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العدوان ال�صهيوين يخلف مئات القتلى واجلرحى

�جلز�ئر تدعو �إلـى رد عربي م�سرتك لن�سرة �لفل�سطينيني

بعد تد�ول �سّور تعّر�سه لعتد�ء حمرز يوؤكد

�أنا بخيــــر.. وكنــــت يف قلـــب 
�حلادثـــة وفقـــط !

م�ست�سار رئي�س �جلمهورية و�سف و�سعيتها باملريحة 

500 مليـــار لتمويــل م�ساريــع مناطـق �لظـل يف ق�سنطينـــة
خ�س�ست ولية ق�سنطينة مبلغا يفوق 500 مليار �سنتيم من �أجل تج�سيد م�ساريع بمناطق �لظل في 12 بلدية، ومكن هذ� �لمبلغ من 

تغطية �أزيد من 50 بالمئة من �لعمليات �لم�سجلة، فيما لم ي�سمح �إتمام �لإجر�ء�ت �لإد�رية بت�سليم 285 م�سروعا.
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�لمنتخــب  قائــد  �ســارع 
�لوطني ريا�س محرز �إلى 
طماأنة محبيه ومعجبيه، 
�لر�ســمي  ح�ســابه  عبــر 
»�إن�ستغر�م«،  �ســبكة  على 
عندما �أكد باأنه في حالة 
جيدة، ولم يتعر�س لأي 
�عتد�ء مثلما تم تد�وله.
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وزارة ال�ضحة تو�ضي بالتقليل من الزيارات والتجمعات العائلية ملنع انت�ضار كورونا

ال حجر �شامل يومي العيد واحلكومة تراهن على وعي املواطنني
اأو�صت وزارة ال�صحة، بتقلي�ص التنقل خارج الواليات 
خللال فرتة عيد الفطر ملنع تف�صي فريو�ص كورونا، كما 
دعللت اإىل التقليل من الزيللارات العائلية بهذه املنا�صبة. 
و�صددت على احللرتام االإجراءات ال�صحية اخلا�صة باأداء 
�صللاة العيد، اإىل جانب ارتداء الكمامة يف كل االأماكن 

والظروف وجتنب العناق واالكتفاء بالتحية عن بعد.
اأ�صللدرت اأم�للص، وزارة ال�صحة بيانللا ت�صمن تفا�صيل 
الربوتوكول ال�صحي مبنا�صبة عيد الفطر لتفادي انت�صار 
فريو�ص كورونا و�صالته املتحورة امل�صجلة باجلزائر، يف 

ظل تزايد عدد االإ�صابات اليومية بفريو�ص كورونا.
و�صللددت الوزارة علللى �رضورة تقلي�للص التنقل خارج 
الواليللات، وكذا التقليللل من الزيللارات العائلية خا�صة 
بالن�صبللة لاأ�صخا�للص امل�صنني. كمللا اأو�صللت ب�رضورة 
احللرتام االإجللراءات ال�صحيللة اخلا�صة بللاأداء �صاة عيد 
الفطر املبارك، اإىل جانب ارتداء الكمامة يف كل االأماكن 

والظروف وجتنب العناق واالكتفاء بالتحية عن بعد.
قبللل ذلللك، كانللت وزارة ال�صللوؤون الدينيللة واالأوقاف، 
قد دعللت اإىل جتنب كل التجمعللات يف البيوت واملقابر 
وغريهللا واجتناب امل�صافحللة والتقبيل خال عيد الفطر 
املبللارك.  وذكللرت الللوزارة مبللا ورد يف بيانللات اللجنة 

الوزاريللة للفتللوى املتعلقة بالعيد، خا�صللة مع ا�صتمرار 
تف�صللي فريو�للص كورونللا  وقالللت الللوزارة اأن املعايدة 

وال�صام باالإ�صارة جتزيان اإذا خيف الوباء.
واأرجع اخلللرباء االرتفاع امل�صجل يف االإ�صابات بكورونا 
يف الفرتة االأخرية اإىل “تراخي” املواطنني و”عدم احرتام” 
قواعد الوقاية وال�صامة ال�صحية واحلماية، حيث �صددوا 
علللى �رضورة و�صللع القنللاع الواقي والتقيللد ب�رضوط 
التباعللد االجتماعي، كمللا حذروا مللن كللرة الزيارات 
العائليللة يومللي عيد الفطللر، ملنع انللزالق وبائي لكرة 
اللقللاءات والزيارات العائليللة والتنقات بني الواليات، 
االأمر الذي يوفر بيئة خ�صبة لعودة كورونا اإىل الواجهة.

وف�صلت وزارة ال�صحة عدم تقدمي تو�صية اإىل ال�صلطات 
العليللا لفر�ص حجر �صحي �صامل خال يومي العيد ملنع 
تف�صللي الوبللاء، واكتفللت باإ�صللدار بروتوكللول �صحي 
يت�صمللن تدابري تهللدف اأ�صا�صا اإىل �صمللان ق�صاء فرتة 
العيد مع االأهل واالأقللارب مع االلتزام بالتدابري احلمائية 
والتقليل اإىل اأق�صى حد مللن االحتكاك واملخالطة خال 

يومي العيد املبارك.
يف ال�صياق ذاته، اأكد رئي�ص م�صلحة االأمرا�ص ال�صدرية 
ورئي�ص وحدة كوفيد 19 مب�صت�صفى الرويبة، الربوفي�صور 

كتفي عبد البا�صط، اأن االإغاق ال�صامل خال عطلة عيد 
الفطللر ال يعتللرب حا للحد من تف�صللي فريو�ص كورونا، 
خا�صة اإذا مل يتم االلتزام باالإجللراءات الوقائية. واأو�صح 
الربوفي�صور كتفي يف ت�رضيح اإذاعي، اأنه »يجب املراهنة 
على التوعية من اأجل اإقناع املواطنني اأن التدابري الوقائية 
وتطبيقها بطريقة �صارمة هو احلل االأجنع والوحيد للحد 

من انت�صار املر�ص«.
واأ�صار عبد البا�صط اأنه »ولاأ�صف لوحظ تهاون وتراخي 
املواطنللني خال االآونة االأخللرية يف التقيد بهذه التدابري، 
خا�صة يف االأماكن العمومية وهو ما ي�صكل خطورة على 
�صحة اجلميللع، خا�صة مع اقرتاب احتفاالت عيد الفطر« 
م�صيفللا »اأن االأيام القادمة �صتكللون حمورية وقد توؤدي 
اإىل ارتفللاع عدد االإ�صابات خا�صللة بال�صالة املتحورة، 
وذلللك عرب كل مناطللق الوطن نظرا للزيللارات العائلية 
واحلركية الكثرية التللي �صتكون بني خمتلف الواليات«. 
ونا�صد الربوفي�صور املواطنني بالتقيد وتطبيق االإجراءات 
ال�صحيللة خللال االحتفللال بعيللد الفطر وهذا مللن اأجل 
�صامتهللم و�صامة اأفراد عائلتهم. كمللا طالب اأن تكون 
الزيارات العائلية بللدون م�صافحة اأو تقبيل ومع احرتام 

التباعد االجتماعي وغ�صل االأيدي وارتداء القناع.

مللن جانبه قللال ع�صللو اللجنللة العلمية ملتابعللة تف�صي 
فريو�ص كورونللا، الدكتور اإليا�ص اأخامللوك، اأنه ال داعي 
لفر�للص حظر �صامللل وت�صديللد اإجراءات احلجللر ع�صية 
العيد. ويرى ع�صللو اللجنة، باأن الو�صع الوبائي متحكم 
فيلله بحذر، ب�صبب الو�صع يف الدول املجاورة وباالأخ�ص 
تون�ص. واأو�صح اأخاموك، اأن اللجنة العلمية حتاول و�صع 
التدابري مللع مراعللاة الو�صع االجتماعللي واالقت�صادي 

للمواطنني.
وفيمللا يخ�ص �صاة العيد، قال اإنها ال ت�صكل خطرا، الأن 
امل�صاجد �رضبت مثا يف االلتللزام والتقيد بالربوتوكول 
ال�صحي. ويف ال�صياق، دعا اأخاموك امل�صلني بعد االنتهاء 
مللن اأداء �صللاة العيللد، اإىل جتنللب الت�صافللح باالأيدي 
والتقبيل واالكتفللاء باملعايدة وال�صام باالإ�صارة، وهو ما 
دعت اإليلله جلنة الفتوى. واأ�صار اأخامللوك اإىل اأن امل�صكل 
يف هللذه املنا�صبة، يكمللن يف التغافر باالأيللدي والتقبيل 
والتنقل بللني الواليات، واالختاط بكبللار ال�صن الذين 
يعتللربون االأكللر عر�صللة لاإ�صابة. واأو�صللى اأخاموك 
ب�رضورة التخفيللف من الزيارات العائليللة والتجمعات 

يومي العيد، وااللتزام بارتداء الكمامة حتى يف املنزل.
 ع �شمير

الرئي�س تبون يتلقى مكاملات هاتفية من 
الرئي�شني الرتكي والفرن�شي واأمري دولة قطر

تلقللى رئي�ص اجلمهوريللة، ال�صيد 
عبللد املجيد تبون، اأم�للص الثاثاء، 
مكاملة هاتفية من نظرييه الرتكي 
والفرن�صي واأمري دولة قطر، وفق 
اأوردته رئا�صللة اجلمهورية يف  ما 

بيانات لها.
 وجللاء يف بيان للرئا�صللة : »تلقى 
اليللوم رئي�ص اجلمهوريللة، ال�صيد 
عبد املجيد تبون، مكاملة هاتفية من 
الرتكية،  اجلمهورية  رئي�للص  اأخيه 
ال�صيد رجللب طيب اأردوغان، هناأه 
فيهللا بحلللول عيد الفطللر املبارك 
ومتنى له ولل�صعب اجلزائري مزيدا 

من التقدم والرفاهية«.
وبللدوره، »بادله ال�صيللد الرئي�ص، 
بذات املنا�صبة، تهانيه اخلال�صة له 

ولل�صعب الرتكي ال�صقيق«.
وقد تبللادل الرئي�صللان --ي�صيف 
البيللان-- »االآراء حللول تطورات 
الو�صع يف االأرا�صي الفل�صطينية 
املحتلللة، حيللث تطابقللت وجهتللا 
وقللف  �للرضورة  حللول  النظللر 
العدوان ال�صهيوين على ال�صعب 

الفل�صطيني االأعزل ومقد�صاته«.
وكان االت�صللال الهاتفي »فر�صة 
ا�صتعر�ص فيها رئي�ص اجلمهورية 
ونظريه الرتكللي الو�صع يف ليبيا 
اجلديدة  املعطيللات  علللى �صللوء 
واالآفللاق، واتفقا علللى لقاء مقبل 
لتفللادي اأي انزالقات قللد تن�صف 

املكا�صب املحققة«.
ودفعا للعاقات الثنائية وترقيتها 
يف �صتى املجاالت، اأكد الرئي�صان 
علللى »�للرضورة تفعيللل اللجنللة 
العليا امل�صرتكة للتعاون يف اأقرب 

وقت مبا يخدم م�صالح البلدين«. 
كمللا تلقللى رئي�للص اجلمهوريللة، 

اأم�للص، مكاملة هاتفيللة من رئي�ص 
ال�صيللد  الفرن�صيللة  اجلمهوريللة 

اإميانويل ماكرون.
واأكد بيان لرئا�صللة اجلمهورية اأن 
املكاملللة كانللت »فر�صللة لفح�ص 
واالتفللاق  الثنائيللة  العاقللات 
على حتيني لقللاء اللجنة الوزارية 

امل�صرتكة عالية امل�صتوى«.
كمللا تبادل الرئي�صللان االآراء حول 
امل�صائللل االإقليميللة ذات االهتمام 
امل�صللرتك يف منطقة ال�صاحل، وال 
�صيمللا يف ت�صاد، النيجللر ومايل، 
ومللا يجللدر القيللام بلله مل�صاعدة 
دول ال�صاحللل يف اال�صتقرار. وفق 

امل�صدر ذاته.
وبخ�صو�للص الو�صللع يف ليبيللا، 
مت االتفللاق بللني الرئي�صللني على 
دعم م�صللار الت�صوية يف هذا البلد 
ال�صقيللق، مبا فيها تقللدمي امل�صاعدة 
للحكومللة اجلديدة من اأجل تنظيم 
الظروف،  اأح�صللن  االنتخابات يف 

ي�صيف البيان.
كمللا تلّقللى رئي�للص اجلمهورية ، 
اأم�ص، مكاملة هاتفية من اأمري قطر، 
وجاء يف بيان للرئا�صة اأن الرئي�ص 
تبللون »تلقللى مكاملللة هاتفية من  
اأخيلله �صمو اأمري دولة قطر ال�صيخ 
متيللم بن حمللد اآل ثاين، هنللاأه فيها 
بحلول عيد الفطر املبارك، متمنيا 
له ولل�صعب اجلزائللري كل الرفاه 

واالزدهار«.
مللن جانبه، بللادل ال�صيللد الرئي�ص 
اأمللري دولللة قطللر التهللاين بعيد 
الفطر املبارك، معربا له عن متنياته 
للله ولل�صعللب القطللري ال�صقيق 

بدوام اخلري والهناء.

يف اجتماع للحكومة اأم�س

 الوزير االأول ي�شدر تعليمات ب�شمان �شري 
االأن�شطة التجارية واخلدمات اأيام العيد

للجمهور،  المفتوحة  اللكترونية  الت�ضالت  �ضبكة  وا�ضتغالل  اإقامة  رخ�ضة  تجديد  على  الموافقة  اأم�س،  الحكومة،  قررت 
الخلوية من نوع )GSM(، ولتوفير خدمات الت�ضالت الإلكترونية للجمهور، الممنوحة لل�ضركة الوطنية لت�ضالت الجزائر، 
ب�ضرورة  تعليمات  الأول،  الوزير  وجه  وقد  �ضنوات،  خم�س  مدتها  جديدة  لفترة  وذلك  الجزائر،  تيلكوم  اأوبتيموم  ول�ضركة 
ال�ضهر على �ضمان ح�ضن �ضير مختلف الأن�ضطة التجارية والم�ضالح العمومية وكذا �ضمان التزويد الم�ضتمر بالماء ال�ضروب 

والطاقة الكهربائية و تمكين المواطنين من القيام بعمليات ال�ضحب على م�ضتوى اأجهزة الموزع الآلي، طوال فترة العيد.

و وفقللا ملللا ورد يف بيللان مل�صالح الوزيللر االأول، 
فقد تراأ�ص ال�صيد عبللد العزيز جراد، اأم�ص الثاثاء، 
اجتماعللا للحكومة، جرى بتقنيللة التحا�رض املرئي 
عللن بعد، حيث مت درا�صة ع�للرضة م�صاريع مرا�صيم 
تنفيذيللة قدمها الوزراء املكلفللون باملالية، الطاقة، 
الثقافة، الربيد واملوا�صات ال�صلكية والا�صلكية 
والتجارة. عاوة على ذلك، ا�صتمعت احلكومة اإىل 

عر�ص قدمه وزير ال�صكن والعمران واملدينة.
بدايللة ا�صتمعللت احلكومة اإىل عر�للص قدمه وزير 
املالية حول م�رضوع مر�صوم تنفيذي يحّدد �رضوط 
وكيفيات اأخللذ العينات واإجراء التحاليل واخلربات 
لدى اجلمارك وكذا ت�صديد النفقات اللمتعلقة بها.

ياأتللي م�للرضوع هذا اللمر�صللوم التنفيللذي، املتخذ 
تطبيقا الأحللكام قانون اجلمللارك، لتاأطري اإجراءات 
جلللوء م�صالح املديريللة العامة للجمللارك اإىل: )1( 
اأخللذ العينات الحتياجات اللمراقبللة والتحقق، )2( 

واخلربة التقنية والعلمية يف اجلمارك.
كمللا يحللدد كيفيللات ت�صديللد نفقللات اخلللربة اأو 
التحليللل، والتللي يجللب اأن تطابق �صلللم النفقات 

واالأتعاب املعمول بها يف املجال املعني.
وجتدر االإ�صللارة اإىل اأن اللجوء اإىل هذه االإجراءات 
�صيكون مبثابللة اأداة ت�صاعد م�صالح املديرية العامة 
للجمللارك يف اتخاذ القرار، اأثنللاء عمليات التحقق 

من الب�صائع ومراقبتها.
وبعدهللا، ا�صتمعللت احلكومللة اإىل عر�للص قدملله 
وزير الطاقة واملناجللم يتعلق مب�رضوعي مر�صومني 
تنفيذيللني يحللددان: )1( اإجللراءات احل�صللول على 
رخ�للص اإجناز نظللام النقل بوا�صطللة االأنابيب، )2( 
اإجللراءات احل�صول على رخ�للص اإجناز هياكل نقل 

املنتجات البرتولية بوا�صطة االأنابيب.
يحدد م�رضوع اللمر�صوم التنفيذي االأول اإجراءات 
احل�صللول على رخ�ص اإجناز نظللام النقل بوا�صطة 
االأنابيللب، اأمللا الثاين فيحللدد اإجللراءات احل�صول 
على رخ�ص اإجناز هيللاكل نقل املنتجات البرتولية 
بوا�صطللة االأنابيب.يتناول هذان امل�رضوعان املبادئ 
املطبقللة اإىل غايللة اليللوم واملن�صو�للص عليها يف 
اأحكام الن�صو�ص التنظيمية، مع اإ�صفاء حت�صينات 
علللى االإجراءات احلالية مع مراعاة اخلربة املكت�صبة 
يف جمال ت�صيري اجلوانب املتعلقة باإجناز اأنظمة نقل 

املحروقات واملنتجات النفطية بوا�صطة االأنابيب.
كمللا ا�صتمعت احلكومة اإىل عر�للص قدمته وزيرة 
الثقافة والفنون حول اأربعة )04( م�صاريع مرا�صيم 
تنفيذية حتدد: )1( كيفيات توزيع الطلب العمومي 
للكتللاب، )2( كيفيات دعم الدولللة اإي�صال الكتب 

بنف�للص ال�صعللر املوحللد اإىل املناطق البعيللدة، )3( 
كيفيللات منح الرتخي�للص امل�صبق املتعلللق بتنظيم 
التظاهللرات حول الكتللاب املوجلله للجمهور، )4( 
�رضوط وكيفيللات منح عامة اجلللودة لدور ن�رض 
الكتاب ومكتبات بيع الكتب وكذا النتائج املرتتبة 

عليها وكذا �صحبها.
يحدد م�رضوع الن�ص االأول كيفيات توزيع الطلب 
العمومللي للكتاب بهللدف و�صع اإطللار تنظيمي 
القتنللاء الكتللب عند الطلللب اأو حل�صللاب هيئة اأو 
موؤ�ص�صة عمومية اأو جماعة حملية.ويحدد م�رضوع 
الن�للص الثاين كيفيات دعللم الدولة اإي�صال الكتب 
من اأجل تكري�ص مبللداأ ال�صعر املوحد للكتاب عرب 
كامل الللرتاب الوطنللي، من خال تكفللل الدولة 

بتكاليف توزيع الكتاب اإىل املناطق البعيدة.
اأما م�للرضوع الن�للص الثالث فيحللدد كيفيات منح 
الرتخي�ص امل�صبق املتعلق بتنظيم التظاهرات حول 

الكتاب املوجه للجمهور.
واأخريا، يحدد م�للرضوع املر�صللوم التنفيذي الرابع 
�رضوط وكيفيللات منح عامة اجلللودة لدور ن�رض 
الكتاب ومكتبات بيع الكتب وكذا النتائج املرتتبة 
عليها وكذا �صحبها، حيث تن�صاأ عامة اجلودة على 
�صكل خامت مهنللي، مينح لفائللدة دور ن�رض الكتاب 
واملكتبات بقرار من الوزير املكلف بالثقافة وعلى 

اأ�صا�ص جمموعة من �رضوط التاأهيل.
وعلى �صعيد اآخر، ا�صتمعللت احلكومة اإىل عر�ص 
قدمه وزير ال�صيد البحللري واملنتجات ال�صيدية، 
وزيللر الربيد واملوا�صات ال�صلكيللة والا�صلكية 
بالنيابللة، حللول م�رضوعللي مر�صومللني تنفيذيني 
يت�صمنللان املوافقللة علللى جتديللد رخ�صللة اإقامة 
االلكرتونيللة  االت�صللاالت  �صبكللة  وا�صتغللال 
 ،)GSM( املفتوحللة للجمهللور، اخللويللة من نللوع
االإلكرتونيللة  االت�صللاالت  خدمللات  ولتوفللري 
الوطنيللة  لل�رضكللة   )1 املمنوحللة:  للجمهللور، 
 Algérie ( الت�صاالت اجلزائللر، �رضكة ذات اأ�صهم
Telecom Mobile Spa( 2( ول�رضكة اأوبتيموم 
 Optimum Télécom( اجلزائللر  تيلكللوم 

.)Algérie
ياأتللي هذان الن�صللان تطبيقا الأحللكام القانون رقم 
18 لللل 04 املوؤرخ يف 10 ماي 2018 والذي يحدد 
القواعللد العامللة املتعلقللة بالربيللد واالت�صاالت 
االإلكرتونيللة، وكللذا اللمر�صللوم رقللم 01 لل 124 
املللوؤرخ يف 9 مللاي 2001 الذي يت�صمللن االإجراء 
املطبللق على املزايللدة باإعللان املناف�صة مللن اأجل 
منللح رخ�للص يف جمللال املوا�صللات ال�صلكيللة 

والا�صلكية.
وجدير باالإ�صارة اأن احلائزين على رخ�صتي الهاتف 
النقللال �صالفي الذكللر ي�صتوفيان �للرضوط جتديد 
رخ�صتيهمللا لفرتة جديدة مدتها خم�ص 5 �صنوات، 
وذلك طبقا لدفاتر االأعبللاء املن�صو�ص عليها لهذا 

الغر�ص.
من جهة اأخرى، ا�صتمعت احلكومة اإىل عر�ص قدمه 
وزير التجارة حول م�رضوع مر�صوم تنفيذي يعدل 
ويتمللم املر�صوم التنفيللذي رقم 97 لللل 53 املوؤرخ 
يف 12 فيفري 1997 الللذي يحدد كيفيات ت�صيري 
ح�صاب التخ�صي�ص اخلا�ص رقم 302 لل 041 الذي 

عنوانه: »�صندوق تعوي�صات تكاليف النقل«.
تهللدف التعديات التي اأدخلها م�رضوع هذا الن�ص 
اإىل التحكللم ب�صللكل اأف�صللل يف اأ�صعللار التجزئة 
واحلفاظ علللى القللدرة ال�رضائية ل�صللكان مناطق 
اجلنوب فيما يخ�للص املواد االأ�صا�صية وبع�ص مواد 

البناء االأ�صا�صية.
كما اأنه ين�ص على التكفل بتكاليف النقل املتعلقة 
بقائمللة ت�صم 28 مللن املواد االأ�صا�صيللة لتوزيعها 

على �صكان واليات اجلنوب ومتوينهم بها.
واأخللريا، ا�صتمعللت احلكومللة اإىل عر�للص قدملله 
وزيللر ال�صكللن والعمللران واملدينللة حللول عملية 
»رقمنة عقللود التعمري«.تاأتي رقمنة عقود التعمري 
)تراخي�للص البنللاء والتجزئللة والهللدم و�صهادات 
التعمللري واملطابقللة والتجزئللة( يف اإطللار تب�صيط 
االإجللراءات ومكافحللة البريوقراطيللة، كمللا هللو 

من�صو�ص عليه يف خمطط عمل احلكومة.
و�صت�صهد عملية رقمنة هذه الوثائق اإطاق تطبيق 
رقمللي ي�صمح باإيداع ملفات طلللب عقود التعمري 
ومتابعللة درا�صة امللفللات وت�صديللد الر�صوم ذات 
ال�صلة وكللذا �صحب الوثيقة عللن طريق الو�صائل 

الرقمية دون �رضورة التنقل اإىل امل�صالح املعنية.
ويف ختللام اجتماع احلكومة، حر�للص الوزير االأول 
على تذكري الوزراء املعنيني ب�رضورة ال�صهر على 
�صمان ح�صللن �صري خمتلللف االأن�صطللة التجارية 
املداومللات  الأداء  املدعللوة  العموميللة  وامل�صالللح 
خال فرتة عطلللة عيد الفطر املبللارك، على غرار 

موؤ�ص�صات ال�صحة والنظافة.
ف�صًا عن ذلك، اأ�صللدر تعليمات من اأجل �صمان 
طوال فرتة العيد، التزويللد امل�صتمر باملاء ال�رضوب 
والطاقللة الكهربائيللة وكللذا متكللني املواطنني من 
القيللام بعمليللات ال�صحللب على م�صتللوى اأجهزة 
املللوزع االآيل لللاأوراق املاليللة لللدى الللوكاالت 

البنكية وكذا على م�صتوى بريد اجلزائر«.
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تنظمها الوزارة بداية من 17 ماي

جل�سات عمل ثنائية مع نقابات 
الرتبيــــــــة املعتمــــــــدة

اأعلن��ت وزارة الرتبي��ة الوطنية، 
اأم�س، عن تنظي��م جل�سات عمل 
ثنائية مع كافة املنظمات النقابية 
املعتمدة بالقطاع )23 نقابة( وفق 
رزنام��ة م�سطرة بداية من تاريخ 
17 م��اي اجل��اري، �ستخ�س���س 
ترتيب��ات  ودرا�س��ة  ملناق�س��ة 
واآليات اإعادة النظ��ر يف القانون 
الأ�سا�س��ي اخلا�س وكذا الق�سايا 
ذات الطاب��ع املهني والجتماعي 

ملنت�سبي القطاع.  
واأو�سحت ال��وزارة يف بيان لها، 
اأم���س، اأن��ه " يف اإط��ار موا�سلة 
الت�ساوري��ة  اللق��اءات  �سل�سل��ة 
الدورية الت��ي تعقد مع ال�رشكاء 
الجتماعيني، تعلن وزارة الرتبية 
الوطنية عن تنظيم جل�سات عمل 
ثنائية مع كافة املنظمات النقابية 
نقاب��ة(   23( بالقط��اع  املعتم��دة 
حت��ت اإ�رشاف ال�سيد وزير الرتبية 
الوطني��ة وفق رزنام��ة م�سطرة 
بداية من تاريخ 17 ماي 2021"

و�ستخ�س�س اجلل�س��ات ملناق�سة 
اإعادة  واآليات  ترتيب��ات  ودرا�سة 
الأ�سا�س��ي  القان��ون  يف  النظ��ر 
ذات  الق�ساي��ا  وك��ذا  اخلا���س 
والجتماع��ي  املهن��ي  الطاب��ع 
ملنت�سب��ي القط��اع،  ح�سب نف�س 

امل�سدر.
وللتذكري، كان رئي�س اجلمهورية 
عب��د املجي��د تبون ق��د اأمر خالل 
الدوري ملجل�س  تراأ�سه الجتماع 
 ،2021 م��اي   2 يف  ال��وزراء، 
بخ�سو���س قط��اع الرتبي��ة ب��� 
"فتح احلوار مع خمتلف ال�رشكاء 
الجتماعي��ني يف القط��اع بهدف 
املهني��ة  الأو�س��اع  حت�س��ني 

القطاع  ملنت�سب��ي  والجتماعي��ة 
واإع��ادة النظر يف القانون اخلا�س 

بالأ�ستاذ".
وكان��ت وزارة الرتبي��ة الوطنية، 
اأك��دت يف بيان له��ا نهاية اأفريل 
بالتكفل  "التام"  التزامها  املا�سي 
املطروحة  الن�سغالت"  "كافة  ب� 
ب�سف��ة قانوني��ة و�رشعي��ة وفق 
بها،  املعم��ول  القانوني��ة  الأط��ر 
الرتبوي��ة بكل  داعي��ة اجلماع��ة 
ب��روح  التحل��ي  اإىل  مكّوناته��ا 
يف  والنخ��راط  امل�سوؤولي��ة 
ي�سم��ن  مب��ا  احل��وار  م�ساع��ي 
ا�ستقرار القط��اع، خدمة للتلميذ 

ور�سالة العلم.
عل��ى  الرتبي��ة  وزارة  وحتر���س 
"اجل��اد  احل��وار  ثقاف��ة  تر�سي��خ 
املتب��ادل،  والتفاه��م  وال�رشي��ح 
والذي �سيعزز احلوكمة الر�سيدة 
يف القطاع وي�ساعد على جمابهة 
م��ع  والتحّدي��ات،  ال�سعوب��ات 
امل�سلحة  العتب��ار  بع��ني  الأخذ 
العليا للبالد والتحلي بح�س عال 
امل�سوؤولية والتوافق"، ح�سب  من 
م��ا اأك��ده وزير الرتبي��ة الوطنية 
للتاأ�سي�س  �سادق��ة  "اإرادة  مبدية 
تغّل��ب �سيا�سة  ملقارب��ة جدي��دة 
معاجل��ة  يف  والت�س��اور  احل��وار 

الن�سغالت املطروحة".
الرتبي��ة  وزي��ر  كان  وللتذك��ري 
الوطني��ة حمم��د واجع��وط ق��د 
التقى مع ع��دد من ممثلي نقابات 
قط��اع الرتبية الوطني��ة، حيث مت 
التط��رق اإىل الن�سغ��الت ذات 
الطاب��ع الرتب��وي والجتماع��ي 

واملهني.
م - ح

وزير ال�ضحة يلتقي اأع�ضاء مكتب النقابة الوطنية ل�ضبه الطبي ويوؤكد

ملف اإ�سالح املنظومة ال�سحّية جاهز 
و�سيعر�ض يف لقاءات جهوية و وطنية 

 اأكد وزير ال�ضحة وال�ضكان واإ�ضالح الم�ضت�ضفيات عبد الرحمان بن بوزيد التزام الحكومة بتعزيز النجازات التي 
حّققها قطاعه و دعمه في كافة الميادين، مثّمنا التفاني في العمل الذي اأبداه مهنيو ال�ضحة وت�ضحياتهم خالل ممار�ضة 

عملهم، فيما اأبرز باأن ملف اإ�ضالح المنظومة ال�ضحية جاهز و�ضتعقد لقاءات جهوية و وطنية ب�ضاأنه. 

وخ��الل لقائه باأع�س��اء املكتب 
الوطني��ة  للنقاب��ة  الوطن��ي 
ل�سب��ه الطبي برئا�س��ة غا�سي 
وال��ذي  اأم���س  اأول  ونا���س، 
رئي�س  لتعليم��ات  تنفي��ذا  جاء 
بتعزي��ز  املتعلق��ة  اجلمهوري��ة 
ال�رشكاء  احلوار والت�س��اور مع 
اأفاد به  الجتماعي��ني، ح�سبم��ا 
بيان الوزارة اأكد بن بوزيد باأن 
مهنيو  قدمها  التي  الت�سحيات 
ال�سحة وتفانيهم "مو�سع ثناء 
و تقدي��ر م��ن قب��ل ال�سلطات 
العلي��ا للب��الد، و عل��ى راأ�سها 
رئي���س اجلمهورية، ال��ذي قال 
اإنه ذّكر خ��الل جمل�س الوزراء 
التوا�س��ل و  باأهمي��ة  الأخ��ري، 
احلوار مع ال�رشكاء الجتماعيني 
ب��روح من امل�سوؤولي��ة و العمل 

لفائدة الوطن و املواطن.
واأ�س��ار ذات امل�س��در اإىل اأن��ه 
وخ��الل ذات اجلل�س��ة، مت طرح 

عدد م��ن الق�ساي��ا الهامة، من 
بينه��ا، "تنظي��م المتحانات و 
امل�سابق��ات املتعلق��ة بالرتقي��ة 
يف الرتب" مربزا ب��اأن  اأع�ساء 
للنقاب��ة  الوطن��ي  املكت��ب 
اجلزائري��ة لل�سب��ه الطب��ي ق��د 
اأعرب��وا ع��ن ر�ساه��م الكامل 
عن �سري العم��ل الذي تقوم به 
الإدارة املركزي��ة املوكل��ة، كما 
تطرق اللقاء اإىل "مراجعة و�سع 
�سبه الطبيني و �رشورة تكييفه 
مع املتطلبات احلالية و الو�سع 
ال�رشائي��ة  والق��درة  الراه��ن، 
الطبي��ني و تطلعاته��م  ل�سب��ه 
الظ��روف الجتماعية  لتح�سني 
و املهني��ة ف�سال ع��ن تاأهيلهم 
م��ن خ��الل خمط��ط تكويني، 
النظ��ام  تن��اول  ع��ن  ف�س��ال 
التعوي�سي، م��ع تفّهم �سعوبة 
الو�س��ع القت�س��ادي احل��ايل، 
�سيما من خ��الل ال�ستفادة من 

التعوي�سات مثل منحة التاأهيل 
و التوثيق و غريها". 

وبح�س��ب ذات البي��ان ا�ستغل 
اللق��اء  ذات  النقاب��ة  اأع�س��اء 
"اأن  اعتقاده��م  ع��ن  للتعب��ري 
الوق��ت ق��د ح��ان ل�ستغ��الل 
م�س��ادر اأخ��رى للتموي��ل من 
اإر�س��اء م�سداقي��ة خدمة  اأجل 
وك��ذا  العمومي��ة  ال�سح��ة 
وذل��ك  وكفاءته��ا"  فعاليته��ا 
من خالل العالق��ات التعاقدية 
اإىل  واللج��وء  التعا�سدي��ة  و 
اأ�س��كال اأخ��رى م��ن التموي��ل 
"التاأم��ني ال�سحي"كما طرحوا 
م�ساأل��ة ممار�س��ة الن�س��اط احلر 
من قب��ل �سبه الطبي��ني، الذين 
يطمح��ون اإىل ممار�س��ة ن�ساط 
مرب��ح يتمث��ل يف "التمري���س 
احلر"بطريق��ة منظمة، يف اإطار 

القوانني و الأنظمة.
و يف هذا ال�س��دد، اأكد اأع�ساء 

النقاب��ة اجلزائرية لل�سبه الطبي 
– ي�سيف امل�س��در ذاته – عن 
�سياغ��ة  لإع��ادة  ا�ستعداده��م 
مقرتحاته��م و الدرا�سات التي 
اأجريت يف هذا ال�ساأن، وقد كّلف 
وزير ال�سحة باملنا�سبة املديرية 
ال�سحي��ة  للم�سال��ح  العام��ة 
بدرا�س��ة هذا املو�سوع بعمق و 

اإعداد ملف بخ�سو�سه.
عالوة على ذل��ك، و بعد طرح 
مو�س��وع فت��ح رتب��ة اإ�سافية 
لفائدة امل�ساعدين الطبيني، اإذ اأّن 
فقط،  رتبتني)02(  ال�سلك  لهذا 
و اإدراكا من��ه لأهمية هذه الفئة 
لل�سب��ه الطب��ي، طل��ب الوزير 
من اأع�س��اء النقابة تقدمي ملف 

ل اإىل الإدارة املركزية. مف�سّ
اإ�س��الح  مل��ف  �س��كل  كم��ا 
املنظوم��ة ال�سحي��ة الوطني��ة 
اجلل�سة، حيث  مناق�سات  حمور 
اأ�س��ار اأع�س��اء املكتب الوطني 
للنقاب��ة اجلزائرية لل�سبه الطبي 
اإىل اأن القط��اع ال�سحي يتقّدم 
يف بيئ��ة �سه��دت العدي��د من 
التغريات و التط��ورات، و من 
ثم احلاج��ة اإىل اإ�س��الح �سامل 
ي�سته��دف اجلوانب القت�سادية 
و  الوبائي��ة  و  الجتماعي��ة  و 

الدميوغرافية.
ويف ه��ذا ال�سي��اق اأبلغ الوزير، 
اأن  النقاب��ي  املكت��ب  اأع�س��اء 
كاتب الدول��ة املكلف باإ�سالح 
الربوفي�س��ور  امل�ست�سفي��ات، 
اإ�سماعي��ل م�سب��اح، قد انتهى 
عل��ى  عر�س��ه  مّت  مل��ف  م��ن 
جمل���س احلكوم��ة و ال��وزراء، 
بعد م�ساورات اأولية �ساملة مع 
ال�رشكاء من الأو�ساط اجلامعية 
و  النقاب��ات  و  اجلمعي��ات  و 
غريها، بهدف عق��د اجتماعات 

جهوية و وطنية.
ع.اأ�سابع

تخ�ص املرت�ضحني الأحرار اأقل من 40 �ضنة 

�سدور مر�سوم يحّدد كيفيات تكفل الدولة باحلملة االنتخابية 
�س��در يف الع��دد الأخ��ري من 
املر�س��وم  الر�سمي��ة  اجلري��دة 
لكيفي��ات  املح��دد  التنفي��ذي 
تكف��ل الدولة بنفق��ات احلملة 
املرت�سحني  لل�سباب  النتخابية 
اأعمارهم  الأح��رار الذين تق��ل 

عن الأربعني �سنة.
التنفي��ذي  املر�س��وم  ي�س��ري  و 
 5 يف  امل��وؤرخ   190-21 رق��م 
م��اي 2021 واملوقع من طرف 
الوزي��ر الأول عبد العزيز جراد 
اإىل اأن��ه و "يف اإط��ار ت�سجي��ع 
لل�سباب  امل�ستقلة  الرت�سيحات 
للم�ساهمة يف احلياة ال�سيا�سية، 
تتكفل الدول��ة بنفقات احلملة 
املرت�سحني  لل�سباب  النتخابية 
بامل�ساريف"  اخلا�س��ة  الأحرار 

املتعلق��ة ب��� "طب��ع الوثائ��ق و 
اإيج��ار  و  الإ�سه��ار  و  الن���رش 

القاعات و النقل".
و تن�س املادة 3 من هذا املر�سوم 
على اأنه "تتكفل الدولة بنفقات 
لل�سب��اب  النتخابي��ة  احلمل��ة 
املرت�سحني الأح��رار الذين تقل 
اأعمارهم ع��ن اأربعني �سنة يوم 

القرتاع''.
كما تو�س��ح امل��ادة املوالية اأن 
امل�ساريف التي ينفقها ال�سباب 
املرت�سح احلر "يج��ب اأن تكون 
مرتبطة ب�سكل مبا�رش باحلملة 
النتخابي��ة"، م��ع الإ�سارة اإىل 
اأنه و يف ح��ال الإمكان، "يجب 
اأن يكون حجم القاعة التي يتم 
تاأجريها موافقا لعدد الأ�سخا�س 

املحتمل ح�سورهم"، بالإ�سافة 
القاع��ات  اإىل  "اللج��وء  اإىل 
العمومي��ة و التنقل عن طريق 

الرب اأو ال�سكك احلديدية".
وحت��دد املادة اخلام�س��ة الوثائق 
التي يج��ب اأن يت�سمنها امللف 
ال��ذي يقدمه طال��ب امل�ساعدة، 

م�س��ك  "يخ�س��ع  اأن  عل��ى 
احل�سابات بعنوان النفقات التي 
تغطيها الدولة و ك��ذا الوثائق 
الثبوتي��ة املتعلق��ة به��ا ملراقبة 
و ت�سدي��ق جلن��ة مراقبة متويل 

احلملة النتخابية".
)واج(

عطلة "تلقائية" للمرت�سحني 
من موظفي املوؤ�س�سات واالإدارات 

العمومية 
اأ�ضــدر الوزير الأول، ال�ضــيد عبــد العزيز جراد، اأم�ــص الثالثاء، 
تعليمات اإىل اأع�ضــاء احلكومة والولة، تق�ضي بتمكني الإطارات 
واملوظفني العاملني على م�ضتوى املوؤ�ض�ضــات والإدارات العمومية، 
وكذا على م�ضــتوى املوؤ�ض�ضــات العمومية القت�ضادية، املرت�ضحني 
لالنتخابات الت�ضــريعية، لال�ضــتفادة من عطلة »تلقائيا« ابتداء 
من 17 ماي، لتمكينهم من تن�ضيط حملتهم النتخابية، ح�ضب ما 

اأفاد به بيان مل�ضالح الوزير الأول.
وجاء يف البيان : »اأ�ضــدر الوزير الأول، ال�ضيد عبد العزيز جراد، 
يوم الثالثاء 11 ماي 2021، تعليمات اإىل اأع�ضاء احلكومة والولة، 
حلملهــم على متكني الإطــارات واملوظفني العاملني على م�ضــتوى 
املوؤ�ض�ضــات والإدارات العموميــة، وكــذا علــى م�ضــتوى املوؤ�ض�ضــات 
العمومية القت�ضــادية، الذين تر�ضــحوا واعتمدوا خلو�ص غمار 
النتخابــات الت�ضــريعية ليــوم 12 جــوان 2021، مــن ال�ضــتفادة 

بعطلة تلقائيا، وذلك ابتداء من تاريخ 17 ماي 2021«.
واأ�ضاف البيان اأنه »عالوة على ذلك، يجدر التو�ضيح باأن العطلة 
املعنية �ضــتمنح لهــوؤلء املرت�ضــحني بغر�ص متكينهم مــن القيام 

بحملتهم النتخابية«.
)واأج(

وزارة العمل توؤكد

املراجعة ال�سنوية للمعا�سات ومنح التقاعد مل يف�سل فيها بعد
اأك��دت وزارة العمل والت�سغي��ل وال�سمان 
الجتماعي، م�س��اء اأول اأم�س، ب��اأن املراجعة 
ال�سنوي��ة ملعا�س��ات ومن��ح التقاع��د ل�سنة 
2021 مازالت يف �سكل م�رشوع ومل يف�سل 
فيه بع��د، حيث اأن��ه �سيدر���س يف الأ�سابيع 

املقبلة، مع الأخذ بعني العتبار الو�سع املايل 
لل�سندوق الوطني للتقاعد.

والت�سغي��ل  العم��ل  وزارة  اأو�سح��ت  و 
اأن  له��ا  بي��ان  يف  الجتماع��ي  وال�سم��ان 
"املقرتح اخلا�س باملراجعة ال�سنوية ملعا�سات 

ومنح التقاع��د ل�سنة 2021 مازال يف �سكل 
م���رشوع ومل يف�س��ل فيه بع��د، و�سيدر�س 
يف الأ�سابيع املقبل��ة مع الأخذ بعني العتبار 

الو�سع املايل لل�سندوق الوطني للتقاعد".
ق.و



ق�سيتا �سوفاك وطحكوت

 املحكمة العليا ترف�ض الّطعون املقدمة 
من قبل املّتهمني

اأفاد النائب العام لدى المحكمة العليا، في بيان له اأم�ض الثالثاء، اأنه تم رف�ض الطعون المقدمة من قبل المتهمين في 
ق�سيتي عولمي مراد وطحكوت محي الدين، مما يجعل من القرار ال�سادر عن مجل�ض ق�ساء الجزائر نهائيا.

وج��اء يف �لبي��ان �أن��ه و »عمال بحق 
�ملو�ط��ن يف �لإع��الم، تعل��م �لنياب��ة 
�لعام��ة ل��دى �ملحكم��ة �لعلي��ا �أنه و 
بتاري��خ 10 م��اي 2021، �صدر عن 
غرفة �جلنح و �ملخالفات �لق�صمني 18 
و 20 قر�ري��ن، �لأول يتعل��ق بق�صية 
عوملي م��ر�د، عوملي خي��در، �أويحيي 
�أحمد، يو�صف يو�صفي و من معهم، و 
�لثاين بق�صية طحكوت حمي �لدين، 
�أحم��د �أويحي��ي، �صالل عب��د �ملالك، 
غ��ول عمار و يو�ص��ف يو�صفي و من 

معهم«.
�لأوىل  بالق�صي��ة  يتعل��ق  ففيم��ا 
�خلا�ص��ة مب��ر�د عومل��ي و م��ن مع��ه، 
»رف�صت �ملحكمة �لعليا طعون جميع 
�ملتهم��ني و كذ� طعن �لنياب��ة �لعامة 
�صد جمي��ع �ملتهم��ني �إل فيما يتعلق 
باملتهمني �لذين ��صتف��ادو� من �حلكم 
بال��ر�ءة، كم��ا قبلت طع��ن �لوكيل 
�لق�صائي للخزين��ة �لعمومية �صكال 

و مو�صوعا«.
وبذل��ك، ف��اإن »�لق��ر�ر �ل�ص��ادر عن 
جمل���س ق�ص��اء �جلز�ئ��ر بتاري��خ 21 
يف  نهائي��ا  �أ�صب��ح   2020 �أكتوب��ر 
�لدع��وى �لعمومي��ة )حب�س-غر�مة-
م�ص��ادرة( وقاب��ال للتنفي��ذ �إل فيما 
يتعلق باملتهمني �لذي��ن ��صتفادو� من 

�لر�ءة«، يو�صح �مل�صدر ذ�ته.

�أما بخ�صو�س �لق�صية �لثانية �خلا�صة 
باملدع��و طحكوت حم��ي �لدين ومن 
معه، فق��د »رف�صت �ملحكم��ة �لعليا 
طع��ون جميع �ملتهم��ني وقبلت طعن 
�لنياب��ة �لعامة بخ�صو���س ما ق�صى 
به �لقر�ر يف بع���س �لتهم و �لعقوبة 
�ملحكوم بها بالن�صبة لبع�س �ملتهمني، 
بالنق���س  �لطع��ون  قب��ول  مت  كم��ا 
�ملدني��ة و  �لأط��ر�ف  �ملرفوع��ة م��ن 
�لوكي��ل �لق�صائي للخزينة �لعمومية 

�صكال ومو�صوعا«.
وبالنتيج��ة، ف��اإن »�لق��ر�ر �ل�ص��ادر 
عن جمل���س ق�ص��اء �جلز�ئ��ر بتاريخ 
18 نوفم��ر 2020 �أ�صب��ح نهائيا يف 

�لدع��وى �لعمومي��ة )حب�س-غر�مة-
م�صادرة( وقابال للتنفيذ فيما يخ�س 
طحك��وت حمي �لدي��ن و كل من مل 
ي�صمل��ه قبول طع��ن �لنائ��ب �لعام«، 

ح�صب ما ت�صمنه نف�س �لبيان.
للتذكري، كان جمل�س ق�صاء �جلز�ئر قد 
�أ�صدر ي��وم 21 �أكتوبر 2021 حكما 
ب��� 10 �صن��و�ت �صجنا ناف��ذ� يف حق 
رجل �لأعمال ورئي�س جممع �صوفاك 
�ل�صي��ار�ت مر�د  و��صت��ري�د  لرتكيب 
عوملي �لذي متت �إد�نته يف �ل�صتئناف 
�لأم��و�ل وحتري�س  بته��م »تبيي���س 
موظف��ني عمومي��ني عل��ى ��صتغالل 

نفوذهم«.

كم��ا �أدين �لوزير �لأول �لأ�صبق �أحمد 
�أويحي��ى �ل�صالع يف نف�س �لق�صية ب� 
10 �صن��و�ت �صجنا ناف��ذ� فيما �أدين 
يو�ص��ف  �لأ�صب��ق  �ل�صناع��ة  وزي��ر 
يو�صفي ب�صنتني �صجنا منها �صنة مع 

وقف �لنفاذ.
كم��ا �أ�ص��در �ملجل�س حكم��ا بخم�س 
�صنو�ت �صجن��ا يف حق �لأخ �لأ�صغر 
للمتهم �لرئي�صي خذير عوملي و�صنتني 
�صجنا منها �صن��ة موقوفة �لنفاذ �صد 
�لرئي�س �ملدير �لعام للقر�س �ل�صعبي 

�جلز�ئري عمر بودياب.
كم��ا كان��ت �لغرف��ة �جلز�ئي��ة ل��دى 
جمل���س ق�ص��اء �جلز�ئ��ر ق��د ق�صت 
يف 18 نوفم��ر �ملا�صي ب��� 14 �صنة 
�صجنا نافذ� �صد رجل �لأعمال حميى 
�لدي��ن طحك��وت و خم���س �صنو�ت 
�صجنا نافذ� يف حق �لوزيرين �لأولني 
�لأ�صبق��ني، �أحم��د �أويحي��ى و عب��د 
�ملالك �ص��الل، وذلك يف ق�صية �ملتهم 
�لرئي�صي طحك��وت �ملتابع بعدة تهم 

ذ�ت �صلة بالف�صاد.
كم��ا حكم��ت ذ�ت �لغرف��ة بترئ��ة 
�لوزي��ر �ل�صابق عب��د �لغني زعالن، 
�لوزيري��ن  عل��ى  حك��م  ح��ني   يف 
�ل�صابق��ني عم��ار غ��ول و يو�ص��ف 
 يو�صف��ي ب��� 18 �صه��ر� م��ع وقف

 �لتنفيذ.                                واأج

يف عمليات للجي�ض بني 6 و 10 ماي اجلاري

تدمري و  الإرهابية  للجماعات  دعم  عنا�صر   توقيف 5 
 3 خمابئ للإرهابيني 

�لوطني  �جلي���س  �أوقف��ت وح��د�ت 
�ل�صعب��ي، يف �لف��رتة م��ا ب��ني 6 و 
10 م��اي �جل��اري، خم�ص��ة عنا�رص 
دعم للجماع��ات �لإرهابية بوهر�ن، 
م��ع ك�ص��ف و تدمري ثالث��ة خمابئ  
لالإرهابي��ني، ح�ص��ب ما �أف��ادت به، 
�أم�س �لثالث��اء، �حل�صيلة �لعملياتية 

للجي�س �لوطني �ل�صعبي. 
فف��ي �إط��ار مكافح��ة �لإرهاب، »مت 
توقي��ف 5 عنا�رص دع��م للجماعات 
�لإرهابية بوه��ر�ن وك�صف وتدمري 
وقنبلت��ني  لالإرهابي��ني  خماب��ئ   3
تقليديت��ي �ل�صن��ع بكل م��ن �ملدية 

وعني �لدفلى وبومرد��س«.
و«خ��الل عملي��ات بح��ث وتفتي�س 
ق��رب �ل�رصيط �حل��دودي بكل من 
�أدر�ر وعني قز�م، ك�صفت و�صبطت 
مف��ارز م�صرتكة للجي���س �لوطني 
�ل�صعبي ثالث��ة م�صد�صات ر�صا�صة 
من ن��وع كال�صنيكوف و 5 خمازن 
ذخرية بالإ�صافة �إىل بندقية ر�صا�صة 
من ن��وع FMPK مع  33  �صل�صلة 
ذخ��رية و 2678 طلق��ة من خمتلف 

�لعيار�ت و�أغر��س �أخرى«.  
وعلى �صعي��د �آخر يتعل��ق مبحاربة 
�جلرمية �ملنظم��ة و«مو��صلة للجهود 
�حلثيثة �لهادفة �إىل �لق�صاء على �آفة 
�أوقفت  ببالدنا،  باملخ��در�ت  �لجتار 
مف��ارز م�صرتكة للجي���س �لوطني 
م��ع خمتلف  بالتن�صي��ق  �ل�صعب��ي، 
م�صالح �لأمن، 18 تاجر خمدر�ت«.

كما »حجزت خالل عمليات متفرقة 
عر خمتل��ف �لنو�ح��ي �لع�صكرية، 
5 قناط��ري و 52.5 كيلوغ��ر�م م��ن 
�لكيف �ملعال��ج حاولت �ملجموعات 
�لإجر�مي��ة �إدخالها ع��ر �حلدود مع 

�ملغرب«، ي�صيف �مل�صدر ذ�ته.
ويف ه��ذ� �ل�ص��دد، »�أوقف��ت مفارز 
�ل�صعبي وم�صالح  �لوطني  للجي�س 
�ل��درك �لوطن��ي وحر����س �حل��دود 
�لع�صكريت��ني  �لناحيت��ني  باإقليم��ي 
�لثاني��ة و�لثالثة، 9 جت��ار خمدر�ت 
و47.5  قناط��ري   5 و�صبط��ت 
كيلوغ��ر�م من �لكي��ف �ملعالج، يف 
ح��ني مت توقي��ف 9 جت��ار خمدر�ت 
�آخرين وحجز 5 كيلوغر�م من نف�س 
�مل��ادة بالإ�صاف��ة �إىل 5471 قر�س 
مهلو���س يف عملي��ات خمتلفة عر 

نو�حي ع�صكرية �أخرى«.
وم��ن جهة �أخ��رى، »�أوقف��ت مفارز 
للجي���س �لوطن��ي �ل�صعب��ي ب��كل 
م��ن مترن��ص��ت وع��ني ق��ز�م وبرج 
باجي خمت��ار وجانت، 245 �صخ�صا 
وحجزت 28 مركب��ة و 120 مولد� 
�صغ��ط  مطرق��ة   55 و  كهربائي��ا 
ومع��د�ت تفج��ري وك��ذ� جتهيز�ت 
�أخرى ت�صتعمل يف عمليات �لتنقيب 
غري �مل�رصوع عن �لذهب، بالإ�صافة 
�إىل 1013 كي���س م��ن خلي��ط خام 

�لذهب و�حلجارة«.
كما مت »توقيف 8 �أ�صخا�س و�صبط 
3 بن��ادق �صيد و 5 قناطري من مادة 
�لتب��غ و 53436 وحدة من �لألعاب 
�لناري��ة خ��الل عملي��ات منف�صلة 
نفذت ب��كل م��ن �ل��و�دي وورقلة 
و�صطيف و�أدر�ر و�ملدية و�مل�صيلة«. 

كما »�أحبط حر��س �حلدود حماولت 
تهري��ب كميات كبرية م��ن �لوقود 
تق��در ب� 74767 لرت بكل من تب�صة 
�أهر����س وبرج  و�لط��ارف و�ص��وق 

باجي خمتار«.
ويف �صي��اق �آخ��ر، »�أحب��ط حر����س 

�ل�صو�ح��ل حم��اولت هج��رة غ��ري 
�رصعي��ة ل��� 172 �صخ�ص��ا كان��و� 
على م��ن قو�رب تقليدي��ة �ل�صنع 
بكل م��ن �ل�صلف وتيب��ازة و�جلز�ئر 
�لعا�صم��ة ووهر�ن وم�صتغامن وعني 
متو�صنت وعنابة، فيما مت توقيف 41 
مهاج��ر� غري �رصعي م��ن جن�صيات 
خمتلف��ة ب��كل م��ن �أدر�ر وب�ص��ار 

وتلم�صان وجانت وتب�صة«.
وذك��ر �مل�ص��در ذ�ت��ه ب��اأن تنفي��ذ 

وح��د�ت و مف��ارز للجي�س �لوطني 
�ل�صعبي له��ذه �لعمليات يندرج يف 
�إطار ‘’مهامها �لنبيلة يف �لدفاع عن 
�لرت�ب �لوطني وتاأمينه �صد خمتلف 
�لتهديد�ت’’، وه��ي �لعمليات �لتي 
تاأت��ي ل�"توؤكد �لتز�م قو�تنا �مل�صلحة 
باحلف��اظ عل��ى �لأم��ن و�ل�صكين��ة 
 ببالدن��ا"، وفقا ملا ت�صمن��ه �مل�صدر

 ذ�ته.       
             واج
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فيما اأح�ست احلماية املدنية اأزيد من 120 
قتيال منذ بداية رم�سان

خمت�صون يحّذرون من عواقب  
التهّور يف ال�صياقة 

�ملدني��ة  �حلماي��ة  م�صال��ح  دع��ت 
بقانون  للتقي��د  �لط��رق  م�صتعمل��ي 
�مل��رور خ��الل تنقالته��م لالحتف��ال 
مبنا�صب��ة عي��د �لفط��ر، للوقاي��ة من 
ح��و�دث �لطرقات �لتي ح�صدت منذ 
بد�ية رم�ص��ان �أرو�ح �أكرث من 120 
�صخ�ص��ا، فيما �أطل��ق خمت�صون يف 
�ل�صالم��ة �ملرورية ن��د�ء للتقليل من 
�لظاه��رة حتت �صع��ار »لنحافظ على 

ب�صمة �لعيد دون حو�دث«.
حذر �ملكلف بالإعالم باملديرية �لعامة 
للحماي��ة �ملدني��ة �مل��الزم ب��ن �أمز�ل 
زه��ري يف ت�رصيح »للن���رص« �صائقي 
�ملركبات من مغبة عدم �حرت�م قانون 
�مل��رور و�رت��كاب جت��اوز�ت خطرية 
تز�من��ا م��ع �لتح�ص��ري لإحي��اء عيد 
�لفط��ر، حيث ت��زد�د تنق��الت �لأ�رص 
لقتناء لو�زم �لحتفال بهذه �ملنا�صبة، 
�أو لق�صائه��ا رفقة �لأه��ل و�لأقارب 

بالتوجه �إىل مناطق د�خلية.
�لطرقات  ون�صح �مل�صدر م�صتعملي 
و�لتقي��د  و�حل��ذر،  �حليط��ة  بتوخ��ي 
�ل�ص��ارم بقان��ون �مل��رور حت��ى مت��ر 
هذه �ملنا�صب��ة يف �أمن و�ص��الم، دون 
ت�صجي��ل �صحايا جدد ج��ر�ء حو�دث 
�لطرقات �لتي ح�ص��دت �أرو�ح �أكرث 
م��ن 120 �صخ�ص��ا، و�أ�صف��رت عن 
�أكرث من 4200 جريح منذ بد�ية �صهر 

رم�صان.
ونب��ه �مل��الزم �لأول زهري ب��ن �أمز�ل 
�إىل خطورة �ل�رصعة �ملفرطة، ون�صح 
�ل�صائق��ني بالتقيد باإ�ص��ار�ت �ملرور، 
وبتجنب �ملن��اور�ت، وتوجه �ملتحدث 
�إىل  ودعاه��م  �لر�جل��ني  �إىل  �أي�ص��ا 
�لنتباه عن��د قطع �لطريق، لأن عديد 
�حلو�دث �صببها قل��ة �ليقظة من قبل 

�لر�جلني.
يف  �ملخت���س  جهت��ه  م��ن  و�أطل��ق 
�ل�صالم��ة �ملروري��ة �حمم��د كو����س 
مبادرة �أطل��ق عليها �صعار » لنحافظ 
عل��ى ب�صم��ة �لعي��د دون ح��و�دث«، 
�لو�ج��ب  بال�صل��وكات  للتح�صي���س 
�تباعها م��ن قبل �ل�صائق��ني للحفاظ 
عل��ى �لأرو�ح و�لوقاي��ة من حو�دث 
�لطرقات �ملرتبط��ة مبنا�صبة �لحتفال 
بالعي��د، حت��ى تع��م �لفرح��ة �جلميع، 

بعيد� عن �ملاآ�صي و�لأخبار �ملفجعة.
و�أو�ص��ح �لدكت��ور �صالم��ة كو��س 
ب��اأن �لأيام �لأخرية �لت��ي ت�صبق �إحياء 
عيد �لفطر ت�صهد ع��ادة تنقل �لكثري 
من �ملو�طنني �إىل �لوليات �لد�خلية، 

�لذي��ن يقطع��ون م�صاف��ات طويل��ة 
لاللتح��اق بالأهل و�لأقارب، يف حني 
�أن كث��ري� منه��م يعانون م��ن �لتعب 
و�لإره��اق، بع��د �صهر م��ن �ل�صيام، 
وه��و م��ا يوؤث��ر �صلبا عل��ى م�صتوى 

�لتحكم يف �ملركبة.
كما ي�صط��ر �لعديد م��ن م�صتعملي 
�ملركب��ات لالنط��الق �ملبك��ر نح��و 
يف  للو�ص��ول  �ملق�ص��ودة  �لوجه��ة 
�لوق��ت �ملنا�ص��ب �إىل مق��ر �إقامتهم، 
ل �صيم��ا خالل ليل��ة �لعيد، وي�صطر 
كث��ري منه��م للتقلي��ل م��ن �صاعات 
�لن��وم ل �صيما �إذ� كانت �مل�صافة �لتي 
�صيقطعونها طويل��ة، ويلجاأ بع�صهم 
�إىل �ل�رصع��ة �ملفرطة، فيقعون يف فخ 
خلو �لطرقات من �ملركبات، مما يوؤدي 
يف �أغل��ب �حلالت �إىل وقوع حو�دث 

مميتة، وفق �مل�صدر.
ويتز�م��ن �نق�ص��اء �أي��ام عي��د �لفطر 
م��ع بد�ي��ة �لأ�صبوع �لق��ادم، وعودة 
عمله��م،  منا�ص��ب  �إىل  �ملوظف��ني 
و�لتالميذ �إىل مقاعد �لدر��صة، لذلك 
ين�صح �ملخت�س يف �ل�صالمة �ملرورية 
ب���رصورة �لتحلي باليقظ��ة، وتفادي 
�لت�صاب��ق م��ع �لزم��ن للو�ص��ول يف 
�ملوعد، قائ��ال �إن �ل�صغط �لناجم عن 
�صيق �لوقت، قد يوؤدي بدوره �إىل ما 
ل يحمد عقباه، ووقوع حو�دث مميتة 
ب�صب��ب �ل�رصعة �ملفرط��ة �لتي توؤدي 

�إىل فقد�ن �ل�صيطرة على �ملركبة.
ويوؤكد �لدكتور �صالم��ة كو��س باأن 
�ل�صف��ر مل�صافات طويل��ة يعتمد على 
مدى قدرة �ل�صائق وعلى قدرة وحالة 
�ملركب��ة وك��ذ� و�صعي��ة �لطرق��ات، 
ف�صال ع��ن �لأحو�ل �جلوي��ة �لتي قد 
تت�صبب �أحيانا يف غلق عديد �ملحاور، 

مما يطلب �تخاذ �حليطة و�حلذر.
كم��ا توج��ه �ملتح��دث �إىل �لأولي��اء 
للحر�س على �صالم��ة �أبنائهم خالل 
�لحتف��ال باأيام �لعي��د، لأن كثري� من 
�حل��و�دث �ملوؤملة تقع ب�صب��ب �لإهمال 
ول مبالة، نف�س �لند�ء وجهه �ملالزم 
للحماي��ة  �لعام��ة  باملديري��ة  �لأول 
�ملدني��ة، �ل��ذي دع��ا �لآب��اء ملر�فق��ة 
�أطفالهم خالل ه��ذه �ملنا�صبة، للوقاية 
من حو�دث �لطرقات، وكذ� �حلو�دث 
�لت��ي ت�صببه��ا بع���س �للع��ب �لتي 
قد تك��ون �أحيانا �أخط��ر من حو�دث 
�مل��رور، ج��ر�ء �ص��وء ��صتعمالها �أو 

عدم تنا�صبها مع �صن �لطفل.  
 لطيفة بلحاج

اإطالق خطوط جديدة بني الوليات

برنامج خا�ض لنقل امل�صافرين بالقطارات مبنا�صبة العيد 
�أعلن��ت �ل�رصكة �لوطنية للنقل بال�صكك �حلديدية 
�أم�س، ع��ن و�صع برنامج خا���س لنقل �مل�صافرين 
مبنا�صب��ة حلول عيد �لفط��ر ، �إ�صاف��ة �إىل �إطالق 
خطوط جدي��دة، يف �إطار �ل�صتئن��اف �لتدريجي 

حلركة �لنقل ما بني �لوليات.
وحت�صبا لتز�يد حركة تنق��ل �مل�صافرين قبل حلول 
�لعيد، �أو�صحت �ل�رصكة �لوطنية للنقل بال�صكك 
�حلديدية يف بيان لها، حت�صلت �لن�رص على ن�صخة 
منه، باأن��ه مت تعزيز �لنقل عل��ى �خلطوط �لكرى 
وزي��ادة عدد �لعربات يف �لقط��ار �لو�حد من �أجل 
رفع عدد �مل�صافرين يف �لرحلة �لو�حدة، مع �إ�صافة 
رحلتني ذهابا و�إيابا عل��ى خط �جلز�ئر �لعا�صمة - 

وهر�ن.
وبالن�صب��ة للخط��وط ما ب��ني �مل��دن )�أو �خلطوط 
�جلهوي��ة(، �أبقت �ل�رصك��ة – ح�صب ذ�ت �مل�صدر-  
خالل �ليوم �لأول للعيد على خط �جلز�ئر �لعا�صمة 
– بجاية وخط �جلز�ئ��ر �لعا�صمة – �ل�صلف، على 
�أن يت��م �لع��ودة �إىل �لعمل وف��ق �لرنامج �لعادي 
�نطالقا من �جلز�ئر �لعا�صمة، نحو كل من �لبويرة 
و�مل�صيل��ة و �صطيف، ذهابا و�إياب��ا، بد�ية من ثاين 

�أيام �لعيد.

�أم��ا بالن�صب��ة ل�صاحية �جلز�ئ��ر �لعا�صمة، ف�صيتم 
�عتم��اد برنام��ج �ل�صري ليوم �جلمع��ة �ملقبل خالل 
�لي��وم �لأول للعي��د، �أي مبع��ّدل 74 رحل��ة، بينما 
�صيتم �عتم��اد �لرنام��ج �لعادي بد�ي��ة من �ليوم 
�لثاين للعيد، مبعّدل 123 رحلة يوميا، فيما �أ�صاف 
ذ�ت �لبي��ان باأنه ›‹ �صيتم رفع عدد �لرحالت على 
خطوط �صاحية �لعا�صمة، بد�ية من يوم 15 ماي، 

لت�صل �إىل 145 رحلة يوميا.
ومت��ت �لإ�ص��ارة �إىل �أّن برنامج �لنق��ل يف �جلهات 
�لأخرى )ق�صنطين��ة، عنابة، وهر�ن( �صيبقى ي�صري 
بح�ص��ب �لرنامج �ملعتاد، مبا يف ذلك خط وهر�ن – 

ب�صار ذهابا و�إيابا.
م��ن جهة �أخرى �أعلنت ذ�ت �ل�رصكة عن �رصوعها 
يف ��صتئن��اف �لرح��الت عل��ى بع���س �خلط��وط 
�جلدي��دة وذلك تبع��ا للرفع �لتدريج��ي لإجر�ء�ت 

�حلجر �ل�صحي ويتعلق �لأمر بكل من:
و�إياب��ا:  ذهاب��ا  �مل�صيل��ة   – �جلز�ئ��ر   -خ��ط 

بد�ية من يوم 10 ماي 2021.
-خ��ط �جلز�ئ��ر – ق�صنطين��ة ذهابا و�إياب��ا بقطار 

كور�ديا بد�ية من يوم 15 ماي 2021.
و�إياب��ا:  ذهاب��ا  باتن��ة   – �جلز�ئ��ر   -خ��ط 

بد�ية من يوم 16 ماي 2021.
-�أم��ا  ��صتئناف رحالت �صاحي��ة ق�صنطينة )خط 
ق�صنطين��ة – زيغ��ود يو�صف( ف�صيت��م قبل نهاية 

�صهر ماي �جلاري.
من جه��ة �أخ��رى ذّك��رت �ل�رصكة ب��اأن �خلطوط 
�لت��ي ت�صمنها �لقطار�ت �لليلي��ة �ملجهزة باملر�قد 
)trains couchettes( ل ميك��ن ��صتئنافها حاليا 
ب�صب��ب تطبيق �إج��ر�ء�ت �لروتوك��ول �ل�صحي، 
حي��ث �أن �إعادة �إطالقها يخ�ص��ع لقر�ر �ل�صلطات 
�لعمومية، بناء على تقييم �للجنة �لوطنية �لعلمية 
لر�ص��د ومتابعة تف�صي فريو���س كورونا ويتعلق 
�لأمر باخلطوط:’’  تب�صة – �جلز�ئر – تب�صة؛- عنابة 
– �جلز�ئ��ر - عنابة؛- تقرت – �جلز�ئر – تقرت؛- و 

وهر�ن – ب�صار – وهر�ن.
ملزيد م��ن �ملعلوم��ات، تدع��و �ل�رصك��ة �لوطنية 
للنقل بال�صكك �حلديدي��ة زبائنها �إىل �لتقرب من 
حمطات �لقطار �لأقرب �إليه��م، �أو زيارة موقعها 
�لإلكرتوين عل��ى �لأنرتن��ت www.sntf.dz �أو 
حتمي��ل �لتطبي��ق �ملحم��ول )SNTF( على �ملتجر 

»بالي �صتور«.     
   ع.اأ�صابع
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املقاومة تنت�ضر للقد�س و ترد باأكرب ق�ضف �ضاروخي

عدوان �شهيوين على غزة يخلف ع�شرات ال�شهداء ومئات اجلرحي
 انتفا�شة القد�س تتاأجج وال�شهاينة يردون بوح�شية     يف 5 دقائق.. “الق�شام” تطلق 137 �شاروخا جتاه ع�شقالن واأ�شدود

  ي�ضتمّر عدوان الحتالل الإ�ضرائيلي على الفل�ضطينيين من القد�س اإلى غزة، حيث يوا�ضل عّداد ال�ضهداء الرتفاع جراء الغارات الجوية التي ي�ضّنها جي�س الحتالل على القطاع، اإثر 
اإطالقه عملية ع�ضكرية بعد يوم طويل من النتهاكات بحق المقد�ضيين والم�ضجد الأق�ضى. فيما اأعلنت المقاومة الفل�ضطينية توجيه ال�ضربة ال�ضاروخية الأكبر لمدينتي اأ�ضدود 

وع�ضقالن المحتلتين، وذلك من خالل ا�ضتهدافهما بع�ضرات ال�ضواريخ على دفعات.

كث��ف الكي��ان ال�صهي��وين م��ن 
ق�ص��ف غ��زة ج��وا وبح��را بعي��د 
الإعالن عن عملية ع�صكرية �صد 
القطاع، مما اأ�صفر عن �صقوط مزيد 
من ال�صهداء، بينما اأخلى الحتالل 
امل�صج��د الأق�صى بع��د �صدامات 
عنيفة اأ�صفرت ع��ن اإ�صابة مئات 
الت�صعي��د  وج��اء  الفل�صطيني��ن. 
اأوردت و�صائل  الإ�رسائيلي بعدما 
اإعالم اإ�رسائيلية اأن جي�ش الحتالل 
ال�صهيوين اأطلق عملية ع�صكرية 
عل��ى غ��زة حت��ت ا�ص��م "حار���ش 
الأ�صوار" م�ص��رة اإىل اأن العملية 
�صمل��ت �صل�صل��ة غ��ارات عل��ى 

اأهداف متفرقة يف القطاع.
و�صن��ت طائ��رات حربي��ة جلي���ش 
الحت��الل �صل�صل��ة غ��ارات على 
قطاع غزة يف ال�صاع��ات الأخرة 
للف�صائ��ل  مواق��ع  م�صتهدف��ة 
واأرا�ص��ي  للف�صائ��ل  ون�صط��اء 
زراعية وبن��ى حتتية. كما ق�صفت 
اأر�صا زراعي��ة اأُخرى �رسق مدينة 
بي��ت حان��ون، �صم��ايل القط��اع. 
اأن  حما���ش  يف  م�ص��در  واأك��د 
القيادي يف  ا�صته��دف  “الحتالل 
كتائب الق�ص��ام )اجلناح الع�صكري 
للحرك��ة( حممد فيا���ش يف بيت 
حان��ون يف �صم��ال قط��اع غزة”، 

موؤكدا ا�صت�صهاده.
واأفاد الدفاع امل��دين بغزة ووزارة 
بارتف��اع  الفل�صطيني��ة  ال�صح��ة 
الق�ص��ف  �صحاي��ا  ح�صيل��ة 

 26 اإىل  املتوا�ص��ل  الإ�رسائيل��ي 
�صهي��دا -بينهم 9 اأطف��ال- و122 
اإىل  ال��وزارة  م�صاب��ا. واأ�ص��ارت 
اأن الق�ص��ف الإ�رسائيل��ي فاقم من 
معان��اة القطاع الطب��ي الذي تاأثر 
ب�ص��دة ب�صب��ب جائح��ة فرو���ش 

كورونا.

المقاومة تنت�شر للقد�س 
وتق�شف المدن المحتلة  

"كتائ��ب  اأعلن��ت  جانبه��ا  م��ن 
الع�صك��ري  ال��ذراع  الق�ص��ام"، 
القد���ش"،  ل�"حما���ش"، و"�رساي��ا 
ل�"اجله��اد  الع�صكري��ة  ال��ذراع 
الإ�صالم��ي"، يف بيانن منف�صلن 
اأم���ش، ق�صف ع�صق��الن، الواقعة 
�صم��ن ما ي�صمى غ��الف غزة يف 
املحتلة،  الفل�صطيني��ة  الأرا�ص��ي 
وا�صتخدمت  بر�صقات �صاروخية. 
 )A120( الق�صام �صواريخ  كتائب 
-التي تدخ��ل اخلدم��ة لأول مرة- 
لتوجي��ه ر�صال��ة قوي��ة مفادها اأن 
املعرك��ة من اأج��ل القد�ش خمتلفة 
عن �صواها، واأنه��ا �صت�صتمر حتى 
وتتوق��ف  للمقد�صي��ن  تنت���رس 

اعتداءات الحتالل �صدهم.
وقالت كتائب “عز الدين الق�ّصام”، 
�صاروخ��ا   137 اأطلق��ت  اأنه��ا 
جتاه مدينت��ي ع�صق��الن واأ�صدود 
املحاذيت��ن لقط��اع غ��زة. وق��ال 
املتحدث الع�صكري با�صم الكتائب 

املكن��ى “اأبو عبي��دة” يف بيان، اإن 
“هذه ال�رسب��ة )ال�صاروخية التي 
تعترب كب��رة من حي��ث العدد( مت 
توجيهها خالل 5 دقائق”. واأ�صاف 
اأب��و عبي��دة: “م��ا زال يف جعبتنا 
ع��ن  الإف�ص��اح  دون  الكث��ر”، 

تفا�صيل.
بدورها توع��دت “�رسايا القد�ش” 
اجلن��اح امل�صّل��ح حلرك��ة “اجله��اد 
الحت��الل،  دول��ة  الإ�صالم��ي” 
ا�صتهدافه��ا  ج��راء  قا���ش،  ب��رد 
ل�”جماهديه��ا، واملدنين الآمنن”. 
ال�رساي��ا  با�ص��م  املتح��دث  وق��ال 

املكنى “اأبو حم��زة” يف تغريدات 
اأن  الع��دو  “عل��ى  توي��ر  عل��ى 
ينتظرن��ا يف كل ح��ن”. واأ�صاف: 
“نوؤكد على ا�صتمرار املعركة التي 
لن تتوقف ما دام العدوان قائما يف 
القد���ش وغزة وال�صف��ة والداخل 

املحتل”.
واعر�ص��ت املنظوم��ات اجلوي��ة 
الإ�رسائيلية بع�ش ال�صواريخ لكن 
عددا منها �صقط يف كال املدينتن 
وخلف بالإ�صاف��ة اإىل قتيلن اأكرث 
من 80 م�صاب��ا، بع�صهم بحالت 
هل��ع ج��راء الر�صق��ات املتتالي��ة. 

كبرا  دمارا  ال�صواري��خ  واأحدثت 
يف املب��اين بع�صق��الن واأدت اإىل 
ا�صتعال النار يف بع�ش ال�صيارات.

اإ�رسائيلية،  اإع��الم  و�صائل  حتدثت 
عن مقتل �صخ�صن يف ع�صقالن، 
الواقعة �صمن م��ا ي�صمى "غالف 
غ��زة" يف الأرا�ص��ي الفل�صطينية 
املحتل��ة، جراء ر�صق��ة ال�صواريخ 

الأخ��رة للمقاوم��ة الفل�صطيني��ة 
يف القطاع، كم��ا حتدثت عن عدة 
جرح��ى، بينه��م ح��الت خط��رة، 
يف  ملن��ازل  مبا���رسة  واإ�صاب��ات 
املدينة. وطلب جي�ش الحتالل من 
�صكان ع�صقالن البقاء يف املالجئ 

"حتى اإ�صعار اآخر".
وطالب��ت الرئا�ص��ة الفل�صطيني��ة، 
املجتم��ع الدويل ب�رسع��ة التحرك 
لإيق��اف اجلرائ��م املرتكب��ة بح��ق 
ال�صع��ب  اأبن��اء  م��ن  الأبري��اء 
حكوم��ة  واإيق��اف  الفل�صطين��ي، 
ع��ن  الإ�رسائيل��ي  الحت��الل 
ال�صتمرار يف جرائمها واإجراءاتها 
املقد�صة  املدين��ة  لتهويد  الهادف��ة 
ح��ي  م��ن  العائ��الت  وترحي��ل 
الرئا�صة  ال�صيخ ج��راح. واأعرب��ت 
الفل�صطيني��ة، يف بي��ان �صحايف، 
للجرمي��ة  ال�صدي��دة  اإدانته��ا  ع��ن 
التي نفذتها  الب�صع��ة  الإ�رسائيلية 
حكومة الحت��الل، م�صاء الإثنن، 
بح��ق اأبن��اء ال�صع��ب الفل�صطيني 
الرئا�ص��ة  وحمل��ت  غ��زة،  يف 
الحتالل  حكوم��ة  الفل�صطيني��ة، 
امل�صوؤولية الكامل��ة عن الت�صعيد 
واجلرائ��م الت��ي ترتكبها يف قطاع 
غزة والقد�ش.                       ع- �س

تاأ�ضف لعجز املجموعة الدولية اأمام الحتالل 
ال�ضهيوين

جمل�س الأمة يعرب عن "ا�شتهجانه 
وقلقه من التطورات اخلطرية" 

اأعرب مكتب جمل�ش الأمة، اأم�ش 
الثالث��اء، ع��ن »ا�صتهجانه وقلقه 
البال��غ م��ن التط��ورات اخلطرة 
املحتل��ة«  القد���ش  احلا�صل��ة يف 
التي ت�صه��د ت�صعي��دا اإ�رسائيليا 
متزايدا �ص��د امل�صج��د الأق�صى 
ح��ي  يف  خا�ص��ة  واملقد�صي��ن 

ال�صيخ جراح.
وذك��ر مكتب املجل���ش، يف بيان 
جمل���ش  مكت��ب  »اإّن  �صحف��ي، 
الأم��ة برئا�ص��ة ال�صي��د �صال��ح 
قوجي��ل، رئي���ش جمل���ش الأمة، 
يع��رب ع��ن ا�صتهجان��ه وقلق��ه 
البال��غ م��ن التط��ورات اخلطرة 
احلا�صل��ة يف القد�ش املحتلة، ول 
�صيما ما ت�صه��ده باحات امل�صجد 
واأ�ص��واره من  املب��ارك  الأق�صى 
اعتداءات �صافرة تقوم بها قوات 
الغا�صب،  ال�صهي��وين  الحتالل 
عل��ى  الّدو���ش  اعت��ادت  الت��ي 
القانون الدويل وحتدي املجموعة 
لالأ�صف على  العاج��زة  الدولي��ة 

الت�صدي لهمجيته«.
و اأ�صاف البيان »لقد ا�صتباح هذا 
الكي��ان املحتل حرم��ة الأق�صى، 
يف هذه الأي��ام املباركة من �صهر 
يف  وبال��غ  الف�صي��ل،  رم�ص��ان 
ا�صتفزاز م�صاع��ر امل�صلمن وكل 
اأح��رار الع��امل م��ن خ��الل طرد 
الفل�صطينين من م�صاكنهم وهم 
ال�رسعي��ن،  الأر���ش  اأ�صح��اب 
وترويعه��م وه��م م�صاملون عزل، 

خدمة لأجندة ا�صتيطانية دنيئة«.
وتاب��ع اإن جمل�ش الأمة »اأمام هذه 

املاأ�صاة املتوا�صلة التي تتجدد على 
مراأى وم�صمع من العامل، يت�صاءل 
ع��ن الغي��اب املري��ب ملنظم��ات 
حق��وق الإن�ص��ان والهيئات التي 
واحلقوق  احلري��ات  تدعي حماية 
والت��ي  لل�صع��وب،  الأ�صا�صي��ة 
تتف��ن يف التنظ��ر والتدخل يف 
�صوؤون داخلية لدول ذات �صيادة، 
وتختفي حن يتعلق الأمر ب�صعب 
اأع��زل يتم �صحق��ه كل يوم ظلما 

وعدوانا«.
الأم��ة،-  جمل���ش  مكت��ب  »اإن 
يج��دد  واإذ   - البي��ان  يوا�ص��ل 
موق��ف اجلزائر الثاب��ت والرا�صخ 
من الق�صية الفل�صطينية العادلة، 
والذي عرب عنه ال�صيد عبد املجيد 
تب��ون، رئي���ش اجلمهوري��ة، اأمام 
ال��دورة ال� 75 للجمعي��ة العامة 
ل��الأمم املتحدة، بتاأكي��ده على حق 
ال�صع��ب الفل�صطيني غر القابل 
دولت��ه  اإقام��ة  يف  للم�صاوم��ة 
وعا�صمته��ا القد���ش، فاإنه يدعو 
والإ�صالمية،  العربي��ة  الربملانات 
يف  التاريخ��ي  بدوره��ا  للقي��ام 
الفل�صطين��ي  ال�صع��ب  ن���رسة 
ال�صقيق وق�صيته العادلة، ويهيب 
باملجتم��ع ال��دويل التخل��ي عن 
�صيا�ص��ة الكيل مبكيالن، و حتمل 
م�صوؤوليات��ه كامل��ة يف حماي��ة 
ال�صعب الفل�صطيني واأن يحر�ش 
عل��ى متكينه من حق��ه يف احلرية 
وال�صي��ادة على اأر�ص��ه، كما هو 
حري�ش عليه يف اأماكن اأخرى من 
العامل«.                               )واأج(

اأكد على �ضرورة ترجمة مواقف الإدانة اإىل خمرجات عملية

 بوقدوم يدعو اإىل رد عربي م�شرتك لن�شرة الفل�شطينيني
اخلارجي��ة  ال�ص��وؤون  وزي��ر  دع��ا 
ترجم��ة  اإىل  بوق��دوم،  �ص��ربي 
وم�صاع��ر  الإدان��ة  مواق��ف 
التط��ورات  اإزاء  ال�صتهج��ان 
املقد�ص��ة،  املدين��ة  يف  اخلط��رة 
لن���رسة  عملي��ة  خمرج��ات  اإىل 
الفل�صطيني��ن وحف��ظ مقد�صاتنا 
الدينية. �صدد وزير اخلارجية على 
اأهمي��ة العمل على اإخراج الق�صية 
الفل�صطينية م��ن الدائرة التقليدية 
لت�صير النزاع��ات وو�صعها على 
املجموعة  اهتمام��ات  قائمة  راأ�ش 

الدولية
وزي��ر اخلارجية �ص��ربي بوقدوم، 
ويف الكلم��ة الت��ي األقاه��ا، اأم�ش، 
خ��الل الجتماع الط��ارئ جلامعة 
ال��دول العربي��ة عل��ى م�صت��وى 
ملناق�ص��ة  اخلارجي��ة  وزراء 
تط��ورات الأو�صاع يف الأرا�صي 
الفل�صطيني��ة، ثم��ن الإ���رساع يف 
التحرك  تنظي��م الجتماع لبح��ث 
مواجه��ة  يف  وال��دويل  العرب��ي 
اجلرائ��م الإ�رسائيلي��ة يف القد���ش 
املحتل��ة. معرب��ا ع��ن اأمل��ه يف اأن 
ترج��م مواق��ف الإدان��ة وم�صاعر 
ال�صتهج��ان التي حتدون��ا جميعا 
اإزاء التطورات اخلطرة يف املدينة 
املقد�ص��ة، اإىل خمرج��ات عملي��ة 
ن�صع��ى من خاللها ب�صوت موحد 
الفل�صطيني��ن  اإخوانن��ا  لن���رسة 

وحفظ مقد�صاتنا الدينية.
وق��ال وزي��ر ال�ص��وؤون اخلارجي��ة 
اإن "م��ا �صهدن��اه موؤخ��را يف بيت 

املقد�ش م��ن اعت��داءات عن�رسية 
تغي��ر  وحم��اولت  ومتطرف��ة 
والتاريخ��ي  القان��وين  الو�ص��ع 
القائم، ما هو اإل حلقة من م�صل�صل 
املمنوحة  طويل عنوان��ه احل�صانة 
اأب�ص��ع  ارت��كاب  يف  لالحت��الل 
اجلرائ��م دون ح�صي��ب اأو رقي��ب".  
واأو�صح ، اأن هذه الأحداث الأليمة 
تاأتي لتذكرن��ا مرة اأخرى بحقيقة 
معاناة ال�صعب الفل�صطيني الواقع 
حتت الحت��الل واحل�صار، ولإبراز 
واجلماعية  الفردي��ة  م�صوؤولياتن��ا 
يف ظ��ل م��ا تتعر�ش ل��ه ق�صيتنا 

املركزية من اأخطار.
ويف هذا الظ��رف الع�صيب، �صدد 
وزير اخلارجي��ة على اأهمية العمل 
على اإخ��راج الق�صية الفل�صطينية 
م��ن الدائ��رة التقليدي��ة لت�صي��ر 
النزاع��ات وو�صعه��ا عل��ى راأ�ش 
قائمة اهتمامات املجموعة الدولية 
لالإ���رساع يف اإيج��اد ح��ل ع��ادل 
و�صام��ل ونهائي يحف��ظ احلقوق 
الفل�صطيني  لل�صع��ب  امل�رسوع��ة 
"كم��ا  يق��ول  وتاب��ع  ال�صقي��ق. 
يتوجب علينا تكثيف اجلهود حلمل 
املجتم��ع ال��دويل وخا�صة جمل�ش 
الأم��ن لال�صط��الع مب�صوؤوليات��ه 
التاريخي��ة والقانونية والأخالقية 
يف حماي��ة ال�صع��ب الفل�صطين��ي 
و�صم��ان اح��رام قواع��د القانون 
ال��دويل. فال�صك��وت ع��ن ه��ذه 
اجلرائم ل��ن ي�صهم اإل يف مزيد من 
تاأزمي الأو�ص��اع يف منطقة مثقلة 

بالنزاعات وال�رساعات."
ح�صا�صي��ة  اإن  بوق��دوم  وق��ال 
نب��ذ  علين��ا  ت�صتوج��ب  املرحل��ة 
الفرق��ة والعمل عل��ى بعث روح 
الت�صام��ن العرب��ي والإ�صالم��ي 
وجتاوز كل اخلالفات وال�رساعات 
�صم��ان  اأج��ل  م��ن  الهام�صي��ة 
ال�رسوري  والتواف��ق  الن�صج��ام 
املركزية لعاملينا  الق�صاي��ا  لن�رسة 
العربي والإ�صالمي وعلى راأ�صها 
الفل�صطينية. وجدد وزير  الق�صية 
اخلارجي��ة التاأكي��د جم��ددا عل��ى 
دع��م اجلزائ��ر الالم���رسوط حل��ق 
ال�صعب الفل�صطين��ي ال�صقيق من 
اأجل متكينه م��ن ا�صرجاع حقوقه 
امل�رسوع��ة ويف مقدمتها حقه غر 
القاب��ل للت���رسف يف اإقامة دولته 
امل�صتقلة على حدود 1967، كاملة 
القد���ش  وعا�صمته��ا  ال�صي��ادة، 

الدويل  للقان��ون  ال�رسي��ف، طبقا 
ولل�رسعية الدولي��ة، وكذا مبادرة 

ال�صالم العربية.
قط��ر  دول��ة  الجتم��اع  وتراأ���ش 
اجلامعة،  ملجل���ش  احل��ايل  الرئي�ش 
وعقد عن بعد عرب تقنية "الفيديو 
كونفران�ش" بح�صور الأمن العام 
جلامعة ال��دول العربي��ة اأحمد اأبو 
الغي��ط. وقال وزي��ر خارجية قطر 
ال�صي��خ حممد ب��ن عب��د الرحمن 
اآل ث��اين اإن الق�ص��ف الإ�رسائيلي 
عل��ى غ��زة، ال��ذي اأوق��ع �صهداء 
وجرح��ى مدنين، اعت��داء اإجرامي 
مدان ومرفو���ش. اأما الأمن العام 
جلامعة ال��دول العربي��ة اأحمد اأبو 
الغيط فق��ال: ندعو جمل�ش الأمن 
لتحمل م�صوؤولياته حيال النتهاك 
للقرارات  ال�ص��ارخ  الإ�رسائيل��ي 
الدولي��ة. من جانب��ه، دعا مندوب 
فل�صط��ن بجامعة ال��دول العربية 
لتحرك عاج��ل حل�صد موقف دويل 

�صاغط على اإ�رسائيل.
اجلرائ��م  الجتم��اع  ويبح��ث 
يف  الإ�رسائيلي��ة  والعت��داءات 
مدين��ة القد�ش املحتلة واملقد�صات 
الإ�صالمي��ة وامل�صيحي��ة، خا�ص��ة 
املب��ارك، كما  امل�صج��د الأق�ص��ى 
يبحث الجتم��اع املخططات التي 
ته��دف اإىل ال�صتيالء على منازل 
املقد�صي��ن، خا�ص��ة التي يف حي 
ال�صيخ ج��راح؛ يف حماولة لتفريغ 
�صكانه��ا  م��ن  املقد�ص��ة  املدين��ة 
وتهجر اأهلها .                    ع �شمير
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تنجم عن اأ�ضغال احلفر و البناءات الفو�ضوية

�سونلغــــاز حتـــــذر مـــن اآثــــار االعتداء 
علــــى ال�سبـــكات بالبـــــــــرج

حذرت موؤ�س�سة توزيع الكهرباء 
و الغاز بوالية برج بوعريريج، من 
ظاهرة االعتداءات على �سبكات 
الغ��از و الكهرباء و ما ينجم عنها 
م��ن اأث��ار و انعكا�س��ات وخيمة 
عل��ى نوعية اخلدمات، ناهيك عن 
االأ���رار و اخل�سائر التي تخلفها 
يف ح��وادث عادة ما تكون ب�سبب 
اأ�سغ��ال احلفر اأو ح��االت متعمدة 
للبن��اء الفو�س��وي و التو�سعات 
فوق �سبكات الغاز اأو حتت جمال 

االرتفاق الكهربائي.
و اأك��دت ال�رك��ة يف بي��ان لها، 
عل��ى اأنه��ا ت�سجل ع��دة حاالت 
اعت��داء عل��ى خمتل��ف �سبكاتها 
الكهربائية الهوائي��ة و االأر�سية 
و �سب��كات توزي��ع الغ��از ع��ر 
بلدي��ات الوالية، م��ا يت�سبب يف 
تده��ور  و  ال�سب��كات  اإ�سع��اف 
نوعي��ة اخلدم��ات، م��ع املخاط��ر 
الت��ي  االأ�رار«الوخيم��ة«  و 

تنج��ر عنها و الت��ي تهدد �سالمة 
االأ�سخا�ص و املمتلكات.

و للتنبيه اإىل خط��ورة الظاهرة و 
تزايدها، ك�سفت عن عدد احلاالت 
امل�سجلة خالل العام الفارط، حيث 
اأح�س��ت 127 حالة اعت��داء على 
�سبكة الغاز من طرف مقاوالت و 
موؤ�س�س��ات تابعة للقطاع العام و 
اخلا�ص و 707 حاالت اعتداء على 
ال�سبكات الفرعية و 397 اعتداء 
ب�سب��ب اأ�سغ��ال البن��اء و تو�سعة 

ال�سكنات قرب و فوق القنوات.
باالعت��داءات  يتعل��ق  م��ا  يف  و 
الكهربائية  ال�سبكات  تطال  التي 
الهوائي��ة و االأر�سي��ة، اأ�س��ارت 
اإىل ت�سجي��ل ت�سع حاالت اعتداء 
تابع��ة  اإجن��از  اأ�سغ��ال  ب�سب��ب 
ملوؤ�س�س��ات عمومي��ة و خا�سة و 
738 حالة اعتداء ناجمة عن البناء 
مبجال االرتفاق الكهربائي و عدم 

احرتام امل�سافات االأمنية.

و للتقلي��ل من ه��ذه االعتداءات، 
اأ�س��ارت اإىل تعزيزيها و تفعيلها 
ل��دور العمل التوعوي، من خالل 
اإطالق حمالت حت�سي�سية للوقاية 
من خماطر التعدي على املن�ساآت 
الكهربائي��ة و �سب��كات الغاز و 
التنبيه اإىل �رورة حتديد مواقع 
ال�سبكات قب��ل اطالق  خمتل��ف 

اأ�سغال احلفر و البناء.
و  للمواطن��ن  دع��وة  موجه��ة 
مب�ساحلها  لالت�س��ال  املوؤ�س�سات، 
قب��ل مبا���رة اأي عملي��ة حفر اأو 
بن��اء و ذل��ك ملنحه��م املعلومات 
التوجيهي��ة الكافي��ة و اطالعهم 
عل��ى مواق��ع �سب��كات الغ��از و 
الكهرب��اء، كم��ا دع��ت املواطنن 
للتبلي��غ الفوري ع��ن اأي اعتداء، 
ل�سم��ان التدخل ال�ريع من قبل 
اأعوان ال�سيانة، الإ�سالح العطب 

و اإبعاد اخلطر.
ع/ بوعبداهلل 

فيما يتوا�ضل البحث عن مفقود اآخر بامل�ضيلة

التعرف على هوية اجلثة التي 
عرث عليها مبجرى مائي ببو�سعادة

اأك��دت م�سال��ح احلماية، عل��ى اأنه 
مت التع��رف عل��ى هوية اجلث��ة التي 
املدني��ة،  احلماي��ة  اأع��وان  انت�سله��ا 
�سب��اح اأم���ص الثالث��اء، من جمرى 
مائي ي�س��ب يف وادي ميطر مبدينة 
بو�سع��ادة يف امل�سيلة، ح�سب ما علم 
من املديري��ة املحلية ل��ذات ال�سلك 
النظام��ي.  و اأو�س��ح امل�س��در، باأن 
اجلثة ل�ساب يدع��ى )م.�ص( يبلغ من 
العم��ر 25 �سنة، ع��ر عليها مبجرى 
مائ��ي و مت نقل��ه اإىل م�سلحة حفظ 
اجلث��ث مب�ست�سف��ى رزي��ق الب�س��ر 
ببو�سع��ادة . و اأ�س��اف ب��اأن اأعوان 
احلماي��ة املدني��ة يوا�سل��ون البحث 

عن �سخ�ص مفقود اآخر، بعد اأن عر 
عل��ى �سيارته حت��ت االأوحال بوادي 
بو�سعادة . و ذك��ر امل�سدر، اأن فرقة 
البحث امل�سخرة منذ اأ�سبوع للبحث 
ع��ن مفق��ود اآخ��ر اأو اأك��ر ب��وادي 
بو�سع��ادة، قد تعززت بفرقة �سينو-

تقنية )الكالب املدربة( املخت�سة يف 
البح��ث عن اجلثث باالأماكن الوعرة.  
ق��د و�سل��ت ح�سيل��ة �سحاي��ا  و 
تقلب��ات الطق�ص التي عرفتها والية 
اإىل  املا�س��ي،  االأ�سب��وع  امل�سيل��ة، 
اأودية  6 هالك��ن جرفته��م �سي��ول 
 يف بلدي��ات بو�سع��ادة، ع��ن املل��ح
 و ا�سليم.                                               واأج

امل�ضيلة

تاأخر اإ�سالح اأعمدة االإنارة 
يغرق املدينة يف الظالم

ت�سه��د العديد من اأحياء و �سوارع 
مدين��ة امل�سيل��ة و خ�سو�س��ا يف 
اأج��زاء من ح��ي وع��واع املدين و 
بالق��رب م��ن املركز التج��اري بن 
الطب��ي و 1000 م�سك��ن بو�سط 
املدين��ة، خالل االأ�سابي��ع االأخرة، 
نق�سا فادح��ا يف التغطية باالإنارة 

العمومية.
 و اأبدى �سكان يف عا�سمة الوالية 
ا�ستياءهم من تاأخر �سلطات البلدية 
يف معاجل��ة االإ�س��كال و اإ�س��الح 
م�سابي��ح االإن��ارة الت��ي انطفاأت 
يف عدي��د الزواي��ا واالأماكن التي 
ت�سه��د حركية كب��رة للمواطنن 

يف �سهرات رم�سان.
و يع��د ح��ي 1000 م�سك��ن، اأحد 
اأك��ر اأحي��اء املدينة منوذج��ا حيا و 
الذي يتو�سط اأحياء و�سط املدينة، 
حي��ث انطف��اأت م�سابي��ح االإنارة 
العمومية منذ اأ�سهر دون اأن حترك 
ال�سلط��ات املحلية، فيم��ا تزايدت 
خم��اوف املواطنن م��ن تعر�سهم 
لالعت��داءات و ال�رقات من قبل 
الذين يتعم��دون عادة  املنحرف��ن 
ا�ستهداف �سحاياه��م يف االأماكن 

املظلمة.
و يالحظ املتجول ليال عر العديد 
من اأحياء عا�سم��ة الوالية، نق�ص 
االإن��ارة العمومية خ�سو�سا بحي 
وعواع املدين اأي��ن ازدادت موؤخرا 
احلرك��ة من قبل املواطن��ن تزامنا 
م��ع �سه��رات رم�س��ان و اإقب��ال 

العدي��د من العائ��الت على اقتناء 
ك�سوة العيد، حيث ت�سهد حمالت 
االألب�سة الن�سائية و األب�سة االأطفال 
ازدحاما كبرا من طرف املواطنن 
ق��رى و  القادم��ن م��ن خمتل��ف 
بلديات الوالي��ة املجاورة و هو ما 
اأف�سد عل��ى الكثر منهم و التجار 
نكه��ة ال�سه��رات الرم�سانية، ما 
دف��ع بالعديد من املواطنن لتجنب 
ال�سر ع��ر ال�س��وارع و االأماكن 

املظلمة.
و اأم��ام ه��ذه الو�سعي��ة و عج��ز 
�سلط��ات البلدي��ة ع��ن التكف��ل 
العمومية،  االإن��ارة  بتعميم �سبكة 
تط��وع البع���ص م��ن املواطن��ن 
و  امل�سابي��ح  باقتن��اء  التج��ار  و 
التوا�س��ل يف كل مرة مع م�سالح 
احلظرة من اأجل دعمهم بال�ساحنة 
لرتكيبها و يف اأحيان كثرة مل جتد 
طلبات هوؤالء اأذانا �ساغية ح�سبهم 
و يتاأخر جميئهم و هو ما ي�ساعف 
من ال�سعور بالغ�سب يف كل مرة.
البلدي��ة،  يف  م�س��وؤول  م�س��در 
اأو�سح باأن هن��اك اإجراءات خا�سة 
ال�ست�سارة ب��� 600 مليون �سنتيم، 
م��ن اأجل اقتن��اء امل�سابي��ح، اإال اأن 
جتهيزات تركيب االإنارة العمومية 
معطل��ة منذ ف��رتة و ه��و ما جعل 
البلدي��ة عاجزة حالي��ا عن اإ�سالح 
االأعم��دة و تركي��ب امل�سابيح حلد 

اليوم.
 فار�س قري�سي

ال�ضروع يف ربط امل�ضتثمرات بالكهرباء يف الطارف

تن�سيــب جهــــاز اأمنــي-اإداري ملتابعـــة 
جنــي و ت�سويـق البطاطــا 

ك�ضف مدير الم�ضالح الفالحية لولية الطارف، قدور عايد  »للن�ضر«، اأم�س، عن تن�ضيب جهاز اأمني-اإداري لمتابعة حملة 
جني و ت�ضويق البطاطا المو�ضمية، من اأجل الت�ضدي لكل اأ�ضكال الم�ضاربة و الحتكار بهذه المادة وا�ضعة ال�ضتهالك .

و اأ�س��اف امل�سوؤول، ب��اأن م�ساحله 
اأن�ساأت جلانا تقني��ة للوقوف على 
�س��ر عملية جني البطاطا، و على 
العراقيل الت��ي ت�سادف احلملة، مبا 
فيها متابعة �سل�سلة الت�سويق من 
احلق��ول و ك��ذا و�سعي��ة تخزين 
هذه امل��ادة يف غرف التريد لطرح 
الفائ�ص م��ن االإنت��اج يف ال�سوق 
عن��د ت�سجيل نق�ص يف العر�ص و 

غالء االأ�سعار.
يف ح��ن اأوكل للجه��از االأمن��ي 
و االإداري الرقاب��ي امل�س��كل م��ن 
م�سالح ال��درك و االأمن الوطنين 
و اإطارات املديري��ة، مهمة الرقابة 
و املتابع��ة امليداني��ة لعملي��ة جني 
البطاط��ا، من خالل ج��رد كميات 
املح�سول الذي يتم جنيه و حتويله 
نح��و االأ�س��واق و غ��رف التريد، 
لقط��ع الطريق اأم��ام امل�ساربن و 
اإحب��اط االحتكار، من خالل القيام 
بعملية جرد �سامل ملنتجي البطاطا 
و �سبط حجم امل�ساحة التي �سيتم 
جنيها و حتديد وجهة االإنتاج بدقة، 
االإج��راءات  كل  تتخ��ذ  اأن  عل��ى 
الردعية و القانونية حيال املخالفن 
يثب��ت تالعبه��م بتحويل  الذي��ن 
املح�سول ع��ن غر�سه للم�ساربة 
و االحت��كار بهدف حتقي��ق الربح 

ال�ريع. 
و قال امل�سدر عن ت�سجيل ارتفاع 
بن�سبة 200باملائة يف الطلب على 
البطاط��ا الت��ي جت��اوزت �سعرها 
موؤخرا �سقف 100دينار، م�ستفيدة 
م��ن ذلك من الندرة وتزايد ن�ساط 
الو�سط��اء وامل�ساربن خا�سة يف 
�سه��ر رم�سان، ما دف��ع م�ساحله 
لط��رح الكميات املخزنة يف غرف 
التري��د التابع��ة للخوا�ص و التي 
جتاوزت 100طن ب�سعر 55دينارا 
للكلغ يف االأ�سواق على م�ستوى 

للباع��ة  و  التجاري��ة  امل�ساح��ات 
املتجول��ن من الوالي��ة و خارجها 
بغر�ص ك�ر االأ�سعار، مع تفعيل 
جهاز الرقاب��ة للوقوف على مدى 
االلت��زام بال�سع��ر املرجعي املحدد 
للت�سويق، اإال اأن ذلك مل ي�سفع يف 
انخفا���ص االأ�سعار الت��ي مازالت 
تتاأرج��ح م��ا ب��ن 70 و 90 دينارا 
م�ستغلة يف ذلك تزايد الطلب مع 

قلة العر�ص .
م�ساح��ة  اأن  امل�س��وؤول،  ذك��ر  و 
املرجم��ة  املو�سمي��ة  البطاط��ا 
اآالف   10 تتج��اوز  ال  للجن��ي، 
خ�سو�سي��ات  بحك��م  هكت��ار، 
الوالية التي تبقى منتجة للحبوب 
و لك��رى املحا�سي��ل ال�سناعية، 
خ�سو�س��ا الطماط��م ال�سناعي��ة 
و رغ��م ذل��ك، ف��اإن جه��ود تبذل 
الفالح��ن بتح�سي�سهم على  لدى 

الولوج اإىل ه��ذا الن�ساط لتو�سيع 
امل�ساحة، مع املرافقة لهم و متكينهم 
من كل اأ�سكل دعم الدولة لتطوير 
هذه ال�سعبة ذات القيمة الغذائية و 

االجتماعية.
احتياج��ات  تلبي��ة  ب��اأن  م�سيف��ا 
الوالية من هذه امل��ادة، تبقى اأكر 
م��ن 70باملائة منها م��ن الواليات 
الداخلي��ة املجاورة مث��ل الوادي ، 
قامل��ة ، ب�سك��رة و �سلغ��وم العيد، 
ليبق��ى االإ�سكال الكبر يف افتقار 
الوالي��ة ل�سوق جمل��ة للخ�ر و 
الفواكه، ناهيك عن انعكا�ص ذلك 
على القدرة ال�رائية املحلية، حيث 
تبقى االأ�سع��ار املتداولة يف �ستى 
املنتجات الفالحية ملتهبة، مقارنة 
مع الواليات االأخ��رى بالرغم من 

الطابع الفالحي للمنطقة.
فيما ك�سف امل�سوؤول عن ال�روع 

امل�ستثم��رات  رب��ط  عملي��ة  يف 
اأج��ل  بالكهرب��اء م��ن  الفالحي��ة 
ت�سجي��ع الفالح��ن و مرافقته��م 
على تطوير ن�ساطاتهم، خ�سو�سا 
التحويلية،  ال�سناع��ات  يف جمال 
اإنتاج اخل�روات،  غرف التريد و 
مناق��ب املي��اه و غره��ا، م�س��را 
اإىل موافق��ة الو�ساي��ة عل��ى كل 
االقرتاحات املرفوع��ة لها لتغطية 
العج��ز امل�سج��ل يف ه��ذا املج��ال 
و ق��د مت االنته��اء م��ن الدرا�سات 
التي  ل���157 م�ستثم��رة  التقني��ة 
�سونلغ��از  موؤ�س�س��ة  �ستتكف��ل 
باإي�سال �سبكة الكهرباء لها، على 
اأن حق��وق املحوالت عل��ى عاتق 
الفالحن كم�ساهمة ب�سيطة منهم 
يف العملي��ة و م��ن اأج��ل ت�ريع 
اأم���ص،  الرنام��ج يف املي��دان، مت، 
عقد اجتم��اع �س��م جمموعة من 
الفالحن و رئي�ص الغرفة لدرا�سة 
عل��ى  ال��رد  و  االقرتاح��ات  كل 
ا�ستف�سارات و ان�سغاالت املهنين 
الذي��ن  و  الرنام��ج  بخ�سو���ص 
الكهرباء  لو�سول  ارتياحهم  اأبدوا 
الريفي��ة مل�ستثم��رات بع��د جتميد  

مثل هذه امل�ساريع منذ �سنوات.  
نوري.ح   

�ضيدي خالد باأولد جالل

�سكان املدينة القدمية يطالبون باحلماية من الفي�سانات 
طال��ب �س��كان املدين��ة القدمي��ة مبدينة �سي��دي خالد 
يف والي��ة اأوالد ج��الل، ال�سلطات املحلي��ة و مديرية 
ال��ري، بحمايتهم من خط��ر الفي�سانات التي تهددهم 
بعدما عا�سوا معاناة حقيقية، االأ�سبوع املا�سي، عقب 

في�سان وادي جدي و ت�رب مياهه اإىل �سكناتهم.
و اأك��د بع�سه��م يف ات�ساله��م بالن���ر، عل��ى اأنهم 
اأ�سبح��وا مهددي��ن بخط��ر الفي�سان��ات و انهي��ار 
�سكناته��م ب�سب��ب قربها م��ن جمرى ال��وادي، زيادة 
عل��ى قدم قنوات ت�ريف املياه و ان�سدادها، ما يحول 
دون تدف��ق املياه ب�س��كل طبيعي بعيدا ع��ن اأحيائهم 
ال�سكنية. م��ا يجعلهم يعي�سون عند ت�ساقط االأمطار 
ظروفا مزرية ب�سبب قوة التدفق و ت�رر �سكناتهم، 
م�سرين اإىل دق ناقو�ص اخلطر من تهديد الفي�سانات 
الأحيائه��م ال�سكني��ة، من خ��الل توجي��ه ال�سكاوى 

للجهات امل�سوؤولة لكن دون جدوى.
املت�ررون بذات اجلهة و حي القاعة املجاور، نا�سدوا 
ال�سلط��ات املحلي��ة و م�س��وؤويل القط��اع بالوالية، 

للتدخ��ل العاج��ل حلمايتهم من خماط��ر الفي�سانات، 
من خ��الل ال�روع يف تنظيف القن��وات و بالوعات 
ت�ري��ف مياه االأمطار الت��ي مل تعد تلبي احلاجة بعد 
اأن غمرتها االأتربة و ذلك قبل ت�سجيل م�روع جديد 
لتحويل املياه خارج الن�سيج العمراين، لتفادي تدفقها 
نح��و االأحياء ال�سكنية، موؤكدي��ن على اأن جت�سيد هذا 
امل�روع �سيمكن من احتواء تدفقات املياه و توجيهها 
داخل قن��وات معدة خ�سي�سا للحد م��ن تدفقها قبل 

ربطها ب�سبكة ال�ستغالل املياه يف ال�سقي الفالحي.
ال�سلط��ات املحلية اأق��رت بالو�سعية الت��ي يعي�سها 
ال�س��كان، خا�سة بعد االأمط��ار االأخرة التي ت�ربت 
مياهه��ا اإىل ع�رات ال�سكنات باحل��ي و ما جاوره و 
اأكدت على �سعيها بالتن�سي��ق مع امل�سالح املخت�سة 
الإيجاد احلل االأمثل حلماية �سكنات االأحياء املت�ررة 

من خماطر الفي�سانات.               
   ع/ب
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خالل زيارة وزير العمل لولية جيجل

 �شبـــاب يطرحــون م�شكــل �شرط الإقامــة 
 يف التوظيــف

الم�ضاريع  غياب  و  التوظيف  فر�ص  �ضعف  من  جيجل،  ولية  غرب  من�ضورية  زيامة  ببلدية  �ضباب  مجموعة  ا�ضتكى 
هاجر  فيما  البطالة،  عالم  في  التكوين  و  الجامعة  من  المتخرجين  و  ال�ضباب  مئات  اأدخل  مما  بالبلدية،  ال�ضتثمارية 

الع�ضرات باتجاه وليات مجاورة.

و اأب��دى املعني��ون خ��ال حديثه��م 
م��ع وزير العم��ل و الت�شغيل عقب 
زيارته للبلدي��ة، موؤخرا، اأ�شفهم من 
وج��ود �رشوط تعجيزي��ة للتوظيف 
عرب عدة مناط��ق �شناعية بالوالية، 
اإذ متنح االأولوية يف التوظيف ح�شب 
�رشط االإقامة، فيما اأكد الوزير على 
اأن ���رشط االإقامة غري موجود و من 
حق ال�شب��اب التوظيف يف خمتلف 

املوؤ�ش�شات.

كما قالوا باأن فر�ص التوظيف تكاد 
تكون منعدمة للغاية على م�شتوى 
قط��اع الوظي��ف العموم��ي اأو عرب 
القط��اع االقت�شادي العام و اخلا�ص 
ع��رب اإقلي��م البلدي��ة، حي��ث تغيب 
امل�شاري��ع اال�شتثماري��ة و مناط��ق 

الن�شاطات ال�شناعية.
 و اأ�ش��ار امل�شتك��ون اإىل اأن حظوظ 
التوظيف بالوالي��ة �شعيفة للغاية، 
لوج��ود ���رشط االإقام��ة يف اأغل��ب 

املنا�ش��ب املعل��ن عنها ع��رب فروع 
وكاالت الت�شغي��ل، مطالب��ن م��ن 

الوزير التدخل بتقدمي حلول.
وزي��ر الت�شغي��ل و العم��ل قال يف 
رده على ان�شغاالت املعنين، باأنه مت 
اإ�شقاط �رشط االإقامة للتوظيف يف 
املناطق ال�شناعية، م�شريا اإىل وجود 
مناطق �شناعية ت�شمن توفري عدد 
م��ن املنا�شب لل�شب��اب، على غرار 

املنطقة ال�شناعية بارة.

و خ��ال ت�رشي��ح �شحف��ي لوزير 
العمل، ذك��ر اأن فر�ص التوظيف قد 
ت�شاءلت ب�شب��ب الظروف املحيطة 
باجلائح��ة ومت العم��ل عل��ى �شمان 

اأكرب قدر من فر�ص الت�شغيل.
يف ح��ن ق��ال م�ش��وؤول يف وكال��ة 
الت�شغي��ل، ب��اأن ���رشط االإقامة يف 
عرو�ص العم��ل املقدمة التي تفوق 
ثاثة منا�ش��ب، ي�شقط تلقائيا عرب 
اإقليم الوالية.                       كـ.طويل 

  على م�ضتوى عدة بلديات

انطالق اإجناز 1700 �شكن 
ترقوي مدعم بقاملة  

اأطلق��ت مديري��ة ال�شك��ن بقامل��ة، 
م�رشوع��ا �شكنيا هام��ا لبناء 1700 
وحدة من ال�شك��ن الرتقوي املدعم، 
بعدة بلديات تعاين من اأزمة خانقة 
يف االإ�ش��كان، و خا�ش��ة العائات 
ذات الدخ��ل املتو�ش��ط و الت��ي ال 
ميكنها اال�شتفادة من �شيغة ال�شكن 
العمومي االإيج��اري املوجه للفقراء 
ذوي الدخ��ل ال�شعي��ف.   و اأعلنت 
املديري��ة ع��ن اآخ��ر ح�شة م��ن هذا 
امل�رشوع الذي ح�شلت عليه الوالية 
�شنت��ي 2018 و 2019 و ذل��ك يف 
بلدي��ات وادي الزناتي بح�شة 200 
وح��دة، راأ���ص العقب��ة بح�ش��ة 20 
وح��دة و وادي ال�شحم بح�شة تقدر 
بنح��و 30 وح��دة و بلدي��ة بلخري ب� 
120 وحدة، بلديتي هيليوبولي�ص و 
بوعاتي حمم��ود ح�شة ب� 20 وحدة 
ل��كل منهم��ا و 220 وح��دة ببلدية 
قاملة وق��د اختري موقع لهذا الغر�ص 

باملدينة اجلديدة وادي املعيز. 
و نظ��را الأزمة العق��ار التي تعرفها 
مدين��ة وادي الزنات��ي، فقد قررت 
مديرية ال�شكن بناء احل�شة اجلديدة 
من ال�شكن الرتقوي املدعم باملدينة 
اجلدي��دة عب��د احلمي��د مه��ري يف 
منطق��ة جب��ل العن�شل الت��ي تعد 
احلل الوحيد ملواجهة اأزمة االإ�شكان 
ومرافق اخلدم��ات بعدة بلديات يف 

�شهل اجلنوب الكبري.   
عل��ى  ال�شك��ن  مديري��ة  وتراه��ن 
مقاوالت ج��ادة الإجناز هذا امل�رشوع 
اله��ام، حت��ى ال تتك��رر م�ش��اكل 
ال�شك��ن الت�شاهم��ي بوالي��ة قاملة، 
و  طويل��ة  �شن��وات  م��رت  حي��ث 

مازال��ت بع���ص امل�شاري��ع متعرثة 
مق��اوالت  بع���ص  ف�ش��ل  ب�شب��ب 
الرتقية العقاري��ة و توتر العاقات 
بينه��ا و ب��ن امل�شتفيدي��ن الذي��ن 
ي�شتكون م��ن التغ��ريات امل�شتمرة 
يف اأ�شعار ال�شقق و اإجراءات اإدارية 
معقدة يف جمال العقود والبيع على 

الت�شاميم.  
ال��ذي  ع��دل  مب���رشوع  ومقارن��ة 
يواج��ه �شعوب��ات كب��رية بوالي��ة 
قاملة، حال��ت دون توزيع و لو �شقة 
واح��دة حتى االآن، ف��اإن امل�شتفيدين 
من برنام��ج الرتقوي املدعم، يبدون 
اأكرث تفاوؤال بخ�شو���ص النوعية و 
موع��د الت�شلي��م و خا�ش��ة باملواقع 
القريبة من املحيط العمراين القدمي، 
حي��ث الطرق��ات و �شب��كات املياه 
و ال���رشف ال�شح��ي و الكهرباء و 

الغاز منجزة.. 
و اإىل جان��ب بناء ال�شق��ق ال�شكنية 
فق��د  الرتقوي��ة،  و  االجتماعي��ة 
حازت مديرية ال�شك��ن بقاملة على 
م�رشوع �شخم للتهيئة و التح�شن 
احل���رشي، يف اإط��ار برنام��ج ممول 
من �شندوق ال�شم��ان و الت�شامن 
منه  ا�شتفادت  املحلي��ة،  للجماعات 
والية قاملة �شن��ة 2019، مما زاد من 
ع��بء الت�شيري و املتابع��ة و املراقبة 
امل�شتم��رة لربنام��ج التهيئ��ة و بناء 
الوح��دات ال�شكنية بنوعية جيدة و 
اآجال حمددة، ح�شب دفاتر ال�رشوط 
العقاري��ن  املرق��ن  م��ع  املوقع��ة 
احلائزي��ن عل��ى م�شاري��ع االإعمار 

بوالية قاملة. 
فريد.غ  
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توقعات بافتتاح فندق �ضيبو�س و تاأخر املحطة البحرية

حت�سيـــرات حـــذرة الفتتـــاح مو�ســم 
اال�سطيــاف بعنابـة

ا�ضتغلت ال�ضلطات المحلية بعنابة، �ضهر رم�ضان للتح�ضير الم�ضبق والحذر  لمو�ضم ال�ضطياف، لتكون ال�ضواطئ و ف�ضاءات 
النزهة و الراحة في جاهزية كاملة لت�ضتغلها العائالت اأيام العيد و قبيل �ضهر من الفتتاح الر�ضمي لمو�ضم ال�ضطياف 

منت�ضف �ضهر جوان.

و عمل��ت م�صال��ح بلدي��ة عنابة 
بالتن�صي��ق م��ع مديري��ة ال�صياحة 
و خمتل��ف امل�صالح الت��ي ت�صهر 
على تاأم��ن مو�ص��م اال�صطياف، 
عل��ى جتهي��ز جمي��ع الرتتيب��ات 
ا�صتع��دادا ال�صتقب��ال امل�صطافن 
املو�ص��م  ال�صواط��ئ، عك���س  يف 
املا�صي، اأين توقفت التح�صريات 
الكب��رية  االإ�صاب��ات  ب�صب��ب 
بفريو�س كورونا، ما اأدى اإىل غلق 
ال�صواطئ اإىل غاية منت�صف �صهر 
اأوت، حيث فتحت وفقا الإجراءات 
احرتازية، و�ص��ط مراقبة �صارمة 

للم�صالح ال�صحية و االأمنية.
و مع وج��ود موؤ���رات مطمئنة 
برتاج��ع ع��دد االإ�صاب��ات، تقوم 
م�صالح بلدية عنابة بعد اللقاءات 
الت��ي اأ�رف عليه��ا وايل الوالية 
اال�صطي��اف،  ملو�ص��م  حت�ص��ريا 
امل�صب��ق الأ�صح��اب  بالرتخي���س 
االأك�ص��اك و االألعاب و غريها من 
االأن�صط��ة التي تنظم بالكورني�س 
و ال�ريط ال�صاحل��ي، مع االبقاء 
على حالة احلذر وفق لتطور احلالة 

الوبائية.
و  موؤ�ص�ص��ات  ع��دة  �رع��ت  و 
مديريات مكلف��ة باالإ�راف على 
اال�صطي��اف،  مو�ص��م  حت�ص��ري 
بتجهيز ال�صواطئ، منها موؤ�ص�صة 

و�صع��ت  الت��ي  نظيف��ة  عناب��ة 
حاويات الفرز التلقائي للنفايات، 
باالإ�صاف��ة الت��ي �صيان��ة �صبكة 
االإن��ارة العمومية و االأعمدة على 

طول الكورني�س. 
فيما تعكف بلدي��ة عنابة ا�صتنادا 
�صب��ط  عل��ى  علي��م،  مل�ص��در 
ملختل��ف  الرتخي���س  اإج��راءات 
املعار�س  و  التجاري��ة  االأن�صط��ة 
و ك��ذا الثقافي��ة و الرتفيهية، اإىل 
جان��ب تفعي��ل العم��ل اجل��واري 
للم�صاركة يف تنظيف ال�صواطئ، 
ليك��ون الكورني���س اأح��د اأك��ر 
الف�ص��اءات ا�صتقطاب��ا للعائالت 
و ال��زوار م��ن خ��ارج عنابة، يف 

م�صتوى احلدث. 
و كان وايل عناب��ة، ق��د عقد عدة 
اجتماع��ات م��ع م��دراء تنفيذين 
و منتخب��ن و االأ�ص��الك االأمني��ة 
حت�صريا ملو�ص��م اال�صطياف، قبل 
عر���س ملف مو�ص��م اال�صطياف 
عل��ى اأع�ص��اء املجل���س الوالئي، 
حي��ث تعك��ف اللجن��ة امل�صرتكة 
امل�صكلة م��ن البلديات ال�صاحلية، 
مديرية ال�صياح��ة، احلماية املدنية، 
ال��درك الوطني، االأم��ن الوطني، 
تو�صيات  تنفي��ذ  عل��ى  ال�صحة، 
اآخر  املجل���س الوالئ��ي، ل�صب��ط 
امل�صطافن  الرتتيبات ال�صتقب��ال 

و ال�صي��اح يف اأح�ص��ن الظ��روف، 
تنفي��ذا للتو�صي��ات و االإجراءات 
التي اتخذت بن الهيئة التنفيذية 

و املنتخبن.
املكلف��ة  الف��رق  قام��ت  كم��ا 
اال�صطياف،  ملو�ص��م  بالتح�ص��ري 
بزيارة ال�صواطئ ملعرفة جاهزيتها 
يف  املتوف��رة،  االإمكاني��ات  و 
مقدمته��ا النظاف��ة، االأمن، النقل، 
التغطي��ة  العمومي��ة،  االإن��ارة 
ال�صحي��ة و غريه��ا م��ن اجلوانب 
الراح��ة  على توف��ري  امل�صاع��دة 
الذي��ن  امل�صطاف��ن  و  لل��زوار 
يتواف��دون بكرثة عل��ى �صواطئ 

الوالية.
و يرتق��ب تدعيم طاق��ات االإيواء 
م��ع انطالق مو�ص��م اال�صطياف، 
ح�صب م�صالح مديري��ة ال�صياحة 
و ال�صناع��ات التقليدي��ة، باإعادة 
فتح فن��دق �صيبو�س الدويل �صهر 
ج��وان، بع��د اأن �صارف��ت اأ�صغال 
الرتمي��م و اإع��ادة التاأهي��ل عل��ى 
االنته��اء ب�ص��كل كام��ل �ص��واء 
تهيئ��ة داخلية اأو خارجي��ة و كذا 
املالح��ق اجلدي��دة الت��ي اأجن��زت، 
حيث �صيك��ون جاه��زا ال�صتقبال 
خ��الل  امل�صطاف��ن  و  ال�صي��اح 
مو�ص��م اال�صطي��اف، و ي�صتقبل 
زواره بحل��ة خمتلف��ة م�صرتجع��ا 

جنمات��ه اخلم�س بع��د اأن فقدها يف 
ت�صنيفات �صابق��ة ب�صبب تدهور 

و�صعيته و اخلدمات املقدمة.   
م�صلح��ة  لرئي�ص��ة  ا�صتن��ادا  و 
يف  فنيد���س،  �صه��ام  ال�صياح��ة، 
ت�ريح للن�ر، فقد كان ا�صتالم 
الفندق مرجما م��ع نهاية 2020 
و ب�صبب اأزم��ة الوباء تاأخر موعد 
و�ص��ع الفن��دق حي��ز اخلدم��ة و 
ح�ص��ب متابع��ة �ص��ري االأ�صغال و 
التزم��ت �ركة  فيم��ا  التجهي��ز، 
االإجناز ملوؤ�ص�صة الت�صيري الفندقي 
بت�صلي��م الفن��دق ليك��ون جاه��ز 

للتد�صن �صهر جوان 2021.   
و اأكدت فنيد�صن، على اأن ت�صيري 
فن��دق �صيبو���س يكون م��ن قبل 
موؤ�ص�ص��ة الفندق��ة و احلمام��ات 
املعدني��ة، مفن��دة اإ�صن��اد ت�صيريه 
ل�ركة عاملية، حيث �صيعود فريق 
العمل و الطاقم االإداري لالإ�راف 
عل��ى الفن��دق، بع��د اإخ�صاعه��م 
لف��رتة تكوينية، حي��ث تبلغ طاقة 

اال�صتيعاب 288 غرفة.   
و ت�صري م�صادرنا، اإىل تاأخر ت�صليم 
املحطة البحرية الت��ي كان مقررا 
و�صعه��ا حي��ز اخلدم��ة منت�صف 
�صهر ج��وان، غ��ري اأن االأ�صغال و 

التجهيزات مل تكتمل بعد.
ح�سين دريدح

 اأفرادها ا�ضتعملوا كلبا مدربا ل�ضرقة 350 مليونا  

تفكيك �سبكة لل�سرقة ت�ستهدف رجال املال بعني البي�ساء
جنحت، اأول اأم���س، م�صالح االأمن 
بدائرة عن البي�صاء ب��اأم البواقي، 
خط��رية  ع�صاب��ة  تفكي��ك  يف 
خمت�ص��ة يف �رق��ة املواطنن من 
رج��ال امل��ال واالأعم��ال وغريهم، 
با�صتعمال العن��ف والتهديد، حيث 
متكن��ت الع�صابة م��ن �رقة مبلغ 
مايل م��ن مقاولن قارب��ت قيمته 
200 ملي��ون �صنتي��م وذل��ك بعد 
اإطالقهم الأعرية نارية من م�صد�س 
تقليدي و ا�صتعم��ال كلب مدرب 

يف مهاجمة �صحاياهم.
و تب��ن اأن من ب��ن املتورطن يف 
املوقوف��ن  والد اأح��د  الق�صي��ة، 
الذي �ص��ارك يف اإخفاء امل�روقات 
مبنزله، غري اأن فطنة و يقظة رجال 
ال�رط��ة مكن��ت م��ن ا�صرتج��اع 

امل�روقات يف ظرف قيا�صي.
بيان خلي��ة االت�ص��ال و العالقات 
العام��ة باأم��ن والي��ة اأم البواقي، 
ال�رط��ة  عنا���ر  اأن  اإىل  اأ�ص��ار 
باالأم��ن احل�ري االأول مبدينة عن 
البي�ص��اء و يف عملية اأمنية نوعية 
حمكم��ة التن�صي��ق، متكن��ت م��ن 
اإجرامية خطرية  و�صع حد ل�صبكة 
اأ�صخا�س،  متكون��ة م��ن خم�ص��ة 
قام��ت باالعتداء عل��ى �صخ�صن 
با�صتعم��ال �صالح ن��اري واأ�صلحة 
بي�ص��اء اإ�صاف��ة اإىل كلب مدرب، 
م��ع اال�صتي��الء على مبل��غ مايل 

معتر.
و مت��ت معاجل��ة الق�صية، بع��د اأن 
باالأمن  ال�رطة  ا�صتقبلت م�صالح 
احل���ري االأول بع��ن البي�ص��اء، 
�صخ�ص��ن تقدما ب�صكوى ر�صمية 
مو�ص��وع  يف  جمهول��ن  �ص��د 

تعر�صهم��ا لل�رق��ة حت��ت طائلة 
العن��ف با�صتعم��ال اأ�صلحة بي�صاء 
حمظ��ورة، م��ع طل��ق ن��اري من 
م�صد���س تقلي��دي ال�صن��ع وكذا 
التهدي��د با�صتعم��ال كلب مدرب، 
متب��وع باال�صتي��الء عل��ى مبل��غ 
م��ايل معتر من العمل��ة الوطنية، 
ليت��م عل��ى الفور فت��ح حتقيق يف 
عملي��ات  بتكثي��ف  و  الق�صي��ة 
البح��ث و التح��ري و با�صتغ��الل 
كافة املعلومات، مت يف وقت وجيز 
حتديد مكان تواج��د امل�صتبه فيهم 
و توقيفهم بع��د و�صع خطة اأمنية 
حمكم��ة التن�صي��ق و يتعلق االأمر 
بخم�صة اأ�صخا�س ترتاوح اأعمارهم 
ب��ن 21 و 35 �صنة م��ع ا�صرتجاع 
املبل��غ املايل امل���روق وكذا حجز 
امل�صتعمل��ة  واالأدوات  الو�صائ��ل 
يف مركب��ة  املتمثل��ة  اجلرمي��ة  يف 

�صياحية و م�صد���س ناري تقليدي 
ال�صنع و  تقليدي  �صيف  ال�صنع و 
�صكينن من احلجم الكبري و حديد 
تثبي��ت خ�ص��ب البناء »�صريجوان« 
وكذا كل��ب م��درب م��ن �صالل��ة 
اأملانية، باالإ�صافة اإىل �صبط قطعة 
واأدوي��ة موؤث��رة عقليا  خم��درات 
متمثلة يف 14 كب�صولة و قارورة.

املوقوفون ع��ن  توب��ع  و 
جمعي��ة  تكوي��ن  ق�صايا جناي��ة 
اأ���رار لغر���س االإع��داد جلناي��ة، 
وجناي��ة ال�رق��ة املقرتنة بظروف 
التع��دد و ا�صتعم��ال مركب��ة ذات 
حمرك لت�صهيل اله��روب و جناية 
حماولة القت��ل العمدي با�صتعمال 
�ص��الح ناري من ال�صن��ف الرابع، 
وت�صي��ري  تنظي��م  وكذا جناي��ة 
ومتوي��ل ن�صاطات حلي��ازة و �راء 
ق�صد البي��ع للمخدرات و االأدوية 

ال�صيدالني��ة ذات خمدر مع جناية 
ت�صكي��ل ع�صاب��ة اأحي��اء و حمل 
اأ�صلح��ة بي�صاء ظاه��رة و حتري�س 

حيوان األيف على الغري.
و ذك��رت م�صادرن��ا، اأن الع�صابة 
اإث��ارة  و  االإج��رام  عل��ى  معت��ادة 
الرعب مبدينة ع��ن البي�صاء، حيث 
ك���رت هدوء عدي��د ال�صوارع و 
زرعت الرعب و�ص��ط العديد من 
العائالت، كما تب��ن اأن عنا�رها 
م�صبوقة ق�صائي��ا و معت��ادة على 
العدي��د م��ن عملي��ات  ارت��كاب 
االأ�صلح��ة  با�صتعم��ال  ال�صط��و 
املدرب��ة،  ال��كالب  و  الناري��ة 
اأن  اإىل  م�صادرن��ا،  اأ�ص��ارت  و 
عنا���ر ال�رطة جنحوا يف اإرجاع 
واملق��در  امل�روق كام��ال  املبل��غ 

ب�200 مليون �صنتيم.
     اأحمد ذيب

باتنة 

انقطاع املياه عن  تيغزة 
بتكوت  الأ�سابيع

ي�صتك��ي قاطن��و منطق��ة تيغزة يف 
بلدية تك��وت جنوب والي��ة باتنة و 
الت��ي ت�ص��م ح��وايل 400 عائلة من 
اأزم��ة ماء حادة بع��د انقطاع التوزيع 

الأ�صابيع.
حدي��ث  يف  ال�ص��كان  طال��ب  و 
ال�صلط��ات  بتدخ��ل  الن���ر،  م��ع 
العمومية لتوفري املي��اه و ندد �صكان 
تيغ��زة القاطن��ن بج��وار الثانوية و 
امل�صتو�صف م��ن ا�صتمرار ندرة املياه 
يف ع��ز �صه��ر رم�ص��ان و ال�صي��ف 
على االأبواب و اأ�ص��اروا يف معر�س 
�صك��وى تلقت الن���ر ن�صخة منها، 
اإىل اعتماده��م عل��ى التموي��ن مبي��اه 
ال�صهاريج التي اأثقلت كاهلهم، حيث 
يدفعون 800 دينار مقابل ال�صهريج. 

و اأرج��ح �صكان تيغ��زة اأزمة اأ�صباب 
ندرة امل��اء اإىل حجم اخل��زان ال�صغري 
ال��ذي اأجنز �صن��ة 1984، حيث كانت 
املنطقة ال حتتوي اإال على حوايل 40 
�صكنا و هي حالي��ا حت�صي ت�صاعف 
و  م��رات   10 اإىل  ال�ص��كان  ع��دد 

ك��ذا ع��دم امل�ص��اواة يف توزي��ع املاء 
ب��ن االأحياء، حي��ث اأن هن��اك بع�س 
االأحي��اء ال تنقط��ع عنها املي��اه على 
ح�صاب اأخرى ح�صبهم، باالإ�صافة اإىل 
ا�صتعم��ال بع���س اجلهات مل�صخات 

عمالقة، منها الثانوية و امل�صجد.
و من ب��ن اأ�صباب اأزم��ة املاء، ح�صب 
�ص��كان تيغزة، وجود منطقة �صكانية 
يف م��كان منخف�س مقاب��ل امل�صجد، 
مما جعل اأغلب مياه ال�صبكة تتجه اإىل 
هناك، م�صريين اإىل اأن الو�صعية التي 
يعانون منها متتد الأكرث من 3 �صنوات 
الوع��ود  ماع��دا  ح��ل،  اإيج��اد  دون 

املتكررة ح�صبهم. 
م��ن جهت��ه رئي���س بلدي��ة تك��وت 
ال��ذي طرحنا عليه االأن�صغ��ال، اأوعز 
�صبب اأزم��ة املاء، اإىل ظاه��رة الربط 
املتكررة  الع�صوائ��ي و االعت��داءات 
على �صبكة املي��اه و حتويلها بطريقة 

غري قانونية لل�صقي الفالحي. 
يا�سين عبوبو

�ضطيف

حجـز 56 األف وحدة من املفرقعات
ب�صطيف،  االأم��ن  حجزت م�صال��ح 
56 األ��ف وح��دة م��ن املفرقع��ات و 
اأطرت، �صهر اأفري��ل املا�صي، عديد 
االأن�صطة الوقائية و الردعية املتعلقة 
مبجال �رطة العمران و حماية البيئة 
و ك��ذا التطه��ري، به��دف �صد كل 
اخلروقات التي من �صاأنها اأن ت�صيء 
للعمران و البيئة، مع اتخاذ اإجراءات 
عديدة لكبح اأي �صلوك من �صاأنه اأن 
يعر���س املواطن ملخاط��ر �صحية اأو 

بيئية.
و ح��ررت ال�رط��ة طيل��ة الف��رتة 
تتعل��ق  خمالف��ة   59 املذك��ورة، 
باإجن��از اأ�صغ��ال البن��اء دون رخ�صة 
و خمالفت��ن لع��دم مطابق��ة البناء 
للرخ�ص��ة امل�صلم��ة، اأم��ا يف جمال 
البيئ��ة، فق��د ح��ررت ال�رطة 68 
خمالف��ة تتعل��ق بالبي��ع الفو�صوي 
يف الطريق العام، وخمالفتن تتعلق 

باإعاقة الطريق العام.
و يف جم��ال التطه��ري و النظاف��ة، 
فقد �صجلت امل�صالح االأمنية خم�س 
خمالفات تتعلق ببيع و ت�صويق حلوم 
بي�ص��اء و حمراء مت ذبحها يف مذابح 
غري مرخ�س له��ا و ثالث خمالفات 

تتعلق باإعاقة الطريق العام و حركة 
املرور.

م�صال��ح اأمن والية �صطيف و خالل 
نف�س ال�صه��ر، حجزت اأزيد من  12 
قنط��ارا و 65 كل��غ م��ن اخل���ر و 
الفواك��ه التي كان��ت تعر�س للبيع 
بط��رق غري �صليم��ة و 1823 وحدة 
من امل��واد اال�صتهالكية غري �صاحلة 
لال�صته��الك، كما حج��زت 45 كلغ 
من اللحوم البي�ص��اء و احلمراء غري 
�صاحل��ة لال�صته��الك و اأكرث من 1 
طن من اللحوم �صاحلة لال�صتهالك، 
لكنه��ا كان��ت تعر���س للبي��ع دون 
اح��رتام �روط ال�صح��ة و النظافة 

الالزمة. 
اأم��ا يف اإط��ار و�ص��ع ح��د للتجارة 
الفو�صوي��ة، فقد حج��زت ال�رطة 
اأك��رث من 2015 وح��دة من خمتلف 
اأن��واع التجهي��زات و العت��اد التي 
كانت تعر���س للبيع على الر�صيف 
اأو قارع��ة الطريق، اأغلبها خردوات، 
األب�ص��ة و اأواين و 56 األف وحدة من 
املفرقعات و ال�صماري��خ و االألعاب 

النارية.
اأحمد خليل

ميلة

 تـراجع تبذير اخلبز و حجم 
النفايات يف رم�سـان

العمومي��ة  املوؤ�ص�ص��ة  ق��ّدرت    
للنظاف��ة "ميل��ة ن��اث "، كمية اخلبز 
املبذرة عل��ى م�صتوى ثالث بلديات 
بالوالية خالل �صه��ر رم�صان لهذه 
ال�صنة، باأكرث من 130 قنطارا و هي 
كمي��ة اعترها مدي��ر ذات املوؤ�ص�صة 
باملتوا�صعة مقارنة م��ع كمية اخلبز 
املب��ذرة خ��الل �صه��ر رم�ص��ان من 
ال�صن��ة املا�صي��ة و نف���س ال�ص��يء 

بالن�صبة للنفايات املنزلية.
و بح�ص��ب ذات املتحدث، فاإن كمية 
اخلبز املب��ذرة يف البلدي��ات الثالث 
التي ت�رف عل��ى عمليات الكن�س 
بها، تقدر ببلدي��ة ميلة خالل الفرتة 
املذك��ورة، ب���50 قنط��ارا و ترتف��ع 
ببلدية �صلغوم العيد اإىل 58 قنطارا، 
فيما تنزل الكمي��ة ببلدية التالغمة 
اإىل 22 قنطارا فقط، مع االإ�صارة اإىل 
اأن مادة اخلبز ت��رتك بجانب حاويات 

النفاي��ات املنزلية التي يطوف عليها 
اأ�صحاب املوا�صي الأخذ اخلبز منها و 

تقدميه حليواناتهم كاأعالف.
يف ح��ن �صجل��ت زي��ادة 7 باملائ��ة 
يف كمي��ة النفاي��ات املنزلية التي مت 
جمعها بالبلدي��ات املذكورة مقارنة 
م��ع اأ�صه��ر ال�صن��ة االأخ��رى و ذلك 
حت��ى اليوم 29 من �صه��ر رم�صان، 
حيث قدر وزنه��ا ب� 4324 طنا، غري 
اأن هذه الكمية، ح�صب ذات امل�صدر، 
تقل عن كمية النفايات التي جمعت 
خالل �صه��ر رم�صان لل�صنة املا�صية 
باأك��رث م��ن 12 يف املائ��ة، مب��ا يعني 
نق���س اال�صته��الك عن��د املواطنن 
الت��ي  ال�صعب��ة  للظ��روف  نتيج��ة 
يعي�صونه��ا. و قد اأ�ص��ار حمدثنا اإىل 
ت�صط��ري برنام��ج للكن���س و اجلمع 

خالل اليوم االأول من عيد الفطر.
اإبراهيم �سليغم
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م�ضت�ضار رئي�س اجلمهورية و�ضف و�ضعيتها باملريحة 

مناطـــق  م�شـــاريع  لتمويل  مليـــار   500
الظل يف ق�شنطينـــة

12 بلدية، ومكن هذا  اأجل تج�ضيد م�ضاريع بمناطق الظل في  500 مليار �ضنتيم من  خ�ض�ضت ولية ق�ضنطينة مبلغا يفوق 
المبلغ من تغطية اأزيد من 50 بالمئة من العمليات الم�ضجلة، فيما لم ي�ضمح اإتمام الإجراءات الإدارية بت�ضليم 285 م�ضروعا.

وق��دم اأول اأم���س، الأم��ن الع��ام 
لولية ق�سنطينة، ال�سعيد اآخروف، 
تقري��را ح��ول و�سعي��ة امل�ساريع 
بر�سم برنامج مناطق الظل، خالل 
زيارة م�ست�سار رئي�س اجلمهورية 
م��راد  الظ��ل،  مبناط��ق  واملكل��ف 
اإبراهي��م، لع��دة مناط��ق ببلديات 
يف ق�سنطين��ة الت��ي و�س��ل عدد 
�سكناها اإىل اأزيد من مليون و310 

األف ن�سمة.
واأح�س��ت ولي��ة ق�سنطينة، 206 
منطقة ظل يقطنها 82 األفا و987 
مواطنا، حي��ث ا�ستفادت من 790 
عملي��ة م�سجل��ة كمطل��ب مببل��غ 
اإجمايل يف��وق 800 مليار �سنتيم، 
اأزيد  الولئية  ال�سلط��ات  ومولت 
م��ن 50 باملئة من العمليات، حيث 
بلغ عدد تلك املمولة 456 عملية، 
مببل��غ اإجم��ايل يف��وق 500 مليار 

�سنتيم.  
واأظه��رت الأرق��ام املعرو�سة اأن 
128 عملي��ة منتهي��ة، فيما تبقى 
الأ�سغال جارية على م�ستوى 43 
اأخرى، ويبقى الع��دد الأكرب منها 
يف ط��ور الإج��راءات الإداري��ة اإذ 

و�سل اإىل 285 عملية.
وق�سم��ت ه��ذه العملي��ات عل��ى 
م�ساري��ع خمتلف��ة، حي��ث بلغ��ت 
84 عملية تزوي��د باملياه ال�ساحلة 
و35  للتطه��ر  و95  لل���رب، 
للتزوي��د بالكهرب��اء و37 بالغاز، 
و110 عملي��ة خا�س��ة بالطرقات 
و88 لالإنارة العمومية و5 تخ�س 
مالع��ب جواري��ة وعمليت��ن يف 

اإطار اإجناز مدر�سة واأق�سام.
وزار اأول اأم���س، م�ست�سار رئي�س 
اجلمهورية املكل��ف مبناطق الظل، 
عدة م�ساتي مبختلف البلديات عرب 
اإقلي��م الولية، من اأج��ل معاينة و 
تد�سن م�ساريع لفائدة �سكان هذه 
املناطق، ففي م�ستة الدغرة ببلدية 
زيغ��ود يو�سف، والت��ي ا�ستفادت 
اإط��ار  يف  الطري��ق  تاأهي��ل  م��ن 
امل�ساري��ع امل�سجل��ة مبناطق الظل 
تلق��ى  و2021،   2020 ل�سنت��ي 
مراد جملة م��ن الن�سغالت التي 

طرحها �س��كان البلدية، وتتمحور 
الت��زود  نق���س  ح��ول  اأ�سا�س��ا 
باملي��اه ال�ساحلة لل���رب وانعدام 

الطرقات والتهيئة والبطالة.
و ببني حمي��دان، مت تفقد م�ساريع 
م�سجل��ة يف اإطار مناط��ق الظل، 
وذلك بعدة م�ساتي هي ذراع بني 
وق��اد الت��ي ا�ستف��اد �سكانها من 
م�ساري��ع ال�رف �سحي والتزود 
باملي��اه ال�ساحلة لل���رب والإنارة 
العمومية، وك��ذا م�ستة �سو�ساين 
التي مت ربطه��ا بالإنارة العمومية 

وتاأهيل طرقاتها.
كم��ا مت الوق��وف عل��ى م�ساري��ع 
احلومي��ة  مب�ست��ة  اأي�س��ا  جم�س��دة 
ال�سح��ي  ال���رف  وتخ���س 
لل���رب والإنارة  ال�ساحلة  واملياه 
العمومية، كما برجم��ت م�ساريع 
�رف وتاأهيل طريق بلدي واإنارة 
عمومي��ة يف م�ستة ع��ن احلمراء، 
فا�ستفاد  ال�سف�ساف��ة  مب�ست��ة  اأما 
ال�سكان من م�ساريع الربط باملياه 
وم��ن قاعة ع��الج زودت ب�سيارة 

اإ�سعاف جديدة.
واأح�ست بلدي��ة بني حميدان، 26 
منطق��ة ظ��ل ا�ستف��ادت من 30 
م�روع��ا 12 منه��ا ج�س��د �سن��ة 

الت��ي  امل�ساري��ع  ومتث��ل   ،2020
ا�ستفادت منه��ا البلدية يف ظرف 
�سنتن جمموع م��ا ح�سلت عليه 
يف الع�ر �سن��وات الأخرة، حيث 
اأبدى امل�ست�س��ار ر�ساه التام على 
طريق��ة ت�سير امل�ساري��ع يف هذه 

البلدية.
وتنقل بعدها الوف��د اإىل ابن زياد، 
اإىل عر���س ح��ول  ا�ستم��ع  اأي��ن 
م�ساري��ع مناطق الظ��ل بابن زياد 
وم�سع��ود بوجريو، حي��ث ا�ستفاد 
�س��كان م�ستة تلي��الين عمار من 
م�ساريع تهيئ��ة ح�رية وكهرباء 
اإىل  اإ�ساف��ة  ج��واري،  وملع��ب 
تد�س��ن تزوي��د �سكن��ات بالغاز 
والكهرباء مب�ست��ة ربيعي عي�سى، 
الغ��از  مب��ادة  عائل��ة   47 ورب��ط 

الطبيعي.
واأثن��اء تواج��ده مبختل��ف امل�ساتي 
والقرى، تلقى امل�ست�سار جملة من 
الن�سغالت من طرف ال�سكان، و 
وعد برفعها اإىل رئي�س اجلمهورية، 
الظ��ل  اأن كل مناط��ق  مو�سح��ا 
املح�ساة �ست�ستفي��د من م�ساريع 
تنموي��ة و�سيتم التكفل به��ا اآليا، 
موؤكدا اأن م��ا يوؤجل جت�سيد بع�س 

العمليات هو الغالف املايل.

كما اأو�س��ح املتحدث للم�ستكن، 
اأن الظ��روف الت��ي يعي�سونها هي 
نف�سه��ا مبختلف مناط��ق الظل يف 
الدولة  الأخ��رى، ولكن  الوليات 
تعم��ل ح�سب��ه، على توف��ر مناخ 
منا�س��ب يجع��ل من اأه��ل الريف 
يت�ساوون مع القاطنن يف املدينة، 
وذل��ك بتوف��ر كل ال�روريات 
على غرار املياه والغاز والكهرباء 
العمومي��ة والطرق��ات  والإن��ارة 
واملدار���س وه��ي امل�ساري��ع التي 
خففت من معاناة �سكان الأرياف.

واأكد مّراد اإبراهي��م، اأنه تواجد يف 
مناطق ظل بعدة وليات جماورة، 
ووق��ف عل��ى اأن و�سعي��ة تل��ك 
الواقع��ة بولية ق�سنطينة، مريحة 
ج��دا، م�سيفا اأنه وقف على تكفل 
بان�سغالت  الولئي��ة  ال�سلط��ات 
املواطن��ن كم��ا ينبغ��ي، واأو�سح 
اأن��ه لح��ظ اأن العملي��ات التي مت 
ح�رها ممول��ة بن�سب معتربة جدا 
وه��و م��ا �سيع��ود بالفائ��دة على 
املواطن القاط��ن يف الريف، واعدا 
ب��اأن العملي��ات التنموي��ة مبناطق 
الظ��ل �ستتوا�س��ل به��دف تغير 

اأو�ساع املواطنن نحو الأف�سل.
حاتم/ب

وجدوا اأنف�ضهم دون نقل 

مواطنـــون يخرقـــون احلجر اجلزئـــي ب�شبب الت�شـــوق 
وج��د الع���رات م��ن املواطن��ن 
اأنف�سهم خالل الليايل الأخرة من 
�سه��ر رم�سان، اأنف�سهم دون نقل 
بعد منت�سف الليل بو�سط مدينة 
الإداري��ة  واملقاطع��ة  ق�سنطين��ة 
ب�سب��ب موا�سلتهم  علي منجلي 
ممار�سة الت�سوق بعد �ساعة احلجر 
الأجرة  �سي��ارات  اجلزئي وتوقف 
عن العم��ل، فيما �سج��ل باملدينة 
ازدح��ام م��روري واإقب��ال لالأ�ر 
والأفراد على الت�سوق مع اقرتاب 

عيد الفطر. 
وي�سجل و�س��ط مدينة ق�سنطينة 
للمت�سوق��ن  كب��رة  حركي��ة 
بوقت  الإفط��ار  بعد  واملواطن��ن 
ق�س��ر، حي��ث ق�س��دت الأ���ر 
والأفراد املح��الت من اأجل اقتناء 
حاجي��ات عيد الفط��ر، خ�سو�سا 

الرجالي��ة  املالب���س  حم��الت 
ال�ّسوق  ع��ن  ف�سال  والن�سائي��ة، 
له��ا  خ�س�س��ت  الت��ي  املوؤقت��ة 
مربعات عل��ى م�ستوى الر�سيف 
املح��اذي حلديق��ة "اب��ن نا���ر". 
وت�سه��د املدينة ازدحام��ا مروريا 
كب��را خالل الف��رتة الليلية، على 
غ��رار م��ا ي�سجل بج���ر �سيدي 
را�س��د ال��ذي عرف م��رور اأعداد 
معتربة من املركبات والأ�سخا�س 
املدينة،  املتوافدي��ن على و�س��ط 
ال�س��وارع  ف�سال ع��ن طرق��ات 
الرئي�سي��ة، مثل �س��ارع بلوزداد؛ 
كما اأف��رز الأمر انت�س��ارا حلظائر 
امل�ساح��ات  خمتل��ف  يف  الرك��ن 
املتاح��ة، ف�سال عن ع��ودة ن�ساط 
الباع��ة الفو�سوي��ن عند مدخل 
ديدو�س  ب�س��ارع  القدمية  املدين��ة 

مراد ورحبة اجلمال وغرها.  
وق��د انتع���س ن�س��اط �سي��ارات 
املذكورة  الف��رتة  الأج��رة خ��الل 
اإىل غاية ح��وايل احلادي��ة ع�رة 
والن�س��ف عندما اأخذت مركبات 
الناقل��ن تختف��ي ب�رع��ة، ليجد 
الع���رات م��ن املواطن��ن، م��ن 
بينه��م اأ�ر مع اأطفاله��ا، اأنف�سهم 
دون نق��ل يف خمتل��ف املحطات، 
اإىل  كث��رون  ا�سط��ر  ح��ن  يف 
ال�سر عل��ى الأقدام للع��ودة اإىل 
منازلهم الت��ي ل تبعد اإل ب�سعة 
كيلوم��رتات ع��ن املدين��ة، مثلما 
"ال�سايل"،  عل��ى طري��ق  لحظنا 
كما رفع اآخرون اأيديهم ل�ستيقاف 
�سائقي املركب��ات من اأجل الظفر 
بتو�سيلة اإىل اأق��رب مكان ممكن 
م��ن منازله��م. ويوا�س��ل بع�س 

الناقلن غ��ر ال�رعين "الفرود" 
العم��ل بعد منت�س��ف الليل لكن 
لوقت ق�س��ر، يف حن مل يتمكن 
ال�سائق��ون العاديون م��ن احرتام 
توقيت بداية احلجر اجلزئي الليلي 
ب�سبب الزدحام املروري وتاأخرهم 

باملدينة.  
وتع��رف التجمع��ات الكربى من 
الإدارية عل��ي منجلي  املقاطع��ة 
نف���س الو�سعية خ��الل الفرتات 
الليلي��ة من الأي��ام الأخرة، حيث 
الت�س��وق  ف�س��اءات  �سه��دت 
اإقب��ال كبرا م��ن ط��رف الأفراد 
والأ���ر من اأجل اقتن��اء حاجيات 
دون  واملالب���س،  الفط��ر  عي��د 
اكرتاث لتج��اوز التوقيت ل�ساعة 
احلج��ر اجلزئي م��ا ت�سبب يف بقاء 
الكثري��ن دون و�سائ��ل نقل بعد 

اللي��ل، وحتى �سيارات  منت�سف 
الناقلن غ��ر ال�رعين "الفرود" 
تغادر على اإثر بداية احلجر بوقت 
ق�سر، اإذ يتخ��وف اأ�سحابها من 
القانونية،  تعر�سه��م للعقوب��ات 
مثلما وق��ع ليل��ة اأول اأم�س على 
ال�سي��ارات  موق��ف  م�ست��وى 
بالوحدة اجلوارية 7؛ غر بعيد عن 
مركزين جتارين كبرين، اأين ظل 
اأفراد ح��وايل 20 اأ�رة متجمعن 
منذ حوايل منت�سف الليل والربع 
اإىل اأن قارب��ت ال�ساع��ة الواح��دة 
�سباحا، ثم ا�سط��روا اإىل امل�سي، 
رغم اأن من��ازل الكثرين تقع يف 
اأماكن بعيدة بعل��ي منجلي، مثل 

الوحدات 17 و18 و19.
ويع��ود تاأخ��ر العائ��الت بح�سب 
م��ا اأكده لن��ا مواطن��ون من علي 

منجل��ي، اإىل ا�ستم��رار اأ�سحاب 
املحالت يف ممار�سة ن�ساطهم اإىل 
غاية توقيت احلجر اجلزئي اأو بعده، 
ما يجع��ل املت�سوق��ن يوا�سلون 
جتوالهم، يف حن تتوقف �سيارات 
الناقلن بداية م��ن حوايل احلادية 
ع���رة والن�س��ف ع��ن العم��ل، 
ذل��ك  بع��د  املت�سوق��ون  ليقاب��ل 
النق��ل. وت�سهد  بانع��دام و�سائل 
عل��ي منجل��ي اختناق��ا مروري��ا 
�سدي��دا يف الفرتة الليلي��ة اأي�سا، 
بينما يوا�سل الكثر من ال�سكان، 
ال�سب��اب،  فئ��ة  م��ن  خ�سو�س��ا 
ال�سهر يف ال�س��وارع بالقرب من 
عماراتهم غ��ر مكرتثن لتوقيت 
بداية احلج��ر اجلزئ��ي اإىل اأوقات 

متاأخرة. 
�شامي.ح

ك�ضفت عنها الوكالة املحلية لل�ضندوق

تقنية التعرف على الوجه 
لتحيني ملفات املتقاعدين 

ال�سن��دوق  اأم���س،  ك�س��ف 
بولي��ة  للتقاع��د  الوطن��ي 
اإدراج تقني��ة  ق�سنطين��ة ع��ن 
الوجه  تقا�سي��م  التعرف عل��ى 
م��ن اأج��ل رف��ع عن��اء التنقل 
املعا�س��ات  اأ�سح��اب  عل��ى 
لتق��دمي �سه��ادة احلي��اة، ف�سال 
اإلكرتوني��ة  بواب��ات  ع��ن 
ل�ستخراج عدة وثائق وف�ساء 
م��ن  وغره��ا  للم�ستخدم��ن 

اخلدمات الرقمية. 
واأف��اد املكل��ف بالت�سال على 
املحلي��ة  الوكال��ة  م�ست��وى 
لل�سن��دوق الوطن��ي للتقاعد، 
يف  بوزنزان��ة،  الدي��ن  عم��اد 
تقني��ة  اأن  للن���ر،  ت�ري��ح 
التع��رف ع��رب تقا�سي��م الوجه 
تعترب واحدة من اأكرث التقنيات 
امل�ستخدم��ة واملتكيف��ة عل��ى 
نط��اق وا�س��ع، حي��ث ت�سم��ح 
م��ن  الكث��ر  با�ستغ��الل 
املعلوم��ات ع��ن املتقاع��د من 
خ��الل تطبي��ق تقني��ات مث��ل 
تو�سي��ع العن وعظ��ام الأنف 
والذق��ن  والأذن  وال�سف��ة 
وغرها، يف ح��ن اأ�سار اإىل اأن 
التقنية املذك��ورة �ست�ساهم يف 
املعا�سات من  اأ�سح��اب  اإعفاء 
ال��وكالت  اإىل  عن��اء التنق��ل 
املحلية وجتنب الوقف التلقائي 
للمعا�سات بالن�سبة للمتاأخرين 
لتحين  القان��وين  الأج��ل  عن 
احلياة،  �سه��ادة  بتقدمي  ملفاتهم 
ف�سال ع��ن حتدي��ث �سجالت 

املتقاعدين اآنيا. 
اأن  امل�س��در  نف���س  واأ�س��اف 
جدي��دة  املذك��ورة  التقني��ة 
وت�سته��دف تقريب الإدارة من 
املتقاعدي��ن، فيم��ا ذك��ر لنا اأن 
ال�سن��دوق و�س��ع جمموع��ة 
من اخلدم��ات الرقمية الأخرى 
تطبي��ق  مث��ل  اخلدم��ة  حي��ز 
اأي�س��ا  امل�سم��ى  "تقاع��دي"، 
مت  ال��ذي   ،"Retraite DZ"
تطوي��ره وحتديث��ه يف ن�سخ��ة 
للمتقاعدي��ن  ليتي��ح  جدي��دة 
والعمال الطالع على خمتلف 
املعلومات اجلدي��دة، مثل دليل 
لفه��م نظام التقاع��د و�روط 
املعا���س  وح�س��اب  الدف��ع 

ال��وكالت  عناوي��ن  ودلي��ل 
املحلي��ة لل�سن��دوق الوطن��ي 
للتقاعد، واأماكن تواجد مراكز 
ال�ستقبال والتوجيه، كما اأ�سار 
اإىل اأنه يت�سمن خدمة امل�ساعدة 
ي�ستطي��ع  اأي  الجتماعي��ة؛ 
املتقاعد طل��ب ال�ستفادة منها 
من خ��الل ملء من��وذج �سامل 
و�سه��ل لال�ستخ��دام ويوج��ه 
الطلب بعد ذلك ب�سكل تلقائي 

اإىل الوكالة املحلية. 
من جه��ة اأخرى، اأك��د حمدثنا 
ي�ستطيع��ون  املتقاعدي��ن  اأن 
وثائ��ق  ع��دة  ا�ستخ��راج 
الإلكرتوني��ة  البواب��ة  ع��رب 
"ف�س��اء املتقاع��د"، وامل�سم��اة 
ذك��ر  حي��ث   ،""E-retraite
منه��ا �سهادة املعا���س ومتابعة 
طل��ب الإحال��ة عل��ى التقاعد 
امل��ودع اإلكرتوني��ا م��ن طرف 
اأرباب العمل وخمتلف الوثائق 
الأخ��رى مث��ل �سه��ادة الدخل 
وع��دم  التح�سي��ل  و�سه��ادة 
التح�سي��ل، كم��ا تتوف��ر فيها 
معلوم��ات اأخرى. واأ�سار نف�س 
ف�س��اء  وج��ود  اإىل  امل�س��در 
لفائدة  املخ�س���س  امل�ستخ��دم 
اأرب��اب العم��ل، حي��ث ينق�سم 
اإىل جزء خا�س با�ستمارة طلب 
احل�سول عل��ى التقاعد، وق�سم 
ثان خا�س مبتابعة ملف التقاعد 

من القبول اإىل الت�سفية. 
اأن��ه  امل�س��در  نف���س  ونب��ه 
خدم��ة  عل��ى  العتم��اد  يت��م 
الق�س��رة  الر�سائ��ل  اإر�س��ال 
العرائ���س  ت�سي��ر  وتطبي��ق 
العملي��ة  تاأت��ي  فيم��ا  اأي�س��ا، 
اإ�سرتاتيجي��ة وزارة  اإط��ار  يف 
العم��ل والت�سغي��ل وال�سمان 
رقمن��ت  الت��ي  الجتماع��ي 
اأربع��ن اإج��راء اإداري��ا مرتبطا 
القت�سادي��ة  بالن�ساط��ات 
للرتخي���س، حي��ث  اخلا�سع��ة 
دخ��ل واح��د وثالث��ون منه��ا 
اخلدمة وم��ا زالت ت�سعة اأخرى 
يف مرحل��ة التجري��ب، يف حن 
يتوف��ر القطاع عل��ى اأكرث من 
118 خدم��ة اإلكرتوني��ة تقدم 

عرب اأكرث من 35 من�سة. 
�شامي.ح
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املمثل و ال�ضيناري�ضت حمزة حممد  ف�ضيل للن�ضر

80 باملئة من املخرجني ال يستشريون  كتاب السيناريو
يرى الممثل التلفزيوني و الم�ضرحي و ال�ضيناري�ضت حمزة محمد ف�ضل اأن الكثير من ممثلي الم�ضرح لم ينالوا حظهم في التلفزيون ، بالمقابل 
يحظى الكثير من  الموؤثرين على  مواقع التوا�ضل الجتماعي  باأدوار البطولة  ، بعدما طغى الفكر التجاري  لدى المخرجين و المنتجين على 

الجانب الفني .

 و يف حوار جمعه بالن�رص اعترب  ال�سيناري�ست 
حمم��د حمزة ف�سيل ، اأنه توجد ن�سو�ص جيدة 
تتحول اإىل اأعمال هزيلة اأو فا�سلة عند اإخراجها، 
لعدة عوام��ل اأبرزها، عدم اإ���رصاك الكاتب يف 
مراح��ل الإخ��راج ب�سب��ب ت�سل��ط الكثري من 

املخرجني ، و عدم تقبلهم للراأي الأخر.   
كتابتــك   ظــروف  عــن  بدايــة  .حدثنــا 

ل�ضيناريو ال�ضل�ضلة الفكاهية فالباطيما؟
- الكتاب��ة كانت يف وقت ق�س��ري جدا مل يتعد  
ال�سه��ر ، بطل��ب من املخ��رج اأحم��د ريا�ص و 
كان��ت الفكرة ه��ي كتابة �سيناري��و فكاهي ل 
تتخط��ى احللقة الع�رص دقائ��ق ، و تكون عبارة 
ع��ن ق�س���ص منف�سلة ب��ني �سق��ق العمارة و 
�سخ�سي��ات خمتلف��ة تقطن امل��كان و حتدث 
بينه��م احت��كاكات يومية  يف حي��ز �سيق بني 
الأبواب، و بناء ال�سخ�سيات كان  نتيجة عمل 
م�س��رك  رفق��ة املخرج و منت��ج العمل حممد 
ريا���ص و املخ��رج امل�رصحي حمي��د عا�سوري، 

و يف ظرف وجي��ز اكتملت 
مالم��ح ال�سيناريو بعدها 
الختيارات  ف��رة  با�رصنا 
ثم انطلقنا يف ت�سوير 15 

حلقة.
.بعد عر�ــض كل احللقات، 

هــل تطابقت الأفــكار التي كتبتهــا مع ما 
ج�ضده املمثلون و املخرج؟

- نع��م و اإىل ح��د بعي��د خا�س��ة اأنن��ي رافقت 
كل مراحل العم��ل من الكتاب��ة اإىل الت�سوير 
و�سول اإىل الركيب ، و كان يل �رصح اخلطوط 
العري�سة للفكرة اأما النظرة الإخراجية فكانت 
ملحم��د ريا���ص و عملن��ا بجد كب��ري يوميا يف 
�سب��اق مع الزم��ن ليكون العم��ل جاهزا للبث، 
و ق��د متكنا من ت�سوي��ر 15 حلقة فقط ل�سيق 
الوق��ت، و  احلم��د لله مت الت�سوي��ر يف ظروف 
ممتعة، بطريقة خمتلف��ة عما  �ساهدناه من قبل، 

كما مت الهتمام كثريا بالإخراج و الديكور.
. هناك مــن انتقــد ال�ضل�ضــلة الفكاهية و 
قــال اأن فيهــا الكثري من الغمو�ــض ، ما هو 

ردك؟
-حقيقة هذا احلكم كان م��ع بداية عر�ص اأوىل 
احللقات ، لكن م��ن تابعوا كل احللقات اأدركوا 

املغ��زى و ت�سل�سل الق�س�ص من حلقة لأخرى، 
و ل ميك��ن لأي عم��ل اأو �سيناريو اأن يخلو من 
الغمو���ص و الت�سوي��ق ، و احلم��د لل��ه تلقينا 
الكثري من  ال�سكر و الثناء بعد نهاية  ال�سل�سلة  
و بع�ص املتابع��ني اأعجبوا بتقنيات الت�سوير و 
كذا حبكة الق�سة كن��وع جديد ملا األفوه �سابقا 

يف الأعمال الفكاهية.
. الكثري من ال�ضيناريوهات اجليدة تظلم 

اإخراجيا ، ما راأيك؟
-نع��م ، هذا يح�س��ل لالأ�سف كث��ريا و حتديدا 
اإذا مل ميتل��ك املخ��رج النظ��رة الفني��ة و يعجز 
ع��ن  التوظي��ف  اجلي��د لتناق�س��ات الن�ص و 
اللع��ب على  عن���رص الت�سوي��ق، و اأهم �سيء 
ع��دم التن�سيق م��ع كاتب ال�سيناري��و يف بناء 
امل�ساه��د و الإ�رصاف عل��ى املمثلني يف جت�سيد 

ال�سخ�سيات.
كاتــب  ح�ضــور  اأن   كالمــك  مــن  نفهــم   .
ال�ضــيناريو  يف بالطو الت�ضــوير  �ضروري   
يف  بــه   معمــول  هــذا  هــل 

امليدان؟
عل��ى  و   ، اإجب��اري  ه��و   -
م��ع  اجللو���ص  خم��رج  كل 
بداي��ة  عن��د  ال�سيناري�س��ت 
الت�سوي��ر  و الت�س��اور قبل اتخاذ 
الق��رارات ،  فكما للمخ��رج  قدرات من ناحية 
الت�سوير و اآليات توظيف التقنيات ، فللكاتب 
نظرت��ه يف اختي��ار و اإ�سق��اط ال�سخ�سيات و 
ر�س��م املالم��ح و كيفية  جت�سيد ال��دور ، لكن 
لالأ�س��ف يف اجلزائر 80 باملئ��ة من املخرجني ل 
ي�رصك��ون الكت��اب معهم عن��د جت�سيد  عمل 
تلفزي��وين ، ب��ل اأحيان��ا تكون العالق��ة بينهم 
مت�سنج��ة و  الكث��ري من املخرج��ني يفر�سون 
طريق��ة عملهم و اأرائهم على اجلميع ، حتى يف 
اختيار املمثلني التي تعد نقطة مهمة لنجاح اأي 
عم��ل و تتطلب م�س��ورة و تعاونا بني الكاتب 

و املخرج.
و لالأ�س��ف حت��ى اختي��ار املمثل��ني و توزي��ع 
الأدوار يت��م بعي��دا ع��ن اأع��ني ال�سيناري�ست، 
عن طري��ق املح�سوبية و العالقات ال�سخ�سية 
دون الأخذ بالكفاءة و املهنية، وهو اأحد اأ�سباب 
احت��كار بع�ص الوجوه الفني��ة للم�سهد الفني 
و م�ساهدته��م  يف اأك��ر من عم��ل يف مو�سم 

واحد ، كم��ا اأنها وراء ح�رص بع�ص املمثلني يف 
نف�ص الأدوار النمطية ، و غياب التجديد و فتح 
املجال اأمام املمثل��ني و املواهب  اجلديدة خا�سة 
م��ن امل�رصح ، و غالبا م��ا ي�ستثنى ممثل امل�رصح 

من امل�ساركة يف الكا�ستينج. 
. هــل نفهــم من هــذا اأن املمثل امل�ضــرحي 
مهم�ــض مــن قبل املخــرج التلفزيــوين ، و 
الكثــري من الكفــاءات التمثيليــة مل تنل 

حظها يف الظهور على ال�ضا�ضة؟
- نع��م الكثري من املمثلني امل�رصحيني املوهوبني 
و ذوي اخلربة حرم��وا من حقهم يف التلفزيون، 
و منه��م من حظ��ي بهذه الفر�سة بع��د 20 اأو 
30 �سن��ة من التمر���ص على اخل�سب��ة، ب�سبب 
املح�سوبية من جهة و غياب ثقافة الذهاب اإىل 

للك�سف  املخرجني  لدى  امل�رصح 
و التنقيب ع��ن املواهب ، فالكثري 

منه��م غ��ري معروفني ،  و م��ن نالوا 
حظ  الظه��ور يف التلفزيون كان 

ذل��ك   حم�ص ال�سدفة  بعد 
متر���ص طويل على الركح 

و الأمثل��ة كث��رية ، و 
ه��ذا ح�س��ب راأي��ي 

خ��ط كب��ري فف��ي 
الرائ��دة  ال��دول 
ال�سناع��ة  يف 
ال�سينمائي��ة و 
ني��ة  يو لتلفز ا
كل جنومهم هم 

اأبناء امل�رصح .
مــن  الكثــري  حتــول   .

من�ضــات  علــى  املوؤثريــن 
التوا�ضل الجتماعي اإىل جنوم �ضف اأول 

يف التلفزيون ، ما راأيك؟
-هي ظاه��رة �سلبية ، فلي�ص م��ن الطبيعي اأن 
متن��ح �سخ�سا مبتدئ��ا اأو موهوب��ا دور بطولة 
و تق�س��ي ممثال له خربة طويل��ة اأو متنحه دورا 
ثانويا ، بحجة اأن  الأول له اأرقام متابعة كبرية، 
فرنى طغي��ان اجلان��ب التجاري عل��ى اجلانب 
الفن��ي  لك��ن لالأ�سف ه��ذا ما ه��و معمول به 
موؤخ��را و اأكر من هذا هن��اك ا�ست�سهال كبري 
يف منح لقب النجم لأي �سخ�ص ي�سنع احلدث 

على مواقع التوا�سل الجتماعي . 
و ب�سب��ب ه��ذه الظاه��رة الكث��ري م��ن املمثلني 
اأ�سبحوا عر�س��ة للتهمي�ص ، و يف حال منحهم 
دورا اإىل جان��ب جن��وم ال�سو�س��ل ميدي��ا فه��م 
يجدون �سعوبات كبرية يف العمل معهم لأنهم 
ب��ال خ��ربة اأو تكوين، ه��ذا ل يعن��ي اأنني �سد 
هوؤلء لكن علين��ا اأن مننح لكل �سخ�ص مكانته 

احلقيقية.
امل�ضــرح  موؤ�ض�ضــة  جنحــت  حقيقــة  .هــل 
يف ا�ضــرجاع جمهورهــا بعــد �ضــنوات من 

القطيعة؟
- اأنا اأخالف هذا الطرح ، امل�رصح مل ي�سرجع بعد 
جمه��وره اإل يف بع�ص املنا�سب��ات التي جتتمع 
فيها عدة ظ��روف حتفز اجلمه��ور على ح�سور 

العرو�ص و ال�ستمتاع بها.

امل�رصح يع��رف ركودا كبريا، 
املحت�سم��ة  الع��ودة  رغ��م 
ال�سن��وات الأخ��رية غ��ري اأن 
اأزمة كورونا قد اأعادتنا لنقطة ال�سفر و خ�رصنا 
م��ا كان موجودا م��ن جمهور ، و الي��وم ع�ساق 
امل�رصح هم فئة حمدودة ، و ح�سب راأيي فاإن عدم 
توفر  الكثري من العوامل و الأطراف وراء غياب 
اجلمهور عن العرو�ص املقدمة ، فقبل برجمة اأي 
عر���ص يف اأي ولية يجب مراع��اة عدة عوامل 
متعلقة باجلمهور م��ن  اختيار التوقيت املنا�سب  
و توف��ري و�سائل النقل ، و جتنيد كل املوؤ�س�سات 
ذات ال�سل��ة م��ن بلدي��ة ومديرية النق��ل ، لأن 
املواط��ن ل ميكنه اأن يتنقل مل�ساهدة م�رصحية يف 
ظ��ل غياب  اأو انعدام النق��ل اأو الأمن ، فهو كل 

متكامل ل ميكن اإغفال اأي حلقة.
.ما هي م�ضاريعك بعد رم�ضان؟

-يف ح��ال منحن��ا التلفزيون اجلزائ��ري املوافقة 
لت�سوي��ر  �سل�سل��ة » علي عالوة عل��وان« مع 
املخرج اأحمد ريا�ص �ساأكون �سمن فريق العمل 
م��ع العلم اأن ال�سيناريو م��ن كتابتي ، حيث كان 
من املقرر ت�سويره  قبل �سهر رم�سان  ليعر�ص 
على اإحدى قن��وات التلفزي��ون اجلزائري خالل 
ال�سه��ر الف�سيل،  بعدم��ا منحتنا جلن��ة القراءة 
املوافق��ة، لك��ن لظروف غ��ري معلوم��ة ل نزال 
ننتظ��ر ال�سوء الأخ���رص، لأبا���رص بعدها كتابة 
اجل��زء الثاين لنف�ص ال�سل�سل��ة ، لأن نهاية اجلزء 

الأول مفتوحة.                     
                  و.ع

موضة الطهي على 
الفحم تحيي االهتمام 

بأفران المخابز
 ين��در ج��دا اأن ل تتوفر بيوت اأه��ل املدينة، 
عل��ى فرن غ��از اأو كهرباء كب��ري اأو �سغري، 
م��ع ذلك تع��رف ال�س��وارع والأزق��ة قبيل 
عي��د الفطر،ن�ساطا متزاي��دا حلركة �سيدات 
و مراهق��ني و حت��ى اأطف��ال، يحمل��ون بني 
اأيديهم �سواين و قوالب احللويات التقليدية 
الق�سنطيني��ة، فتح�س��ريات العيد  و اأجواوؤه 
عموما ل تكتم��ل يف نظر هوؤلء، اإل باإعداد 
�سنف حلوى معني يف قالب كبري بطول مر 
عل��ى الأق��ل، للح�سول عل��ى كمية تكفي 
�س��كان البي��ت و زواره خ��الل العي��د، وقد 
جرت الع��ادة اأن يطهى القال��ب داخل اأفران 
املخاب��ز، خ�سو�س��ا احلجرية لأنه��ا  حتافظ 

على الرائح��ة و على ه�سا�س��ة احللوى كما 
اأنها اأكرب واأقدر على ا�ستيعاب حجمه. 

وبالرغ��م م��ن اأن ع��ادة الطه��ي يف املخبزة 
تراجع��ت نوعا م��ا لأ�سب��اب عدي��دة بينها 
توفر التكنولوجيا و�سعف القدرة ال�رصائية 
للمواط��ن، اإل اأن الكثري م��ن الق�سنطينيني 
عادوا موؤخ��را اإىل الهتمام باأف��ران احلجارة 
القدمي��ة وذلك مع عودة مو�سة الطهي على 
الفحم يف كثري من املطاعم، حيث يروج عرب 
في�سب��وك و ان�ستغ��رام، لكل م��ا يطهى يف 
اأف��ران احلج��ارة و يقدم على اأن��ه األذ و اأكر 
ن�سج��ا، حتى اأن هناك م��الك مطاعم اهتدوا 
اإىل تغليف اأفران الغاز الكبرية و املدجمة يف 
اجلدران، بالأجر الأحم��ر ال�سغري للح�سول 
عل��ى نف���ص النتائ��ج م��ن حي��ث الرائح��ة 

والن�سج.

السر في تقنية البناء
الن�رص، تنقلت بني عدد من املخابز بق�سنطينة 
واأحياء جماورة للوق��وف على التح�سريات 
اخلا�س��ة بالعيد، وق��د مل�سنا اإقب��ال متزايدا 

عل��ى املخابز ول��دى �سوؤالنا البع���ص، قالوا 
باأنه��م ا�ستاق��وا لأج��واء العي��د و لذكريات 
الزمن اجلميل، حي��ث اأخربنا الهادي، موظف 
باخلزين��ة العمومي��ة، التقين��اه قبالة خمبزة   
» جن��ان الزيت��ون«، ب��ذات احل��ي املع��روف 
بكوحي��ل خل�رص، باأنه ي�ستمتع بكل تف�سيل 
يخ�ص حت�سري حلوى » املقرود« يف البيت، و 
ينتظر �سنويا حلظة نق��ل القالب اإىل املخبزة 
م�س��اء، و احل�س��ول عل��ى تل��ك الق�سا�سة 
ال�سغرية التي حتم��ل رقم ت�سجيل، لأن كل 
هذه التفا�سيل على ب�ساطتها تذكره بوالدته 
وبطفولته بح��ي �سيدي مربوك و » بكو�سة 
بوجمع��ة«، اأما  بوزيد، ال��ذي قابلناه  مبخبزة  
عم��ي اله��ادي يف » ال�سارع« قبال��ة زاوية 
عب��د الرحم��ان ب�ست��ارزي، بو�س��ط املدينة 
فق��ال، باأن��ه طلق ه��ذه العادة من��ذ �سنوات 
وكان ي��رك لزوجته مهم��ة حت�سري احللوى 

يف املنزل، لكنه ق��رر هذا املو�سم العودة اإىل 
اأجواء العيد القدمية و اأ�رص على نقل �سينية 
» البقالوة« اإىل املخبزة لي�ستم عبق الأ�سالة 
و يعي�ص جم��ددا جتربة الطفول��ة واملراهقة، 
مواطنون اآخرون ذكرونا مبخابز عديدة متيزها 
الأف��ران احلجرية على غ��رار » كو�سة عمي 
علي  طيار«  ب��الري دو �سوفايل و  كو�سة 

»بوغريدة » و » بوفنارة« باحلي القدمي.
دخلنا خمبزة جنان الزيتون، و قد �سد انتباهنا 
العدد الكب��ري لقوالب و �س��واين احللويات 
من » مقرود وكروكي و بقالوة و قطايف«، 
كان��ت مو�سوعة ف��وق بع�سها و كل قالب 
حمدد بق�سا�سة عليها رقم معني، اأما احلرارة 
في�سع��ب ج��دا حتملها، وال�سب��ب هو لهيب 
الفرن احلج��ري القدمي املغطى بالآجر الأحمر 
و الذي يزيد عم��ره عن 63�سنة، كما اأخربنا 
عمي حمم��د �ساحلي، وهو اأق��دم خباز فيها 
، ق��ال باأن م��ا بقي موجودا من ه��ذه الأفران 
يف ق�سنطين��ة، قليل جدا ولذلك فاإن خمبزته 
تع��د قبلة اأوىل ل��كل حمب��ي الأ�سالة، ممن 
يدرك��ون الفرق يف جودة الطهي بينها وبني 

اأجهزة الغاز والكهرب��اء، ف�رصها يكمن كما 
اأو�س��ح، يف هند�ستها وطريق��ة بنائها التي 
تعتمد على تقنيات بناء الأهرامات امل�رصية، 
اأي ا�ستخ��دام اأ�سلوب الدعم بوا�سطة الرمل 
ومن ث��م التفري��غ اخلارجي وه��و حتديدا ما 
ي�ساع��د على �سمان توزي��ع مثايل للحرارة 
بن�س��ج  ي�سم��ح  ب�س��كل  الف��رن،  داخ��ل 
املخبوزات يف وقت وجيز و بطريقة اأف�سل، 
ميكن معها اأن ت�ستم��ر ه�سا�سة احللوى مثال 
مل��دة طويلة، يف حني تت�سلب احللويات التي 

تطهى يف الأفران احلديثة �رصيعا.
 حمدثنا قال، باأن هذه الأفران التي ت�سع اأحيانا 
لقراب��ة 30 قالبا، اأ�سبحت نادرة جدا لأن من 
يجيدون بنائها يعدون على اأ�سابع اليد، كما 
اأن اأغلبها جهزت بالغاز ومل تعد تعمل على 
الفحم كما يف ال�سابق،  علما اأن الطهي فيها 
عملية تتطلب الكثري م��ن احلر�ص واملتابعة 

و ل ميكن اأن تتم اإل على يد خبري متمر�ص.

أسرار متوارثة و حيل 
وليدة الخبرة

اخلب��از، ق��ال ب��اأن الطهي يف ف��رن احلجارة، 
يحتك��م لبع�ص القوان��ني و ي�ستوجب دراية 

ببع�ص احلي��ل، وهي خ��ربة يكت�سبها اخلباز 
م��ع مرور ال�سن��وات، في�سب��ح بذلك قادرا 
عل��ى متييز اأنواع الدقيق اأو الفرينة من خالل 
�سم��ك قطع��ة احللوى و متا�سكه��ا ، ويعرف 
اأية درجة منا�سبة لطه��ي املقرود للح�سول 
اإما على ل��ون ذهبي اأو مائ��ل لالحمرار، اأما 
البقالوة فيف�سلها الكثريون بلون م�سم�سي 
ذهبي كما عرب، وطهيها دقيق و يعتمد على 
التقدي��ر اجليد لعدد طبق��ات العجني و مدى 
حاجته��ا للبقاء اأطول يف الفرن، كما يجب اأن 
يعرف اخلباز كذل��ك، اإن كانت ن�سبة ال�سمن 
فيها كبرية، ليحدد الطريقة الأن�سب لطهيها  
فق��د يك��ون من ال���رصوري اأحيان��ا تغليف 
ال�سينية بورق اجلرائد كي ل حترق احللوى 

من الأعلى قبل اأن تن�سج من الأ�سفل.
اأم��ا حتدي��د ن�سبة الع�س��ل املنا�سب��ة لتحلية 
البق��الوة، فريجع للخربة كما ق��ال حمدثنا، 
م�س��ريا اإىل اأنه تعلم اأ�س��ول احلرفة على يد 
�سانع حلوي��ات حمرف، فالبق��الوة كثرية 
ال�سم��ن ل ت�سفط كثريا م��ن الع�سل، حيث 
يتطلب كل كيل��و ون�سف من ال�سمن نف�ص 
القدر من الع�سل، علما اأن احل�سو الذي يكر 
فيه الف��ول ال�س��وداين، ل ي�ستهل��ك كمية 
ع�سل كبرية، عك�ص احل�سو املكون من اللوز 

و اجلوز.
 وعن اأ�سع��ار الطهي، قال عمي بو الودنني، 
وه��و خباز اآخ��ر، باأنها ت��راوح بني 100دج 
اإىل600دج ، ح�س��ب حج��م القال��ب و ن��وع 
احلل��وى، م�سيف��ا اأن هناك ع��ودة لالهتمام 
مقارن��ة  ال�سن��ة  ه��ذه  املخاب��ز  بخدم��ات 
بال�سنوات املا�سي��ة، التي غابت خاللها هذه 
العادة لدرجة اأن اأفرانا كثرية اأهملت و تخلى 
عنها مالكها بعدما جه��زوا خمابزهم باأفران 

حديثة اأكر �رصعة واأقل جهدا.    

الترحيالت لم تقض  على 
عادات العيد في المدينة

زرنا خالل جولتنا فرنا اآخر يق�سده الكثريون 
و ي�سته��ر بقدمه و بج��ودة خمبوزاته، وهو 

ف��رن »خمبزة �سع��د الله« بح��ي الأمري عبد 
الق��ادر، وهناك اأخربنا عمي  ال�رصيف، باأن له 
زبائن اأوفياء مل يطلقوا عادة طهي حلوياتهم 
يف فرن��ه من��ذ �سنوات عديد متت��د اإىل غاية 
1968، موؤك��دا باأن الرحيالت املكثفة التي 
�سهده��ا احلي طيل��ة ال�سن��وات املا�سية مل 
ت�رصق منه زبائنه رغم تراجع عددهم، فكثري 
من الأوفي��اء يق�سدونه من ال�سواحي على 
غ��رار علي منجل��ي و ما�سيني�سا، لأن فرحة 
العي��د ل تكتمل ح�سبهم اإل بزيارته وبحمل 
قوال��ب احلل��وى اإىل خمبزت��ه، اأي��ن تطهى 
بطريقت��ني اإما يف فرن كهربائ��ي حديث، اأو 
يف الف��رن احلجري القدمي، ال��ذي �سادف اأن 

وجدناه مغلقا يوم زيارتنا.
 �ساألن��ا عم��ي ال�رصيف عن �سب��ب توقيفه، 
فق��ال باأن��ه ا�سط��ر اإىل ذلك كون��ه اأ�سبح 
غري ق��ادر على العمل علي��ه، باملقابل يفتقر 
اخلبازون ال�سباب للخ��ربة يف ت�سغيله، كما 
اأن اإ�سعال��ه ي�ستوجب جتمي��ع عدد معني من 
قوال��ب و�س��واين احلل��وى قد يزي��د  اأحيانا 
ع��ن 35 قالب��ا، و ذل��ك لأن �س��د الفراغات 
ي�سم��ن ن�سجا اأف�سل للمخب��وزات، و لأن 
الطلب تراجع موؤخرا و عدد الزبائن قل، فقد 
اأ�سبح من النادر جدا ا�ستخدامه، كما اأخربنا، 
موؤك��دا، باأن ه��ذا ل ينفي اهتم��ام الكثريين 
به، حتى اأن بع�ص م��ن يزورون خمبزته يف 
فرات الأعياد ي�رصون على طهي حلوياتهم 

داخله.
 وع��ن اأ�رصار جناح عملي��ة الطهي يف الفرن 
احلج��ري و �رص تلك الأل��وان املدرو�سة التي 
تكت�سيه��ا احللوي��ات بعد طهيه��ا فيه، قال 
حمدثنا، ب��اأن لالأمر عالقة باخل��ربة، ومبعرفة 
درج��ات احل��رارة املنا�سب��ة ل��كل ن��وع من 
احلل��وى فالغريبي��ة مث��ال تن�س��ج �رصيع��ا 
وعلى حرارة منخف�س��ة، اأما طهي البقالوة 
فيتطل��ب حرارة متو�سط��ة، وكذلك املقرود 
و الكروكي وهما اأك��ر �سنفني يح�رصهما 
الزبائ��ن نظ��را ل�سع��ف تكلفتهم��ا مقارنة 
بالأ�سناف كثرية املك�رصات.            هدى طابي

 روبــورتـاج

هدى طابي 

خبازون يحتفظون باأ�ضرارها ومواطنون يتنقلون لأجلها            

 احلنني يشعل أفران احلجارة جمددا  
يف خمابز قسنطينة 

تنتع�ض ذاكرة الكثيرين مع اقتراب العيد، و تعود اإلى اأذهانهم �ضور الطفولة التي ترتبط برحلة الذهاب والعودة من واإلى المخابز اأين تطهى الحلويات التقليدية، داخل اأفران حجرية قديمة، 
تف�ضلها ال�ضيدات على  اأفران الكهرباء الحديثة، لأجل جودة مخبوزاتها التي ترعاها اأيادي خبازين يحتفظون باأ�ضرار و حيل ت�ضمن وحدها الح�ضول على نتيجة مثالية �ضواء تعلق الأمر بقالب 

»المقرود الذهبي« اأو �ضينية »البقالوة م�ضم�ضية اللون«، ولعل هذا الحنين اإلى الزمن الجميل هو ما اأعاد الكثير من المواطنين اإلى هذه المخابز قبيل العيد، بعدما كان رماد اأفرانها قد انطفاأ 
ل�ضنوات، �ضاد خاللها العتماد على الأجهزة المنزلية.  

اأخ�ضائية طب وجراحة الأ�ضنان  ن�ضرين م�ضطوب

اجلمــــــع بيـــــن الوجـــــبات البــــاردة وال�ساخنـــــة ي�ســـــرع ت�ســـــو�س الأ�سنـــــــان
ت  ك��د اأ
و  ط��ب  اأخ�سائي��ة 
ن�رصي��ن  الأ�سن��ان  جراح��ة 
م�سطوب براهيمي، باأن  اجلمع بني  
الوجب��ات ال�ساخنة و الب��اردة يف وقت 
واح��د، ي�رصع م��ن تاآكل مين��ا الأ�سنان 
واأوىل  رم�س��ان  خ��الل  ت�سو�سه��ا،  و 
اأيام عي��د الفط��ر، بالنظ��ر اإىل اختالل 
النم��ط الغذائي لالأف��راد يف هذه الفرة 
و زي��ادة ا�ستهالك ال�سكري��ات، داعية 
اىل الهتم��ام جي��دا به��ذا التف�سيل و 
التعام��ل بانتباه اأكر مع ما ن�ستهلكه و 

مع طريقة ا�ستهالكه كذلك.
تن��اول  ف��اإن  الأخ�سائي��ة،  وح�س��ب 
احللوي��ات بكميات كبرية خ��الل �سهر 
رم�س��ان و اأي��ام العي��د الأوىل، يرف��ع 
جدا م��ن ن�سبة ال�سكري��ات يف الفم، ما 
يوؤدي اإىل تغري درجة حمو�سة اللعاب، 
في�سب��ح حام�سيا اأكر، وه��و ما ينجر 
عنه تاآكل لل�سن بفعل احلمو�سة،  التي  
تعد الو�س��ط املثايل لتكاث��ر البكترييا 
التي ت��وؤدي اإىل ت�سو���ص الأ�سنان ، لذا 
تن�س��ح املتحدث��ة، با�سته��الك ال�سكر 
باعتدال و غ�سل الأ�سن��ان مبا�رصة بعد 

تناول احللويات.
و عن الطريقة املثالية للعناية بالأ�سنان 
تن�س��ح ن�رصين م�سطوب    بغ�سل الفم  
بالفر�س��اة و املعج��ون بع��د كل وجب��ة 
م��ع الهتمام  با�ستخ��دام اخليط الطبي 
ومتريره ب�سكل دقي��ق بني الأ�سنان، كما 
ت�س��دد على ���رصورة غ�سله��ا ب�سكل 
عمودي اأي من اللثة اإىل ال�سن، و تفادي 
الطريقة الأفقية التي توؤدي اإىل انح�سار 
اللثة ، مع  غ�سل الوجه الداخلي لل�سن و  
الل�سان كذل��ك.  و بالن�سبة لالأ�سخا�ص 
الذين ي�سعون تقومي الأ�سنان، فتو�سح 

الطبيب��ة، باأن العناي��ة بالنظافة الفموية 
يج��ب اأن تك��ون مكثف��ة لأن التق��ومي 
و  الطع��ام  بقاي��ا  تكد���ص  اإىل  ي��وؤدي 
البكتريي��ا الت��ي ت�سب��ب الت�سو�ص،  و 
تن�سح املخت�سة  باقتن��اء فر�ساة رقيقة 
و ناعمة ل�سم��ان عملية تنظيف دقيقة، 
كم��ا تدع��و، اإىل اإتب��اع نظ��ام غذائ��ي 
متوازن و طريق��ة اأكل �سحية للحفاظ 
عل��ى �سالم��ة الأ�سنان ، فمث��ال  اجلمع 
ب��ني املواد الب��اردة ج��دا و ال�ساخنة جدا 
ي��وؤدي اإىل حدوث مت��ددات و تقل�سات 
على م�ستوى ال�سن كم��ا اأو�سحت، مما 

ي��وؤدي ح�سبها، اإىل ح�سا�سية الأ�سنان و 
قد يوؤدي اأي�س��ا اإىل حدوث الت�سققات، 
لذا تن�سح بالبتعاد عن هذه العادة التي 
تتفاق��م اأكر خ��الل �سه��ر رم�سان، و 
تن�سح  بتناول اأطعمة ذات درجة حرارة 
معتدل��ة اأو ترك مدة زمنية كافية لتعود 
الأ�سن��ان اإىل حرارتها الطبيعية، كما اأن 
التقلي��ل من ���رصب امل��اء ي�سبب جفاف 
الف��م وعليه وجب عل��ى ال�سائمني كما 
اأ�ساف��ت، ترطي��ب اأفواهه��م كثريا بعد 
الإفطار، فكل ه��ذه العوامل ت�رصع من 

ت�سو�ص الأ�سنان.              وهيبة عزيون

فنانون يجدون �ضعوبة 
يف العمل مع جنوم 

»ال�ضو�ضل ميديا«
الغمو�ض و الت�ضويق 

يف �ضل�ضلة »فالباطيما« 
مق�ضود

عودة جمهور امل�ضرح 
مرهونة بعدة عوامل

جنــــــوم

 وهيبـــة عزيــون

ت�سوير: �سريف قليب

يب
 قل

يف
�سر

ر: 
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ت�سوير: �سريف قليب



uاملقادير
2 كيالت �سميد الذرة

كيلة فرينة الذرة
كيلة زبدة اأو �سمن مذاب

ماء الزهر
ن�س��ف ملعق��ة �سغ��رة بيكاربون��ات 

ال�سوديوم
ملح

غر�س اأو متر
طريقة التح�ضري:

يخل��ط الدقي��ق و الفرينة جي��دا، ي�ساف 
نب�س���س  و  البيكاربون��ات،  و  املل��ح 
با�ستعمال ال�سمن اأو الزبدة جيدا، ثم نبداأ 
باإ�سافة خليط بني املاء و ماء الزهر، جنمع 
فقط بالأي��دي دون عجن حتى نتح�سل 

عل��ى عجينة طري��ة نغطيها و 
نرتكها ترتاح جانبا.

يف ه��ذه الأثناء نح�رض التمر اأو 
الغر���س، ينقى جي��دا و ي�ساف 
له القرف��ل و القرفة، يعجن مع 
القلي��ل من م��اء الزه��ر اإىل اأن 
ي�سبح طريا، ن�سكله حرابي�س.

ناأخذ كمية من العجني، ن�سكل 
حربو�س كبر، ن�ستع فتحة يف 
الو�سط، و ن�سع فيها حربو�س 
الغر�س و نغلق جيدا بالأ�سابع، 
مق��رودات،  نقط��ع  و  نل��ف 
الف��رن  �سيني��ة  يف  ن�سعه��ا 

ب�سكل متال�سق و نخبزها.

uاملقادير
 فرينة خالية من الغلوتني

125غ زبدة 
بي�سة كاملة

3 مالعق كبرة �سكر ناعم
ر�سة ملح

ن�سف كوب ن�ساء الذرة
احل�ضو:

مك�رضات م�سكلة مك�سورة
ع�سل 
فانيليا

مك�رضات غر مطحونة
طريقة التح�ضري:

و  ال�سك��ر  م��ع  الزب��دة  نخل��ط 

البي�س��ة و الفانيلي��ا 
و قر�س��ة املل��ح، ثم 
جنم��ع بالفرينة حتى 
نتح�سل على عجينة 
طري��ة، ن�سعه��ا يف 
القني��دلت  قوال��ب 
و نخبزه��ا يف ف��رن 
ملدة  م�سبقا  م�سخ��ن 

20 اإىل 25 دقيقة.
نخلط املك�رضات مع 
الفانيلي��ا و الع�سل و 
قوالب  به��ا  نح�س��و 
القني��دلت و نزينها 
من  كامل��ة  بحب��ات 

املك�رضات.

uاملقادير
ح��رارة  بدرج��ة  زب��دة  غ   250

الغرفة
4 مالعق �سكر ناعم

بي�سة واحدة
مب�سور حبة ليمون

ملعقة �سغرة خمرة احللويات
علبة فلون بذوق ال�سوكولطة
2 مالعق مك�رضات مطحونة

فرينة خالية من الغلوتني
مربى 

�سوكولطة
طريقة التح�ضري:

و  ال�سك��ر  م��ع  الزب��دة  مب�سور الليمون، ن�سيف البي�سة  نخل��ط 
الفل��ون و  اخلم��رة،  ث��م ن�س��ع 
املك���رضات، نخلط جي��دا ثم نبداأ 
با�ستعم��ال  املكون��ات  بجم��ع 
الفرين��ة اإىل اأن نتح�س��ل عل��ى 
عجينة طرية، نفردها فوق �سطح 
العمل و نقطع با�ستعمال القوالب 
و نخبزها يف فرن م�سخن م�سبقا.
ننتظر حبات ال�سابلي حتى تربد، 
ثم نل�سق كل 2 حبات مع بع�س 
و نطليه��ا بال�سوكولط��ة املذابة 
فوق حمام مائي و تزين حح�سب 

الرغبة.

uاملقادير
4 كيالت فرينة خالية 

من الغلوتني
ن�سف ملعقة �سغرة 

خمرة احللويات 
كيلة زبدة مذابة 

قر�سة ملح
بي�سة 

خ��ل  كب��رة  ملعق��ة 
اأبي�س

ن�سف كوب ماء زهر
كوب ماء

زبدة للدهن
احل�ضو:

3 كي��الت مك�رضات حمم�سة و 
مطحونة

كيلة �سكر 
كوب ماء الزهر

طريقة التح�ضري:
يف وع��اء ن�س��ع الفرين��ة، امللح، 
نب�س���س  و  احللوي��ات  خم��رة 
ث��م  املذاب��ة،  الزب��دة  با�ستعم��ال 
جنمع بخلي��ط البي�سة، اخلل، املاء 
نتح�س��ل  اأن  اإىل  الزه��ر  م��اء  و 

على عجين��ة طرية نعجنها جيدا، 
ن�سكل 8 ك��رات و نرتكها ترتاح 

�ساعة على الأقل.
نح�رض احل�س��و بخلط املك�رضات 

مع ال�سكر و ماء الزهر.
ندهنه��ا  الف��رن،  ناأخ��ذ �سيني��ة 
بالزب��دةن، و نب��داأ بف��رد ك��رات 
اأوراق رقيق��ة جدا،  العج��ني اإىل 
و ن�سعه��ا يف ال�سيني��ة الواحدة 
تلو الأخرى م��ع و�سع طبقة من 
الزبدة بني كل اثنني، اإىل اأن ن�سع 
يف القاع��دة 4 طبق��ات، ثم ن�سع 

طبق��ة احل�سو، و نعي��د الكرة مع 
باقي الك��رات الأربع املتبقية اإىل 
اأن تغط��ى ال�سيني��ة متاما، تقطع 
حبات البق��الوة و تر�سق بحبات 
ال�سطح  الكام��ل، يده��ن  الل��وز 
بالزب��دة و ندخلها للف��رن اإىل اأن 
ت�سب��ح جاه��زة، و يت��م تع�سيلها 
ف��ور  �س��ايف  بع�س��ل  مبا���رضة 
اإخراجها من الفرن، ترتك لتت�رضب 
و ل تقط��ع اإل بعد �ساعتني على 

الأقل.
uاملقادير

250 غ زبدة طرية
2 مالعق �سكر ناعم

فانيليا
بي�ستان

ن�سف كوب ن�ساء
ميك��ن  حلي��ب  ك��وب  ن�س��ف 
يع��اين  مل��ن  بامل��اء  تعوي�س��ه 

احل�سا�سية
2 مالعق جوز الهند

فرينة خالية من الغلوتني
كرمية الليمون:

ن�سف كوب ع�سر ليمون
2 كوب ماء

كي�س فلون بذوق الفانيليا
4 مالعق �سكر
2 مالعق ن�ساء

�سوكولطة بي�ساء
طريقة التح�ضري:

نخلط الزبدة مع ال�سكر جيدا، 
ن�سي��ف البي���س، الفانيلي��ا و 
نخل��ط، ث��م ن�سي��ف الن�ساء، 
احللي��ب اأو املاء م��ع جوز الهند 
و جنمع بالفرينة حتى نتح�سل 
على عجين��ة �سهلة الت�سكيل، 
نقطعها اإىل دوائ��ر و نطهوها 
يف ف��رن م�سخ��ن م�سبقا على 

درجة حرارة 180 درجة.
كرمي��ة  مكون��ات  نح���رض 

الليم��ون و هي باردة، ثم ن�سعها 
على الن��ار اإىل اأن ي�سبح القوام 
كثيفا، ثم ناأخذ حب��ات ال�سابلي 
و نل�سقها م��ع بع�س با�ستعمال 

ه��ذه الكرمية، نزينه��ا يف الأعلى 
بال�سوكولط��ة البي�ساء و ن�سع 
كمية ثانية من كرمية الليمون يف 

ال�سطح و تزين ح�سب الرغبة.

حـــلـــويــــات الـعـــــــيـــــــد
مقرود الكو�صة بدون غلوتنيمن اإعداد ال�صيدة �صباح ع�صام

حلوى بكرمية الليمون

�صابلي ال�صوكوالطة

الأربعــاء 12 مــــــــاي  2021م
1442هـ رمــــــــ�ضـــــــــان   30 رم�ضان والنا�س14 l

بقالوة بدون غلوتني

القنيدالت

uاملقادير
4 كيالت فرينة خالية من الغلوتني

ن�سف كيلة زبدة مذابة
بي�سة واحدة

ملح
ملعقة خل

كي�س خمرة احللويات
ع�سل 

جلجالن حمم�س
طريقة التح�ضري:

تب�س���س الفرين��ة مع الزبدة املذاب��ة يف وعاء، 

ي�س��اف لها  البي�سة، امللح، اخلل و 
اخلمرة، تخلط املكونات و جتمع باملاء و ماء 
الزه��ر اإىل اأن نتح�سل عل��ى عجينة طرية، 
ت��رتك جانبا لرتت��اح، ثم تف��رد ب�سمك رقيق 
ج��دا يدوي��ا اأو با�ستعمال الآل��ة، تقطع اإىل 
دوائ��ر و تل�سق كل 3 اأو 4 دوائر مع بع�س، 
ي�سغ��ط عليه��ا م��ع بع���س بالإ�سبع عند 
املركة ثم تقلى يف زيت م�سخن جيدا اإىل اأن 
تاأخ��ذ اللون و ال�سكل املرغوبني، تن�سف من 
الزيت جي��دا، و تع�سل عن��د التقدمي و تزين 

باجللجالن املحم�س.

قريو�ش الوردة



جريدة الب�سائر حتتفي بالذكرى الت�سعني مليالد جمعية العلماء
خ�س�س��ت جريدة الب�سائر ل�سان ح��ال جمعية العلماء 
امل�سلمني اجلزائريني ع��ددا خا�سا من جريدتها للذكرى 
الت�سع��ني ملي��اد جمعية العلم��اء امل�سلم��ني اجلزائريني 
املواف��ق للخام�س م��اي ؛ حيث عر�س��ت فيها مقاالت 
وملفات واأخبار �ساملة ع��ن م�سرية اجلمعية واأعامها 

واآرائها.

اإىل لقاء كرمي عند رب الكرمي 
يا رم�ســـــــــــــــــــــــان !

�أن  �لنا���س  تع��ود  لق��د 
يقول��و� ود�ع��ا رم�ض��ان 
و لنق��ل �إىل لق��اء كرمي 
�لك��رمي  �ل�ض��هر  �أيه��ا 
نبي��ك  لأم��ة  ت�ض��هد  
نه��اره  ب�ض��يام  �لك��رمي 
و  �إميان��ا  ليل��ه  وقي��ام 
�حت�ض��ابا و ن��زول عند 
�هلل  �ض��لى  نبين��ا  ق��ول 
��اَم  علي��ه و�ض��لم : َمْن �ضَ
اَن �إِمَياًنا َو�ْحِت�َضاًبا  َرَم�ضَ
َم ِمن  ُغِف��َر َل��ُه َم��ا َتَق��دَّ
ذنبه  وعند قوله �ض��لى 

�هلل عليه و�ضلم : َْمن قام رم�ضان �إمياًنا و �حت�ضاًبا، ُغِفر 
م من ذنبه  له ما تقدَّ

�إىل لقاء كرمي ت�ض��هد لأمة نبيك �لكرمي م�ضارعاتها يف 
�خلري�ت و �إطعام �جلائعني و م�ضاعدة �مل�ضاكني و �إغاثة 
�مللهوف��ني و �إدخ��ال �ل�ض��رور عل��ى �ليتام��ى و �ملعوزي��ن 
ٌة َيْدُعوَن �إِىَل  نُكْم �أُمَّ ن��زول عند قوله تعاىل :  َوْلَتُك��ن مِّ
��رْيِ َو َياأُْمُروَن ِبامْلَْعُروِف َو َيْنَه��ْوَن َعِن �مْلُنَكِر َو�أ ُوَلِئَك  �خْلَ
ُه��ُم �مْلُْفِلُحون  و �أن �أمة �مل�ض��طفى كانت �أجود من �لريح 
�ملر�ض��لة يف هذ� �ل�ضهر �لكرمي تاأ�ضيا باحلبيب �مل�ضطفى 

�لذي كان كذلك يف هذ� �ل�ضهر �لكرمي. 
�إىل لقاء كرمي ت�ض��هد فيه لأمة حممد �ض��لى �هلل عليه 
و�ض��لم �أنه��ا �ض��ارعت يف خدم��ة �لق��ر�آن يف �ض��هر �لقر�آن 
ت��اوة وحفظ��ا وت�ض��ابقا و  و�حتف��اء وتكرمي��ا حلملة 
�لق��ر�آن �لك��رمي ب��ذل وعط��اء ب�ض��خاء م��ن �ملح�ض��نني 
و�لأغنياء و�ملتربعني وتعاونا وت�ضهيا من �مل�ضوؤولني .

�إىل لق��اء ك��رمي يا �ض��هر �هلل �لك��رمي و �أنت �ض��اهد على 
غفر�ن �لذن��وب وقبول �لطاعات و ��ض��تجابة �لدعو�ت 

يف حماريب �لبتهالت و�ملنجاة.
�إنن��ا عل��ى يق��ني �أن �لنا�س فيك ي��وم �لقيامة �ض��نفان ، 
�ض��نف �ضت�ض��هد له �أنه من �لفائزين �مل�ضمولني برحمة 
�هلل  �أدركتهم �لنفحات وتعر�ض��و� للرحمات ،فا�ضتحقو� 
�لغرفات يف جنات �لنعيم و�ضنف �ضت�ضهد عليه �أنه كان 
م��ن �لاه��ني �لغارقني يف �ملل��ذ�ت و �ل�ض��هو�ت �ملدبرين 
على �لطاعات �ملقبلني على �لذنوب و �ملعا�ضي �ضغائرها 
و كبائره��ا و ق��د ح��ق فيهم ق��ول  �لنبي عليه �ل�ض��اة 
ا َرِق��ي �لدرجة �لأوىل قال:  و�ل�ض��ام : َرِقي �ملنرب، فلمَّ
�آم��ني، ثم َرِق��ي �لثاني��ة فقال: �آم��ني، ثم َرِق��ي �لثالثة 
فقال: �آمني، فقالو�: يا ر�ضول �هلل، �ضمعناك تقول: �آمني 
ثاث م��ر�ت؟ ق��ال: مَلَّا رقي��ت �لدرج��ة �لأوىل جاءين 
جربيل فقال: �َض��ِقي عبٌد �أدرك رم�ض��ان فان�َض��َلخ منه 
ومل ُيغَف��ر له، فقلت: �آم��ني، ثم قال: �َض��ِقي عبٌد �أدرك 
و�لَدْيه �أو �أحَدهما فلم ُيدِخاه �جلنة، فقلت: �آمني، ثم 
قال: �َض��ِقي عبٌد ُذكرَت عنده ومل ي�ض��لِّ عليك، فقلت: 

�آمني . 

اأعلن��ت وزارة احلج والعمرة ع��ن عزم اململكة 
اإقام��ة �سع��رية احلج لع��ام 1442ه� مب��ا يكفل 
احلفاظ عل��ى �سحة و�سام��ة احلجيج، وذلك 
وفق ال�سواب��ط واملعايري ال�سحي��ة، واالأمنية 
والتنظيمية التي ت�سمن احلفاظ على �سحتهم 
وتاأدي��ة منا�سكه��م بي���ر و�سهول��ة يف بيئة 
اآمنة، وا�ستن��ادا لو�سائط اإعامية فقد واأكدت 
ال��وزارة اأن اجلهات ال�سحية باململكة م�ستمرة 
يف تقيي��م االأو�ساع واتخاذ جمي��ع االإجراءات 

الكفيل��ة باحلف��اظ على �سح��ة االإن�سان ، الفتًة االنتب��اه اإىل اأنه �سيتم االإع��ان الحَقا عن تفا�سيل 
ال�سوابط واخلطط التنفيذية الإقامة حج هذا العام.

ورحب��ت منظم��ة التعاون االإ�سام��ي باإعان وزارة احل��ج يف اململكة العربي��ة ال�سعودية عن عزم 
اململك��ة اإقامة �سعرية احلج للعام الهجري 1442، وذلك وفق ال�سوابط واملعايري ال�سحية، واالأمنية 
والتنظيمية، ومل يك�سف بعد عن عدد احلجيج امل�ستهدفني هذا العام بعد اأن اقت�ر حج العام املا�سي 

على األف حاج.

دعا �لمجل�س �ل�ضت�ضاري في هيئة علماء فل�ضطين وعدد من هيئات ورو�بط علمائية  �إلى ت�ضخير مختلف و�ضائل �لإعام لف�ضح �نتهاكات 
هاينة �أمام �لّر�أي �لعام �لعالمي، وعدو ذلك �ضربا من �ضروب  هاينة بحّق �لم�ضجد �لأق�ضى �لمبارك ومدينة �لقد�س و�إ�ضاءة وجه �ل�ضّ �ل�ضّ

�لجهاد في �ضبيل �هلل تعالى

وا�ستن��ادا لو�سائ��ط اإعامي��ة فقد عقد 
ال�س��ارخ  االنته��اك  عق��ب  اجتم��اع 
لاإ�رائيلي��ني حلرمة امل�سج��د االأق�سى 
اأم���س االأول نوق�ست فيه اأه��ّم الو�سائل 
ون���رة  الع��دوان  ملواجه��ة  العملّي��ة 
املرابط��ني والّثابتني يف امل�سجد االأق�سى 
وبيت املقد���س وحّي ال�ّسيخ جّراح. وبعد 
اأن توجهوا بالتحية واالإكبار للمجاهدين 
واملرابطني يف بيت املقد�س، على ثباتهم 
يف وج��ه االآل��ة ال�سهيوني��ة، و�سّدهم 
للمغت�سب��ني. مم��ا اأجرب ه��وؤالء املجرمني 
عل��ى تغي��ري خططه��م، وجع��ل الكيان 
ال�سهيوين يرجتف بفعل الهبة ال�سعبية 
وال�سمود البط��ويل .ولكتائب املقاومة 
يف غ��زة العزة على ما تقوم به من تلقني 

العدو من درو�س الباأ�س التي ال ُتن�سى.
وخل���س االجتم��اع اإىل عر���س جمل��ة 
مقرتح��ات اأبرزها: تلبي��ة  واجب اجلهاد 

عل��ى اأر�س فل�سطني م��ن اأهلها مبا�رة 
وممن هم خارجها، مب��ا ي�ستطيع من اأنواع 
اجله��اد. وعل��ى راأ�سه��ا اجله��اد بامل��ال، 

واجله��اد باالإع��ام. حي��ث اأك��د العلماء 
يف اجتماعهم هذا عل��ى االأهمية البالغة 
لاإع��ام املق��اوم، و���رورة تفعيله. و 

من ذلك دعوة العلم��اء من جميع الباد 
اإىل الدخ��ول على املن�س��ات وت�سجيل 
كلمات الدعم و بي��ان الواجب ال�رعي 
نحو امل�سج��د االأق�سى و بي��ت املقد�س. 
و تعزي��ز دور املن��رب واخلط��ب املنربّي��ة 
يف ن���رة القد���س و االأق�سى و العمل 
على اإع��داد مو�سوعات دورّية لطرحها 
يف اخلط��ب امل�سجدّية. و دع��وة العلماء 
اإىل حتري��ك جماهري االأم��ة لن�رة هذه 
املقاوم��ة  دع��م  و  املقد�س��ة.  الق�سي��ة 
الفل�سطينّي��ة و موؤازرته��ا يف مواجه��ة 
هي��وين وبي��ان الواج��ب  الع��دوان ال�سّ
و  دعمه��ا  يف  االأم��ة  عل��ى  ال�رع��ّي 
م�ساندته��ا يف معركته��ا يف مواجه��ة 
هي��ويّن. والدعوة اإىل  ه��ذا الكي��ان ال�سّ
اإحي��اًء ل�سن��ة  القن��وت يف ال�سل��وات 
 النبي �سلى الل��ه عليه و�سلم يف قنوت

  النوازل.                                ع/خ

بني اال�ستقب��ال والوداع وقفات، وقفاٌت 
مع الله، ومع النف�س، ينبغي على املوؤمن 
اأن يق��ف عندها، فتاأّمل يا اأخي ما ك�سبت 

من درو�س و عرب:
فالن�ر على النف���س و اأهوائها، الن�ر 
على ال�سياطني و اإغوائها، انت�سار االأمة 
عل��ى اأعدائها؛ اإمنا هو �سرب �ساعة، �ساعة 
اأي ف��رتة ابت��اء ق�س��رية، وحلظة حمنة 
وجيزة، مقارنة بالعاقبة اجلميلة، و املنحة 
اجلليل��ة التي تعقبها، فتاأّمل يا اأخي كيف 
انت�رت عل��ى �سهواتك، وتغّلبت على 
اأهوائ��ك، و جتاوزت حلظ��ة االأمل ب�سرب 
قلي��ل، فبمث��ل ه��ذا ال�س��رب �ستتجاوز 
العقب��ات، و حتق��ق النجاح��ات، و حترز 

الدرجات عند الله و عند النا�س. 
اح��ذر اأخ��ي املوؤم��ن اأن تغرّت مب��ا قّدمت 
من طاعات، اح��ذر اأن تغّرك ال�سويعات 
مته��ا، والركعات التي �سّليتها،  التي �سُ
و اخلتم��ة الت��ي قراأته��ا، و الدراهم التي 

اأنفقتها، فاإّنك ال تدري هل ُقبلت منك، اأم 
ُرّدت على وجه��ك! كان �سلفنا ال�سالح 
يجته��دون يف اإمت��ام العم��ل و اإكماله و 
اإتقان��ه، ثم يهتّمون بقبول��ه، و ي�سفقون 
م��ن رّده، و يف �ساأنهم يقول ربنا تعاىل: 
ُتوَن َما اآَت��ْوا َوُقُلوُبُهْم َوِجَلٌة  ِذي��َن ُيوؤْ )َوالَّ
ُهْم اإىَِل َربِِّهْم َراِجُعوَن(، فما يدريك اأنك  اأَنَّ

حتققت بالتق��وى؟ و)اإمنا يتقب��ل الله من 
املتقني(؛ قال ابن عطاء الله: )رمبا فتح الله 
لك باب الطاعة وما فتح لك باب القبول، 
ر ل��ك املع�سية فكانت �سببًا يف  ورمبا قدَّ
الو�س��ول، وُرّب مع�سي��ة اأورثت ذاًل و 
انك�س��اراً خري م��ن طاعة اأورث��ت عجبًا 
وا�ستكباراً(، و اعلم يا اأخ االإ�سام اأنه ال 

يدخل اجلنة اأحٌد منا ا�ستحقاًقا. 
وال تياأ�س! جّدد حياتك، وا�سحذ عزميتك، 
و اعلم اأن��ك متى اأقبلت على الله يف اأّي 
�ساعة م��ن ليل اأو نهار، يف اأي �سهر من 
�سنة اأو عام، مت��ى اأقبلت على الله اأقبل 
الله عليك.  رم�سان مبثابة ال�ساحن، واإذا 
كانت الطاقة امل�سحونة تفرغ مبجرد خلع 
ال�ساح��ن، ال يك��ون لل�سح��ن اأي فائدة! 
واإن عبادة الل��ه لي�ست موؤقتة ب�سهر من 
�سه��ور ال�سنة، بل هي دائم��ة م�ستمرة، 
��ى َياأِْتَيَك  ��َك َحتَّ قال تع��اىل: )َواْعُبْد َربَّ
اْلَيِق��نُي(، و اليقني: املوت، واإ ن الله يحب 

من العم��ل اأدومه و اإن ق��ّل، عمٌل قليل 
دائم خرٌي من عمل كثري منقطع. 

و ال�سي��ام لي�س خا�س��ا برم�سان، هناك 
�سيام �س��وال، و �سي��ام الع�ر من ذي 
احلجة، و�سيام عرفة، و�سيام عا�سوراء، 
و�سيام االثنني واخلمي�س، و�سيام ثاثة 

اأيام من كل �سهر. 
والقي��ام لي�س خا�س��ا برم�س��ان، القيام 
�رف املوؤمن، و ال�رف ال يتحّدد بزمان 
و  ال�سدق��ة،  و  اجلماع��ة،  زم��ان.  دون 
النفق��ة، و �سلة االأرحام، و قراءة القراآن، 
و اإطع��ام الطع��ام؛ لي�س �س��يٌء من ذلك 
��ا برم�س��ان، فيا اأيه��ا امل�سلم؛ كن  خا�سًّ

ا.  ا وال تكن رم�سانيًّ ربانيًّ
فاحر�س��وا على ح�سن اخلت��ام، و اأكرثوا 
يف ه��ذه االأي��ام م��ن عم��وم ال�سدقات 
فهي طهرة لل�سائ��م، وا�ستدراك ملا كان 
فيه من خلل وتق�س��ري، و اأخ�س بالذكر 

�سدقة الفطر.
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15 lيف رحاب رمضان

  هيئة علماء فل�سطني تدعو لت�سخري الإعالم 
لف�سح انتهاكات الحتالل للم�سجد الأق�سى 

rهل تدفع �لفدية مرة و�حدة يف �آخر 
�ل�ضهر لفقري و�حد؟

يج��وز دف��ع الفدي��ة م��رة واح��دة ل�سخ�س واح��د. اأو 
تق�سيمها على عدة اأ�سخا�س، كما يجوز دفعها متفرقة 
على االأيام اأو تقدميها يف اأول ال�سهر.اأو تاأخريها اإىل اأخر 

ال�سهر واالأمر يف ذلك وا�سع .
r�أنا يف فرن�ضا و �أفر�د �أ�ضرتي   يف �جلز�ئر، 

و�ضاءت �لظروف �أن �أق�ضي �ضهر رم�ضان 
�ملبارك هنا بفرن�ضا لوحدي، فهل �أخرج 

�لزكاة يل ولأفر�د �أ�ضرتي من هنا يف 
فرن�ضا؟

زكاة الفطر طه��رة لل�سائم فهي واجبة ال�سائم، وعليه 
فاإن��ه باإمكانك اإخراجها يف البل��د الذي اأنت فيه وتوزع 

على الفقراء وامل�ساكني.
rكم �أخرج عن كل يوم فطرته يف رم�ضان 

ب�ضبب مر�س �ل�ضكري و باأمر من �لطبيب ، 
وكيفية �إخر�جه؟

مب��ا اأنكم تقولون ب��اأن الله قد ابتاك��م مبر�س ال�سكري 
�سفاكم الله منه، واأن الطبيب يرى باأن �سومكم �سي�ر 
ب�سحتكم، فاإنكم من اأهل االأعذار ويجوز لكم االإفطار 
م�سداقا لقول��ه تعاىل:)فمن كان منكم مري�سا اأو على 
�سفر فعدة من اأيام اأخر(، اأما بالن�سبة للمبلغ الذي عليكم 
اإخراجه فدية فاالأ�سل اأن يكون من اأو�سط ما تطعمون 
اأهليك��م، ]اأو قيمته[؛ وال ح��د الأكرثه، وال يجوز اأن مينح 
املبل��غ كله لفق��ري اأو م�سكني واحد ب��ل ينبغي توزيعه 
عل��ى املحتاجني بع��دد االأي��ام التي اأفط��رت فيها، كما 
يجوز لكم واأنتم يف هذا ال�سهر الف�سيل اأن ت�سطحبوا 
معكم كل يوم حمتاج��ا تناولونه من طعامكم وتوؤدون 

احلق الذي عليكم. 
وزارة ال�سوؤون الدينية

جدد حياتك بعد رمضان بالوفاء له و االغرتاف من طاقته

 السعودية تعلن عن عزمها إقامة شعيرة الحج لعام 1442هـ 

د.محمد هندو

موؤ�س�سات اإفتاء جتيز دفع زكاة الفطر 
لعالج امل�سابني بكورونا

اأجازت موؤ�س�سات اإفتاء عاملي��ة لدفع زكاة الفطر للم�سابني بكورونا 
اأو للجهات القائم��ة عليها القتناء جتهيزات واأدوية وبع�س االأغرا�س 

اال�ست�سفائية االأخرى ذات ال�سلة. 
وا�ستن��ادا لو�سائ��ط الكرتونية فق��د اأجاز املجل���س االأوروبي لاإفتاء 
والبح��وث دفع زكاة امل��ال اأو زكاة الفطر للم�ست�سفيات يف ظل اأزمة 
كورونا، وبنى هذا الفتوى على مبداأ التعاون على الرب املطلوب �رعا 
م��ن امل�سلم��ني، ودعم امل�ست�سفي��ات هو �رب من ���روب التعاون 
عل��ى الرّب ومن �س��ور فعل اخلري، وميكن اأن يك��ون ذلك كّله من مال 
ال�سدق��ة التي تعّد من احلق��وق الواجبة يف املال، كما قالت دار االإفتاء 
امل�رية ج��واز دفع ال��زكاة اإىل امل�ست�سفيات التي ج��رى العرف اأنها 
تعالج املر�سى الفقراء جمانا، ال�سيما الزكاة للم�سابني بكورونا وبنوا 
الفتوى على اأن الزكاة متليك للفقراء ل�سد حاجتهم، وال �سك اأن احلاجة 
للدواء حاجة  ُمِلَّحة؛  فا حرج اأن نعطي من الزكاة ما يرفع هذه احلاجة.

كما بنوه��ا على قول جمِع من الفقهاء الذين اأجازوا �رف الزكاة اإىل 
جميع وجوه اخلري م��ن امل�سالح العامة، والتي ال يخت�س باالنتفاع بها 
�سخ���س حم��دد، كامل�ست�سفيات احلكومي��ة التي يلج��اأ اإليها املر�سى 
الفقراء وذوي الدخل املحدود؛ وذلك تف�سرًيا لقوله تعاىل: يف م�سارف  
الزكاة }َويِف �َسِبيِل الَلِّه {، ومما ن�س عليه دار االإفتاء امل�رية: “ميكن 
اللجوُء اإىل هذا الق��ول عند احلاجة كما هو احلال يف دعم امل�ست�سفيات 
املجانية مبا يرجع ب�س��كل مبا�ر اإىل عاج املر�سى؛ كاالأجهزة الطبية 
ة، اأما ما يخت�س باملباين وغريها -اإن�ساًء  واالأدوية وامل�ستلزمات واالأَ�ِرَّ

اأو �سيانة- مما يرجع اإىل العاج ب�سكل غري مبا�ر  . 
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المختص في المناعة الطبية الدكتور أمين رحماني في حوار للنصر

كورونا قد يتحول إىل مرض مومسي 
واللقاح يبقى أفضل سالح

يرى الدكت�ر اأمين رحماني، المخت�ض في المناعة الطبية و م�ض�ؤول مخبر ك�فيد بم�ضت�ضفى ورقلة، اأن جائحة ك�رونا قد تتح�ل اإلى مر�ض م��ضمي تماما مثل الأنفل�نزا، و ي�ؤكد اأن 
 الطفرات العديدة التي طراأت على الفيرو�ض يمكن اأن تزيد من �ضدته كما قد ت�ضعفه و تجعله يتال�ضى تدريجيا، لي�ضرح المخت�ض في ح�ار للن�ضر الفرق بين ك�رونا المط�لة

 و الإ�ضابة الثانية، و كذلك مدى خط�رة ال�ضاللة الهندية و حقيقة ارتباطها بالهند فقط.

حاورته: يا�سمين بوالجدري

يت�ضاءل العديد من   �
الأ�ضخا�ض الذين 

تعاف�ا من ك�رونا اإن 
كان يجب عليهم اأخذ 

اللقاح. متى يتعني 
عليهم القيام بذلك؟

�أثبت��ت �لدر��س��ات �أن م��دة 
�ملناعة �لتي يكت�سبها �لأ�سخا�ص 

�لذي��ن �أ�سيبو� �سابق��ا بفريو�ص كورونا 
متغ��رية وغري ثابت��ة، وقد �أظه��رت �آخر 
�لأبح��اث �أن �ل�ستجاب��ة �ملناعي��ة تظل 
حت��ى 8 �أ�سهر، فيما تب��ن �أن �لأ�سخا�ص 
�مل�ساب��ن بفريو���ص كورون��ا �ل�سار�ص 
�لأول �لذي �كُت�س��ف �سنة 2003، ظلت 
لديه��م �ملناع��ة حت��ى بع��د 17 �سنة من 

�لإ�سابة.
له��ذه �لأ�سباب فاإن �أخذ �للقاح مع وجود 
�ل�ستجابة �ملناعي��ة �لناجتة عن �لإ�سابة 
�ل�سابق��ة، ي�ساع��د يف حماي��ة �ل�سخ�ص 
ملدة �أط��ول، كما �أن �ملناع��ة تكون �أقوى 
عند �أخذ جرعتن م��ن �لتطعيم مثلما هو 
معمول ب��ه يف �جلز�ئر. لك��ن هنا وجبت 

�لإ�سارة �إىل �أمر مهم.
ل  � تف�ضّ

ُيَنع تقدمي �للقاح �مل�ساد لكورونا عندما 
يك��ون �ل�سخ�ص مري�س��ا بالفريو�ص، �إذ 
ينبغ��ي �لنتظ��ار حل��و�يل 21 يوما �إىل 
�سهر قبل �لتطعيم، و�ل�سبب يف ذلك هو 
�أن �لإ�سابة بفريو���ص كوفيد 19 ُتدث 
تفاعال �لتهابيا قويا يزيد عند �أخذ �للقاح، 
فتح�سل ��ستجاب��ة مناعية مفرطة تهدد 

�سحة �ملري�ص.
قال باحث�ن اإن الأعرا�ض   �

تت�ا�ضل مع ن�ضبة من الأ�ضخا�ض 
امل�ضابني بك�فيد 19 لعدة اأ�ضهر، 
رغم ال�ضفاء. كيف يحدث ذلك 

علميا؟
هن��اك خل��ط ب��ن م��ا ُيع��رف بكورونا 
�ملطول��ة وب��ن �لإ�سابة مل��رة ثانية، فقد 
�أن ب��ن 153  �أك��دت م�س��ادر علمي��ة 
مليون �سخ�ص �أ�سيبو� بكوفيد 19 حول 
�لع��امل، مل يتعر�ص �سوى ب�سع ع�رش�ت 
لالإ�سابة م��رة �أخرى وهي حالت �ساذة. 
لكن هناك نقطة ينبغ��ي �لتاأكد منها يف 
�حلالت �لنادرة �لتي ت�ساب باملر�ص مرة 
�أخرى وه��ي �إن كان �لأمر متعلقا بنف�ص 
�لفريو�ص �أم باملتحور، حيث يكن �لتحقق 
م��ن ذل��ك بدر��س��ة �لت�سل�س��ل �جليني 

للفريو�ص.
ما املق�ض�د بك�رونا املط�لة؟  �

يق�س��د به��ا �أن يبقى �ل�سخ���ص م�سابا 
بكورون��ا مل��دة طويلة قد ت�س��ل �إىل 6 
�أ�سه��ر، حي��ث �أك��دت منظم��ة �ل�سحة 
�لعاملية �أن ن�سبة 10 باملئة على �لأقل من 

�مل�ساب��ن، تظل مري�س��ة حتى بعد 
12 �أ�سبوعا م��ن �لإ�سابة، ومن 

�لتعب،  �مل�سجل��ة،  �لأعر��ص 
�مل�س��اكل  �جل�س��م،  �آلم 
و�سعوب��ة  �لتنف�سي��ة 

�لرتكيز.
هل هي معدية؟  �

ل �لأبحاث �لعلمية  مل تف�سِ
يف هذ� �لأمر بعد.

اأظهرت درا�ضة   �
حديثة اأن 

جرعة واحدة 
من لقاح فايزر 

لدى الأ�ضخا�ض 
الذين مر�ض�ا 

بفريو�ض ك�رونا من قبل، 
ل لديهم مناعة �ضد  ُت�ضكِّ

الفريو�ضات املتح�رة. 
حدثنا اأكثـر عن 

تفا�ضيل هذه الدرا�ضة؟
ه��ذه  تخ���ص  بالفع��ل، 
�لدر��سة �ملتحور �لربيطاين 
و �جلن��وب �أفريق��ي، فق��د 
تب��ن �أن �لأ�سخا�ص �لذين 

كانت لهم عدوى �سابقة بها 
ث��م �أخذو� جرعة م��ن �للقاح، 

ت�سكل��ت لديه��م مناعة فعالة 
�سد �ملتحور�ت، حيث �ت�سح �أن 

زيادة ت��دث يف �إنتاج �خلاليا 
�لأج�سام  و�إف��ر�ز  �لتائي��ة 

وخالي��ا  �مل�س��ادة 
�ملناعي��ة  �لذ�ك��رة 
»ب« وهي فعالة �سد 

�ملتحوري��ن �ملذكورين 
فيما ز�د �للقاح فعاليتها.

هل من املمكن اأن   �
تنطبق هذه الفعالية على 

باقي اللقاحات؟ 
�لتاأك��د م��ن ه��ذ� �لأم��ر يتطل��ب �إجر�ء 
در��س��ات على كل لقاح على حدة، لكن 
معظ��م �للقاح��ات ركزت ب�سف��ة عامة 
عل��ى �لربوتن “�سباي��ك” �ملوجود على 
�سط��ح فريو���ص كورون��ا، م��ع �ختالف 
�لط��رق، لذل��ك �أتوق��ع �أن يك��ون هناك 

ت�سابه يف �لنتائج.
اأثار املتح�ر الهندي حالة   �

ط�ارئ يف العامل بعد و�ض�له اإىل 
عدة دول منها اجلزائر. ما مدى 

خط�رة هذه ال�ضاللة؟
ت�سم �ل�ساللة �لهندية طفرتن معروفتن 
�سابقا على م�ستوى �لربوتن �ل�سطحي، 
فاإحد�هم��ا �سبيهة بالن�سخة �لتي ظهرت 
يف بريطاني��ا وجنوب �إفريقيا و�لرب�زيل، 
�أما �لطفرة �لثاني��ة فهي مكت�سفة �سابقا 
متث��ل  لذل��ك  كاليفورني��ا،  ن�سخ��ة  يف 
�ل�سال�سة �لهندية فريو�سا هجينا ما يز�ل 
ت��ت �لتقييم من ط��رف منظمة �ل�سحة 
�لعاملي��ة، و مل ت�سنفه عل��ى �أنه فريو�ص 
مث��ري للقلق مثلما حدث م��ع �ل�ساللتن 
�لربيطاني��ة و�جلنوب �أفريقي��ة. مل توؤكد 
�لدر��سات بعد �إن كانت �ل�ساللة �لهندية 
�سبب��ا مبا�رش� يف �لوفي��ات �مل�سجلة يف 
�لهن��د، فالأم��ر ما ي��ز�ل قيد 

�لتحقيق.
لكن كيف نف�ضر   �

و�ض�ل عدد وفيات 
ك�رونا بالهند 

اإىل م�ضت�يات 

قيا�ضية؟ 
غ��ري  معطي��ات  هن��اك 

معروفة بدق��ة حول ن�سبة �لتلقيح 
و مدى �حرت�م �إج��ر�ء�ت �لوقاية و�رتد�ء 
�لكمامات، ومدى توعي��ة �ل�سكان بهذ� 
�لبل��د، لذلك �أرى �أن م��ا يقال عن ت�سبب 
�ل�سالل��ة �جلدي��دة يف �لوفي��ات، يظ��ل 

فر�سيات يجب �إثباتها علميا.
هناك ن�ع من اخللط يف فهم   �

ما الذي تعنيه �ضاللة هندية، 
فالبع�ض يربطها ح�ضرا بالهند. 

هاّل و�ضحت هذه النقطة؟
بالفعل، �إط��الق ت�سمية �ل�ساللة �لهندية 
على ه��ذ� �ملتح��ور �جلدي��د، ل يعني �أنه 
موج��ود يف �لهن��د فق��ط، بل يعن��ي �أنه 
�كُت�س��ف �أول يف �لهن��د وباأنه قد يكون 
موج��ود� يف بلد�ن �أخرى مل تكت�سفه بعد 
ورمب��ا مل ت�ستورده، �إىل جان��ب ذلك، فاإن 
�لعديد من �لبلد�ن تفر�ص على �مل�سافرين 
قبل �لدخول �إليها، �إجر�ء تاليل “بي �سي 
�آر” للك�س��ف ع��ن كورون��ا، وقد تكون 
�سلبية رغ��م �أن �لفريو�ص يكن �أن يكون 

موجود�.
رغم ذلك، يربط البع�ض حت�ر   �

الفريو�ض مبناطق معينة من العامل 
بالعرق. ما راأيك؟

�لتح��ور�ت ت��دث يف �أي بل��د ولي�ست 
لها عالقة مبا�رشة بلون �لب�رشة و�لعرق، 
رغم ذل��ك يبقى �لعام��ل �لور�ثي و�حد� 
م��ن عو�مل ع��دة ت��دد �لختالفات يف 
�ل�ستجابات �ملناعية ولكنه لي�ص �لعامل 

�لوحيد.
هل ميكن اأن ن�ضهد ظه�ر   �

حت�رات 
جديدة؟

نعم هذ� �أمر ممكن، لأنها ظاهرة 
طبيعية موج��ودة يف فريو�سات �حلم�ص 
�لنووي �لريب��وزي و�لتي توجد �سمنها 
عائل��ة فريو�سات كورونا. قد تكون هذه 
�لطف��ر�ت دون معن��ى، كما ق��د تنق�ص 
�س��دة �لفريو���ص �أو تزيده��ا وق��د ترفع 
�لقدرة يف �لنتق��ال و�لعدوى و�لهروب 
من �ل�ستجابة �ملناعي��ة، حيث مت �إح�ساء 
�أك��ر م��ن 10 �آلف طف��رة من��ذ ظهور 

�لوباء.
يق�ل باحث�ن اإن كثـرة   �

الطفرات قد تعني اأن الفريو�ض يف 
طريقه اإىل التال�ضي. ما راأيك؟

هذه فر�سية مقبول��ة، لكنها لي�ست �أمر� 
يقيني��ا. مع��روف �أن �لفريو���ص يتح��ور 
كلما حا���رشه �جلهاز �ملناعي و �للقاح، �إذ 
يح��اول �أن يهرب و ق��د ي�سل �إىل درجة 

كم��ا تنتهي معها �حلل��ول فيتال�سى، 
و  معن��ا  يبق��ى  �أن  يك��ن 

مو�سميا  مر�س��ا  ي�سبح 
�حل��ال  ه��و  مثلم��ا 

لالأنفلونز�  بالن�سبة 
�أح��د  ل  �ملو�سمي��ة. 

يك��ن �أن يتنب��اأ بهذ� 
�لأمر.
ما هي معدلت   �

التلقيح التي تقرتحها 
من اأجل ال��ض�ل اإىل مناعة 

جماعية؟
��د باملناع��ة �جلماعي��ة توقف دورة  ُيق�سَ
�لفريو���ص عندما يتلقى ع��دد معن من 
�ل�س��كان �للق��اح، حيث تت�س��كل لديهم 
�أج�س��ام م�سادة ومناعة خلوية يك�رشون 

بها �لعدوى، خالفا للمناعة �لتي تت�سكل 
نتيجة �لع��دوى �لطبيعي��ة و�لتي تعني 
�ملخاط��رة بحياة �ل�س��كان، �إذ تدث عند 
ترك عدد كبري م��ن �لأ�سخا�ص ير�سون 
ليموت ع��دد منهم.له��ذ� �ل�سبب، تبقى 
�ملناع��ة �جلماعية �ملعتم��دة على �للقاح، 
�لأن�سب، حيث يقول علماء �إن تطعيما 
�سد كورونا ترت�وح بن 60 �إىل 70 
يف �ملئة من �ل�سكان، كاف لتحقيق 
�ملناع��ة �جلماعي��ة وه��ي ن�سبة 
تعتمد معادل��ة ريا�سية مبر�عاة 
�لأ�سا�سي �لذي  �لتكاث��ر  عدد 
يع��رب عن نزع��ة �لفريو�سات 

يف �لنت�سار.
اأعلنت �ضركة   �

اكت�ضاف  “فايزر” عن 
عقار ي�ؤخذ عن 

طريق الفم 
لعالج ك�فيد 

باعتبارك   .19
خمت�ضا يف 

ال�ضيدلة، هل ميكن 
اأن يك�ن دواء كهذا 

متاحا عما قريب؟
هو عق��ار تنطبق علي��ه �لربوتوكولت 
�ملعتم��دة يف باق��ي �لأدوي��ة. �كت�س��اف 
دو�ء لكورونا يف ف��رتة ق�سرية �أمر غري 
م�ستحي��ل، غ��ري �أن��ه يجب �أن ي��ر على 
مر�ح��ل �لتجارب م��ا قب��ل �لإكلينيكية 
و �لإكلينيكي��ة ون���رش مق��الت علمية 
بخ�سو�سه وغريها من �لربوتوكولت. 
كال�سيكي��ا ت�ستغرق هذه �ملر�حل حو�يل 
10 �سن��و�ت، لكن يكن �لت�رشيع فيها و 
�إنقا�ص �ملدة ب�رشط �حرت�م �ملنهج �لعلمي 

�ملعمول به.
ما هي احلل�ل للتخل�ض من   �

ال�باء و�ضط حالة الرتاخي 
العام امل�ضجلة م�ؤخرا يف احرتام 

اإجراءات ال�قاية؟
�أف�س��ل �سالح هو �للق��اح. كوفيد 19 مل 
يُزل لذل��ك يجب �تب��اع �أ�ساليب �لوقاية 
باحلر�ص على �لتباعد �لجتماعي و جتنب 
�لتجمعات. �لو�سعية �حلالية غري معقدة 
جد� لكنها قابلة لأن تتعقد، حيث لحظنا 
موؤخر� �رتفاعا يف �لإ�سابات باجلز�ئر، ما 
ي�سكل خطورة على �مل�سابن بالأمر��ص 

�ملزمنة على وجه �خل�سو�ص. 
هن��اك �أ�سخا���ص ورغ��م �أنهم من 
ذوي �لأولوي��ة يف �لتطعيم �سد 
�أنه��م يرف�سون  �إل  كورون��ا، 
ينك��رون  و  ب��ل  �للق��اح 
�أ�سال،  �لفريو���ص  وج��ود 
ه��و  ذل��ك  يف  و�ل�سب��ب 
�ملعلوم��ات �خلاطئة �ملنت�رشة 
�لت��ي عززت �ملخ��اوف لديهم. 
�أنه مت تطوي��ر �للقاحات  �سحيح 
يف ف��رتة 7 �أ�سه��ر، لكن ذلك جرى 
باحرت�م �ملنه��ج �لعلم��ي �ل�سحيح، كما 
متت �مل�سادقة عل��ى �للقاحات من طرف 
هيئ��ات �سحي��ة ك��ربى مث��ل منظم��ة 
�ل�سحة �لعاملي��ة و�إد�رة �لغ��ذ�ء و�لدو�ء 

�لأمريكية.
ي.ب

مناعة 
المصابين 

بكوفيد قد تدوم 
لـ 8 أشهر

هذه حقيقة 
ارتباط الساللة 
الهندية بالهند

ُقرب إنتاج 
دواء لكورونا ليس 

مستحيال

التحورات 
ظاهرة طبيعية 
قد تنقص شدة 

الفيروس

هناك خلط 
بين كورونا 

المطولة واإلصابة 
الثانية
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اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�ضعبية
وزارة العدل

الديوان العمومي للمح�ضر الق�ضائي
الأ�ضتاذ: عاطف بو�ضبع

حم�ضر ق�ضائي لدى جمل�س ق�ضاء عنابة
حي زيغود يو�ضف رقم 09 احلجار عنابة

 اإعالن عن بيع عقار باملزاد العلني 
)املواد: 749، 750 ، 754 من قانون الإجراءات املدنية والإدارية(

- بطلب من ال�سيد: غري�سي �سليم
- ال�ساكن: بحي 40 م�سكن زمهري ال�سريف بلدية الب�سبا�س والية الطارف، المتخذ موطنا له مقر مكتبنا 

نحن المح�سر الق�سائي القائم بالتنفيذ.
بن��اء على القرار الجزائ��ي الممهور بال�سيغة التنفيذية بتاري��خ: 2018/06/07 ال�سادر عن مجل�س ق�ساء 

الطارف الغرفة الجزائية في: 2018/05/10 رقم الملف: 18/00955 رقم الفهر�س: 18/014735.
بناء على مح�سر تبليغ �سند تنفيذي المحرر والمبلغ بتاريخ: 2018/06/17

-بناء على مح�سر تكليف بالوفاء المحرر بتاريخ 2018/06/17
-بناء على مح�سر تبليغ تكليف بالوفاء المبلغ المحرر بتاريخ: 2018/06/17

-بناء على االأمر بقيد دائن جديد ال�سادر عن ال�سيد رئي�س محكمة الحجار بتاريخ 20/09/10 فهر�س رقم: 
2020/760 رقم الطلب: 2020/727

-بناء على قائمة �سروط البيع
-بن��اء على مح�سر ايداع قائمة �سروط البي��ع باأمانة �سبط محكمة الحجار بتاريخ: 20/12/06  والموؤ�سر 
علي��ه من طرف ال�سيد رئي�س محكم��ة الحجار بالنيابة بتاري��خ: 2020/12/07، رقم الت�سجيل 2020/14، 
وال��ذي حدد في��ه تاريخ جل�سة االعترا�سات لي��وم: 2020/12/29 على ال�ساعة العا�س��رة �سباحا، وجل�سة 
البي��ع ليوم: 2021/01/04 على ال�ساعة الواحدة زواال - قاعة رق��م 01 - بمحكمة الحجار والموؤجلة ليوم 
2021/05/31 على ال�ساعة التا�سعة والدقيقة الثالثون �سباحا )09.30�سا( و�سوف يباع العقار لمن يتقدم 

باأعلى عر�س.
تعيين العقار: 

 F3 سك��ن كائ��ن بحي 800 م�سك��ن ال�سعيبة بلدية �سيدي عم��ار والية عنابة يتمثل ف��ي �سقة من نوع�-
تحم��ل رق��م 690 عم��ارة 49 الطابق الخام�س الجهة اليمن��ى قطعة AV ت�سمل عل��ى غرفتين )02( قاعة 
ا�ستقبال رواق، مطبخ، حمام مرحا�س، مجفف و�سرفة م�ساحتها االجمالية تقدر )64.41م2( باأربعة و�ستون 
مت��ر مربع وواحد واأربع��ون دي�سمتر مربع في عقار ذي ملكية م�سترك��ة م�سيدة على مجموع ملكية رقم 

213 ق�سم 01 .
 وعلي��ه نح��ن الموقع اأدناه االأ�ستاذ عاطف بو�سبع مح�سر ق�سائي بدائ��رة اخت�سا�س مجل�س ق�ساء عنابة 

الكائن مقر مكتبنا بحي زيغود يو�سف رقم 09 الحجار عنابة .
نعل��ن اأن جل�سة بي��ع العقار المعين اأع��اله �ستكون ي��وم: 2021/05/31 على ال�ساع��ة التا�سعة والدقيقة 

الثالثون �سباحا )09.30�سا( و�سوف يباع العقار لمن يتقدم باأعلى عر�س.
وعليه ولمزيد من المعلومات يمكن االت�سال بمكتبنا اأو لدى كتابة �سبط المحكمة لالإطالع على قائمة 

�سروط البيع.
المح�ضر الق�ضائي

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�ضعبية
مكتب الأ�ضتاذ/ ميهوب يا�ضني

حم�ضر ق�ضائي بدائرة  اخت�ضا�س جمل�س ق�ضاء ق�ضنطينة
�ضارع ح�ضني برادعي )طنجة( رقم 24 - اخلروب

الهاتف - الفاك�س: 031968624

اإعالن عن بيع عقار باملزاد العلني
والإدارية" املدنية  الجراءات  قانون  من   750 و   749 و   748 "املواد: 

-بناء على الحكم الممه��ور بال�سيغة التنفيذية ال�سادر عن محكمة الخروب، الق�سم العقاري، 
بتاريخ: 20/01/19 رقم الجدول: 19/04847، فهر�س رقم: 20/00327.

 -بن��اء على قائمة �س��روط البيع بالمزاد العلن��ي لعقار الموؤ�سر عليه��ا  بتاريخ: 2021/02/14 
تحت رقم: 2021/02.

-بن��اء على اأمر تحديد جل�سة البيع ال�سادر عن رئي�س محكمة الخروب بتاريخ: 2021/04/21، 
تحت رقم: 21/1031.

نحن االأ�ستاذ/ ميهوب يا�سين، مح�سر ق�سائي بدائرة اخت�سا�س مجل�س ق�ساء ق�سنطينة.
نعل��ن اأن��ه �سيتم البي��ع بالم��زاد العلني بقاع��ة البي��وع العقاري��ة بمحكمة الخ��روب بتاريخ: 
2021/06/08 عل��ى ال�ساعة الواحدة زواال  للعقار التالي: قطع��ة اأر�سية �سالحة للبناء كائنة 
ببلدية الخروب دائرة الخروب والية ق�سنطينة المدينة الجديدة الوحدة الجوارية الخام�سة عين 
الب��اي رقم 248، تق��در م�ساحتها 170 متر مربع وهي مقتطعة م��ن م�ساحة اأكبر ات�ساعا قدرها 

46 ه 65 اآر 00 �سا.
يحده��ا من جهة القطعة رقم 249 ومن جهة ثانية القطعة رقم 247 ومن جهة ثالثة طريق ومن 

جهة رابعة واأخيرة القطعة رقم 253.
م�سيد فوقها بناية �سكنية غير مكتملة االنجاز تتكون من طابق اأر�سي وطابقين و�سطح.

ب�سع��ر افتتاحي مقدر ب�: ثالثون مليون ومئتان وواحد وخم�سون األف واأربعمائة واأربعون دينار 
جزائري وثالثة و�سبعون )30.251.440.73 دج(.

و ذل��ك بناء على طلب/ �سايب عل��ي بن اأحمد، العنوان ب�/ �سارع عرع��ور مو�سى بريكة والية 
باتنة.

�س��د ال�سيد/ �سايب عثمان ب��ن اأحمد، العنوان/ و ج 05 رقم 248 عل��ي منجلي الخروب والية 
ق�سنطينة.

�س��روط البيع: اإ�سافة الى ال�سروط المذكورة في قائم��ة �سروط البيع فاإن الرا�سي عليه المزاد 
يدف��ع حال انعقاد الجل�سة خم�س 1 / 5 الثمن والم�ساري��ف والر�سوم الم�ستحقة، ويدفع المبلغ 

المتبقي في اأجل اأق�ساه 08 اأيام باأمانة �سبط المحكمة.
ولمزي��د من المعلومات يمكن االطالع على دفتر ال�سروط عن طريق االت�سال بكتابة ال�سبط 
لدى محكمة الخروب اأو التقدم لدى مكتب المح�سر الق�سائي الكائن بالعنوان المذكور اأعاله.
الأ�ضتاذ/ المح�ضر الق�ضائي

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�ضعبية
الديوان العمومي للمح�ضر الق�ضائي

الأ�ضتاذ / رابح بولعراق حم�ضر ق�ضائي
 اخت�ضا�س جمل�س ق�ضاء ميلة

حمكمة ميلة
�ضارع بلعطار العربي ميلة 
الهاتف: 47.31.35 )031(

اعالن عن بيع عقارات باملزاد العلني
املادة 749، 750 من قانون الجراءات املدنية والدارية

نحن اال�ستاذ/ بولعراق رابح  مح�سر ق�سائي لدى محكمة ميلة، مجل�س ق�ساء ميلة الكائن مقره ب�سارع 
بلعطار العربي ميلة الموقع اأدناه

بناء على طلب  ال�سيدة/ قرعي�س فهيمة زوجة بلعطار ح�سين ال�سيدة/ قرعي�س �سليحة زوجة قرعي�سي 
ال�ساكن بحي عبد الله با�سا بلدية �سلغوم العيد.

بناءا على ال�سند التنفيذي الذي �سيتم البيع بمقت�ساه والمتمثل في الحكم ال�سادر عن محكمة �سلغوم 
العي��د - الق�سم العقاري - في 2018/01/30 تحت رقم 17/03308 فهر�س رقم 18/00413 والممهور 

بال�سيغة التنفيذية بتاريخ 2018/04/02.
بناء على قائمة �سروط البيع الموؤرخة في 2019/11/26 تحت رقم 2019/13 والذي �سيتم على العقار 
المتمث��ل في بناية �سكني��ة ذات طابق اأر�سي + طابقين علويين م�سيدة على قطعة اأر�سية تحمل الرقم 
18 م��ن المخطط الخا�س بتح�سي�س ديدو�س مراد 84 قطعة ببلدية �سلغوم العيد  تقدر م�ساحتها ب: 
156.77 مت��ر مرب��ع يحدها من ال�سرق �س��ارع ومن الغرب طريق و من  ال�سم��ال �سارع  من الجنوب 
القطع��ة رقم 19 واإن العقار ل��ه ثالث واجهات يتكون من طابق اأر�سي  مق�س��م الى ق�سمين بمدخلين 
منف�سلين حيث يتكون الق�سم االأول من محلين تجاريين + مرحا�س اأما الق�سم الثاني فيتكون من قف�س 
ال�سالل��م + رواق + غرف��ة + مطبخ + مراآب + مرحا�س + حمام وتقدر  م�ساح��ة االأر�سية الم�سيد عليها 
ب 156.77 متر مربع واأن الطابق االأول يتكون من  قف�س ال�ساللم + غرفة معي�سة + ثالث 03 غرف + 
مطب��خ + بهو + مرحا�س + حمام + �سرفتين و  تق��در الم�ساحة االر�سية الم�سيد عليها ب 180.67 متر 
مرب��ع الطابق الثاني مق�سم الى ق�سمي��ن بمدخلين منف�سلين يتكون كل ق�سم من غرفة معي�سة + غرفة 
نوم + مطبخ + رواق + �سرفة و  ي�ستركان في نف�س المرحا�س وقف�س ال�ساللم  وتقدر م�ساحة االر�سية 

الم�سيد عليها ب 180.67 متر مربع وهو غير مكتمل.
بناءا على جل�سة االعترا�سات المحددة ليوم: 2019/12/25 على ال�ساعة الثانية م�ساءا.

وبناء جل�سة البيع بالمزاد العلني المنعقدة  يوم: 2021/04/21
 فقد تم اأجل��ت جل�سة البيع بالمزاد العلني لتاريخ: 2021/06/02 على ال�ساعة الثانية زواال )14.00�سا( 

بمكتب قا�سي بيوع العقارية لمحكمة �سلغوم العيد ب�سعر حر.
ويل��زم الم�ستفيد من المزاي��دة دفع  حال انعقاد الجل�س��ة بر�سو المزاد خم�س الثم��ن 5/1 والم�ساريف 

والر�سوم الم�ستحقة ويدفع المبلغ الباقي  في اأجل اأق�ساه ثمانية )08( اأيام باأمانة �سبط المحكمة.
للمزي��د من المعلومات يمكن االت�سال بمكتبنا اأو باأمان��ة �سبط محكمة �سلغوم العيد  لالطالع على 

دفتر �سروط البيع.
تاأ�ضير الجريدة                              مع كافة التحفظات المح�ضر

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�ضعبية
مكتب الأ�ضتاذ العويف جناين

حم�ضر ق�ضائي لدى حمكمة  وجمل�س ق�ضاء باتنة
باتنة  / عبا�س  بن  ال�ضالح  حممد  �ضارع   41

رقم الهاتف: 07.70.25.23.23
اإعالن �ضابع عن بيع عقار باملزاد العلني

نح��ن االأ�ستاذ العوف��ي جناني مح�سر ق�سائي ل��دى محكمة ومجل�س ق�س��اء باتنة الكائن مقر 
مكتبن��ا ب� 41 �سارع محمد ال�سال��ح بن عبا�س باتنة، يعلن اأنه �سي�سرع في بيع عن طريق المزاد 
العلن��ي بقاع��ة الجل�سات رق��م 02 بمحكمة باتنة ي��وم الثالثاء الموافق ل��� 2020/10/20 على 
ال�ساع��ة العا�سرة �سباحا والموؤجلة ليوم 2020/12/01 والموؤجلة ليوم 2021/01/05 والموؤجلة 
لي��وم 2021/02/16 والموؤجل��ة لي��وم 2021ّ/03/23، الموؤجل��ة لجل�س��ة ي��وم: 2021/05/04، 
الموؤجل��ة لجل�سة يوم: 2021/06/08، بن��اءا على اأمر ثاني بتحديد جل�سة البيع المحرر من طرف 
القا�س��ي المكلف بالبيوع العقارية بمحكمة باتنة المحرر بتاريخ: 2020/09/21 رقم: 1096/ر 
م /2020 للعق��ار ال��ذي يتمث��ل في: عقار ذو اال�ستعم��ال ال�سكني يقع ب� 57 نه��ج االإخوة قليل 
باتن��ة المقدر م�ساحته ب��� 74.50 م2 )اأربعة و�سبعون متر مربع وخم�سون دي�سمتر مربع(، تنفيذا 
لل�سن��د التنفي��ذي للقرار العقاري ال�س��ادر عن مجل�س ق�ساء باتنة بتاري��خ: 2018/01/02 رقم 
الق�سي��ة: 2017/02970 رق��م الفهر�س: 2018/00007 الممهور بال�سيغ��ة التنفيذية الموؤرخة 
ف��ي: 2018/01/21 ودفتر �سروط البيع الم��ودع بتاريخ: 2018/12/26 وه��ذا لفائدة: 1/ ورثة 
م�سع��ودان محمد ر�سيد وهم : 2/ م�سعودان نور الدين، ف�سيل��ة، ب�سير، �سكينة، مريم، خديجة ، 
�سليمان، 3/ ورثة رحمون مختار زوج المرحومة م�سعودان اأم الخير وهم: 4/ اأوالد منها: رحمون 
كريم��ة، �سم��اح زهور، ليل��ى، مهدي، م�سطفى، عب��د الكريم، محمد ر�سيد وع��وف مليكة، 5/ 
م�سعودان نادية، العنوان: 57 نهج االخوة قليل باتنة �سد: ال�سيد م�سعودان عبد الحميد، العنوان: 

03 نهج االخوة قليل باتنة.
وه��ذا بعد عدة تاأجي��الت لجل�سة البيع المحددة م��ن طرف القا�سي المكل��ف بالبيوع العقارية 
بمحكمة باتنة بموجب اأمر �سادر بتاريخ: 2019/02/21 واأي�سا التوقف عن العمل موؤقتا ب�سبب 

جائحة كرونا التي تمر بها البالد.
ير�سو المزاد على من تقدم باأعلى عر�س وفقا للمادة 754 الفقرة 5 من قانون االإجراءات المدنية 

واالإدارية.
�ضروط البيع: 

اإ�ساف��ة اإل��ى ال�سروط المذك��ورة في دفتر ال�سروط ف��اإن الرا�سي عليه الم��زاد يدفع حال انعقاد 
جل�س��ة البيع خم�س الثم��ن )5/1( والم�ساريف والر�سوم الم�ستحقة ويت��م دفع المبلغ الباقي في 

اأجل اأق�ساه ثمانية اأيام )08( باأمانة �سبط المحكمة.
ولمزي��د من المعلومات واالطالع عل��ى دفتر ال�سروط، االت�سال باأمان��ة ال�سبط لدى محكمة 

باتنة اأو مكتب المح�سر الق�سائي.
المح�ضر الق�ضائي

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�ضعبية
ولية جيجل / دائرة تاك�ضنة / بلدية تاك�ضنة

م�ضلحة التنظيم وال�ضوؤون العامة
مكتب النتخابات واجلمعيات

و�ضل اإ�ضهاري لتجديد جمعية
طبق��ا الأحكام القانون رقم 06/12 الموؤرخ ف��ي 2012/01/12 المتعلق بالجمعيات ال 

�سيما المادة رقم 08، لقد تم تجديد الجمعية الم�سماة:
جمعية ال�سيادين الفر�سان تاك�سنة

تاريخ ورقم ايداع الملف: 2021/02/25 رقم: 2021/04
الم�سجلة تحت رقم: 119 بتاريخ: 2003/11/09

ا�سم ولقب الرئي�س: بو�سعايب م�سعود
المقر: �سارع جي�س التحرير الوطني تاك�سنة

تاريخ نهاية العهدة االنتخابية: 2026/05/06

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�ضعبية 
الديوان العمومي للمح�ضرة الق�ضائية

الأ�ضتاذة خن ا�ضمهان حم�ضرة ق�ضائية لدى حمكمة ميلة جمل�س ق�ضاء ميلة 
الكائن مكتبنا �ضارع زغدود علي ميلة

هاتف/ 031.47.47.56
اإعالن عن بيع عقار باملزاد العلني 

تنفي��ذا لعقد اعتراف بدين من ال�سيد جامع اأح�سن بن عمار ال�ساكن بحي علي بونيط قرارم 
قوقة ميل��ة اإلى ال�سيد قطي�س محي الدين بن الطاهر ال�ساكن ببلدية و دائرة �سيدي معروف 
جيج��ل ال�سادر عن مكتب االأ�ست��اذ: فنيط لمين � موثق بمكتب التوثي��ق بمحكمة الميلية 
ح��ي زهاني ا�سماعيل عمارةاأ1 رق��م 03 بتاريخ 2016/06/02 رق��م 916/ 2016 الممهور 
بال�سيغة التنفيذية و الحكم ال�سادر عن محكمة ميلة الق�سم المدني جدول رقم 17/03107 
فهر���س رقم 18/00538 بتاريخ 18/02/21 الممهور بال�سيغة التنفيذية و القا�سي بتثبيت 

الحجز التحفظي رقم 1577/17 ال�سادر بتاريخ 2017/11/22 عن رئا�سة محكمة ميلة. 
بناء على مح�سر اإيداع قائمة �سروط البيع باأمانة �سبط محكمة ميلة بتاريخ 2020/12/20، 
بناء على االأمر ال�سادر عن رئي�س محكمة ميلة بتاريخ 2021/04/29 تحت رقم 21/00757 

بتحديد انعقاد جل�سة البيع. 
نعلن للجمه��ور اأنه �سيتم البيع بالمزاد العلني ي��وم 2021/06/07 على ال�ساعة 13.30 �سا 
بقاعة الجل�سات  لمحكمة ميلة للعقار المتمثل في الم�سكن الم�سيد فوق القطعة االأر�سية 
�سالح��ة للبناء على �سكل غي��ر منتظم م�ساحتها 187.27متر مربع تق��ع بالمكان الم�سمى 
ح��ي علي بوني��ط ببلدية القرارم قوقة دائ��رة القرارم قوقة والية ميل��ة ماأخوذة من الح�سة 
الريفي��ة رقم 397 البال��غ م�ساحتها االإجمالية 16 هكتار 8 اآر 26 �ساآر و الم�سيد فوقها محل 
ذو طاب��ع �سكني و المحدد كمايلي من ال�سم��ال ال�سرقي فائ�س الح�سة الريفية   رقم 397 
الم�ستخرج��ة منها و مم��ر للراجلين و من ال�سمال الغربي فائ���س الح�سة الريفية رقم 397 
الم�ستخرج��ة منها و مم��ر للراجلين و من الجنوب ال�سرقي فائ�س الح�سة الريفية رقم 397 
الم�ستخرجة منها و م�سكن ال�سيد جامع عبد الحفيظ و من الجنوب الغربي فائ�س الح�سة 
الريفي��ة رقم 397 الم�ستخرجة منها و م�سكن ال�سي��د جامع عبد الكريم".    والمحدد ب�سعر 
افتتاح��ي بمبل��غ خم�سة ماليين و ثالثة مائة و ع�سرون األف و مئتان و �ستة و �سبعون دينارا 

جزائريا و �ستة ع�سرة �سنتيم )5.320.276.16دج(. 
اإ�ساف��ة اإلى ال�سروط المذكورة في قائمة �سروط البيع ف��اإن الرا�سي عليه المزاد يدفع حال 
انعقاد الجل�سة خم�س الثمن 1/ 5 و الم�ساريف و الر�سوم الم�ستحقة و لمزيد من المعلومات 
يمك��ن االط��الع على دفتر ال�سروط ل��دى كتابة �سبط محكمة ميل��ة او االت�سال بمكتب 

المح�سر الق�سائي بالعنوان اأعاله.  
المح�ضرة الق�ضائية

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�ضعبية
ولية جيجل / دائرة جيملة / بلدية بودريعة بني ياجي�س

م�ضلحة التنظيم وال�ضوؤون العامة / مكتب النتخابات واجلمعيات

جتديد الهيئة القيادية
طبق��ا الأحكام المادة 18 من القانون رقم 06/12 الموؤرخ في 18 �سفر 1433 الموافق  

ل� 12 يناير 2012 المتعلق بالجمعيات، تم تجديد الهيئة القيادية للجمعية الم�سماة:
النادي الريا�سي الهاوي بني ياجي�س 

المعتمدة تحت رقم: 2018/03 بتاريخ 2018/09/25
تاريخ التجديد: 2021/01/02
-الرئي�س: عيا�سي عبد المجيد 

-المقر: محل ال�سيد: بومهن عبد المالك ت�سطين بلدية بودريعة بني ياجي�س 
� تاريخ نهاية العهدة: نهاية العهدة االأولمبية

رئي�س المجل�س ال�ضعبي البلدي

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�ضعبية
ولية ميلة / دائرة ت�ضدان حدادة / بلدية مينار زارزة

م�ضلحة التنظيم وال�ضوؤون العامة
الرقم 2021/07

منوذج اإ�ضهاري لتجديد الهيئة القيادية
طبق��ا الأحكام القانون رق��م: 06/12 الموؤرخ في: 12 جانف��ي 2012 المتعلق بالجمعيات 

ال �سيما المادة 18 منه
لق��د تم هذا الي��وم: 2021/05/09 تجديد الهيئ��ة القيادية للجمعي��ة المحلية ذات الطابع 

الترفيهي.
الم�سماة: جمعية هواة ال�سيد بلدية مينار زارزة

المعتمدة: تحت رقم: 2016/01 بتاريخ: 2016/03/16
الرئي�س: زارزي م�سطفى المولود بتاريخ: 1981/04/27 بالروا�سد

المقر: توم�سالت بلدية مينار زارزة
رئي�س المجل�س ال�ضعبي البلدي

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�ضعبية
ولية جيجل

دائرة �ضيدي معروف / بلدية �ضيدي معروف

اإعالن باإعداد �ضهادة احليازة
طبقا للمر�سوم التنفيذي رق��م 254/91 الموؤرخ في 27 جويلية 
1991 المح��دد لكيفي��ات اع��داد �سه��ادة الحي��ازة وت�سليمها 
المحدث��ة بموجب المادة 39 من القانون رقم 25/90 الموؤرخ في 

18 نوفمبر 1990 المت�سمن التوجيه العقاري.
اال�س��م: نوار  اللقب: بوغاب��ة بن )ت(: عبد المال��ك المولود )ة( 
ف��ي: 1974/07/31 باأحمي��دن قد قدم )ت( ملف��ا ببلدية �سيدي 
مع��روف بتاري��خ: 2021/03/17 طالب��ا)ة( ت�سليم��ه)ا(  �سهادة 
حي��ازة للعقار المتمثل في قطعة اأر���س ذات �سكل غير منتظم 
الذي يقع بالمكان الم�سم��ى: طبة الرد دي لملز م�ستة: ال�ساحل 
بلدي��ة �سيدي معروف بلدية �سيدي مع��روف م�ساحتها تقدر ب�: 

33.55م2  تقع داخل المحيط العمراني و المحدد كمايلي: 
من ال�سمال: بوغابة نوار
من ال�سرق: بوغابة فوؤاد
من الجنوب: بنون عابد 

من الغرب: طريق غير معبد
فعل��ى كل �سخ���س له مطل��ب اأو اعترا�سات عل��ى تحرير هذه 
ال�سه��ادة، عليه اأن يقدمها الى رئي���س المجل�س ال�سعبي البلدي 

في مدة اأق�ساها �سهرين )02( ابتداء من تاريخ ن�سر االعالن.
رئي�س المجل�س ال�ضعبي البلدي

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�ضعبية
مكتب الأ�ضتاذ/ ميهوب يا�ضني

حم�ضر ق�ضائي بدائرة اخت�ضا�س جمل�س ق�ضاء ق�ضنطينة
�ضارع ح�ضني برادعي )طنجة( رقم 24 - اخلروب

الهاتف - الفاك�س: 031968624

اإعالن عن بيع عقار باملزاد العلني
املادة 748 و 749 و 750 من قانون الإجراءات املدنية والإدارية

بن��اء عل��ى رخ�سة الت�سرف ف��ي اأموال قا�سر ال�س��ادرة عن رئي���س محكمة الخروب، 
بتاري��خ: 2020/12/06، رق��م : 20/00545، المت�سمن��ة منح رخ�س��ة لل�سيد/ فوغالي 

فوزي للت�سرف في ن�سيب اأخيه فوغالي عبد المومن.
بن��اء على قائمة �سروط البيع بالمزاد العلني لعقار الموؤ�سر عليها بتاريخ: 2021/03/04 

تحت رقم: 2021/10 
� بن��اء عل��ى اأم��ر تحدي��د جل�سة البي��ع ال�سادر ع��ن رئي���س محكمة الخ��روب بتاريخ 

2021/04/20 تحت رقم 21/1003.
نحن االأ�ستاذ/ ميهوب يا�سين، مح�سر ق�سائي بدائرة اخت�سا�س مجل�س ق�ساء ق�سنطينة
نعل��ن اأنه �سيت��م البيع بالمزاد العلن��ي بقاعة البيوع العقارية بمحكم��ة الخروب بتاريخ 

2021/06/08 على ال�ساعة الواحدة زواال للعقار التالي: 
 25920/808 �سائ��ع في بناية ذات ا�ستعمال �سكني في ط��ور االنجاز كائنة بالخروب 
حي بن بوالعيد تحمل رقم 08 �سابقا وهي بناية قديمة م�سيدة على قطعة اأر�س �سالحة 

للبناء م�ساحتها 101 م2 تحمل مجموعة ملكية 102 ق�سم 82.
ب�سع��ر افتتاحي مقدر ب�: مئة و�ست��ة وخم�سون األف وخم�سة ع�سر دينار جزائري وع�سرة 

�سنتيم )156.015.10دج(.
و ذلك بناء على طلب ال�سيد: فوغالي فوزي في حق اأخيه فوغالي عبد المومن. 

ال�ساكن ب�: �سارع �سيبان الطيب رقم 56 الخروب ق�سنطينة. 
�س��روط البيع: اإ�سافة اإلى ال�س��روط المذكورة في قائمة �سروط البيع فاإن الرا�سي عليه 
الم��زاد يدفع حال انعقاد الجل�س��ة خم�س 5/1 الثمن والم�ساري��ف والر�سوم الم�ستحقة، 

ويدفع المبلغ المتبقي في اأجل اأق�ساه 08 اأيام باأمانة �سبط المحكمة.
ولمزي��د من المعلومات يمكن االإطالع على دفتر ال�س��روط عن طريق االت�سال بكتابة 
ال�سبط لدى محكمة الخروب اأو التقدم لدى مكتب المح�سر الق�سائي الكائن بالعنوان 

المذكور اأعاله.
الأ�ضتاذ/ المح�ضر الق�ضائي

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�ضعبية 
ولية اأم البواقي  / دائرة اأم البواقي  / بلدية اأم البواقي 

مديرية التنظيم وال�ضوؤون العامة  / مكتب اجلمعيات
منوذج اإ�ضهاري جتديد الهيئة القيادية 

بمقت�س��ى اأحكام  القان��ون رقم 12/ 06 الموؤرخ في 12 جانفي 2012 المتعلق بالجمعيات ذات 
الطابع االجتماعي ال �سيما المادة: 18 البند: 02.

بمقت�س��ى المر�سوم التنفيذي رقم 15/ 74 الموؤرخ ف��ي 26 ربيع الثاني عام 1436 ه� الموافق 
ل��� 16 فبراير 2015 الذي يحدد االأحكام والقانون االأ�سا�س��ي النموذجي و المطبق على النادي 

الريا�سي الهاوي. 
لقد تم تجديد الهيئة القيادية للجمعية 

الم�سماة: جمعية اأ�سبال م�سطفى بن بوالعيد للكراتي والفنون القتالية � بلدية اأم البواقي .  
المعتمدة تحت رقم 12 بتاريخ 30 جويلية 2018.

الرئي�س: زيار طارق 
المقر : دار ال�سباب �سحنون ال�سريف � اأم البواقي �  

رئي�س المجل�س ال�ضعبي البلدي 

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�ضعبية
ولية ميلة / دائرة فرجيوة / بلدية فرجيوة

امل�ضلحة: ال�ضوؤون الجتماعية
الرقم: 2021/13

منوذج اإ�ضهاري لتاأ�ضي�س جمعية بلدية ذات طابع اجتماعي
طبقا الأحكام القانون رقم: 06/12 الموؤرخ في 12 يناير 2012 يتعلق بالجمعيات 

ذات الطابع االجتماعي
لقد تم هذا اليوم: 2021/04/29 تاأ�سي�س الجمعية المحلية ذات طابع اجتماعي

الم�سماة: الجمعية الخيرية لمقبرة عين الحمراء - فرجيوة
الرئي�س: بودابة ال�سا�سي

المقر: حي عين الحمراء العليا )المزارة( - فرجيوة
رئي�س المجل�س ال�ضعبي البلدي

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�ضعبية
الأ�ضتاذ/ زرمان يو�ضف

حم�ضر ق�ضائي لدى حمكمة وجمل�س ق�ضاء باتنة
حي 410 م�ضكن عمارة 23 رقم 224 الطابق الأول

مقابل اجلامعة املركزية عربوق مدين CUB  - باتنة
هـ: 033.80.23.44

حم�ضر اإعالن عن بيع عقار باملزاد العلني بعد اإنقا�س الع�ضر من الثمن الأ�ضا�ضي 
املادة 749، 750 من ق.اإ.م.اإ

بناء على ال�سند التنفيذي المتمثل في: الحكم العقاري ال�سادر عن محكمة باتنة بتاريخ: 2015/06/30
رقم الفهر�س: 15/04068 رقم الجدول: 15/01397 الممهور بال�سيغة التنفيذية بتاريخ: 2016/02/15

لفائدة : ورثة المرحوم فياللي لعلى وهم: اأحفاده الق�سر: ابناء ابنه �سالح وهم: زينب، محمد اأ�سيل ، اآمنة
العنوان: نهج 19 جوان رقم 69 حي ال�سهداء باتنة.

�س��د: ورثة المرحوم فياللي لعلى وه��م: اأرملته: مانع م�سعودة - اأبناوؤه:/ علي، حم��ادة، بكير، لخ�سر، ب�سير، 
الطاهر، �سليمة

العنوان: نهج 19 جوان رقم 69 حي ال�سهداء باتنة
بن��اء عل��ى مح�سر ايداع قائم��ة �سروط البيع المح��ررة من قبل االأ�ست��اذ: �سريط محم��ود، مح�سر ق�سائي 
ل��دى اخت�سا���س محكمة باتنة بتاري��خ: 2016/10/18 والمودعة لدى اأمانة ال�سب��ط محكمة باتنة  بتاريخ: 

2016/12/19 تحت رقم : 16/48
بن��اء على اأمر بتحديد جل�سة االعترا�سات ال�سادر ع��ن رئي�س محكمة باتنة بتاريخ 2017/01/10 تحت رقم 
73/ رم/2017 المح��ددة ي��وم 2017/02/13 على ال�ساعة الثانية والن�سف م�س��اءا )14.30( بغرفة الم�سورة 

بمحكمة باتنة.
بن��اء على اأمر بتحديد جل�سة البي��ع ال�سادر عن رئي�س محكمة باتنة بتاري��خ 2021/02/14 تحت رقم 270/ 

ر م /2021
يعلن االأ�ستاذ زرمان يو�سف مح�سر ق�سائي لدى محكمة ومجل�س ق�ساء باتنة باأنه �سيتم البيع بالمزاد العلني 
يوم 2021/06/01 الموافق ليوم االأربعاء على ال�ساعة 11.00 �سباحا بقاعة الجل�سات رقم 01 بمحكمة باتنة 
للعقار المتمثل في: م�سكن يتكون من طابق اأر�سي وطابق اأول بواجهة واحدة، م�ساحتها 150 م2 يحمل رقم 

.E 308 جزء 2 تن�سيقا بمخطط م�سح االأرا�سي باقليم باتنة الق�سم
ال�سع��ر االفتتاحي للعقار ه��و: 30.520.980.00 دج )ثالث��ون مليون وخم�سمائة وع�س��رون األف وت�سعمائة 
وثمان��ون دينار جزائ��ري(. و بعد اإنقا���س الع�سر من الثمن االأ�سا�س��ي المقدر ب��� 3.052.098.00دج )ثالثة 

ماليين و اثنان و خم�سون األف و ثمانية و ت�سعون دينار جزائري(. 
لي�سب��ح ال�سع��ر االفتتاحي للعقار بع��د اإنقا�س الع�سر ب���: 27.468.882.00دج )�سبع��ة و ع�سرون مليون و 

اأربعمائة و ثمانية و �ستون األف و ثمانمائة و اثنان و ثمانون دينار جزائري(. 
مبلغ التدرج في المزايدة يحدد من طرف القا�سي خالل الجل�سة.

�س��روط البي��ع: اإ�سافة الى ال�سروط المذكورة ف��ي دفتر ال�سروط فاإن الرا�سي عليه الم��زاد يدفع حال انعقاد 
الجل�س��ة خم�س الثم��ن والم�ساريف والر�سوم الم�ستحقة ويدفع المبلغ المتبقي ف��ي اأجل اأق�ساه ثمانية )08( 

اأيام باأمانة ال�سبط بمحكمة باتنة.
ولمزي��د من المعلومات يمك��ن االطالع على دفتر ال�سروط المو�سوع بكتابة �سبط محكمة باتنة اأو التقدم 

الى مكتب المح�سر الق�سائي بباتنة اال�ستاذ زرمان يو�سف.
المح�ضر الق�ضائي/ زرمان يو�ضف

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�ضعبية
ولية جيجل / دائرة امليلية / بلدية امليلية

مديرية التنظيم وال�ضوؤون العامة
م�ضلحة ال�ضوؤون الجتماعية / مكتب اجلمعيات

و�ضل ا�ضتالم التبليغ باملطابقة القانونية مع القانون 12/ 06 املوؤرخ يف 
باجلمعيات  املتعلق   2012/01/12

 18 ف��ي:  الم��وؤرخ   06-12 رق��م  القان��ون  م��ن   )70( الم��ادة  الأح��كام  طبق��ا 
ه��ذا  ت��م  بالجمعي��ات،  المتعل��ق    2012 يناي��ر   12 ل���  المواف��ق   1433 �سف��ر 
ف��ي الموؤرخ��ة  القانوني��ة  المطابق��ة  مح�س��ر  ا�ست��الم   2021 م��اي   06  الي��وم 

 2020/09/19  و التي اأدخلت على القانون االأ�سا�سي للجمعية الم�سماة: 
-الجمعية الدينية لم�سجد �سالح الدين االأيوبي بحي بومهران بالميلية. 

- الم�سجل��ة تحت رقم: 2021/01 بتاريخ: 2021/05/06 الكائ��ن مقرها بم�سجد �سالح الدين 
االأيوبي بحي بومهران. 

المجل�س ال�ضعبي البلدي

اإعالن عن حجر 
حكمت محكمة جيجل بتاريخ 21/04/05 تحت رقم 
الج��دول 21/02100 و رق��م الفهر���س 21/00623 
الفا�سل��ة في ق�ساي��ا �سوؤون االأ�س��رة علنيا في اأول 

درجة و ح�سوريا: 
في ال�س��كل قبول الدع��وى والت�سري��ح بت�سحيح 
عنوان المدعى عليها بالقول باأنه "بحي 328 م�سكن 
ترقوي عمارة 45 رقم 03 والية جيجل" بدال من حي 

برو�سات عمارة �س 03 ح�سين داي الجزائر.
في المو�سوع: 1. الق�س��اء باعتماد الخبرة المنجزة 
م��ن ط��رف الخبير الطب��ي ين��ون محم��د المودعة 
باأمان��ة �سبط المحكمة بتاريخ 2021/02/18 تحت 
رق��م 2021/92 و بالنتيجة الق�س��اء بتوقيع الحجر 
على المدع��ى عليها بوح�سان يمين��ة بنت �سعيد و 
بولنج��وم الزهرة المول��ودة بتاري��خ 1932/01/26 
بالعوان��ة و تعيين ابنها المدعى توهامي رابح مقدما 
عليه��ا للقيام باإدارة �سوؤونها المالي��ة و تمثيلها اأمام 
مختلف الهيئات االإداري��ة و الق�سائية بما ي�سمح به 

القانون.
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مو�ضم جديد للن�ضيان قبل 6 �ضنوات عن املئوية

الذكرى 94 لت�أ�سي�س جمعية 
اخلروب مّرت ب�ردة

مّرت اأم�س، الذكرى 94 لتاأ�صي�س جمعية اخلروب، امل�صادفة ليوم 11 ماي 
1927، يف ظروف ا�صتثنائية وغيير م�صبوقة، ب�صبب الو�صعية ال�صعبة 
التي مير بها الفريق اخلروبي، الذي يعي�س واحدا من اأ�صعب موا�صمه بعد 

تعقد و�صعيته يف �صلم الرتتيب.
ومرت ذكييرى تاأ�صي�س جمعية اخلروب هذا العام يف ظييروف ا�صتثنائية، 
عك�ييس ال�صنييوات الفارطيية، اأين اعتيياد اأن�صييار وحمبو النييادي �صواء 
باالحتفاالت املميييزة لالأن�صار يف و�صط املدينة اأو من خالل الن�صاطات، 
التييي تقوم بهييا جمعية قدماء الالعبيين، بتنظيم مباريييات ا�صتعرا�صية 

مرفوقة بتكرمي بع�س الوجوه التي خدمت النادي على مدار تاريخه.
ومل تخلييو اأحاديث االأن�صار يف هذه املنا�صبة، �صواء يف معاقلهم اأو مواقع 
التوا�صل االجتماعييي، �صوى عن الو�صعية ال�صعبيية التي يتخبط فيها 
النييادي و االأطييراف املت�صببة يف هييذا الرتاجع الذي قييد يع�صف بالفريق 
اإىل الق�صييم الثالث قبييل 7 جوالت من نهاية املو�صييم، مطالبن ب�رضورة 
اإيجاد حلول قبل فوات االأوان، خ�صو�صا اأن جمعية اخلروب مل يتبق على 

احتفالها مبرور قرن على تاأ�صي�صها �صوى 6 �صنوات.
من جهة اأخرى، توا�صل جمعية اخلروب حت�صراتها و�صط غيابات كثرة 
ب�صبب االإ�صابييات التي اأرقت املدرب �صبع واأخلطت ح�صاباته، و�صيدخل 
رفقيياء بتقيية يف اأجواء مباراة الكاب بعد راحة عيييد الفطر، خ�صو�صا اأن 

اجلولة 16 مربجمة، يوم الثالثاء 18 ماي.
فوغ�لي زين الع�بدين

رئي�س احتاد عنابة عبد البا�ضط زعيم للن�ضر

تنتظرنا 4 سفريات تحصيل النقاط فيها جد صعب
rال�سب�ق ا�ستد وكل جولة تفرز و�سع� جديدا

اأكد رئي�س اتحاد عنابة عبد البا�ضط زعيم، باأن انفراد فريقه ب�ضدارة ترتيب المجموعة ال�ضرقية، قبل �ضبع جولت من نهاية الم�ضوار، يعني 
التواجد في خانة اأكبر المر�ضحين للتتويج بلقب الفوج، والمرور لدورة »البالي اأوف«، لكنه اعترف بالمقابل في حوار خ�س به الن�ضر، باأن 

الجولت المتبقية �ضتكون �ضعبة للغاية، لأن النقاط تكت�ضي اأهمية بالغة لكل الفرق، �ضواء المتناف�ضة على ورقة ال�ضعود، اأو تلك التي ت�ضعى 
لتفادي ال�ضقوط، ومهما كانت الظروف فاإننا ـ كما قال ـ » نبقى مجبرين على تحدي كل ال�ضعاب، وتحقيق حلم العودة اإلى حظيرة النخبة«.

كيف تنظرون اإىل باقي امل�ضوار، خا�ضة بعد �
جناح الفريق يف النفراد ب�ضدارة الرتتيب؟

اجلميييع يعلم بيياأن بطولة الوطنييي الثيياين للمجموعة 
ال�رضقييية ا�صتثنائييية، وذلك بتواجد الكثيير من االأندية 
التييي لها خربة طويلة يف الرابطة املحرتفة، وهذا العامل 
يلقييي بظالله على معطيييات املناف�صيية يف املنعرجات 
احلا�صميية، والدليييل علييى ذلييك اأن كوكبيية الطاحمن 
للتتويييج باللقب مازالييت ت�صم 5 فرق، ولييو بدرجات 
متفاوتيية من احلظوظ، لكيين لكل طييرف ح�صاباته يف 
اجلييوالت ال�صبع املتبقييية، وعليه فاإننا ال بييد اأن نحتاط 
كثييرا من هييذا اجلانييب، الأننييا اأ�صبحنا نحتييل �صدارة 
الرتتيييب مبفردنييا، واالإطاحيية بنييا تبقى م�صعييى باقي 
النوادي التي تراهن على حتقيق ال�صعود، وبالتايل فاإننا 
مقبلون على تن�صيط مباريات بنكهة نهائيات الكاأ�س، 
مييادام تر�صيم التتويج بلقب الفوج مير عرب الفوز بجميع 
املباريات املتبقية، وهييذا لتفادي اأي »�صيناريو« ال حتمد 

عواقبه.
نفهم من هــذا الكالم باأنكم متخّوفون كثريا �

يف املنعرج الأخري من ال�ضباق؟
توخييي احليطة واحلذر اأميير ال نقا�س فيييه، الأن البطولة 
اأدركييت حمطة حا�صميية، التعيير فيها ممنييوع، يف ظل 
عييدم توفر فر�ييس كثرة للتييدارك، والرزناميية املتبقية 
تت�صمن مباريات �صعبة لييكل االأندية، لكن الو�صعية 
التييي نتواجد فيهييا ت�صعنا اأمام خيييار وحيد، يتمثل يف 
ت�صير �صوؤون فريقنا، واملراهنة على البقاء يف ال�صدارة، 
قبييل �صبط احل�صابات على نتائج باقييي مناف�صينا على 

تاأ�صرة ال�صعييود، الأن م�صرنا يبقى باأيدينا، واجلوالت 
املتبقييية �صتكييون يف غاية ال�صعوبيية، الأننا �صنخو�س 
4 لقاءات خييارج الديار، بالتنقييل اإىل العلمة واخلروب 
ملواجهة فريقن من قائمة املعنين بال�صقوط، اإ�صافة اإىل 
رحلتيين اإىل والية ميلة ملالقاة كل ميين نادي التالغمة 
وهييالل �صلغييوم العيد، وهييذه املباريات ليين يكون من 
ال�صهل علينا اخلروج منها بانت�صارات، لكن ال يجب اأن 
ال نت�صاءم، الأننا نقود ال�صبيياق، وت�صير املناف�صة يكون 
مبيياراة مببيياراة، الأن كل جوليية تفرز معطيييات جديدة، 
مادامت باقي االأندية املعنية بالتناف�س على ورقة اللقب 
لن جتييد بدورها الطريق مفرو�صا بالييورود، وعليه فاإننا 

نركز تفكرنا حاليا على مقابلة العلمة.
توفــر � عــدم  مــن  كثــريا  ا�ضــتكيتم  لكنكــم 

الأموال التي ت�ضمح بتحقيق حلم ال�ضعود؟
احلديييث عن ال�صق املايل، يجربنا دومييا على العودة اإىل 
الظييروف التييي با�رضنا فيهييا العمل قبل بداييية املو�صم 
اجليياري، الأن اال�صطييدام باإرث ثقيل ميين الديون التي 
ظلييت عالقة منييذ قرابة 10 �صنوات، حييال دون حتقيقنا 
انطالقة وفق املخطط الذي كنا قد ر�صمناه، الأننا وجدنا 
اأنف�صنا مرغميين على ت�صوية ن�صبة كبييرة من الديون 
التييي كانت مقّيييدة لدى غرفيية املنازعييات، للح�صول 
علييى االإجييازات، بعدمييا كنا قييد اأجربنا علييى خو�س 
مقابلتي التد�صن لبطولة هييذا املو�صم بالفريق الرديف، 
ب�صبب عدم القييدرة على ا�صتخراج اإجازات امل�صتقدمن 
اجلدد، وتعييداد الفريق عرف تغيرا جذريييا باملقارنة مع 
املو�صم الفييارط، وهذه الق�صية كلفتنييا قرابة 6 مالير 

�صنتيييم، يف الوقت الذي مازالت فيييه ال�صيغ التنفيذية 
الأحييكام ق�صائية، �صدرت ل�صالييح العديد من الدائنن 
ميين املتعاملن ال�صابقن مييع النادي يف االإيييواء، النقل 
واالإطار والعتاد الريا�صي تتهاطييل علينا، رغم اأننا كنا 
قد �صجلنييا حتفظا بخ�صو�ييس احل�صيلة املالييية للنادي 
للمو�صم املنق�صي، على اعتبار اأن م�صاريف تلك الفرتة 
قاربييت 18 مليار �صنتيم، ومع ذلك فاإن اجلميع مل يتلقوا 
م�صتحقاتهييم مبييا يف ذلييك الالعبن، وهييذه الرت�صبات 

�صعبت من مهمتنا يف ت�صير الفريق.
اأيعنــي هــذا باأنكــم عاجــزون عــن ت�ضــيري �

املرحلة املتبقية من املو�ضم؟
كال... فالو�صعييية الراهنيية جعلتنا ننا�صييد امل�صتثمرين 
ورجييال االأعمال بالوالييية للوقوف اإىل جانييب الفريق، 
بعدما كانت ال�صلطات املحلية، قد ج�صدت ن�صبة كبرة 
جدا من الوعود التي كانت قد قدمتها لنا، الأن االإعانات 
اال�صتثنائية املتح�صل عليها من الوالية والبلدية، كانت 
مبثابة جرعة االأوك�صجن التييي �صمحت لنا بتجاوز اآثار 
االأزميية اخلانقيية، و�صمحت لنييا باحتواء امل�صيياكل التي 
كانييت قد طفييت علييى ال�صطييح، وذلييك بت�صوية منح 
املباريات عن اآخرها، وقد �صددنا عالوتي اآخر انت�صارين 
حمققيين داخل الديييار، على ح�صاب كل ميين مولودية 
ق�صنطينيية ودفيياع تاجنانت، وهذا مبراعيياة ال�صلم اجلديد 
الييذي �صبطنيياه مع بداية مرحليية االإييياب، الأن مكافاأة 
الفييوز مبقابلة مهميية اأ�صبحت 10 مالييين لكل العب، 
وهييذا ينييدرج يف اإطار حتفيييز الالعبن، خا�صيية واأنهم 
مل يتح�صلييوا على رواتبهم ال�صهرييية منذ فرتة طويلة، 

على اعتبار اأن املخطط الذي �صبطناه يف البداية �صقط 
يف امليياء، ب�صبييب م�صكل الديون ال�صابقيية، مما حال دون 
جت�صيد الوعود املقدمة لالعبيين ب�صاأن رواتبهم، وهناك 
بع�ييس العنا�رض مل تتح�صل علييى اأي �صنتيم من اأجور 
املو�صم اجلاري، وذلك بعد اإقدامنا على ت�صوية خملفاتها 
من املو�صم الفارط، والعجز املايل يبقى الهاج�س الوحيد 
الييذي يثر خماوفنا، الأن ت�صييير املرحلة املتبقية يتطلب 
نحو 7 مالير �صنتيم، لت�صديد كل امل�صتحقات، ولو اأننا 
نراهن على تالحم املجموعة ال�صتغالل الفر�صة وحتقيق 

حلم ال�صعود .
حـــ�وره: �س / فرطــ��س

اإعانة جديدة يف طريقها للخزينة

اأجـــرة �سهرية لالعبي الب�بية مق�بـــل 
هـــزم الرائد

العلميية  مولودييية  اإدارة  اأكييدت 
اأنهييا �صت�صوي اأجييرة واحدة جلميع 
الالعبيين، حييال جناحهييم يف لقاء 
اجلوليية املقبليية، ميين الفييوز على 
مت�صييدر البطولة احتيياد عنابة، ما 
ي�صمح للفريييق باالقرتاب اأكر من 

�صمان البقاء.
وكانييت اإدارة النييادي قييد اهتمت 
موؤخييرا بالتحفيييزات املالييية، ميين 
خييالل ت�صوية جميع املنييح العالقة 
لرفقيياء القائد جغمة، اآخرها منحتي 
الفييوز علييى �صبيياب باتنيية داخل 
الديييار ثييم التعييادل خارجهييا اأمام 
جمعييية اخلييروب، بقيميية اإجمالية 
�صنتيييم  مالييين  ع�ييرضة  قدرهييا 

ل�صالح كل العب.
وح�صييب تاأكيدات اأحييد امل�صرين، 
فاإنييه من ال�ييرضوري لعييب ورقة 
املغريات املالييية لالعبن، من اأجل 
امل�صييي قدما نحو �صمان البقاء يف 
مو�صييم ا�صتثنائييي للغاية، يف ظل 
والقانونية،  االإدارييية  ال�رضاعييات 
والتييي مل تتوقييف ميين ال�صيييف 
املا�صييي، بيين م�صييوؤويل النييادي 
الريا�صييية  وال�رضكيية  الهيياوي 

التجارية.
واأكييد م�صييدر مقرب ميين النادي 
عن اقرتاب موعييد ا�صتفادة خزينة 
النييادي ميين اإعانيية مالييية جديدة، 
املجل�ييس  قبييل  ميين  خم�ص�صيية 

ال�صعبي البلدي، و�صيتم ا�صتغاللها 
يف ت�صوييية االأجور العالقة وو�صع 
املنح اخلا�صيية، دون التفكر اأ�صال 
يف ت�صديييد الديييون العالقة، �صواء 
اجتيياه الالعبن ال�صابقيين يف جلنة 
امل�صرييين  حتييى  اأو  املنازعييات 
ال�صابقيين مميين قدمييوا يف املوا�صم 
املا�صييية قرو�صييا مالييية ل�صالييح 
منف�صييل،  �صييياق  ويف  النييادي. 
تلقييى و�صييط امليييدان الهجومييي 
ال�صاب يو�صف كامل دعوة الطاقم 
الفنييي للمنتخييب الوطنييي الأقييل 
ميين 20 �صنيية، من اأجييل امل�صاركة 
يف الرتب�ييس املغلق القييادم مبركب 

�صيدي مو�صى.             اأحمد خليل

�ضباب باتنة

الإدارة متت�س غ�سب 
الالعبني وت�سّوي 

منحة التالغمة
ر�صخت اإدارة �صباب باتنة لتهديدات 
الالعبن، بت�صعيد لهجتهم ومقاطعة 
اللقيياء القييادم اأمام جمعييية اخلروب، 
علييى خلفييية التماطييل يف ت�صوييية 
�صارعت  املالييية، حيييث  و�صعيتهييم 
اإىل ت�صديييد منحة الفييوز على دفاع 
تاجنانييت واملقييدرة بثالثيية مالين، 
�صعيا منها لتجنب اأزمة جديدة و�صط 
الفريييق، وفتح جبهة ميين اخلالف مع 

رفقاء الهداف بوخليفة.
ومييع ذلييك، مل تهداأ االأمييور يف بيت 
الييكاب، بعد اإقييدام اأع�صيياء الطاقم 
الفنييي علييى طييرح ان�صغالهييم اأمام 
باإق�صائهم  واملتعلييق  الرئي�س زغينة، 
من عييالوة التعييادل يف خن�صلة التي 
ا�صتفاد منها الالعبييون دون �صواهم، 
وهييو مييا اأحييرج االإدارة التي وعدت 
بتدارك االأميير يف االأيام القادمة، ولو 
اأن ذلييك مل يقنييع املييدرب بوغييرارة 
وم�صاعييده عريبييي، وكييذا مييدرب 
احلرا�س. اإىل ذلك، �صدد مدرب الفريق 
علييى �ييرضورة ح�صييور الالعبيين 
حل�صيية اال�صتئنيياف، املقييررة ظهرة 
يوم اجلمعة مبلعب �صفوحي، ا�صتعدادا 
ملوقعة »الي�صكا«، يف وقت ينتظر اأن 
ي�صتعيد الكاب خدمات و�صط امليدان 
رمزي موا�س بعد تعافيه من اإ�صابته، 
عك�س الالعب عوف الذي �صي�صاف 
اإىل قائميية الغائبن ويلتحييق بزميله 
م�صاعدييية يف العيييادة، فيما يوا�صل  
بيطييام عي�صى التدرب علييى اإنفراد، 
علييى اأمييل اندماجييه مييع املجموعة 
وعودتييه للت�صكيليية االأ�صا�صييية يف 

اأقرب وقت.
م ـ مداني
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احتاد ب�سكرة

�أيت جودي يحذر العبيه 
من ت�سييع �ال�ستئناف

ح��ذر مدرب �حتاد ب�سك��رة عز �لدين �آيت ج��ودي، العبيه 
م��ن �لتاأخر عن موعد ��ستئناف �لتدريبات، �ملقرر ثاين �أيام 
عي��د �لفطر، �إذ ي�رض ت�سكيلة مدرب خ�رض�ء �لزيبان، على 
ح�سور كل عنا���رض �لت�سكيلة ال�ستكم��ال �لتح�سري�ت 
باجلز�ئ��ر �لعا�سمة، بكام��ل �لتعد�د حت�سب��ا ملو�جهة ن�رض 

ح�سني د�ي.
و�أجرت �أم���س، �ملجموعة مو�جه��ة تطبيقية بني �لالعبني، 
ليغ��ادر بعدها  �لالعبون نحو مق��ار �إقامتهم لق�ساء عطلة 

�لعيد، وهذ� بعد �نتهاء �ملرحلة �الأوىل من �لتح�سري�ت. 
وبامل��و�ز�ة مع ذلك، فقد �سددت �إد�رة �لرئي�س فار�س بن عي�سى لهجتها مع �لالعبني، من �أجل تفادي 

�لتعرث و�لعودة على �الأقل بنقطة �لتعادل، �سيكون وقعها �يجابيا من �لناحية �لنقطية و�ملعنوية.
ع/ بو�سنة
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حمدي ي�ستهدف البوديوم

�إد�رة �ل�سنافر ت�ستعجل حل م�سكلة �إنارة �مللعب
تنتظر اإدارة النادي الريا�سي الق�سنطيني تحرك ال�سلطات المحلية من اأجل ت�سوية م�سكلة الإنارة على م�ستوى ملعب 

ال�سهيد بن عبد المالك رم�سان، خا�سة واأن المدرب والالعبين يتمنون ال�ستقبال فوق اأر�سيته ليال  في الفترة القادمة، 
اأين يتوقع اأن تعرف درجة الحرارة ارتفاعا مح�سو�سا، ي�ساف اإلى الع�سب ال�سطناعي ونوعيته، الذي يوؤثر ب�سكل كبير على 

اأداء رفقاء القائد العمري.

و�أك��د ب��ز�ز يف حديث��ه م��ع �لن���رض، �إىل �أن��ه  
�سيتح��دث م��ع �ملعني��ني باالأمر، وق��ال:« نتمنى 
�أن ت�س��وى م�سكلة �الإنارة عل��ى م�ستوى ملعب 
ب��ن عبد �ملال��ك، �ساأحت��دث م��ع و�يل ق�سنطينة 
يف �ملو�س��وع، حيث ف�سلت تاأجي��ل �لعملية بعد 
�مل�س��اب �جلل��ل �ل��ذي �أمل ب��ه بعد وف��اة و�لده«، 
و�أ�س��اف حمدثن��ا:« كنا نتمن��ى �إنه��اء �الإ�سكال 
يف �سه��ر رم�سان �ملعظم، خا�س��ة و�أن �لفريق مل 

ي�ستقبل يف �مللعب«.
ويف �سي��اق منف�س��ل، ��ستغل �ملدي��ر �لريا�سي 
لل�سنافر فر�سة �حلدي��ث �إىل �لن�رض، للتعبري عن 
ت�سامنه مع زميله �ل�سابق �سمري حجاوي وقال:« 
�أود �أن �أطل��ب من كل �أن�سار �سب��اب ق�سنطينة، 
�لدعاء للحار�س �الأ�سبق للنادي و�سديقي �سمري 

حجاوي �لذي يعاين �ملر�س«.
باملقابل، ف�س��ل �ملدرب ميلود حم��دي �الجتماع 
بالالعب��ني، �أي��ن طالبه��م بالرتكيز عل��ى �لفرتة 
�لقادمة، و�لعم��ل على ح�سد �أكرب عدد ممكن من 
�لنق��اط خالل �لف��رتة �لقادمة، بد�ي��ة بلقاء نادي 
ب��ار�دو، خا�س��ة و�أنه يحل��م بقي��ادة �ل�سنافر �إىل 
�سم��ان م�ساركة قارية �ملو�س��م �لقادم، وذلك لن 
مير �إال بالتو�جد م��ع ثالثي �ملقدمة قبل تاريخ 30 

جو�ن �لقادم، خا�سة و�أن �الحتادية �جلز�ئرية لكرة 
�لق��دم، �ستعتمد عل��ى �لرتتيب يف تل��ك �لفرتة، 
مع توظيف »�ملعام��ل« يف �سبط �لرتتيب، مثلما 

حدث �ملو�سم �ملا�سي.
وكان �ملدرب حمدي، �أكد عند قدومه �إىل �ل�سباب 

رغبته يف �لتناف�س على �الأدو�ر �الأوىل، لكن بعد 
�خل��روج من مناف�سة كاأ���س �لر�بطة حول �لوجهة 
�إىل �لبطولة، خا�سة و�أنه يدرك جيد�، باأنه يف حال 
قرر �ملو��سلة على ر�أ�س �ل�سباب، �سيكون مطالبا 
ب�سمان م�ساركة قارية، علما و�أن حمدي مرتبط 

مع �ل�سنافر ملو�سم �إ�سايف.
وكانت ت�سكيلة �سباب ق�سنطينة، قد �أجرت �أم�س 
ح�سة تدريبية مبلعب �لكر�ب�س، �سبقها قيام رفقاء 
�لقائ��د �لعم��ري مب�سح��ة كورونا، عل��ى �أن يعلن 
م��درب �ل�سباب ع��ن قائمة 18 �ملعني��ة مبو�جهة 
بار�دو، بعد ح�س��ة �ال�ستئناف �ملربجمة ثاين �أيام 
عيد �لفطر �ملبارك، حيث يتجه حمدي نحو برجمة 
ح�س��ة تدريبية �ليوم يف حال ع��دم ثبوت هالل 
�سهر �سو�ل، تخ�س���س للعنا�رض  �لقاطنة مبدينة 
ق�سنطينة �أو يف مدن قريبة، خا�سة و�أن �مل�سوؤول 

�الأول على �لعار�سة �لفنية لل�سباب.
وح�سب �ملعلومات �لت��ي حت�سلت عليها �لن�رض، 
فاإن م�سوؤويل �ل�سباب قامو� بت�سوية �مل�ستحقات 
�لعالقة للم��درب حمدي، مثلما هو �حلال بالن�سبة 
لالعب��ني، �لذي��ن حت�سلو� عل��ى ر�تب��ي جانفي 

وفيفري.
حمزة.�س

خذايرية معاقب اأمام �سريع غليزان

مدرب وفاق �سطيف ي�ستف�سر عن تاأخر تاأهيل جابو وزيتي
تق��دم م��درب وفاق �سطي��ف نبيل 
�لكوكي بطلب ��ستف�سار عند �إد�رة 
�لنادي، حول مو�سوع تاأهيل �ملد�فع 
زيتي و�سانع �الألعاب جابو، ومدى 
�إمكاني��ة �العتماد عل��ى خدماتهما، 
بد�ي��ة من �للقاء �ملقب��ل يف �لبطولة 

�أمام �رضيع غليز�ن.
�لتقن��ي  م��ن  �لطل��ب  ه��ذ�  وج��اء 
�لتون�س��ي، يف ظ��ل تاأخ��ر تاأهي��ل 
�لثنائ��ي �ملذكور ب�س��ورة ر�سمية، 
عل��ى عك���س �ملنت��دب �لثال��ث يف 
�لتحوي��الت �لربيعية ن���رض �لدين 
بلبنة، �ل��ذي مت تاأهيله ر�سميا بدليل 
�الإ�س��ارة لذلك يف �ملوق��ع �لر�سمي 

للر�بطة �ملحرتفة.
وح�س��ب م�سدر من د�خ��ل �الإد�رة، 
ف��اإن �لر�بط��ة �ستعل��ن يف غ�سون 
�ل�ساعات �لقادمة، عن تاأهيل �لثنائي 
وبالت��ايل  ر�سمي��ا،  وزيت��ي  جاب��و 
فاإن��ه باإمكانهما �مل�سارك��ة ب�سورة 
»�لر�بي��د«،  مو�جه��ة  يف  طبيعي��ة 
مرجعا �سبب �لتاأخ��ر يف �لتاأهيل �إىل 
عدم �إمتام بع���س �لوثائق و�خلطو�ت 
�ملتعلقة بتل��ك �لعملية، و�أ�سار �أي�سا 
�أن �الإد�رة قد و�سع��ت �مللف �لطبي 

�خلا�س بالدويل جابو عبد �ملوؤمن، مع 
�لتاأكد يف نف���س �لوقت من و�سول 

ورقة خروج ورقة �لالعب زيتي.
ويف �سي��اق منف�سل، دع��ا �ملدرب 
ح�س��ة  يف  �أ�سبال��ه  �لكوك��ي 
�ملرحل��ة  ن�سي��ان  �إىل  �ال�ستئن��اف، 
�ملا�سي��ة، بعد �الإق�س��اء �ملتتايل يف 
م�سابقتني خمتلفتني، كاأ�س �لكاف ثم 
كاأ�س �لر�بطة �ملحرتفة، مطالبا �إياهم 
بالتفك��ري فقط يف قادم �ملو�عيد من 
م�سابقة �لبطول��ة، و�لبد�ية مبو�جهة 
�رضيع غليز�ن �سمن �جلولة �لو�حدة 

و�لع�رضين.
�الأ�سود«  »�لن�رض  و�أجرت ت�سكيل��ة 
�لثامن  ح�ست��ني تدريبيتني مبي��د�ن 
م��اي، عق��ب مب��ار�ة ود�د تلم�سان 
�ملا�سي��ة، م��ع ت�سجي��ل ��ستم��ر�ر 
غياب ع��دد من �لعنا���رض ملعاناتها 
م��ن �الإ�سابة، يف �س��ورة �سعيدي 
م��ن  كل  �كتف��اء  م��ع  ولعريب��ي، 
ودب��اري  وجحني��ط  مي�سال��ة 
باللبا���س  �مللع��ب  �إىل  باحل�س��ور 
�ملدين، لع��دم �نق�ساء ف��رتة �لر�حة 
�لت��ي يخ�سع��ون بها حالي��ا، جر�ء 
معاناتهم م��ن �إ�سابات خمتلفة، يف 
�نتظ��ار ت�سجي��ل عودته��م الأجو�ء 
م��ن  بد�ي��ة  �جلماعي��ة  �لتماري��ن 

�الأ�سبوع �لقادم.
باملقابل، �أ�س��درت جلنة �الن�سباط 
�لدور  مبباري��ات  �خلا�سة  قر�ر�ته��ا 
�لثم��ن �لنهائي من كاأ���س �لر�بطة، 
حيث فر�ست عقوبة حرمان حار�س 
�لوف��اق �ملخ�رضم �سفي��ان خذ�يرية 
من �للعب يف مبار�ة و�حدة، �إ�سافة 
�إىل غر�م��ة مالي��ة بقيم��ة 30 �ألف 
دينار، جر�ء �حتجاجاته �ملتكررة عن 
ق��ر�ر�ت �حلكم بو�سليم��اين، �لذي 

�أد�ر مو�جهة ود�د تلم�سان �ملا�سية.
و�سيغي��ب �حلار���س �ملغ��رتب ع��ن 
�لت�سكيل �الأ�سا�سي، الأول مرة منذ 
بد�ية �ملو�سم، حيث �سارك �ملعني يف 
جميع �ملباري��ات �لع�رضين �ل�سابقة، 
و�الأكرث من ذلك، فاإنه هو من �سارك 
�أي�س��ا كاأ�سا�س��ي يف كل مباريات 

�لفريق �لقارية.
و�ستكون مو�جهة �جلولة �ملقبلة �أمام 
�مل�ست�سيف �رضيع غلي��ز�ن، فر�سة 
لت�سجي��ل �حلار���س �لث��اين خ��ريي 
بك��ري �أول م�ساركة له م��ن بد�ية 
�ملو�س��م، بعد �لتاألق �لكبري للحار�س 
�الأول خذ�يرية، و�لذي �ساهم بق�سط 
وف��ري يف �لنتائج �جليدة، �لتي حققها 

»�لن�رض �الأ�سود« من بد�ية �ملو�سم.
و�أب��دى �ملدرب �لكوكي غ�سبه من 
ت�رضف خذ�يرية، بدلي��ل �أنه حتدث 
مع��ه عل��ى �نف��ر�د مبنا�سب��ة ح�سة 
�لتدريب��ات، حيث حذره  ��ستئن��اف 
من تكر�ر نف���س �لت�رضف يف قادم 
�ملو�عي��د، ال�سيما و�أن �لت�سكيلة يف 
�أم�س �حلاج��ة �إىل خدماته يف جميع 

�ملباريات.
�أحمد خليل

عقدت اجتماع عمل اأم�س

الفاف تباشر الترتيبات الخاصة 
بتربص المنتخب

با�ســرت الحتادية اجلزائرية لكرة القدم الرتتيبات اخلا�ســة 
بالرتب�ــس التح�ســري املقبــل، الــذي �ســينطلق يف الفــاحت من 
جــوان الداخــل، ويتخللــه ثــالث مباريــات ودية، حيــث عقد 
اأم�ــس الأمــن العــام للفــاف حممــد �ســاعد نيابــة عــن الرئي�س 
�ســرف الدين عمارة اجتماعا، عرف ح�ســور كل امل�سوؤولن عن 
امل�ســالح املعنية بعمل ون�ســاط املنتخب، ويف مقدمتهم مناجر 
اخل�سر اأمن عبدي واملكلف باجلانب الإداري للمنتخب الوطني 
براهيم بليا�ســن وامل�ســوؤول على تنظيم املباريات الدولية عبد 
احلفيظ فرقاين، اإىل جانب ح�سور جل امل�سوؤولن على خمتلف 

الدوائر التابعة لالحتادية.
وكان حمــور الجتمــاع حول �ســرورة النتهاء مــن الإجراءات 
الإداريــة املتعلقــة بالرتب�ــس يف اأ�ســرع وقــت ممكــن، بدايــة 
باحل�سول على الت�سريح اخلا�س بدخول كل الوفود الر�سمية، 
جانــب  اإىل  واحلــكام،  ومــايل  موريتانيــا  منتخبــي  �ســورة  يف 
التح�ســر ل�سفرية تون�س، بعد تر�سيم موعد التنقل من طرف 

مدرب اخل�سر جمال بلما�سي.
كما مت التطرق اأي�سا يف لقاء اأم�س، اإىل �سرورة و�سع بروتوكول 
�ســحي �ســارم، مع �ســمان الإقامة لكل الوفود الر�سمية، وحتى 
مالعب التدريبات، اإ�ســافة اإىل التعاون مع م�سوؤويل التلفزيون 
العمومي، من اأجل �ســمان النقل املبا�سر ملباراتي ملعب م�سطفى 

ت�ساكر.
حمزة.�س

منحة ال�سلف نالتها كل عنا�سر التعداد

رئي�س مقرة يعمم »مكافاأة 
�لعيد«  وزيــــــو��س يظهر

عمم رئي�س جنم مقرة عز �لدين بن 
نا�رض مكافاأة عي��د �لفطر �ملبارك، 
حيث ف�سل �مل�س��وؤول �الأول على 
فري��ق منطقة »�أبناء �حل�سنة« منح 
كل �لالعبني منح��ة �لفوز �الأخري 
�ملحق��ق يف �لبطولة �أم��ام جمعية 
�ل�سل��ف، يف خط��وة حت�س��ب له، 
حيث تع��ودت كل �الأندية �لعمل 
ب�سل��م منح حم��دد، م��ع ح�سول 
�لعنا���رض �ملوج��ودة يف قائمة 18 

فقط على �ملنحة.
و��ستح�سن��ت �أ���رضة جن��م مق��رة 
�خلط��وة �لت��ي قام بها ب��ن نا�رض، 
مبن يف ذلك �مل��درب عزيز عبا�س، 
�ل��ذي �أكد يف حديثه م��ع �لن�رض، 
�إىل �أن��ه منذ قدومه وهو يعمل يف 
ظروف جي��دة، مرجعا �لف�سل �إىل 
�لت�سحيات �لتي يقوم بها �لرئي�س 

عز �لدين بن نا�رض.
عل��ى �سعي��د �آخر، �سج��ل �لعائد 
�إىل جن��م مقرة زيو����س، ح�سوره 
يف ح�سة �ال�ستئناف، حيث �ندمج 
يف �لتدريب��ات �جلماعية، على �أن 
يب�سم على �أول م�ساركة ر�سمية 
له مع �لفريق يف لقاء جمعية عني 
مليل��ة �ملقب��ل، حيث يع��ول عليه 
كثري� �مل��درب عزي��ز عبا�س، من 

�أجل تقدمي �الإ�ساف��ة �سيما للخط 
�الأمامي.

ويف �ل�سي��اق ذ�ته، عرب عبا�س عن 
�سعادته �إىل تو�جد جميع �لعنا�رض 
�سيدخ��ل  حي��ث  ت�رضف��ه،  حت��ت 
�لنج��م لق��اء جمعي��ة ع��ني مليلة 
بت�سكيل��ة مكتمل��ة، وق��ال:« منذ 
�لتحاقي بفريق جنم مقرة، متكنا من 
��سرتج��اع كل �لعنا���رض �مل�سابة، 
وه��و عام��ل مه��م، حي��ث �أف�سل 
تو�ج��د �خلي��ار�ت �أمام��ي على �أن 

�ألعب بت�سكيلة منقو�سة«.
م��ن  طل��ب  ق��د  عبا���س،  وكان 
�لالعب��ني �لقاطنني بواليات غرب 
�لب��الد ع��دم �لق��دوم �إىل مق��رة، 
�نفر�د  بالتدرب عل��ى  و�الكتف��اء 
وف��ق �لربنامج �ل��ذي �سلمهم �إياه، 
على �أن ي�ستاأنفو� �لتح�سري�ت مع 

�لت�سكيلة �أم�سية �جلمعة.
يح��دث ه��ذ�، يف �لوق��ت �ل��ذي 
�سيتع��رف فيه �أبن��اء �حل�سة على 
مناف�سه��م �لق��ادم يف �ل��دور ربع 
�لنهائي م��ن كا�س �لر�بطة �الإثنني 
�لقرع��ة،  هام���س  عل��ى  �لق��ادم، 
�لت��ي �ستجرى يف مق��ر �الحتادية 

�جلز�ئرية لكرة �لقدم.
جدير بالذكر، �أن �إد�رة �لنجم وحتى 
�ملدرب عزي��ز عبا�س �أكدو� و�سع 
كاأ���س �لر�بطة كه��دف �إىل جانب 
�سمان �لبقاء، لكن �ملخاوف تبقى 
من �جلانب �ملادي، �لذي يعترب �أكرب 

هاج�س �أمام �إد�رة بن نا�رض.
حمزة.�س

ربيعي يعاقب باأربع مقابالت

ديربي �لعا�سمة »ي�ستاأثر« بعقوبات �الأ�سبوع
�ســلطت جلنة الن�ســباط التابعة للرابطــة املحرتفة لكرة القدم، عقوبة قا�ســية 
يف حــق لعب فريق مولوديــة اجلزائر ميلود ربيعي بتوقيفــه يف 4 مباريات، منها 
واحــدة موقوفــة التنفيذ مــع غرامة ماليــة، نظر ت�ســرفاته الالريا�ســية جتاه 
الر�ســمين خالل الديربي العا�سمي اأمام احتاد اجلزائر، حيث مت طرده بالبطاقة 
احلمراء. وبالإ�ســافة اإىل معاقبة حار�س وفاق �ســطيف عبــد الوهاب خذايرية، 
ولعب احتاد العا�ســمة بن حمودة بالل مبقابلة نافذة ب�ســبب الحتجاج، قررت 
اللجنة توقيف مدرب �سو�ســطارة منر زغدود وم�ســاعده كابــري توفيق مبباراة 
واحدة نافذة، ومنعهما من اجللو�س يف دكة البدلء اأمام �سبيبة ال�ساورة، مع تغرمي 
كليهمــا مببلــغ ثالثة ماليــن، بفعل كــرة الحتجاج، مــا يعك�س �ســدة التناف�س 

وال�سغط الكبر، الذي عرفته هذه املواجهة املندرجة �سمن كاأ�س الرابطة.
مــن جهة اأخــرى، تعر�س فريق احتــاد اجلزائــر اإىل غرامة مالية تقدر بع�ســرين 
مليــون �ســنتيم، وذلك لعدم احــرتام الربوتوكول ال�ســحي والرتاخــي يف تطبيق 
الإجــراءات الوقائيــة اخلا�ســة بجائحــة كورونــا والتي كثــرا ما اأحلــت الهيئات 
امل�ســرفة على الكــرة ببالدنا على اأخدها بعــن العتبار، وهذا من بــاب الوقاية. 

وامل�ساهمة يف وقف انت�سار الفرو�س.
م ـ مد�ني   
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يف انتظار الف�ضل يف ملف "القائمة امللغاة"

عمارة �بي�ساري ي�سرفان على تعيني ر�ؤ�ساء 
اللجان التحكيمية

اأ�ضرف رئي�س التحادية الجزائرية لكرة القدم �ضرف الدين عمارة، ب�ضفته الرئي�س الم�ؤقت للجنة التحكيم، بمعية نائب 
رئي�س لجنة التحكيم محمد بي�ضاري، على عملية تكليف روؤ�ضاء مختلف اللجان التحكيمية اإلى جانب ت�زيع المهام، وذلك 
بمنا�ضبة عقد اأول اجتماع للجنة المركزية، حيث اأ�ضندت مهمة الإ�ضراف على لجنة التعيين الفرعية، التي تق�م باختيار 
حكام مباريات الرابطة المحترفة الأولى وم�اجهات الق�ضم الثاني اإلى الطبيب محمد بي�ضاري، واأما تعيينات حكام لقاءات ما 
بين الرابطات، �ضتك�ن من �ضالحيات الحكم الدولي ال�ضابق فاروق ح�ا�ضنية، مع تكليفه برئا�ضة اللجنة الفرعية للتك�ين 

والتي تعنى بمهمة تدريب وتك�ين الحكام، واأما بالن�ضبة للجنة الفرعية لتقييم الحكام ف�ضي�ضرف عليها الهادي �ضرير.

كم��ا �ضيقود اللجن��ة الفرعي��ة للتح�ضري البدين 
ن�ر الدي��ن ال�ري��ف، على اأن ي���رف هواري 
بلقا�ضم على اللجنة الفرعية للتحكيم لكرة القدم 
داخل القاعة، فيما ع��ادت رئا�ضة اللجنة الفرعية 
للتحكي��م الن�ضوي اإىل �ضفي��ة اأيوين، يف الوقت 
الذي اأوكلت مهمة الإ�راف على اللجنة الفرعية 
ملجال ال�ضمعي والب���ري والت�ضال اإىل �ضمري 
كرية.وا�ضتغل رئي�س الفاف ح�ضوره اأول اجتماع 
للجن��ة املركزي��ة للتحكيم، من اأج��ل اإلقاء كلمة، 
حاول م��ن خاللها مترير ر�ضال��ة مبا�رة للحكام، 
حي��ث اأك��د على ���رورة الإ�ض��الح التدريجي 

والعمي��ق للهيئة، وحماولة تكوين امل�رفني على 
تدري��ب احلكام لرف��ع امل�ضتوى الع��ام، وال�ضماح 
للحكام بالتميز على امل�ضتويني الوطني والدويل.
كم��ا اأعرب ���رف الدين عمارة ع��ن رغبته يف 
ت�ضجيع احلكام، وتوعيتهم للقيام مبهمتهم النبيلة، 
بعي��دا ع��ن اأي �ضغط اأو تدخل، حي��ث اأ�ضار اإىل 
���رورة حت�ضني ظ��روف عمله��م، والبحث عن 

توفري كل الإمكانيات الالزمة.

غوتي يتبراأ �يعد بك�سف المزيد
�ضتاأخذ قائمة احل��كام الفدراليني املجمدة موؤخرا، 

حيزا كبريا من الجتماع املقبل للمكتب الفدرايل، 
خا�ضة يف ظل الت�ض��اوؤلت العديدة التي اأثارتها 
والغمو���س املوج��ود بخ�ضو�ضه��ا، �ضيم��ا بعد 
الت�ريح��ات الت��ي اأطلقها رئي���س الفاف �رف 
الدين عمارة، واأك��د فيها باأنه مل يكن على دراية 
باملو�ض��وع اأ�ض��ال، حيث ق��ال:« ل اأخفي عليكم 
مل اأك��ن مطلعا عل��ى القائمة، وعندم��ا و�ضلتني 
وقفت على وجود خروقات، وهو ما اأجربين على 

جتميدها، من اأجل اإعادة النظر فيها«.
 يحدث هذا، يف الوقت الذي حتدث ع�ضو املكتب 
الفدرايل احل��ايل ورئي�س جلنة التحكي��م ال�ضابق 
حممد غوتي عن املو�ضوع، وقال يف ت�ريحات 
لقن��اة تلفزيونية خا�ضة:« تفاج��اأت بن�ر القائمة 
عل��ى املوقع الر�ضم��ي لالحتادي��ة اجلزائرية لكرة 
الق��دم عل��ى �ضبك��ة الإنرتنيت، حي��ث �ضارعت 
لالت�ض��ال بالأمني العام للف��اف وا�ضتف�رته عن 
الأمر ومن كان وراء قرار ن�رها، حيث اأكد يل باأن 
بي�ضاري من ق��ام بذلك، وهو ما مل اأتقبله، خا�ضة 
واأن القائم��ة اأولية فقط، ونحن من قمنا باإعدادها 
يف وق��ت �ضابق، ومن املفرو�س اأن ل ين�رها اإىل 
غاية القيام بعملية ت�ضليم املهام، واأوؤكد لكم باأننا 
اتبعن��ا القوانني يف اإعدادها، و�ضاأحتدث مع رئي�س 
الف��اف اأم��ام كل اأع�ضاء املكتب الف��درايل، بكل 

تفا�ضيل هذه القائمة«.
واأم��ام ت�ريحات رئي�س الف��اف عمارة وع�ضو 
املكتب الف��درايل غوتي، ف��اإن الجتم��اع القادم 
لأع�ض��اء املكتب التنفيذي �ضيك��ون �ضاخنا، من 
اأجل الف�ض��ل ب�ضكل نهائي يف ق�ضي��ة »القائمة 

املجمدة« للحكام الفدراليني.
حمزة.�س

ال�ضلطات النم�ضاوية اأخلطت الربنامج

اأ�سف يف الكامري�ن �ال�سينغال ل�سياع فر�سة مواجهة »البطل«

اأب��دت الحتاديتان الكامريونية وال�ضينغالية 
اأ�ضفهم��ا ال�ضديد، ل�ضي��اع فر�ضة مواجهة 
اأبط��ال اإفريقي��ا ودي��ا، خالل ف��رتة التوقف 
ال��دويل املقبل��ة، خا�ض��ة واأن الأمور كانت 
م�ضبوطة م��ع الحتادية اجلزائري��ة، قبل اأن 
تت�ضب��ب ال�ضلط��ات النم�ضاوي��ة يف اإلغ��اء 
الربنام��ج، ب�ضب��ب الربوتوك��ول ال�ضح��ي 

والتدابري املتخذة ملجابهة فريو�س كورونا. 
كامريوني��ة  اإعالمي��ة  و�ضائ��ل  وك�ضف��ت 
و�ضنغالي��ة اأم���س، اأن املنتخب��ني دخ��ال يف 
ات�ض��الت م��ع م�ضوؤويل اخل���ر، من اأجل 
مواجه��ة رف��اق ريا���س حم��رز يف اأوروبا 
بع��د اأقل م��ن 3 اأ�ضابيع م��ن الآن، وحت�ضال 
عل��ى موافقة ���رف الدين عم��ارة الرئي�س 
اجلديد للفاف، بجانب الناخب الوطني جمال 
بلما�ضي، لكن تطورات حدثت األغت اإقامة 
املباراتني، وجعل��ت املنتخبات الثالثة تبحث 

عن برجمة وديات جديدة.
وكان بلما�ض��ي ي�ضتع��د لإقام��ة مع�ضك��ر 
اإع��دادي باأوروب��ا، م��ع خو���س مبارات��ني 
وديت��ني كبريتني اأمام منتخب��ني من عمالقة 
الق��ارة ال�ضمراء، بعد تاأجيل اجلولتني الأوىل 
والثانية من الت�ضفيات املوؤهلة اإىل مونديال 
قط��ر اإىل �ضه��ر �ضبتم��رب، غ��ري اأن مرا�ضلة 
ال�ضلطات النم�ضاوية دفعته لتغيري برناجمه 
والكتفاء برتب�س باجلزائ��ر، يختتم بخو�س 
ودي��ة يف تون���س قب��ل ال�ضم��اح لالعب��ني 

باملغادرة لال�ضتمتاع بالعطلة.
وح�ضب الإعالم الكام��ريوين وال�ضينغايل، 
ف��اإن احل�رة كبرية ل�ضي��اع فر�ضة مواجهة 
اأبط��ال اإفريقيا، �ضيما واأن ذل��ك كان كفيال 
للوقوف على الإمكان��ات احلقيقية لالأ�ضود 
غ��ري املرو�ض��ة، كونه��م يف ف��رتة اإح��الل 
وجتدي��د، والتب��اري مع منتخ��ب مل يتذوق 

طعم الهزمي��ة على مدار 24 مب��اراة كاملة، 
كان �ضيمن��ح الناخ��ب الكام��ريوين نظ��رة 
حقيقي��ة ع��ن تع��داده، قبيل دخ��ول معرتك 
»اأ�ض��ود  اأن  الت�ضفي��ات املونديالي��ة، كم��ا 
التريانغا« اأي�ضا تاأ�ضف��وا كثريا لإلغاء ودية 

اخل���ر بالأرا�ضي النم�ضاوي��ة، باعتبار 
اأنه��م كانوا يودون الثاأر م��ن اآخر هزميتني 

اأمام رفاق احلار�س وهاب مبوحلي.
ورف�ضت النم�ض��ا ا�ضتقب��ال الوديات على 
اأرا�ضيها، ب�ضب��ب الحتياطات التي تتخذها 
لتف��ادي انت�ض��ار فريو�س كورون��ا، خا�ضة 
يف �ضاللته اجلديدة املتح��ورة، والتي بداأت 
البل��دان  بع���س  يف  الظه��ور  يف  موؤخ��را 
الإفريقي��ة، وهو م��ا جعل ال�ضلط��ات هناك 
اإقام��ة  تف�ض��ل ع��دم املغام��رة، وترف���س 
املباراتني، ليقرر املنتخ��ب الوطني مواجهة 
كل م��ن موريتاني��ا وم��ايل وتون���س وديا، 

خالل ف��رتة التوق��ف الدويل املقبل��ة، حيث 
وق��ع الختيار عل��ى هذه املنتخب��ات لعديد 
الأ�ضباب، اأبرزه��ا اأن بلما�ضي يود مواجهة 
ف��رق ت�ضب��ه يف طريق��ة لعبه��ا واأ�ضلوبها 
مناف�ض��ي اخل�ر يف املجموع��ة الأوىل من 
الت�ضفيات املوؤهلة اإىل نهائيات كاأ�س العامل 

) بوركينافا�ضو والنيجر وجيبوتي(.
جدي��ر بالذكر، اأن املنتخ��ب الوطني جنح يف 
ظرف قيا�ض��ي يف اإيجاد مناف�ضني لتعوي�س 
وديت��ي الكام��ريون وال�ضنغ��ال، بحكم اأن 

اإفريقي��ا  منتخب��ات 
نف�س  وقع��ت يف 

 ، ل �ض��كا لإ ا
تاأجيل  بع��د 

لتني  جلو ا

الأوىل والثانية م��ن الت�ضفيات املونديالية، 
وحر�س بلما�ض��ي على اأن يواجه منتخبات 
من اإفريقيا، ك��ون املنا�ضبة ل ت�ضمح لإقامة 
مباري��ات ا�ضتعرا�ضي��ة م��ع منتخبات من 
اأوروب��ا، عل��ى اعتب��ار اأن موع��د انط��الق 
معرتك ت�ضفي��ات املونديال عل��ى الأبواب 
واخل���ر، بحاج��ة ملواعي��د حت�ضريية جيدة 
لتفادي الوقوع يف اأي اإحراج مع بداأ م�ضوار 

التطلع للم�ضاركة يف حمفل قطر.
�سمير. ك

ملي�ن  ون�ضف  للمت�ج  دولر  ملي�ن   5
"منحة" امل�ضاركة

الفيفا �االحتاد العربي 
ي�سبطان �سلم جوائز كاأ�س العرب

�ضبطت الحتادية الدولية لكرة القدم، بالتن�ضيق مع الحتاد العربي واللجنة 
املنظمة للن�ضخة املقبل��ة من م�ضابقة كاأ�س العرب، �ضلم املكافاآت املر�ضودة 
له��ذه التظاهرة، املزمع تنظيمه��ا بقطر، بداية من الفاحت م��ن �ضهر دي�ضمرب 
املقبل.ور�ضد لهذه امل�ضابقة التي اعتمدت الفيفا الن�ضخة املقبلة منها، جوائز 
مالية معتربة ل تعك�س ت�ضنيفها كونها مناف�ضة اإقليمية، حيث �ضينال املتوج 
باللق��ب مبلغ 5 ماليني دولر، وهو رقم كبري يف��وق حتى مكافاأة احل�ضول 
عل��ى كا�س اإفريقيا لالأمم، حت��ى اأن املنتخب الوطني �ضاح��ب لقب الن�ضخة 
الأخ��رية التي اأقيمت مب�ر �ضيف عام 2019، مل يجلب للفاف من وراء ذات 

اللقب، �ضوى مبلغ 3.5 مليون دولر.
وح�ضب ال�ضل��م املتفق عليه، ف�ضينع�س املنتخ��ب املن�ضط للنهائي و�ضاحب 
مرك��ز الو�ضاف��ة خزينة احتادية بلده مببلغ 3 ملي��ون دولر، على اأن يك�ضب 
�ضاحبا املركزين الثالث والرابع، مليونني ومليون ن�ضف دولر على التوايل.

جوائز كاأ�س العرب التي مل ت�ضتثن اأي فريق من جمموع املنتخبات امل�ضاركة، 
مت تق�ضيمه��ا عل��ى باقي امل�ضاركني ح�ضب الرتتي��ب النهائي، حيث خ�ض�س 
لأ�ضحاب املراكز اخلام���س وال�ضاد�س وال�ضابع والثامن، مبلغ مليون دولر، 
فيما حت�ضل املنتخبات التي حتتل املركز التا�ضع وحتى الرتبة ال�ضاد�ضة ع�ر 
عل��ى جائزة قدرها 750 األ��ف دولر لكل منتخب، على اأن ينال كل منتخب 

ينهي الدورة يف الرتتيب 17 وحتى 23، مبلغ ن�ضف مليون دولر.
ويف �ضي��اق مت�ضل، يتع��رف املنتخب الوطني الذي و�ضعت��ه القرعة على 
راأ���س املجموعة الرابعة، على مناف�ضيه املتبقيني، يوم 23 جوان الداخل، بعد 
اإجراء املواجهة الفا�ضلة بني املنتخبني اجليبوتي واللبناين، وقبلهما لقاء ال�ضد 

بني منتخب ال�ضودان وجاره ليبيا، املربمج يوم 19 من ذات ال�ضهر.
وكانت عملية القرعة، التي �ضحبت ال�ضهر املا�ضي، قد و�ضعت اخل�ر على 
راأ�س املجموعة الرابعة التي ت�ضم اأي�ضا منتخب م�ر.                    كريم - ك

غويري مر�سح جلائزة 
اأح�سن العب »اآمال« 

ك�ضــف امل�قع الر�ضــمي لالحتاد الفرن�ضي 

لالعبــني املحرتفني، عن قائمــة الالعبني 

لعــب  اأف�ضــل  بجائــزة  للتت�يــج  املر�ضــحني، 

حيــث  اجلــاري،  للم��ضــم  فرن�ضــا  يف  لالآمــال 

يت�ضــدرها »الفرانكــ� - جزائــري« اآمــني غ�يــري 

لعب نــادي ني�س، اإىل جانب اأ�ضــماء اأخــرى كثريا ما 
برزت مع اأنديتها. 

وير�ضــح املتتبع�ن للدوري الفرن�ضــي غ�يري، للظفر 

بهــذه اجلائــزة عــن جــدارة وا�ضــتحقاق، بالنظــر 

فريقــه،  مــع  الالفــت  وتاألقــه  الفنيــة،  ملهاراتــه 

ناهيــك عــن م�ضــاهمته يف حتقيــق الكثــري مــن 

النتائــج اجليــدة، اإىل درجة اأنه يعــد واحدا 
من هدافيه.

هذا، و�ضــيتم ت�زيــع اجل�ائز يف الأ�ضــب�ع 

الأخــري من �ضــهر ماي اجلــاري، على اأن 

يتبع احلفل بروب�رتاج عن كل مت�ج، 

�ضيبث على قناة »كنال بل��س«.

م ـ مداني
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غيابه ممتد منذ نوفمرب 2019

عطال مل يفقد ثقة بلما�سي وزفان مناف�سه الأول
ترجح كل المعطيات المدافع الأيمن لنادي ني�س الفرن�ضي يو�ضف عطال، ليكون على راأ�س قائمة الخ�ضر المعنية بوديات 

موريتانيا ومالي وتون�س، بعد عودته لأجواء المناف�ضة وتخل�ضه من �ضبح الإ�ضابات، الذي طارده على مدار اآخر �ضنتين.

وا�ستن�دا لعدة م�ؤ�رشات، ف�إن خريج 
مدر�سة اأك�دميية ب�رادو م�زال يحظى 
بثقة الن�خ��ب ال�طني، رغم غي�ب�ته 
املتك��ررة ع��ن ترب�س���ت اخل���رش 
على مدار اآخر �سنت��ن، خ��سة واأن 
املنتخب يع���ين على م�ست�ى اجلهة 
اليمن��ى م��ن الدف���ع، يف ظل عدم 
اإيج���د الع��ب ب�مل�ا�سف���ت الت��ي 
يبحث عنه��� بلم��سي، رغم جتريب 
عديد االأ�سم���ء يف هذا املن�سب، يف 

�س�كلة حالميية وبن عي�دة.
وتع���د اآخ��ر م�س�ركة لعط���ل مع 
ن�فم��ر   18 ت�ري��خ  اإىل  اخل���رش، 
مب���راة  لع��ب  عندم���   ،2019
غ�ب���رون،  ب�لع��سم��ة  ب�ت�س�ان��� 
ل���  امل�ؤهل��ة  الت�سفي���ت  بر�س��م 
بعده���  ليج��د  الك�م��رون،  "ك�ن" 
نف�س��ه مرغم� عن الغي���ب، ب�سبب 

االإ�س�ب�ت التي مل تف�رقه.
و�سي��ع جنم ن���دي ني���س الفرن�سي 
اآخر 6 مب�ري���ت للمنتخب ال�طني 
الأ�سب���ب خمتلفة، بداي��ة ب�الإ�س�بة 

على م�ست�ى الفخذ، مرورا مبع�ن�ته 
امل�ستج��د،  م��ن فرو���س ك�رون��� 
مل�س�عف�ت  تعر�س��ه  اإىل  و�س���ال 
متك��ررة عل��ى م�ست���ى الع�سلة 

املقربة.
يف  عط���ل  حظ���ظ  وت�س�عف��ت 
املنتخ��ب  �سف���ف  اإىل  الع���دة 

ال�طني، بعد اأن ا�ستع�د ك�مل لي�قته 
البدنية، نظر م�س�رك�ته االأخرة مع 
ن���دي ني�س، حتى واإن ك�ن مل ُيكمل 
املب�ري�ت، منذ حل�ل �سهر رم�س�ن.

واح��د  الرق��م  عط���ل  و�سيك���ن 
يف من�س��ب املداف��ع االأمي��ن، خالل 
فيم���  املقبل��ة،  اال�ستحق�ق���ت 

�سين�ف�س��ه العب �س�م���را الرو�سي 
مه��دي زف���ن، ك�نه اأف�س��ل خي�ر 
بدي��ل يف الف��رة احل�لي��ة، يف ظ��ل 
ت�ا�س��ل تهمي�س ر�س��� حالميية مع 
البلجيك��ي، حيث  بر�س���ت  ن�ديه 
اكتفى بخ��س �ست��ة لق�ءات فقط 
منذ دخ���ل ع�م 2021، وب�لت�يل لن 
يك�ن �سمن تعداد اخل�رش، مت�م� كم� 
ك�ن احل�ل يف اآخر ترب�س عند مق�بلة 

زامبي� وب�ت�س�ان�.
وخ����س زف���ن 28 لق���ء م��ع ن�ديه 
�س�م�را الرو�س��ي هذا امل��سم، وقدم 
الق��ت  مقب�ل��ة،  ج��د  م�ست�ي���ت 
انتظ���ر  يف  اجلمي��ع،  ا�ستح�س���ن 
التت�يج بك�أ�س رو�سي� عند م�اجهة 
ل�ك�م�تيف م��سك� الي�م، وه� م� 
من �س�أن��ه اأن مينحه جرع��ة معن�ية 
كبرة قبيل ترب���س اخل�رش، خ��سة 
واأن االأخر منت�س��ي ب�سع�د فريقه 

اإىل الرابطة املحرفة الرو�سية.
�سمير. ك

بعد تداول �ضّور تعّر�ضه لعتداء حمرز يوؤكد

اأنا بخري.. وكنت يف قلب 
احلادثة وفقط !

�س�رع ق�ئ��د املنتخب ال�طني ري��س حمرز اإىل طم�أنة حمبيه ومعجبيه، عر 
ح�س�ب��ه الر�سمي على �سبك��ة »اإن�ستغرام«، عندم� اأكد ب�أن��ه يف ح�لة جيدة، 
ومل يتعر���س الأي اعتداء مثلم� مت تداوله، وكت��ب: » ف�سلت ت��سيح حقيقة 
م� ج��رى ليلة اأم�س )يق�سد ليل��ة االثنن اإىل الثالث�ء(، بع��د اأن تلقيت عديد 
الر�س�ئ��ل بخ�س��س هذا امل��س���ع، لقد وقع �سج�ر ب��ن جمم�عة اأن�س�ر 
ورج���ل من االأم��ن، لتخرج بعده��� االأو�س�ع ع��ن ال�سيطرة، لك��ن دون اأن 

اأتعر�س اإىل اعتداء، اأن� بخر و�سكرا للجميع«.
وك�نت �سحيفة »دايلي ميل« ال�سب�قة �سبيحة اأم�س، لن�رش خر على م�قعه� 
الر�سم��ي على �سبكة االإنرنيت، مف�ده تعر�س ق�ئد املنتخب ال�طني ري��س 
حمرز ملح�ول��ة اعتداء يف الع��سم��ة االإجنليزية لندن، اأرفقت��ه ب�س�ر لنجم 
اخل�رش رفقة �سديقته وورد ت�يل�ر، وهم� يغ�دران مطعم� فخم� يقع يف قلب 
ع��سمة ال�سب�ب، حيث ك�ن حمرز يرتدي كم�مة ونظ�رات �سم�سية، رمب� يف 

حم�ولة منه للتنكر، حتى ال يت�سنى للمعجبن التعرف عليه.
ومت تداول خر حم�ولة االعتداء على حمرز ب�رشعة الرق، عر خمتلف امل�اقع 
املخت�س��ة يف اإجنلرا، وه� م� فتح االأب�اب على كل االحتم�الت، خ��سة واأن 
ال�سحيف��ة مل تن���رش اأي تف��سيل، حيث ذهب الكث��ر اإىل حد الت�سكيك يف 
ك���ن احل�دث��ة له� عالقة بتغريدة جن��م املنتخب ال�طني، الت��ي عر فيه� عن 
ت�س�منه مع ال�سعب الفل�سطيني، و�سك�ن حي ال�سيخ جراح، بعد االعتداءات 
الت��ي ط�لتهم من ط��رف االحتالل ال�سهي���ين، عقب رف�سه��م اال�ستج�بة 
لطل��ب التخل��ي على �سكن�تهم، فيم��� ذهب البع�س االآخ��ر اإىل ربط احل�دثة 
بنه�ئ��ي رابطة االأبط�ل، واأن ال�سخ�س الذي ح���ول االعتداء على حمرز، قد 
يك���ن اأحد من��رشي فريق ت�سيل�سي، على اعتب�ر اأن حمرز ك�ن مت�اجدا يف 
لن��دن وب�لقرب م��ن مع�قل من�ف�س ال�سيتي يف نه�ئ��ي رابطة اأبط�ل اأوروب�، 
وه� م� جع��ل حمرز يف�سل الرد وت��سيح االأم���ر، بخ�س��س كل االأخب�ر 

املتداولة، وب�ملرة طم�أنة حمبيه.
م��ن جهة اأخرى، �سيك���ن ق�ئد املنتخب ال�طني ري����س حمرز، جمرا على 
حت�ي��ل اهتم�مه اإىل املب���راة املقبلة يف البط�لة، عندم��� يتنقل بعد غد رفقة 
فريقه م�ن�سي�سر �سيت��ي اإىل ني�ك��ستل ملالق�ة الفريق املحلي، اأين �سيك�ن 
على م�ع��د مع االحتف�ل ب�لتت�ي��ج  بلقب الدوري، خ��س��ة يف ح�ل الع�دة 

بك�مل الزاد.
وط�لبت جم�هر الن�دي »ال�سم�وي« م��ن املدرب غ�اردي�ال، ب�رشورة الزج 
بري��س حمرز من البداية، وتف�دي �سين�ري� اللق�ء االأخر اأم�م ن�ي ت�سيل�سي، 
عندم��� اأقحم التقني االإ�سب�ين الت�سكيل��ة الث�نية، وه� م� جعل الن�دي يتكبد 
خ�س�رة اأم�م من�ف�سه الق�دم يف نه�ئي دوري اأبط�ل اأوروب� ت�سي�سلي، وي�ؤجل 

االحتف�الت.
جدير ب�لذك��ر، اأن االحت�د االأوروبي للعبة، مل يتخذ قراره النه�ئي بخ�س��س 
امللع��ب الذي �سيحت�سن نه�ئ��ي رابطة االأبط�ل ب��ن »ال�سيتي« وت�سي�سلي، 
ويدر���س الطلب املقدم من طرف احلك�م��ة االإجنليزية، التي عرت عن اأمله� 
يف نق��ل املب�راة اإىل ملعب وميبلي، ب�سبب ال��س��ع ال�سحي يف تركي�، حيث 

يدور حديث عن اإمك�نية نقله اإىل الرتغ�ل.
حمزة.�س

الداعمني اأول  "القائد" كان 

ة لنجوم اخل�سر ت�سامنا مع فل�سطني رة ومعبرّ تغريدات موؤثرّ
ال�طن��ي  املنتخ��ب  العب���  ن���رش 
تغريدات م�ؤث��رة ومعرة، عروا من 
خالله��� ع��ن ت�س�منه��م الكبر مع 
ال�سع��ب الفل�سطيني، وم��� يتعر�س 
له اأهل حي ال�سي��خ جراح يف حميط 
امل�سج��د االأق�س��ى ب�لقد�س ال�رشيف 

ع��سمة فل�سطن. 
�سيت��ي  م�ن�سي�س��ر  جن��م  وك�ن 
اأول  حم��رز   ري����س  االجنلي��زي 
»ال�سي��خ  ح��ي  ل�س��ك�ن  الداعم��ن 
ج��راح« ومعه��م كل الفل�سطيني��ن 
الذي��ن يع�ن�ن ه��ذه االأي���م ت�سييق� 
كب��را فر�ست��ه �سلط���ت االحتالل 
ال�سهي�ين، حيث �س�رع ق�ئد اخل�رش 
عر خمتل��ف ح�س�ب�ت��ه يف من�س�ت 
الت�ا�سل االجتم�عي لن�رش تدوين�ت 
يف هذا اخل�س����س، قبل اأن يلحق به 
اأبرز العبي املنتخب ال�طني احل�لين، 
وحت��ى ال�س�بق��ن يف �س���رة املدير 

الري��س��ي احل���يل الحت���د الع��سمة 
عن��ر يحي��ى، ال��ذي ن���رش �س���رة 
لعل��م الدول��ة الفل�سطيني��ة وبج�نبه 

»اإمي�جي« يبكي.
هذا، ومبجرد اأن غّرد حمرز، ومت تداول 
من�س���ره عل��ى نط�ق وا�س��ع، حتى 
�س�رع العب� اخل�رش مل�اكبة ق�ئدهم، 
حي��ث ن�رش جن���ح فري��ق وي�ست ه�م 
االإجنلي��زي �سعيد ب��ن رحمة، كذلك 
�س���رة لعل��م دول��ة فل�سط��ن عر 
�سفحت��ه الر�سمية على »اأن�ستغرام«، 
وكتب عليه���: »فل�سطن حرة«، فيم� 
و�س��ع جن��م ن���دي الري���ن القطري 
ي��س��ن براهيم��ي اأكرث م��ن �س�رة 
ت�س�منية م��ع اأهل حي ال�سيخ جراح، 
منه� �س�رة ل�س���ب فل�سطيني يقف 
اأعلى اأ�س�ار �س�حة امل�سجد االأق�سى 
ويق���د مظ�ه��رات �س��د االحت��الل 

ال�سهي�ين.

ومل يت�ان هداف ال�سد القطري بغداد 
ب�جن���ح، يف ن���رش �س���رة جم�عية 
الك�في��ة  يرت��دون  وه��م  لفريق��ه، 
وكت��ب:  ال�سه��رة،  الفل�سطيني��ة 
»فل�سطن«، وبج�نبه� »اإمي�جي« ي�سر 
اإىل الدع���ء واحلب، اأم��� مدافع فريق 
ب�رو�سي��� م�ن�سنغالدب���خ االأمل���ين 
رامي ب��ن �سبعيني، فقد ن�رش �س�رة 
للم�سجد االأق�سى، وكتب عليه�: »اإنه 
امل�سج��د االأق�سى«، كم��� ان�سم اإليه 
ه�س�م ب���داوي وي��سف عط�ل العب� 
فريق ني�س الفرن�س��ي، ور�سيد غزال 
�س�ن��ع األع���ب بي�سكت����س الركي، 
فيتي���س  مه�ج��م  درفل���  واأ�س�م��ة 
األع�ب  اله�لن��دي، ليلتح��ق �س�ن��ع 
ميت��ز الفرن�سي فري��د ب�الية بركب 
اإذ ن�رش عر »اأن�ستغرام«  املت�س�منن، 
�س���رة للعلم الفل�سطين��ي، وكتب: 
»فل�سط��ن حرة، �سل���ا من اأجل حي 

ال�سي��خ ج��راح«، اإ�س�ف��ة اإىل ي��سن 
بن زي��ة الع��ب ديج���ن الفرن�سي، 
وع��ز الدي��ن دوخ��ة ح�ر���س مرمى 
الرائ��د ال�سع�دي، واآدم ون��س مه�جم 
واحل�ر���س  االإيط���يل،  كروت���ين 
املخ�رشم راي�س وه�ب مب�حلي ح�مي 

عرين االتف�ق ال�سع�دي.
والق��ت خرج��ة حم��رز الت�س�مني��ة 
الفل�سطين��ي وم�س�ندته  ال�سعب  مع 
ل��ه، ب�سبب م��� يح��دث لق�طني حي 
»ال�سيخ ج��راح« ويف حميط امل�سجد 
االأق�س��ى ا�ستح�س�ن اجلميع، حيث مت 
ت��داول من�س�راته على نط�ق وا�سع، 
كم��� ان�س��م جن���م ورم���ز الك��رة 
الع�ملي��ة اإىل ق�ئ��د اخل���رش، اإذ اأعلن�ا 
م�س�ندته��م لفل�سط��ن، من��ذ اإطالق 
ال�ح�سي��ة  ال�سه�ين��ة العتداءاته��م 

على الفل�سطينين االأبري�ء والعزل.
�سمير. ك

�سليماين يقنع رئي�س ليون
ك�ضــفت �ضــحيفة »ليكيب« الفرن�ضــية، عن احتفاظ نادي اأوملبيك ليون بالالعب 
اجلزائري اإ�ضالم �ضليماين املو�ضم القادم، رغم احلديث املتداول يف حميط الفريق 
حــول وجود رغبة لــدى الرئي�س اأول�س يف ال�ضــتغناء عن خدماتــه عند نهاية 
املو�ضم اجلاري، طبقا لالتفاق املربم بني الطرفني يف املريكاتو ال�ضتوي املنق�ضي.

وتــرى »ليكيب« باأن �ضــليماين الذي ميتــد عقده مع ليون ل�ضــيف 2022، جنح يف 
فر�س وجوده كورقة رابحة يف يد الطاقم الفني، رغم الرحيل املنتظر للمدرب 
رودي غار�ضــيا الذي كان يدعمه، مو�ضحة اأن امل�ضتويات املميزة التي بات يقدمها 
مهاجم اخل�ضر وروحه القتالية، ناهيك عن عقليته الحرتافية، عوامل جعلت 
الإدارة تقتنــع ب�ضــرورة الحتفــاظ به، ومن ثمــة ل ميكن التفريــط فيه مهما 
كانــت الظروف.جدير بالذكر، اأن لعب اخل�ضــر ومنذ التحاقه ب�ضــفوف ليون، 
متكــن من ت�ضــجيل هدفــني وتقــدمي 3 متريــرات حا�ضــمة، لي�ضــاهم يف تناف�س 
الفريق على املراكز الٔوىل، حتى اللحظة الأخرية.                                            م ـ مداني

يف نهائي كاأ�س اأمري قطر

بوجناح وبراهيمي وجها لوجه 
�ضــيكون لعبا اخل�ضــر بغــداد بوجناح 
ويا�ضني اإبراهيمي يوم اجلمعة القادم، 
وجهــا لوجــه يف حــوار ميداين �ضــاخن 
�ضــمن نهائي كاأ�س الأمــري بقطر، بعد 
اأن جنــح براهيمــي يف قيــادة فريقــه 
الريــان لبلوغ هــذه املحطــة ومواجهة 
نادي ال�ضد، عقب ت�ضجيله هدف الفوز 
والتاأهل اأمام الدحيل يف ن�ضف النهائي 

من �ضربة جزاء )د59(.
وت�ضــكل هذه املبــاراة فر�ضــة للثنائي 
اجلزائــري للتناف�ــس والحتكاك على 

امل�ضــتطيل الأخ�ضــر، ومن ثمة حماولة تعزيز الر�ضيد ال�ضخ�ضــي لكل منهما بلقب اآخر، �ضيما بالن�ضبة لرباهيمي املر�ضح 
ملغادرة الريان، رغم مت�ضك مدربه لوران بالن بخدماته، فيما بدا بوجناح م�ضرا على خطف الكاأ�س مع الزعيم

م ـ مداني

ك�ضــفت تقاريــر اإعالمية اإيطالية عن و�ضــع نــادي ميالن، جتديد 
�ضــدارة  �ضــمن  نا�ضــر  بــن  اإ�ضــماعيل  اجلزائــري  الالعــب  عقــد 
الأولويات، م�ضــيفة اأن اإدارة الفريق ب�ضدد ال�ضروع يف مفاو�ضاتها 
مع متو�ضــط ميــدان اخل�ضــر، بغيــة اإيجاد �ضــيغة تفاهم، تق�ضــي 

بتمديد عقده وموا�ضلة م�ضواره.
وتــرى ذات امل�ضــادر، بــاأن املدرب مالدينــي يعتزم فتــح هذا امللف 
مبا�ضــرة بعــد نهايــة الــدوري الإيطــايل مــن خــالل الدخــول يف 
مفاو�ضــات مبا�ضــرة مع بن نا�ضــر، اإدراكا منه ب�ضــرورة احل�ضم يف 
ال�ضــفقة قبل دخول الالعب يف عطلة، مــع اإدخال تعديالت على 
بع�س بنود العقد، اأبرزها مراجعة راتبه ال�ضــنوي ورفع بند ف�ضخ 
العقد، خا�ضــة واأنه باإمكانــه مغادرة ميالن يف ال�ضــائفة احلالية، 

مقابل 50 مليون اأورو لالأندية غري الإيطالية.
وذكــرت �ضــحيفة »كوريريي ديلو �ضــبورت«، اأن بيويل م�ضــر على 
الحتفاظ بنب نا�ضــر، كونه يدرك جيدا قيمته وتواجده �ضــمن 

خمططاته، ومن ثمة فاإن ال�ضتغناء عن خدماته اأمر م�ضتبعد.
م ـ مداني

ر لتجديد عقد بن نا�سر ميالن ُيح�سرّ
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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

الأربعــاء 12 مــــــــاي  2021م / 30 رمــــــــ�شـــــــــان 1442هـ

قاملة

الدرك يوقف �سخ�سني �سرقا 
كوابل لالنرتنت

اأوقف��ت قوات الدرك الوطن��ي بقاملة، �صخ�صني بني 
18 و 21 عام��ا م��ن والي��ة الطارف، عق��ب عملية 
�رسق��ة ا�صتهدفت كوابل لالنرتن��ت بقرية املطاريح 

الواقعة يف بلدية عني بن بي�صاء �رسقي الوالية.  
و تلق��ت فرقة ال��درك الوطن��ي العامل��ة باملنطقة، 
ات�ص��اال هاتفيا م��ن اأح��د املواطنني، يبل��غ فيه عن 
ل�رسك��ة  التابع��ة  االأر�صي��ة  اخلزان��ات  تخري��ب 
ات�ص��االت اجلزائ��ر لي��ال، به��دف �رسق��ة الكوابل 
النحا�صي��ة ل�صبكة االنرتنت و حجز املحققون كمية 
من الكوابل املقطوع��ة و ق�صبانا حديدية ت�صتعمل 

يف فتح اخلزانات االأر�صية.                    
فريد.غ

�سبط مراهق متلب�سا بال�سطو 
على حمل للمجوهرات

حا���رست �رسط��ة مدينة بلخ��ر يف والي��ة قاملة، 
ل�ص��ا يبلغ م��ن العم��ر 19 عاما، داخ��ل حمل لبيع 
املجوه��رات، عندم��ا كان ب�صدد �رسق��ة كمية من 
احللي لي��ال، قبل اكت�صاف اأمره م��ن طرف �صاحب 

املحل، الذي اأبلغ ال�رسطة على الفور. 
و حج��ز املحقق��ون معدات ا�صتعمله��ا الل�ص لفتح 
االأب��واب احلديدي��ة و �ص��الح اأبي�ص، كم��ا وجدوا 
م�صوغات ذهبية ثمينة مبعرثة على االأر�ص.                                 
  فريد.غ

ب�شكرة

قتيل و 3 جرحى يف حادث 
مروري باأوما�ش

ت��ويف طف��ل يبلغ م��ن العم��ر 14 �صن��ة و اأ�صيب 
3 اآخ��رون اأعماره��م م��ن 29 اإىل 34 �صنة بجروح 
متفاوت��ة اخلطورة، يف حادث مرور وقع، م�صاء اأول 
اأم���ص، على حمور الطريق الوطن��ي رقم 3 الرابط 
ب��ني واليتي ب�صك��رة و املغر عند منطق��ة ال�صقة 

باإقليم بلدية اأوما�ص.
و وق��ع احلادث اإث��ر ا�صطدام بني �صي��ارة و دراجة 
ناري��ة و فور وقوع احلادث تدخلت م�صالح احلماية 
املدنية لتحويل جثة ال�صحي��ة اإىل م�صلحة احلفظ 
باأوما�ص، رفقة امل�صابني لتلقي االإ�صعافات الاّلزمة 

بذات املوؤ�ص�صة ال�صحية. 
ع/بو�سنة

r تب�شة

الربوفي�سور “عبد الكرمي 
قوا�سمية” يعود لرئا�سة 

جامعة العربي التب�سي

مت بجامعة العرب��ي التب�صي، م�ص��اء اأول اأم�ص، تن�صيب 
الربوفي�صور »عبد الكرمي قوا�صمية«، رئي�صا لهذه املنارة 
العلمي��ة، بح�صور ممثل عن وزارة التعليم العايل و وايل 

الوالية و عدد من اإطارات اجلامعة.
حف��ل التن�صيب الذي اأ�رسف علي��ه املفت�ص العام لوزارة 
التعليم الع��ايل، �صابة حممد ال�رسي��ف، ممثال عن وزير 
التعليم العايل و البح��ث العلمي، الذي اأكد على اأن هذا 
التعي��ني اأقره وزي��ر القطاع يف اخلام�ص م��ن �صهر ماي 
2021 و يف كلمت��ه باملنا�صبة، اأكد عميد اجلامعة اجلديد، 
على اأن االأق��دار تعيده مرة اأخرى جلامع��ة تب�صة، بعدما 
كان مدي��را ملعاهدها قبل ترقية هذا الهيكل، م�صيفا باأنه 
غادرها لظروف �صحية و التزامات اأخرى بجامعة �صوق 
اأهرا���ص، اأمال يف الوق��ت ذاته، اأن ت�صم��ح عودته باإعادة 
تلك اللحمة التي كانت على اأيامه و اأنه مل ياأت لت�صفية 
احل�صاب��ات و اإمنا ج��اء لتحقيق االإ�صاف��ة و االرتقاء بهذا 
الهي��كل العلمي و ذلك عرب التفت��ح على كل املبادرات 
اخلالقة و الناجحة. جتدر االإ�صارة ، اإىل اأن حفل التن�صيب 

جرى يف غياب عميد اجلامعة ال�صابق، عمار بودالعة.
الجموعي �ساكر

وفيات   8 و  جديدة  اإ�شابة   195

ت�سجيل ا�ستقرار يف موؤ�سر 
فريو�ش كورونا

�صجلت 195 اإ�صابة جدي��دة بفرو�ص كورونا )كوفيد- 
19( و 8 وفي��ات خالل ال� 24 �صاعة االأخرة يف اجلزائر، 
فيم��ا متاث��ل 149 مري�صا لل�صف��اء، ح�صب م��ا ك�صفت 
عنه، اأم�ص الثالث��اء، وزارة ال�صحة وال�صكان واإ�صالح 

امل�صت�صفيات يف بيان لها.
وق��د بلغ العدد االإجم��ايل للحاالت املوؤك��دة 124483 
حال��ة من بينه��ا 195 اإ�صاب��ة جديدة، بينم��ا بلغ العدد 
االإجم��ايل للم�صاب��ني الذين متاثل��وا لل�صف��اء 86703 

اأ�صخا�ص والعدد االإجمايل للوفيات 3343 حالة.
وح�ص��ب نف�ص امل�ص��در، يتواجد حالي��ا 19 مري�صا يف 
العناي��ة املركزة.كما اأفاد البيان باأنه مت اإح�صاء 22 والية 
مل ت�صج��ل به��ا اأي حال��ة جدي��دة و 22 والي��ة �صجلت 
اأقل م��ن 9 حاالت، فيما �صجلت 4 والي��ات اأخرى اأزيد 
م��ن 10 ح��االت. ويف ه��ذا االإط��ار، تو�ص��ي الوزارة 
املواطنني ب�رسورة االلت��زام باليقظة، مع احرتام قواعد 
النظاف��ة وامل�صافة اجل�صدية واالرت��داء االإلزامي للقناع 
الواق��ي واالمتثال لقواع��د احلج��ر ال�صحي.كما توؤكد 
عل��ى اأن االلت��زام ال�ص��ارم م��ن قب��ل املواطن��ني بهذه 
االإج��راءات الوقائي��ة، اإىل جان��ب اأخذ احليط��ة واحلذر، 
 ه��ي عوام��ل مهم��ة اإىل غاي��ة الق�ص��اء نهائي��ا عل��ى 

هذا الوباء.                                 
  )واأج(

يف ق�شايا ف�شاد بتعاونية احلبوب و البقول اجلافة مبيلة

حب�ش املدير التقني و الرقابة 
الق�سائية لأربعة متهمني

اأم�س الثنين، باإيداع  اأول  اأمر قا�شي التحقيق بالغرفة الأولى لمحكمة ميلة، ع�شية 
الحبوب  تعاونية  م�شتوى  على  ف�شاد  ق�شايا  في  اإليه  حولوا   22 بين  من  المتهمين  اأحد 
الرقابة  تحت  اآخرين  اأربعة  و�شع  و  الحب�س  رهن  ميلة،  لولية  الجافة  البقول  و 

الق�شائية، فيما تم الإفراج عن البقية و منهم امراأة.

و يتعل��ق اأم��ر االإي��داع باملدير 
التقن��ي يف تعاوني��ة احلب��وب 
و البق��ول اجلافة مبيل��ة )ف.ع(، 
الذي كان وقت حودث الوقائع 
النج��اء،  وادي  مبرك��ز  يعم��ل 
اأم��ا املو�صوعون حت��ت الرقابة 
الق�صائية، فهم مدير ال�صندوق 
الفالح��ي  للتع��اون  اجله��وي 
�صابق��ا )ب.م(، رئي���ص مرك��ز 
�صلغوم العيد لتعاونية احلبوب 
و البق��ول اجلافة ) ق.خ(، م�صر 
)ب.ر(  بتاجنانت  التاج  مطاحن 
مب�صلح��ة حما�صبة  املكل��ف  و 

املادة بالتعاونية �صابقا )ب.ع(.
الفرق��ة  عنا���رس  كان��ت  و 
االقت�صادية و املالية بامل�صلحة 
الق�صائية  لل�رسط��ة  الوالئي��ة 
ح�ص��ب  ميل��ة،  والي��ة  باأم��ن 
بيان �ص��در، اأم�ص، ع��ن خلية 

االت�ص��ال و العالق��ات العامة 
الأم��ن الوالية، ق��د عاجلت هذه 
الق�صي��ة الت��ي تع��ود بداي��ة 
اأطواره��ا ل�صن��ة 2018، بع��د 
ورود معلوم��ات تفي��د بوجود 
اإي��داع  عملي��ة  يف  خروق��ات 
املح�ص��ول م��ن ط��رف بع�ص 
املذك��ورة،  لل�صن��ة  الفالح��ني 
خروقات يف عملية بيع البذور 
و تالع��ب يف حرك��ة املخزون 
عل��ى م�صت��وى مرك��ز وادي 
النجاء، نق�ص يف كميات بقايا 
العد���ص، احلم���ص و تزوير يف 
تواري��خ خروجه��ا م��ن خمزن 
ميلة، مع ا�صتفادة اأحد الفالحني 
من قر�ص بطريقة غر قانونية 
م��ن خم��زن بلدي��ة تاجنان��ت، 
مكن��ه من حت�صي��ل كمية من 
االأ�صم��دة خ��الل تل��ك ال�صنة 

رغم عدم موافق��ة البنك على 
منحه القر�ص.

التحقيق��ات تو�صل��ت لوجود 
اأ�رسار  منح تعوي�ص��ات على 
الربد من طرف مدير ال�صندوق 
الفالح��ي  للتع��اون  اجله��وي 
�صابق��ا، الإح��دى الفالح��ات و 
اإحدى املزارعني بغر وجه حق 
�صنة 2016 و تزوير عقد كراء 
قطعة اأر�ص الإحدى الفالحات. 
فيم��ا جت��در االإ�ص��ارة، اإىل اأن 
مديرية امل�صالح اجلهوية �رسق 
للدي��وان اجلزائ��ري للحب��وب 
تعاوني��ة  ك��ذا  و  بق�صنطين��ة 
احلب��وب و البق��ول اجلافة مبيلة 
م��دين يف  تاأ�ص�صت��ا كط��رف 

الق�صية.
 اإ.�ش

الربج

و�سع حد لن�ساط �ُسّراق الدراجات النارية  
ال�رسط��ة  فرق��ة  و�صع��ت 
الق�صائي��ة باأم��ن دائ��رة ب��رج 
الغدير، التابعة الأمن والية برج 
بوعريريج، حدا لن�صاط �صبكة 
اأ�صخا�ص،  ثالث��ة  من  متكونة 
يف ق�صاي��ا �رسق��ة مركبات و 

تزوير اأرقامها الت�صل�صلية.
و قد مت تق��دمي املتهمني، ح�صب 
مل�صال��ح  بي��ان  يف  ورد  م��ا 
اأمام وكيل  اأم���ص،  االأمن، يوم 
راأ�ص  اجلمهورية لدى حمكمة 
الوادي، لياأم��ر باإيداع متهمني 
اثن��ني ره��ن احلب���ص و و�صع 
الثالث حتت الرقابة الق�صائية، 
بع��د تقدميهم بتهم��ة تكوين 
جمعية اأ�رسار بغر�ص االإعداد  

ال�رسق��ة مقرتنة بظرف  جلناية 
)دراج��ات  للمركب��ات  اللي��ل 
نارية(، اإخف��اء اأ�صياء م�رسوقة، 
التزوير يف الرتقيم الت�صل�صلي 
يف الط��راز امل���رسوب عل��ى 
البارد يف هي��كل مركبتني مع 
و�صع مركبة لل�صر بعالمة و 
موا�صفات تقنية غر مطابقة.

التوقي��ف،  عملي��ة  ج��اءت  و 
بناء على معلوم��ات حت�صلت 
عليه��ا الفرق��ة، لتفت��ح حتقيقا 
الق�صي��ة، متكن��ت خالل��ه  يف 

هوي��ة عنا���رس  م��ن ك�ص��ف 
املتكون��ة من ثالث  ال�صبك��ة 
اأ�صخا�ص، حيث و بعد التحري 
و ا�صتغالل الو�صائل التقنية، مت 
التو�صل اإىل حتديد هوية املتهم 
بقية  توقي��ف  ليتم  الرئي�ص��ي، 
املتهمني و ا�صرتج��اع الدراجة 
الناري��ة حمل ال�رسق��ة، كما مت 
ا�صرتج��اع دراجت��ني ناريت��ني 
دون وثائق، كانتا بحوزة املتهم 

الرئي�صي .
ع/ب

�شطيف

اإتالف 7750 لرتا من املياه املعدنية منتهية 
ال�سالحية

املياه  من  لرتا   7750 من  اأكثـر  ب�شطيف،  العمومي  للأمن  الولئية  امل�شلحة  من  عنا�شر  حجزت 
املعدنية منتهية ال�شلحية املوجهة للم�شتهلك.

اأفراد جمموعة التطهري و النظافة و تندرج يف اإطار اجلهود الوقائية و  العملية اأطرت من قبل 
الردعية لكبح املمار�شات غري ال�شرعية التي يقوم بها بع�س التجار بهدف الربح ال�شريع، خا�شة 
ا�شتغلل معلومات تفيد بوجود كميات هامة من  العملية عقب  الكرمي.و جاءت  �شهر رم�شان  يف 
املياه املعدنية املوجهة للبيع و هي يف الأ�شل منتهية ال�شلحية، ليتم بعدها التن�شيق مع النيابة 
املحلية التي منحت الإذن القانوين، ثم حما�شرة خمزنني مبدينة �شطيف، مع حجز مياه معدنية 
من خمتلف العلمات التجارية، حيث ات�شح بعد املراقبة و املعاينة، اأنها فعل منتهية ال�شلحية 
لرت   2.5 و   1.5 �شعتي  ذات  بل�شتيكية  قارورات  يف  معباأة  املياه  من  لرتا   7750 و بلغت يف املجمل 
.م�شالح اأمن ولية �شطيف اأتلفت الكمية املحجوزة غري ال�شاحلة لل�شتهلك، كما اأعدت ملفات 

1 -  �شكل احلذاءجزائية �شد املخالفني.                                                                                                                                    اأحمد خليل
2 -  اأ�شنان الرجل

3 -  ركبة الطفل
4 -  عمود اللوحة

5 -  كتف الرجل
6 -  مقب�س يد القفة

7 -  طرف ال�شروال
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