 
العائات التي اقتحمت �سكنات 
مت ت�سيدها حديثا باأحياء ال�سابية، 
خ��رازة و اأول م��اي، ومت اإقناعها 
دون  ودي��ة،  بط��رق  بالإخ��اء 
اللج��وء اإىل العدال��ة وت�سخ��ر 
الق��وة العمومي��ة لطردها، حيث 
ا�ستجاب العدي��د من املقتحمني 
لإع��ذارات الديوان، فيما رف�س 
ا�ستدع��ى  مم��ا  ذل��ك،  البع���س 
الأمني��ة  باجله��ات  ال�ستعان��ة 

ل�سرجاع ال�سقق. 
وقد كانت اآخ��ر العمليات، على 
 500 بح��ي  عم��ارة  م�ست��وى 
لمت  م�سك��ن بال�سابية، اأي��ن �سمُ
مفاتي��ح ال�سكن��ات الجتماعية 
بح�سور املمثل القانوين لديوان 
الرقية والت�سي��ر العقاري، مع 
للم�س��در  وفق��ا  و  ت�سميعه��ا، 
عملي��ة  مكن��ت  فق��د  ذات��ه، 
ا�سرج��اع ال�سق��ق املقتحمة من 
ال�ستفادات  ع���رشات  ت�سوي��ة 
من ال�سك��ن الجتماعي، والتي 
التجاوزات  ب�سبب  معلقة  كانت 
التي يقوم به��ا اأ�سخا�س وحتى 
العائ��ات، با�ستغ��ال املن��ازل 
دون اأي �سند قان��وين، ما يوؤدي 
الإ�س��كان  عملي��ة  عرقل��ة  اإىل 
اأ�سماوؤهم  املدرج��ة  للمواطن��ني 
و  امل�ستفيدي��ن،  قائم��ة  �سم��ن 

الذين ا�ستوفوا جميع الإجراءات 
القانونية. 

و قد ق��ام ديوان »اأوبيجيي« قبل 
 70 اأ�سه��ر، بت�سوي��ة و�سعي��ة 
عائل��ة كانت تقي��م يف �سكنات 
اجتماعي��ة دون حيازته��ا وثائق 
مت  حي��ث  ا�ستفادته��ا،  تثب��ت 
ترحيلها قب��ل 5 �سنوات ب�سفة 
اإ�سكان  اإع��ادة  ا�ستثنائية �سمن 
بي��وت  يف  تقي��م  عائل��ة   750
لت�سوي��ة  تهي��دا  ق�سديري��ة، 
و�سعياته��ا القانونية واحل�سول 

على قرارات ال�ستفادة.
توا�س��ل  مت�س��ل،  �سي��اق  يف 
م�سال��ح الدي��وان من��ح عق��ود 
و�سه��ادات  الك��راء  و  امللكي��ة 
ا�ستغال ال�سكنات الجتماعية، 
ا�س��رت  الت��ي  للعائ��ات 
ال�سكنات ب�سيغة »املفتاح« قبل 
�سنة 2004 وكذا الذين ورثوها 
ع��ن اأقربائهم، و تت��م الإجراءات 
ح�سب م��ا وقفت علي��ه الن�رش، 
ع��ن طري��ق اإثب��ات الإقامة يف 
ال�سق��ة ملدة 10 �سن��وات مبعاينة 
املح���رش الق�سائ��ي وت�رشي��ح 
ال�سهود من اجلران، وغرها من 
الإج��راءات الت��ي ت�سمح بتغير 
عق��د الك��راء با�س��م �ساغلها، مت 
اإي��داع ملف التملي��ك و ت�سديد 
ثمن ال�سقة ح�سب تقييم م�سالح 
اأماك الدولة للم��ر املربع وفقا 

لأهمية املوقع.
كم��ا ح��ّددت احلكوم��ة، ح�سب 
ذات امل�س��ادر، �رشوط��ا جديدة 
لقابلي��ة التنازل ع��ن ال�سكنات 
ال�سكن��ات  و  الجتماعي��ة 
امل�ستفي��دة من اإعان��ات الدولة، 
يف اإطار حماية احلظرة العقارية 
و و�سع ح��د لعمليات امل�ساربة 
املحتمل��ة التي حتطم املجهودات 

املبذولة يف جمال البناء. 
وتعمل وزارة ال�سكن و العمران 
و املدينة، على ت�رشيع وترة بيع 
ال�سق��ق التابعة لدواوين الرقية 
والت�سي��ر العق��اري املو�سوعة 
حي��ز ال�ستغ��ال قب��ل 2004، 
اإدراج  به��دف  مل�ستاأجريه��ا، 
البطاقي��ة  له��ا يف  �ساغ��ل  كل 
الوطني��ة كم�ستفي��د ل يحق له 
احل�سول على اأي اإعانة لل�سكن 
لتحقي��ق  وك��ذا  الدول��ة،  م��ن 
العمومي��ة،  للخزين��ة  مداخي��ل 
ت�سمح بتموي��ل م�ساريع اأخرى، 
وكالت  حتوي��ل  يمُنتظ��ر  فيم��ا 
ال�سندوق الوطني لل�سكن عرب 
جميع الولي��ات اإىل بنوك وفق 
الهيكل التنظيم��ي اجلديد الذي 
ك�سف عن��ه رئي���س اجلمهورية 
يف عدة منا�سبات.      ح�سين دريدح

خن�سلة

توقيف م�سبـوق بتهمـة ترويــج املوؤثـــرات العقليـة
�سبط��ت ق��وات ال�رشط��ة بفرقة 
مكافح��ة الجت��ار غ��ر امل�رشوع 
خن�سل��ة،  باملخ��درات  لولي��ة 
متلب�سا   ق�سائيا  م�سبوقا  �سخ�سا 
بروي��ج املوؤث��رات العقلي��ة، م��ع 
توقيف �سقيقه الذي اتمُهم مبحاولة 
عرقل��ة مهام م�سال��ح الأمن اأثناء 

تاأدية مهامهم ال�رشطية .
وح�سب بيان خللية الإعام ملديرية 
الأمن الولئي، فقد مت حتديد هوية 

�سخ���س خطر يف العق��د الثالث 
من العمر م�سب��وق ق�سائيا، يقوم 
اأين تت  برويج املوؤثرات العقلية، 
م�ساهدت��ه من قبل قوات ال�رشطة 
اأثن��اء تنقلها اإىل م�سكنه بعا�سمة 
الولي��ة، و هو ب�سدد ترويج املواد 
اخل�سائ���س  ذات  ال�سيدلني��ة 
املخ��درة، ليتم توقيف��ه مع �سبط 
م�س��ط دواء من ن��وع »بريقابالني 
 15 عل��ى  يحت��وي  مل��غ«   300

كب�سولة، بحوزته.
واأ�س��اف البي��ان اأن املته��م اأبدى 
مقاوم��ة لقوات ال�رشط��ة، ليتقدم 
�سقيق��ه وه��و م�سب��وق ق�سائي��ا 
يف العقد الثالث م��ن العمر، على 
منت دراجة ناري��ة، اأين قام بعرقلة 
اأع��وان الأم��ن املكلف��ني مبعاين��ة 
جرائم املخ��درات، ليتم توقيفه مع 

حجز الدراجة. 
واأجن��زت يف حق امل�ستب��ه فيهما، 

ملف��ات جزائي��ة مبو�س��وع جنحة 
املمار�س��ة غ��ر ال�رشعي��ة ملهن��ة 
ال�سحة مع الع��ود، اأين �سدر يف 
ح��ق املته��م الرئي�سي حك��م بعام 
حب�س��ا نافذا مع الإي��داع، وعامان 
حب�س��ا وغرام��ة مالي��ة تق��در ب� 
100 األ��ف دج م��ع الإي��داع ع��ن 
املكلفني  الأعوان  مو�سوع عرقلة 
مبعاينة جرائم املخدرات اأثناء تاأدية 

مهامهم، للمتهم الثاين.
كلتوم رابية

ب�سكــرة

حجــز كميـة من عقـار »بريغابالني« وحــب�ص �سخ�ص
تكن��ت ق��وات ال�رشط����ة باأم��ن 
دائ��رة �سي����دي عقب���ة يف ولية 
ب�سك��رة، م��ن حج��ز 285 موؤثرا 

عقليا مع توقيف �سخ�س.
وح�سب بيان ل��ذات امل�سالح، فاإن 
العملية جاءت بناء على معلومات 
وردت لق��وات ال�رشط��ة، مفادها 

تواج��د �سخ���س ي��روج احلب��وب 
ال�سعبية،  الأحي��اء  باأحد  املهلو�سة 
و عل��ى الفور ت��ت مداهمة مكان 

تواجده.
في��ه  امل�ستب��ه  م�ساه��دة  وعن��د   
لقوات ال�رشط��ة، لذ بالفرار نحو 
اأح��د امل�ساكن تاركا خلف��ه كي�سا 

بداخل��ه 285 موؤثرا عقليا من نوع 
اأجنبي��ة  »بريغابال��ني 300 مل��غ« 

ال�سنع.
 ومبحا���رشة ال�سك��ن قب��ل ف��رار 
املته��م ب��ني الأ�سط��ح، مت توقيفه 
وحتويل��ه ملقر اأمن الدائ��رة واإجناز 
مل��ف جزائ��ي مبو�س��وع حي��ازة 

املوؤث��رات العقلي��ة لغر���س البيع 
واملتاجرة.

 وبتقدمي املتهم البالغ من العمر 35 
�سنة اأم��ام العدالة، �سدر يف حقه 

اأمر باإيداعه احلب�س. 
  ع/ب



مدرب منتخب �أقل من 23 �سنة ولد علي ي�ؤكد

ن�ستهدف العودة مبيدالية

اأكد م��درب املنتخ��ب الوطني لأقل 
م��ن 23 �سن��ة نور الدي��ن ولد علي، 
دون  مبيدالي��ة  الع��ودة  ا�سته��داف 
حتديد معدنه��ا مبنا�سبة قرب انطالق 
فعاليات األعاب الت�سامن الإ�سالمي 

املقررة مبدينة قونيا يف تركيا.
 وق��ال الناخ��ب الوطن��ي ع�سية �سد 
الرح��ال اإىل تركي��ا:" هدفن��ا وا�سح 
يف الألع��اب الإ�سالمية، ويتمثل يف 
ا�ستهدافن��ا العودة مبيدالية من تركيا، 

وه��و م��ا اأكدت��ه لالعب��ن يف عدة 
منا�سبات".

وحت��دث ول��د عل��ي ع��ن جاهزي��ة 
الالعبن له��ذا املوعد، عندما قال يف 
ت�رصيحاته ملختل��ف و�سائل الإعالم 
قب��ل مغادرة مطار ه��واري بومدين 
ال��دويل:" لق��د اأجرين��ا حت�س��رات 
يف امل�ست��وى، من خ��الل اإقامة عدة 
ترب�سات، مع خو�ض بع�ض الوديات، 
ووقف��ت على بع���ض النقائ�ض التي 
عملنا عل��ى معاجلتها حتى نكون يف 

املوعد".
الت��ي  الغياب��ات  واأم��ا بخ�سو���ض 
�ستعرفها الت�سكيل��ة، قال:" �سندخل 
املناف�سة بالت�سكيلة املوجودة، وثقتي 
احلا�رصي��ن،  الالعب��ن  يف  كب��رة 
الغياب��ات  بع���ض  هن��اك  �سحي��ح 
لأ�سب��اب اأو لأخرى، لك��ن العنا�رص 
املوج��ودة لديه��ا رغب��ة كب��رة يف 
ت�رصي��ف الراي��ة الوطني��ة، والعودة 
بنتيج��ة جي��دة، لأنهم يدرك��ون باأن 
�سم��ان مكانة يف املنتخ��ب مير عرب 

التاألق يف الدورة".
حمزة.�س
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وفد �ملنتخب �لأوملبي ي�سل تركيا

ولد علي جلاأ للخيارات املتاحة !
ك�سف��ت �سبيح��ة اأم���ض، الحتادية 
اجلزائري��ة لك��رة القدم، ع��ن قائمة 
عنا�رص املنتخب الوطن��ي لفئة اأقل 
من 23 عام��ا، املعنية بتمثيل اجلزائر 
يف الن�سخ��ة اخلام�س��ة م��ن األعاب 
الت�سام��ن الإ�سالمي، املقررة مبدينة 
قونيا الرتكية بداية من هذا الثالثاء.

واعتمد الناخ��ب الوطني نور الدين 
ول��د عل��ي يف اإع��داد لئح��ة ه��ذه 
البطول��ة الت��ي ح��وت  23 ا�سم��ا، 
على العنا�رص النا�سطة يف البطولة 
املحلية، حيث مل ت�سم الالئحة التي 
غادرت اإىل تركيا ليل��ة اجلمعة اإىل 
ال�سب��ت، �س��وى لعب��ن يحرتفان 
اللعب��ة خ��ارج اجلزائر، وهم��ا نعيم 
لعي��دوين مدافع كلرم��ون فووت 
توفي��ق  زميل��ه  وك��ذا  الفرن�س��ي 
الن��ادي الإفريقي  �رصيف��ي لع��ب 
ف��رتة  ب�سب��ب  وه��ذا  التون�س��ي، 
برجمة الحت��اد الريا�سي للت�سامن 
الن�سخة،  ه��ذه  لألعاب  الإ�سالم��ي 
والت��ي تتعار���ض مع لوائ��ح الفيفا 
الت��ي متن��ح الأندي��ة احل��ق يف منع 
لعبيها م��ن اللتح��اق باملنتخبات 
الوطنية، يف الفرتات خارج رزنامة 

املباريات الدولية. 
ويف حن كان �سباب بلوزداد الفريق 
الأكرث متثيال، بع��د ا�ستدعاء الناخب 
الوطن��ي ول��د علي ل�ست��ة عنا�رص 
حتم��ل األ��وان الن��ادي العا�سم��ي، 
فق��د �س��كل غي��اب لعب��ي نادي 
بارادو ال�سمة املمي��زة للقائمة، ولو 
اأن ه��ذا الأمر كان منتظ��را، خا�سة 
واأن الناخ��ب الوطن��ي كان قد حرم 
خ��الل الرتب�سات الت��ي اأقيمت يف 
الف��رتة املا�سي��ة من عنا���رص نادي 
"الأكادميي��ة"، بعدما ق��رر م�سوؤولو 
هذا الفريق برجمة ترب�ض حت�سري 
ب�سلوفينيا ا�ستعدادا للمو�سم املقبل، 
�سارك��ت فيه كل العنا���رص املعنية 
باللع��ب يف فئ��ة الأكاب��ر املو�س��م 
املقبل، على غرار الدولين تيطراوي 
وبولبين��ة، يف ت���رصف ق��د تكون 
ل��ه تبع��ات عقابية، مت���ض الالعبن 

املعنين وامل�سوؤولن والنادي.  
جدي��ر بالذك��ر، اأن قرع��ة البطولة 
يف  الوطن��ي  املنتخ��ب  اأوقع��ت 
جان��ب  اإىل  الأوىل،  املجموع��ة 
ومنتخ��ب  والكام��رون  ال�سنغ��ال 

البلد املنظم تركيا.     كريم - ك

*مت حرمانك ب�سهادة �جلميع من 
�مليد�لية �لذهبية يف �ألعاب �لبحر 
�لظلــم  بعــد  �ملت��ســط،  �لأبي�ــض 
�لتحكيمــي �لــذي تعر�ســت له يف 

�ملنازلة �لنهائية، ما تعليقك؟
م��ا ع�ساين الق��ول، لق��د قمت بكل 
�سيء يف �سبي��ل التتوي��ج بالذهب، 
ولك��ن لالأ�سف احلكام كان لهم راأي 
اآخر، حيث �سلبوين حقي ب�سهادة كل 
دمت  م��ن تابع تلك املنازل��ة، لقد �سُ
يف النهاي��ة باإعالن مناف�س��ي فائزا، 
خا�سة واأنني �سجلت نقاطا اأكرب منه، 
على العموم قدر الله وما �ساء فعل، 
ويتوج��ب عل��ّي طي ه��ذه ال�سفحة 
املقبلة  ال�ستحقاقات  والرتكيز على 
الت��ي تنتظرين، على اأمل النجاح يف 

حتقيق اإجنازات اأكرب.
*هل �أنــت ر��ض بالف�سيــة �أم �أنك 
بتلــك  �لذهــب  ل�سيــاع  متح�ســر 

�لطريقة ؟
كم��ا قلت لك��م، كنت اأمن��ي النف�ض 
واأن  خا�س��ة  الذه��ب،  معانق��ة  يف 
البطولة نظم��ت ببلدنا ويف ح�سور 
جماهرنا القوية التي مل تبخل علينا 
�س��يء  كل  ولك��ن  بالت�سجيع��ات، 

باملكت��وب، واأنا را�ض 
بالف�سي��ة رغ��م كل 
�س��يء، بامل��وازاة مع 
الألع��اب  دخ��ويل 
دون  املتو�سطي��ة 
يف  حت�س��رات 

امل�ست��وى، كوين كنت 
اأعاين من الإ�سابة.

ح�سيلــة  يف  ر�أيــك  *مــا 
�ألعــاب  �لقفــاز �جلز�ئــري يف 

وهر�ن �لأخرية ؟
ال�سن��وات  يف  تراجع��ت  املالكم��ة 
الأخرة لعديد الأ�سباب واملعطيات، 
قب��ل اأن ت�سه��د ا�ستفاق��ة ملحوظة 
يف األعاب البح��ر الأبي�ض املتو�سط 
الأخ��رة، فح�س��د 13 ميدالية لي�ض 
بالأم��ر اله��ن، واإن دل عل��ى �سيء، 
فاإمن��ا يدل على الرغب��ة اجلاحمة التي 
كانت حت��ذو كل الأبط��ال لت�رصيف 
الراية الوطني��ة يف هذا املحفل الذي 

احت�سنته وهران.
*ملــاذ� ��ستعــادت ريا�ســة �ملالكمة 
�لبع�ــض مــن بريقها، ومــا �ل�سر يف 

ذلك ؟
هناك بع�ض العوام��ل التي اأ�سهمت 
يف تاأل��ق القف��از اجلزائ��ري، وعل��ى 
راأ�سه��ا الربنام��ج امل�سط��ر من قبل 

املدرب��ن اإبراهي��م بج��اوي واأحم��د 
دين، حيث اأخ�سعونا لعدة ترب�سات 

الوطن،  خ��ارج  قوية 
لّع��ل اأبرزه��ا ذل��ك 
كوبا،  اأقيم يف  الذي 
من  مكننا  م��ا  وهو 
باأبطال  الحت��كاك 
عاملي��ن كب��ار، م��ا 

بالإيج��اب  انعك���ض 
على ا�ستعداداتنا. 

ديــن  �أحمــد  *مدربــك 
�سرح لنــا �أنــه حزيــن لت�سييعك 
�ل�سالفة �لذكر،  �لذهب لالأ�سبــاب 
ولــ� �أنــه ي�سر علــى روؤيتــك ف�ق 
من�سة �لتت�يج يف �أوملبياد باري�ض، 

مباذ� جتيبه؟

�سبب حزن املدرب اأحمد دين مفهوم، 
فقد كان يدرك معاناتي من الإ�سابة، 
وتابع حالتي عن قرب، و�سحى معي 
يف �سبيل جتهيزي لهذا املوعد، وكان 
ميني النف�ض يف روؤيتي اأتّوج بالذهب، 
ولكن ق��در الله وما �ساء فعل، حيث 
كان التحكي��م �س��دي، ومنح الفوز 
ملناف�سي، رغم اأنني كنت اأف�سل منه، 
على العموم �ساأ�سعى لتعوي�ض ذلك 
يف الألع��اب املتو�سطية، خا�سة واأن 
امل��درب يراهن علّي كث��را، وبحول 

الله لن اأخيبه، باملوازاة مع اكت�سابي 
خربة التظاهرات الكربى على غرار 

الأوملبياد. 
م�سقــط  يف  تكرميــك  *مت 
بحكم  بب�ســار،  ر�أ�ســك 
�أف�سل  كنــت  �أنــك 
لريا�سيي  �سفري 
مــاذ�  �جلنــ�ب، 
تقــ�ل عــن هكــذ� 

مبادر�ت ؟
منحتن��ي  لل��ه  احلم��د 
ال�سلط��ات املحلي��ة لولي��ة 
ب�س��ار �سكن��ا اجتماعي��ا، كمكاف��اأة 
على الإجناز ال��ذي حققته يف األعاب 
البح��ر الأبي���ض املتو�س��ط، ومث��ل 
هك��ذا مبادرات من �ساأنه��ا اأن ترفع 

اأكرث،  معنويات��ي 
من اأجل م�ساعفة 
حت�سب��ا  العم��ل، 

ت  ق��ا �ستحقا لال
تلقيبي  وع��ن  املقبلة، 

باأف�س��ل �سفر للجنوب 
الكب��ر، فه��ذا يع��ود منذ 

الوحي��د  الريا�س��ي  ك��وين  ف��رتة، 
املنح��در م��ن ه��ذه املنطق��ة، والذي 
ت�رصف بامل�سارك��ة يف بطولة بحجم 
اأوملبي��اد طوكيو، كما كن��ت الوحيد 

املتح�سل عل��ى ميدالية 
األع��اب وه��ران، على  يف 

العموم، اأ�سك��ر الوايل على 
ه��ذه اللتفاتة الطيب��ة، خا�سة 

الجتماع��ي  ال�سك��ن  قائم��ة  واأن 
ن�رصت قبي��ل انطالق الألعاب، وهو 

ما منحني دافع اأكرب للتاألق.
*رئي�ــض �جلمه�رية عبــد �ملجيد 
تب�ن خ�سكــم �أي�سا بتكرمي رفيع 
بق�ســر �ل�سعب، مــا تعليقك، وماذ� 

قال لك �سخ�سيا ؟
للرج��ل  ال�سك��ر  كل 
الأول يف الب��الد على 
مثل هك��ذا مبادرات، 
واإن دل عل��ى �سيء، 
عل��ى  ي��دل  فاإمن��ا 

الأبطال  ل��كل  مرافقته 
هذه  و�سدقوين  املتاألقن، 

الت�سجيع��ات تعت��رب مبثاب��ة 
حاف��ز ق��وي بالن�سب��ة لن��ا يف 

املحاف��ل الدولية من اأج��ل رد جميل 
امل�سوؤول��ن الذي��ن مل يبخل��وا علينا 
ب�سيء موؤخرا، واأ�سهموا فيما حققناه 
من نتائج مبهرة، فيكفينا فخرا اأننا 
ك�رصن��ا كل اأرقامن��ا ال�سابقة، 
كما ن�سبنا اأنف�سنا �سمن 
الأف�سل يف املنطقة.

لق��د حف��ز رئي�ض 
جميع  اجلمهورية  
واأ�رص  الريا�سي��ن، 
عل��ى ���رصورة رف��ع 
�سماء  اجلزائ��ر يف  راي��ة 
باري���ض مبنا�سب��ة الألع��اب 
الأوملبية املقبلة، كم��ا وعدنا بتوفر 
كل الإمكاني��ات يف �سبيل ت�رصيف 
الراي��ة الوطني��ة، وما علين��ا �سوى 

ال�ستعداد اجليد لهذا املوعد الهام.

تقــ�ل  *مــاذ� 
نتائــج  عــن 
�لن�ســ�ي  �لقفــاز 
�أبهــر �ملتتبعني  �لذي 

بح�سيلة ر�ئعة؟
القف��از الن�س��وي اعتلى م��ن العدم 
امل�سه��د يف األعاب وه��ران، واأ�سكر 
املالكمات على اجلهد الكبر املبذول 
لت�رصي��ف الراي��ة الوطني��ة، دون اأن 
اأن�سى امل��درب عبد الغ��اين كنزي، 
�ساح��ب الف�س��ل الأك��رب فيما 
و�سلت اإليه رفيقات البطلة 

اإميان خليف.
*�إىل مــاذ� تتطلع 
 ، م�ستقبــال
باإمكاننا  وهــل 
�نتظــار ميد�لية 
�أوملبيــة يف باري�ض 

؟
الأوملبي��ة حل��م  امليدالي��ة 
اأي ريا�س��ي يف العامل، وعن نف�سي 
�ساأب��ذل الغايل والنفي���ض يف �سبيل 
اعت��الء من�سة التتوي��ج يف باري�ض، 
وهذا لإ�سع��اد ال�سعب اجلزائري، لقد 
�سطرت عدة اأهداف من بينها التاألق 
يف الألع��اب الأوملبي��ة املقبلة، وهذا 
حتى اأغادر الهواة من الباب الوا�سع، 
على اعتبار اأنني اأخطط لولوج عامل 

الحرتاف بعد حمفل باري�ض.
*مباذ� تريد ختم �حل��ر ؟

�سكرا لك��م عل��ى املتابع��ة الدائمة 
لأبط��ال املالكم��ة، ونعدك��م باأنن��ا 
ل��ن ندخ��ر جه��دا يف �سبي��ل اإعادة 
الغائب  اجلزائ��ري،  للقف��از  العتبار 
عن التتويجات يف املحافل الكربى.     
      حاوره: �سمير. ك

بعد تأكيد ودية غينياالبطل محمد حومري للنصر

�أعرب بطل �لمالكمة في وزن 81 كلغ محمد ح�مري، عن �أ�سفه �ل�سديد لت�سييع فر�سة �لتت�يج بالميد�لية 
�لذهبية في �ألعاب �لبحر �لأبي�ض �لمت��سط، م�ؤكد� تعر�سه للظلم �لتحكيمي في �لمنازلة �لنهائية، كما تحدث 

�بن ب�سار في ح��ره مع �لن�سر، عن نتائج �لقفاز �لجز�ئري �لفائز بـ13 ميد�لية كاملة، م�سيفا �أن مر�فقة �لدولة 
للريا�سيين �أ�سهمت في هذه �لقفزة �لن�عية للريا�سة �لجز�ئرية، �لتي �أنهت �ألعاب �لبحر �لأبي�ض �لمت��سط في 

�لمرتبة �لر�بعة، متفّ�قة على بلد�ن كبرى.

يتجه �لمنتخب �ل�طني لم��جهة منتخب غانا �سهر �سبتمبر �لمقبل، في ثاني �ختبار ودي بالن�سبة لأ�سبال �لناخب �ل�طني جمال بلما�سي، بعد مبار�ة 
غينيا �لمقررة بتاريخ 24 من نف�ض �ل�سهر بالجز�ئر.

وح�سب اآخر املعلوم��ات، فاإن رئي�ض 
الق��دم  لك��رة  اجلزائري��ة  الحتادي��ة 
جهيد زفيزف، ق��د تو�سل اإىل اتفاق 
نهائ��ي مع م�س��وؤويل الحتاد الغاين 
لربجم��ة لقاء ودي يف ف��رتة التوقف 
ال��دويل املقبلة املربجمة م��ا بن 19 
و27 �سبتمرب، يف انتظار ح�سم باقي 
التفا�سيل املتعلقة بزمان ومكان هذا 
املوعد، ولو اأن هن��اك اإ�سكال ب�سيط 
ق��د يت�سب��ب يف اإلغاء ه��ذه املواجهة 
املرتقبة، واملتعلق بالوكيل الذي كان 

وراء هذا القرتاح.
وبعد العجز ع��ن اإيجاد مناف�سن من 
اأوروب��ا واأمري��كا الالتيني��ة، ب�سبب 
الربنام��ج امل�سبوط جل��ل الحتادات 
تقريبا، مت التوا�سل مع رئي�ض الفاف 
اجلديد، بخ�سو�ض ودية اأمام املنتخب 
الغاين، بعدما مت تاأكيد املباراة الأوىل 
اأم��ام غينيا، ومت التف��اق مع "البالك 

�ستارز"، واأعطوا موافقتهم النهائية، 
بدلي��ل املرا�س��الت الت��ي مت��ت بن 
الحتاديتن، غر اأن بع�ض الإجراءات 
املتعلق��ة بالوكيل قد اأخ��رت تر�سيم 

العملية.
وحتى اإن كان بلما�سي، مُيني النف�ض 
يف التباري مع اأحد املنتخبات العاملية 
يف ف��رتة التوقف الدويل املقبلة، كما 

�سب��ق اأن �رصح به، فقد عرب يف ذات 
ال�سياق عن اإعجاب��ه بهوية املناف�ض، 
ال��ذي �سيكون معني��ا بامل�ساركة يف 
موندي��ال قط��ر )غانا(، خا�س��ة واأن 

مدرب املناف�ض ا�ستعان بعديد النجوم 
املتاألق��ة يف اأوروبا، يف �ساكلة ثنائي 
اأتلتيكو بيلباو الأخوين ويليامز، دون 
ن�سيان اأ�سم��اء نا�سطة يف اجنلرتا، ما 
�سيجعل ودي��ة غانا اختب��ارا حقيقيا 
بالن�سبة لبلما�سي، ال�ساعي للوقوف 
العنا���رص  بع���ض  اإمكان��ات  عل��ى 
اجلديدة املتواج��دة �سمن خمططاته، 

حت�سبا لال�ستحقاقات املقبلة.
ومم��ا ل �سك في��ه �سيح��اول الرجل 
الأول يف مبن��ى دايل اإبراهي��م، على 
هام���ض تواج��ده بتنزاني��ا حل�س��ور 
اأ�سغ��ال اجلمعي��ة العام��ة ل�"الكاف" 
اخلا�س��ة  التفا�سي��ل  كل  �سب��ط 
بوديت��ي غيني��ا وغانا، بامل��وازاة مع 
اإ�رصار املدرب بلما�سي على �سبط 
برناجم��ه ب�سكل نهائ��ي، وهو الذي 
مل يع��د يف�سله ع��ن املع�سكر املقبل 
�سوى اأ�سابيع قليلة.              �سمير. ك

قدرته �ل�سحافة �لإيطالية بـ40 ملي�ن �أورو 

 ليفربول يقدم "اأول"عر�س 
خلطف بن نا�سر

ك�سف��ت اأم�ض، عدة مواق��ع اإيطالية خمت�سة يف 
ال�ساأن الريا�س��ي وانتقالت الالعب��ن، اأن اإدارة 
ن��ادي ليفرب��ول الجنليزي، تقدم��ت بعر�ض اأول 
لنظرته��ا من ميالن، للظف��ر بخدمات متو�سط 

ميدان اخل�رص اإ�سماعيل بن نا�رص.
وا�ستنادا ملوق��ع "كالت�سيو مركات��و ويب"، فاإن 
م�سوؤويل "الريدز" عر�سوا مبلغ 40 مليون اأورو 
لدفع ميالن للتخلي ع��ن خدمات بن نا�رص، واإن 
كان الالع��ب والفري��ق ميتلكان رغب��ة م�سرتكة، 

ل�ستمرار عالقتهما لأطول فرتة ممكنة.
وبتو�سي��ة من امل��درب الأمل��اين يورغن كلوب، 
ي�رص ن��ادي ليفرب��ول عل��ى انتداب ب��ن نا�رص، 
حي��ث اأبدى ا�ستع��داده لرفع قيم��ة العر�ض، ولو 
اأن الفري��ق تف�سله 10 مالين اأورو فقط، لك�رص 
عقده اجلزائ��ي املتاح اأمام الأندي��ة غر الإيطالية 

فقط.
ول تفك��ر اإدارة مي��الن يف التفريط يف خدمات 
بن نا�رص، باملوازاة م��ع رحيل الدويل الإيفواري 
فران��ك كي�س��ي اإىل ن��ادي بر�سلون��ة الإ�سباين، 
ولئ��ن كان كل �سيء مر�سح للتغر، يف حال عدم 
التو�سل لتفاق م��ع لعب اخل�رص بتجديد عقده 

الذي ينتهي �سيف 2024.
وي�سكل ملف ب��ن نا�رص، م�سدر قلق لدى املدير 
الريا�س��ي باولو مالديني، يف ظ��ل مت�سك وكيل 
الالع��ب بذات املطال��ب، املتمثل��ة يف رفع راتبه 
ال�سن��وي اإىل 3.5 مليون اأورو، وه��و الذي كان 

يتقا�سى 1.5 ملي��ون، بعد قدومه من 
نادي اأمبويل.

علما، واأن املدرب �ستيفاين 
التخلي  يرف���ض  بيويل 

عن بن نا���رص، كونه 
يع��ول علي��ه كثرا 
دوري  م�سابقة  يف 
اأبط��ال اأوروبا هذا 
وه��ي  املو�س��م، 
الت��ي  املناف�س��ة 
جوهرة  يخو�سه��ا 
للم��رة  اخل���رص 

الثاني��ة يف م�سواره، 
بع��د م�ساركت��ه فيها 

املو�سم املا�سي.
�سمير. ك

ي��جه بن رحمة يف ج�لة �لفتتاح

حمرز ل�سنع اال�ستثناء يف تا�سع مو�سم 
بالربميريليغ

يبح��ث قائ��د اخل���رص ريا���ض حم��رز عن 
�سن��ع ال�ستثن��اء يف مو�سم��ه التا�سع يف 
الدوري الجنليزي املمت��از، وهو الذي بات 
ركي��زة اأ�سا�سية يف ح�ساب��ات املدرب بيب 
غواردي��ول، ال��ذي ي�ستع��د لالعتماد على 
خدمات��ه كاأ�سا�س��ي يف افتت��اح مباري��ات 
"الربميرلي��غ"، عندم��ا �سيواج��ه "ال�سيتي" 
الي��وم، مناف�س��ه وي�س��ت هام مبلع��ب لندن 
الأوملبي يف مواجه��ة "جزائرية - جزائرية"، 
 بن ريا�ض حمرز جن��م "ال�سيتيزن" و�سعيد 

بن رحمة لعب "الهامرز".
و�سب��ق ملحرز اأن واجه وي�ست هام تباعا مع 
لي�س��رت �سيت��ي ومان�س�س��رت �سيتي يف 17 
مباراة، اأ�سهم خاللها ب�6 اأهداف بن �سناعة 
وت�سجيل، بينما خا�ض بن رحمة 3 مباريات 
اأمام ال�سيتي كلها مع وي�ست هام، مل ي�سجل 

اأو ي�سنع خاللها اأي هدف.
وتعل��ق الآمال على حمرز ه��ذا املو�سم، من 
اأجل قيادة ناديه للحفاظ على لقب الدوري 
الجنليزي املمتاز، وت�سر كل املعطيات اإىل 
اعتماد التقني الإ�سباين على خدمات مدلل 
اأن�س��ار اخل�رص ب�س��كل اأكرب ه��ذا املو�سم، 
خا�س��ة مع رحيل الثنائ��ي رحيم �سترلينغ 

وغابريال خي�سو�ض.
وخا���ض قائ��د املنتخ��ب مباري��ات اأقل يف 
الدوري يف املوا�س��م املا�سية، مقارنة ببقية 
الركائز، ول��و اأن هذا مل مينع��ه من تن�سيب 
نف�س��ه كاأف�سل ه��داف يف الفري��ق املو�سم 
املا�س��ي بر�سي��د 27 هدف��ا، متفوق��ا على 

النجم البلجيكي كيفن دي بروين.
وي�ستعد حمرز للم�ساركة يف "الربميرليغ" 
للمو�س��م التا�سع على الت��وايل، وكله اأمل 
يف املناف�س��ة عل��ى لقب اأف�س��ل لعب يف 
الدوري، وه��ي اجلائزة التي ح�سدها مو�سم 
2017/2016، بع��د تاألقه الالف��ت لالنتباه 
م��ع ناديه ال�سابق لي�س��رت �سيتي، الذي قاده 
لإجناز غر م�سب��وق من خالل الظفر بلقب 

البطولة الجنليزية.
ويف املوا�سم الثم��ان ال�سابقة، خا�ض حمرز 
254 مباراة يف ال��دوري الإجنليزي، �سجل 
خالله��ا 77 هدفا واأهدى 55 متريرة حا�سمة، 
وه��ي ح�سيلة رائع��ة بالن�سب��ة للجزائري، 
ال��ذي ن�س��ب نف�سه �سم��ن خان��ة اأف�سل 

الالعبن الأفارقة يف اجنلرتا.
جدير بالذك��ر، اأن حمرز ق��د �سارك يف 30 
ال��دوري  يف  الأول  مو�سم��ه  يف  مب��اراة 
الجنلي��زي املمتاز، �سج��ل خاللها 3 اأهداف 
و�سن��ع 4، قب��ل اأن ي�سه��د م�ست��واه نقلة 
نوعية يف ن�سخة 2016 ، حن قاد "الثعالب" 
للفوز باللقب للمرة الأوىل يف التاريخ، بعد 
اأن اأ�سهم ب���27 هدفا بن �سناعة وت�سجيل، 
وه��ي ذات امل�ساهمات الت��ي حققها تقريبا 
م��ع ال�سيتي، ما دفع م�س��وؤويل هذا الفريق 

لتجديد عقده موؤخرا.
من جهة اأخرى، من املنتظر اأن يكون �سعيد 
بن رحمة يف دكة الحتياط يف مباراة اليوم 
اأمام ال�سيتي، خا�سة مع تراجع اأ�سهمه لدى 
امل��درب ديفي��د موي�ض ال��ذي كان يخطط 
للتخل�ض من خدمات��ه يف املركاتو احلايل، 
ولو اأن لعب اخل�رص، مطالب بتغير نظرته 
يف اأول فر�سة تتاح له، وهو الذي مل يخيب 

املو�سم الفارط.     
�سمير. ك   

المنتخب الوطني في طريقه لمواجهة غانا الحكام سلبوني الذهب بشهادة المختصين

�ساأنتقل اإىل 
عامل االحرتاف 

بعد حمفل باري�س 

القفاز الن�سوي 
ت�سدر من العدم  

امل�سهد يف الدورة 
املتو�سطية!

كنت الريا�سي 
الوحيد من 

 اجلنوب امل�سارك 
 يف طوكيو واملتّوج

 يف وهران

مرافقة 
ال�سلطات للأبطال 

اأ�سهمت يف هذه القفزة 
النوعية 

االإ�سابة جعلت 
فوزي بالف�سية 

اإجنازا وح�سد 13 
ميدالية لي�س �سدفة

ممثلو اجلزائر يتعرفون غدا على مناف�سيهم 
ح��دد الحتاد الإفريقي لك��رة القدم )الكاف( 
ي��وم غد، موعدا لقرع��ة الدورين التمهيدي 
والثاين والثالث��ن ملناف�ستي رابطة الأبطال 
وكاأ���ض الكنفدرالي��ة الإفريقي��ة، اخلا�س��ة 
)2022-2023(، والتي  اجلدي��دة  بالن�سخ��ة 
�ست�سح��ب مبق��ر ذات الهيئ��ة يف العا�سمة 
امل�رصية القاهرة، بداية من ال�ساعة منت�سف 

النهار.
و�سيك�سف الحتاد الق��اري اليوم عن هوية 
الف��رق املعنية ب��الأدوار التمهيدي��ة، والتي 
ل��ن تعرف م�ساركة كل م��ن �سبيبة القبائل 

و�سب��اب بلوزداد يف هذا ال��دور، يف انتظار 
تاأكي��د عدم تواجد كل م��ن �سبيبة ال�ساورة 
واحت��اد اجلزائ��ر يف مناف�سة ال��كاف، بحكم 
اأنهما ميتلكان ر�سيدا م��ن النقاط قد ي�سفع 
لهم��ا بتفادي دخول املناف�سة القارية من هذا 

الدور.
ور�ّس��م الحتاد الإفريقي لكرة القدم مواعيد 
اإج��راء مباريات ال��دور التمهي��دي لدوري 
اأبط��ال اإفريقي��ا والحت��اد الإفريق��ي لك��رة 
الق��دم، عندما اأكدت هيئ��ة الرئي�ض باتري�ض 
موت�سيبي عرب بيان عل��ى موقعها الر�سمي 

اأن مباري��ات الذهاب للدور التمهيدي، تقام 
يف الفرتة من 9 اإىل 11 �سبتمرب املقبل، على 
اأن تلع��ب مواجهات الإياب ما بن 16 و 18 

من نف�ض ال�سهر.
واأم��ا بالن�سب��ة ملباري��ات الذه��اب لل��دور 
32 م��ن مناف�ست��ي رابطة الأبط��ال وكاأ�ض 
الكاف، والتي �ستع��رف دخول ممثلي اجلزائر 
ب�سف��ة ر�سمي��ة، ويتعل��ق الأم��ر ب�سب��اب 
بلوزداد و�سبيب��ة القبائل يف رابطة الأبطال 
و�سبيب��ة ال�ساورة واحت��اد اجلزائر يف كاأ�ض 
ال��دور  ي�س��اركا يف  ال��كاف )يف ح��ال مل 

التمهي��دي( ف�ستلعب يف الف��رتة ما بن 7 و 
9 اأكتوبر القادم، فيما جترى مباريات الإياب 
بع��د اأ�سبوع من ذل��ك، اأي يف الفرتة ما بن 

14و16 من ذات ال�سهر.
جدير بالذكر، اأن �سباب بلوزداد بطل اجلزائر 
يف الن�سخ الثالث املا�سية، ي�ستهدف التتويج 
برابط��ة الأبطال، مثلما اأك��ده م�سوؤولوه يف 
الت�رصيحات الأخرة، بالنظر اإىل التعاقدات 
النوعية التي قاموا به��ا، من خالل ا�ستقدام 
لعبن يف �سورة اإدري�ض �سعدي واإ�سحاق 

بوال�سوف ويو�سف لعوايف.         حمزة.�س

قائمة اللعبني
معا�س� ر�س��ن، يعق�بي �أمين، حميدي محمد، عزي محمد، رقيق عماد، ن�ساط 
جابــري فار�ض، لعيدونــي نعيم، بن ي�ب زهير، دري�ض عبــد �لحميد، �سريفي 
ت�فيــق، بك��ــض �سم�ض �لدين، بع��ض ب�بكــر، �لبد�وي محمد، بــن د�ود �أيمن، 
ب�ر��ــض �أكرم، �سر�ير ب�عالم، بن نارة عماد، �آيــت �لحاج محمد، بلخير محمد 
�إ�ســالم، نايت �سالــم ما�سيني�سا، عثماني عبد �لــروؤوف، بلخادم ف��سيل، طمين 

منذر.

�لكاف ر�ّسمت ت��ريخ �لدورين �لأولني

زرقان مر�سح 
جلائرة العب 

ال�سهر
�لمنتخــب  لعــب  ��ســم  مــن �لتــي �أظهرها فــي �لمــدة �لأخيرة، بهذ� �لت�سريف، بالنظر للم�ست�يات يملــك حظ�ظــا كبيــرة لأن يظفــر فريــق �سارلــ�رو� �لبلجيكــي، حيث �لمر�سحين لجائزة لعب �ل�سهر في �ل�طنــي �آدم زرقــان، �سمــن لئحة  يت��جــد  �لأولييــن  �للقاءيــن  �لبط�لة، �لتي دخلــت �أم�ض ج�لتها خا�ســة 

�لميركاتــ� �لتــي �ســار يحظــى بها فــي فريقه، وخطف �لأ�س��ء، فــي ظل �لمكانة وياأمــل زرفان فــي تفجيــر طاقاته �لثالثة. خــالل  تدعــم  �ل�سيفــي بخدمــات م��طنــه خريج �لــذي 
م ـ مداني�أكاديمية بار�دو نذير بن ب�علي.
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ومل تقت���ر اإقام��ة حت�س��رات املو�س��م 
اجلدي��د يف اخلارج على فئ��ة الأكابر، ويف 
خطوة غر م�سبوقة، يج��ري رديف نادي 
بارادو ترب�سهم التح�سري مبنطقة حمام 

بورقيبة.
يح��دث ه��ذا، يف الوقت ال��ذي توجد فيه 
اأندي��ة ف�سل��ت اإقام��ة الرتب�س��ات داخل 
ال�ساع��د  �س��ورة  يف  الوط��ن،  اأر���ض 
اجلدي��د مولودي��ة البي�ض واحت��اد ب�سكرة 
اللذي��ن تنق��ا اإىل اجلزائ��ر العا�سمة، يف 
انتظار ف�س��ل بقية الفرق يف مكان اإجراء 
التح�س��رات للمو�سم اجلدي��د، كونها اإما 
با�رت التدريب��ات يف اليومني املا�سيني 
فقط يف �سورة احتاد خن�سلة اأو مل تنطلق 
بعد ا�ستعداداته��ا للمو�سم اجلديد، مثل ما 

يحدث مع هال �سلغوم العيد.

�شكاو من غياب الأموال وتبذيرها 
في اأول منا�شبة

املتتبع لت�ريحات غالبية روؤ�ساء الأندية 
�سواء قبل اأو بعد انطاق املو�سم الكروي، 
يقف عل��ى ال�سكاوى الكث��رة من طرف 
امل�سرين، والتي ت�سب معظمها يف خانة 
غياب الدعم املادي، لكن يف املقابل جتدهم 
يف�سلون اإقامة ترب�سات يف اخلارج، وهو 
ما يطرح اأكرث من عامة ا�ستفهام، ويرجع 

الكثر من اأه��ل الخت�سا�ض ال�سبب اإىل 
الرغبة يف التقليد بالدرجة الأوىل، خا�سة 
عندم��ا يتعل��ق الأم��ر باأندي��ة مل ت�ستطع 
حت��ى ت�سوية م�ستحقات الاعبني املو�سم 
املنق�س��ي، ومتتل��ك بع���ض الق�سايا على 

م�ستوى جلنة املنازعات.
واأك��رث من ذل��ك، ف��اإن ج��ل ت�ريحات 
روؤ�س��اء الفرق ت�سب يف خانة البحث عن 
م�سادر متوي��ل، وتتحدث عن ال�سعوبات 
يف ت�سي��ر املو�س��م الكروي م��ن اجلانب 
امل��ادي، ويف املقابل يتنقل��ون اإىل اخلارج 
لإقام��ة مع�سكرات حت�سري��ة ويبذرون 

بذلك اأموال الدعم يف اأول منا�سبة !

تكلفة الترب�ص في الداخل اأقل
وكان للن���ر حديث مع عدة اأطراف على 
دراي��ة تامة بتكلفة اإقام��ة الرتب�سات يف 
اخل��ارج، خا�س��ة يف البل��د اجل��ار تون�ض، 
ا�ستق��ت من��ه معلوم��ات وحقائق تخ�ض 
التكلف��ة الإجمالية ملع�سك��ر مغلق، حيث 
ي�س��ل يف الغالب �سع��ر غرفة خم�س�سة 
ل�سخ�س��ني اإىل عتب��ة 2 ملي��ون �سنتي��م 
لليوم، مث��ل ما هو احل��ال بالن�سبة للنادي 
الريا�س��ي الق�سنطيني، ال��ذي يقيم حاليا 
ترب�سه التح�سري مبنطقة حمام بورقيبة 
التون�سي��ة وبال�سب��ط بفن��دق امل��رادي، 

اإىل جانب كل من �سبيب��ة القبائل ووفاق 
�سطي��ف، ما يعني ب��اأن تكلفة ترب�ض ملدة 
اأ�سبوع��ني يف حمام بورقيب��ة لوفد ي�سم 
حوايل 40 فردا مع مراعاة كل امل�ساريف 

اخلا�س��ة با�ستعم��ال ماع��ب التدريبات 
وبرجم��ة املواجه��ات الودية، ت��رتاوح ما 
بني 500 اإىل 600 ملي��ون �سنتيم.وتعترب 
تكلفة الرتب���ض يف العا�سم��ة تون�ض اأو 
مدينة �سو�س��ة ويف اأوروب��ا اأكرب بكثر، 
على اعتب��ار اأنه يت��م اإ�ساف��ة م�ساريف 
تذاكر الرحات اجلوية، اإ�سافة اإىل تكلفة 
توف��ر حافل��ة للوف��د، بحك��م اأن مراكز 
التدري��ب بعيدة عن مق��ر الإقامة، وهو ما 
يعني ب��اأن تكلفة الرتب���ض تتجاوز قيمة 
600 مليون �سنتيم، وهو رقم مرتفع نوعا 
م��ا، مقارنة بتكلف��ة ترب���ض يف الداخل، 
وال��ذي ل تتج��اوز تكلفت��ه ح��دود 400 
مليون بالن�سبة لنف�ض العدد، وهو ما يعني 
باأن م�سوؤويل الف��رق، ميكنهم توفر قيمة 
مالي��ة قد ي�ستعملونها م�ستقبا يف جانب 
اآخ��ر، مثل حتفيز الاعبني من خال ر�سد 

منح املباريات، وفق ال�سلم املتفق عليه.

ال�شلطات العمومية ت�شجع 
ال�شتثمار المحلي

وت�ر ال�سلطات العمومية على ت�سجيع 
الت�ريحات  بدلي��ل  املحلي،  ال�ستثم��ار 
ال�سابقة لوزير ال�سباب والريا�سة، والتي 
وج��ه فيه��ا ر�سال��ة مبا���رة اإىل روؤ�ساء 
الأندية، عندما دعاهم اإىل اإقامة الرتب�سات 

التح�سري��ة اخلا�سة باملو�س��م اجلديد يف 
اجلزائ��ر، خا�سة يف ظ��ل توف��ر املن�ساآت 
والهي��اكل القاعدي��ة، يف انتظ��ار دخول 
عدة من�س��اآت اأخرى حي��ز اخلدمة، بالنظر 
اإىل امل�ساري��ع املربجم��ة، واأبرزه��ا مركز 
حت�س��ر املنتخبات الوطني��ة التي ترغب 
الفاف يف ت�سيي��ده مبدينة الطارف، والذي 
�سيناف�ض مراكز التدريب يف تون�ض، �سيما 
املوجودة يف منطقتي عني الدراهم وحمام 
بورقيبة، بحك��م اأن القائمني على �سوؤون 
الك��رة اجلزائرية اأكدوا باأنه �سيو�سع حتت 

ت�رف الأندية.

فترة الجائحة »اأن�شفت« هياكل 
الجزائر

ل يختلف اثنان، باأن فرتة اجلائحة اأن�سفت 
هي��اكل اجلزائر، كي��ف ل وجمي��ع الفرق 
ح�رت داخل اأر�ض الوطن، ودون وجود 
اأي م�س��اكل، رغم ال�سعوب��ات املوجودة 
يف تل��ك الف��رتة احل�سا�سة، بع��د اأن وجد 
روؤ�ساء الفرق اأنف�سه��م اأمام الأمر الواقع، 
واأجربوا عل��ى برجمة مع�سكرات مبختلف 
املدن اجلزائرية، بن��اء على قرار ال�سلطات 
العمومي��ة بغلق احل��دود الربي��ة واجلوية 
التح�س��رات  ف��رتة  والبحرية.وعرف��ت 
ال�سيفية املو�س��م املنق�سي، وجهات غر 
م�سبوقة من ط��رف الفرق املحلية، خا�سة 
يف غ��رب الباد، بع��د اأن اأقامت عدة فرق 
حت�سراته��ا مبدين��ة ال�سل��ف وم�ستغ��امن 
وتلم�س��ان، اأي��ن تو�س��ل الأم��ر اإىل حد 
ا�ستقبال مركز التح�سرات مبدينة ال�سلف 
لقراب��ة 15 فريق��ا يف ف��رتات خمتلف��ة، 
والعملي��ة �س��ارت يف اأح�س��ن الظروف، 
ودون ح��دوث اأي م�س��اكل تنظيمية، بل 
اأكرث م��ن ذلك مل يتح��دث اأي م�سر عن 
وجود نقائ�ض، �سواء بالن�سبة ملقر الإقامة 

اأو املن�ساآت.

حجة الوديات �شقطت في الماء
تع��ود روؤ�ساء الأندية على التحجج بكون 
اإقام��ة الرتب�ض يف اخل��ارج، ي�سهل عملية 
اإيجاد مناف�سني للتب��اري معهم وديا، غر 
اأن الواق��ع اأثبت العك�ض متاما، على اعتبار 
اأن الفرق اجلزائرية جتد نف�سها عند التنقل 
اإىل تون�ض، وبال�سبط اإىل منطقتي حمام 
بورقيبة وعني الدراه��م اأمام حتمية اإقامة 
مباريات اأمام فرق من م�ستويات متدنية، 

مثل م��ا هو احلال بالن�سبة لكل من �سبيبة 
الق�سنطيني  الريا�س��ي  القبائل والن��ادي 
الذي��ن واجها فريق ع��ني الدراهم النا�سط 
وف��ازا  التون�سي��ة  الرابع��ة  الدرج��ة  يف 

علي��ه بنتيج��ة ثقيلة، ما يط��رح عامات 
ا�ستفه��ام حول اأهمية مث��ل هذا النوع من 
اللق��اءات، واأك��رث من ذلك، ف��اإن ال�سنافر 
اأج��روا مواجهة ودي��ة اأمام ردي��ف الباك.

ويف ال�سي��اق ذاته، فاإن برجمة الرتب�سات 
داخل اأر�ض الوطن، ي�سمح للفرق بربجمة 
دورات م�سغ��رة، ت�سم��ح له��م ب�سم��ان 
اأح�سن حت�س��ر للمو�سم اجلدي��د، مثل ما 
تقوم به الأندية الأوروبية، واأكرث من ذلك 
ف��اإن تواجد جل الأندي��ة يف نف�ض املناطق، 
ي�سم��ح لهم بربجم��ة ودي��ات دون عناء، 
ودون امل��رور ع��رب و�سط��اء يبحثون عن 

جني الأموال فقط.

م�شيرون يتحدثون عن الجانب 
النف�شي ! 

ومن ب��ني الأ�سب��اب التي يتح��دث عنها 
بع���ض روؤ�ساء الف��رق بخ�سو�ض برجمة 
الرتب�س��ات خ��ارج اأر���ض الوط��ن، جند 
اجلانب النف�س��ي والبحث ع��ن التح�سر 
بعيدا عن ال�سغ��ط، على الرغم اأن بع�ض 
الأندي��ة عمدت ه��ذه امل��رة اإىل »تهريب« 
الاعبني من ردة فعل الأن�سار وغ�سبهم 
م��ن امل�سري��ن، مثل ما حدث م��ع النادي 
الريا�سي الق�سنطيني واحتاد اجلزائر، واإل 
كي��ف نف�ر اإلغ��اء الرتب���ض التح�سري 

ال��ذي كان مربجم��ا لل�سنافر حت��ت قيادة 
املدرب م�سوي، قب��ل برجمة ترب�ض اآخر 
يف اأقل م��ن اأربعة اأيام ويف نف�ض املنطقة، 
ودون توف��ر اأدنى ال���روط واملتمثلة يف 
الب��دلت املوح��دة، وال��كل يتذكر كيف 
�سنع��ت �سور تنقل رفق��اء رحماين اإىل 
تون�ض كل بلبا�س��ه اخلا�ض احلدث، واحلال 
كذلك بالن�سبة لأبن��اء �سو�سطارة، الذين 
األغ��وا ترب�س��ا حت�سري��ا يف تركي��ا قبل 
برجم��ة اآخر يف تون�ض يف اأقل من اأ�سبوع، 
مع اإقالة الطاق��م الفني وتعيني طاقم فني 
جديد بقيادة املدرب بوعام �سارف، الأمر 
الذي جعلهم يبحثون ع��ن اإبعاد الاعبني 
م��ن �سغط »امل�سامعية«، الذين مل يتقبلوا 
الق��رارات املتخ��ذة م��ن ط��رف ال�ركة 

املالكة.

ا�شتفاقة روؤ�شاء الأندية موؤجلة
الف��رتة  يف  املط��روح  ال�س��وؤال  ويبق��ى 
احلالية، متى ي�ستفي��ق روؤ�ساء الأندية من 
�سباتهم ويع��ودون اإىل ج��ادة ال�سواب؟، 
متوف��رة،  الإمكاني��ات  كل  واأن  خا�س��ة 
ومراكز التدريب موجودة �سواء يف �رق 
الباد، يف �س��ورة مركز »الباز« ب�سطيف 
ومركب �سراي��دي مبدينة عناب��ة، واحلال 
كذل��ك بالن�سبة لغرب الب��اد، يف وجود 

ع��دة هياكل يف م��دن خمتلفة، يف �سورة 
مراكز ال�سل��ف وم�ستغامن وتلم�سان، دون 
اأن نن�س��ى املن�س��اآت التي ا�ستف��ادة منها 
مدين��ة وهران، مبنا�سب��ة احت�سانها األعاب 
البحر الأبي���ض املتو�سط، وخا�سة القرية 
املتو�سطي��ة، الت��ي تتوف��ر عل��ى ماعب 
للتح�س��رات ومقر اإقامة ميكنه ا�ستيعاب 
الآلف م��ن الزوار.وي��رى الكثر من اأهل 
الخت�سا���ض، باأن��ه بات م��ن ال�روري 
مراجعة بع�ض روؤ�ساء الأندية ح�ساباتهم، 
خا�س��ة بالن�سب��ة للفرق الت��ي تعاين من 
م�ساكل مادي��ة، ول تتوفر على ممولني اأو 
�ركات رعاية، من اأجل تر�سيد النفقات، 
حتى يت�سنى له��م ت�سير املو�سم الكروي 
باأريحية.وما يتوج��ب الإ�سارة اإليه، هو اأن 
اإقامة الأندية ترب�سات داخل اأر�ض الوطن 
تكون فوائ��ده جماعي��ة، �س��واء بالن�سبة 
للف��رق اأو حتى مراكز التدري��ب، وهو ما 
ي�سجع بالدرجة الأوىل ال�ستثمار املحلي، 
وي�سمن بقاء ه��ذه املن�ساآت وعدم زوالها 
من جهة، وم��ن جهة ثانية يجرب م�سروها 
على ���رورة املحافظة عليه��ا، والبحث 
ع��ن تطويرها، من خال توف��ر الو�سائل 
ال�رورية لإجن��اح املع�سكرات، والعناية 
باملاع��ب �س��واء املع�سو�سب��ة طبيعيا اأو 

ا�سطناعيا.

ن�ضف �أندية �ملحرتف "هاجرت" للتح�ضري

الرتبــ�ص يف اخلـــــارج »مو�شــــة« بحاجـــة ملراجعــــة !
يرف�س روؤ�ضاء �لأندية �لتخل�س من »مو�ضة« �لتح�ضير لكل مو�ضم كروي جديد خارج �أر�س �لوطن، بدليل �إقامة ت�ضعة فرق ترب�ضات خارجية ما بين تون�س و�أوروبا، ويتعلق �لأمر بكل من 

�لنادي �لريا�ضي �لق�ضنطيني ووفاق �ضطيف و�ضبيبة �لقبائل و�أمل �لأربعاء و�ضباب بلوزد�د و�تحاد �لجز�ئر و�ضبيبة �ل�ضاورة �لذين ف�ضلو� �لتنقل �إلى تون�س، في وقت وقع �ختيار كل من 
نادي بار�دو ومولودية �لجز�ئر على �لوجهة �لأوروبية، �أين ع�ضكر �ضبان �لأكاديمية ب�ضلوفينيا، فيما �ضافر وفد �لمولودية �أم�س �إلى تركيا بعد ترب�س �أول بمدينة عين �لدر�هم �لتون�ضية.

حمزة.�ص
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�لبطولة �لإفريقية لكرة �ل�سلة لأقــل من 18 عاما

املنتخب الوطني ي�ستـهل البطولة بخ�سارة اأمـام ال�سنغــال
انه��زم اأم���س بالعا�شم��ة امللغا�شي��ة اأنتناناريف��و، املنتخب 
الوطن��ي لكرة ال�شلة )اأقل من 18 �شن��ة( يف مباراته الأوىل 
للبطول��ة الإفريقية للأمم، اأمام نظريه ال�شنغايل بنتيجة )59-

76(، حل�شاب اليوم الأول للمجموعة الثانية،
وخ�رس اخلما�شي اجلزائري الأرباع الأربعة على النحو التايل: 

)16-19(، )20-21(، 11-23( و 13-12(.
ويف املب��اراة الأوىل لنف���س املجموع��ة، التي ج��رت اأم�شية 

اجلمعة، تغلب منتخب مدغ�شقر على البنني )41-102(.
و�شتخو�س الت�شكيلة الوطنية لقاءها الثاين اليوم الأحد اأمام 
مدغ�شقر، قب��ل اختتام ال��دور الأول للمجموعة غدا الثنني 

اأمام البنني.
 علم��ا ب��اأن منتخب نيجريي��ا املتواج��د مع ه��ذه املجموعة، 
اأعلن ان�شحابه م��ن الدورة.وعقب ال��دور التمهيدي، تتاأهل 
املنتخب��ات الأربع��ة الأوىل عن املجموع��ات الأربعة للدور 

رب��ع النهائي. للتذكري، ت��وج املنتخب امل��ايل بلقب الن�شخة 
الأخرية التي جرت بالقاهرة عام 2020 بفوزه على ال�شنغال 

.)80-82(
ق - ر

ترب�ص �ل�سنافر يتو��سل دون مدرب رئي�سي

املالك ينتظرون رد قوراري النهائي 
علمت الن�رس من م�ش��ادر موثوقة، 
باأن م��لك �رسكة �شب��اب ق�شنطينة 
ينتظ��رون الي��وم، ال��رد النهائي من 
ط��رف عب��د الغ��اين ق��وراري على 
املق��رح املقدم له من ط��رف الرئي�س 
املدي��ر الع��ام لل�رسك��ة البيرولي��ة، 
وال��ذي عر���س علي��ه خ��لل اللقاء 
الأخ��ري، ال��ذي جم��ع بينهم��ا فكرة 
رئا�شة جمل���س الإدارة، غري اأن املدير 
الع��ام ال�شابق بدا م��رددا يف العودة 
اإىل ت�شي��ري النادي، ورف���س مبدئيا 

املن�شب اجلديد.
وح�ش��ب ذات امل�شادر، ف��اإن الرئي�س 
املدير الع��ام يريد النته��اء من ملف 
ممك��ن،  وق��ت  اأ���رسع  يف  ال�شناف��ر 
الأمر الذي جعله مين��ح مهلة اإ�شافية 
لق��وراري، عل��ى اأم��ل تراجع��ه عن 
ق��راره الأول، ويف ح��ال اأ���رس على 
ع��دم الع��ودة، �شيتوج��ه امل��لك اإىل 
احلل��ول البديلة، �شيم��ا واأن الأن�شار 
يرقبون القرارات على اأحر من جمر، 
بناء عل��ى التف��اق الواق��ع من قبل 
خلل لق��اء عمر راب��ح مبجموعة من 
حمبي الن��ادي، والذي اأكد يومها باأن 
القرارات �شت�شدر قبل يوم اخلمي�س 
املا�شي )ق��ال يف 48 �شاعة القادمة(، 
غ��ري اأن التغ��ريات التي ط��راأت يف 
ملف املدرب اليعقوبي، وات�شاح باأن 
التقن��ي التون�شي ميتل��ك فعل وثيقة 
اإلغ��اء العقد، جعلت امل��لك يفكرون 
يف اتخ��اذ قرارات مهم��ة، واإل كيف 
يف�رس اق��راح من�شب رئي�س جمل�س 
الإدارة عل��ى ق��وراري، مثلما اأكدته 

ذات امل�شادر.
وم��ا يتوج��ب الإ�ش��ارة اإلي��ه، هو اأن 
امل��درب امل�شاع��د لقي���س اليعقوبي 
ك��رمي بوعي�ش��ة، ه��و ب��دوره توجه 
اإىل املحكم��ة الدولي��ة لك��رة القدم، 
العقد  بتعوي�ش��ات مبجمل  للمطالبة 
)وقع مل��دة 18 �شه��را(، اأي��ن يطالب 
باأكرث من مليار �شنتيم، وهو ما يعني 
باأنه يف حال فوز ثنائي الطاقم الفني 
بق�شيت��ه عل��ى م�شت��وى »التا�س«، 
�شتك��ون اإدارة ال�شناف��ر جمربة على 
منح الثنائي اأكرث من 8 مليار �شنتيم، 
مقابل اإ�رسافهما على ح�شة تدريبية 

واحدة.
يحدث هذا، يف الوقت الذي يتوا�شل 
في��ه ترب���س ال�شباب بتون���س، دون 
ح�شور مدرب رئي�شي، وحتت قيادة 
م��درب احلرا���س في�ش��ل دين، الذي 
وجد نف�ش��ه اأمام حتمية اإعداد برنامج 
للتدريب��ات، وحماولة اإنق��اذ ما ميكن 
اإنق��اذه، وه��و ما مل يتقبل��ه الأن�شار، 
خا�ش��ة واأنهم يدركون جي��دا اأهمية 
الف��رة احلالي��ة، التي تتطل��ب وجود 
طاق��م فني متكامل، م��ن اأجل العمل 

عل��ى �شح��ن البطاريات م��ن جهة، 
وزي��ادة الن�شجام ب��ني اللعبني من 
جه��ة ثاني��ة، دون اأن نن�ش��ى البحث 
عن الت�شكيلة الأ�شا�شية التي �شتبداأ 
املو�شم، والت��ي تعترب من �شلحيات 
امل��درب الرئي�ش��ي، غ��ري اأن الأمور 

ت�شري عك�س ما يتمناه املحبني.
وتلقى يف ال�شاعات املا�شية، املدرب 
م�ش��وي ات�ش��ال جديدا م��ن طرف 
امل��لك، طلبوا من��ه التح�شري للتنقل 
اإىل تون���س الي��وم اأو غدا، م��ن اأجل 

ا�شتئناف العمل من جديد.

كوكبو ي�ستف�سر عن 
م�ستحقاته

ا�شتف�رس املهاج��م مار�شيلن كوكبو 
ع�شو م��ن بعثة ال�شناف��ر يف تون�س 
العالق��ة،  م�شتحقات��ه  بخ�شو���س 
خا�ش��ة بعد تاأك��ده من ع��دم دخول 
الأم��وال اإىل ح�شاب��ه البنك��ي من��ذ 
�شهر فيف��ري الف��ارط، على عك�س 
التف��اق الواق��ع بين��ه وب��ني املدي��ر 
العام ال�شابق ق��وراري، الذي اأكد له 
ت�شوية رواتبه العالقة، وهو ما اأحبط 
معنويات الدويل البنيني ح�شب ذات 
امل�شادر، كونه �شافر اإىل بلده ثم عاد 
دون ال�شتف��ادة من اأي �شنتيم، واأكرث 
من ذلك هو م��ن تكفل بتذكرة رحلة 

العودة.

�إ�سابة عيبود غير مقلقة
اأظه��رت الفحو�ش��ات الت��ي اأجراها 
متو�شط امليدان عيب��ود عدم معاناته 
م��ن اأي اإ�شاب��ة خط��رية، واأن الآلم 
الت��ي عانى منها تتعلق بتمدد ب�شيط 
على م�شت��وى ع�شلة ال�ش��اق، وهو 
ما جعل��ه ي�شتاأنف اأم���س التدريبات 
داخ��ل قاعة تقوي��ة الع�شلت رفقة 
زملئه، بع��د ا�شتفادته من راحة ملدة 
48 �شاعة، وعدم م�شاركته يف ودية 

�شبيبة القبائل.
جدير بالذك��ر، اأن ت�شكيل��ة ال�شنافر 
�شتك��ون عل��ى موع��د م��ع خو�س 
وديتني اإ�شافيتني اأم��ام اأمل الأربعاء 
والعربي الكويتي قبل اختتام ترب�س 

حمام بورقيبة هذا الثلثاء.
حمزة.�س

�سريفي يرفع عدد �ملنتدبني

دريــ�س وحميـدي فــخر اأ�سـرة مقـــرة

اأجم��ع اأن�شار جن��م مقرة عل��ى اأن  ا�شتدعاء 
حار���س املرم��ى حمي��دي حمم��د، واملداف��ع 
دري���س عبد احلمي��د، للم�شاركة مع املنتخب 
الوطن��ي لأق��ل م��ن 23 �شن��ة، يف الطبعة 
اخلام�شة لألعاب الت�شام��ن الإ�شلمي التي 
�شتجري بقونيا بركيا بداية من يوم الثلثاء، 
يعط��ي النطب��اع بامتلك الفري��ق مهارات 
فني��ة وطاقات، ميك��ن اأن ت�شه��م يف ظهور 
»الزرق��اء والبي�شاء« بوج��ه لئق يف بطولة 
املو�ش��م القادم رغ��م قلة الإمكاني��ات، فيما 
يرى املتتبع��ون لل�شاأن الك��روي ببلدنا باأن 
تواجد ثنائي م��ن فريق ل يحوز الإمكانيات 
املالي��ة الكبرية، وميث��ل مدينة �شغرية �شمن 
منتخب اأقل م��ن 23 �شنة، يحمل الكثري من 

الدللت.
 م��ن جهته، اعت��رب املدرب رحيم ع��ز الدين  
غي��اب احلار�س حميدي وزميل��ه دري�س عن 

الرب���س الإع��دادي الثاين ال��ذي �شينطلق 
الي��وم بالعا�شم��ة وملدة 10 اأي��ام، ل يخدمه 
يف ظ��ل حاجت��ه للتح�ش��ري يف ح�شور كل 
التع��داد، م�شيفا يف ت�رسي��ح ملوقع النادي، 
اأن الطاق��م الفن��ي �شيك��ون جم��ربا عل��ى 
اإخ�شاعهما لربنام��ج تدريبي خا�س مبا�رسة 
بع��د عودتهم��ا اإىل �شفوف الفري��ق يراعي 
ظرفهما، �شيم��ا واأنهما ظل خارج املجموعة 
منذ ���رسوع املنتخب الوطني لهذه الفئة، يف 

التح�شريات ملوعد تركيا.
ويعلق املدرب عز الدين رحيم على مع�شكر 
العا�شمة، اآمال كبرية لتحقيق ن�شبة معتربة 
م��ن الربنامج الإ�شتع��دادي، ول��و اأنه اعترب 
يف ت�رسي��ح ملوق��ع الن��ادي، ب��اأن اجل��ولت 
اخلم���س الأوىل من البطول��ة، ت�شكل حمطة 
ل�شتكمال ال�شتعدادات ومعاجلة النقائ�س، 
خا�شة -كما ق��ال- واإن التعداد م�شه التغيري 

بن�شبة 90 باملائة.
للإ�شارة، ف��اإن تعداد النج��م تدعم بخدمات 
اللعب ر�شوان �رسيفي رافعا عدد املنتدبني 
يف املريكات��و ال�شيف��ي اإىل 21 لعبا، حيث 
اأم�ش��ى عق��دا ميت��د ملو�شم��ني، وه��و الذي 
خا�س جتارب خارج الوطن مع كل من نادي 

الإ�شماعيلي امل�رسي والأوملبي الباج��ي.
م ـ مداني

مناجري برتغايل تفاو�ص  مع �سر�ر يف ملف قندو�سي

اأ�سماء مل تقنع وح�ساين مر�سح ملغـادرة 
وفـــاق �سطيف

دخل مناجير من جن�سية برتغالية في مفاو�سات جادة مع رئي�ص وفاق �سطيف عبد �لحكيم �سر�ر، بهدف �لتو�سل �إلى 
�تفاق نهائي لتحويل و�سط �لميد�ن �أحمد قندو�سي �إلى �سفوف �لأهلي �لم�سري.

وقال��ت م�ش��ادر موثوق��ة للن���رس اإن الأمر 
يتعلق باملناجري الربتغ��ايل غوميز الذي كان 
لعب��ا دوليا يف منتخ��ب »برازي��ل اأوروبا«، 
�شيعمل على اإقن��اع �رسار ببيع عقد اللعب 
مقابل عائد مايل مه��م، ل�شيما واأن اللعب 
اأبدى رغبة كبرية يف الحراف، حتى يت�شنى 

له طرق اأبواب املنتخب الوطني الأول.
وب�شب��ب الأزم��ة املالية اخلانقة الت��ي مير بها 
النادي، ب�شبب عزوف ال�رسكات القت�شادية 
عن التمويل، فاإن �رسار قد ي�شطر يف النهاية 
اإىل بي��ع اللعب، م��ن اأجل ا�شتغ��لل قيمة 
التحوي��ل يف ت�شدي��د الدي��ون العالقة على 
م�شتوى جلنة املنازعات، ما ي�شمح له بتاأهيل 
اللعبني اجلدد قبل لع��ب لقاء اجلولة الأوىل 

من املو�شم اجلديد.
ومن الأ�شب��اب التي �شتجعل ���رسار يوافق 
عل��ى رحيل قندو�شي نح��و الأهلي امل�رسي 
اأو فري��ق اأجنبي اآخر، ه��و اتفاقه مع اللعبني 
اجلدد ووكلئهم على ت�شوية الأجور الأوىل، 
مبا�رسة عند العودة من الرب�س التح�شريي 
املغل��ق املقام حالي��ا يف منطقة حمام بورقيبة 

بتون�س.
وبخ�شو���س م�شتقبل اللع��ب عبد الرحيم 
دغم��وم ، فقد اقتنع الأخ��ري بفكرة البقاء يف 
�شفوف الن��ادي لغاية نهاية تعاقده يف �شهر 
ج��وان من ال�شن��ة املقبلة 2023، م��ا ي�شمح 
ل��ه بتغي��ري الأج��واء دون احلاج��ة اإىل وثيقة 
الت�رسي��ح اأو دف��ع ال�رسط اجلزائ��ي، والأكرث 
م��ن ذلك ف��اإن اللعب ميتلك احل��ق القانوين 
يف التوقيع ل�شالح اأي فريق جديد، بداية من 

�شهر جانفي القادم.
من جه��ة اأخ��رى، ك�شفت م�ش��ادر موثوقة 
ع��ن ني��ة امل��درب الأول ح�ش��ام البدري يف 
ال�شتغن��اء ع��ن عدد م��ن اللعب��ني، لعدم 
اقتناع��ه بالإمكاني��ات الت��ي اأظهروه��ا منذ 
انطلقة الرب���س، حيث ومثلما متت الإ�شارة 

اإلي��ه يف ال�شاب��ق ف��اإن الإدارة منحت التقني 
التع��داد  �شب��ط  يف  ال�شلحي��ات  كام��ل 

النهائي.
ويف ه��ذا ال�شدد، ذك��رت هذه امل�ش��ادر اأن 
الب��دري مل يقتنع كث��ريا مب�شتوي��ات بع�س 
الأ�شم��اء، مث��ل املداف��ع املغ��رب ح�ش��اين، 
حي��ث ينتظر الإعلن عن قائمة املغادرين يف 
القري��ب، حتى يت�شنى له��م البحث عن فرق 
اأخ��رى، توافق على �شمهم قب��ل نهاية فرة 

التحويلت ال�شيفية.
وق��دم اإىل مق��ر ترب���س الن��ادي يف تون�س 
مهاجم ن�رس ح�شني داي اأمني اأكزيز، من اأجل 
الدخ��ول يف التجارب حت��ت اإ�رساف البدري، 
عل��ى اأن يق��رر هذا الأخ��ري ب�شاأن��ه مبا�رسة 
عند الوقوف على حقيق��ة م�شتواه يف اإحدى 
املباري��ات الودي��ة. ويوا�ش��ل املنت��دب من 

مولودي��ة �شعي��دة يو�شف ���رساوي التدرب 
على انفراد مبيدان الثام��ن ماي، ب�شبب منعه 
م��ن مغ��ادرة ال��راب الوطني ب�شب��ب عدم 

ت�شوية و�شعيته اجتاه اخلدمة الوطنية.

لمطر�ني  تعوي�سات  مليار   2.5
وبوطي�ص

وحت�شل��ت الن���رس عل��ى معلوم��ة موؤكدة 
تفي��د اأن جلن��ة املنازع��ات، ق��د اأ�شدرت يف 
ال�شاع��ات املا�شي��ة، اأحكام��ا نهائية ل�شالح 
ثنائي الوفاق مط��راين الزبري وبوطي�س عبد 
القادر، حيث تقرر ت�رسيحهما اآليا من التعداد 
لعدم ت�شوية م�شتحقاتهما العالقة يف املوعد 
اإق��رار ح�شولهم��ا  اإىل  املح��دد، بالإ�شاف��ة 
على تعوي�شات مالية تف��وق 2.5 مليار يف 

املجموع.
وك�شف��ت م�شادر للن���رس، اأن و�شط امليدان 
بوطي���س يتج��ه نحو الح��راف يف الدوري 
التون�ش��ي م��ن بوابة نادي املن�شت��ري، والذي 
ي�رسف على تدريبه يف املو�شم اجلديد التقني 
ال�رسب��ي »داركونوفيت�س«، ه��ذا الأخري هو 
من توىل مهمة تدري��ب الوفاق يف اجلولت 

الأخرية من نهاية املو�شم.
ويف ال�شي��اق ذات��ه، تنتظ��ر الإدارة �شدور 
باملغادري��ن  اخلا�ش��ة  النهائي��ة  الأح��كام 
الآخري��ن، مث��ل جحنيط وق��راوي، حتى يتم 
�شب��ط الرقم النهائ��ي لقيمة دي��ون الوفاق 
اجتاه اللعبني ال�شابق��ني. ونظم م�شاء اأم�س، 
جمموعة من الأن�شار وقفة اأمام مقر النادي 
بح��ي »بومر�شي«، يف حماول��ة منهم معرفة 
الأ�شباب الت��ي كانت وراء عزوف ال�رسكات 
عن تقدمي الإعان��ات ل�شالح النادي، ما جعل 
الإدارة احلالي��ة بقي��ادة الرئي�س ���رسار تهدد 
بال�شتقال��ة م��ن مهامها، يف ح��ال ا�شتمرار 

الو�شع على حاله يف قادم الأيام.
اأحمد خليل



كمال 
�سعدون مدربا جديدا 

لنادي اآمال العلمة
تو�سل��ت يوم اأم�س، اإدارة نادي اآمال العلم��ة النا�سط في بطولة الجهوي الثاني -رابطة ق�سنطينة-، اإلى اتفاق نهائي 

م��ع الم��درب كم��ال �سعدون المعروف با�س��م "قموح"، حيث ك�سف رئي�س الن��ادي ه�سام فونا�س ف��ي ت�سريح للن�سر، اأن 
الم��درب ال�ساب��ق لنادي اأمل �سلغ��وم العيد، قد منح موافقت��ه النهائية في انتظ��ار توقيعه قريبا على العق��د، م�سيفا اأن 

الهدف الم�سطر هو اللعب من اأجل المراتب الأولى، مادام اأن الإدارة �ست�سع كل الإمكانيات المادية في �سبيل بلوغ ذلك 
وبخ�سو���س انتداب��ات الن��ادي تح�سب��ا للمو�سم الريا�سي الجدي��د، فقد �سم��ت اإدارة "لوناب" مجموعة كبي��رة من الأ�سماء 
الجديدة، في �سورة ثالثي نادي عين الكبيرة نجيب روينة، اأ�سامة بودوخة، اأنور زراري، بالإ�سافة اإلى ثنائي بازر �سكرة 
مجال��دي عزيز و�سالح بيقع، وحار�س نادي اأولد جالل نوري جمال، وفي�سل �سيروانة من فريق الحامة وبوعون �سعيب 

من اتحاد عين الحجر والطاهر بلعيد من اتحاد �سطيف، واأخيرا جاهل �سياء من اأوا�سط وفاق �سطيف.
وح��ددت اإدارة الن��ادي تاريخ 15 اأوت المقب��ل، موعدا لبداية التدريب��ات بملعب عمار حار�س، عل��ى اأن تتوجه في 

الفات��ح م��ن �سهر �سبتمب��ر الداخل اإلى منطق��ة "�سراي��دي"، والدخول هناك ف��ي ترب�س مغلق لم��دة اأ�سبوعين، 
تتخلله مجموعة من المباريات الودية اأمام فرق من ذات المنطقة.

اأحمد خليل

واعتربت اإدارة "البابية" على ل�سان 
كاتبها العام مانع بيق��ع، اأن القيمة 
املعلن عنها مبالغ فيها، خا�سة واأن 
م�س��اركات الالع��ب يف لق��اءات 
املو�سم املا�سي، مل تتعد اأ�سابع اليد 
بعد تف�سيله خيار املقاطعة، ب�سبب 

التاأخر يف ت�سوية الأجور.
جمي��ع  �س��دور  الإدارة  وتنتظ��ر 
الأح��كام النهائي��ة من قب��ل نف�س 
الهيئة، حتى ت�ستاأنف على م�ستوى 

تقلي�س  بهدف  الريا�سية،  املحكمة 
املطالب املالي��ة، خا�سة واأن الديون 
احلالي��ة اجت��اه الالعب��ني ال�سابقني، 
بلغ��ت يف املجمل رق��م 6.6 مليار 

�سنتيم.
وح�سب م�س��در م��ن الإدارة، فاإن 
جلن��ة املنازعات �ستعل��ن قريبا عن 
النهائية،  الأح��كام  بقي��ة  �س��دور 
ل�سيما واأن غالبي��ة لعبي املو�سم 
املا�سي اأودعوا �سكاوى عند نهاية 

البطول��ة، وبالت��ايل ف��اإن الدي��ون 
الإجمالي��ة ق��د ت�س��ل اإىل �سق��ف 

ثمانية ماليري �سنتيم.
وبالرغم من كون "البابية"، ت�ستفيد 
ب�س��ورة منتظم��ة يف كل مو�س��م 
ريا�سي م��ن اإعانات مالي��ة هامة، 
غ��ري اأن الدي��ون دائم��ا م��ا ترتفع 
ب�س��كل رهيب، ب�سب��ب تخ�سي�س 
الإدارات املتعاقب��ة، اأج��ورا ومنحا 

خيالية ل�سالح الالعبني.

ويف �سي��اق منف�س��ل، تنتظر اإدارة 
الهاوي ال�ستفادة من اإعانة البلدية 
بقيم��ة 5.5 ملي��ار �سنتي��م، حت��ى 
ت�سب��ط ملف النخراط يف املو�سم 
ت�سدي��د  م��ع  اجلدي��د،  الريا�س��ي 
قرو�س امل�سريين وحقوق الرتب�س 
املنتظر يف الأ�سبوع اجلاري مبركب 
تيكج��دة، وت�سوية جزء ب�سيط من 

م�ستحقات الالعبني ال�سبان.
وتاأك��د ر�سمي��ا اعتم��اد "البابي��ة" 
على خدم��ات ال�سب��ان يف املو�سم 
الق��ادم، دون التعاق��د م��ع لعبني 
ج��دد، بالنظ��ر اإىل ع��دم توفره��ا 
عل��ى ال�سيول��ة املالي��ة لدفع ديون 

املنازعات.
وبدورهم، ينتظ��ر الأع�ساء ال�ستة 
يف مكتب الن��ادي الهاوي �سدور 
احلك��م الي��وم الأح��د، م��ن الق�سم 
الإداري مبجل�س ق�ساء �سطيف، بعد 
رفعهم دعوى ا�ستعجالية الأ�سبوع 
املا�س��ي، وذلك مبا�رشة بعد رف�س 
م�سال��ح الولي��ة من��ح ترخي���س 
اجلمعي��ة  اأ�سغ��ال  لعق��د  التجم��ع 
ال�ستثنائية، لرت�سي��م �سحب الثقة 

من الرئي�س احلايل �سمري رقاب.
اأحمد خليل

مولودية العلمة تنتظر بقية الأحكام

مباركي حيصل على تعويضات 
مليون بقيمة 400 

اأ�سدرت لجنة المنازعات حكمها النهائي بخ�سو�س ال�سكوى المرفوعة من قبل المدافع ال�سابق لنادي مولودية العلمة 
مباركي عمار، حيث اأقرت ت�سريحه من التعداد مع تعوي�سه بقيمة مالية، قدرها 400 مليون �سنتيم.

مدرب نادي التالغمة زمامطة للن�سر

 الفريق يف مفرتق الطرق 
لكن وجب التفاوؤل

اعترب امل��درب رابح زمامطة، الذي 
ر�س��م بق��اءه على راأ���س العار�سة 
الفنية لن��ادي التالغمة ملو�سم اآخر، 
اأن الهجرة اجلماعي��ة لركائز فريقه 
ق��د  ت��وؤدي اإىل حال��ة "اإفال���س"، 
مو�سح��ا للن�رش اأن اأزي��د من 10 
لعبني م��ن تركيبة املو�سم املا�سي 
غادروا الفريق نحو وجهات اأخرى، 
اأبرزه��م، فرحات اأي��وب وكرمي�س 
وحميمدات�سي  وقمي��دي  وجبايلي 
وماتيب، وه��ذا ب�سبب حالة اجلمود 
التي يعرفها الن��ادي، املمثل لولية 

ميلة يف بطولة الرابطة الثانية.
واأك��د زمامط��ة اأن الإدارة ت�سعى 
حالي��ا جلم��ع الأم��وال، م��ن اأج��ل 
ترتيب البي��ت وال�رشوع يف عملية 
ب�س��كل فعلي، م�سيفا  النتدابات 
بقول��ه:" اأعتق��د ب��اأن الفريق يوجد 
يف مفرتق الطرق، ب�سبب ال�سائقة 
املالي��ة الت��ي ظل��ت تالزم��ه منذ 
مو�سم��ني، ورغ��م امل�ساع��ي التي 
يق��وم بها حاليا الرئي���س بو�سياف 
لإيجاد م�سادر متويل، اإل اأن الأمور 
ظل��ت عل��ى حاله��ا، ول��و اأن هناك 

بوادر انفراج يف الأفق".
وح�سب حمدثن��ا، فاإن النزيف الذي 
يتعر���س ل��ه الفريق، قابلت��ه حالة 
م��ن التح��دي م��ن جان��ب الإدارة، 
املغادري��ن:"  ف��راغ  لتعوي���س 
�سخ�سيا، اأرى باأن الإدارة باإمكانها 
رف��ع التحدي وت��دارك الأمور، يف 
ظ��ل املفاو�س��ات التي جت��رى مع 
بع���س الالعبني من اجلهة ال�رشقية 
وحتى ومن القط��اع الأو�سط، يف 

انتظ��ار ت�رشي��ح الأم��وال لرت�سيم 
ال�سفقات".

من جه��ة اأخ��رى، طم��اأن زمامطة 
الفريق،  م�ستقب��ل  ح��ول  الأن�سار 
ال��ذي حت��ى واإن يواج��ه م�س��ريا 
جمهول، اإل اأنه ميل��ك براأيه القدرة 
عل��ى الع��ودة بق��وة اإىل ال�ساح��ة 
الفري��ق يف  اأن  الكروية:"�سحي��ح 
�سبات عميق، لك��ن الأزمة قد تلد 
الهمة، ما هو اأكيد اأن الإدارة كثفت 
من م�ساعيها وات�سالتها مع جميع 
الأط��راف للتخل���س م��ن الأزم��ة 
املالية، واللقاء الأخري الذي جمعني 
خالل��ه  ومت  بو�سي��اف  بالرئي���س 
تر�سيم نف�س اأع�ساء الطاقم الفني، 
جعلني اأخ��رج بقناعة واحدة، وهي 
وج��ود اإرادة كب��رية وني��ة �سادقة 
لت�سكي��ل فريق تناف�س��ي، باإمكانه 
بطول��ة  يف  الأوىل  الأدوار  لع��ب 

املو�سم القادم".
م ـ مداني 
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مفتاحي يقرتب

لقاء رئي�س الكاب وم�ا�سة ي�ؤجل اإىل الغد
ق��ررت اإدارة �سب��اب باتن��ة ترقية 3 لعبني م��ن �سنف الرديف، وه��م وا�سي وبن نا�رش وبوخدمي��ي، بعد جناحها 
يف �سم��ان خدم��ات 7 لعبني جدد �سم��ن املريكاتو ال�سيفي، وهم جم��ال رابطي من  مولودية 
بجاي��ة، حل�سن بوزيان مدافع احتاد خن�سلة، بزوزة رحي��م من مولودية باتنة، متو�سط 
مي��دان احتاد ال�ساوي��ة اأدم علواين واأم��ني غ�سبان من احت��اد خن�سلة، ملاي�سي 
وحار���س املوك �سعيد جناي. وبذلك، بداأت مع��امل التعداد للمو�سم املقبل 
ترت�س��م، يف ظل التفاق النهائي الذي مت م��ع 10 من لعبي تركيبة 
املو�سم املنق�سي املحتفظ بهم، على غرار حريزي، بيطام عي�سى، 
خن��اب، العبا�س، زبريي، بيطام عب��د املالك، لو�سيف، عطو�س 

واحلار�سني بولطيف وخلوط.
من جهة اأخرى، اأكد امل��درب امل�ساعد �سليم عريبي للن�رش، 

اأن اللق��اء الذي كان منتظرا اأم�س، بني الإدارة وامل��درب كمال موا�سة قد اأجل اإىل يوم غد الثنني، 
مبنا�سبة انطالق التدريبات، م�سيفا اأن املنا�سبة �ستكون فر�سة لتوقيع اأع�ساء الطاقم الفني على 
العق��ود، واحل�سم يف الربنامج التح�س��ريي، ف�سال عن  ا�ستعرا�س التع��داد الذي يبقى يف نظره 

بحاجة اإىل مدافع حموري ومهاجم قبل غلقه.
ويف ه��ذا ال�س��دد، اعترب ع�س��و الطاقم الفن��ي عريبي، لع��ب وداد بوفاريك مفتاح��ي الأقرب 
لالن�سم��ام اإىل �سفوف ال��كاب، بالنظر لطبيعة املفاو�سات بني الطرف��ني وا�ستعداده حلمل األوان 
ت�سكيلة "ال�سواية"، م�سريا اإىل اأن التدابري التنظيمية، منها خا�سة البحث عن اإقامة مريحة لالعبني، 

تعد ال�سبب يف تعطل انطالق التدريبات.                             م ـ مداني

يراهن على مو�سم ناجح

 مدرب احتاد ب�سكرة را�س عن ن�عية االنتدابات 
ع��ربرّ اأم�س، م��درب احت��اد ب�سكرة 
�رشي��ف حج��ار ع��ن ر�س��اه الت��ام 
لعملي��ة النتداب��ات الت��ي و�سفها 
بالناجح��ة، كونها كان��ت مدرو�سة 
و�سملت لعب��ني �سبان واآخرين من 
اأ�سحاب اخلربة، كم��ا اأنها متت وفقا 
لحتياج��ات الفري��ق، خا�س��ة على 
م�ست��وى القاط��رة الأمامية، وذلك 
بالتن�سي��ق ب��ني الطاقم��ني الإداري 

والفني.
واأك��د  حجار يف ات�سال مع الن�رش، 
ب��اأن املجموع��ة ق��ادرة عل��ى رفع 
التح��دي وقول كلمته��ا يف بطولة 
الرابطة املحرتف��ة املو�سم املقبل، يف 
ظل احلفاظ على اأغلب ركائز املو�سم 
املنق�س��ي، مقابل رغب��ة الإدارة يف 

رفع التح��دي، من خالل اأداء مو�سم 
ناج��ح وتوفريه��ا جلمي��ع ���رشوط 
الإمكاني��ات  ح��دود  يف  النج��اح 
املادية املتاحة، م�ستندا يف ت�رشيحه 
املتفائ��ل اإىل جدي��ة العم��ل خ��الل 
مرحلة التح�سريات، وكذا الإ�سافة 
التي �سيمنحه��ا الالعبون املنتدبون 
خ��الل ف��رتة النتق��الت ال�سيفية 
والتج��اوب الكب��ري لالعب��ني م��ع 
طريق��ة عمل الطاق��م الفني، وذلك 
بال�سعي لك�سب الرهان واأداء مو�سم 

يكون يف م�ستوى التطلعات .
مدرب "خ�رشاء الزيب��ان"، اأ�سار اأن 
�سم��ان البق��اء بكل اأريحي��ة، وهو 
الهدف ال��ذي �سطرت��ه الإدارة قبل 
انط��الق املناف�س��ة، يبق��ى اله��دف 

الرئي�س��ي وذلك مبراعاة الإمكانيات 
املادي��ة، الت��ي يتوفر عليه��ا الفريق 
خا�سة يف الوقت الراهن، موؤكدا اأن 
حتقيق النتائج الإيجابية يف املواعيد 
القادم��ة، �سيعط��ي املجموعة دافعا 
معنويا كب��ريا، وي�سعها يف اأريحية 
نف�سي��ة، كم��ا يفت��ح ب��اب التفاوؤل 
عل��ى م�رشاعي��ه، للموا�سلة باأكرث 
حت��دي دون فر���س اأي �سغط على 

الالعبني.
م��ن جهتهم، ع��رب ع�س��اق اللونني 
"الأخ���رش والأ�سود"، عن �سعادتهم 
الكب��رية بع��د قي��ام الإدارة بقي��ادة 
الرئي�س عبد القادر تريعة، بانتدابات 
يف م�ستوى تطلعاتهم، بحيث ميكن 
لالعب��ني امل�ستقدم��ني، - كم��ا قال 

- بع���س الأن�س��ار للن���رش، من��ح 
الإ�ساف��ة الالزم��ة للفريق وحتقيق 
ال�ستحقاقات  النتائ��ج يف  اأف�س��ل 

القادمة خالفا ملوا�سم �سابقة.
ع/ب��سنة

التدريبات تنطلق اليوم

جمعية اخلروب ت�ستعيد زالمي 
وجتّدد خلم�سة عنا�سر 

عجل��ة  جم��ددا  حترك��ت 
جمعي��ة  يف  ال�ستقدام��ات 
اخل��روب، بع��د اأربع��ة اأيام من 
اأم�س��ى ع�سية  الرك��ود، حيث 
قامل��ة  ترج��ي  لع��ب  اأم���س 
اإىل  العائ��د  زلم��ي  �سعي��ب 
غادرها  الت��ي  اجلمعية  �سفوف 
يف  ت��درج  و  مو�سم��ني  قب��ل 
جمي��ع اأ�سنافه��ا، لريف��ع عدد 
امل�ستقدمني اجلدد اإىل 12 لعبا.
م��ن جهة اأخ��رى، ط��وت اإدارة 
الفري��ق ملف الالعبني املحتفظ 
به��م نهائيا، وهذا بعد اأن جددت 
ه��م:  لعب��ني  خلم�س��ة  اأم���س 
احلار�س عريبي، املهاجم بيو�س، 

املدافع و�ستاتي، حمايزية و رجواح، هذا اإىل جانب متو�سط امليدان �سم�س 
الدين مدوري الذي جدد الأ�سبوع الفارط، ليكون عدد الالعبني املحتفظ 
بهم 6، كما مل جتدد الدارة لقائد الفريق بلقا�سم رما�س، رغم اللغط الكبري 

الذي دار حوله يف مواقع التوا�سل الجتماعي.
من جهة اأخ��رى، برمج الطاقم الفني موعد اأول ح�سة، واملقررة 

الي��وم، وه��ذا بع��د �سم��ان خدم��ات 18 لعبا حلد 
الأن يف انتظ��ار اإمت��ام عملي��ة ال�ستقدامات، 

قب��ل الدخول يف ترب���س مغلق و الذي 
�سيج��رى بن�سبة كب��رية يف مدينة 

ال�سلف مثلما اكدته م�سادرنا.
يف �سياق اآخ��ر، قامت جمعية 

جمعي��ة  لعب��ي  قدم��اء 
اخل��روب، �سبيح��ة اأم�س، 
بتك��رمي ال�سب��اح الدويل 
ج��واد �سيود بعد النتائج 
الكبرية الت��ي حققها يف 
الأبي�س  البح��ر  األع��اب 
وت�رشيف��ه  املتو�س��ط 
للراي��ة الوطني��ة و ولية 

ق�سنطينة.
ف�غالي زين العابدين
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ال�ساحلية،  �سكيكدة  بمدينة  اال�سطياف  �سقق  اإيجار  اأ�سعار  بلغت 
من  مكونة  عادية  �سقة  �سعر  متو�سط  يقل  ال  حيث  قيا�سية،  م�ستويات 
اأو  م�سنف  فندق  في  ليلة  ق�ساء  اأما  لليوم،  دينار  اآالف   5 عن  غرفتين 
اأن مبيت �سخ�سين في فندق  اإذ  اإليه �سبيال،  غير م�سنف فلمن ا�ستطاع 
في  االإقامة  تكاليف  اأن  حين  في  فوق،  فما  دينار  اآالف   8 ُيكلف  قديم 

فندق من اأربع نجوم تزيد عن 30 األف دينار لعائلة من 4 اأفراد.

r روبورتاج: لقمان قوادري

رغ��م ارتف��اع اأ�سعار الفن��ادق يف هذا العام 
اإال اأن الكث��ر من العائ��ات ف�سلت  ق�ساء 
العطل��ة يف اجلزائر، اإذ تبن��ت بع�ض الفنادق 
مقارب��ة �سياحي��ة جديدة تعتم��د على ك�رس 
ال�س��ورة النمطية الت��ي الزمتها، فماكها 
ي��رون اأن تطوي��ر القطاع مره��ون بالرتكيز 

على ال�سياحة العائلية. 
وباتت اأ�سع��ار ال�سقق واالإقام��ات املجهزة، 
الت��ي كانت ت�س��كل ماذا للعائ��ات التي 
لا�ستجم��ام،  �سكيك��دة  والي��ة  تق�س��د 
مرتفعة ج��دا و�سار العث��ور على �سقة من 
غرفت��ن اأو ث��اث لق�ساء اأي��ام بالقرب من 
ال�سواط��ئ ب�سعر منا�سب، اأمرا �سعبا، حيث 
وقفنا يف جولة ب�سواطئ العربي بن مهيدي 
»ج��ان دارك« وفلفلة، عل��ى ارتفاع كبر يف 
االأ�سع��ار، التي تراوحت ب��ن 5  و 10 اآالف 
دين��ار لليل��ة، يف ح��ن اأن ثمن ك��راء طابق 

»فيا«، ي�سل اإىل 18 األف دينار.

مستودع بـ 4 آالف دينار
ويقول �ساب يعمل كو�سيط يف جمال اإيجار 
ال�سقق على م�ست��وى �ساطئ جان دارك، اإن 
لديه جمموع��ة من املن��ازل والغرف وحتى 
امل�ستودع��ات املهي��اأة لاإيج��ار، حي��ث ذكر 
اأن �سع��ر اإيجار م�ستودع مهي��اأ على �سكل 
غرفة تتوفر به��ا دورة مياه ومطبخ �سغر، 
باالإ�ساف��ة اإىل جهاز م��رد وثاجة، يقدر ب� 
4 اآالف دين��ار، وهو مكان ي��رى حمدثنا اأنه 
يلي��ق بعائلة �سعيفة الدخل كم��ا اأنه قريب 

من البحر.
اأما اإيج��ار �سقة من غرفت��ن على م�ستوى 
فلفل��ة، التي توجد على ترابه��ا 4 �سواطئ، 
في�س��ل اإىل 6 اآالف دينار، حيث قال �ساحب 
بي��ت ق�سم��ه اإىل جمموع��ة م��ن ال�سق��ق 
ال�سغرة، اإنه مل يعمل طيلة �سنتن، كما اأن 
مو�سم اال�سطياف بح�سبه، مل ينطلق مبكرا 
يف حن  اأن تكاليف »كل �سيء« قد ارتفعت 
ب�س��كل كب��ر، م�س��را اإىل اأن ال�سقق تعد 
الف�س��اء االأن�سب لق�س��اء العطلة بعيدا عن 
الفنادق باهظة الثم��ن، التي  ال يقل �سعرها 
عن ملي��ون �سنتي��م لليلة الواح��دة، ناهيك، 
مثلما ق��ال، عن ع��دم توفرها عل��ى اأب�سط 
التجهيزات وتوا�سع اخلدمات التي تقدمها.

مدة اإلقامة تتحكم في 
األسعار

والتقينا ب��رب اأ�رسة، قدم رفق��ة عائلته من 
ق�سنطين��ة، حي��ث ق��ال اإنه متع��ود يف كل 
ع��ام اأن يق�س��ي عطلت��ه يف �سواطئ جان 
دارك، نظرا لكونه��ا عائلية بامتياز، غر اأنه 
ا�سط��دم يف ه��ذا الع��ام بارتف��اع كبر يف 
االأ�سعار، اإذ كان متعودا على ا�ستئجار �سقة 
جمه��زة من غرفتن مببل��غ يرتاوح بن 3 اإىل 
3.5 اآالف دين��ار، لكنه ا�سطر هذه املرة اإىل 
ت�سدي��د 5500 دينار، م�س��را اإىل اأن تكلفة 
م�ساريف اليوم الواحد تتجاوز اأحيانا مليون 
�سنتي��م باحت�ساب خمتل��ف امل�ساريف، وهو 
ما جعل��ه ينق�ض من اأي��ام اإقامته اإىل 6 بدل 

10 اأيام. 
وب�سواطئ �سطورة، غرب مدينة �سكيكدة، 
وجدن��ا اأ�سع��ار ال�سق��ق اأك��ر ارتفاعا، فقد 
تراوح��ت ب��ن 5 اآالف اإىل 8 اآالف دين��ار. 
تظاهرن��ا باأننا نبحث عن �سق��ة لق�ساء اأيام، 
وكان اأول �سوؤال يطرح علينا، هو عدد االأيام 
التي نرغب فيها، فاإذا كانت اأقل من اأ�سبوع، 

فاإن �سعر ق�س��اء ليلة واحدة يف �سقة عادية 
جدا ال يق��ل عن 6 اآالف دين��ار، اأما يف حال 
كان��ت املدة ت�سل اإىل 10 اأي��ام اأو اأكر، فقد 

ينخف�ض اإىل 5500 اأو 5 اآالف دينار.
وبرر �ساحب �سقة، ارتف��اع اأ�سعار االإيجار 
برتاجع احلركي��ة االقت�سادي��ة على العموم 
العام��ن  يف  التكالي��ف  خمتل��ف  وزي��ادة 
االأخرين، كم��ا اأن اأ�سحاب املنازل يقومون 
ب��اإدراج تعدي��ات داخلها واإع��ادة جتهيزها 
وتاأثيثه��ا، م�س��را اإىل اأن العر���ض والطلب 
يعد عاما مهما، فعدد ال�سقق على م�ستوى 
والي��ة �سكيك��دة قلي��ل ج��دا، ال�سيما يف 

النقاط القريبة من ال�سواطئ. 

الجائحة دفعت العائالت 
إلى اكتشاف الفنادق 

الجزائريـة 

غرن��ا بو�سلة رحل��ة البحث ع��ن االأ�سعار 
باجتاه الفن��ادق، وكانت البداية بفندق املنظر 
اجلميل ب� »ج��ان دارك«، اأين ا�ستقبلنا مديره، 
هيثم يحياوي، وه��و تون�سي متح�سل على 
�سه��ادة علي��ا يف الفندقة وعم��ل ل�سنوات 
بالعديد م��ن املرافق ال�سياحية بتون�ض، حيث 
ق��ال اإن  جائح��ة كورونا دفع��ت بالعائات 
اجلزائرية اإىل اكت�ساف فنادق بادها، يف حن 
اأن اأ�سح��اب الفنادق تبن��وا مقاربة �سياحية 
جديدة تتمثل يف تطوي��ر ال�سياحة العائلية، 
اإذ ق��ال اإن اإدارته كونت فريق عمل متكامل 
منذ �سنوات، كما تدربت على تلبية رغبات 
العائات لتغادر وهي را�سية عن اخلدمات.
ومتن��ع اإدارة الفن��دق، ال�سب��اب م��ن دخول 
ال�ساط��ئ اأو امل�سبح اخلا�ض به��ا، اإذ يقت�رس 
االأمر على العائات، وهو ما �ساهم، بح�سب 
حمدثن��ا، يف اإقب��ال كبر عل��ى الفندق اإىل 
درجة اأن العديد من اأرباب العائات �ساروا 
يرتك��ون اأ�رسه��م واأوالدهم ويغ��ادرون اإىل 
اأماك��ن عمله��م، وه��و م��ا �ساه��م يف ك�رس 

ال�سورة النمطية عن الفنادق ب�سكل عام.
ويرى حمدثنا، اأن تط��ور ال�سياحة الفندقية 
مره��ون با�ستقط��اب العائ��ات، حي��ث اأن 
لا�ستجم��ام  يتوجه��ون  قلم��ا  اجلزائري��ن 
مبفرده��م، بل يف جمموع��ات عائلية، م�سرا 
اإىل اأن العم��ل الفندق��ي العائلي لي�ض جمرد 
من�س��اآت اأو غرفا بل يرتك��ز باالأ�سا�ض على 
االأمن واحرتام خ�سو�سية العائلة اجلزائرية، 

التي حتب الهدوء واالحرتام.

ولف��ت املتح��دث، اإىل اأن ال�سائ��ح اجلزائري 
متح���رس وذواق ج��دا ، فه��و ال يقب��ل باأي 
�سيء، كما قال اإن احلركية ال�سياحية حت�سنت 
ب�سكل كبر مقارنة بالعام املا�سي، ال�سيما 
بع��د رف��ع اإج��راءات التباع��د االجتماعي، 
اإذ كان االإقب��ال مقت���رسا يف البداي��ة على 
العائ��ات القاطنة يف الوالي��ات ال�رسقية، 
لكن��ه تو�س��ع اإىل جل الوالي��ات �سواء من 

غرب الباد اأو �رسقها.
وبالن�سب��ة لاأ�سعار فقد ذك��ر املتحدث، اأن 

تكلف��ة املبي��ت ل�سخ�سن لليل��ة واحدة مع 
وجب��ة الفطور، تق��در مبلي��وين �سنتيم، مع 
اإمكانية ال�سماح لطفلن مبرافقتهما كاأق�سى 
حد، كما اأن تكلفة  وجبة عائلية ال تتعدى 3 
اآالف دين��ار، مبعن��ى اأن االإقامة داخل الفندق 
تكل��ف عل��ى االأق��ل مليون��ن و 600 األف 
�سنتيم يف اليوم الواحد، يف حن اأن اخلدمات 
تت�سمن ولوجا جمانيا اإىل ال�ساطئ اخلا�ض، 
ف�س��ا عن م�سبح وتنظيم ن�ساطات للكبار 
الدخ��ول  اأم��ا  ال�سه��رات،  يف  وال�سغ��ار 
لل�ساطئ م��ن طرف غر املقيم��ن، فيكلف 
يف ح��دود 2500 دينار م��ع �سمان خمتلف 

اخلدمات.
وق��ال املتح��دث، اإن هذا ال�سع��ر اعُتمد بناء 
عل��ى درا�س��ة اقت�سادي��ة، اإذ اأن التكالي��ف 
ترتفع ب�س��كل كب��ر يف ذروة املو�سم على 
غرار خمتل��ف دول العامل، حي��ث يتم اقتناء 
جتهي��زات اإ�سافي��ة واألع��اب، ف�س��ا ع��ن 
زيادة عدد العم��ال واملوظفن ل�سمان جودة 
اخلدم��ات وتكاليف الن�ساط��ات، مع ارتفاع 

تكاليف ال�سيانة.

تكاليف متقاربة بين الجزائر 
وتونس

ولفت مدير الفن��دق، اإىل اأن اأ�سعار الفنادق 
يف اجلزائ��ر وتون�ض اأ�سبح��ت متقاربة جدا، 
حي��ث اأ�سار اإىل اأن تكلف��ة االإقامة يف فندق 
من �سن��ف 4 يف طرقة تقدر ب� 1.3 مليون 

�سنتيم، ومت رف��ع االأ�سعار فور االإعان عن 
فت��ح احلدود ب��ن البلدي��ن، كم��ا اأن تكلفة 
االإقام��ة يف فندق من 5 جن��وم تقارب 250 

اأورو لليلة، مبا يعادل 5 ماين �سنتيم.
ويرى مدير الفندق، باأن �سعر مليوين �سنتيم 
لاإقام��ة م��ع طفلن، يع��د مقب��وال مقارنة 
باخلدم��ات املقدمة، فاجلزائ��ري متعود على 
ال�سفر ولهذا فابد من توفر نف�ض اخلدمات 
اأو اأح�س��ن من تلك الت��ي يتلقاها يف اخلارج 
وله��ذا فاإن التكاليف تك��ون مرتفعة ح�سب 

تعبره.
اأن  الفن��دق  داخ��ل  جولتن��ا  يف  والحظن��ا 
اخلدمات متميزة كما اأن خمتلف التجهيزات 
�سواء داخل الغ��رف اأو يف امل�سبح اأو املطعم 
جي��دة وع�رسية، وقد كانت العائات كانت 
تتواف��د بكرة على ال�ساطئ اخلا�ض رغم اأن 
ال�ساعة مل تتج��اوز التا�سعة �سباحا واأجمع 
م��ع حتدثنا اإليهم على توف��ر ظروف الراحة، 
لك��ن جلهم حتدث عن ارتفاع االأ�سعار نوعا 
م��ا مقارنة بفن��ادق خارج ال��رتاب الوطني 

على غرار تون�ض وتركيا.
وذك��ر �س��اب كان رفق��ة زوجت��ه وطفل��ه 
الر�سيع، اأن �سعر االإقامة ل�سبعة اأيام بفندق 
باأنطالي��ا برتكي��ا مع �سم��ان كل الوجبات، 
يعادل كلفة االإقام��ة خلم�سة اأيام بفندق ذي 
اأرب��ع جنوم يقدم فقط وجب��ة الفطور، داعيا 
اإىل اإع��ادة النظ��ر يف االأ�سعار كون احلركية 
ال�سياحي��ة والرح��ات اجلوي��ة، �ستعود اإىل 
�سابق عهدها بعد تا�سي الوباء عر خمتلف 

دول العامل.
ويف زي��ارة قادتنا اإىل فن��دق غر م�سنف، 
ب�ساط��ئ العرب��ي ب��ن مهي��دي، وجدن��ا اأن 
االأ�سع��ار ال تق��ل ع��ن 8 اآالف دين��ار، اأم��ا 
الفن��ادق املطلة على البحر فتكلف 10 اآالف 
دين��ار وكلما ا�سطح��ب ال�سائح طفا معه 
زاد ال�سعر ب� 1000 دين��ار، كما توفر �سقق 

بها 5 اأ�رسة ب�سعر 15 األف دينار.

»الصورة السيئة عن الفنادق 
بدأت تتالشى«

اجتهن��ا اإىل فن��دق ال�سام الكائ��ن بو�سط 
مدين��ة �سكيك��دة، والذي مت��ت خو�س�سته 
االأ�سع��ار  وجدن��ا  حي��ث  �سن��وات،  من��ذ 
منخف�س��ة ب�سكل كبر رغ��م اأنه فندق من 
4 جن��وم، حيث ق��ال مديره ، اأحم��د م�سهر، 
اإن��ه مت تخفي�ض ثم��ن الغرف��ة املزدوجة اإىل 
6500 دينار، اأما بالن�سبة للغرفة ل�سخ�سن 
املطلة على البحر فاإنها تقدر ب� 7500 دينار 
مع �سمان وجب��ة فطور ودخول جماين اإىل 
امل�سبح و�ساطئ ب� »جان دارك«، وكذا تنظيم 
�سهرات لفائدة العائ��ات، اأما �سعر الوجبة 
فيقدر ب� 2100 دينار مبعنى اأن تكلفة ن�سف 
اإقام��ة بالن�سبة لعائلة من 4 اأفراد تقدر ب�12 
األف دينار وهو مبلغ يرى املتحدث باأنه جيد 

جدا واقت�سادي.
االأ�سع��ار  اأن  اإىل  الفن��دق،  مدي��ر  ولف��ت 
اعُتم��دت بناء عل��ى درا�س��ة اأجريت، حيث 

تبن اأنه ويف ح��ال العمل بطاقة ترتاوح بن 
70 اإىل 100 باملئة، وفقا لهذه االأ�سعار، فاإن 
الرب��ح يكون اأف�سل بكث��ر مع تقدمي خدمة 
عمومية منا�سبة، اأم��ا يف حال العمل بطاقة 
ا�ستيعاب �سئيلة، وتطبي��ق اأ�سعار مرتفعة 
فاإن فئ��ة معينة �ست�ستفيد من اخلدمات دون 

غرها. 
وتابع م�سهر، اأن العائات بداأت يف التوافد 
واالإقب��ال خاف��ا للعام املا�س��ي، التي عمل 
فيه��ا الفن��دق لف��رتة ال تزيد ع��ن 15 يوما 
يف عز مو�س��م اال�سطياف، م�س��را اإىل اأن 
اخلدمات املقدمة مطابق��ة للمعاير املعمول 
به��ا، وقد وقفنا يف جولتنا على توفر العديد 
م��ن اخلدمات كما اأبدى زبائ��ن حتدثنا اإليهم 
ر�ساهم، وقد وجدنا اأن و�سعية الغرف جيدة 

اإذ اأعيد تاأثيثها موؤخرا.
واأ�سار املتح��دث، الذي كان مدي��را للعديد 
من الفن��ادق العمومي��ة على غ��رار �سرتا 
بق�سنطين��ة، اإىل اأن تطور ال�سياحة الداخلية 
وتوف��ر  العائ��ات  با�ستقط��اب  مره��ون 
ظ��روف الراحة له��ا، حيث ق��ال اإن ال�سورة 
ال�سلبية ح��ول الفنادق ب��داأت تتا�سى من 
ذه��ن اجلزائري، بع��د اأن اكت�سفت العائات 
مراف��ق �سياحي��ة تعمل عل��ى توفر ظروف 

الراحة واالأمن واخل�سو�سية.

فندق  في  لليلة  دينار   7500
غير مصنف

مقاب��ل مين��اء �سط��ورة، توجهن��ا اإىل اأح��د 
الفنادق غ��ر امل�سنفة، والذي هو عبارة عن 
مبنى بطابقن، حي��ث  ا�ستف�رسنا لدى عون 
اال�ستقب��ال ع��ن االأ�سع��ار امل�سه��رة والتي 
كان��ت مرتفع��ة جدا، لكن��ه ق��ال باأنها غر 
معتم��دة وبدا كاأنه تخلى عنها، حيث قال اإن 
غرفة ل�سخ�سن تق��در ب� 7500 دينار ويف 
حال رافقهم��ا طفان فاإن املبل��غ يرتفع اإىل 
8500 دينار م��ع تقدمي وجبة فطور، م�سرا 
اإىل اأن �سعر الغرفة املقابلة للبحر مرتفع عن 

العادية.
اأم��ا �سعر اجلن��اح وال��ذي يت�س��ع حتى اإىل 
8 اأ�سخا���ض في�س��ل اإىل ملي��وين �سنتيم، 
كما الحظنا خ��ال اطاعنا عل��ى و�سعية 
الغرف باأن جتهيزاته��ا واأثاثها قدمي، يف حن 
يرى �ساح��ب الفندق اأن االأ�سع��ار منا�سبة 
بالنظر لقرب املكان من ال�سواطئ مرزا اأن 
التكاليف ارتفعت ب�س��كل كبر، كما تكبد 
خ�سائ��ر فادحة يف العام��ن املا�سين ب�سبب 
جائح��ة كورون��ا الت��ي كادت، بح�سب��ه، اأن 

ت�سطر باأ�سحاب الفنادق اإىل الغلق.
وبفن��دق اآخر، بذات املكان، وجدنا اأن اأ�سعار 
االإقام��ة لليلة واحدة م��ع االإفطار ترتاوح ما 
ب��ن 7500 اإىل 10 اآالف دين��ار، حيث ذكر 
�ساحب الفندق اأن مو�سم اال�سطياف انطلق 
موؤخ��را  وم��دة الن�ساط لن تزي��د عن �سهر 
ون�س��ف، ما يجع��ل االأ�سع��ار مرتفعة جدا، 
م�سرا اإىل اأن اجلائحة ما تزال ملقية بظالها 
على الن�ساط ال�سياحي اإىل اليوم.         ل.ق

اأمـام اإقبال اجلزائريني على الوجهة الداخليـــة
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�قتحمت مجال، لطالما كان حكر� على �لرجال، فهي �أول ق�سابة »جو�يجية«، بولية ق�سنطينة، و ربما بالجز�ئر ككل، و �أكدت في لقائها 
بالن�سر، باأن مر�ض زوجها �أرغمها على ممار�سة هذه �لمهنة، في محل �سغير،  ب�سوق مكتظ بالزبائن، في ظروف �سعبة و �أجو�ء و �سفتها 

بالخانقة، و كل ما تتمناه �ليوم هو �أن توفق في �لح�سول على محل منا�سب،  لمو��سلة ن�ساطها،  في ظروف �أف�سل، موؤكدة 
�أن �لمر�أة قادرة على ممار�سة كل �لمهن �ل�سريفة، مهما كان نوعها.

r �إلهام طالب 

اإنه��ا �شاب��ة يف الأربع��ن م��ن عمره��ا، 
تدع��ى �شمي��ة خال��د، اأم لأربع��ة اأبن��اء، 
ت��راوح اأعمارهم ب��ن 07 و 21 عاما، و 
هم ث��اث فتيات و فت��ى، اأ�شيب زوجها 
قب��ل خم�ض �شن��وات تقريب��ا، مبر�ض يف 
القل��ب، و تعر�ض مرت��ن ل�شكتة قلبية، 
فمنعه الأطباء من العمل و بذل اأي جهد، 
فا�شطر ابنهما اأمين، للتوقف عن الدرا�شة 
مبك��را، و تعوي�ش��ه يف العمل يف جمال 
الق�شابة، تخ�ش�ض حلوم بي�شاء، ب�شوق 
بومزو املغطى، بو�شط مدينة ق�شنطينة، 
لكن��ه مل ي�شتطع جمابهة  م�شاكل العمل 
و حتم��ل م�شوؤولي��ة اإعالة اأ�رست��ه مبفرده 
طوي��ا، نظ��را ل�شغر �شن��ه، فا�شطرت 
والدت��ه لرف��ع التح��دي و مواجه��ة كل 

ال�شعاب من اأجل اأ�رستها.  

مرض زوجي و صغر سني 
ابني أرغماني على 

الخروج للعمل
قال��ت لن��ا ال�شي��دة خال��د، 
عندم��ا زارته��ا الن�رس يف 
مق��ر عملها، و ه��و عبارة 
ع��ن مرب��ع، عل��ى �شكل 
حم��ل، يف �ش��وق بوم��زو 
كان  الوحي��د،  ابنه��ا  اأن 
يع��ود منه��كا كل م�ش��اء، 

حمما بامل�ش��اكل التي كان 
ي�شادفه��ا يف ال�ش��وق، فل��م 

تتحمل الأم روؤيته يعاين لوحده 
و من يف �شن��ه يدر�شون و يلعبون 

و ميرحون، فتحدثت مطول مع زوجها، 
و اأقنعته باأنها يجب اأن ت�رسف على عمل 
ابنها و مت�شك بزمام الأمور حتى ل تفلت 
منها، و وعدته بالتوفيق بن م�شوؤولياتها 
داخل البيت و خارجه، خا�شة و اأن بناتها 

ي�شاعدنها يف اأ�شغال البيت.
ارت��دت اإىل جان��ب قبعتي رب��ة البيت و 
الأم، قبع��ة امل��راأة العامل��ة، التي تك�شب 
قوتها و قوت اأ�رسته��ا من عرق جبينها، 
مبمار�ش��ة مهن��ة زوجها، الت��ي مل ت�شمع 
م��ن قبل اأن امراأة جت��راأت على ممار�شتها 
بق�شنطين��ة، لأنها كانت دائما حكرا على 

الرجال.

أبدأ عملي على الخامسة 
صباحا في الحر و القر

اأك��دت ال�شي��دة خالد، اأنها تغ��ادر املنزل 
الأ���رسي يومي��ا، يف الف�ش��ول الأربعة، 
على ال�شاعة اخلام�شة �شباحا، مبعية ابنها 
، للتوجه اإىل �شوق بومزو بو�شط مدينة 
ق�شنطين��ة، ل�شتام طلبيتها اجلديدة من 
الدج��اج، م��ن تاج��ر جمل��ة، و  الإ�رساف   
عل��ى      وزنها و دف��ع ثمنها، ثم ترتيبها 
يف اأواين خا�ش��ة، لعر�شه��ا يف واجه��ة 
حم��ل زوجها ال�شغ��ر، و بيعها للزبائن، 
م�شرة اإىل اأنه��ا تت�شل كل م�شاء هاتفيا 
بذات التاجر، لتخربه مبا حتتاجه من �شلع، 

فيلبي طلبها �شباحا. 

 
و 

لنا  ة ذك��رت  بن��رب
حزين��ة ل تخلو من كربي��اء و عزة نف�ض 
و اأمل، م�شيف��ة » اأن��ا اأم وزوجة حمرمة، 
متار�ض عما �رسيفا، و هو  م�شدر رزقي 
و رزق  اأ�رست��ي الوحيد، يف البداية كنت 
اأ�شع��ر باخلجل عندما اأدخ��ل اإىل ال�شوق، 
و اأخ�ش��ى التعامل م��ع الآخرين، لكنني 
�رسعان ما ا�شتجمعت قواي و �شجاعتي، 
و  الظ��روف،  كل  اأواج��ه  اأن  ق��ررت  و 
اأحتدى الظل��م و النوايا ال�شيئة و نظرات 
ال�شتغ��راب و الزدراء  الت��ي اأراها  يف 
عيون الكثرين، و اأواجه ا�شتفزازاتهم و 

م�شايقاتهم ب�شرب و �شمود«. 
و تابع��ت اأن م��ا يح��ز يف نف�شه��ا اأكرث، 
اأنه��ا تعم��ل يف ذات املح��ل من��ذ ثاث 
�شن��وات، لكنه��ا حل��د الي��وم، مل يتقبل 
اأغل��ب جت��ار ال�ش��وق، تواجده��ا بينهم، 
و يعتربونه��ا دخيل��ة على املهن��ة، بينما 
حماه��ا، اأي والد زوجه��ا، كان من اأوائل 
التج��ار الذي��ن عملوا بال�ش��وق، و �شبق 
الكث��ر منهم اإىل افتت��اح حمل، ملمار�شة 
نف�ض الن�شاط، و كان زوجها ي�شاعده يف 
عمله منذ �شغره، و تعلم منه اأ�رسارها، و 
عندم��ا  تويف عو�شه هن��اك، طيلة عقود 
من الزمن، و ل��ول مر�شه، ملا توقف عن 

العمل. 

طلبت من التجار 
معاملتي كرجل!

اأنه��ا  �شمي��ة  اأ�شاف��ت 
يعامله��ا  ل��و  تتمن��ى 
الق�شاب��ون و غره��م 
الن��د بالن��د و ين�شون 
اأنها امراأة، موؤكدة  متاما 
» يف   العم��ل  جميعنا  
رج��ال،  ن�شم��ر  عل��ى     
اأذرعن��ا، و نبذل ق�شارى 

جهدن��ا م��ن اأج��ل توف��ر لقم��ة العي�ض 
لأبنائن��ا، و ل نن�ش��د �ش��وى الح��رام 
املتب��ادل بن الزم��اء«، م�ش��رة اإىل اأنها 
ت��ردد دائما على م�شامع التجار، باأنها يف 
ال�شوق رج��ل، مثلهم، في�شوب بع�شهم 
نحوها نظرات توؤملها كثرا، اأو ي�شتمونها  
عندم��ا يت�شاجرون مع ابنه��ا، الذي يبلغ 
حالي��ا 17 عام��ا، كم��ا قال��ت، فت�شطر 
للتدخ��ل، فتتفاقم النزاع��ات، ما  يجعلها 
تتح���رس عل��ى و�شعيته��ا الجتماعي��ة 
الت��ي قادته��ا اإىل العم��ل يف ال�شوق، و 

لطاملا ا�شتنج��دت باإخوتها، عندما ي�شتد 
عليها و عل��ى ابنها ح�شار امل�شايقات و 

ال�شتفزازات، للتدخل. 
و بخ�شو���ض الزبائن، قال��ت اأم اأمين اأنها 
حتظى بت�شجي��ع الكثر منه��م، يف حن 
ينده���ض اآخ��رون لختياره��ا عما كان 

حكرا على الرجال.
اأم��ا الأ�شع��ار الت��ي تعتمده��ا يف بي��ع 
اأنه��ا تخف�شه��ا، حتى  �شلعته��ا، قال��ت 
تبيعه��ا يف نف�ض الي��وم، خا�شة يف ظل 
ارتفاع درجات احلرارة يف ف�شل ال�شيف 

اجلاري.

 مضايقات من كل نوع
 و ظروف مزرية..

اأثن��اء تواجدن��ا باملح��ل �شباح��ا، كان��ت 
احل��رارة ت�شتد تدريجيا، و الأجواء خانقة، 
لقد لحظنا اأن �شق��ف املحل من �شفيح، 
و يفتق��ر للتهوئة و التربي��د، على غرار 
العديد من حمات �شوق بومزو املغطى، 
و تبدو واجهة املحل الأمامية مقبولة من 
حي��ث التهيئة و ن�شب��ة النظافة، يف حن 
تراكم اأمام مدخ��ل بابه اخلارجي املقابل، 
ال��ذي يوجد يف املم��ر الث��اين بال�شوق، 
الأو�ش��اخ و النفاي��ات مراكم��ة و املياه 
راك��دة، تنبعث منها روائ��ح كريهة، كما 

اأن البالوعات م�شدودة..
قالت لنا ال�شي��دة خالد، اأن ظروف العمل 
مزري��ة، فهي تدف��ع �شهري��ا للبلدية، 9 
اآلف دج، كاإيج��ار و ل�شم��ان ال�شيان��ة 
و النظاف��ة، لكن النتيج��ة وا�شحة، كما 
قال��ت، م�ش��رة اإىل اأن قن��وات ال�رسف 
ال�شحي »تنفجر« من حن لآخر، في�شبح 
الو�ش��ع كارثيا، لأن البالوعات م�شدودة 
اأنه��ا  املتحدث��ة  اأ�شاف��ت  و  با�شتم��رار. 
ت�شطر جللب املياه من حمل جماور، لأنه 

مل يتم تو�شيل قناة املياه اإىل حملها.
و اأك��دت اأم اأمي��ن اأن ه��ذه الظروف غر 
ال�شحي��ة، اأدت اإىل اإ�شابته��ا بح�شا�شية 
تنف�شي��ة، و اأك��د تاجر اآخ��ر،  اأنها لي�شت 
الوحيدة، فهو و الكثر من جتار ال�شوق، 
اأ�شيب��وا باحل�شا�شية و م�ش��اكل �شحية 
اأخرى، و ينتظ��رون جميعا بفارغ ال�شرب 
اأن يلتفت امل�شوؤول��ون لو�شعية ال�شوق، 
و يخ�ش�شون ميزانية لتنظيفه و ترميمه 
و تهيئت��ه، وفق معاي��ر و �رسوط عمل 
الأ�شواق املغطاة، خا�شة و اأنه يقع و�شط 
مدين��ة ق�شنطين��ة، قبالة فن��دق يق�شده 
ال�شياح من كل حدب و �شوب، ومرافق 

هامة. 
و مل تخ��ف اأم اأمي��ن اأنها تتمن��ى اأن توفق 
يف احل�ش��ول عل��ى حم��ل منا�شب بحي 
اآخر، حت��ى و اإن كان بعيدا، لتوا�شل فيه 
ممار�شة مهنتها ال�رسيفة، مبعية ابنها، فهي 
حتبها، لكنها تكره ظ��روف ممار�شتها يف 
�شوق بومزو و �شوء معاملة عديد التجار 

لها و م�شايقتهم لها.

�أول ق�سابة بق�سنطينة ت�سلط �ل�سوء على جتربتها.. 

أتــــحدى االستفــــزازات و املضايــــقات 
إلعالـــــة أسرتـــــــــي

ت�شوير ال�شريف قليب

ت�شوير ال�شريف قليب

ت�شوير ال�شريف قليب

ت�شوير ال�شريف قليب



حميــــة الصيــــف األصعــــب 
على اإلطالق و هذا ما يفسدها

يحّفز ف�سل ال�سيف باأج�ائه الممّيزة من عطالت و نزهات على تناول الطعام غير ال�سحي و تبني عادات غذائية ت�ؤثر �سلبا على 
المظهر العام للج�سم و الإخالل بالحمية الغذائية، في ظل مغريات الطعام الجاهز اللذيذ، ما ي�سبب زيادة في ال�زن، وه� خطاأ 

ين�سح المخت�س�ن بتجّنبه، واعتماد نظام غذائي �سحي ي�سمن �سالمة البدن و يحافظ على ر�ساقته.

تقول �أخ�س�ئية �لتغذية �آ�سي� �آغ�، ب�أن 
حمي��ة ف�سل �ل�سي��ف، تعد من بني 
�أ�سعب �حلمي�ت �لتي ميكن تطبيقه� 
و�اللت��ز�م به���، يف ظ��ل �سيط��رة 
�لع���د�ت �لغذ�ئي��ة �ل�سلبي��ة عل��ى 
يومي���ت �لكثريين، و ذل��ك نتيجة 
�لتن�ول �ملفرط للوجب�ت �ل�رسيعة و 
�جل�ه��زة �أثن�ء عطلة �ل�سيف، خ��سة 
رق�ئق �لبط�ط��� �أو �لبط�ط� �ملقلية و 
�مل�رسوب�ت �لغ�زية، و توفر مغري�ت 
�لطع�م �الأخ��رى �لغنية ب�ل�سكري�ت 
و �لده��ون يف �لوالئ��م �أو �لنزه���ت 
�لع�ئلي��ة �أو مع �الأ�سدق���ء، م�سرية 
�إىل م��ن ت�سفه��م مبدمن��ي  �أي�س��� 
�ملثلج���ت �لت��ي تع��د من ب��ني �أهم 
م�سبب���ت زي���دة �ل��وزن يف ف�سل 

�ل�سيف.
و حت��ذر �الأخ�س�ئي��ة، م��ن بع���ض 
�لع�د�ت �لغذ�ئي��ة �ل�سيئة يف ف�سل 
�ل�سيف، م�س��رية يف ذلك �إىل تعود 
تن���ول  عل��ى  �الأ�سخ����ض  بع���ض 
�لطع�م خالل �س�ع�ت �لليل �ملت�أخرة 
بعد �سهرهم لوق��ت طويل، و �لنوم 
ل�س�ع���ت مت�أخ��رة �سب�ح���، مم� 

يعن��ي عدم تن���ول وجب��ة �الإفط�ر، 
و ه��و �سل��وك ي��وؤدي ح�سبه���، �إىل 
ح��رق  و  �الأي���ض  عملي��ة  خف���ض 
�ل�سع��ر�ت �حلر�رية �لز�ئدة و ب�لت�يل 
�كت�س�ب مزيد من �لوزن، كم� دعت 
�إىل �النتب���ه لكمي���ت �لطع�م �لتي 
يتن�وله��� �الإن�س�ن خ��الل �ل�س�ع�ت 

�أو  �له�ت��ف  �أم���م  يق�سيه���  �لت��ي 
�لتلفزيون �أو �ألع�ب �لفيديو.

و تو�س��ي �ملتحدث��ة، ب�أهمي��ة تبني 
نظ���م غذ�ئ��ي �سح��ي ب��دال ع��ن 
�حلمي�ت يف ف�سل �ل�سيف، م�سددة 
على �أهمية �ال�ستف�دة ب�لقدر �لك�يف 
من خ��ري�ت هذ� �لف�س��ل من خ�رس 

و فو�كه، تعد م��ن بني �أف�سل �أنو�ع 
�لطع���م �لتي ميكن تن�وله� كوجب�ت 
خفيف��ة �إىل ج�نب �ملك�رس�ت عو�س� 
ع��ن �الأكل �ل�رسي��ع، و حث��ت على 
�رسورة تف���دي �مل�أكوالت �مل�سنعة 
و �لتقلي��ل قدر �الإم��ك�ن من تن�ول 
�ل�سكري���ت و �مل�رسوب�ت �لغ�زية و 
�ملقلي�ت، مل� له� من ت�أثري مب��رس على 
زي�دة �لوزن و كذ� تعري�سه للكثري 
من �الأمر��ض �خلطرية خ��سة �رتف�ع 
�سغط �لدم و �ل�سك��ري د�عية �إىل 
تنويع �لغذ�ء و جعله �سحي�، و ذلك 
من خ��الل تن�ول �لق��در �لك�يف من 

�الألي�ف و �لربوتين�ت.
جه��ة  م��ن  �ملخت�س��ة  �س��ددت  و 
ث�ني��ة، على �أهمي��ة مم�ر�سة �لن�س�ط 
�لري��سي ب�س��كل منتظم، و مت�بعة 
�لوزن ب��ستمر�ر، و كذ� �البتع�د عن 
م�سبب�ت �ل�سمن��ة و زي�دة �لوزن و 
بخ��س��ة �لتوتر و �لقل��ق، و �حلر�ض 
على �رسب كمي���ت كبرية من �ملي�ه 
مل� له��� من فو�ئد خ��س��ة يف حتقيق 

�ل�سبع و ترطيب �جل�سم.
�إ.زياري 
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ن�سائح ل�سياقة �سليمة 
خالل �ل�سيف

تن�سح املندوبية ال�طنية لالأمن يف الطرق، باأهمية 
اللتــزام مبجم�عــة مــن الت��سيات ل�سمــان �سياقة 
اآمنة يف م��سم ال�سطياف، الذي تكثـر فيه النزهات 

و اخلرجات العائلية.
و تق�ل املندوبيــة، باأن كل �ساعتــي �سياقة ت�ستلزم 
علــى ال�سائق راحة ملــدة 15 اإىل 20 دقيقة، و ت��سي 
بتجنــب ال�سياقــة اأثناء وقــت الظهــرة باعتبارها 
فرتة ح�سا�ســة و ت�سبب التعب لل�سائــق، مع التاأكيد 
على �سرورة نزع النظارات ال�سم�سية عند الدخ�ل 
الروؤيــة،  ال�سلبــي علــى  تاأثرهــا   لالأنفــاق ب�سبــب 
و تن�سح، بالن�م الكايف قبل ي�م ال�سفر، مع احلر�ص 
على تناول طعام �سحي بعيدا عن الأغذية الثقيلة 
و الد�سمــة، و �سرورة �ســرب كميات كافية من املاء ملا 

له من فائدة يف جتديد الطاقة.
و يعــد جتنب تناول الأدوية امل�سببة للنعا�ص من بني 
اأهم الت��سيات التي تن�سح بها املندوبية، اإىل جانب 
�سمــان جل��ــص جيد مــن خــالل تعديــل املقعد مبا 
ينا�ســب ال�سائق، و احلر�ص على اإجال�ص الأطفال يف 

املقاعد اخللفية و و�سع حزام الأمان.
و يبقــى حتديــد م�ســار ال�سفــر اأمــرا مهمــا بالن�سبة 
لل�سائق، اإىل جانب ال�ستعالم عن و�سعية الطرقات 
 من اجلهــات املخت�سة و كذا ال�ستعــالم عن الأح�ال
 اجل�ية.                                                                                          �إ.ز

إعداد الشيف حبيبة زيتوني
�سلطة الطماطم و التونة

uاملقادير
� حبة �إىل حبتني من �لطم�طم 

� حبة خي�ر 
� �أور�ق خ�ض

� تون�
� م�يونيز

� بقدون�ض مفروم
� ملح

� زيت زيتون

� ع�سري ليمون
uطريقة التح�سر

تخل��ط �لتونة م��ع �لبقدون�ض و 
�مل�يوني��ز و تو�س��ع  على ج�نب 
من �ل�سحن، ث��م نقطع �لطم�طم 
و �خلي���ر �إىل �لدو�ئ��ر و نوزعه� 
�أور�ق  ن�س��ع  ث��م  ب�لتن���وب، 
�خل���ض و نزين �ل�سلط��ة ب�أور�ق 

�لبقدون�ض و نتبله�.

غراتان البطاطا و اجلنب

uاملقادير
� حب�ت من �لبط�ط� 

� كرمية �س�ئلة 
� جنب �ملثلث�ت �أو �أي نوع �آخر 

� جنب كومومب�ر 
� جنب مب�سور 

� ملح
� فلفل �أ�سود

uطريقة التح�سر
تقطع �لبط�ط� �إىل دو�ئر، ويتم غليه� 
يف �مل�ء مع �لقليل من �مللح، و عندم� 
ت�سب��ح ج�ه��زة ت�سف��ى و ي�س�ف 

�إليه� �لقليل من �لفلفل �الأ�سود.
ن�أخ��ذ ق�لب ف��رن ع�ئل��ي �أو بع�ض 
�لقو�لب فردية، و ن�سع طبقة رقيقة 
م��ن �لكرمي��ة �ل�س�ئل��ة، ث��م �رس�ئح 
�لبط�ط� ث��م �جل��نب �الأبي�ض و جنب 
�لكومومب���ر، ث��م ن�سي��ف كمية 
�أخرى من �لكرمية �ل�س�ئلة و بعده� 
طبقة من �لبط�ط�، ثم �جلنب �إىل �أن 
ميتل��ئ �لق�لب جي��د�، ن�سع �جلنب 
�ملب�س��ور ك�أخر طبق��ة ثم ندخل 

�لطبق �إىل �لفرن ليطهى.

ع�سري العنب 
الأ�سود

uاملقادير

� كيلوغ��ر�م م��ن �لعن��ب 
�الأ�سود

� كمية من �خلل 

� �أربعة مالعق كبرية  من 

�سك��ر » ميك��ن �ال�ستغن�ء 
عنه�«

� ن�سف لرت من �مل�ء

ع�س��ري  م��ن  ك�أ���ض    �
�لليمون

uطريقة التح�سر

�لعنب جي��د� من  ننظ��ف 

�ل�سو�ئ��ب و يغ�سل جيد� 

ب�مل���ء و �خلل، ث��م يو�سع 

يف وع���ء و ي�س���ف �إليه 

�ل�سك��ر، ي�س���ف �مل���ء و 

عل��ى  �خللي��ط  يو�س��ع 

�لن�ر  مل��دة 10 دق�ئق بعد 

ن�أخ��ذ  بعده���   ، �لغلي���ن 

�ليدوية،  �لبط�ط���  هر��سة 

�لعن��ب  به���  نهر���ض  و 

�لب��ذور  م��ن  للتخل���ض 

مب�سف���ة  ن�ستع��ني  كم��� 

للتخل�ض من �لق�سور، ثم 

فيه  �ملرغوب  �مل�ء  ن�سيف 

ح�سب �لكث�فة مع ع�سري 

�لليمون و يرتك ليربد مت�م� 
قبل ��ستهالكه.

متهل! 
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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
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لقيت امراأة حتفها وُجرح 18 �شخ�شا بينهم طفل على الأقل، اإثر حادث مرور خطير وقع 
ليلة الجمعة اإلى ال�شبت على م�شتوى الطريق ال�شيار �شرق- غرب بق�شنطينة.

وذك��رت احلماي��ة املدني��ة يف بيان 
له��ا، اأن عنا�رصه��ا تدخل��ت بع��د 
اإثر ا�صطدام  منت�صف ليلة اجلمعة، 
ت�صل�صل��ي بني 13 �صي��ارة و حافلة 
ال�صيار وحتدي��دا مبنطقة  بالطري��ق 

جب��ل الوح���ش باجتاه املري��ج، حيث 
خل��ف وفاة »ع.ن« البالغة من العمر 
35 �صن��ة بع��ني امل��كان، وتعر�ش 
اجلن�ص��ني  كال  م��ن  �صخ�ص��ا   18
اأعمارهم بني 11 و 56 �صنة، جلروح 

واإ�صاب��ات متفاوتة اخلطورة، حيث 
قدمت له��م الإ�صعافات الأولية ومت 
اإجالوؤه��م اإىل امل�صت�صف��ى اجلامعي 

ابن بادي�ش.
ق.م

ينحدر من العلمة

 وفاة طفــل غرقا مب�ســـبح
 يف تونــــــــ�س

تويف اأم�ش الأول، طفل جزائري يبلغ من العمر ثماين 
�صنوات، اإثر غرقه مب�صبح يف فندق يقع مبدينة �صو�صة 
التون�صية. الطفل »ل.���ش«، ينحدر من مدينة العلمة 
بولية �صطيف ويقطن بحي »الت�صاهمي«، حيث كان 
قد توج��ه برفقة اأفراد عائلت��ه اإىل تون�ش لق�صاء اأيام 
العطلة هناك.                                              �أحمد خليل

�شكيكدة

 �نتـــــــــ�سال جثــة غريـــــق 
من �ساطــئ عني دولة 

تدخل غطا�صو احلماية املدنية اأم�ش ال�صبت، لنت�صال 
جث��ة �صخ�ش تويف غرقا ب�صاط��ئ عني الدولة مبدينة 

القل يف ولية �صكيكدة.
وح�صب م�صالح احلماي��ة املدنية، فاإن ال�صحية البالغ 
م��ن العم��ر 36 �صنة، ينح��در من بلدية ع��ني واملان 
بولي��ة �صطي��ف، وقد �صقط من ف��وق دوا�صة مائية 
على بع��د 250 مرتا من �صاطئ ع��ني الدولة باملركز 
رقم 2، حي��ث كانت حالته حرجة و مبعاينته من طرف 
طبيب امل�صت�صفى تبني اأنه فارق احلياة.      كمال و��سطة

بتمرنا�شت والوادي

حجز 53100 قر�س مهلو�س 
و28000 علبة �سجائر 

متكن��ت م�صال��ح اجلم��ارك بتمرنا�صت وال��وادي من 
حج��ز 53.100  قر�ش مهلو�ش على منت حافلة لنقل 
امل�صافرين و 28.000 علب��ة �صجائر مت �صبطها على 
منت مركبة نفعية، يف عمليتني متفرقتني، ح�صبما اأفاد 

به، اأم�ش ال�صبت، بيان للمديرية العامة للجمارك.
واأو�صح البيان اأن اأعوان كل من الفرقة املتنقلة التابعة 
مل�صال��ح مفت�صي��ة الأق�ص��ام للجم��ارك بتمرنا�صت، 
والفرق��ة املتنقلة التابع��ة مل�صالح مفت�صي��ة الأق�صام 
للجم��ارك بالوادي، متكنوا يف عمليت��ني متفرقتني مت 
تنفيذهما بالتن�صيق مع اأفراد اجلي�ش الوطني ال�صعبي، 
من حجز 53.100 قر�ش مهلو�ش من نوع »بريغابالني 
300 ملغ« مت �صبطها على منت حافلة لنقل امل�صافرين 
و 28.000 علبة �صجائ��ر من نوع »HP« مت �صبطها 
عل��ى منت مركبة نفعية، مع توقيف خم�صة اأ�صخا�ش 
وتقدميهم اأم��ام الهيئات الق�صائي��ة املخت�صة. وتاأتي 
هذه العملية، ح�صب البيان، يف �صياق »اجلهود امليدانية 
امل�صرتك��ة للم�صال��ح العملياتي��ة للف��رق اجلمركية 
بالتن�صي��ق مع الأجه��زة الأمني��ة، واملبذولة يف اإطار 
مكافح��ة التهريب ب�صتى اأ�صكاله«. كما تندرج هذان 
العمليت��ان، »يف اإطار ممار�صة امله��ام احلمائية مل�صالح 
اجلم��ارك اجلزائري��ة، وجتنده��ا التام لي��ال ونهارا يف 
�صبيل امل�صاهمة يف مكافحة كل ما من �صاأنه امل�صا�ش 
ب�صحة و�صالمة املواطن«، ي�صيف نف�ش امل�صدر.           
)و�أج(

مقتل �مر�أة و�إ�سابة 18 �سخ�سا 
يف حادث مرور بق�سنطينة

جنم عن ا�شطدام 13 �شيارة بحافلة

الدورة الوطنية لل�شطرجن ال�شريع

لعبو �لأندية �لق�سنطينية 
يح�سدون �ملر�تب �لأوىل

اختتمت اأم�ش، فعاليات الدورة الوطنية لل�صطرجن ال�رصيع، 
التي احت�صنته��ا دار الثقافة مالك حداد بق�صنطينة، والتي 
ج��رت على م��دار يومني وعرفت م�صارك��ة 53 لعبا من 
خمتلف الأعم��ار و الأ�صناف ميثل��ون اأندية من 6 وليات 
و هي: ق�صنطينة، اجلزائر العا�صمة، اأم البواقي، �صكيكدة، 

�صطيف و ب�صكرة.
وعرفت الدورة تاألق لعبي الأندية الق�صنطينية، حيث نال 
املرك��ز الأول عالء الدين بولرنا�ش من النادي الق�صنطيني 
لل�صط��رجن، يف حني احت��ل املركز الثاين الالع��ب مراد بن 

الوزان عن جمعية �صريتا لل�صطرجن.
جتدر الإ�ص��ارة، اأن لعبة ال�صطرجن ال�رصيع ه��ي اأحد اأنواع 
لعب��ة ال�صط��رجن التقليدية، ولكن يرتك ل��كل لعب وقت 
اأقل ليحرك قطعه) 10 - 60 دقيقة( مقارنة بوقت البطولة 

العادية التي تكون بني 60-180 دقيقة لكل لعب.
وجاء ترتيب الالعبني الأوائل على ال�صكل التايل:

-املرتبــة الأوىل: ع��الء الدي��ن بولرنا���ش م��ن النادي 
.)Ecc(الق�صنطيني لل�صطرجن

-املرتبــة الثانيــة : م��راد بن الوزان ع��ن جمعية �صريتا 
.)CEA ( لل�صطرجن

-املركــز الثالث : رامي باري�ش عن نادي املحمدية اجلزائر 
.)NBM (العا�صمة

وعن فئة اأقل من 12 �صنة : 
-املرتبــة الأوىل: ملي���ش عوا�رصية عن ن��ادي املحمدية 

اجلزائر العا�صمة.
فوغالي زين �لعابدين

مع اإح�شاء 94 حالة تعايف 

ت�سجـــيل 108 �إ�سابــــات 
جديـــدة بكــــورونا

�شجلــت 108 اإ�شابــات جديــدة بفريو�ــس كورونــا 
)كوفيــد- 19( مع عدم ت�شجيــل اأي وفاة، ح�شب ما 
اأفــادت به وزارة ال�شحة اأم�ــس ال�شبت يف بيان لها. 
وبذلــك، بلــغ اإجمــايل الإ�شابــات 268141 حالــة 
وجممــوع املتماثلــني لل�شفاء 179980 اإثــر اإح�شاء 
94 حالة تعايف جديدة، يف الوقت الذي بقي فيه 
عــدد الوفيات م�شتقــرا عند 6878 حالــة. كما مت 
اأي�شــا ت�شجيل حالتــني بالعناية املركــزة، ي�شيف 
ذات امل�شدر، م�شريا اإىل اأن 24 ولية مل ت�شجل بها 

اأي اإ�شابة جديدة.    
 )و�أج(

بطلب من دولة فل�شطني

جملــــ�س �لأمـــن يعقــــــد 
غد� جل�ســـة حول �لعدو�ن 

�ل�سهيونـــي على غـــزة
قال من��دوب فل�صطني الدائم ل��دى الأمم املتحدة ريا�ش 
من�ص��ور، اإن جمل���ش الأمن ال��دويل �صيعق��د اجتماعا 
ي��وم الثنني، بطلب من دولة فل�صط��ني، لبحث العدوان 
ال�صهيوين على قطاع غزة، وفق ما ذكرته وكالة الأنباء 

الفل�صطينية )وفا(.
و نقلت وكالة ) وفا( عن ريا�ش من�صور،  اأنه مت التوا�صل 
مع رئا�صة جمل�ش الأمن لهذا ال�صهر )ال�صني(، واأع�صاء 
جمل���ش الأمن الأخرين، مب��ا يف ذلك املندوب العربي يف 
املجل�ش )الإمارات العربية املتح��دة(، لال�صتجابة لطلب 
دولة فل�صطني ب��اأن يتحمل املجل���ش م�صوؤولياته بوقف 
الع��دوان ال�صهي��وين عل��ى ال�صع��ب الفل�صطين��ي يف 
قطاع غ��زة و اإدانته، وتوف��ري احلماي��ة الدولية لل�صعب 

الفل�صطيني.
واأ�صاف الدبلوما�صي الفل�صطيني، اأن العديد من الوفود 
م��ن اأع�صاء جمل���ش الأمن عربت ع��ن ا�صتجابتها لهذا 
الطل��ب، الذي مت عرب دولة الإمارات املندوب العربي يف 
املجل���ش، ومت التفاق على عق��د جل�صة مغلقة للمجل�ش 
بع��د ظه��ر الثن��ني، للتعاطي م��ع هذا الطل��ب، وبحث 

العدوان ال�صهيوين املدان على قطاع غزة.
واأك��د من�صور اأن جمل�ش الأمن يتحمل م�صوؤولية حفظ 
الأمن وال�صل��م الدوليني وال�صتجابة ل���رصورات اإدانة 
ووقف الع��دوان ال�صهي��وين، وتوفري احلماي��ة الدولية 

لل�صعب الفل�صطيني. 
و�أج


