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النريان اأتت على 140 هكتارا

توا�سل اجلهود لإخماد حريق ذراع الناقة بق�سنطينة

 جلب من�ساآت متحركة 
من �سونالغاز

مركب احلجار ي�سمن 
اإنتـاج الأوك�سجـني 

الطــبــي

الرئـيــ�س تـبــون 

 يتحــادث هاتفيــا 

مع نظريه التون�سي

�س  2�س  7

�س 5

�س  2

�س  2

لعدم �حرت�م �أخالقيات �ملهنة وممار�سة �لت�سليل و�لتالعب

وزارة الت�ســال ت�سحـب اعتمــاد قـنــاة "العربـيــة" باجلـزائــر

جّدد حر�ص �لقيادة �لع�سكرية على �إجناح 
م�سار مد�ر�ص �أ�سبال �لأمة

الفريـق �سنقريحـة يوؤكـد على تعـزيز 
�سفـوف اجلي�س بنخبـة من ال�سبـاب

�ل�سعيــد  �لفريــق  �ل�سعبــي،  �لوطنــي  �لجي�ــص  �أركان  رئي�ــص  �أكــد 
�سنقريحة، �أن �لنتائج �لم�سرفة �لتي حققتها مد�ر�ص �أ�سبال �لأمة 
لم تــاأت من عدم بل هي وليــدة �لإ�ستر�تيجيــة �لمنتهجة من قبل 
�لقيــادة �لعليــا في مجال �لتكويــن، وتوفير جميــع عو�مل و�سروط 

�لنجاح للمد�ر�ص �لع�سكرية.

�لربوفي�سور كمال جنوحات للن�سر

الو�سع ال�سحي لي�س كارثيا كما ُيرّوج له
ك�ســف �لبروفي�ســور كمــال جنوحــات �لمخت�ص في علــم �لمناعة 
�أم�ــص عن �إطالق در��سة جديدة تخ�ص مــدة �لمناعة �لتي تحققها 
�للقاحات �لمعتمدة في �لجز�ئر، ��ستعد�د� لإمكانية تطعيم �لفئات 
�لتي تم تلقيحها بجرعة ثالثــة، بهدف رفع ن�سبة �لمناعة �إلى 90 
بالمائــة ومجابهة موجة جديــدة محتملة خــالل ف�سلي �لخريف 

و�ل�ستاء �لقادمين.

ر�بطة �أبطال �إفريقيا

بلـوزداد ي�سمـن امل�سـاركـة يف انتظـار 
املرافــق

�ســّكل �لفــوز �لثميــن �لــذي حققه �سبــاب بلــوزد�د �أول �أم�ــص، على 
�لر�بطــة  رزنامــة  ت�سويــة  �إطــار  فــي  �لقبائــل،  �سبيبــة  ح�ســاب 
�لمحترفــة، �أحد �أهم �لمنعرجات »�لفا�سلة« في م�سير �للقب وكذ� 

تاأ�سير�ت �لتمثيل �لجز�ئري على �ل�سعيد �لقاري.

يف �جتماع للحكومة �أم�س

تدابري ا�ستعجالية لدفع القت�ساد و�سبط اإ�سرتاتيجية الت�سال
�س 3

�س 2

�س 11

حتقيق يثبت جت�ّس�س املغرب على عدد من الأ�سخا�س بفرن�سا
�أثبــت تحقيق لل�سلطــات �لفرن�سية �أن �لمغرب تج�س�ص بالفعل على هو�تف عدد من �لأ�سخا�ص فــي فرن�سا وذلك بعد �لك�سف عن ف�سيحة 
"بيغا�سو�ــص" �لــذي تورط فيها نظام �لمخزن عبر ت�سنته على هو�تــف �آلف �ل�سخ�سيات �ل�سيا�سية و �لإعالمية عبر �لعالم، با�ستخد�م 

برنامج طورته �سركة "�إن �إ�ص �أي" �لإ�سر�ئيلية، ح�سبما �أكدته �سحيفة "لوموند" �لفرن�سية.

�سبطــت �لحكومــة، �أم�ــص �ل�سبت، منهجية �إعد�د مخطط عملها و كذ� كيفيات ومنهجية ن�ساطها في مجال �إعد�د �لن�سو�ص �لت�سريعيــة و�لتنظيمية، كما �سبطت ��ستر�تيجيتها �لخا�سة بالت�سال و �لتي تتمحور 
حول تطوير �لت�سال �لموؤ�س�ساتي و�لأ�ساليب �لتي يتعين �عتمادها من �أجل تح�سين �لإعالم �لموجه للمو�طن، من خالل �لمو�قع �لإلكترونية لالإد�ر�ت �لعمومية، وكذ� على م�ستوى �سبكات �لتو��سل �لجتماعي، 

كما تبنت �لحكومة، تد�بير ذ�ت طابع ��ستعجالي لإنعا�ص �لن�ساط �ل�سناعي

ت�سوير: �سريف قليب

�س 14



احلـــدث2 l لأحــــــــــــــــد 1 �أوت 2021م�
1442هـ �حلـــــــــجـــــة  ذو   22

جدد حر�س �لقيادة �لع�شكرية على �إجناح م�شار مد�ر�س �أ�شبال �لأمة

الفريق �صنقريحة يوؤكد على  تعزيز �صفوف 
اجلي�ش بنخبة من ال�صباب 

�أ�شبال  مد�ر�س  حققتها  �لتي  �لم�شرفة  �لنتائج  �أن  �شنقريحة،  �ل�شعيد  �لفريق  �ل�شعبي،  �لوطني  �لجي�س  �أركان  رئي�س  �أكد 
�لأمة لم تاأت من عدم بل هي وليدة �لإ�شتر�تيجية �لمنتهجة من قبل �لقيادة �لعليا في مجال �لتكوين، وتوفير جميع عو�مل 
و�شروط �لنجاح للمد�ر�س �لع�شكرية، مجدد� حر�س �لقيادة �لعليا على �إنجاح م�شار مد�ر�س �أ�شبال �لأمة، �شعيا منها �إلى تعزيز 

�شفوف �لجي�س �لوطني �ل�شعبي بنخبة من �ل�شباب �لو�عي و�لمتحفز.

تراأ�س الفريق ال�ش��عيد �شنقريحة، 
الوطن��ي  اجلي���س  اأركان  رئي���س 
�شباح اأم�س، بالن��ادي  ال�شعب��ي، 
الوطن��ي للجي���س، مرا�ش��م حفل 
تك��رمي اأ�شبال الأم��ة املتفوقني يف 
والتعلي��م  البكالوري��ا  �شهادت��ي 
املتو�ش��ط عق��ب النتائ��ج املمتازة 
التي حققها اأ�شبال و�شبالت الأمة 
يف �شهادة البكالوريا، لدورة جوان 

.2021
ونق��ل الفري��ق يف كلم��ة األقاه��ا 
وتربي��كات  ته��اين  باملنا�شب��ة، 
الأعلى  القائد  رئي�س اجلمهوري��ة، 
للق��وات امل�شلح��ة، وزي��ر الدفاع 
الناجحني  الأ�شب��ال  الوطني، لكل 
يف هات��ني ال�شه�ادت�ي�ن، موؤكدا اأن 

ه��ذا النجاح هو اإجن��از ي�شاف اإىل 
والنجاحات،  الإجن��ازات  �شل�شل��ة 
الت��ي م��ا ف�ت���ئ يحققه��ا اجلي�س 
كاف��ة  عل��ى  ال�شعب��ي  الوطن��ي 

الأ�شعدة واملجالت
واأكد الفري��ق �شنقريح��ة، اأن هذه 
النتائج امل�رشفة مل تاأت من عدم بل 
املتب�رشة  الإ�شرتاتيجية  وليدة  هي 
املنتهج��ة من قبل القيادة العليا يف 
جم��ال التكوين، ل�شيما من خالل 
الهتم��ام اأك��ر بنوعي��ة التكوين 
على ح�شاب الك��م، وتوفري جميع 
عوامل و���رشوط النجاح ملدار�شنا 
العموم،  الع�شكري��ة عل��ى وج��ه 
وله��ذه امل�شات���ل التعليمية، على 
وجه اخل�شو���س، وبف�شل كذلك 

ه��ذه  واأ�شات��ذة  اإط��ارات  جتن��د 
املدار�س.

اأن النتائ��ج الباهرة  وقال الفري��ق، 
املحققة تع��د دون �شك حتفيزا اآخر 
جلعل مدار�س اأ�شبال الأمة م�شدرا 
ل ين�ش��ب مل��وارد ب�رشي��ة عالية 
املوا�شفات: وقال  وكاملة  التاأهيل 
الوطن��ي  اجلي���س  باأن “طم��وح 
ال�شعب��ي، �شلي��ل جي���س التحرير 
مكونات��ه  تطوي��ر  يف  الوطن��ي، 
اعتم��ادا على ق��درات وموؤهالت 
اأبنائه، هو طموح ل حدود له، داعيا 
اىل جع��ل النتائج الباه��رة املحققة 
حتفي��زا اآخر عل��ى جع��ل مدار�س 
اأ�شبال الأم��ة، كما اأردناه��ا دائما، 
م�ش��درا ل ين�شب مل��وارد ب�رشية 

عالية التاأهيل وكاملة املوا�شفات.
وجدد رئي�س اأركان اجلي�س الوطني 
ال�شعبي، حر�س القيادة العليا على 
اإجناح م�شار مدار�س اأ�شبال الأمة، 
�شعي��ا منه��ا اإىل تعزي��ز �شفوف 
اجلي�س الوطني ال�شعبي بنخبة من 
ال�شباب الواعي واملتحفز، والعمل 
على حت�شري ه��ذه النخب��ة الفتية 
لت�شبح اإطارات م�شتقبلية واعدة، 
�شعاره��ا اجلم��ع ب��ني ا�شتيع��اب 
املعارف الع�رشي��ة بكافة فروعها 
العلمي��ة، والت�شبع بقيمنا الوطنية 
ومب��ادئ ثورتنا التحريرية املظفرة 
اأ�ش�ش��ت بالأم���س مدار�س  الت��ي 
اأ�شبال الث��ورة، وهو امل�شعى الذي 
نعت��ربه ا�شتثم��ارا ب�رشي��ا واع��دا 
اأخ��رى م��ن  و�رشوري��ا، وبواب��ة 
بواب��ات التالق��ي والتالح��م ب��ني 
اجلي�س وعمقه ال�شعبي، عرب كافة 

ربوع الوطن”.
جدي��ر بالذكر اأن دفع��ات مدار�س 
اأ�شب��ال الأم��ة للطوري��ن الثانوي 
ال�شنة  واملتو�ش��ط �شجل��ت ه��ذه 
نتائج ممتازة، حي��ث حت�شل )691( 
�شب��ال عل��ى �شه��ادة البكالوري��ا 
كم��ا   ،%  99،  14 بن�شب��ة جن��اح 
حت�شل )1377( �شبال على �شهادة 
 التعلي��م املتو�ش��ط بن�شب��ة جن��اح

 99،71 %. يف خت��ام اللقاء، ُف�شح 
املجال ل�شبل و�شبلة ليلقيا كلمتني 
با�ش��م زمالئهما، لياأخ��ذ بعد ذلك 
ال�شيد الفريق �شورة تذكارية مع 

الأ�شبال املكرمني.           ع �صمير

�لربوفي�شور جنوحات يوؤكد �أن �لو�شع �ل�شحي لي�س كارثيا كما يرّوج له 

اجلرعة الثالثة من اللقاح غري م�صتبعدة لرفع ن�صبة املناعة اإىل 90 باملئة
ك�ش��ف الربوفي�شور كمال جنوح��ات املخت�س يف علم 
املناعة اأم�س عن اإطالق درا�شة جديدة تخ�س مدة املناعة 
التي حتققه��ا اللقاحات املعتمدة يف اجلزائ��ر، ا�شتعدادا 
لإمكاني��ة تطعيم الفئات التي مت تلقيحها بجرعة ثالثة، 
به��دف رفع ن�شبة املناعة اإىل 90 باملائة وجمابهة موجة 
جديدة حمتملة خالل ف�شلي اخلريف وال�شتاء القادمني. 
اأطلق��ت جمموع��ة من الباحث��ني اجلزائري��ني، يرتاأ�شهم 
الربوفي�ش��ور كم��ال جنوح��ات موؤخرا درا�ش��ة علمية 
تخ���س مدى فعالية الربوتوك��ول ال�شحي املعتمد من 
قبل اجلزائر يف مواجه��ة فريو�س كورونا، ومدة املناعة 
التي حتققها اللقاحات امل�شتعملة لدينا، على اأن يتم رفع 
النتائج الت��ي �شيتم التو�شل اإليها بعد حوايل �شهر من 
الآن اإىل اللجن��ة العلمي��ة، للف�ش��ل يف املقرتح املتعلق 
باإمكاني��ة اعتم��اد جرعة ثالثة لرفع ن�شب��ة املناعة لدى 
عامة املواطن��ني اإىل 90 باملائة، وفق ما تتجه اإليه عديد 
البلدان املتقدمة. وتخ�س الدرا�شة يف مرحلة اأوىل عينة 
من ال�شلك الطبي و�شبه الطبي الذين خ�شعوا لعملية 
التلقي��ح قبل �شتة اأ�شهر وفق امل�شدر، للتاأكد من مدى 
فعالية اللق��اح الذي اأجروه، وم��ا اإذا كانت املناعة التي 
حققها ما تزال م�شتمرة اإىل غاية اإنهاء الدرا�شة، وما اإذا 
كانت �شتدوم لفرتة اأطول، مبا ي�شمن للملقحني احلماية 
من موجات جديدة حمتملة، وم��ا اإذا كان الأمر يتطلب 
فعال اعتماد جرعة ثالثة لرفع م�شتوى املناعة واحلفاظ 

على ال�شحة العامة.
واأو�ش��ح الربوفي�ش��ور جنوح��ات ب��اأن املناع��ة ل��دى 
الأ�شخا���س �ش��د كوفي��د 19 تتحق��ق اإم��ا بالعدوى 
الطبيعي��ة بالفريو���س اأو باللق��اح، واأن حت�شني الأفراد 
�شد الفريو�س املتحور »دالتا« املعروف بخا�شية �رشعة 

النت�شار، لن يتاأت��ى اإل ببلوغ ن�شبة املناعة ل تقل عن 
90 باملائة، اأي بتلقيح اأغلبية املواطنني.

واأ�شاف امل�شدر باأن الدرا�ش��ة التي تخ�شع لها العينة 
الت��ي انتقاه��ا الباحث��ون �شتتوا�شل لأ�شه��ر عدة، مع 
الك�شف الدوري عن النتائج التي �شيتم التو�شل اإليها، 
ورفعه��ا اإىل اللجنة العلمي��ة لر�شد انت�ش��ار فريو�س 
كورونا، وبح�ش��ب املتحدث فاإن ج��ل الدرا�شات التي 
اأجري��ت على امللقحني ب«فايزر« اأثبتت باأن املناعة التي 
يحققها اللقاح ل تزي��د عن 3 اإىل 4 اأ�شهر فقط، لذلك 
قررت الدول التي ا�شتعملت هذا الربوتوكول ال�شحي 
اإق��رار جرعة ثالث��ة، يف انتظار الرتخي���س من املنظمة 

العاملية لل�شحة.
ول تعن��ي حمدودية م��دة املناعة الت��ي يحققها اللقاح 
عدم فعاليته وفق تاأكيد املتدخل، ل �شيما واأنه مل يثبت 
حل��د الآن دخ��ول اأ�شخا�س تلق��وا اللق��اح اإىل امل�شالح 
ال�شت�شفائي��ة، ج��راء تعر�شهم اإىل تعقي��دات �شحية 
خط��رية عقب الإ�شابة بفريو���س كورونا، لكن ما يراد 
التو�ش��ل اإليه من خ��الل الدرا�ش��ات القائمة، هو رفع 
م�شتوى املناع��ة وجعلها متتد اإىل ف��رتة اأطول، ملجابهة 
ال�ش��اللت املتح��ورة، ع��ن طري��ق احلد م��ن م�شتوى 

انت�شار العدوى التي ت�شببها.  
وفيم��ا يخ�س الو�شعية الوبائي��ة احلالية، وما اإذا كانت 
الأرق��ام امل�شجل��ة يف الأي��ام الأخ��رية من قب��ل وزارة 
ال�شحة ح��ول الإ�شابات اجلدي��دة اليومية تعد موؤ�رشا 
على بلوغ الذروة، اأو�شح الربوفي�شور كمال جنوحات 
ب��اأن الف�شل يف الأم��ر يتطل��ب انتظارا لب�شع��ة اأيام 
اأخ��رى، مرجح��ا اأن يكون �شب��ب ا�شتق��رار الإ�شابات 
تزامنه��ا مع عطلة نهاي��ة الأ�شبوع الت��ي يتوقف فيها 

ن�شاط خماب��ر التحالي��ل الطبي��ة. ومل ي�شتبعد رئي�س 
جمعية عل��م املناعة ارتفاع م�شت��وى الإ�شابات خالل 
الأيام القليل��ة املقبلة، ب�شبب التجمعات العائلية لإحياء 
منا�شبة عيد الأ�شحى ولالحتف��ال بنتائج المتحانات 
الر�شمي��ة، قائال »للن�رش«:« علينا النتظار لب�شعة اأيام 
للتاأكد من حقيقة ا�شتق��رار الو�شع ال�شحي«، م�شيفا 
باأن موعد بلوغ ال��ذروة ل ميكن معرفته اإل بعد تراجع 
الإ�شاب��ات اجلديدة على مدى ع��دة اأيام، لأن الفريو�س 
ميكنه اإحداث مفاجاآت غري متوقعة. ونفى الربوفي�شور 
جنوحات �شحة ما يتم الرتويج له من اأخبار ومعلومات 

عرب �شبكات التوا�شل الجتماعي بخ�شو�س الو�شع 
ال�شحي الكارث��ي الذي تعي�شه الب��الد ب�شبب تف�شي 
الفريو�س، قائال اإننا نعي���س حقا مرحلة خطرية ومقلقة 
ج��راء انت�شار الع��دوى بال�ش��اللت املتح��ورة، لكننا 
ل�شن��ا يف و�شعي��ة كارثي��ة، واحلديث ع��ن الكارثة ل 
يك��ون �شحيحا اإل عندما نرى جث��ث املوتى تتناثر يف 
ال�ش��وارع والطرقات، وعندما متتل��ئ امل�شت�شفيات عن 
اآخره��ا بامل�شابني، وهو ما ل ميكن بلوغه بف�شل اجلهود 

املبذولة للتحكم يف الو�شع ال�شحي.    
لطيفة بلحاج

1203 �إ�شابات جديدة و 35 وفاة 

ت�صجيل انخفا�ش يف احل�صيلة اليومية 
لفريو�ش كورونا

اإ�شاب��ات جديدة   1203 �شجل��ت 
بفريو���س كورون��ا )كوفيد- 19( 
و 35 وف��اة خ��الل ال��� 24 �شاعة 
الأخرية يف اجلزائر، فيما متاثل 745 
مري�شا لل�شفاء، ح�شب ما ك�شفت 
عنه، اأم�س ال�شبت، وزارة ال�شحة 
يف بيان لها. واأو�شح ذات امل�شدر 
اأن اإجم��ايل احل��الت املوؤك��دة بلغ 
171392 حالة، م��ن بينها 1203 
اإ�شابات جديدة، بينم��ا بلغ العدد 
الإجم��ايل للم�شابني الذين متاثلوا 

لل�شفاء 115276 �شخ�شا والعدد 
الإجمايل للوفيات 4.254 حالة. 

وح�ش��ب نف���س امل�ش��در، يتواجد 
العناي��ة  يف  مري�ش��ا   47 حالي��ا 
املرك��زة. واأ�ش��اف البي��ان اأن 16 
ولي��ة مل ت�شجل به��ا خالل ال24 
�شاعة املا�شي��ة اأي حالة جديدة، و 
14 ولي��ة من حال��ة واحدة اإىل 9 
ح��الت، فيما �شجل��ت 18 ولية 

اأخرى 10 حالت فما فوق.
وتو�شي وزارة ال�شحة املواطنني 

اليقظة،  ب�رشورة اللتزام بنظ��ام 
كما تدعوه��م اإىل اح��رتام قواعد 
اجل�شدي��ة  وامل�شاف��ة  النظاف��ة 
الواقي  للقناع  الإلزامي  والرتداء 
والمتثال لقواعد احلجر ال�شحي.

اللت��زام  اأن  عل��ى  ت�ش��دد  كم��ا 
ال�ش��ارم من قب��ل املواطنني بهذه 
الإجراءات الوقائية، اإىل جانب اأخذ 
احليطة واحل��ذر، هي عوامل مهمة 
 اإىل غاية الق�ش��اء نهائيا على هذا 

الوباء.                                  واأج

وزارة االت�صال ت�صحب اعتماد 
قناة "العربية" باجلزائر

قررت وزارة الت�شال، اأم�س ال�شبت، �شحب العتماد املمنوح ملمثلية 
القناة التلفزيونية »العربية« باجلزائر، ح�شبما اأفاد به بيان للوزارة.

واأو�ش��ح امل�شدر اأن ق��رار �شحب العتماد راج��ع اإىل »عدم احرتام 
هذه القناة لقواعد اأخالقيات املهن��ة و ممار�شتها للت�شليل الإعالمي 

والتالعب«. 
واأج

 الرئي�ش تبون يتحادث هاتفيا 
مع نظريه التون�صي

م�شاء  تبون،  عبد�لمجيد  �ل�شيد  �لجمهورية  رئي�س  �أجرى 
�أم�س، مكالمة هاتفية،  مع نظيره �لتون�شي قي�س �شعيد  وفق 

ما �أفاد به بيان لرئا�شة �لجمهورية.
عبد  �ل�شيد  �لجمهورية  رئي�س  �أجرى   : �لبيان  في  وجاء 
�أخيه �ل�شيد  �ليوم ، مكالمة هاتفية  مع  �لمجيد تبون م�شاء 
قي�س �شعيد رئي�س �لجمهورية �لتون�شية �ل�شقيقة �طماأن من 

خاللها على �ل�شيد �لرئي�س و �ل�شعب �لتون�شي �ل�شقيق.
في  �لعام  �لو�شع  تطور�ت  حول  �لهاتفي  �لت�شال  وتمحور 
رئي�س  �لتون�شي،  �لرئي�س  طماأن  حيث  تون�س،  �ل�شقيقة 
�لجمهورية، باأن تون�س ت�شير في �لطريق �ل�شحيح لتكري�س 
عن  هامة  قر�ر�ت  هناك  و�شتكون  و�لتعددية  �لديمقر�طية 

قريب.
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قال �إن �لو�ضعية �حلالية تقت�ضي  تعبئة عامة

�لأفالن يدعو �إىل "هبَّة وطنية ت�ضامنية" 
التحري��ر  جبه��ة  ح��زب  دع��ا 
ال�سب��ت،  اأم���س  الوطن��ي، 
واملجتمع  واملواطنات  املواطنني 
وطني��ة  »هب��ة  اإىل  امل��دين 
ت�سامنية« تكون كفيلة مبواجهة 
تف�سي وب��اء كوفيد19-، وذلك 
تعزي��ز  يف  امل�ساهم��ة  به��دف 
اجلهود املبذول��ة من قبل الدولة 
االجتماعية  الفواع��ل  وخمتلف 

واملح�سنني.
ووج��ه احل��زب ن��داء لل�سع��ب 
اجلزائ��ري انطالقا م��ن �سعوره 
ب� »خط��ورة الو�سع ال�سحي«، 
يحث��ه في��ه عل��ى امل�ساهمة يف 
احلد من تف�س��ي جائحة كورونا 
والتحكم يف الو�سعية ال�سحية 
اإىل  واالن�سم��ام  »املتده��ورة«، 
»املجهود الوطني من خالل مزيد 
من االلتزام بالتدابري االحرتازية 

اجلزائريني  وت�سجي��ع  الوقائي��ة 
على التطعيم وم�ساعدة الفئات 
اله�سة وموا�ساة العائالت التي 

تعاين من تداعيات الوباء«.
الوبائية  الو�سعي��ة  اأن  واعت��ر 
الراهن��ة تفر���س »تعبئ��ة عامة 
ومواجه��ة  املواطن��ني  لتوعي��ة 
كل  وجتني��د  الوب��اء  تف�س��ي 
االإمكاني��ات الوطني��ة الب�رشية 
والعلمية واملادية بعيدا عن كل 

اخللفيات ال�سيا�سية«.  
ويف ه��ذا االإط��ار، ق��رر حزب 
جبه��ة التحرير الوطن��ي اإن�ساء 
»خلي��ة اأزم��ة« عل��ى م�ست��وى 
مقره املرك��زي باأر�سي��ة مادية 
م��ن ا�س��رتاكات املنا�سلني، مع 
توجيه تعليم��ات اإىل كل نواب 
احلزب بالرملان لكي يكونوا من 
»امل�ساهم��ني االأوائ��ل يف حملة 

ت�سامنية وا�سعة«.
املركزية  اخللي��ة  وتتف��رع ع��ن 
امل�س��در- خاليا  -ح�س��ب ذات 
كل  م�ست��وى  عل��ى  حملي��ة 
يف  والق�سم��ات  املحافظ��ات 
خمتلف جهات الوطن، تتكفل ب� 
»ح�سد الدعم من منتخبي احلزب 
وم��ن املنا�سل��ني واملتعاطف��ني 
وامل�ساندي��ن للحزب واملح�سنني 
للت��رع ل�سالح اقتن��اء االأجهزة 
اخلا�س��ة باالأوك�سج��ني، خا�سة 
يف ظل الطل��ب العايل واملرتفع 

على هذه املادة، 
االأوك�سجني  مع �سمان توف��ري 
للمع��دات  الع��ادل  والتوزي��ع 

الطبية لكل مناطق الوطن«.
ويف ذات ال�سي��اق، اأ�ساد احلزب 
والت�سحيات  الكبرية  ب�«اجلهود 
اجلليل��ة« الت��ي يقدمه��ا اجلي�س 

االأبي���س يف القطاع��ني الع��ام 
واخلا���س للحفاظ عل��ى اأرواح 
اجلزائري��ات واجلزائري��ني، ودعا 
اإىل »م��وؤازرة االأطب��اء و�سب��ه 
الطبيني وكل العاملني يف قطاع 
ال�سح��ة الذي��ن ه��م يف ميدان 
املواجه��ة ويف ال�سفوف االأوىل 

ملكافحة هذا الفريو�س«.
كما ن��دد ب��� »ال�سلوكيات التي 
وجمموعات  اأ�سخا�س  يعتمدها 
عدمي��ة ال�سمري، اتخذت من هذا 
الوب��اء القاتل و�سيل��ة للك�سب 
الق��ذر، يف هذا الظرف ال�سحي 
اال�ستثنائ��ي وال�سع��ب ال��ذي 
اإىل  املواطن��ون  في��ه  يحت��اج 
ت�سام��ن وطني وا�س��ع يخفف 

من اأخطار هذه اجلائحة«.
و�أج

جلنة �خلرب�ء �خلا�ضة بتقدير �خل�ضائر 
�أنهت عملها

تعوي�ض �لفالحني �ملت�ضررين 
من حر�ئق خن�ضلة قريبا

ت���رشع وزارة الفالح��ة والتنمي��ة 
الريفي��ة قريبا يف تقدمي تعوي�سات 
للفالح��ني املت�رشرين م��ن احلرائق 
االأخ��رية التي اأتت عل��ى م�ساحات 
�سا�سعة من ال��روة الغابية قدرت 
يف ح�سيل��ة اأولي��ة، باأكر من  10 
اآالف و 180 هكت��ارا من��ذ الف��احت 

جوان املا�سي. 
واأو�س��ح املدير العام للغابات علي 
حممودي اأم�س، يف ت�رشيح للن�رش 
الت��ي �سيتكفل  التعوي�سات  ب��اأن 
به��ا ال�سن��دوق الوطن��ي للتنمية 
�ستقت���رش  والريفي��ة،  الفالحي��ة 
تق��دمي  عل��ى  االأوىل  املرحل��ة  يف 
املت�رشرين  للفالح��ني  تعوي�سات 
بوالي��ة خن�سل��ة باعتباره��ا اأك��ر 
امل�ساح��ات  حي��ث  م��ن  ت���رشرا 
ال�سا�سع��ة الت��ي التهمته��ا األ�سنة 
املرتتبة  الناجمة  واخل�سائ��ر  النريان 
عليه��ا، واملق��درة مب��ا ال يق��ل عن 
8245 هكت��اًرا ، وم��ا جن��م عنه��ا 
م��ن خ�سائر على م�ست��وى احلقول 

وامل�ستثمرات الفالحية املحاذية.
واأب��رز املتحدث ب��اأن التعوي�سات 
�سيت��م  حي��ث  عيني��ة،  �ستك��ون 
تعوي�س كل ف��الح بعدد مماثل من 
االأ�سج��ار املثم��رة وخالي��ا النحل 
وك��ذا جتهيزات ال��ري وغريها من 
اخل�سائ��ر التي اأح�ستها جلنة اخلراء 
التي اأنهت عمله��ا، املكونة – كما 
اأ�ساف - م��ن اإطارات من امل�سالح 
الفالحية وحمافظة الغابات لوالية 

خن�سلة.
ومتت االإ�سارة يف ه��ذا ال�سياق اإىل 
اأن تعليم��ات قد اأعطي��ت باأمر من 
وزي��ر الفالح��ة والتنمي��ة الريفية 
لالإ�رشاع يف تعوي�س كل ما يخ�س 
جتهيزات الري وخاليا النحل، دون 
اإعطاء تفا�سي��ل عن حجم اخل�سائر 
مت  الت��ي  املالي��ة  االعتم��ادات  و 

تخ�سي�سها لعملية التعوي�س.
وح�سب املعلومات املقدمة للن�رش، 
جت��ري حاليا على م�ست��وى وزارة 
خ�سائ��ر  تقيي��م  عملي��ة  الفالح��ة 
الفالحني التي اأح�ستها جلنة اخلراء 
والناجم��ة ع��ن احلرائ��ق االأخ��رية، 
الت��ي كب��دت املنطق��ة م��ن جهة 
اأخ��رى خ�سائ��ر كب��رية يف الروة 
الغابي��ة واحليوانية، وه��ي العملية 
ق��رارات  ب�سدور  �ستت��وج  الت��ي 

بالتعوي���س وحجم  املعني��ني  حتدد 
التعوي�س.  

والتنمي��ة  الفالح��ة  وزي��ر  وكان 
الريفي��ة عب��د احلميد حم��داين قد 
اأك��د موؤخ��را ب��اأن قطاع��ه �سياأخذ 
عل��ى عاتقه تعوي�س الفالحني عن 
االأ���رشار الت��ي تكبدوه��ا، وذلك 
عن طريق م��واد عينية ت�سمح لهم 
ظ��روف  يف  ن�ساطه��م  با�ستع��ادة 

مواتية.
م��ن جهة اأخ��رى ك�سف��ت ال�سيدة 
�سابرين��ة را�س��دي، نائب��ة املدي��ر 
باإع��ادة  املكلف��ة  للغاب��ات  الع��ام 
الت�سج��ري وامل�سات��ل ع��ن �رشوع 
امل�سالح املخت�سة يف ح�رش احلجم 
العام لالأ���رشار التي تعر�ست لها 
غاب��ات خن�سلة وغريه��ا، من اأجل 
بح��ث �سبل جتديد الغط��اء النباتي 
املت�رشر �س��واء ذلك الذي ميكن اأن 
يتجدد طبيعيا اأو من خالل عمليات 

الت�سجري.
وزارة  كان��ت  ذل��ك  جان��ب  واإىل 
الفالح��ة اأعلنت ع��ن ال�رشوع يف 
جت�سيد خمطط ا�ستعجايل ملكافحة 
حرائ��ق الغاب��ات من خ��الل اتخاذ 
االإج��راءات ال�رشوري��ة و الفورية 
باإ���رشاك كاف��ة الهيئ��ات املعنية و 

املجتمع املدين و املواطنني.
ونظ��را للطاب��ع االإجرام��ي ال��ذي 
تكت�سي��ه حرائق الغاب��ات امل�سجلة 
، فق��د تقرر اإ���رشاك اجلهات امل�سار 
املخط��ط،  ه��ذا  تنفي��ذ  يف  اإليه��ا 
ال�ساكنة  خا�س��ة  املواطن��ني  وكذا 
التهدي��د  اأن  باعتب��ار  الري��ف،  يف 
الذي ت�سكله احلرائ��ق على الروة 
الغابي��ة الوطني��ة واأثارها الوخيمة 
عل��ى البيئ��ة واالقت�س��اد الوطني 
يتطلب من اجلميع اأن يكونوا  اأكر 
وعيا من خالل التحلي بامل�سوؤولية 
الأخ��ذ التدابري ال�رشورية، من اأجل 
الوقاي��ة منها و الت�س��دي لها عند 

حدوثها.
وتتوقف املقاربة اجلديدة التي تقرر 
اعتمادها موؤخرا يف االجتماع الذي 
مت عقده حتت اإ�رشاف وزير الفالحة 
والتنمي��ة الريفي��ة، ح��ول حماي��ة 
على  احلرائق  ومكافح��ة  الغاب��ات 
اال�ستباقي��ة والوقاية و التح�سي�س 

ب�سفة دائمة.
ع.�أ�ضابع

خالل �جتماع تر�أ�ضه �لوزير �لأول

�حلكومـــة تتخــــذ �إجــــر�ء�ت لدفــــع 
�لقت�ضاد و ت�ضبط �إ�ضرت�تيجية �لت�ضال

�ضبطت �لحكومة، �أم�ص �ل�ضبت، منهجية �إعد�د مخطط عملها و كذ� كيفيات ومنهجية ن�ضاطها في مجال �إعد�د �لن�ضو�ص 
�لت�ضريعية و�لتنظيمية، كما �ضبطت �إ�ضتر�تيجيتها �لخا�ضة بالت�ضال، و �لتي تتمحور حول تطوير �لت�ضال �لموؤ�ض�ضاتي 

و�لأ�ضاليب �لتي يتعين �عتمادها من �أجل تح�ضين �لإعالم �لموجه للمو�طن، من خالل �لمو�قع �لإلكترونية لالإد�ر�ت 
�لعمومية، وكذ� على م�ضتوى �ضبكات �لتو��ضل �لجتماعي، كما تبنت �لحكومة، تد�بير ذ�ت طابع ��ضتعجالي لإنعا�ص �لن�ضاط 
�ل�ضناعي، و �لتي حددها قطاع �ل�ضناعة، حيث من �ضاأن تنفيذها �أن ي�ضمح باإز�لة حالت �لن�ضد�د �لتي تعيق �ضير �لقت�ضاد 

كما من �ضاأنها �أن تعطي دفعا لال�ضتثمار �لمنتج.

ح�سب ما اأفاد به بيان مل�سالح الوزير 
االأول، م�س��اء اأم���س، فق��د »تراأ���س 
الوزي��ر االأول، وزي��ر املالي��ة ال�سيد 
اأمين بن عبد الرحمان، هذا ال�سبت 31 
جويلي��ة 2021، اجتماع��ا للحكومة، 

والذي جرى بق�رش احلكومة.
وطبقا جلدول االأعمال، در�س اأع�ساء 
احلكوم��ة خم�س��ة عرو���س قدمه��ا 
االأم��ني الع��ام للحكوم��ة، والوزراء 
وال�سناع��ة  باالت�س��ال  املكلف��ون 

والفالحة.
ا�ستمعت احلكوم��ة اإىل عر�س قدمه 
االأمني العام للحكومة حول منهجية 

اإعداد خمطط عمل احلكومة.
ويف ه��ذا ال�س��دد، حر���س ال�سي��د 
التذك��ري  عل��ى  االأول  الوزي��ر 
بتوجيه��ات ال�سيد رئي�س اجلمهورية 
احلكوم��ة  الأع�س��اء  اأ�سداه��ا  الت��ي 
خ��الل جمل���س ال��وزراء املنعقد يوم 
2021، وطل��ب منه��م  25 جويلي��ة 
ا�ستكم��ال حت�س��ري خمط��ط العمل 
حت�سبا للم�سادقة عليه خالل اجتماع 

جمل�س وزراء قادم.
كم��ا ا�ستمعت احلكوم��ة اإىل عر�س 
قدمه االأم��ني الع��ام للحكومة حول 
كيفي��ات ومنهجية ن�س��اط احلكومة 
يف جمال اإعداد الن�سو�س الت�رشيعية 
والتنظيمي��ة. وعق��ب ه��ذا العر�س، 
اأ�س��دى الوزي��ر االأول �سل�سل��ة من 
التوجيهات الأع�ساء احلكومة، تهدف 
اإىل ع�رشنة ورقمنة امل�سار املعياري، 
وحت�سني ج��ودة الن�سو�س القانونية، 
وتر�سي��خ االأمن القان��وين من خالل 
الن�سو���س،  اإىل  الول��وج  �سم��ان 
ومقروئيته��ا وا�ستقرارها وفعاليتها، 
وك��ذا تعزي��ز ق��درات موؤ�س�س��ات 

الدولة يف هذا املجال.
ومن جهة اأخ��رى، ا�ستمعت احلكومة 
اإىل عر�س قدمه وزير االت�سال حول 

اإ�سرتاتيجية االت�سال احلكومي.
متح��ور ه��ذا العر���س عل��ى تطوير 
االت�س��ال املوؤ�س�سات��ي واالأ�سالي��ب 
التي يتعني اعتمادها من اأجل حت�سني 
االإعالم املوج��ه للمواطن، من خالل 
ل��الإدارات  االإلكرتوني��ة  املواق��ع 
م�ست��وى  عل��ى  وك��ذا  العمومي��ة، 

�سبكات التوا�سل االجتماعي.
ف�س��ال عن ذلك، فق��د مت ا�ستعرا�س 
االإ�سالح��ات القانوني��ة والتنظيمية 
الت��ي �سيتع��ني مبا�رشته��ا يف جمال 

االإعالم.

وعقب العر�س، كل��ف الوزير االأول 
اإن�ساء  وزي��ر االت�س��ال با�ستكم��ال 
قطاع  ب�سبط  املكلف��ة  املوؤ�س�س��ات 
االت�س��ال، وذل��ك ل�سم��ان ا�ستيفاء 
���رشوط ممار�س��ة مهن��ة ال�سحاف��ة 
القائمة عل��ى حرية ال��راأي والتعبري 
م��ن جه��ة، واأخالقيات املهن��ة وقيم 

جمتمعنا من جهة اأخرى.
وعق��ب ذل��ك، ا�ستمع��ت احلكوم��ة 
اإىل عر���س قدم��ه وزي��ر ال�سناعة 
حول التداب��ري اال�ستعجالية الإنعا�س 

الن�ساط ال�سناعي.
وق��د ت�سم��ن العر�س اأه��م التدابري 
ذات الطابع اال�ستعجايل التي حددها 
قط��اع ال�سناع��ة والت��ي م��ن �ساأن 
تنفيذه��ا اأن ي�سم��ح باإزال��ة ح��االت 
االن�سداد التي تعي��ق �سري االقت�ساد 
كم��ا م��ن �ساأنه��ا اأن تعط��ي دفع��ا 

لال�ستثمار املنتج.
ويف ه��ذا االإط��ار، مت حتدي��د خم�سة 
حم��اور اإ�سرتاتيجي��ة م��ن املفرو�س 
اأن متكن م��ن اأداء اأف�س��ل لالقت�ساد 

الوطني، وهي حتديدا:
-احلفاظ على اأداة االإنتاج. 
-تطوير االندماج املحلي.

-ا�سته��داف الن�ساط��ات التي يتعني 
دعمها يف اإطار االإنعا�س االقت�سادي.
-اإدراج االقت�ساد ال�سناعي اخلا�س.

املوؤ�س�س��ات  حوكم��ة  -حت�س��ني 
االقت�سادية الوطنية.

من جه��ة اأخرى، ركز وزير ال�سناعة 
يف عر�سه، على تداب��ري ا�ستعجالية 
اأخرى، م��ن �ساأن تنفيذه��ا اأن ي�ساهم 
يف اإعط��اء دفع لالقت�س��اد الوطني، 
وال�سيم��ا منها: )1( ���رشورة حترير 
فع��ل اال�ستثم��ار، )2( اإزال��ة الطابع 
 )3( االإداري��ة،  لالإج��راءات  امل��ادي 
ال���رشوع يف اإ�س��الح جبائي عميق 
اجلبائ��ي  املحي��ط  تب�سي��ط  به��دف 
احل��وار  موا�سل��ة   )4( للموؤ�س�س��ة، 
العمومي-اخلا���س، )5( اإع��ادة حتديد 
وم�ست�س��ار  كمراف��ق  البن��ك  دور 
للموؤ�س�س��ة، )6( ورف��ع التجرمي عن 

فعل الت�سيري.
العق��ار  م�ساأل��ة  يخ���س  وفيم��ا 
ال�سناعي، كل��ف الوزير االأول وزير 
ال�سناع��ة بالقيام بج��رد �سامل ملدى 
ا�ستغالل املناطق ال�سناعية ومناطق 
الن�س��اط، م��ن اأج��ل تنفي��ذ عملي��ة 
تطه��ري للو�سعيات الت��ي مل جت�سد 
باإجناز امل�ساري��ع التي مت تخ�سي�سها 

يف االأ�سل لذلك.
و�ستمك��ن عملية التطه��ري هذه من 
اال�ستجاب��ة للطلب��ات العالق��ة ذات 
اجلاهزة  النا�سجة  بامل�ساري��ع  ال�سلة 
لالإطالق واملتوقفة ب�سبب عدم توفر 

العقار.
واأخريا، ا�ستمعت احلكومة اإىل عر�س 
قدمه وزير الفالحة والتنمية الريفية 
حول التداب��ري اال�ستعجالية الإنعا�س 

الن�ساط الفالحي.
وبهذا ال�ساأن، ي���رشع القطاع املعني 
بالفعل، يف اإطالق تدابري ا�ستعجالية 
من اأج��ل اإنعا�س الن�س��اط الفالحي، 

وذلك اأ�سا�سا، بهدف:
ترقية اال�ستثمار من خالل ا�ستكمال 
واإ�س��دار الن�سو�س التنظيمية التي 
توؤطر اإجراءات احل�سول على العقار 
الفالح��ي، وك��ذا موا�سل��ة عملي��ة 
ا�سرتجاع االأرا�سي غري امل�ستغلة من 
اأجل �سمان اال�ستغالل االأمثل للعقار 
الوطني،  االإنت��اج  وقدرات  الفالحي 
تقلي���س فات��ورة ا�ست��رياد ال�م��واد 
ذات اال�سته��الك الوا�سع ال�سيما من 
خ��الل تطوير املحا�سي��ل ال�سناعية 
وحت�سني اأنظمة دعم احلبوب واحلليب 

اأمثل، جت�سيد برنامج لل�سقي  ب�سكل 
التكميل��ي ي�سم��ل م�ساح��ة اإجمالية 
قدره��ا 158.000 هكت��ار، كاإج��راء 
فر�سته الظ��روف املناخي��ة ال�سعبة 

وعدم انتظام ت�ساقط االأمطار.
ويف هذا ال�س��دد، �سدد الوزير االأول 
على ���رشورة �سمان االأمن الغذائي 
للبالد من خالل حت�سني اإنتاج احلبوب 
واحلليب، كما اأوعز اإىل وزير الفالحة 
للقي��ام بعملية تدقي��ق على م�ستوى 
كافة الهيئات املكلفة ب�سبط االإنتاج 
الفالحي حلملها عل��ى القيام مبهمتها 

الرئي�سية لل�سبط كما ينبغي.
كم��ا األ��ح عل��ى اأهمية التوف��ر على 
اإح�سائي��ات موثوق��ة فيم��ا يخ���س 
اإنت��اج امل��واد االأ�سا�سي��ة م��ن اأج��ل 
التحك��م ب�سكل اأف�س��ل يف واردات 
هذه املنتج��ات، ومن ثم يف املعطيات 
املتعلقة باجلهاز املرتبط بدعم اأ�سعار 

هذه املنتجات.
وعلى �سعيد اآخ��ر، ا�ستعر�س وزير 
املرتبطة  ال�سحية  الو�سعية  ال�سحة 
بجائحة كوفي��د19-، حيث اأ�سار اإىل 
اأن القطاع قد �سخر قدرات ا�ست�سفاء 
اإ�سافية مع اقتناء ح�س�س جديدة من 
مكثفات االأوك�سجني �سيتم توزيعها 
بني خمتل��ف الهي��اكل اال�ست�سفائية 
املخ�س�سة  الفندقي��ة  واملوؤ�س�س��ات 
للتكف��ل باملر�س��ى امل�ساب��ني بوباء 

كوفيد19-.
وبه��ذا اخل�سو�س، ذكر الوزير االأول 
ال�سي��د رئي�س اجلمهورية  بتعليمات 
الت��ي اأ�سدره��ا من اأج��ل ح�سد كل 
الو�سائ��ل الالزم��ة عل��ى م�ست��وى 
موؤ�س�س��ات ال�سحة، وك��ذا باجلهود 
التي �رشع فيها القتناء كميات جديدة 

من اللقاحات امل�سادة لكوفيد19-.
عالوة على ذلك، اأوعز الوزير االأول 
الأع�س��اء احلكوم��ة حلمله��م عل��ى 
التعجيل بوترية التلقيح على م�ستوى 

الهياكل التابعة لقطاعاتهم«.
ق.و
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�جلمهورية �جلز�ئرية �لدميقر�طية �ل�شعبية
وز�رة �ل�شحة و�ل�شكان و�إ�شالح �مل�شت�شفيات

�ملركز �ل�شت�شفائي �جلامعي بن فلي�س �لتهامي باتنة
�ملديرية �لعامة

مكتب �ل�شفقات �لعمومية
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اإعالن عن طلب العرو�ض الوطني املفتوح مع ا�شرتاط قدرات دنيا
رقم : 18 / م ع / م �س / 2021

بعد �إعالن عن �لغاء �ملنح �ملوؤقت حل�ش�س وعدم جدوى ح�شة
يعل��ن املرك��ز  اال�شت�شفائي اجلامعي بن فلي�ض التهامي طريق تازولت باتنة عن طلب العرو�ض الوطني املفتوح مع ا�شرتاط 

قدرات دنيا بعد اعالن عن الغاء املنح املوؤقت لثالث ح�ش�ض وعدم جدوى ح�شة
مو�شوع طلب العرو�ض الوطني املفتوح مع ا�شرتاط قدرات دنيا:

التزود مب�شتهلكات الت�شحيح العظمي بعنوان �شنة 2021 ح�شب احل�ش�ض التالية:
CLOUVERROUILLE :01 احل�شة رقم

 CLOU INTRA MEDULAIRE TROCHANTERIEN A VIS : 03 احل�شة رقم
TELESCOPIQUES

PLAQUE TROCHANTERIENNE A VIS TELESCOPIQUES :04 احل�شة رقم
PROTHESE TOTALE DE L'EPAULE :06 احل�شة رقم

مالحظة: العار�شون ميكنهم امل�شاركة يف ح�شة اأو اأكرث
العار�ش��ون الذي��ن ي�شمح لهم بامل�شاركة يف طلب العرو���ض املفتوح مع ا�شرتاط قدرات دنيا: املنتج��ن اأو امل�شتوردين اأو 
املوزعن يف املجال الطبي واملعتمدين من طرف وزارة ال�شحة وال�شكان واإ�شالح امل�شت�شفيات اأو مديرية ال�شحة وال�شكان

�شحب دفرت ال�رشوط:
ي�شحب دفرت ال�رشوط من طرف املتعهد اأو من طرف ممثله املعن لذلك من مكتب ال�شفقات العمومية للمركز اال�شت�شفائي 

اجلامعي باتنة
تقدمي العرو�ض:

يج��ب اأن ت�شتم��ل العرو�ض عل��ى ملف املرت�شح، عر�ض تقني وعر���ض مايل، كما يجب اأن يو�ش��ع كل من ملف املرت�شح، 
العر�ض التقني والعر�ض املايل يف ثالثة اأظرفة منف�شلة ومقفلة وخمتومة يبن كل منها مرجع طلب العرو�ض املفتوح مع 
ا�ش��رتاط قدرات دنيا ومو�شوعه��ا وكذا رقم هاتف وفاك�ض وعنوان املتعهد، ويت�شمن��ون عبارة ملف املرت�شح E1 عر�ض 

تقنيE2 اأو عر�ض مايلE3 ح�شب احلالة وتو�شع االأظرفة الثالثة يف ظرف اآخر Eمغفل ويحمل عبارة:
�لعرو�س" وتقييم  �لأظرفة  فتح  جلنة  قبل  من  �إل  يفتح  "ل 

طلب �لعر�س �لوطني �ملفتوح مع ��شرت�ط قدر�ت دنيا رقم : ..../ م ع/ م �س / 2021
بعد �عالن عن �لغاء �ملنح �ملوؤقت حل�ش�س وعدم جدوى ح�شة

�لتزود مب�شتهلكات �لت�شحيح �لعظمي بعنو�ن �شنة 2021
مكان ايداع العرو�ض:

ت��ودع العرو���ض يف العنوان االآتي: املرك��ز اال�شت�شفائي اجلامعي ب��ن فلي�ض التهامي طريق تازول��ت باتنة 05000 مبكتب 
ال�شفقات العمومية.

قائمة امل�شتندات املطلوبة:
ملف �لرت�شح:

1 - ت�رشيح بالرت�شح مملوء ومم�شي من طرف العار�ض ح�شب النموذج املرفق بدفرت ال�رشوط
2 - ت�رشيح بالنزاهة مملوء ومم�شي من طرف العار�ض ح�شب النموذج املرفق بدفرت ال�رشوط

3 - القانون االأ�شا�شي لل�رشكة
4 - الوثائق التي تتعلق بالتفوي�شات التي ت�شمح لالأ�شخا�ض بالزام املوؤ�ش�شة

5 - ن�شخة من االعتماد اأو الرتخي�ض ال�شادر من طرف وزارة ال�شحة وال�شكان واإ�شالح امل�شت�شفيات اأو مديرية ال�شحة 
وال�شكان يثبت نوعية امل�شنع، امل�شتورد اأو املوزع

6 - احل�شيل��ة املالي��ة لل�شنوات الثالث 2017 - 2018 - 2019 للعار�ض بالن�شبة لل�رشكات املوؤ�ش�شة منذ اأكرث من ثالث 
�شنوات وبالن�شبة لل�رشكات املوؤ�ش�شة منذ اأقل من �شنة يجب اأن تقدم احل�شيلة ال�شنوية الآخر �شنة.

7 - املراجع البنكية
8 - املراجع املهنية للعار�ض مربرة ب�شهادات ح�شن التنفيذ يف جمال مو�شوع دفرت ال�رشوط

9 - �شهادة ايداع احل�شابات االجتماعية )2019( بالن�شبة للموؤ�ش�شات التجارية اخلا�شعة للقانون التجاري اجلزائري
10 - ن�شخة من ال�شجل التجاري الكرتوين للعار�ض

11 - ن�شخة من م�شتخرج ال�رشائب حامل لعبارة "غري م�شجل يف القائمة الوطنية للغ�شا�شن " �شارية املفعول 
العر�ض التقني:

01 - ت�رشيح باالكتتاب مملوء ومم�شي لكل ح�شة على حدى ح�شب النموذج املرفق بدفرت ال�رشوط
02 - البطاقة التقنية مملوءة ومم�شية من طرف العار�ض ح�شب النموذج املرفق بدفرت ال�رشوط

03 - ملخ�شات خ�شائ�ض املنتوج وعينات
04 - التزام باأجل الت�شليم مم�شى من طرف املتعهد ح�شب النموذج املرفق

- اأجل الت�شليم حمدد )يجب جتنب املجال من ....................اىل...................اأو عبارة يف احلال(
اأج��ل الت�شلي��م �شام��ل لعر�ض ككل اأو ل��كل ح�شة على حدى )يجب جتن��ب اأجل ت�شليم لكل منتج عل��ى حدى يف احل�شة 

الواحدة(
05 - الت��زام مب��دة �شالحية املنتج احل�شة رق��م protheses de moore 08 ،06 ،05و 10 مم�شي من طرف املتعهد ح�شب 

النموذج املرفق )مدة �شالحية املنتج الدنيا على االأقل ثالث �شنوات من تاريخ ا�شتالم املنتوج(
- مدة �شالحية حمددة )يجب جتنب املجال من ................اىل...............اأو عبارة اأكرث من...............(

- مدة �شالحية �شاملة للعر�ض ككل اأو لكل ح�شة على حدى )يجب جتنب مدة �شالحية لكل منتج على حدى يف احل�شة 
الواحدة(

06 - التزام بالتكوين لالأطباء امل�شتخدمن بالن�شبة للح�شة رقم 05، 06، 07
07 - التزام بتغيري les prothèsesغري م�شتعملة ب�شبب املقا�شات احل�شة رقم 05

08 - دفرت  ال�رشوط مم�شي مع عبارة قراأ وقبل مكتوبة باليد يف اآخر �شفحة
العر�ض املايل:

1 - ر�شال��ة العر���ض ممل��وءة ومم�شية من ط��رف العار�ض لكل ح�شة على ح��دى ح�شب النموذج املرف��ق بدفرت ال�رشوط 
)االإم�شاء واخلتم(

2 - جدول االأ�شعار الوحدوية مملوء ومم�شي )االإم�شاء واخلتم( من طرف العار�ض
3 - تف�شيل كمي وتقديري مملوء ومم�شي )االإم�شاء واخلتم( من طرف العار�ض

مدة �شالحية العرو�ض: يبقى املتعهدون ملتزمون بعرو�شهم ملدة 90 يوم زائد مدة حت�شري العرو�ض )15يوم(
مدة حت�شري العرو�ض وتاريخ ايداعها:

حدد تاريخ ايداع العرو�ض يف اليوم اخلام�ض ع�رش ابتداء من تاريخ اأول ن�رش يف اجلرائد الوطنية اأو الن�رشة الر�شمية للمتعامل 
العمومي قبل ال�شاعة التا�شعة والن�شف �شباحا.

اإذا �شادف هذا اليوم يوم عطلة اأو يوم راحة قانونية، فاإن مدة حت�شري العرو�ض متدد اإىل غاية يوم العمل املوايل.
فتح االأظرفة:

يت��م فت��ح االأظرفة ملف الرت�شح، التقنية واملالية يف اليوم اخلام�ض ع�رش يف جل�شة علني��ة على ال�شاعة العا�رشة �شباحا مبقر 
املديرية العامة للمركز اال�شت�شفائي اجلامعي باتنة بح�شور العار�شن.

المدير العام

  An-Nasr 1-8-2021  An-Nasr 1-8-2021 ANEP – 2125003170   ANEP – 2125003166

2 - مكان �شحب دفرت ال�رشوط:
با�شتطاع��ة املوؤ�ش�ش��ات املهتمة الت��ي تتوفر فيها املوؤه��الت املذكورة 
اأع��اله، �شحب دف��رت ال�رشوط مبا���رشة اأو عن طري��ق ممثليها موكلن 
م��ن طرفها م�شحوب��ن بوكالة، مقابل تقدمي و�ش��ل دفع مبلغ خم�شة 
اآالف دين��ار جزائري )5000 دج( غري م�شرتجع، ل��دى وكيل االإرادات 
والنفق��ات ملديرية اخلدمات اجلامعية �شكيكدة، متثل م�شاريف التوثيق 

والطباعة وذلك بالعنوان التايل:
مديرية اخلدمات اجلامعية �شكيكدة

 �لعنو�ن: نهج �ل�شهيد جميد عريبي خلف
 )ملعب 20 �أوت 1955( �شكيكدة

3 - الوثائق املكونة للعر�ض:
- يج��ب اأن ت��ودع العرو�ض بدون �شطب، دون اإف��راط موقعة من قبل 

املرت�شح اأو �شخ�ض ينوب عنه مرفق بوكالة.
- يجب اأن حتتوي العرو�ض على ثالثة عرو�ض منف�شلة، ملف الرت�شح 
)الت�رشي��ح بالرت�شح، الت�رشي��ح بالنزاهة، القان��ون االأ�شا�شي، الوثائق 
التي ت�شمح بتقييم قدرات املتعهد(، عر�ض تقني )الت�رشيح باالكتتاب، 
كفال��ة التعهد، املذكرة التقنية ودفرت ال���رشوط( وعر�ض مايل )ر�شالة 

التعهد، جداول االأ�شعار االأحادية، التف�شيل الكمي والتقديري(
- يج��ب اأن يو�شع كل م��ن ملف الرت�شح والعر���ض التقني والعر�ض 
املايل  يف ظرف منف�شل ومقفل وخمتوم يبن كل منهم هوية العار�ض 
ومرجع طلب العرو�ض ومو�شوعه، يت�شمنون عبارة "ملف الرت�شح"، 
"عر���ض تقن��ي" اأو "عر�ض مايل"، ح�ش��ب احلالة، وتو�ش��ع االأظرفة 

الثالث يف ظرف اآخر مقفل ومبهم، يحمل املعلومات التالية:
"ال يفتح اإال من طرف جلنة فتح االأظرفة وتقييم العرو�ض

طلب عرو�ض وطني مفتوح مع ا�شرتاط قدرات دنيا رقم / 01/ م.خ.ج. 
�شكيكدة(2021

خا�شة بتموي��ن مطاعم االإقامات اجلامعية بامل��واد الغذائية خالل �شنة 
"2022

4 - مدة حت�شري العرو�ض:
حت��دد االآجال املمنوحة لتح�شري العرو���ض بواحد وع�رشون )21( يوما 
ابت��داءا من تاري��خ ال�ش��دور االأول لالعالن عن طل��ب العرو�ض يف 
الن�رشة الر�شمية ل�شفقات املتعامل العمومي اأو يف ال�شحافة الوطنية، 
واإذا �ش��ادف ه��ذا اليوم ي��وم عطلة اأو ي��وم راحة قانوني��ة )اجلمعة اأو 

ال�شبت( فاإن مدة حت�شري العرو�ض متدد اىل غاية يوم العمل املوايل.
5 - تاريخ واآخر اأجل اليداع العرو�ض:

يحدد تاريخ اي��داع العرو�ض باآخر يوم ملدة حت�ش��ري العرو�ض كما هو 
من�شو���ض عليه اأعاله، وذل��ك من ال�شاعة التا�شع��ة )9 �شا( اىل غاية 

ال�شاعة الثانية ع�رش )12 �شا(.
6 - مكان ايداع العرو�ض: تودع العرو�ض بالعنوان التايل:

االإقام��ة اجلامعية احلدائق 04 - اجلن��اح االداري - الطابق االأول، مكتب 
رقم 04 - �شكيكدة

�لعنو�ن: جممع �لإقامات �جلامعية - طريق �حلد�ئق - �شكيكدة
7 - فتح العرو�ض:

يتم فت��ح االأظرفة  التقني��ة واملالية يف جل�شة علني��ة بالعنوان ال�شابق 
الذكر يوم ايداعها، اأي اآخر يوم من مدة حت�شري العرو�ض على ال�شاعة 
الواح��دة )13�ش��ا( زواال حتديدا، بح�شور املتعهدي��ن املهتمن بذلك اأو 
ممثليه��م، واإذا �شادف هذا اليوم يوم عطلة اأو يوم راحة قانونية )اجلمعة 

اأو ال�شبت( فاإنه ميدد اىل غاية يوم العمل املوايل.
8 - مدة �شالحية العرو�ض:

يبقى املتعه��دون ملزمون بعرو�شهم خالل اأج��ل ي�شاوي مدة حت�شري 
العرو���ض، ت�ش��اف اليها ثالث��ة )03( اأ�شه��ر وذلك ابت��داءا من تاريخ 

ايداعها.
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  لعمامرة بالقاهرة بعد �ل�سود�ن و�إثيوبيا

�جلـز�ئر تتحـرك دبلومـا�سيا لإنهـاء �أزمـة 
"�سـد�لنه�سـة"

قال وزير �ل�سوؤون �لخارجية و�لجالية �لجز�ئرية بالخارج، رمطان لعمامرة، �إن �لجز�ئر ت�سعى عبر �لجهود �لدبلوما�سية لتوفير 
�لإر�دة و�لثقة لدى كل �لأطر�ف �لمعنية لفتح �آفاق �لتفاو�ض لمعالجة �أزمة �سد �لنه�سة بين �ل�سود�ن وم�سر و�إثيوبيا.

اخلارجي��ة  ال�ش���ؤون  وزي��ر  ح��ل 
واجلالية ال�طني��ة باخلارج, ال�شيد 
رمط��ان لعمامرة, اأم���س بالقاهرة 
يف زيارة عم��ل, ب�شفته مبع�ث 
خا�س لرئي���س اجلمه�رية, ال�شيد 
عبد املجيد تب���ن. و قال لعمامرة 
يف تغريدة على »ت�يرت«,  »و�شلت 
للت��� اإىل القاه��رة يف زيارة عمل 
ب�شف��ة مبع���ث خا���س لرئي�س 
اجلمه�ري��ة, ال�شي��د عب��د املجيد 
التي  للم�ش��اورات  اأتطل��ع  تب�ن. 
�شتجمعن��ي هذه الأم�شية مع اأخي 
�شام��ح �شك��ري وكذا  وزميل��ي 
اإىل اللق��اءات املربجم��ة غ��دا مع 
ال�شلط��ات العليا جلمه�رية م�رص 
العربية ال�شقيقة ومع الأمني العام 

جلامعة الدول العربية«.
وك�شف��ت م�ش��ادر دبل�ما�شي��ة, 
زي��ارة  اأن   »24 »القاه��رة  مل�ق��ع 
ال��ذي يتمت��ع بخ��ربة  لعمام��رة, 
بالق�شاي��ا  ومعرف��ة  ط�يل��ة 
الإفريقية, اإىل م�رص تاأتي يف اإطار 
مبادرة جزائري��ة لتقريب وجهات 
النظ��ر بني دول م���رص وال�ش�دان 

واإثي�بيا ح�ل �شد النه�شة. 
وجاءت زيارة لعمامرة اإىل القاهرة 
يف اإط��ار ج�لة �شملت 3 حمطات 
بداأه��ا بزيارة العا�شم��ة الإثي�بية 

اأدي�س اأبابا الأربعاء, ثم ال�ش�دان .
و تباحث رمطان لعمامرة مع كبار 
امل�ش�ؤولني يف اخلرط�م ح�ل اآفاق 
التع��اون ب��ني اجلزائ��ر وال�ش�دان, 
حي��ث ا�شتقب��ل من ط��رف رئي�س 
جمل�س ال�شيادة ال�ش�داين, الفريق 
الأول عب��د الفت��اح الربهان و نقل 
له ر�شالة م��ن رئي�س اجلمه�رية, 
عب��د املجيد تب���ن, كم��ا ا�شتقبل 
من ط��رف رئي���س ال���زراء عبد 
الل��ه حم��دوك الذي تباح��ث معه 
جت�شي��د  وو�شائ��ل  �شب��ل  ح���ل 
الإرادة امل�شرتك��ة الرامي��ة لرف��ع 
م�شت�ى التعاون الثنائي يف جميع 
املجالت وترقية اجله�د امل�شرتكة 
يف ظل التحديات العديدة املتعلقة 

بال�شلم والأمن يف اإقليميهما.
و قال وزير ال�ش�ؤون اخلارجية, يف 
خت��ام زيارت��ه اإىل اخلرط�م اأم�س, 
اإن اجلزائ��ر ت�شع��ى ع��رب اجله���د 

الإرادة  لت�ف��ر  الدبل�ما�شي��ة 
والثقة لدى الأطراف املعنية لفتح 
اآف��اق للتفاو�س ملعاجل��ة اأزمة �شد 
النه�ش��ة ب��ني ال�ش���دان وم�رص 

واإثي�بيا.
اأك��د رمط��ان لعمام��رة, متانة  و 
العالقات بني البلدي��ن والتن�شيق 
امل�ش��رتك يف الق�شاي��ا الإقليمي��ة 
والدولي��ة, م�ش��را اإىل اأن اجلزائر 
ت�شعى ملعاجل��ة اأزمة �شد النه�شة 
بالدف��ع الإيجاب��ي لت�ف��ر الإرادة 
والثقة لدى جمي��ع الأطراف لفتح 
اآف��اق للتفاو�س. وثم��ن لعمامرة, 
ال�ش���دان  يلعب��ه  ال��ذي  ال��دور 
�شمن دول اجل���ار مل�شاعدة ليبيا 
ال�شتق��رار,  اإىل  ال��ش���ل  يف 
وق��دم الدع�ة اإىل وزيرة اخلارجية 
لزيارة اجلزائ��ر لدعم اآفاق التعاون 

والتن�شيق امل�شرتك.
وكان لعمامرة, قد و�شل, اجلمعة, 
اإىل العا�شم��ة ال�ش�داني��ة, قادمًا 
من اأدي���س اأبابا, قب��ل الت�جه اإىل 
القاهرة, يف اإط��ار م�شاع جزائرية 
النه�ش��ة,  �ش��د  اأزم��ة  لحت���اء 
والت��شط بني ال�ش���دان واإثي�بيا 
ملعاجل��ة الت�ت��رات احلدودي��ة بني 
البلدين. وذكر م�شدر دبل�ما�شي 
�ش���داين, اأن لعمام��رة “ج��اء اإىل 
بالده  لعر�س و�شاط��ة  اخلرط���م 
فيم��ا يخت���س مبل��ف اأزم��ة �ش��د 

النه�شة”.

 �لو�سول �إلى حل دبلوما�سي 
لأزمة �سد �لنه�سة

واأكدت وزي��رة خارجية ال�ش�دان, 
مرمي ال�شادق املهدي, اأن اخلرط�م 
ح��ل  اإىل  لل��ش���ل  ت�شع��ى 
دبل�ما�ش��ي لأزمة �ش��د النه�شة. 
و�ش��ددت امله��دي, خ��الل لقائها 
ب�زير اخلارجي��ة رمطان لعمامرة, 
عل��ى م�ق��ف ال�ش���دان الثاب��ت 
الذي يتمثل يف ���رصورة التفاق 
القان�ين امللزم ح�ل ملء وت�شغيل 

�شد النه�شة.
امله��دي  م��ع  لعمام��رة  وبح��ث 
عالق��ات التع��اون ب��ني البلدي��ن 
وق�شي��ة �ش��د النه�ش��ة واملل��ف 
الليب��ي, وقدم��ت �رصح��ًا مف�شاًل 

ح���ل تط�رات ال��ش��ع يف اأزمة 
�شد النه�شة. 

و  اأك��د وزي��ر ال�ش���ؤون اخلارجية 
ب��ني  الثنائي��ة  العالق��ات  متان��ة 
البلدي��ن, والتن�شي��ق امل�شرتك يف 
والدولي��ة,  الإقليمي��ة  الق�شاي��ا 
ت�شع��ى  اجلزائ��ر  اأن  اإىل  م�ش��راً 
اإىل معاجل��ة اأزم��ة �ش��د النه�شة 
بالدف��ع الإيجاب��ي لت�ف��ر الإرادة 
والثق��ة لدى الأط��راف لفتح اآفاق 
للتفاو���س, م�شيداً بال��دور الذي 
دول  �شم��ن  ال�ش���دان  يلعب��ه 
اجل�ار مل�شاع��دة ليبيا ال�شقيقة يف 
ال��ش���ل اإىل ال�شتقرار.وو�شط 
تع��ر املفاو�ش��ات من��ذ اأ�شه��ر, 
5 ج�يلي��ة  اإثي�بي��ا يف  اأخط��رت 
اجل��اري, دولتي م�شب نهر النيل, 
م�رص وال�ش�دان, ببدء عملية ملء 
ث��اٍن لل�ش��د باملي��اه, دون الت��شل 
اإىل اتف��اق ثالثي, وه� ما رف�شته 
اإجراًء  باعتباره  القاهرة واخلرط�م, 
اأح��ادي اجلان��ب. ويف 8 ج�يلي��ة, 
خل�س جمل���س الأمن الدويل, اإىل 
���رصورة اإع��ادة مفاو�شات “�شد 
النه�ش��ة” حت��ت رعاي��ة الحت��اد 
الإفريقي ب�ش��كل مكثف, لت�قيع 
اتفاق قان�ين ملزم يلبي احتياجات 

الدول الثالث.

  �إثيوبيا طلبت و�ساطة �لجز�ئر 
لإنهاء �لخالف

الأربع��اء  زار  لعمام��رة  وكان 
اإثي�بي��ا ب�شفته مبع�ثا خا�شا من 

قب��ل الرئي���س عبد املجي��د تب�ن, 
يف زيارة عم��ل ا�شتمرت ي�مني, 
التقى خاللها نائب رئي�س ال�زراء 
ميك�ن��ني,  دمييك��ي  الإثي�ب��ي 
ورئي�ش��ة اإثي�بي��ا �شاهي��ل وارك 
زودي.ودعا ميك�نني, خالل لقائه 
لعمام��رة, اجلزائ��ر اإىل لعب دور 
بّن��اء يف »ت�شحي��ح الت�ش���رات 
اخلاطئ��ة جلامع��ة ال��دول العربية 
ب�ش��اأن �ش��د النه�ش��ة«, م�ؤك��دا 
العادل  ال�شتخ��دام  اإثي�بي��ا  »نية 
واملن�ش��ف ملي��اه الني��ل«, معرب��ًا 
ع��ن »الت��زام اأدي�س اأباب��ا الرا�شخ 
الثالثية  املفاو�ش��ات  با�شتئن��اف 
برعاي��ة  النه�ش��ة  �ش��د  ب�ش��اأن 
الحتاد الأفريق��ي«. كما طلب من 
وزي��ر ال�ش���ؤون اخلارجية رمطان 
لعمام��رة »اإقن��اع ال�ش���دان بحل 
اإثي�بيا  م�شكلت��ه احلدودي��ة م��ع 
�شلمي��ًا, وفق الآلي��ات امل�شرتكة 
القائمة, والمتن��اع عن ا�شتخدام 
الق�ة, لأنه لن يحل امل�شاألة وديًا«.

كما �رصحت رئي�ش��ة اإثي�بيا, اأثناء 
حمادثات م��ع لعمام��رة, ال��شع 
يف تيغ��راي وامل��لء الث��اين ل�شد 
النه�ش��ة الكب��ر, ح�ش��ب ما جاء 
يف تغريدة له��ا على ح�شابها عرب 
»ت�يرت«, كما �شكرت اجلزائر على 
»جه�ده��ا للت��شط يف �رصاعات 
العدي��د م��ن البلدان, مب��ا يف ذلك 

ال�رصاع الإثي�بي- الإريرتي«.
ع �سمير

ح�سب حتقيق لل�سلطات �لفرن�سية 

�ملغرب جت�ّس�س فعال على هو�تف 
عدد من �لأ�سخا�س يف فرن�سا 

اأثبت حتقيق لل�شلطات الفرن�شية 
اأن املغ��رب جت�ش���س بالفعل على 
ه�ات��ف عدد م��ن الأ�شخا�س يف 
فرن�شا وذل��ك بع��د الك�شف عن 
ف�شيحة "بيغا�ش��س" التي ت�رط 
فيه��ا نظ��ام املخزن ع��رب ت�شنته 
عل��ى ه�ات��ف اآلف ال�شخ�شيات 
ع��رب  الإعالمي��ة  و  ال�شيا�شي��ة 
العامل, با�شتخ��دام برنامج ط�رته 
�رصكة "اإن اأ���س اأي" الإ�رصائيلية, 
"ل�م�ند"  اأكدته �شحيفة  ح�شبما 

الفرن�شية.
وقالت ال�شحيف��ة, اإن التحليالت 
الفني��ة الت��ي اأجرته��ا ال�شلطات 
الفرن�شي��ة, اأك��دت وج���د اآث��ار 
لربام��ج جت�ش�س من جمم�عة "اإن 
اأ�س اأي" عل��ى هاتف �شحفي من 
قن��اة "فران���س 24" مل يتم حتديد 

ه�يته.
الأوىل  العنا���رص  وت�ؤك��د 
للتحليالت الفنية التي اأجريت يف 
الأي��ام الأخرة يف اإط��ار التحقيق 
الق�شائي , املعل�مات التي قدمتها 
دولي��ة,  اإعالمي��ة  م�ؤ�ش�ش��ة   17
مبا يف ذل��ك �شحيف��ة "ل�م�ند", 
بال�رصاك��ة م��ع املخت��رب الأمن��ي 
الدولي��ة, ظه�ر  العف���  ملنظم��ة 
هاتف �شحفي يحتل مكانة عالية 
يف الت�شل�ش��ل الهرمي التحريري 
للقن��اة, يف قائم��ة اله�اتف التي 
ل���  املغرب��ي  العمي��ل  اختاره��ا 
"بيغاو�ش����س" للمراقبة املحتملة 

, ح�شب ال�شحيفة الفرن�شية.
اأن  اإىل  "ل�م�ن��د"  واأ�ش��ارت 
ال�شحف��ي يف "فران�س 24" الذي 
يقط��ن بباري���س, ق��د ق��دم ي���م 
الثن��ني 26 ي�لي��� هاتفه لتحليل 
كام��ل يف مرافق ال�كالة ال�طنية 
 )Anssi( لأمن اأنظم��ة املعل�مات
امل�ش�ؤولة عن  اجله��ة  الفرن�شي��ة, 
اإىل  م�ش��رة  ال�شي��رباين  الأم��ن 
اأن البيان��ات م��ن الهاتف الذي مت 
حتليل��ه اأثبت اأن اجله��از قد خ�شع 
للتج�ش���س اأكر من م��رة , و من 
نف�س عناوي��ن الربيد الإلكرتوين 
بح�شاب��ات  املرفق��ة  تل��ك  مث��ل 
قب��ل  م��ن  امل�شتخدم��ة   Apple
العميل املغربي ملجم�عة "اإن اأ�س 
اأي" الإ�رصائيلي��ة امل�ش�ؤول��ة ع��ن 

برنامج "بيغا�ش��س".
وق��د تب��ني وج���د اآث��ار برام��ج 
التج�ش���س على عات��ق �شحفي /
فران���س 24/ , ث��الث م��رات: يف 
ماي��� 2019 , يف �شبتمرب 2020 

ويف جانفي 2021. 
و ه��ذه ه��ي امل��رة الأوىل الت��ي 
تاأت��ي فيه��ا ال�شلط��ات الر�شمية 
الفرن�شي��ة ب�شكل م�شتقل لتاأكيد 
اأجرت��ه  ال��ذي  الفن��ي  التحلي��ل 
منظمة العف��� الدولي��ة يف اإطار 
"م�رصوع بيغا�ش��س" واملعل�مات 
الت��ي قدمه��ا جتم��ع امل�ؤ�ش�شات 
امل�شاركة يف  الدولي��ة  الإعالمية 

هذا التحقيق.
وق��د �شب��ق اأن مت العث���ر عل��ى 
بالعميل  اخلا�شة  املعل�م��ات  هذه 
فح���س  عملي��ات  يف  املغرب��ي 
لأ�شخا�س كان�ا هدفا للمخابرات 
املغربي  ال�شحفي  مث��ل  املغربية, 
امل�شج���ن حاليا عم��ر الرا�شي و 
كل���د م�جنان, زوج��ة نا�شط من 
ا  ال�شح��راء الغربية م�شج�ن اأي�شً
فران�ش���ا  وكذل��ك  املغ��رب,  يف 
دي روج��ي, املقرب م��ن الرئي�س 
ماك��رون  اإميان�ي��ل  الفرن�ش��ي 
ووزي��ر البيئ��ة الفرن�ش��ي �شابقا 
ملحاولة  هاتف��ه  تعر���س  وال��ذي 
اخرتاق م�قعها من طرف املغرب 
, بح�ش��ب حتقيق��ات ال�شلط��ات 

الفرن�شية.
اإىل ذل��ك ت��شل حملل��� الدولة 
الفرن�شي��ة لنف���س نتائ��ج حتلي��ل 
خمترب الأم��ن التابع ملنظمة العف� 
الدولي��ة, بخ�ش����س ا�شتخ��دام 
برنام��ج "بيغا�ش����س" للتج�ش�س 
ال�شحفي��ني  ه�ات��ف  عل��ى 
م�ق��ع  م�ؤ�ش���س  بليني��ل,  اإدوي 
ليناي��ج  وزميل��ه  "ميدياب��ارت", 
بريدو, بعد تقدميهما ل�شك�ى اأمام 

الق�شاء الفرن�شي �شد املغرب.
وك�شفت "ل�م�ن��د" اأنه قد جرى 
تنفيذ ال�ش�ابط على الأ�شخا�س 
الذين وردت اأ�شماوؤهم يف و�شائل 
الإع��الم وب��اأن الأ�شخا�س الذين 
ال�شك���ك  تبدي��د  يف  يرغب���ن 
ح�ل عملي��ة التج�ش�س, يتم اإجراء 
مقاب��الت م��ع ه���ؤلء ال�شحاي��ا 
املحتملني, على نطاق وا�شع بينما 
يتم حتليل ه�اتفهم وفًقا للطريقة 
الت��ي ن�رصها خمت��رب الأمن التابع 

ملنظمة العف� الدولية. 
خمت��رب  اأن  "ل�م�ن��د"  وذك��رت 
الأمن التابع ملنظمة العف� الدولية 
"فت��ح اأع��ني" الدول��ة الفرن�شية, 
خا�ش��ة واأن امل�ش�ؤول��ني عن اأمن 
لكب��ار  املعل�م��ات  تكن�ل�جي��ا 
امل�ش�ؤول��ني , داخل )Anssi( على 
وج��ه اخل�ش����س, مل يكن لديهم 
اأي عن���رص تقن��ي قب��ل حتقي��ق 
"برنام��ج بيغا�ش��س" ي�شمح لهم 
باكت�ش��اف وج���د اأو ع��دم وج�د 
برام��ج جت�ش�س عل��ى اجلهاز بهذا 
الربنامج غ��ر ال�شائ��ع ن�شبًيا بل 

و�رصي للغاية, �شعب التحليل.
الفرن�شية  ال�شلط��ات  تخ�ش��ى  و 
ال�شحاي��ا  ب��ني  م��ن  يك���ن  اأن 
�شخ�شيات لها منا�شب ح�شا�شة 
داخ��ل الدولة , حيث تق�م خمتلف 
دوائر الدولة حاليا بفح�س ه�اتف 
ال���زراء اخلم�ش��ة ع���رص الذي��ن 
اختارهم العمي��ل املغربي ل�رصكة 

"بيغا�ش��س" كاأهداف حمتملة.
وح�ش��ب ال�شحيفة الفرن�شية فقد 
اأ�ش��درت ال�شلط��ات العلي��ا يف 
فرن�ش��ا, تعليمات ر�شمية ملختلف 
ال���زراء املعني��ني بعدم اإب��داء اأي 
تعليقات قبل خطاب حمتمل من 
الإليزيه.                               و�أج

�سخ�سيات �أمريكية تدعو بلينكن للتحقيق يف �لنتهاكات بال�سحر�ء �لغربية
�شابق���ن  دبل�ما�شي���ن  نا�ش��د 
ون�شط��اء حق�قي���ن يف ال�ليات 
املتحدة وزي��ر اخلارجية الأمريكي 
اأنط�ين بلينك��ن, لفتح حتقيق يف 
انته��اكات حق�ق الإن�شان املقرتفة 
م��ن ط��رف املغ��رب يف ال�شحراء 

الغربية املحتلة.
اإىل وزي��ر  ويف ر�شال��ة م�جه��ة 
ي�م  املتح��دة  ال�لي��ات  خارجي��ة 
اخلمي���س املا�شي, طل��ب امل�قع�ن 
للخارجي��ة,  الدول��ة  كتاب��ة  م��ن 
التندي��د بالع��دوان املغرب��ي على 
وفت��ح  ال�شحراوي��ني  ال�ش��كان 
حتقيق ف�ري يف انتهاكات حق�ق 
الإن�ش��ان امل�شتمرة الت��ي يرتكبها 

املغرب.
ومن ب��ني امل�قعني عل��ى الر�شالة 

�ش�زان �ش�لت, احلائزة على جائزة 
ن�ب��ل لل�شالم ورئي�ش��ة م�ؤ�ش�شة 
�شمي��ث,  غ��ار  الدف��اع,  منت��دى 
التجارية  الأعمال  م�ؤ�ش�شة  رئي�س 
وهي�م��ن رايت�س ووت���س, كاترينا 
لنت����س �ش�يف��ت, ابن��ة ع�ش��� 
الك�نغر�س الراح��ل ت�م لنت��س, 
ورئي�شة م�ؤ�ش�شة لنت��س حلق�ق 

الإن�شان والعدالة.
كما ي�جد من بني ه�ؤلء اأي�شا بيل 
فليت���رص, الرئي�س امل�ش��ارك حلملة 
اإنهاء الحت��الل املغربي لل�شحراء 
الغربية, وجي�ش���ن ب�بليت رئي�س 
حتالف ليربتي العاملي, وت�شادويك 
ج�ر, نائب وكي��ل وزارة اخلارجية 
بالنيابة يف مكتب ال�ش�ؤون الدولية 

للمخدرات و تطبيق القان�ن.

واأ�شار امل�قع���ن يف ر�شالتهم اإىل 
اأن الق��رار ال��ذي اتخ��ذه الرئي���س 
الأمريك��ي ال�شاب��ق دونالد ترامب 
املغ��رب  ب�شي��ادة  بالع��رتاف 
املزع�م��ة على ال�شح��راء الغربية 
ال��ذي  ال��دويل  القان���ن  ينته��ك 
ي�شكل حج��ر الزاوية يف ال�شيا�شة 
الأمريكي��ة من��ذ اإن�ش��اء ال�ليات 
املتح��دة, ويلغ��ي اح��رتام القان�ن 
ال��دويل وحق���ق الإن�ش��ان الت��ي 

تعهد الرئي�س بايدن باحرتامها.
كم��ا اأعرب�ا عن اأملهم يف اأن يلغي 
الرئي���س باي��دن هذا الق��رار الذي 
كان م��ش��ع اإدان��ة من احلزبني يف 

ال�ليات املتحدة.
وح��ذر امل�قع���ن من ه��ذا العمل 
الذي عر�س ال�شكان ال�شحراويني 

للخطر مما يتطلب, بح�شبهم,"حتركا 
عاجال".

كم��ا تذك��ر الر�شال��ة امل�جهة اإىل 
وزارة اخلارجي��ة بت�رصي��ح ماري 
لول���ر, املق��ررة اخلا�ش��ة ل��الأمم 
املتحدة املعني��ة ب��شعية املدافعني 
ع��ن حق�ق الإن�ش��ان, والتي دعت 
املغ��رب يف �شهر ج�يلية اإىل وقف 
للمدافعني  املنهج��ي  "ال�شتهداف 
عن حق�ق الإن�شان ال�شحراويني", 
ويتعر�ش���ن  ي�شجن���ن  والذي��ن 
ملعاملة قا�شي��ة ول اإن�شانية ب�شبب 

قيامهم باأن�شطة م�رصوعة.
و كان��ت ق�ات الأم��ن املغربية قد 
ا�شتهدفت م�ؤخرا النا�شطة �شلطانة 
خاي��ا رئي�ش��ة رابطة الدف��اع عن 
حق���ق الإن�ش��ان وحماية الروات 

الطبيعي��ة الت��ي تنا�ش��ل من اأجل 
الغربية  ال�شح��راء  تقرير م�ش��ر 
واأع�شاء الهيئ��ة ال�شحراوية �شد 

الحتالل املغربي.
وا�شتنكر امل�قع�ن عدد الهجمات 
غ��ر امل�شب�ق��ة الت��ي مت ارتكابها 
�ش��د  الأخ��رة  الأ�شابي��ع  يف 
اأن  وك�شف���ا  املنا�شل��ني,  ه���ؤلء 
ال�شحراوي��ني  الن�شط��اء  معظ��م 
يف الأرا�ش��ي املحتل��ة يخ�شع�ن 
الآن لالإقامة اجلربي��ة ويخ�شع�ن 

حل�شار من قبل ال�رصطة.
كما ت�ؤك��د الر�شال��ة على ماليني 
الدولرات التي ينفقها املغرب كل 
ع��ام للتاأثر على ال�ليات املتحدة 
اأرا�شي  ا�شتيالئه��ا عل��ى  لدع��م 

ال�شحراء الغربية املحتلة.       و�أج
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�جلمهورية �جلز�ئرية �لدميقر�طية �ل�شعبية
ولية �شكيكدة

د�ئرة �لقل
بلدية �ل�شر�يع

م�شلحة �مليز�نية
و�لعمليات �ملالية
مكتب �ل�شفقات

�إعالن رقم 2021/35

اإعالن عن طلب عرو�ض وطني  مفتوح مع ا�شرتاط قدرات دنيا
�لرقم �جلبائي 20  20734  2131  0963

يعل��ن رئي�ض املجل�ض ال�سعبي البلدي لبلدية ال�رشايع دائرة الق��ل والية �سكيكدة عن  اإجراء طلب عرو�ض وطني  
مفت��وح مع ا�سرتاط قدرات دنيا مل��دة خم�سة ع�رش )15( يوما ابتداء من تاري��خ اأول �سدور لهذا االإعالن باجلرائد 

الوطنية واملتعلقة بامل�رشوع التايل:
 realisation d'une clouture en  zimmerman pour une décharge brute sise à la  commune

de cheraia-daira de collo
فعلى املوؤ�س�سات واملقاوالت املوؤهلة والراغبة يف امل�ساركة التقرب من مقر البلدية )مكتب ال�سفقات( م�سحوبني 

باخلتم ل�سحب كرا�ض ال�رشوط مقابل دفع مبلغ 5000 دج حلقوق امل�ساركة.
مالحظ��ة: املوؤ�س�سات امل�سموح لها بامل�ساركة التي لها �سهادة التاأهيل والت�سنيف املهنيني يف ا�سغال البناء ن�ساط 

رئي�سي درجة ثانية )02( فما فوق اأو جتمع موؤ�س�سات ت�سامن اأو ت�سارك درجة اأوىل فما فوق.
ترفق العرو�ض م�سحوبة بالوثائق املحددة يف دفرت ال�رشوط.

ملف الرت�سح:
يو�سع يف ظرف يكتب عليه ملف الرت�سح

حمتوى العر�ض التقني:
يو�سع يف ظرف يكتب عليه العرو�ض التقني

حمتوى العر�ض املايل:
يو�سع يف ظرف يكتب عليه العر�ض املايل

مالحظة: حمتوى ملف الرت�سح + العر�ض التقني + العر�ض املايل ميكن االطالع عليه يف دفرت ال�رشوط.
تو�سع العرو�ض: االأول "ملف الرت�سح"، الثاين "العر�ض التقني"، والثالث "العر�ض املايل"، يبني كل منها ت�سمية 
املوؤ�س�س��ة ومرجع طلب العرو�ض ومو�سوعه، وتو�سع هذه االأظرفة يف ظرف اآخر خارجي مقفل باإحكام، ومغلف 
الهوية )ANONYME(  يحمل العبارة التالية: "اليفتح اال من طرف جلنة فتح االأظرفة وتقييم العرو�ض - طلب 
عرو���ض وطن��ي مفتوح مع ا�سرتاط قدرات دنيا رقم )....( ق�سد اجن��از )يكتب ا�سم امل�رشوع حمل طلب العرو�ض 

بدقة( ير�سل اىل ال�سيد رئي�ض املجل�ض ال�سعبي البلدي لبلدية ال�رشايع دائرة القل والية �سكيكدة.
وت��ودع العرو�ض يف اآخر يوم املحدد لتح�سري العرو�ض لدى رئي�ض املجل�ض ال�سعبي البلدي لبلدية ال�رشايع دائرة 
القل والية �سكيكدة )كاتبة الرئي�ض( ابتداء من ال�ساعة الثامنة �سباحا )8.00 �سا( اىل غاية ال�ساعة العا�رشة �سباحا 

)10.00�سا(.
يبقى املتعهدون ملتزمني بعرو�سهم ملدة ثالثة )03( اأ�سهر ابتداءا من التاريخ املحدد اليداع العرو�ض.

باإم��كان املوؤ�س�س��ات املتعه��دة امل�ساركة يف طلب العرو�ض ح�س��ور اجلل�سة العلنية لفت��ح االأظرفة على ال�ساعة 
العا�رشة �سباحا )10.00( املوافق ليوم ايداع العرو�ض.

رئي�ض المجل�ض ال�شعبي البلدي
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�لأجهزة �لأمنية و�ّسعت تدخالتها بال�سو�طئ غري �ملحرو�سة 

 خمالفات �ضد مواطنني اأخّلوا بقرارات 
منع ال�ضباحة بجيجل

�سهدت، ولية جيجل، خالل عطلة نهاية �لأ�سبوع، �إقبال كبير� للمو�طنين على �ل�سو�طئ �ل�سخرية و غير �لمحرو�سة، �أين 
تدخلت �لأجهزة �لأمنية لمنع �ل�سباحة بها وتفريق �لز�ئرين، مع تحرير محا�سر مخالفات في حق عدد منهم.

ال�شب��اب  ع���رات  تواف��د  وب��داأ 
ال�شواط��ئ غري  والعائ��ات عل��ى 
املحرو�ش��ة ع��ر عدة بلدي��ات، يف 
ال�شباح الباك��ر، حيث خرقوا احلجر 
ال�شح��ي املفرو���ض و ق��رار من��ع 
ال�شواطئ،  ال�شباحة ع��ر خمتل��ف 
عل��ى غ��رار م��ا �شج��ل يف مناطق 
تا�شو�ش��ت،  ال�ش��االت،  العوين��ة، 
�شي��دي عب��د العزي��ز، و الكيلومرت 

اخلام�ض.
وقد حاول املعنيون، "�رقة" حلظات 
للتمتع بالبحر، حي��ث جلاأ ال�شباب و 
املراهقون اإىل ال�شباحة يف ال�شواطئ 
ال�شخرية و املغامرة باأنف�شهم، و قد 
اأدى االأمر اإىل اكتظاظ كبري، بحيث 
ُركن��ت ع�رات ال�شي��ارات بجوار 

ال�شواطئ املمنوعة.
حتدثن��ا اإىل جمموعة م��ن ال�شباب 
الذي��ن وجدناه��م يهم��ون مبغ��ادرة 

ال�شاط��ئ ال�شخري باملن��ار الكبري، 
حي��ث اأخرون��ا باأنه��م قدم��وا من 
والية �شطيف يف ال�شباح الباكر، و 
اغتنموا الفر�شة لل�شباحة، اأما عائلة 
م��ن والي��ة ورقل��ة، فذك��ر اأفرادها 
باأنه��م ف�شل��وا املغام��رة بال�شباحة 
قبل مغ��ادرة جيج��ل، بحيث ق�شوا 

اأ�شبوعا كاما بها. 
و ب��رر بع���ض ال�شب��اب ت�رفهم، 
بارتف��اع درج��ة احل��رارة و حماولة 
الرتفي��ه عن النف���ض يف ظل جائحة 
كورون��ا، فيم��ا تاأ�ش��ف مواطن��ون 
لطريقة اإقب��ال العائات و ال�شباب 
و حال��ة االكتظ��اظ الت��ي اأحدثوها 
باالأماكن ال�شخري��ة، بحيث كادت 
اأال تت�ش��ع له��م، كونه��ا ترتبع على 

م�شاحة �شغرية.
وذكر اأحد الباعة باأنه �شاهد اأطفاال ، 
يف حدود ال�شاع��ة ال�شابعة �شباحا، 

يتوافدون عل��ى ال�شاطئ ال�شخري 
ب��اأوالد بوالنار يف غي��اب اأوليائهم، 
م�ش��ريا اإىل اأن املراهق��ن يحتل��ون 
املرتبة االأوىل يف ك���ر االإجراءات 
ال�ش��ادرة  الق��رارات  و  الوقائي��ة 
من قب��ل ال�شلط��ات الوالئية. وقد 
تدخلت امل�شال��ح االأمنية يف الفرتة 
ال�شباحية ملن��ع و تفريق املتوافدين 
عل��ى ال�شواطئ ال�شخري��ة و التي 
ُتن��ع ال�شباحة فيه��ا، اأي��ن مت القيام 
مغ��ادرة  ب���رورة  بتح�شي�شه��م 
الف�ش��اءات، و اللج��وء يف بع���ض 
االأحي��ان لتحرير حما���ر خمالفة، 
اإىل جانب �شحب رخ�ض ال�شيارات، 
و قد عملت م�شالح الدرك الوطني 
باجله��ة الغربي��ة من الوالي��ة على 
تكثيف العمل امليداين و الدوريات، 
اأين وقفنا على تواجدها بال�شواطئ 
ال�شخري��ة. و يف الف��رتة امل�شائي��ة، 

قامت عائات و �شباب باإعادة نف�ض 
املخالف��ات و اللج��وء لل�شباحة يف 
ال�شواطئ املمنوعة و اخلطرة، لتقوم 
م�شالح الدرك الوطني بالتدخل مع 
اإخاء بع���ض حظائ��ر ال�شيارات و 

م�شاحات التوقف.
وق��د تدخ��ل خف��ر ال�شواح��ل ملنع 
التوافد جلزيرة االأحام بالعوانة، اأين 
جل��اأ مواطنون يف الف��رتة ال�شباحية 
لل�شباحة فيها وباأعداد كبرية، بحيث 
مت ت�شيي��ق اخلن��اق عل��ى اأ�شحاب 
ق��وارب النزه��ة الذين قام��وا بنقل 
اجلزي��رة.  اإىل  املواطن��ن  ع���رات 
ويف اجله��ة ال�رقية، توا�شل توافد 
املواطنن عل��ى ال�شواطئ التي ُتنع 
فيه��ا ال�شباح��ة اإىل ح��دود ال�شاعة 
�شه��ود  ح�ش��ب  م�ش��اء،   ال�شابع��ة 

عيان.                            كـ. طويل 

�سونلغاز جلبت من�ساآت متحركة

مركب احلجار بعنابة ي�ضمن 
اإنتاج الأوك�ضجني رغم توقف 

حمّولت الطاقة

اأعلنت، اأم�ض، املديرية العامة ملركب 
�شي��دار احلج��ار للحدي��د وال�شلب 
الوح��دة  موا�شل��ة  ع��ن  بعناب��ة،  
االأوك�شجينية يف اإنتاج االأوك�شجن 
الطبي، رغم التوقف املوؤقت للمركب 
ب�شبب االأعط��اب التي تعر�شت لها 
املن�شاآت التابعة ملراكز التوتر العايل 
والت��ي ت��ول الوح��دات االإنتاجي��ة 

بالكهرباء.
واأك��دت املديري��ة العام��ة ل�شي��دار 
احلجار يف بيانه��ا ال�شادر اأم�ض، باأن 
توقف التموي��ن بالطاقة الكهربائية 
مل يوؤثر على اإنتاج مادة االأوك�شجن 
اإط��ار  يف  للم�شت�شفي��ات  املوج��ه 
حمارب��ة جائحة كورون��ا، واأ�شارت 
اإىل اأن االأولوية الق�شوى يف االإنتاج 
تع��ود لاأوك�شج��ن عل��ى ح�شاب 
احلديد. واأو�ش��ح مركب احلجار، باأن 
املن�شاآت التابعة ملراكز التوتر العايل 
ذي 60 كيلو فولط املمونة الرئي�شية 
بالكهرب��اء،  االإنتاجي��ة  للور�ش��ات 
اأ�شاب��ت  نتيج��ة ح��وادث  توقف��ت 
العدي��د م��ن املح��والت الكهربائية 

يومي 28 و29 من هذا ال�شهر. 
واأرج��ع املخت�ش��ون ه��ذه احلوادث 
اإىل عدة عوام��ل تتعلق اأ�شا�شا بقدم 
امل�شتعملة،  الكهربائي��ة  املح��والت 
حيث يعود تاريخ و�شعها يف اخلدمة 
وفقدت  ال�شبعينيات،  �شن��وات  اإىل 
قدراته��ا وطاقتها على التحمل، كما 
ت�شبب��ت الظروف املناخي��ة ال�شعبة 
الناجمة ع��ن ارتفاع درج��ة احلرارة 
اإىل ت�شجيل 49 درجة داخل املركب، 
زيادة على عدم حتمل ال�شغط على 
املح��ول الكهربائ��ي املوج��ه لوحدة 
اإنت��اج االأوك�شجن نتيجة رفع طاقة 
االإنت��اج لغر�ض تلبية الكميات التي 
الت��زم به��ا املركب جت��اه املوؤ�ش�شات 
اال�شت�شفائية التي ت�شتقبل امل�شابن 

بكوفيد 19. 
ه��ذه  واأم��ام  باأن��ه  البي��ان،  وذك��ر 
الو�شعية املحرجة وال�شعبة، �ُشجل 
تدخ��ل �ريع و جمهودات قامت بها 
موؤ�ش�ش��ة �شونلغ��از الت��ي و�شعت 

حت��ت خدمة �شي��دار احلج��ار جميع 
االإمكانيات الازمة من عتاد وفرق 
تدخ��ل، ومت توف��ري بع���ض املن�شاآت 
امل�شابهة لها م��ن واليات �شكيكدة 
بحي��ث  �شطي��ف،  و  وزو  وتي��زي 

و�شلت عر مراحل اإىل املركب. 
و عمل��ت ف��رق تقني��ة م��ن �شيدار 
احلج��ار و �شونلغاز ل��� 24 على 24 
الت��ي  �شاع��ة لتعوي���ض املن�ش��اآت 
تعطل��ت و ه��و م��ا �شم��ح باإع��ادة 
ت�شليح املحوالت الكهربائية لوحدة 
اإنت��اج االأوك�شج��ن م�ش��اء اجلمعة 

املا�شي وعودتها لاإنتاج جمددا.
احلج��ار،  مرك��ب  اإدارة  وقال��ت 
"رغ��م االأعط��اب وا�شل��ت وح��دة 
االأوك�شج��ن اإمداداتها يوم اخلمي�ض 
29 جويلية باإر�شالها 12 األف لرت من 
االأوك�شجن للم�شت�شفيات. و�شلت 
الت��ي وفرته��ا  االإجمالي��ة  الكمي��ة 
�شي��دار احلجار اإىل ح��د االآن اإىل ما 

يقارب 110 األف لرت". 
ويف انتظار ت�شلي��ح باقي املن�شاآت 
الع��ايل،  التوت��ر  مبراك��ز  املتعلق��ة 
ا�شتغلت �شي��دار احلجار توقف باقي 
الوح��دات للقي��ام باأعم��ال ال�شيانة 
والتح�ش��ري اجليد لعودته��ا لاإنتاج 
يف ظ��روف اآمنة و هي عودة مرتقبة 

بداية من يوم 4 اأوت. 
و ق��ررت املديرية العام��ة للمركب، 
بدع��م من الرئي�ض املدير العام ملجمع 
اإدارة املوؤ�ش�ش��ة  "اإميت��ال" وجمل���ض 
اإعط��اء االأولوية  وجمم��ع �شي��دار، 
الق�شوى لوح��دة اإنتاج االأوك�شجن 
عل��ى ح�ش��اب الوح��دات االإنتاجية 
االأخرى، ونوهت باملجهودات اجلبارة 
الت��ي يق��وم به��ا عم��ال وم�شوؤولو 
وك��ذا  باملرك��ب  الكهرب��اء  قط��اع 
وم�شريي  الإط��ارات  الت��ام  االلتزام 
موؤ�ش�شة �شونلغ��از بجميع فروعها، 
والدع��م   املتابع��ة  اإىل  باالإ�شاف��ة 
املحلي��ة  لل�شلط��ات  املتوا�ش��ل 
اإنت��اج  للحف��اظ عل��ى  واملركزي��ة، 

االأوك�شجن بوترية عالية.
ح�ضين دريدح

من�ضاآت جديدة ل�ضتقبال املر�ضى و رفع قدرات تخزين بالأوك�ضجني
القليل��ة  ال�شاع��ات  يف  �رع��ت، 
املا�شية، املوؤ�ش�ش��ات اال�شت�شفائية 
تخ�شي���ض  يف  جيج��ل  بوالي��ة 
ف�شاءات ال�شتقبال مر�شى كوفيد 
19 و تو�شيع طاق��ات تخزين مادة 

االأوك�شجن.
و ق��د عملت اإدارة م�شت�شفى حممد 
ال�شدي��ق بن يحي��ى مبدينة جيجل، 
و تبع��ا للخطة املو�شوع��ة حمليا، 

عل��ى تهيئ��ة مدر�ش��ة ال�شبه طبي 
ال�شتقب��ال املر�شى غ��ري امل�شابن 
بع���ض  حتوي��ل  و   ،19 بكوفي��د 
امل�شال��ح نح��و املن�شاأة عل��ى غرار 
ق�ش��م طب االأطف��ال، مم��ا �شي�شمح 
بتو�شي��ع و رف��ع �شع��ة ا�شتيعاب 

املوؤ�ش�شة ملر�شى كورونا.
 كما قام��ت ذات امل�شال��ح، بتهيئة 
حظرية م�شت�شفى جيجل ال�شتقبال 

مر�ش��ى كورون��ا، و ق��د ذك��رت 
االإدارة باأنه��ا �رع��ت يف العملية، 
حي��ث يتم تركيب اخلي��ام ال�شتقبال 
امل�شاب��ن، اإذ اأنها جمه��زة باأ�رة و 
م�ش��در لاأوك�شج��ن و�شتك��ون 
جاه��زة خ��ال 24 �شاع��ة، بق��درة 

ا�شتيعاب 30 �ريرا.
وم��ن جه��ة اأخ��رى، عمل��ت اإدارة 
م�شت�شف��ى ب�شري منت��وري بامليلية 

بالتن�شي��ق م��ع اجلزائري��ة القطرية 
للحدي��د وال�شل��ب، عل��ى اقتن��اء 
تكف��ل  اأي��ن  اأوك�شج��ن،  خ��زان 
املرك��ب باقتناء خزان بطاقة تقدر ب� 
10.000 لرت، مم��ا مكن من تو�شيع 
�شعة ا�شتيع��اب امل�شت�شفى لت�شل 

ل� 13200 لرت.
كـ. طويل 

اإخماد حريق باأعايل بلدية تاك�ضنة 
احلماية  اأم���ض، م�شال��ح  تكن��ت، 
املدني��ة بجيج��ل من اإخم��اد حريق 
غاب��ي �ش��ب ببلدي��ة تاك�شن��ة، و 
ت�شب��ب يف التهام م�شاح��ة غابية 

تقدر بحوايل 5 هكتارات.

اأن  امل�شال��ح،  ذات  اأو�شح��ت  و 
الثانوية  بالوح��دة  التدخ��ل  ف��رق 
بتاك�شنة مدعومة  املدنية  للحماية 
بفرق��ة الرت��ل املتح��رك، اأخم��دت 
احلريق الذي اندلع مبنطقة احلمارة، 

كم��ا قام��ت بحماي��ة امل�شاك��ن و 
املداجن. وق��درت اخل�شائر بحوايل 
خم�ش��ة هكت��ارات م��ن االأحرا�ض 
و االأدغ��ال، و 0،25 هكت��ار م��ن 
م�شاحات اأ�شج��ار الزيتون، بحيث 

ت��ت العملي��ة يف ظ��روف �شعبة 
ج��راء هب��وب ري��اح �شاخنة و يف 

ت�شاري�ض �شعبة.
كـ. طويل 

حّررتها م�سالح �لأمن مبيلة

اأخّلوا باإجراءات الوقاية مواطنني  �ضد  خمالفة   300
 حررت م�شالح االأمن بوالية ميلة 
قراب��ة 300 خمالف��ة ردعية خال 
�شه��ر جويلي��ة املنق�ش��ي، تتعلق 
بعدم احرتام اإج��راءات الوقاية من 
وب��اء كورون��ا، وتزام��ن ذلك مع 
االرتفاع الكب��ري حلاالت االإ�شابة 
بالفريو�ض والقي��ام ب� 900 عملية 

حت�شي�شية.
 رئي�ض خلية االت�شال والعاقات 
الوالي��ة حماف��ظ  باأم��ن  العام��ة 
ال�رطة حممد فراحتة، اأو�شح بان 
م�شالح ال�رطة و�شمن اإجراءات 
املخالف��ن  �ش��د  ال��ردع  تطبي��ق 
والوقاي��ة  ال�شام��ة  ل���روط 
ال�شيم��ا اأ�شحاب حاف��ات النقل 
االأج��رة،  �شي��ارات  اجلماع��ي، 
التجاري��ة،  املح��ات  اأ�شح��اب 
املطاع��م واملقاهي، حي��ث مت خال 
�شهر جويلي��ة املا�شي حترير 146 
خمالفة �شد غري امللتزمن بارتداء 
اإ�شافة الثنت��ي ع�رة  الكمام��ة، 
اأخرى ب�شبب ع��دم احرتام م�شافة 
التباعد اجل�ش��دي، كما حررت 77 
خمالف��ة �ش��د اأ�شح��اب حمات 
جتارية مل يلتزم��وا باحرتام قواعد 
 89 و  ال�شح��ي،  الروتوك��ول 

خمالف��ة يف حق اأ�شحاب حافات 
النقل اجلماعي و�شيارات االأجرة.

اإىل جان��ب ذل��ك، كثف��ت م�شالح 
االأمن من العملي��ات التح�شي�شية 
من خماط��ر وباء كورون��ا و�شط 
واملواطن��ن،  الناقل��ن،  التج��ار، 
بالتزام��ن واالرتف��اع الكبري لعدد 
امل�شابن بالفريو�ض الذين امتاأت 
بهم م�شالح كوفي��د مب�شت�شفيات 
الوالية، فق��د ارتفع عددها لي�شل 
ال�شه��ر  900 عملي��ة خ��ال  اإىل 
الفارط، ومت خالها جتديد الدعوة 
الح��رتام الروتوك��ول ال�شح��ي 
املو�ش��ى ب��ه م��ن قب��ل امل�شالح 
الطبي��ة، م��ن  ارت��داء للكمام��ة 
الواقي��ة والتباعد اجل�شدي لتفادي 
الع��دوى، اأثن��اء تواج��د املواطنن 
وداخ��ل  العام��ة  االأماك��ن  يف 
اجلماع��ي وكذلك  النقل  و�شائ��ل 
يف امل�شاج��د وداخ��ل الف�ش��اءات 
امل�شتقبل��ة للجمه��ور، ناهيك عن 
دعوته��م للم�شارع��ة اإىل القي��ام 

بالتلقيح �شد الفريو�ض.
ودعا امل�شدر ذات��ه، املواطنن اإىل 
ع��دم اإقام��ة االأعرا���ض والوالئ��م 
جتنبا حلدوث عدوى الوباء، ولعدم 

التعر���ض لاإج��راءات واملتابعات 
انطلق��ت ع�شية  فيما  الق�شائي��ة، 
االأربع��اء املا�ش��ي حمل��ة تعقي��م 
والئي��ة وا�شع��ة جدي��دة تتزام��ن 
وانت�ش��ار املوجة الثالث��ة لفريو�ض 
�شمل��ت جمي��ع  حي��ث  كورون��ا، 
االأحي��اء وال�ش��وارع والف�شاءات 

ميلة،  ملدينة  العمومية  وال�شاحات 
و�شارك فيها ع��دة فاعلون بحيث 
العملي��ة  اأن تعم��م  املنتظ��ر  م��ن 
بح�ش��ب القائمن عليه��ا، لت�شمل 
كل   االأ�شب��وع  ه��ذا  م��ن  بداي��ة 

بلديات الوالية.
اإبراهيم �ضليغم    

مدير �ل�سحة بتب�سة ي�سرح

ل انقطاع للأوك�ضجني ولن ن�ضمح ملرافقي املر�ضى بالدخول للم�ضت�ضفيات
فن��دت مديري��ة ال�شح��ة وال�شكان 
االأوك�شجن  م��ادة  انقط��اع  بتب�شة، 
ب�ش��كل ت��ام مب�شت�شفي��ات الوالية، 
واأو�شح��ت اأن جل وفيات ال�شاعات 
االأخ��رية، بوب��اء كوفي��د 19 ناجمة 
عن م�شاعف��ات وتعقيدات �شحية 
اأخ��رى، وعن و�شول بع�ض املر�شى 
يف مرحل��ة متقدمة. وقررت املديرية 
املر�ش��ى  ملرافق��ي  ال�شم��اح  ع��دم 
بالدخ��ول للم�شت�شفي��ات م�شتقبا، 
بالنظ��ر لتدخ��ل البع���ض منهم يف 
ال�ش��اأن ال�شح��ي ونقله��م لفريو�ض 
كورون��ا، مثلم��ا اأكدت��ه التحقيقات 
الوبائي��ة الت��ي تق��وم به��ا امل�شالح 
ذاتها. مدير ال�شحة وال�شكان بلعيد 

�شعي��د، ويف ات�ش��ال له م��ع اإذاعة 
تب�ش��ة اجلهوية، م�ش��اء ال�شبت، اأكد 
اأن��ه مل يكن هن��اك انقطاع ت��ام ملادة 
ال�ريع��ة  مب�شت�شف��ى  االأك�شج��ن 
وم�شت�شفي��ات بكاري��ة، بالرغم من 
اإق��راره ب�شاآل��ة الكمي��ات املتوفرة، 
م�ش��ريا ب��اأن قطاع��ه جل��اأ اإىل حلول 
التف�ش��ريات  ع��ن  بعي��دا  اإ�شافي��ة 
والتاأوي��ات التي تعج بها الو�شائط 
ن�شب��ة  اأن  اإىل  منبه��ا  االإجتماعي��ة، 
يحدده��ا  االأوك�شج��ن  ا�شته��اك 
الطبي��ب، وقد ت�شب��ح قاتلة يف حال 

جتاوزت الكميات املطلوبة.
الهب��ة  ال�شح��ة،  مدي��ر  وثم��ن   
الت�شامني��ة واملب��ادرات الرامية اإىل 

توفري التجهي��زات اخلا�شة مبكثفات 
االأك�شجن، وق��ال يف هذا ال�شاأن باأن 
م�شاعي املجتمع امل��دين بتب�شة، يف 
ح��ال مت جت�شيدها، �شتمك��ن القطاع 
ال�شح��ي من توي��ل نف�ش��ه بنف�شه 
به��ذه املادة، كما وج��ه �شكره لفريق 
من املهند�ش��ن والدكاترة النا�شطن 
املوؤ�ش�ش��ات  حا�شن��ة  ل��واء  حت��ت 
النا�شئة بالوالية، اإذ تكنوا من اإعادة 
ت�شغيل مول��د االأك�شجن بامل�شلحة 
املرجعية ملعاجل��ة مر�شى كوفيد 19 
مب�شت�شفى بكارية، واملعطل منذ عام 
تقريبا، وقال امل�شوؤول باأنه مت اإ�شاح 
املولد بن�شب��ة 95 باملائة، ومن املقرر 
اأن يدخل اخلدمة يف قادم االأيام، الفتا 

اإىل اأن م��ا ينتجه ل��ن يحقق االكتفاء 
االإ�شت�شفائي��ة  باملوؤ�ش�ش��ة  الذات��ي 
بوق��رة بولعرا���ض ببكاري��ة، لكن��ه 
�شي�شاهم يف توفري مادة االأوك�شجن 
املكثف للمر�شى.  ومل ي�شت�شغ املدير 
بع�ض  ا�شتهت��ار  لل�شحة،  الوالئ��ي 
بالو�شعية  والمباالته��م  املواطن��ن 
الوبائي��ة، م�ش��ددا على اأنه��ا مقلقة 
للغاي��ة، نتيجة ت�شاع��ف االإ�شابات 
يف  بالفريو���ض،  الوفي��ات  وع��دد 
الوقت الذي م��ازال البع�ض يح�ر 
التجمع��ات واالأف��راح وامل��اآمت، وهي 
الف�ش��اءات امل�شاع��دة عل��ى انتقال 

فريو�ض كورونا بكرثة.
الجموعي �ضاكر
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مكتب �لأ�ستاذ/ برقادي حمفوظ
حم�سر ق�سائي لدى حمكمة وجمل�س ق�ساء باتنة

�لهاتف: 033.80.32.98 - 06.65.35.49.16

حم�شر تبليغ تكليف بالوفاء عن طريق الن�شر
وفقا للمادة 612/412 من ق.�إ.م.�إ

نحن الأ�صتاذ برقادي محفوظ مح�صر ق�صائي لدى محكمة باتنة اخت�صا�ص 
 "C" مجل���ص ق�ص��اء باتنة الكائ��ن مقر مكتبنا بمم��رات بن بولعي��د عمارة

الطابق الأول رقم 211 باتنة الموقع اأدناه
بع��د الإطالع عل��ى الم��واد 612، 613، 412 من قانون الإج��راءات المدنية 

والإدارية ومراعاة لأحكام المواد 406 اإلى 416 منه.
بموج��ب ال�صن��د التنفي��ذي لعق��د قر���ص رق��م 2013/29 الم��وؤرخ ف��ي 
2013/03/13 المح��رر من ط��رف الأ�صتاذ العابد ال�صري��ف موثق ب�صلغوم 
العي��د والممهور بال�صيغ��ة التنفيذية الموؤرخة ف��ي 2020/09/17، لفائدة : 
قري���ص عبد الكريم بن معم��ر، العنوان ب�: م�صتة واد ذك��رى �صلغوم العيد - 
ميل��ة بناء عل��ى الإذن بن�صر م�صم��ون عقد تبليغ ر�صمي ف��ي جريدة يومية 
وطني��ة ال�صادر عن رئي���ص محكمة باتنة بتاري��خ 2021/07/11 تحت رقم 
1075/ ر م /21 بن��اء عل��ى مح�ص��ر تبلي��غ التكليف بالوفاء الم��وؤرخ في: 
2021/02/21 المر�ص��ل ع��ن طريق البريد الم�صمن كلفن��ا بالوفاء: ما�صي 
ع��ز الدين بن م�صع��ود، العنوان ب�: رق��م 08 نهج ب حي بوع��كاز ف�صدي�ص 
باتنة بتنفيذ محتوى ال�صند التنفيذي المذكور اأعاله ودفع المبلغ التالي مبلغ 
2.000.000دج )مليون��ان دين��ار جزائري( الذي يمثل قيم��ة القر�ص ومبلغ 
1.320 دج تبليغ �صند تنفيذي و 1.620 دج تبليغ التكليف بالوفاء و 1.320 
دج تكلي��ف بالوفاء 1.620 دج ومخال�ص��ة اأو المتناع ومبلغ 102.000 دج 

الذي يمثل الحق التنا�صبي.
ونبهن��اه ب��اأن له مهلة 15 يوم��ا للوفاء ت�صري من تاريخ ن�ص��ر هذا المح�صر 

بالجريدة الوطنية اليومية واإل نفذ عليها جبرا بكافة الطرق القانونية. 
املح�شر الق�شائي

�جلمهورية �جلز�ئرية �لدميقر�طية �ل�سعبية
ولية: باتنة

د�ئرة: مرو�نة
بلدية: و�دي �ملاء

اإعالن عن حتقيق اإداري  للمالءمة  
وعدم املالءمة

يعلن رئي�ص المجل�ص ال�صعبي البلدي لبلدية وادي الماء عن اإجراء  تحقيق 
اإداري  للمالءم��ة و عدم المالءمة ح��ول م�صروع حفر بئر ارتوازية لفائدة  
ال�صي��د: بوكثير عمار بن ابراهيم  ال�صاكن بم�صته اأولد حريزة بلدية وادي 

الماء، 
-بموج��ب ق��رار ال�صيد: وال��ي ولية باتن��ة  رق��م: 2021/390   الموؤرخ 
ف��ي: 2021/02/01   والمتعلق بتعيين المحافظي��ن المحققين في ميدان 

التحقيق حول المالءمة  اأو عدم المالءمة  ل�صنة 2021.
-بناء على مرا�صلة ال�صيد رئي�ص دائرة مروانة  الموؤرخة في: 2021/06/08  
تحت رقم: 2021/2403  والتي بموجبها  تم تعيين ال�صيد: فر�صة م�صعود 
رئي�ص مكتب البناء والتعمير ببلدية وادي الماء، والمعين كمحافظ محقق 

حول  الم�صروع ال�صالف الذكر.
وعلي��ه �ص��وف يت��م فتح �صج��ل له��ذا الغر�ص بمق��ر البلدي��ة لتقبل كل 
القتراحات لدى ال�صيد: فر�صة م�صعود والمعين كمحافظ محق للم�صروع  
وذل��ك خالل اأي��ام العمل من ال�صاع��ة الثامنة �صباحا اإل��ى الرابعة  ع�صرة 
م�ص��اءا، ماعدا اأيام العط��ل وذلك لمدة 15 يوما ابت��داء من تاريخ �صدور 

الإعالن في الجريدة اليومية الن�صر.
رئي�س المجل�س ال�شعبي البلدي

مكتب �لأ�ستاذ/ برقادي حمفوظ
حم�سر ق�سائي لدى حمكمة وجمل�س ق�ساء باتنة

�لهاتف: 033.80.32.98 - 06.65.35.49.16

حم�شر تبليغ تكليف بالوفاء عن طريق الن�شر
وفقا للمادة 612/412 من ق.�إ.م.�إ

نح��ن الأ�صت��اذ برقادي محف��وظ مح�صر ق�صائ��ي لدى محكمة باتن��ة اخت�صا�ص 
مجل���ص ق�ص��اء باتنة الكائن مقر مكتبن��ا بممرات بن بولعيد عم��ارة "C" الطابق 

الأول رقم 211 باتنة الموقع اأدناه
بع��د الإطالع على المواد 612، 613، 412 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية 

ومراعاة لأحكام المواد 406 اإلى 416 منه.
بموجب ال�صند التنفيذي للحكم  ال�صادر عن محكمة اآري�ص بتاريخ 2019/05/05، 
فهر���ص رق��م 19/0543، ج��دول رق��م 19/0237  والممهور بال�صيغ��ة التنفيذية 
الموؤرخ��ة في 2019/506، لفائ��دة: بلعيدي عبد المجيد، العن��وان ب�: قرية المرفق 
بلدي��ة وادي الطاقة بناء  على الإذن بن�ص��ر  م�صمون عقد تبليغ ر�صمي في جريدة 
يومي��ة وطنية ال�صادر عن رئي�ص محكمة باتن��ة بتاريخ 2021/07/08، تحت رقم 
21/370  بن��اء عل��ى مح�صر تبليغ التكلي��ف بالوفاء الموؤرخ ف��ي 2019/10/23   
المر�ص��ل عن  طري��ق البريد الم�صم��ن،  كلفنا بالوف��اء: ب�صتلة لزه��ر  العنوان ب�: 
قري��ة المرفق بلدية وادي الطاق��ة   بتنفيذ محتوى ال�صند التنفيذي  المذكور اأعاله 
ودف��ع المبلغ التالي مبل��غ 8.002.250.00 دج )ثمانية ماليين واثنان األف ومائتان 
وخم�ص��ون دين��ار  جزائري( الذي يمثل قيم��ة التعوي�ص + مبل��غ 23.000.00 دج 
)ثالثة وع�صرون األف دينار جزائري(  الذي يمثل م�صاريف الخبرتين ومبلغ 1.320 
دج تبلي��غ �صن��د تنفيذي و 1.620 دج تبليغ التكلي��ف بالوفاء و 1.320 دج تكليف 
بالوف��اء 1.620 دج ومخال�صة اأو المتناع ومبل��غ 102.000 دج الذي يمثل الحق 

التنا�صبي + مبلغ 2200.00 دج.
ونبهن��اه باأن له مهلة 15 يوما للوفاء ت�صري من تاريخ ن�صر هذا المح�صر بالجريدة 

الوطنية اليومية واإل نفذ عليها جبرا بكافة الطرق القانونية.
المح�شر الق�شائي

�جلمهورية �جلز�ئرية �لدميقر�طية �ل�سعبية
ولية: باتنة

د�ئرة: مرو�نة
بلدية: و�دي �ملاء

اإعالن عن حتقيق اإداري  للمالءمة  وعدم املالءمة
يعلن رئي���ص المجل�ص ال�صعب��ي البلدي لبلدي��ة وادي الماء عن 
اإج��راء  تحقيق اإداري  للمالءمة اأو ع��دم المالءمة حول م�صروع 
حفر بئر ارتوازية لفائدة ال�صيد: بلخيري �صليم بن حميد بالمكان 

الم�صمى م�صته بن جراح بلدية وادي الماء. 
وذل��ك بموجب قرار ال�صيد: والي ولي��ة باتنة  رقم: 2021/390  
الم��وؤرخ ف��ي: 2021/02/01  والمتعل��ق بتعيي��ن المحافظي��ن 
المحققي��ن في ميدان التحقيق ح��ول المالءمة  اأو عدم المالءمة  

ل�صنة 2021.
-بن��اء عل��ى مرا�صلة ال�صيد رئي���ص دائرة مروان��ة  الموؤرخة في: 
2021/06/08 تح��ت رق��م: 2021/2403 والت��ي بموجبه��ا  تم 
تعيي��ن ال�صي��د: فر�ص��ة م�صعود رئي���ص مكتب البن��اء والتعمير 
ببلدي��ة وادي الم��اء والمعي��ن كمحافظ محقق ح��ول الم�صروع 
ال�صال��ف الذكر وعليه �صوف يتم فتح �صج��ل لهذا الغر�ص بمقر 
البلدية لتقبل كل القتراحات لدى ال�صيد فر�صة م�صعود والمعين 
كمحاف��ظ محقق للم�صروع وذلك خ��الل اأيام العمل من ال�صاعة 
الثامنة �صباحا الى الرابعة ع�صرة م�صاءا، ماعدا اأيام العطل وذلك 
لمدة 15 يوما ابت��داء من تاريخ �صدور هذا الإعالن في الجريدة 

اليومية الن�صر.
رئي�س المجل�س ال�شعبي البلدي

�جلمهورية �جلز�ئرية �لدميقر�طية �ل�سعبية
ولية: باتنة

د�ئرة: مرو�نة
بلدية: و�دي �ملاء

اإعالن عن حتقيق اإداري  للمالءمة  
وعدم املالءمة

يعلن رئي���ص المجل�ص ال�صعبي البلدي لبلدي��ة وادي الماء عن اإجراء  
تحقي��ق اإداري  للمالءم��ة و ع��دم المالءمة حول م�ص��روع حفر بئر 
ارتوازي لفائدة  ال�صي��د: عطية �صعبان بن ال�صعيد بالمكان الم�صمى 
م�صت��ة اأورير-  بلدي��ة وادي الماء وذلك، بموجب ق��رار ال�صيد والي 

ولية باتنة رقم: 2021/390
الموؤرخ في: : 2021/02/01 والمتعلق بتعيين المحافظين المحققين 

في ميدان التحقيق حول المالئمة وعدم المالئمة ل�صنة 2021.
-بن��اء عل��ى مرا�صل��ة ال�صي��د رئي���ص دائ��رة مروان��ة  الموؤرخة في: 
2021/07/14 تح��ت رقم: 2021/2898 والت��ي بموجبها  تم تعيين 
ال�صيد: فر�ص��ة م�صعود رئي�ص مكت��ب البناء والتعمي��ر ببلدية وادي 
الم��اء والمعين كمحافظ محقق حول الم�صروع ال�صاف الذكر، وعليه 
�صوف يتم فتح �صجل لهذا الغر�ص بمقر البلدية لتقبل كل القتراحات 
لدى ال�صيد فر�صة م�صعود والمعين كمحافظ محقق للم�صروع وذلك 
خالل اأيام العمل من ال�صاعة الثامنة �صباحا الى الرابعة ع�صرة م�صاءا، 
ماع��دا اأيام العطل وذلك لمدة 15 يوما ابت��داء من تاريخ �صدور هذا 

الإعالن في الجريدة اليومية الن�صر.
رئي�س المجل�س ال�شعبي البلدي

جمل�س ق�ساء تب�سة
حمكمة تب�سة

�لق�سم �سوؤون �لأ�سرة
رقم �جلدول 21/01474
رقم �لفهر�س 21/02638
تاريخ �حلكم 21/07/14

بني/
�سحرة حممد �لهادي بن �سالح

وبني/
�سحرة ر��سية بنت حممد

�لنيابة

حكم باحلجر
حكم��ت المحكمة حال ف�صلها في ق�صايا �ص��وؤون الأ�صرة علنيا ح�صوريا وفي 

اأول درجة
في ال�صكل: قبول اإعادة ال�صير في الدعوى بعد الخبرة

في المو�ص��وع: اإفراغ الحكم ال�صادر عن محكمة الحال بتاريخ 2021/03/15 
تح��ت رقم فهر�ص 21/01055 واعتم��اد تقرير الخبرة المنجزة من طرف الخبير 
فا�ص��ل عل��ي المنج��زة بتاري��خ 2021/03/21 والمودع��ة ل��دى اأمانة �صبط 
المحكم��ة بتاري��خ 2021/04/25 تح��ت رق��م 21/00162، وبالنتيجة الحكم 
بالحج��ر الق�صائ��ي على المرجع �صده��ا �صحرة را�صية لبيه��ا محمد الهادي 
ولمه��ا �صايب ربعية المول��ودة بتاريخ 1992/12/18 بتب�ص��ة وتعيين المرجع 
�صحرة محمد الهادي مقدم��ا عليها لإدارة �صوؤونها المالية والدارية ورعايتها، 
والتاأ�صي��ر بذل��ك على هام�ص  عقد ميالد المحجور عليه��ا، مع ن�صر هذا الحكم 
باإح��دى ال�صح��ف المقروءة لالعالم وتعلي��ق ن�صخة منه عل��ى لوحة اإعالنات 
بالمحكمة واأخ��رى ببلدية تب�صة وتبليغه بت�صخيره من النيابة وتحميل  المرجع 
الم�صاريف الق�صائي��ة المتعلق بدعوى الرجوع والدع��وى الأ�صلية والمقدرة 

بت�صعمائة دينار جزائري )900 دج(.
بذا �ص��در هذا الحكم واأف�صح ع��ن منطوقه جهارا بالجل�ص��ة العلنية المذكور 

تاريخها اأعاله، و ل�صحته وقعه كل من الرئي�ص واأمين ال�صبط.
الرئي�س)ة(                                                                                                                       اأمين ال�شبط

�جلمهورية �جلز�ئرية �لدميقر�طية �ل�سعبية
وز�رة �لعدل

جمل�س ق�ساء �سكيكدة
حمكمة �حلرو�س
�لق�سم �ل�سخ�سي

رقم �جلدول 1994/254
رقم �لفهر�س: 1995/41

�ل�سنة : 95/01/28
بومنورة حممود

�سد/ بومنورة حميد
بح�سور: بومنورة �ل�سريف بن م�سعود

حكم باحلجر
ق�صت المحكمة حال ف�صلها في ق�صايا الأحوال ال�صخ�صية 
ابتدائيا علنيا ح�صوريا بالحجر على الم�صمى بونمورة حميد 
وجع��ل ت�صرفاته باطلة ابتداء م��ن تاريخ النطق بهذا الحكم، 
مع تعيي��ن الم�صمى بونم��ورة ال�صري��ف اأخ المحجور عليه 
كمقدم للقيام ب�صوؤون��ه المادية والجتماعية على اأن يتحمل 
م�صوؤولي��ة الأ�صرار الت��ي تنجر عن �ص��وء الت�صرف والأمر 

بن�صر هذا الحكم لالعالم.
وابقاء الم�صاريف الق�صائية على من �صبقها

ب��ذا �صدر الحكم ف��ي الي��وم وال�صهر وال�صن��ة المذكورين 
اأعاله.

ول�صحته اأم�صيناه نحن والكاتب
الرئي�س                                                                                 كاتب ال�شبط

مكتب �لتوثيق
�لأ�ستاذ/ � لعربي قندوز

�حلي �لإد�ري بامل�سيلة
�لهاتف: 33.89.49 )035(

تاأ�شي�س جتمع فالحي للم�شالح امل�شرتكة
بموج��ب عقد محرر بمكتبنا في: 2021/07/29، �صي�صجل في اأوانه تم تاأ�صي�ص 

التجمع الفالحي للم�صالح الم�صتركة بين الم�صتثمرين الفالحيين
1/ ال�صيد/ والي ثامر 2/ ال�صيد/ والي النذير، 3(- ال�صيد / والي عبد النور، وهو 

عبارة عن �صركة مدنية
مو�صوعه��ا: الإنت��اج الحيوان��ي والنباتي وزراع��ة الحبوب والعت��اد الفالحي 
وب�ص��ورة عام��ة وباأكثر تف�صي��ل كمايلي: - تربي��ة الأبقار والأغن��ام والماعز 
والأران��ب وتربية النحل وت�صمين العجول - ا�صتغ��الل الأرا�صي الفالحية عن 
طري��ق الكت�ص��اب اأو ال�صت�صالح اأو اليجار بهدف تطوي��ر الن�صاط الفالحي 
والقت�ص��ادي للتجم��ع وتح�صي��ن نتائج ه��ذا الن�ص��اط اأو م�صاعفتها وتحقيق 
اقت�صادي��ات �صليمة -  احداث وت�صيير من�صاآت ال��ري - زراعة الحبوب ب�صتى 
اأنواعه��ا - غر�ص الأ�صجار المثمرة وغير المثمرة - حفر الآبار وتو�صيل المياه - 
اإقامة م�ص��روع بناء وتجهيز حظيرة دواجن البي�ص والتفريخ - اقتناء وا�صتغالل 
العت��اد الفالحي اإن�صاء م�صاتل وبيع ال�صتالت والأ�صجار - بيع وتوزيع الحبوب 
ومنتجات المطحنة المتعلقة بتغذية الإن�صان والحيوانات - بيع البذور والأدوية 
الزراعية - التبريد وتخزي��ن المنتجات الفالحية - توظيب وتغليف المنتوجات 

الفالحية - جمع وتحويل الحليب".
تحت ت�صمية: "البريقع" مقرها: قرية ال�صعيدة  بلدية اأولد ما�صي ولية الم�صيلة

براأ�صمال ق��دره: خم�صة ع�صر  اآلف دينار جزائري )15.000.00دج(، مق�صم اإلى 
)15( ح�ص��ة ا�صت��راك،  قيمة كل ح�ص��ة )1.000.00 دج( موزع بي��ن ال�صركاء  

بن�صب مت�صاوية في راأ�صمال ال�صركة.  المدة: ت�صع وت�صعون )99( �صنة 
وعي��ن : ال�صي��د / والي ثام��ر م�صيرا للتجم��ع الفالحي الآنف الذك��ر لمدة غير 

محددة.
لالإعالن الموثق

حتقيق  فتح  املت�شمن   2021 جويلية   14 يف  املوؤرخ   1269 رقم  للقرار  تابع 
زيتون  مع�شرة  وتهيئة  تو�شعة  مل�شروع  البيئة  على  التاأثري  مبوجز  يتعلق  عمومي 
مبنطقة تيميدوان بلدية �شيدي عبد العزيز من طرف ال�شيد/ قدور ن�شر الدين.

باقتراح ال�صيد مدير البيئة للولية
يقرر

الم��ادة الأولى: يفتح  تحقيق عمومي حول موجز التاأثير على البيئة  لم�صروع تو�صعة وتهيئة 
مع�صرة زيتون بمنطقة تيميدوان بلدية �صيدي عبد العزيز من طرف ال�صيد/ قدور ن�صر الدين
المادة 02: يعين ال�صيد: قنون عمر مت�صرف اقليمي ببلدية �صيدي عبد العزيز محافظا محققا.

الم��ادة 03: يعل��ق هذا الق��رار في مقر البلدي��ة والأماك��ن القريبة من الم�ص��روع وكذا ن�صره 
بجريدتين يوميتين وطنيتين.

المادة 04: يجري هذا التحقيق على م�صتوى اقليم بلدية �صيدي عبد العزيز لمدة خم�صة ع�صرة 
)15( يوما ابتداء من تاريخ تعليق هذا القرار ون�صره بجريدتين يوميتين وطنيتين.

الم��ادة 05: يفتح لهذا الغر�ص �صج��ل تق�صم �صفحاته الى ق�صمي��ن الأول ل�صالح الم�صروع، 
والق�ص��م الثان��ي �صده، حيث يتم تدوي��ن كل  الآراء وال�صكاوي الت��ي يبديها المواطنين حول 

حجم التاأثيرات ال�صلبية واليجابية، التي تنجم عن هذا الم�صروع.
المادة 06: يبقى ال�صجل المذكور اأعاله والملف المتعلق بموجز التاأثير على البيئة بمقر بلدية 
�صي��دي عبد العزيز طيلة مدة التحقي��ق، �صباحا من ال�صاعة الثامنة ال��ى ال�صاعة الثانية ع�صر 
وم�ص��اءا من ال�صاع��ة الواحدة الى ال�صاعة الرابعة ماعدا يوم��ي الجمعة وال�صبت واأيام العطل 

الر�صمية.
المادة 07: يكلف المحافظ المحقق اأي�صا باجراء كل التحقيقات اأو جمع المعلومات التكميلية 

الرامية الى تو�صيح العواقب المحتملة للم�صروع على البيئة.
المادة 08: يحرر المحافظ المحقق، عند نهاية مهمته مح�صر يحتوي على تفا�صيل تحقيقاته 
والمعلوم��ات التكميلية التي جمعها عند نهاي��ة التحقيق ثم ير�صله الى ال�صيد/ الوالي مرفوقا 

بالملف بكامل الوثائق.
الم��ادة 09: يكل��ف ال�صادة الأمي��ن العام للولي��ة ورئي�ص الأم��ن للولية وقائ��د المجموعة 
القليمي��ة للدرك الوطن��ي للولية ومدير التنظي��م و ال�صوؤون العامة و مدي��ر البيئة و رئي�ص 
دائ��رة ال�صقفة و رئي�ص المجل�ص ال�صعبي لبلدية �صيدي عب��د العزيز و المحافظ المحقق، كل 

في حدود اخت�صا�صه بتنفيذ هذا القرار الذي ين�صر في مدونة العقود الإدارية لولية جيجل.
الوالي

Décision
«par décision N°291 du 
20/06/2021, du ministere 
de l’energie et des mines, un 
agrement définitif (prorogation 
de delais) portant autorisation 
d’exercice de l’activité de stockage 
et de distribution des carburants 
(activité de vente de carburants), 
à été accordé à monsieur: Massar 
Abd El Madjid Projet station 
Carburants coomune de Chéria, 
wilaya de tebessa, conformément 
aux dispostions du décret exécutif 
15-57 du 08 février 2015».

LE DIRECTEUR
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�إ�شابة 47 عامال مب�شت�شفى عني �لكبرية بكورونا

اأزيد من 100 األف مواطن اأخذوا اجلرعة 
الأوىل للقاح ب�سطيف

ك�شفت م�شالح ولية �شطيف عن فتح �لعديد من �لف�شاء�ت �لجديدة من �أجل تلقيح �لمو�طنين �شد فيرو�س كوفيد 19، 
فيما �أ�شيب 47 فرد� من �لطاقم �لطبي وعمال م�شت�شفى عين �لكبيرة بكورونا، و�شط ت�شجيل نق�س في �لتزود بقارور�ت 

�لأوك�شجين.

واأكدت الولية اأن العدد الإجمايل 
م��ن املواطن��ن الذي��ن حت�صل��وا 
على اجلرع��ة الأوىل م��ن اللقاح، 
من��ذ نهاية يوم اخلمي���س املا�صي، 
و�صل اإىل 107541 �صخ�صا، يف 
ح��ن اأخ��ذ 18612 اآخرين اجلرعة 
الثانية، يف انتظ��ار تطور الأرقام 
اإىل ال�صعف قب��ل نهاية الأ�صبوع 
اجلاري، خا�صة بعد فتح الع�رشات 
من املراكز اجلديدة يف كل الدوائر 

والبلديات.
التابعة  الأزم��ة  واأ�ص��ارت خلي��ة 
للولي��ة اإىل اأن اله��دف الرئي�صي 
امل�صط��ر ه��و الت�رشي��ع يف عملية 
التطعي��م، م��ع التاأكي��د اأن املعدل 
املحق��ق يف الأي��ام الأخ��رة ه��و 
األ��ف تلقيح يومي��ا، وال�صعي   11
للو�صول اإىل �صقف 20 األف تلقيح 
يومي��ا، اإىل غاي��ة تطعي��م ن�صف 
تع��داد �ص��كان ولي��ة �صطي��ف، 
 262270 م��ن  ا�صتف��ادت  الت��ي 
جرعة لق��اح، من بينه��ا 196 األفا 
م��ن لقاح �صينوف��اك، 41850 من 
لق��اح ا�صرتازيني��كا، 7530 م��ن 
�صينوف��ارم واأخ��را 16890 م��ن 

لقاح �صبوتنيك.
وقالت خلية الأزمة اإن م�صت�صفيات 
الولي��ة جمتمعة بحاجة يوميا اإىل 
م��ا يقارب 30 األ��ف لرت �صائل من 
اأن احلل  مادة الأك�صجن، موؤك��دة 
الوحي��د املتوفر ه��و الذهاب بقوة 
نحو مراكز التلقي��ح لأخذ اجلرعة 
�صطي��ف  واأن  خا�ص��ة  الأوىل، 
�صت�صتفيد قريبا م��ن دفعة جديدة 

من اللقاحات.
وانطلق��ت �صبيحة اأم���س، عملية 
التطعيم اخلا�صة بالأ�رشة اجلامعية، 
حي��ث فتح��ت مديري��ة ال�صح��ة 
بالتن�صي��ق مع ال�صلط��ات املحلية 
خم���س نق��اط رئي�صي��ة، تتمركز 

يف جامعت��ي فرح��ات عبا�س، ملن 
دباغ��ن، املدر�صة العليا للأ�صاتذة، 
مديري��ة اخلدم��ات اجلامعية بحي 
اخلدم��ات  ومديري��ة  املعب��ودة 

اجلامعية بحي اله�صاب.
و�رشع عدد من اجلمعيات اخلرية 
وحت��ى متعامل��ون اقت�صادي��ون، 
يف ربط الت�ص��الت مبوؤ�ص�صات 
ا�صت��راد  اأم��ل  عل��ى  اأجنبي��ة، 
اأك��ر ع��دد ممك��ن م��ن حمطات 
اأجهزة  الأك�صجن وحت��ى  تولي��د 
حت��ت  و�صعه��ا  و  املكثف��ات، 
ت���رشف املوؤ�ص�صات ال�صت�صفائية 
العمومي��ة، خا�صة بعد تقدمي وايل 
�صطيف كم��ال عبلة وعودا بتقدمي 

كامل الت�صهيلت الإدارية.
م��ن  ع��دد  اأي�ص��ا  وانطلق��ت 
املوؤ�ص�صات ال�صت�صفائية يف اإعداد 
البطاقات التقنية اخلا�صة برتكيب 
انتظ��ار ا�صترادها  املول��دات، يف 
قريب��ا ث��م تركيبه��ا لو�ص��ع حدا 

لأزمة الأك�صجن.
ك�صف��ت  منف�ص��ل،  �صي��اق  ويف 

املوؤ�ص�ص��ة العمومية ال�صت�صفائية 
ببلدية عن الكب��رة عن ت�صجيل 
كورون��ا  بفرو���س  اإ�صاب��ة   47
و�ص��ط طاقمه��ا، م��ن بينه��م 12 
طبيب��ا، 23 ممر�ص��ا �صب��ه طبي و 
12 فردا من الأ�ص��لك امل�صرتكة، 
م�ص��رة اإىل اأن جمي��ع امل�صاب��ن 
حت�صل��وا على عط��ل مر�صية، ما 
اأثر �صلب��ا على ال�صر احل�صن لأداء 
ال�صت�صفائية،  امل�صال��ح  خمتل��ف 
الإجم��ايل  الع��دد  واأن  ل�صيم��ا 
بفرو���س  امل�صاب��ن  للمر�ص��ى 

كورونا قد بلغ 80 حالة.
�صفحته��ا  يف  الإدارة  واأ�ص��ارت 
على موق��ع التوا�صل الجتماعي 
امل�صت�صف��ى  اأن  اإىل  “في�صب��وك”، 
يع��اين حاليا من نق���س فادح يف 
توف��ر م��ادة الأك�صج��ن، حي��ث 
اأكدت اأنها ا�صتفادت يف ال�صاعات 
املا�صي��ة من كمي��ة قدرها 1800 
لرت �صائ��ل فقط، يف ح��ن اأن 60 
مري�صا على الأقل يف اأم�س احلاجة 

لهذه املادة الأ�صا�صية يف العلج.

ويف م�صت�صف��ى “�رشوب اخلثر” 
م��ادة  غي��اب  ت�صب��ب  بالعلم��ة، 
الأك�صجن ب�ص��ورة منتظمة، يف 
احتجاج مرافق��ي مر�صى كورونا 
�صباح اأم�س. واأكد م�صدر م�صوؤول 
يف امل�صت�صفى اأن الأخر مل ي�صتفد 
يف ال�صاعات املا�صية من اأي كمية 
جديدة من الأك�صجن، بالرغم من 
وجود الع�رشات م��ن املر�صى يف 
حال��ة حرجة ج��دا، م�صيفا للن�رش 
اأن الأطب��اء واملمر�ص��ن ا�صطروا 
يف الأ�صبوع املا�ص��ي لل�صتنجاد 
بق��وات ال�رشطة، م��ن اأجل توزيع 
قارورات الأك�صجن على املر�صى 
املتواجدين مبختلف امل�صالح، خوفا 
م��ن ح��دوث اأي مناو�ص��ات م��ع 

املرافقن والعائلت.
وا�صتكى اأي�صا اأفراد الطاقم الطبي 
به��ذا امل�صت�صف��ى م��ن تعر�صهم 
لل�صتائم من قبل مرافقي املر�صى، 
بالرغ��م من �صعيهم ال��دوؤوب اإىل 
تقدمي العلج الأمث��ل ل�صالح كل 

امل�صابن.
                          اأحمد خليل

لقتناء 5 حمطات توليد وجتهيز�ت طبية

حم�سنون يلتزمون بتخ�سي�ص 15 مليارا لإنهاء اأزمة 
الأوك�سجني يف الربج

ك�صف، يوم اأم�س، اأع�صاء اللجنة 
يرتاأ�صها  التي  للت�صامن  الولئية 
وايل برج بوعريري��ج، عن تقدمي 
امل�صتثمرين  قب��ل  التزامات م��ن 
و اخلرين، و من��ح �صكوك على 
بيا���س للتكف��ل بدف��ع الأعب��اء 
واقتن��اء جتهيزات طبية متطورة، 
م��ن بينه��ا 5 حمط��ات لتولي��د 
الأوك�صج��ن، لتغطية احتياجات 
ال�صت�صفائية  املوؤ�ص�ص��ات  جميع 
 300 اإىل  بالإ�صاف��ة  بالولي��ة، 
قارورة و500 مكثف اأوك�صجن، 
اأي ما يعادل ما قيمته 12 اإىل 15 
ملي��ار �صنتي��م، ح�ص��ب الأ�صعار 
العاملي��ة  ال�ص��وق  يف  املتداول��ة 

والوطنية.
بوعريري��ج،  ب��رج  وايل  واأك��د، 
التن�صيقي للجنة  خلل الجتماع 
الولئي��ة للت�صام��ن، املنظم مبقر 

الولية، على ال���رشوع يف عمل 
هذه اللجنة التي مت تن�صيبها قبل 
اأيام فق��ط، لتنظيم عمليات جمع 
الترع��ات والت�صامن، تزامنا مع 
ا�صتداد موج��ة الإ�صابة بفرو�س 
كورونا وما تبعها من انعكا�صات 
على الو�صعية ال�صحية و ت�صير 
القطاع يف ه��ذه املوج��ة الثالثة، 
التي تع��د الأقوى اأين مت ت�صجيل 
ت�صبع عل��ى م�صتوى املوؤ�ص�صات 
يف  ت�صاع��ف  و  ال�صت�صفائي��ة، 
الأوك�صج��ن،  م��ادة  ا�صتعم��ال 
اإج��راءات  اتخ��اذ  ا�صتدع��ى  م��ا 
ا�صتعجالي��ة لتف��ادي الن��درة يف 
ه��ذه امل��ادة، و تهيئ��ة القط��اع و 
جتنيد م��وارده الب�رشي��ة واملادية 
للت�ص��دي للوب��اء، ف�ص��ل ع��ن 
العملي��ات  وتنظي��م  ت�صهي��ل 
وفق��ا  و�صبطه��ا  الت�صامني��ة 

للقوانن امل�صرة.
ومت تن�صيب اللجنة التي �رشعت 
حي��ث  التن�صيق��ي،  عمله��ا  يف 
متكنت من تلق��ي التزامات بدفع 
جميع تكاليف التجهيزات الطبية 
لتغطية  الأوك�صج��ن  ومولدات 
احتياج��ات الولية، اأين مت �صبط 
ح�ص��ب  املذك��ورة  الحتياج��ات 
م��ا اأك��ده ا�صماعيل ب��ن حمادي 
اأح��د اأع�ص��اء جلن��ة الت�صام��ن، 
يف ت�رشيح��ات �صحفي��ة عقب 
الجتماع التن�صيقي، بقيمة تفوق 
12 ملي��ار �صنتيم، والت��ي �صيتم 
اقتناوؤها ف��ور توفرها يف ال�صوق 
الوطنية اأو عن طريق ال�صتراد، 
م�صرا اإىل تقدمي طلبيات لقتناء 
�صيتم  اأوك�صج��ن  مكث��ف   500
جلبه��ا يف اأجل ل��ن يتعدى ثلثة 

اأ�صابيع.

واأب��دى م�صتثم��رون ا�صتعدادهم 
لتولي��د  حمط��ات   5 لقتن��اء 
يف  ال���رشوع  ومت  الأوك�صج��ن، 
الت�ص��ال باملوؤ�ص�ص��ات املمون��ة 
لقتنائه��ا يف اأج��ل ق��د يط��ول 
اإىل  بالنظ��ر  اأ�صه��ر،   3 حل��وايل 
املتزاي��د عليها  والطلب  ندرته��ا 
املخت�صن  م��ع  والتن�صيق  عامليا، 
يف ه��ذا املجال لقتن��اء حمطات 
و  الفعالي��ة  ل�صم��ان  متط��ورة 
اإب��داء  ع��ن  ف�ص��ل  دميومته��ا، 
املح�صن��ن ل�صتعداده��م لقتناء 
بعت��اد  امل�صت�صفي��ات  وتدعي��م 
الوقاية، من اأقنعة و األب�صة واقية 
والنظاف��ة،  التعقي��م  و حمالي��ل 
احتياج��ات  بتحدي��د  مطالب��ن 

القطاع لتلبيتها على الفور.
ع/ بوعبد اهلل

تد�عيات �لو�شعية �لوبائية

الوايل يدعو املتعاملني 
القت�ساديني لجتماع م�ستعجل

طل��ب وايل ولية �صكيك��دة، عقد 
اجتماع م�صتعجل ودعوة املتعاملن 
القت�صادين والفاعلن من املجتمع 
املدين لتنظيم العمليات الت�صامنية، 
اأن تك��ون امل�صاعدات ذات  مقرتحا 
طبيع��ة عيني��ة م��ن اأج��ل تف��ادي 
الجراءات الداري��ة الروتينية التي 
توؤخ��ر ال�صتف��ادة م��ن التجهيزات 
ال�رشوري��ة املطلوب��ة، موؤك��دا انه 
تدخ��ل �صخ�صي��ا م��ن اأج��ل رف��ع 
احل�صة املخ�ص�صة للولية من مادة 

الأوك�صجن الطبي.
وج��اء ذلك خ��لل اجتم��اع اللجنة 
الأمني��ة املو�صع��ة اذي نظ��م اأم�س 
بقاع��ة ق���رش الثقافة مال��ك �صبل 
خ�ص���س  اأي��ن  ال��وايل،  برئا�ص��ة 
ج��دول اأعمالها لدرا�ص��ة ومناق�صة 
الو�صعي��ة الوبائي��ة و ق��دم مدي��ر 
ال�صح��ة تقري��را رك��ز في��ه عل��ى  
احلاج��ة املا�ص��ة للأوك�صج��ن على 
املرجعية ل  امل�صت�صفي��ات  م�صتوى 
�صيما م�صت�صف��ى كوفيد19 الخوة 
�صع��د قرم���س بعا�صم��ة الولي��ة 
وال��ذي يتواجد فيه اأزي��د من 180 

مري�صا.
عل��ى  ال��وايل  �ص��دد  تدخل��ه  ويف 
اإح�صائي��ات  تق��دمي  ���رشورة  

يومي��ة  ومعلوم��ات ر�صمية حول 
الحتياجات احلقيقية لكل موؤ�ص�صة 
ا�صت�صفائي��ة من م��ادة الأوك�صجن 
الطبي، واأك��د يف ه��ذا ال�صياق اأنه 
تدخ��ل �صخ�صي��ا م��ن اأج��ل  رفع 
احل�صة املخ�ص�صة للولية من هذه 
امل��ادة احليوية، ح�ص��ب بيان مل�صالح 

الولية.
وبخ�صو�س العملي��ات الت�صامنية 
اقرتح الوايل عقد اجتماع  م�صتعجل 
القت�صادي��ن  املتعامل��ن  ودع��ا 
والفاعل��ن من املجتم��ع املدين من 
اأج��ل تنظي��م العملية ب�ص��كل جيد، 
مقرتح��ا  اأن تك��ون العانات ذات 
طبيع��ة عيني��ة م��ن اأج��ل تف��ادي 
الجراءات الداري��ة الروتينية التي 
توؤخ��ر ال�صتف��ادة م��ن التجهيزات 
ال�رشوري��ة املطلوب��ة. كم��ا طالب 
امل�صوؤول من مدي��رة الدارة املحلية 
التن�صيق م��ع مدير ال�صحة ومدراء 
لإح�صاء  ال�صت�صفائية،  املوؤ�ص�صات 
املع��دات والتجهي��زات الت��ي يت��م 
توفره��ا ب�ص��كل ا�صتعج��ايل، مع 
العمل على اإجن��اح عمليات التلقيح 
لكونها احلل الوحيد املتاح والكفيل 
للتخفي�س من خطورة الفرو�س.    
 كمال  وا�سطة 

عائالت و �شباب قدمو� من وليات جماورة

م�سطافون يخرقون قرار منع 
ال�سباحة ب�سواطئ �سكيكدة

يتواف��دون  م�صطاف��ون  ي��زال  ل 
با�صتم��رار عل��ى �صواط��يء البح��ر 
ال�صباح��ة  اأج��ل  م��ن  ب�صكيك��دة 
وال�صتجم��ام، خارق��ن بذل��ك قرار 
الغل��ق ال��ذي اأ�ص��دره وايل الولية 
الإجراءات  الفارط �صم��ن  الأ�صبوع 
جائح��ة  تف�ص��ي  ملجابه��ة  الوقائي��ة 
كورون��ا، حي��ث مل يع��د الكث��ر من 
املتوافدي��ن على البح��ر يبالون بهذا 
القرار ويرف�صون المتثال لتعليمات 

املنع يف ظل ارتفاع درجة احلرارة.
الن���رش قام��ت بجول��ة ع��ر بع�س 
ال�صواط��يء ب�صكيك��دة لر�صد مدى 
ال�صباح��ة،  ملن��ع  املواطن��ن  اح��رتام 
اجلن��ة،  ب�صواط��ئ  البداي��ة  وكان��ت 
ماركات، الع�صك��ري، وبيكيني، اأين 
لحظنا حركة ن�صط��ة على م�صتوى 
الف��رتة  يف  �صيم��ا  ل  الكورني���س 
امل�صائي��ة، بينما تخل��و ال�صواطئ من 
امل�صطافن ب�صب��ب الرقابة ال�صارمة 
مل�صال��ح الأم��ن، ورغ��م ذل��ك كن��ا 
نلحظ من حن لآخر ت�صلل اأ�صخا�س 

لل�صباحة خفية عن اأعن ال�رشطة.
ال�صواط��ئ  اإىل  رحلتن��ا  وا�صلن��ا 
ال�صخري��ة بداية م��ن �صاطيء مولو 
ال�صغ��ر، اأي��ن وجدن��ا اإقب��ال لفتا 
للمواطن��ن والعائ��لت لي���س فقط 
من اإقليم ولي��ة �صكيكدة بل وحتى 
من وليات جم��اورة كق�صنطينة، اأم 

البواقي و�صطيف وبرج بوعريريج.
 وكلم��ا تقدمنا اأكرث نح��و ال�صواطئ 
ال�صخري��ة، كلما وجدن��ا حركية يف 
الطري��ق امل��وؤدي اإليها، جتع��ل الزائر 
يعتقد اأنه��ا م�صتثناة م��ن الغلق كما 

ه��و احل��ال يف  املحج��رة، "مرامار" 
وال�صاط��ئ الكب��ر، حي��ث �صادفن��ا 
مواطنن م��ن خمتلف الأعمار وحتى 
ال�صباح��ة ب�صفة  ميار�ص��ون  عائلت 
عادي��ة. تقدمن��ا من بع���س ال�صباب 
لن�صتف���رش عنهم ع��ن �صبب جميئهم 
للبح��ر رغ��م ق��رار الغل��ق، فاأك��دوا 
اأنه��م اأتوا من اإح��دى وليات ال�رشق 
وق��د ف�صلوا اأن يق�ص��دوا ال�صواطئ 
ال�صخرية ب�صكيكدة بعد اأن �صمعوا، 
ح�صبه��م، باأنها غر حمرو�ص��ة وباأن 
ال�صباح��ة فيه��ا ممكن��ة، كم��ا ذكروا 
ميكنه��م  ول  ي�صتهويه��م  البح��ر  اأن 
تفوي��ت فر�ص��ة العطل��ة ال�صنوي��ة 
للتمتع ب��ه، متجاهلن خط��ورة وباء 
كورون��ا وحجته��م يف ذل��ك اأن مياه 
البح��ر "مطه��رة ول ميك��ن اأن تلحق 
بهم ���رشرا". اقرتبنا من عائلة وجدنا 
اأط��راف احلديث  اأفراده��ا يتجاذب��ون 
والبع�س الآخر منهمك يف ال�صباحة، 
حيث قالوا باأنهم من ولية �صطيف و 
جاءوا يف زيارة لأقاربهم ب�صكيكدة، 
الفر�ص��ة لتنظي��م زيارة  فا�صتغل��وا 
للبح��ر وال�صباح��ة في��ه، موؤكدين اأن 
اختياره��م لهذه الوجه��ة و بالتحديد 
ال�صواط��ئ ال�صخرية جاء من منطلق 
اأنها غر حمرو�صة رغ��م اأنها ممنوعة 
لل�صباحة، م�صيفن اأنهم اأخذوا كامل 
والبتعاد  املغام��رة  بعدم  احتياطاتهم 
باجت��اه  ال�ص��ر  البحر.وا�صلن��ا  ع��ن 
�صاط��ي املحجرة اأي��ن وجدنا عائلت 
باأكملها منهمك��ة يف ال�صباحة دون 

اأدنى احرتام لقرار الغلق. 
كمال وا�سطة
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�ل�سكن �لجتماعي بالطارف

الوايل يعد بالإعالن عن قوائم امل�ستفيدين 
يوما خالل 15 

ُت�ج �للقاء �لذي جمع و�لي �لطارف م�ؤخر�، بممثلين عن �لمحتجين على قر�ر �ل�سلطات �لمحلية بتاأجيل �لإعالن عن 
قائمة 1040 م�سكنا �جتماعيا بعا�سمة �ل�لية �إلى حين تح�سن �لظروف �ل�سحية، بتقديم تطمينات بن�سرها و معها ق��ئم 

�ل�سكن �لأخرى عبر 6 بلديات في �أجل ل يتعدى 15 ي�ما، �أي قبل �نق�ساء �لن�سف �لأول من �سهر �أوت.

وكان من املزمع الإفراج عن ح�صة 
1040 م�صكن��ا اجتماعي��ا مبدين��ة 
الطارف نهاي��ة الأ�صبوع الفارط، 
غري اأن املوعد تاأجل ب�صبب تدهور 
الو�صعي��ة الوبائي��ة وتزاي��د عدد 
الإ�صاب��ات بفريو���س كوفيد19، 
ال�صح��ة  عل��ى  حفاظ��ا  وذل��ك 
العمومي��ة، وه��و الق��رار الذي مل 
ي�صت�صغ��ه طالب��و ال�صك��ن الذين 
عم��دوا اإىل �ص��ل املدين��ة وغل��ق 
قبل  منافذها وخمارجه��ا،  جمي��ع 
اأن تنتقل حم��ى الإحتجاجات اإىل  
بلديات اأخرى معنية بالإعالن عن 
قوائ��م ال�صكن على غ��رار القالة، 

زريزر والذرعان.
وق��د ا�صتقبل الوايل ممثلي الولية 

اخلمي���س  بغرفتي��ه  الربمل��ان  يف 
املا�صي، حيث مت خ��الل هذا اللقاء 
ح�صب م�صادر م�صوؤولة ح�رضته، 
التط��رق اإىل ع��دد م��ن الق�صايا 
التنم��وي  ال�ص��اأن  الت��ي تخ���س 
املحل��ي والتي تت�صدره��ا م�صاألة 
قل��ق املواطنني م��ن تاأجيل موعد 
الإع��الن ع��ن قوائ��م ال�صكن اإىل 
اإ�صاف��ة اإىل ملفات  وقت لح��ق، 
اأخ��رى ذات ال�صل��ة بان�صغ��الت 
ال�صكان، على غ��رار ترميم جناح 
مب�صت�صف��ى  اجلراحي��ة  العملي��ات 
الهادي بن جديد الذي تعر�س اإىل 
حريق، ودعم خم��زون الولية من 
الأك�صج��ني حت�صبا لأي طارئ مع 

تزايد عدد الإ�صابات بكورونا.

ت�رضي��ح  يف  ال��وايل  واأعل��ن 
اخلمي���س،  املحلي��ة،  لل�صحاف��ة 
اأن��ه فر�س عل��ى روؤ�ص��اء الدوائر 
الإ���رضاع يف �صبط قوائم ال�صكن 
قبل نهاية جويلي��ة لن�رضها، حيث 
قامت 3 دوائر بذل��ك ومنها دائرة 
الط��ارف املعنية ب� 1040 م�صكنا، 
غري اأن ت�صارع الأحداث مع تف�صي 
الو�صعي��ة الوبائي��ة  واللجوء اإىل 
غل��ق ال�صواط��ئ وتعليق عدد من 
الن�صاطات التجاري��ة والرتفيهية، 
دفع��ه اإىل اتخ��اذ ق��راره بتاأجي��ل 
موعد الإفراج ع��ن القوائم حفاظا 
ج��راء  املواطن��ني  �صح��ة  عل��ى 

الحتكاك والتجمعات.
ودعا الوايل، املواطنني اإىل التحلي 

بالوعي  اأم��ام  الظروف ال�صحية 
الت��ي متر بها الولي��ة، على اأن يتم 
الإف��راج ع��ن قوائ��م ال�صكن بعد 
15 يوما خا�صة واأنها جاهزة، ولو 
اأن��ه اأكد اأن ه��ذه العملي��ة لي�صت 
يف الوق��ت  الراهن من الأولويات 
الو�صعي��ة  لتده��ور  بالنظ��ر 
الذي��ن  اأن  مو�صح��ا  ال�صحي��ة، 
يطالبون بن���رض القوائم عرب موقع 
فاي�صب��وك مل ياأخذوا يف ح�صبانهم 
وتنظيم  الطع��ون  اإي��داع  كيفي��ة 
العملي��ة بالنظ��ر لع��دد الطلبات 
الذي جت��اوز 3 اآلف، حيث ذكر اأن 
هناك اإجراءات وقائية ملَزم بها.        
                   نوري.ح

للناجحني �جلدد يف �لبكال�ريا بال��دي

تخ�سي�ص 168 مقعدا 
 بيداغوجيا للتكوين

 �سبه الطبي
اأكدت م�صالح مديرية ال�صحة 
بالوادي اأن الولية قد ا�صتفادت 
م��ن 168 مقع��دا بيداغوجي��ا 
�صبه طبي  للتكوي��ن  موجه��ا 
التخ�ص�ص��ات،  خمتل��ف  يف 
موجه��ة للنجاح��ني اجل��دد يف 
امتح��ان �صه��ادة البكالوري��ا، 
حي��ث م��ن �صاأنه��ا اأن تخفف 
العجز احلا�صل يف املوؤ�ص�صات 

ال�صت�صفائية.
الع��الم  خللي��ة  بي��ان  واأف��اد 
ملديري��ة  التابع��ة  والت�ص��ال 
الأم��ر  اأن  بال��وادي،  ال�صح��ة 
يتعل��ق ب��� 70 مقع��دا خا�ص��ا 
بتكوي��ن ممر���س يف ال�صح��ة 
ملزاول��ة  العمومي��ة موجه��ني 
الع��ايل  باملعه��د  درا�صته��م 
بولية  ال�صب��ه طبي  للتكوين 
دعما  ذل��ك  وياأت��ي  ب�صك��رة، 
ال�صت�صفائي��ة  للموؤ�ص�ص��ات 
باملمر�ص��ني لتخفيف ال�صغط 

عن املوظفني احلاليني.
الولي��ة من  ا�صتف��ادت  كم��ا 
35 من�صب��ا للتكوي��ن العايل 
حي��ث  بالقاب��الت،  اخلا���س 
�صيزاول��ن التكوي��ن باملعه��د 
الع��ايل بعناب��ة، ما م��ن �صاأنه 
�ص��د العجز يف هذا التخ�ص�س 
بالذات خا�صة اأنه يتوقع اأن يتم 
يف الأ�صهر القادمة و�صع حيز 
اخلدمة م�صت�صفى الم والطفل 
كتعوي���س  املدين��ة،  بو�ص��ط 
للموؤ�ص�ص��ة القدمية، ناهيك عن 

دور الولدة بالدوائر الأخرى.

مقع��دا   30 وخ�ص���س 
�صح��ة  لع��ون  بيداغوجي��ا 
يف  متخ�ص���س  عمومي��ة 
الأ�صع��ة، ويوج��ه الدار�ص��ون 
يف هذا الف��رع للمعهد العايل 
اإ�صافة اإىل  للتكوين بب�صكرة، 
ال�صحة  ملخربيي  منا�صب   10
العمومي��ة و10 مق�صم��ة بني 
حم���رض اأدوية و ع��ون تدليك 
طب��ي، بالإ�صاف��ة 13 من�صبا 
اجتماعي  موزعا على م�صاعد 
يف ال�صح��ة و اأخ�صائي عالج 
يف  متخ�ص���س  و  وظيف��ي 

التغذية ال�صحية.
ال�صحية  امل�صال��ح  واأ�ص��ارت 
اإىل اأن ه��ذه املنا�ص��ب املوجهة 
البكالوري��ا  �صه��ادة  حلامل��ي 
اجلدد الطاحمني لدخول املعاهد 
العلي��ا للتكوين �صب��ه الطبي 
املنت�رضة ع��رب خمتلف وليات 
البالد، حيث م��ن �صاأنها الرفع 
املوؤ�ص�ص��ات  مردودي��ة  م��ن 
ال�صحية بالوادي والتقليل من 
ن�صبة العج��ز احلا�صل يف هذا 

النوع من الإطارات.
جت��در الإ�ص��ارة اإىل اأن ولي��ة 
خ��الل  ا�صتف��ادت  ال��وادي 
املو�ص��م املا�صي م��ن اأزيد من 
166 من�صب��ا خا�صا بالتكوين 
�صب��ه الطب��ي، حي��ث ي��زاول 
امل�صتفيدون منها تكوينهم يف 

املعاهد العليا املتخ�ص�صة.
من�سر الب�سير 
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قوافل �سحية مبدا�سر دائرة اأم علي بتب�سة
 اأطلقت، نهاي��ة الأ�صبوع املا�صي، 
م�صالح بلدية �صف�صاف الو�رضى 
احلدودية بولي��ة تب�صة، بالتن�صيق 
مع  املوؤ�ص�ص��ة العمومية لل�صحة 
اجلواري��ة، عملي��ة تلقي��ح وا�صعة 
�صد فريو�س كورونا  كوفيد19-، 
م�ص��ت �ص��كان منطق��ة “ عقل��ة 
اأحم��د” احلدودي��ة، وذل��ك عل��ى 
م�صت��وى مدر�ص��ة رزايقي��ة ملني، 
به��دف تقري��ب اخلدم��ة للمواطن 

للرفع من وترية التلقيحات.
 رئي�ص��ة دائ��رة اأم عل��ي �صافي��ة 
بوخ��اري، دع��ت خ��الل اإ�رضافها 
عل��ى العملي��ة اإىل تنظي��م مث��ل 
هذه املب��ادرات وتثمينها، م�صجعة 
و�صاكرة جه��ود الأطباء والأعوان 
يف  امل�صاهم��ني  طبي��ني  ال�صب��ه 
العملية، الت��ي �صمحت بالقرتاب 
باملناطق  املواطن��ني خا�ص��ة  م��ن 
النائي��ة والبعي��دة ع��ن العيادات 
الإقن��اع  يك��ون  اأي��ن  اجلواري��ة، 
متك��ن  كم��ا  اأك��ر،  والتوعي��ة 
عل��ى  احل�ص��ول  م��ن  ال�ص��كان 
املعلومات والأجوبة الكافية حول 

ا�صتف�صاراتهم.
واأ�رضف��ت امل�صوؤولة عل��ى اإعطاء 
اإ�صارة اإنطالق قافلة طبية من مقر 
العيادة املتع��ددة اخلدمات ال�صهيد 

�صخري عثمان  ب��اأم علي، لفائدة 
مواطن��ي مناطق  برزق��ال، اأولد 
�صي عم��ر، واأولد ملول ببلدية اأم 
علي،  ويف نف�س امل�صعى،  انطلقت 
قافلة جمهزة بطاقم طبي خمت�س 
م��ن مق��ر البلدية، لفائ��دة قاطني 

املزارة بال�صف�صاف الو�رضى.
بلدي��ة  م�صال��ح  با���رضت  كم��ا 
�صف�صاف الو�رضى، عملية تعقيم 
وتطهري وا�صع��ة م�صت ال�صاحات 
العام��ة و ال�صوارع الرئي�صية ذات 

نف���س  ال�صكاني��ة، ويف  الكثاف��ة 
الإط��ار، وبهدف ���رضورة اإ�رضاك  
املنظم��ات اجلمعوي��ة و اجله��ات 
الفاعل��ة يف املجتمع املدين، قامت 
البلدي��ة بعملي��ة تطعي��م لفائ��دة 
الن�ص��اء املاكث��ات بالبي��ت، وذلك 
باملدر�ص��ة القراآني��ة، تبعتها حملة 
حت�صي�صي��ة ح��ول اأهمي��ة اللق��اح 
ومدى ���رضورة الإلتزام بالتطبيق 
الوقائي��ة  لالإج��راءات  ال�ص��ارم 
�ص��د فريو���س كورونا، م��ن اأجل 

احل��د م��ن انت�ص��ار الوب��اء وك�رض 
�صل�صلة العدوى ب��ني اأفراد الأ�رض 
والتجمعات ال�صكانية. وقد �صارك 
يف العملية الطاقم  الطبي لل�صحة 
الإ�ص��الح  وجمعي��ة  اجلواري��ة، 
الك�صاف��ة  وقدم��اء  والإر�ص��اد 
الإ�صالمية اجلزائرية “فوج الب�صري 
مكت��ب  وكذل��ك  الإبراهيم��ي”، 
لبلدية  الأحمر اجلزائ��ري  اله��الل 

�صف�صاف الو�رضى.
                                             ع.ن�سيب

للق�ساء على �لت�سربات و�ن�سد�د �لقن��ت

 م�سروع لتجديد 28 باملئة 
من �سبكات ال�سرف بب�سكرة

امل��وارد  مديري��ة  �صط��رت 
املائية لولي��ة ب�صكرة برناجما 
م��ن  جمموع��ة  لتجدي��د 
امل�صب��ات الرئي�صية و�صبكات 
ال���رضف ال�صح��ي بع��دد من 
للق�ص��اء  وذل��ك  البلدي��ات، 
عل��ى الن�ص��دادات امل�صتم��رة 
النهيارات  املياه وكذا  وتلوث 
اأ�صتفيد من  الأر�صية ح�صبم��ا 

مدير القطاع.
واأو�ص��ح امل�ص��وؤول يف حديثه 
يت�صمن  امل���رضوع  اأن  للن�رض، 
جتدي��د 28 باملئة م��ن �صبكات 
اهرتاء،  تع��رف  الت��ي  ال�رضف 
يف �صبي��ل الق�ص��اء عل��ى هذا 
ال��ذي يتك��رر م��ن  امل�ص��كل 
وق��ت لآخر، من خ��الل عملية 
جتديده��ا واإع��ادة العتبار لها 
بع��د اأن اأ�صبحت غ��ري �صاحلة 
لقدمها  بالنظ��ر  لال�صتغ��الل، 
وكونها منجزة مب��واد اإ�صمنتية 
ذات ق��درة ا�صتيعابية حمدودة 

ما يجعلها م�صدر خطر.
اأن  امل�ص��در  نف���س  واأ�ص��اف 
تو�صي��ع  ي�صم��ل  امل���رضوع 
ال�صب��كات بع��دد م��ن اأحي��اء 
البلدي��ات الت��ي مت اإح�صاوؤه��ا 

بع��د الدرا�صة امليدانية من قبل 
امل�صال��ح التقنية املخت�صة، مع 
التي  بالنقاط  القن��وات  جتديد 
ت�صه��د ت�رضبات للمي��اه، تلبية 
ملطال��ب �صكانه��ا الذين كثريا 
ما ا�صتك��وا من تده��ور بيئي 
ب�صبب اه��رتاء قنوات ال�رضف 
ال�صحي و تدف��ق املياه القذرة 
اإىل ال�صطح، اإىل جانب انت�صار 
روائح كريهة اأثرت �صلبا على 

العائالت املقيمة.
فاإن  امل�ص��وؤول  وبح�ص��ب ذات 
ياأت��ي حل��ل  تدخ��ل م�صاحل��ه 
امل�صكلة ب�صكل نهائي، لتفادي 
وقوعها جمددا م�ص��ريا اإىل اأن 
العملي��ة تتطل��ب غالف��ا ماليا 
معت��ربا وفقا للدرا�ص��ة املعدة.  
القط��اع حر�س  واأك��د مدي��ر 
الق�صاء  ال�صديد على  م�صاحله 
ال�صوداء  النق��اط  على جمي��ع 
�ص��واء تعلق الأم��ر بامل�صبات 
الرئي�صي��ة اأو ال�صب��كات،  يف 
�صبيل حت�صني اخلدمة و التكفل 
الإيجابي بان�صغالت املواطنني 
اإقلي��م  عل��ى م�صت��وى كاف��ة 

الولية.
 ع/بو�سنة 
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تقع باملقاطعة �لإد�رية علي منجلي

ال�سروع يف توزيع مفاتيح 2000 �سكن »عدل« 
حت�صل الع���رات من مكتتبي »ع��دل 2« مبوقع 2000 
وحدة »ك��ر« بالتو�صعة الغربية للمقاطعة الإدارية علي 
منجلي بق�صنطينة، على مفاتيح �صكناتهم، بعد ت�صلمهم 

قرارات ال�صتفادة من املوثقني.
و ع��رف املوقع حركية غر عادي��ة اأول اأم�س، بعد توافد 
الع���رات من املكتتبني على خمتل��ف املكاتب من اأجل 
ت�صلم مفاتيح �صكناتهم، حي��ث قاموا مبعاينة ال�صقق من 
الداخ��ل، على اأن يقوم��وا بتدوين حتفظ��ات اإن وجدت 
مبكت��ب وكالة »ع��دل« الواقع يف املوق��ع و�صط احرتام 

للربوتوكول ال�صحي.
و ح�رت الن�ر عملية ت�صليم املفاتيح لبع�س املكتتبني، 

الذين حت�صلوا موؤخرا على قرارات ال�صتفادة من طرف 
املوثق��ني املعتمدين، وهي عملي��ة كانت قد تاأخرت لدى 
البع�س ب�صبب عدم و�صول القرارات نتيجة تغير املدير 

اجلهوي ال�صابق، باملدير اجلهوي بالنيابة احلايل.
و ل ت��زال عملي��ة جتهيز الق��رارات من ط��رف املديرية 
اجلهوية و اإر�صاله��ا اإىل املوثقني املعنيني، م�صتمرة على 
اأن ت�صم��ل املكتتبني يومي��ا. وكان جل املكتتبني را�صني 
ع��ن �صكناتهم، رغم اأن البع�س منه��م حتدث عن رداءة 

الأ�صغال على م�صتوى البالط و الأبواب و النوافذ.
و تعم��د م�صوؤولو وكالة »عدل« بق�صنطينة، عدم الإبقاء 
عل��ى ال�صنابر باأماكنها داخل ال�صق��ق، تفاديا ل�رقتها 

من ط��رف غرباء، حي��ث ت�صلمها املكتتب��ون من مكتب 
اأر�ص��ي ي�صتغل خ�صي�صا لتوزيع ه��ذه الأغرا�س، فيما 
حت�صلوا عل��ى وثيقة ت�صتعمل يف ملف من اأجل تركيب 

عدادات الغاز و الكهرباء.
ويذكر اأن عملية ت�صلي��م املفاتيح يف كل مواقع »عدل«، 
و ه��ي 2000 ك��ر و 1500 ك��ر وموقع��ي املوزينة و 
الب�صاكرة و �صطر من الرتب��ة، متوا�صلة تدريجيا، حيث 
و�صع��ت وكالة »ع��دل« برناجما لكل جمم��ع �صكني، 
تفادي��ا لتواف��د كل املكتتبني دفعة واح��دة، خا�صة و اأن 

مقررات ال�صتفادة ت�صل تباعا اإىل املوثقني.
حاتم / ب

11 lحمـلـيــات

فيما تتو��صل �جلهود لإخمادها

النريان تزحف على م�ساحة وا�سعة من غابة ذراع الناقة بق�سنطينة  
احرتاق 140 هكتارا يف ظرف اأيام

وتوجهن��ا �صبيح��ة اأم���س، اإىل غاب��ة ذراع الناق��ة عرب 
منطقة املريج؛ اأي عرب اجلهة املف�صية اإىل اخلروب، حيث 
ت�صتع��ر فيه��ا النران منذ ي��وم ال�صاب��ع والع�رين من 
�صهر جويلية اجلاري، وتعود للظهور يف عدة نقاط رغم 
اإخماده��ا. وقد لحظن��ا اأن بقعا �ص��وداء �صخمة مرتتبة 
عن تفح��م الأحرا�س وبع�س ج��ذوع الأ�صجار تاأخذ يف 
الظه��ور مبج��رد التقدم �صع��ودا بعد النعط��اف ي�صارا 
عند مدخ��ل احليز ال�صكني م��ن املري��ج؛ اإذ متثل النقاط 
الت��ي مت اإخمادها يف الأيام املا�صية، لكنها ت�صر اإىل اأنها 
اأتت على الأحرا�س اأكرث م��ن احليز الغابي، رغم ال�رر 
الوا�صح على ع��دد من الأ�صجار املتفحم��ة التي مررنا 

بها. 
وا�صتوقفن��ا اأول م�صه��د للن��ران بع��د توغلن��ا حلوايل 
كيلومرت يف الطري��ق الغابي امللتوي، حيث كانت األ�صنة 
له��ب ترتاق�س يف الأحرا�س ب��ني جمموعة متباعدة من 
اأ�صج��ار ال�صنوبر يف منح��در، فاجتهن��ا �صوبها، لنجد 
خلفن��ا عن���ر درك وطني ظهر م��ن املنعطف وحتدث 
اإلينا، ثم ع��اد اإىل املركبة التي كان فيها رفقة زميلني له 
يحر�صون على تاأم��ني النقاط املحيطة بالنران املندلعة 
بق��وة يف اجلهة العلي��ا. وقد امت��دت يف وجوهنا حرارة 
لفحة مبجرد اقرتابنا من النقطة امل�صتعلة، حيث ا�صتغرق 
الأم��ر ب�صع دقائق لتاأخذ يف الرتف��اع ب�صكل حلزوين 
وبداأت متتد األ�صنتها نحو الأ�صجار، ما دفعنا اإىل الرتاجع 
اإىل اخلل��ف خوفا م��ن ا�صتعالها يف احل�صائ���س التي كنا 
نق��ف عليه��ا اأو اأن حتيط بنا، يف حني ملحن��ا بالقرب منا 

جذعا متفحما والنران م�صتعلة يف جزء منه. 
ووا�صلن��ا ال�صع��ود يف امل�صلك الغاب��ي اإىل اأن �صادفنا 
�صخ�ص��ا يرتدي بذل��ة مربي النحل ويق��ف اأمام �صيارة 
متفرج��ا على خ��ط عري�س م��ن الن��ران امل�صتعلة يف 
الأحرا���س عل��ى ال�صفة الأخ��رى من الطري��ق، وكانت 
ترتف��ع وتتقدم نحو الأ�صجار القريب��ة، حيث اأخربنا باأنه 
مل يتمك��ن من امل��رور بالقرب منها خوف��ا من اأن تلقف 
�صيارت��ه لقربه��ا الكبر من الطريق، بينم��ا لحظنا من 
خل��ف الأدخن��ة الكثيفة الت��ي �صببتها ث��الث �صاحنات 
لعنا���ر حمافظة الغابات تظهر وقد قدمت ب�رعة من 
اجلهة الأخرى ونزل منها اأعوان الغابات م�رعني ليلحق 

بهم عنا�ر الدرك الوطني. 
وا�صتعم��ل اأع��وان الغاب��ات خراطي��م املي��اه املو�صل��ة 
ب�صهاري��ج حمملة عل��ى املركبات من اأج��ل �صخ املياه 
نح��و الن��ران، حي��ث �صع��ى العون ال��ذي تق��دم اإىل 

حما�رته��ا من جهت��ني ملنعه��ا من الو�ص��ول اإىل 
الطري��ق وكان ي�صي��ح ويطلب من رفاق��ه اإرخاء 

اخلرطوم اأك��رث لي�صتطيع التقدم، ثم مع ت�صاوؤل 
امل�صاح��ة امل�صتعلة نتيجة املي��اه، اأخذ الأعوان 

يف النت�ص��ار حوله��ا وحما�رتها من جه��ات خمتلفة، 
حيث غمر املكان ب�«�صحاب��ة« بي�صاء من الأدخنة نتيجة 
ا�صتعمال املي��اه. وقد عمل الأعوان ب�رعة من اأجل منع 
النران م��ن الو�صول اإىل الأ�صجار، لك��ن ذلك مل ُيجِد 
كث��را لأن خ��ط الن��ار انق�صم وظ��ل اجلزء الث��اين منه 
م�صتع��را يف الأحرا���س يتم��دد ب�رعة نح��و الأ�صجار 

نتيجة الرياح. 

متطوعون ي�ساهمون في عملية اإخماد النيران
وتقدم��ت من املكان �صاحنة �صغ��رة حتمل برميلني من 
البنزي��ن م��ن اأجل تزوي��د ال�صاحنات الأخ��رى ملحافظة 
الغاب��ات، بينم��ا تقدمت �صيارت��ان �صياحيت��ان اأخريان، 
حي��ث قِدمت �صيدة؛ اأكدت لنا اأنها تنوي اإن�صاء موؤ�ص�صة 
خري��ة، ومعه��ا �صاب��ان قام��ا باإح�صار الع���رات من 
قارورات املياه املعدنية الباردة لالأعوان وعنا�ر الدرك 
الوطني وامل�صاركني يف العملية، بينما التقينا ب�صاب اآخر 
يغطي وجهه متاما حلماية جه��ازه التنف�صي من الأدخنة؛ 
حي��ث ذكر لنا اأن��ه ينتمي اإىل نادي من ه��واة املغامرات 
اجلبلي��ة وقد تطوع للم�صارك��ة يف عملية اإخماد النران 
م��ن اأجل حماية غاب��ة ذراع الناقة، مبدي��ا ب�صدة تاأ�صفه 

لهذه الو�صعية. 
وذكر نف�س امل�ص��در يف حديثه اإلينا اأن و�صائل مكافحة 
النران قليلة، خ�صو�صا بالن�صبة للمتطوعني، حيث ذكر 
لن��ا اأنه عاد اإىل بيته يف الثالثة �صباحا قبل يومني، ثم مل 
يجد و�صيل��ة نقل للعودة اإىل املكان م��ن اأجل امل�صاركة 
يف اإخماد النران، ما حرمه م��ن امل�صاهمة، موؤكدا وجود 
متطوع��ني اآخري��ن يف العملي��ة على م�صت��وى النقاط 

الأخرى التي تعرف ا�صتعال النران من نف�س الغابة. 
و وج��ه متطوع اآخر التقينا ب��ه يف نف�س املكان نداء اإىل 

اأجل  املواطن��ني من 
يف  امل�صاهم��ة 

اإخماد  عملي��ة 
ن  ا لن��ر ا

ع��م  د و
ن  ا عو اأ

حمافظ��ة الغاب��ات ب�صهاريج املي��اه وجمي��ع الو�صائل 
املتاحة، حيث لحظنا اأنه اأح�ر مياه ال�رب ثم حمل مع 
الأعوان رف�صا و�صاعده��م يف اإهالة الرتاب على النقاط 

التي اأخمدت، لكنه اعترب اأن جتند املتطوعني �صعيف.

طيور وجراد م�ستعل يتطاير ويو�سع رقعة الحرائق
وا�صتغ��رق تواجدنا يف النقط��ة امل�صتعرة حوايل ن�صف 
�صاع��ة، حيث متكن املتدخلون م��ن اإخمادها، كما و�صلت 
�صاحنة اإطفاء تابع��ة للحماية املدنية اإىل املكان و�صاحنة 
�صهري��ج حتم��ل ت�صمي��ة املوؤ�ص�صة العمومي��ة الولئية 
لإجن��از و�صيانة امل�صاحات اخل���راء بق�صنطينة، اإل اأننا 
بعد ذل��ك فوجئنا ب�صف��ارة الإنذار تنطل��ق من �صاحنة 
احلماي��ة املدنية واأخ��ذ جميع احلا�ري��ن يرك�صون جتاه 
�صياراته��م، كم��ا كان ع��ون الدرك الوطن��ي يطلب من 
ال�صائق��ني اإبعاد مركباتهم ويطل��ب منا املغادرة ب�رعة، 
بعد اأن متكنت األ�صن��ة اللهب يف اجلزء الثاين من النران 
التي مل تخُمد من الو�ص��ول اإىل اأغ�صان الأ�صجار. وقد 
ارتف��ع الله��ب يف غ�صون ثوان لع���رات الأمتار على 
ط��ول الأ�صجار م�صدرا اأجيجا قوي��ا ما اأدى اإىل انبعاث 

موجة هوائية لفحة، دفعتنا اإىل الفرار من املكان. 
وق��د لحظن��ا اأن الرياح كانت تدفع الن��ران لتنت�ر يف 
الأ�صج��ار ب�رعة، بينما تراجع��ت مركبات التدخل اإىل 
اخلل��ف على اجله��ة الأخرى، بينم��ا كان التخوف الأكرب 
من انتقالها اإىل ال�صفة الثانية، خ�صو�صا واأن الأع�صاب 
كان��ت ياب�صة ومالئمة لال�صتع��ال. وحتولت الغابة التي 
كن��ا ننظر اإليها قبل دقائق اإىل »حمرقة« مفتوحة تنبعث 
منها اأدخن��ة �صوداء حتم��ل معها �صظايا م��ن احل�صائ�س 
املتفحم��ة، بينما لحظنا اأن اجلراد كان يقذف بنف�صه هربا 
م��ن النران، لكن بع�صا منها كان��ت م�صتعلة وتت�صبب 
يف تو�صع النار اإىل 

الرقعة الأخرى
لن��ا  وذك��ر 
فالح منعته 
ن  ا لن��ر ا

م��ن 

الو�صول اإىل نحله، اأن بع�س الطيور تقع م�صتعلة اأي�صا 
ب�صبب الن��ران وتوؤدي اإىل انت�ص��ار احلريق يف املنطقة، 
مثلما لحظ��ه قريبه يف املنطقة اأول اأم���س، عندما وقع 
طائر ملتهب من ال�صماء وت�صبب يف اندلع حريق، بينما 
لحظنا اأ�رابا من الطيور وهي حتاول النجاة بنف�صها من 
األ�صنة اللهب العالية، دون اأن نالحظ حيوانات اأخرى. اأما 
من اجلهة الأخرى، فقد كانت �صحابة �صوداء �صخمة تربز 
م��ن خلف الغابة، حيث اأو�صح لنا عون ملحافظة الغابات 
اأن النران قد اندلعت يف املنطقة امل�صماة »املطلق«، التي 
تف�ص��ي اإىل منطق��ة الهرية، م�ص��را اإىل اأن الغابة فيها 
كثيفة و�صيكون اإخمادها �صعبا يف حال انت�صارها بقوة. 

اأغلب الأ�سجار المحترقة من ال�سنوبر والكاليتو�س
من جهته، اأكد املكل��ف بالإعالم على م�صتوى حمافظة 
الغاب��ات لولي��ة ق�صنطينة، علي زغ��رور، يف ت�ريح 
للن���ر، اأن اأول حري��ق اندل��ع ي��وم 27 جويلي��ة، حيث 
مت اإخم��اده يف الف��رتة الليلية م��ن نف�س الي��وم وت�صبب 
يف ت���رر 7 هكت��ارات م��ن الغاب��ة و71 هكت��ارا من 
الأحرا���س املتنوعة، ليندلع حريق ث��اٍن على بعد حوايل 
3 كيلومرتات م��ن الأول يف اليوم املوايل، ثم ثالث يوم 

التا�صع والع�رين من نف�س ال�صهر. 
واأ�صاف نف�س امل�ص��در اأن امل�صاح��ة الإجمالية املحرتقة 
اإىل الوقت احلايل يف غابة ذراع الناقة تقدر مبئة واأربعني 
هكتارا، من بينها 90 هكتارا من الأحرا�س و5 هكتارات 
من امل�صاح��ات املُ�صّجرة حديثا و45 هكت��ارا من الغابة، 
فيم��ا اأ�ص��ار اإىل اأن احلريق عاد اإىل ال�صتع��ال اأول اأم�س 
اجلمع��ة حوايل الواح��دة اإل الربع بعد اإخم��اده وما يزال 

م�صتمرا. 
واأ�ص��اف نف�س امل�صدر اأن اأغل��ب الأ�صجار املحرتقة من 
ال�صنوب��ر والكاليتو�س، حيث اأ�صار اإىل اأنه من ال�صعب 
ا�صتع��ادة هذه ال��رثوة الغابية، بينما اأو�ص��ح اأن ح�صيلة 
الأ�رار الناجمة عن الن��ران التي ما زالت م�صتعلة مل 

ُتعرف بعد. 
واأورد بيان لولية ق�صنطينة اأن الوايل تنقل ليلة اجلمعة 
و�صبيح��ة اأم���س، اإىل موقع احلريق ال��ذي م�س »غابتي 
املري��ج وذراع الناقة« م��ن اأجل معاين��ة الو�صع ميدانيا 
والوق��وف على م��ا مت ت�صخره لإخم��اد احلريق امل�صتعل 
ع��رب �صت��ة مواقد، حي��ث مت جتنيد الرت��ل املتنقل لولية 
ق�صنطين��ة م��ع و�صول دع��م الأرتال املتنقل��ة لوليات 
�صطيف واأم البواقي وميلة، ف�صال عن الو�صائل التابعة 
ملحافظة الغابات وبع�س املوؤ�ص�صات العمومية، فيما 
اأك��د البي��ان وجود �صت��ني �صاحنة اإطف��اء من اأجل 
التحكم يف احلريق.           روبورتاج: �سامي حباطي

تزحف �لنير�ن منذ خم�صة �أيام على 
غابة ذر�ع �لناقة بمنطقة جبل �لوح�ش 

في �أعالي مدينة ق�صنطينة، حيث �ندلعت 
عدة حر�ئق ب�صورة متتالية مت�صببة في 

خ�صائر كبيرة تجاوزت �لمئة و�أربعين 
هكتار� من �لغابات و�لأحر��ش، بينما 

ي�صعى �أعو�ن محافظة �لغابات و�لحماية 
�لمدنية و�لمتطوعون من �أع�صاء �لجمعيات 

و�لنو�دي و�لمو�طنين مدعومين بالدرك 
�لوطني و�لأرتال �لمتنقلة لثالث وليات 
�صرقية، لمحا�صرتها و�إخمادها بالعتماد 
على جميع �لو�صائل �لمتاحة رغم �صعوبة 

�لمهمة في ظل �رتفاع درجات �لحر�رة 
وحركة �لرياح �ل�صاخنة �لتي ت�صاهم في 

تمددها. 
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�لآمال معّلقة على خليف لدخول جدول �لرتتيب

الإخفاقات متوا�صلة والعداء لهولو يتطلع للنهائي
تو��سلت �إخفاقات �لم�ساركة �لجز�ئرية في �لألعاب �لأولمبية لليوم �لثامن على �لتو�لي، بعد �إق�ساء كل ممثلينا ممن �ساركو� في مناف�سات �أم�س، بد�ية 
بثنائي �ألعاب �لقوى يا�سين حتحات ولبنى بن حاجة، وكذ� �لمالكم محمد فلي�سي، �لذي ودع �لمناف�سة ب�سكل مفاجئ، ما ُيبقي �لآمال �لجز�ئرية معلقة 

على �إيمان خليف )وزن 60 كلغ(، �لمتاأهلة �إلى ربع نهائي �لم�سابقة، عقب فوزها �لجمعة �لما�سي، على �لتون�سية مريم حمر�ني.

ورغم �أن �ملعطيات كانت ت�سري �إىل ف�سل يا�سني 
حتح��ات يف �لتاأهل، ب�سبب م��ا حدث معه عند 
�لو�سول �إىل �لياب��ان، و�إلز�مه �خل�سوع للحجر 
�ل�سح��ي، بع��د �حتكاك��ه بالثنائ��ي �مل�س��اب 
بفريو���س كورونا بالل ثابت��ي وجمال �سجاتي، 
غري �أن �لبع���س كان ميني �لنف�س يف �أن يتجاوز 
�ساحب 28 ربيع��ا كل ذلك، وينجح يف �سمان 
مكانة يف �لدور ن�س��ف �لنهائي، ولكن �لأخري 
خّيب �لآمال، رغم �ملجه��ود�ت �ملبذولة، بعد �أن 
حّل خام�سا يف جمموعت��ه بتوقيت )1.46.20(، 
بعي��د� عن رقم��ه �ل�سخ�سي �ل��ذي �سجله هذ� 

�ملو�سم و�ملقدر ب) 1.44.25(.
�بن مدينة مع�سكر �لذي تاأهل �إىل ن�سف نهائي 
�أوملبياد ري��و 2016 تاأثر بحرمان��ه من �لتدرب 
لأك��ر من خم�سة �أيام، وهو ما �نعك�س بال�سلب 
على مردوده يف �سب��اق 800 مرت �أم�س، ولو �أن 
�لأخري رف���س تربير �لإخفاق مب��ا حدث له عند 
�حلل��ول باليابان، و�كتفى مبا يل��ي عرب من�سوره 
مبن�س��ة �لتو��س��ل �لجتماع��ي »فاي�سب��وك«:« 
�سك��ر� ملن �ت�سل بي و�سجعني وماز�ل كذلك، 
و�سك��ر� عل��ى �ملو�قف �لت��ي �أريتم��وين �إّياها 
ومدى �سدقك��م معي ..جز�كم �لل��ه خري�، كما 
�أ�سكر �أي�سا من �نتقدين وهذه حرية �سخ�سية، 
كنتم �لطرف �لثاين �لذي حفزين وماز�ل كذلك، 
...�له��دف كان �سيئ��ا، و�ساء �لله ث��م �لأقد�ر �أن 
يك��ون �سيء �آخر يف �آخ��ر �ملطاف...لي�س ب�سيء 
ه��نّي علّي كريا�سي، ويف �لأخ��ري �أمتنى �ل�سفاء 

�لعاج��ل لأ�سدقائ��ي �سجات��ي وثابت��ي 
ن�سي��ان  ميكنن��ي  ول  وبي��د�ين، 

مدربي عم��ار بني��دة و�لبطلة 
�لأوملبية مر�ح بنيدة، و�أمتنى 

�لتوفيق لبقية زمالئي يف 
متثيل بلدي �جلز�ئر«.

كم��ا تعر�س��ت �لع��د�ءة 
لبنى ب��ن حاجة لالإق�ساء 
ه��ي �لأخ��رى، يف �سباق 
400 م��رت حو�ج��ز، حتى 

و�إن كانت �لنتيجة متوقعة، 
عل��ى �عتب��ار �أن �ب��ن مدينة 

�ل��ورود ت�س��ارك لأول م��رة يف 
مناف�سة كربى، و�أنهت لبنى �ل�سباق 

يف �ملرك��ز �لأخري يف جمموعتها، بالنظر �إىل 
�لف��ارق �لكبري يف �مل�ستوى بينه��ا وبني بقية 
�ملت�سابق��ات، بقي��ادة �لأمريكي��ة دليلة حممد 
بطلة �أوملبياد ريو 2016 وبطلة �لعامل 2019.

بن حاج��ة �مل�سنفة 177 عاملي��ا �أدت ما عليها 
يف هذ� �ل�سب��اق، وحطمت رقمه��ا �ل�سخ�سي 
عل��ى �لأقل ب)57 ثاني��ة و18 جزء� باملائة( بعد 
�أن كان )57.39(، يف �خت�سا�س �سعب ل متلك 
فيه �جلز�ئر تقاليد كب��رية على عك�س �سباقات 

800 مرت و1500.
�إىل ذل��ك، �سي�سع��ى �لعد�ء عب��د �ملالك لهولو 
�سبيح��ة �لي��وم، لقتط��اع تاأ�سرية �مل��رور �إىل 
نهائ��ي �سباق 400 مرت حو�ج��ز، خالل �ل�سباق 

�ل��ذي �سيخو�سه يف �ملجموع��ة �لثالثة، و�لذي 
�سينطلق على �ل�ساعة 13.25 بتوقيت �جلز�ئر.

�ب��ن مدينة جيجل و�مل�سن��ف 13 عامليا، ي�سعى 
حلفظ ماء وجه �مل�سارك��ة �جلز�ئرية يف ريا�سة 
�ألع��اب �لق��وى، ول��و �أن ماأموريته ل��ن تكون 
�سهلة، يف مو�جهة �أبطال يفوقونه خربة وجتربة 
يف مثل هذه �ملو�عيد، كما �أن �أرقامه �ل�سخ�سية 

هذ� �ملو�سم، قد ت�ساعده يف هذ� �مل�سعى.

عل��ى �سعي��د �آخ��ر، تفاج��اأ �جلمي��ع 
بتوديع نائب بطل �لعامل حممد 
�ملالكمة  مناف�سات  فلي�سي 
من �ل��دور ثمن �لنهائي، 
عق��ب خ�سارت��ه �أم�س، 
بالم،  �لفيليبيني  �أمام 
 ،)0/5( �حل��كام  بقر�ر 
�ب��ن  كان  و�إن  حت��ى 
قد  بومرد��س  مدين��ة 
رب��ط ذل��ك بتعر�سه 

للظلم.
فلي�س��ي،  �إق�س��اء  وبع��د 
�جلز�ئرية معلقة  �لآمال  تبقى 
على �إميان خلي��ف )�لوزن �خلفيف( 
�ملتاأهل��ة �إىل رب��ع �لنهائ��ي، حيث مل يعد 
يف�سله��ا عن ميد�لي��ة �أوملبية �س��وى منازلة 

وحيدة.
�ل��دور  يف  �سن��ة،   22 �ساحب��ة  و�ستو�ج��ه 
رب��ع �لنهائي �ملقرر ي��وم �لثالث��اء، بد�ية من 
�ل�ساع��ة )4.35( �لإيرلندي��ة �ملخ�رضمة كيلي 
�آين هرينغت��ون )31 �سن��ة(، بطل��ة �لعامل ل�سنة 
2018 بني��و دلهي، يف منازل��ة ياأمل �جلميع �أن 
تكون خا�سة بالن�سبة لبطلتنا �بن مدينة تيارت 
خلي��ف، كونها ق��د تدخلها �لتاريخ م��ن �أو�سع 
�لأب��و�ب، كاأول مالكمة جز�ئرية تظفر مبيد�لية 
يف �لألعاب �لأوملبية، كما �أنها قد تعيد �لعتبار 
للقفاز �جلز�ئري بع��د 21 �سنة، من �لغياب عن 

من�سات �لتتويج.
�صمير. ك

�ملالكم حممد فلي�سي للن�سر

ت�صويت احلكام �صدمني وهذه اأ�صباب النك�صة
ولكن.. اأوملبية  مبيدالية  »احللبة«  توديع  • متنيت 

ملّ��ح حممد فلي�س��ي �إىل �عت��ز�ل �ملالكمة، فور 
عودت��ه لأر�س �لوط��ن قادما م��ن �ليابان، بعد 
خيبته يف �أوملبي��اد طوكيو، بتوديع �ملناف�سة من 
�لدور �لأول، م�سري� يف ح��و�ره مع �لن�رض، باأن 
�أ�سباب �لإخفاق كثرية، غري �أنه يرف�س �لتحجج 

بها.
تعد �آخر ممثل للقفاز �جلز�ئري  �

»رجال« ُيق�سى من دورة �لألعاب 
�لأوملبية طوكيو، مباذ� ت�سعر ؟

كي��ف تريدون �أن �أكون ؟، �أن��ا �أ�سعر بخيبة �أمل 
كب��رية، وينتابن��ي �لإحب��اط، عق��ب توديع��ي 
فعاليات �ألعاب طوكيو يف �لدور ثمن �لنهائي، 
عقب خ�سارتي �أمام �لفليبيني كارلو بالم، ولو 

�أن �لنتيج��ة �لنهائي��ة �سدمتن��ي، �إذ مل �أكن 
�أتوق��ع �أن ُي�سوت �حلكام ملناف�سي، لأنني 

�سجل��ت ح�سب وجهة �عتق��ادي، نقاطا 
�أكرب منه يف غالبية �جلولت.

هل ُتلمح لتعر�سك لظلم  �
حتكيمي �أم ماذ� ؟

�أج��ل، مل �أك��ن �أتوق��ع �إق�سائي، 
وعند رفع �حلكم لي��د مناف�سي 
�إ�س��ارة  �ملنازل��ة، يف  �آخ��ر  يف 
لفوزه كن��ت م�سدوما، ولكن 
ما باليد حيل��ة، وعلّي ما تقبل 
�لهزمي��ة، و�أت��رك �حلك��م مل��ن 
�ساه��دين، �إذ مل �أدخ��ر جهد�، 
�أمل��ك يف  م��ا  كل  وقدم��ت 

�سبيل �لتاأهل للدور �ملقبل.
لقد �ساهدمت ب��اأم �أعينكم، ماذ� 
حدث لزميلي حممد حومري، 
خالل �ل��دور �لأول، حيث كان 
مكت�سح��ا للمنازلة على كافة 

�مل�ستوي��ات، غ��ري �أن حكما من 
�لوليات �ملتح��دة، منح مناف�سه 

�لف��وز يف كافة �جل��ولت، تاركا 
�لت�س��اوؤلت كب��رية، ح��ول نز�هة 

�حلكام خ��الل ه��ذه �لبطول��ة، على 
�لعموم �لبكاء على �لأطالل ل يجدي 

نفعا �لآن.
�إق�ساء �جلميع يف �لأدو�ر �لأوىل،  �

مرده �إىل نق�س �لتح�سري�ت ب�سبب 
جائحة كورونا �أم ماذ� ؟

�سحيح �أن جائح��ة كورونا و�سعتنا يف ورطة، 
و�أخلط��ت ح�ساب��ات �جلميع، و�ألغ��ت ترب�سات 
كث��رية ملنتخبن��ا �لوطني كان��ت مربجمة خارج 
�لوط��ن، ولكن عن نف�سي لن �أحتجج بها، كوين 
ح�رضت لأوملبياد طوكي��و ب�سكل جيد، وكنت 

�عتالئي  ملن�س��ة �لتتوي��ج، غري �أنه �أتوقع 
ما  معي  حدث 
يك��ن  مل 

يف 

�حل�سبان، حي��ث ودعت �لبطولة يف وقت مبكر، 
ب�سبب ق��ر�ر�ت حتكيمية غريب��ة، �أما عن بقية 
زمالئي فكل له مربر�ته، حتى و�إن كان �لبع�س، 
قد �أخفق خ��الل هذه �لألع��اب �لأوملبية، ب�سبب 
�فتق��اده خلربة هذه �ملو�عيد �لك��ربى، فالأوملبياد 

ل ي�سارك فيه �سوى ريا�سيو �مل�ستوى �لعايل.
هل من �أ�سباب �أخرى لالإخفاق ؟ �

تع��ددت �لأ�سب��اب و�لنتيجة و�ح��دة... مغادرة 
�لبطولة بخف��ي حنني، فكاف��ة �ملعطيات كانت 
�سدن��ا، بد�ي��ة بنق���س حت�س��ري�ت زمالئ��ي، 
م��رور� بالقرعة �لتي مل تك��ن رحيمة بنا، حيث 
�أوقعت كافة ممثلينا يف مو�جهة �أبطال مر�سحني 
لفت��كاك �مليد�لي��ات، دون �أن نن�س��ى �ملنظومة 
�لت��ي مل تكن يف �مل�ستوى، و�أثرت ب�سكل كبري 

على �جلميع و�أكتفي بهذ�.
ماذ� عن م�ستقبلك، وهل قررت  �

�لعتز�ل ؟
م��ن �ملمك��ن ج��د� �أن �أعل��ن �عت��ز�يل ممار�سة 
�ملالكمة،...لق��د كان حلم��ي �خلروج من عامل 
»�لف��ن �لنبيل« م��ن �لب��اب �لو��سع بح�سد 
ميد�لي��ة، ولك��ن ق��در �لله ما �س��اء فعل، 
وعل��ّي �أن �أر�س��ى باملكت��وب، �ساأح��اول 
تقيي��م م�ساركت��ي �لأخ��رية، و�ساأتخ��ذ 
قر�ري بعد عودت��ي لأر�س �لوطن، ولو 
�أن كاف��ة �ملوؤ���رض�ت توح��ي مل�ساركتي 

�لأخرية.
مباذ� تريد �أن تختم �حلو�ر ؟ �

�أقدم �عتذ�ر�تي لل�سعب �جلز�ئري، �لذي 
كان ينتظ��ر منا ت�رضي��ف �لر�ية �لوطنية 
يف حمفل طوكي��و، و�أوؤكد باأننا مل ندخر 
جه��د�، ولك��ن �لأم��ور جتاوزتن��ا، وعن 
نف�س��ي �أ�سكر كل م��ن �ساندين، وخا�سة 
�أولئك �لذين بعث��و� يل بر�سائل �لت�سجيع، 
رغ��م �لإخف��اق، كم��ا يتوجب عل��ّي �سكر 
جريدتك��م �لتي ظلت خل��ف �أبطالنا يف كافة 

�ملو�عيد.
حاوره: �صمير. ك

لعب �خل�سر يو��سل تعزيز مكانته مع فياريال

مدرب بيتي�س يقاطع و�صائل الإعالم ب�صبب ماندي !
ك�سف��ت �ل�سحيفة �لإ�سبانية »ماركا«، 
�أن رحي��ل مد�فع �خل�رض عي�سى ماندي 
عن نادي ريال بيتي���س باجتاه فياريال، 
قد �أوق��ع �لن��ادي �لأندل�سي يف ورطة 
حقيقية، على �عتب��ار �أن م�سوؤويل هذ� 
�لفري��ق عاج��زون حلد �لآن، ع��ن �إيجاد 
خليف��ة ب��ذ�ت م�ستوى �سخ��رة دفاع 

�ملنتخب �لوطني.
وعرب م��درب ري��ال بيتي���س �ل�سيلي 
مانويل بيليغريني، عن غ�سبه �ل�سديد 
من �إد�رة �لنادي �لأندل�سي، ب�سبب عدم 
�لتز�مه��ا بال�ستجاب��ة ملطالب��ه وعلى 
ر�أ�سه��ا �لإبق��اء على عي�س��ى ماندي، 
م�س��رية �إىل �أن �مل��درب �لأ�سبق لريال 
مدري��د، يرف���س �حلدي��ث �إىل و�سائل 
�لتح�س��ري�ت  بد�ي��ة  من��ذ  �لإع��الم، 

�ل�سيفية لهذ� �ل�سبب بالتحديد.

وكان �لتقن��ي بيليغرين��ي م��ن �أ�س��د 
�ملعار�سني لرحيل ماندي نحو فياريال، 
وطل��ب م��ن �إد�رة ريال بيتي���س �لقيام 
مبجهود�ت مالية �إ�سافية لإقناع ماندي 
بالبق��اء ومتدي��د عق��ده، لك��ن ذلك مل 
يح��دث لتختلط �أور�ق��ه �لدفاعية، يف 
ظل عجز �لإد�رة عن �لتعاقد مع بديل، 
يك��ون يف م�ستوى تطلع��ات �ملدرب 

�ل�سابق ملان�س�سرت �سيتي �لإجنليزي.
وق��ال تقري��ر �سحيف��ة »م��اركا«، �إن 
�سك��وكا كبرية حتوم ح��ول قدرة خط 
دفاع بيتي�س �حل��ايل، على �لتناف�س يف 
�لدوري �لإ�سب��اين، خا�سة بعد رحيل 
ماندي، بدليل �أن �لفريق خ�رض مبار�تني 
وولفرهامبت��ون  �أم��ام  حت�سرييت��ني 
وديرب��ي كاونت��ي �لإجنليزي��ني عل��ى 
�لت��و�يل، خا�س��ة يف �ملو�جهة �لأخرية، 

حي��ث ظه��ر نق���س كب��ري يف و�سط 
دفاع �لن��ادي �لأندل�سي، بالنظر للفر�غ 

�لكبري �لذي تركه لعب �خل�رض.
هذ�، ويو��سل ماندي تعزيز مكانته يف 
فريقه �جلديد فياريال، بعد �أن �سارك يف 
�ملبار�ة �لتح�سريية �لثالثة على �لتو�يل 
�نتهت  و�لت��ي  �ل�سفر�ء،  للغو��س��ات 
بالتع��ادل �ل�سلب��ي م��ع ليفانت��ي، يف 
موؤ�رض �إيجاب��ي لتح�سن �لأد�ء �لدفاعي 
ملان��دي وزمالئه، بع��د �أن تلقو� خم�سة 
�أه��د�ف يف وديت��ي فالن�سي��ا و�أوملبيك 

ليون �ل�سابقتني.
وير�ه��ن مدرب فياري��ال �أوناي �إميري، 
ب�س��كل كب��ري عل��ى جن��م �خل�رض يف 
�ملو�س��م �جلدي��د، وي�سع��ى لتوظيف��ه 
ب�س��كل �أ�سا�س��ي، رغ��م توف��ره على 
�لعديد من �خليار�ت يف و�سط �لدفاع، 

على غر�ر ر�وؤول �ألبيول �لنجم �ل�سابق 
لريال مدري��د و�ل��دويل �لإ�سباين باو 
توري���س، و�ل��دويل �لأرجنتيني خو�ن 

فويت.
�صمير. ك

ير�ه �لنجم �لأول يف ناديه تفينتي

مدرب هولندي يدعو زروقي لتحمل م�صوؤولياته القيادية
دع��ا �مل��درب �لهولندي يان ف��ان �ستا، 
لعب �خل�رض ر�م��ز زروقي �إىل حتمل 
م�سوؤولياته �لقيادية م��ع ناديه تفينتي 
�أن�سخي��دة، لأن��ه �أ�سبح �لنج��م �لأول 
للفريق حالي��ا، خا�سة بع��د �لثقة �لتي 
�كت�سبها بعد حتول��ه �إىل لعب دويل، 
و��سف��ا �إي��اه بالالعب �حلا�س��م و�ملهم 
لنادي��ه، خا�س��ة م��ع ع��دم ��ستق��د�م 
تفينت��ي �أي �أ�سم��اء ثقيلة، خالل �سوق 

�لتحويالت �حلالية.
ويتو�جد زروق��ي يف فورمة عالية يف 
فرتة �لتح�سري�ت �ل�سيفية، حيث كان 
ق��د تاألق ب�س��كل لف��ت يف �ملباريات 
�لودي��ة، م�سج��ال �أربعة �أه��د�ف، رغم 
من�سب��ه كالعب خط و�س��ط مكلف 

بال�سق �لدفاعي.
و�إىل جان��ب �أدو�ره �لهجومية �لكبرية، 
�أظهر زروقي ن�سجا كرويا كبري�، منذ 
�ن�سمام��ه �إىل �ملنتخ��ب �لوطني �سهر 
مار�س �ملا�سي، مما رفع من قيمته د�خل 
�أ�سو�ر �لنادي �لهولن��دي، وحتى على 
م�ست��وى �س��وق �لنتق��الت، �إذ� بات 
مطلوبا من عدة فرق، لعل �أخرها نادي 
توتنهام �لجنليزي، غري �أن ر�ميز ف�سل 
�ل�ستمر�ر يف هولند�، لأنه ل يود حرق 

�ملر�حل.
وحتدث �ملدرب �ل�سابق لنادي تفينتي، 
�ل��ذي يعمل حمل��ال تلفزيونيا يف قناة 
»�آر ت��ي يف �أو�ست �سب��ور«، عن �لنجم 
زروق��ي و�أدو�ره �جلدي��دة يف �لفريق، 

وقال: »لق��د ك�سب ر�مي��ز ثقة كبرية، 
منذ �أن �أ�سب��ح لعبا دوليا مع منتخب 
بلده �جلز�ئ��ر، عليه �لآن �أن يرفع �سقف 
طموحاته عاليا، لأنه �أ�سبح لعبا مهما 

وحا�سما يف نادي تفينتي«.
وتابع ي��ان فان �ستا حديث��ه عن خريج 
�أكادميية نادي �أجاك�س �أم�سرتد�م: »يجب 
�أن يلع��ب �لآن بقوة �أك��رب«، يف �إ�سارة 
�إىل ���رضورة تغي��ريه لطريق��ة لعبه، 
ومزجها ببع�س �لق��وة، لكونه ين�سط 
يف من�س��ب و�سط �ملي��د�ن �لدفاعي، 
رغم �أن مدرب تفينتي وظفه يف مركز 
متقدم نوعا ما يف خط �لو�سط، خالل 

�لوديات �ملا�سية.
�صمير. ك

�لف�سل موؤجل حلني تقدمي �إفادة مر�قب �لأمن

ق�صم النزاهة ي�صقط و�صف »العن�صرية« عن 
حادثة ملعب عني مليلة

من  وجه  و�لتي  �لكوكي،  نبيل  �لتون�سي  �لتقني  �سطيف،  وفاق  مدرب  »تظلمات«  ق�سية  في  �لف�سل  للفاف،  �لتابع  �لنز�هة  ق�سم  �أرجاأ 
�أقو�ل �لطرفين �لمبا�سرين في هذه �لق�سية،  �إلى  خاللها �تهامات مبا�سرة لرئي�س جمعية عين مليلة �سد�د بن �سيد، رغم �ل�ستماع 
لأن �لمعطيات �لأولية لم تو�سح �لروؤية �أكثر ب�ساأن �لوقائع �لحقيقية للحادثة، على �أن يكون رئي�س ر�بطة خن�سلة �لولئية �لهادي 
عمر�ن بمثابة »�لحكم« في هذ� �لملف، لأن �سهادته �ستكون بمثابة »�لفي�سل«، على �عتبار �أنه كان مكلفا بمتابعة �لجانب �لتنظيمي 

للمقابلة، بعد تعيينه كمر�قب لالأمن، رفقة محافظ �لمبار�ة �سوقي بوخالفة، رئي�س ر�بطة باتنة �لجهوية.

هذ� ما ك�سف عن��ه للن�رض م�سدر جد 
مقرب م��ن �لفاف، و�ل��ذي �أو�سح يف 
�سي��اق مت�سل، باأن ق�س��م �لنز�هة كان 
قد ��ستم��ع يف جل�سته لي��وم �لأربعاء 
�لف��ارط، لكل من رئي���س جمعية عني 
مليل��ة �سد�د ب��ن �سيد، وك��ذ� مدرب 
وف��اق �سطيف نبيل �لكوك��ي، �إ�سافة 
�إىل حماف��ظ �للق��اء �سوق��ي بوخالفة، 
بينما تعذر عل��ى مر�قب �لأمن �لهادي 
عم��ر�ن �حل�س��ور، �لأم��ر �ل��ذي �أبقى 
� ح�س��ب م�سدرن��ا � �لغمو���س قائما 
ب�ساأن هذ� �ملل��ف، ولو �أن رئي�س �لق�سم 
� ي�ستطرد ذ�ت �مل�سدر � طالب �لتقني 
�لتون�س��ي �لكوك��ي ب���رضورة �إعطاء 
�س��ورة و��سحة حول وقائ��ع �حلادثة، 
�سيم��ا �لعب��ار�ت �لتي وجه��ت له من 
طرف �أح��د �لأ�سخا�س عل��ى م�ستوى 
تغي��ري  حج��ر�ت  �إىل  �مل��وؤدي  �لنف��ق 
�ملالب�س، وهو ما جع��ل مدرب »�لن�رض 
�لأ�س��ود« ي���رضد �لوقائ��ع، �لأمر �لذي 
�أ�سق��ط تهمة »�لعن�رضي��ة« مبدئيا من 
�لت��ي  ه��ذه �لق�سي��ة، لأن �لعب��ار�ت 
هوج��م به��ا �لكوك��ي كان��ت � ح�سب 
م�سدرنا � جارحة، لكنها مل تبلغ درجة 

»�لعن�رضية«، وميك��ن �إدر�جها يف خانة 
»�لتمييز« بني �لتون�سيني و�جلز�ئريني.

و�أ�سار م�سدر �لن�رض يف ذ�ت �ل�سدد، 
�إىل �أن �لكوك��ي ح�رض مبفرده �إىل ق�سم 
�لنز�هة، دون �أن يكون مرفوقا باأي ممثل 
عن �إد�رة وفاق �سطيف، رغم �ن �لهيئة 
�لو�سية ��ستدعت رئي�س �لنادي، على 
خلفية �لبيان �ل��ذي مت �إ�سد�ره ون�رضه 
ع��رب �ل�سفح��ة �لر�سمي��ة بخ�سو�س 

ه��ذه �حلادث��ة، يف �لوقت �ل��ذي مت�سك 
في��ه �مل��درب �لتون�س��ي مب��ا كان ق��د 
�أدىل ب��ه لو�سائ��ل �لإع��الم مبا���رضة 
بع��د �ملقابل��ة، وذلك بتوجيه��ه �أ�سابع 
�لإته��ام ل�سخ���س رئي���س »ل�س��ام« 
ب��ن �سيد، بينما ج��دد �لرجل �لأول يف 
�إد�رة �جلمعي��ة، تفني��د �لأفع��ال �لت��ي 
ن�سبت �إليه، و�أكد على �أنه مل يلتق بتاتا 
بالتقني �لتون�س��ي يف �مللعب، و�أنني � 

كما قال � » م�ستعد ملو�جهة هذ� �ملدرب 
يف جل�سة خا�سة، لأنني مل �أكن حا�رض� 
يف حميط حجر�ت تغيري �ملالب�س عند 
�حلادثة، وقد تفاج��اأت لالتهامات �لتي 
وجهها يل �لكوكي بعد نهاية �ملبار�ة«.

عل��ى �سعي��د �آخ��ر، ك�س��ف م�س��در 
�لن���رض باأن ق�سم �لنز�ه��ة �أبطل مبدئيا 
مفع��ول �لق�سية �لتي فجره��ا �لناطق 
�لر�سمي ل��ود�د تلم�سان ر�سيد ملياين 
بعد �لت�رضيح��ات »�لنارية« �لتي كان 
ق��د �أدىل بها عق��ب مقابل��ة فريقه مع 
�ل�سي��ف �رضي��ع غيلي��ز�ن، يف �إط��ار 
�جلول��ة 31 م��ن �لبطول��ة، لأن �ملعني 
بالأمر كان يف جل�سة �لأربعاء �ملا�سي، 
قد ح�رض وبحوزت��ه تقرير� ر�سميا من 
�إد�رة �ل��ود�د، وب��رر موقف��ه بت�سجيل 
�سوت��ي ملكاملة هاتفية ب��ني �سخ�سني 
جمهول��ني، وعلي��ه فقد طل��ب �لق�سم 
من م�سري »�لزيانيني« �إحالة �مللف على 
�لهيئة  باعتباره��ا  �لق�سائية،  �جله��ات 
�ملخ��ول لها قانونا �لتحري يف مثل هذه 
�لق�ساي��ا، على �أن يت��م �لنظر يف �مللف 

يف �سقه �لريا�سي بعد ف�سل �لعد�لة.
�س / فرطــا�س

��ستجابة لتو�سيات وم�ساعي �ل�سلطات 

حملة تلقيح وا�صعة ملوظفي وعمال الفاف

م�ست  و�لتي  كورونا،  فريو�س  �سد  و��سعة  تلقيح  عملية  �لقدم،  لكرة  �جلز�ئرية  �لحتادية  با�سرت 
خمتلف عمالها وموظفيها، حتت �إ�سر�ف �للجنة �لطبية �لفيدر�لية.

و��ستجابت �لفاف بقيادة �سرف �لدين عمارة، للحملة �لتي دعت �إليها �ل�سلطات �لعمومية، وعلى ر�أ�سها 
وز�رة �ل�سحة، ب�سرورة تلقي �لغالبية �لق�سوى للجز�ئريني للقاح للحد من �نت�سار فريو�س كورونا، 

�لذي �أثار �ملخاوف موؤخر�، بعد �لقفزة �لقيا�سية يف عدد �لإ�سابات.
و�أو�سحت �لفاف يف بيان ن�سرته �سبيحة �أم�س على موقعها �لر�سمي، باأن عملية �لتلقيح، �لتي �نطلقت 
د�مارجي  �لدكتور  قيادة  حتت  مو�سى،  ب�سيدي  �لوطنية  �ملنتخبات  حت�سري  مبركز  �ملا�سي  �لثالثاء 
لتم�س  �ملقبلني،  و�لثالثاء  �لأحد  يومي  �ستتو��سل  دباغني،  ملني  حممد  مل�ست�سفى  �لطبي  و�لفريق 
جميع عمال �لفاف، بعد �أن م�ست يف مرحلتها �لأوىل عديد �لإطار�ت، ويف مقدمتهم رئي�س �لر�بطة 
عامر  �لفني  �ملدير  رفقة  �لتطعيم،  يتلقى  وهو  �ل�سور  �أظهرته  �لذي  مدو�ر،  �لكرمي  عبد  �ملحرتفة 

�سفيق وخمتلف �ملوظفني مببنى د�يل �بر�هيم.
�لتلقيح  �إليه ممن مل يتلقو�  �ملنتمني  �ملا�سي، قد طالب كل  �لفيدر�يل �ملنعقد �خلمي�س  وكان �ملكتب 

حلد �لآن، ب�سرورة �ل�ستجابة للحملة �لوطنية، خا�سة و�أن ذلك كفيل بت�سجيع �لفئة �ملرتددة.
علما و�أن رئي�س �لفاف �سرف �لدين عمارة، كان من �أو�ئل �ل�سخ�سيات �لريا�سية �لتي قامت بالتلقيح، 

خا�سة و�أن ذلك بات �سروريا من �أجل ت�سهيل �سفرياته. 
�سارمة  تعليمات  �أي�سا،  �لر�سمي  موقعها  على  ر�سمي  بيان  عرب  �أيام  قبل  �لفاف  وجهت  ذلك،  �إىل 
�لثالثة،  �ملوجة  بعد  و�حلذر،  �حليطة  توخي  ب�سرورة  �جلز�ئرية،  �لقدم  كرة  حميط  يف  للفاعلني 
�لقيام  بينها  من  كورونا،  فريو�س  ملجابهة  �لالزمة  و�لإجر�ء�ت  �لتد�بري  باتخاذ  �جلميع  مطالبة 
على  �إلز�مية  �ستكون  �لعملية  باأن  ت�سري  �ملعطيات  كافة  �أن  ولو  ممكن،  وقت  �أقرب  يف  بالتلقيح 
�لالعبني و�ملدربني و�مل�سريين بد�ية من بطولة �ملو�سم �ملقبل، خا�سة بعد جناح �لعملية على �مل�ستوى 
�لأوروبي، �أين �أ�سهمت يف �نخفا�س معدل �إ�سابات �لريا�سيني، كما �سمحت ملختف �لهيئات بالرتخي�س 
» �لفرن�سية، يف �نتظار تو�جد �جلماهري يف   2 �ملباريات، كما يحدث �لآن يف »�لليغ  لالأن�سار بح�سور 

لقاء�ت »�لليغا« و«�لربميرليغ« و«�لكالت�سيو« و«�لبوند�سليغا«، ولكن �سريطة تقدمي دفرت �سحي.
�صمير. ك

معجب به وير�ه خيار� ر�ئعا لنادي �جلنوب

ال�صينغايل نيانغ يطالب مار�صيليا 
بالتعاقد مع فرحات

مل ُيخف �لدويل �ل�سينغايل �ل�سابق مامادو 
نيانغ، �إعجابه �ل�سديد مبوؤهالت لعب 
حيث  فرحات،  �لدين  زين  �خل�سر 
مار�سيليا  �ل�سابق  ناديه  �إد�رة  طالب 
قبل  معه،  �لتعاقد  يف  بالإ�سر�ع 
عن  �أبانت  �أخرى،  نو�د  من  خطفه 

رغبتها �أي�سا يف �سمه.
�حتاد  لعب  نيانغ،  وو�سف 
باملهاجم  �لأ�سبق  �لعا�سمة 
و�لأن�سب  �لأول،  وباخليار  �ملمتاز 
لدى  �ملطلوبني  لالعبني  بالن�سبة 
جنم  ون�سر  �لفرن�سي،  �جلنوب  نادي 
ح�سابه  على  تغريدة  �ل�سابق  مار�سيليا 
�لجتماعي  �لتو��سل  موقع  يف  �لر�سمي 
تربط  �لتي  �لأخبار  على  تعليقا  »تويرت«، 
فرحات،  �لدين  زين  نيم  بالعب  مار�سيليا  نادي 
حيث كتب جنم »�لتري�نغا« �لأ�سبق: »زين �لدين فرحات لعب ممتاز.. وقريبا يف 

�أوملبيك مار�سيليا �أمتنى ذلك، على كل حال هو خياري �لأول«.
جنوم  �أبرز  من  كو�حد  �ملُ�سنف  فرحات،  باإمكانات  �ملعجبني  �أ�سد  من  نيانغ  ويعترب 

�لدوري �لفرن�سي، بو�سفه �أحد �أف�سل �سانعي �للعب يف »�لليغ 1«.
مدينة  �بن  �أن  �إل  �لهبوط،  تفادي  �أجل  من  �ملا�سي  �ملو�سم  لعب  نيم  فريقه  �أن  ورغم 
�لإعالم  و�سائل  من  و��سعة  �إ�سادة  حمل  جعلته  كبرية،  م�ستويات  قدم  �منايل  برج 

�لفرن�سية و�ملحللني و�جلماهري.
�فتتاحها،  منذ  �لفرن�سية  �لنتقالت  �سوق  �أخبار  فرحات  ت�سدر  معلوم،  هو  وكما 
بوجوده على »ر�د�ر« �لعديد من �لأندية، على غر�ر �أوملبيك مار�سيليا و�سانت �إيتيان 
و�سرت��سبورغ وبري�ست، �إىل جانب نادي رينجرز �ل�سكتلندي، لكنه مل يتو�سل حلد 
�لآن لأي �تفاق، وربطت م�سادر �إعالمية ذلك باملطالب �ملالية �لكبرية لإد�رة نادي 

نيم، رغم تبقي عام و�حد فقط يف عقد �لدويل �جلز�ئري.
�لفرن�سي،  �لنادي  �أن ي�سارك يف مباريات  ويتدرب فرحات حاليا مع نادي نيم، دون 
من �أجل �حلفاظ على جاهزيته �لبدنية و�لفنية، قبل �لتو�سل لتفاق مع ناد جديد 
على  �خل�سر،  لعب  كثري�  �أقلقت  �لتي  �لو�سعية  وهي  �ملقبلة،  �لقليلة  �لأيام  خالل 

�عتبار �أنه كان يف�سل ح�سم وجهته مبكر� من �أجل �لرتكيز مع فريقه �جلديد.
�صمير. ك

 بن رحمة ي�صتعيد ذكرياته 
مع برينتفورد

بن  �سعيد  �لوطني  �ملنتخب  لعب  ��ستعاد 
�لجنليزي،  هام  وي�ست  مهاجم  رحمة، 

برينتفورد،  �ل�سابق  فريقه  مع  ذكرياته 
لهذ�  �لكبري  و�متنانه  حبه  �أبدى  حيث 

 ،2018 �سيف  يف  �إليه  �ن�سم  �لذي  �لنادي، 
 1.7 مقابل  �لفرن�سي،  ني�س  من  قادما 

نحو  وجهته  يغري  �أن  قبل  �أورو،  مليون 
وي�ست هام يف 2020.

ويف حو�ر مع �ملوقع �لر�سمي لو�ست هام، 
قبل مبار�ة �لفريقني �لودية، مل يتو�ن 

بن رحمة يف �لتاأكيد على �أن برينتفورد 
بقوله:«  م�سيفا  �سيء،  كل  منحه 

بالربوز،  يل  �سمح  �سر�حة  برينتفورد، 
و�لتاألق رغم �أنني حملت �ألو�نه ملدة �سنتني 

ل غري. لذلك، �أنا �سعيد جد�«.
و�أردف �لدويل �جلز�ئري يقول:« برينتفورد 

هو �لنادي �لذي �ساعدين وجعلني �أتطور. �إنه 
مثل عائلتي ولن �أن�سى ذلك«.

كما تطرق بن رحمة �إىل �لدعم �ملعنوي، �لذي حظي به من فريقه �ل�سابق عندما 
مباأ�ساة  مررت  عندما  حتى  �لكثري،  يل  قدم  �لفريق  هذ�  قال:«  حيث  و�لده  تويف 
وفاة و�لدي، من خالل منحي  �حلرية بخ�سو�س عودتي ومل يجربوين على �لعودة 

�سريعا لالن�سمام �إىل �ملجموعة«.
برينتفورد  مع  مبار�ة   94 يف  �سارك  �سنة،   25 �لعمر  من  �لبالغ  رحمة  بن  و�أن  علما 

مبختلف �ملناف�سات، �سجل خاللها 30 هدفا و�سنع 27 هدفا.                           م ـ مداني

الطائي ال�صعودي يريد �صعيود
دخل �سانع �ألعاب �سباب بلوزد�د �أمري �سعيود، د�ئرة �هتمام نادي �لطائي �ل�سعودي 
ل�سمه �إىل �سفوفه، حيث تقدم بعر�س لإد�رة �أبناء �لعقيبة بقيمة مليون دولر، 
يف  �سرع  �لطائي  �أن  م�سيفة  �ل�سعودية،  »�لريا�سية«  �سحيفة  عنه  ك�سفت  ما  وفق 
�لتفاو�س مع �إد�رة �ل�سباب قبل 10 �أيام خلت، بعيد� عن �لأ�سو�ء، لكن دون �لتو�سل 

لأي �تفاق.
و�لقطري  �مل�سري  �لدوريني  من  �أخرى  عرو�سا  �سعيود  ميلك  ذلك،  مع  وباملو�ز�ة 
د�ونز  �سن  ماميلودي  نادي  من  وكذ� 
رغبته  جدد  �لذي  �إفريقي،  �جلنوب 
بعد  خدماته،  من  �ل�ستفادة  يف 
جولتها  يف  �ملفاو�سات  تعثـرت  �أن 

�لأوىل.
قاملة  �بن  �أن  بالذكر،  جدير   
�سنة،   30 �لعمر  من  �لبالغ 
عدة  خا�س  �أن  له  �سبق 
�أهمها،  �لوطن  خارج  جتارب 
و�لإ�سماعيلي  �لأهلي  مع 
ثم  �لكويتي  �لعربي  �مل�سريني، 
عن  ناهيك  �لتون�سي،  �ل�سفاق�سي 

مغامرة يف �لدوري �لبلغاري.
م ـ مداني
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�صّكل �لفوز �لثمين �لذي حققه �صباب بلوزد�د �أول �أم�س، على ح�صاب �صبيبة �لقبائل، في �إطار ت�صوية رزنامة �لر�بطة �لمحترفة، �أحد �أهم �لمنعرجات »�لفا�صلة« في م�صير 
�للقب وكذ� تاأ�صير�ت �لتمثيل �لجز�ئري على �ل�صعيد �لقاري، خا�صة و�أنه تز�من و�صدور قر�ر �لمكتب �لفيدر�لي، �لقا�صي باعتماد �لو�صعية �لتي �صيكون عليها �صلم ترتيب 
�لبطولة بتاريخ 10 �أوت، كمعيار للف�صل في �أمر �لتذ�كر �لإفريقية، مما جعل �ل�صورة تت�صح بن�صبة كبيرة جد�، باقتطاع �أبناء »�لعقيبة« �أولى تاأ�صير�ت �لم�صاركة للمرة 

�لثانية تو�ليا في دوري �لأبطال، مع بقاء �صبيبة �ل�صاورة ووفاق �صطيف على بعد خطوة و�حدة من حجز مقعد قاري، لكن باأف�صلية ترجح كفة »ن�صور �لجنوب« على 
»�لن�صر �لأ�صود« في ت�صجيل �لتو�جد في دوري �لأبطال، و«�صيناريو« �لكتفاء بكاأ�س �لكاف، قد يتكرر لل�صنة �لثانية على �لتو�لي مع »�ل�صطايفية« وبح�صابات �لمعامل وفارق 

�لأهد�ف، في حين �صتبقى �لتذكرة �لر�بعة، محل �صر�ع بين من�صطي نهائي كاأ�س �لر�بطة �صبيبة �لقبائل ونجم مقرة.

و���رب �صباب بل��وزداد ع��دة ع�صافري 
بحج��ر واح��د عند جت��اوزه عقب��ة �صبيبة 
القبائ��ل، الأن ه��ذا االنت�ص��ار مكن��ه من 
تعزيز مرك��زه الريادي، وتعمي��ق الفارق 
ال��ذي يف�صله عن اأق��رب املالحقني اإىل 7 
نقاط، قبل 4 جوالت م��ن نهاية امل�صوار، 
وه��و هام�ش من��اورة ي�ص��ع ال�صباب يف 
اأف�ص��ل رواق العتالء املن�ص��ة، وبالتايل 
املحافظة على تاجه للمو�صم الثاين تواليا، 
واملعطي��ات الراهنة تبقي��ه بحاجة على 6 
نقاط يف اللقاءات املتبقية لرت�صيم التتويج 
باللقب، مهما كانت نتائج باقي املالحقني، 
وجت�صيد هذا املطلب مير عرب اإحراز فوزين، 
ول��و اأن ما تبقى م��ن الرزنام��ة يت�صمن 
ورفاق��ه،  ل�صعي��ود  »حا�صم��ة«  لق��اءات 
انطالق��ا من ال�صفري��ة املحفوفة باملخاطر 
اإىل ب�صار ملالقاة �صبيب��ة ال�صاورة، مرورا 
»الكال�صيكو«  بطاب��ع  مقابلتني  بتن�صيط 
م��ع كل م��ن مولودي��ة واحت��اد اجلزائ��ر، 
و�ص��وال اإىل ا�صتقبال احتاد ب�صكرة، الذي 

ي�صارع من اأجل تفادي ال�صقوط.
الو�صعية الراهنة لقمة هرم الرتتيب، متنح 
اأف�صلية كبرية ل�صباب بلوزداد يف معانقة 
ت��اج درع البطول��ة، وبالت��ايل البقاء وفيا 
لواحدة م��ن »تقاليد« ه��ذا الفريق، وذلك 
بع��دم تفريطه يف لقب ملو�صمني متتاليني، 
يف كل منا�صب��ة يعتلي فيها املن�صة، وهذا 
االأم��ر اأ�صبح قابل للتج�صيد ميدانيا للمرة 
الرابع��ة يف تاري��خ الن��ادي، بع��د االجناز 
املحقق يف �صنتي 1965 و1966، ملا اأحرز 
ال�صب��اب احتفظ ال�صب��اب بلقب البطولة 
ملو�صم��ني، ث��م تك��رر بع��د ذل��ك �صنتي 
الفري��ق  1969 و1970، ليغي��ب بعده��ا 
ع��ن قائم��ة االأبطال ملدة ثالث��ة عقود من 
الزم��ن، وعودت��ه اإىل الواجه��ة كانت مع 
بداي��ة االألفية اجلارية، باح��رازه اللقب يف 
�صنت��ي 2000 و2001، ويبق��ى االإجن��از 
الراب��ع بنف�ش »الديناميكي��ة« على بعد 6 
نق��اط فقط، رغم اأن ه��ذا احللم كان اأ�صبه 
باملعج��زة، الأن اأبن��اء »العقيب��ة« كانوا قد 
اأنهوا الن�صف االأول من املو�صم احلايل يف 
املركز الراب��ع بر�صيد 33 نقطة، متاأخرين 
ب 9 نق��اط عن بط��ل » مرحل��ة الذهاب 
وف��اق �صطي��ف، لك��ن املوازي��ن انقلبت 
راأ�ص��ا على عقب، بعدم��ا اأح�صن ال�صباب 
اال�صتثمار جي��دا يف تراجع »ال�صطايفية«، 
وحّول تاأخره يف النقاط اإىل فارق اأف�صلية 

كهام�ش مناورة له.
من ه��ذا املنطل��ق، وعمال بق��رار املكتب 
الفي��درايل ف��اإن �صب��اب بل��وزداد �صمن 
ب�صف��ة ر�صمي��ة امل�صارك��ة يف الن�صخ��ة 
القادم��ة م��ن دوري اأبط��ال اإفريقيا، وهي 
املناف�ص��ة التي �صيك��ون معفيا من دورها 
التمهي��دي، بحكم اأن��ه كان ق��د بلغ ربع 
النهائ��ي يف الطبع��ة االأخ��رية، وما مكن 
ال�صب��اب م��ن ك�ص��ب الرهان مبك��را هو 
اإقدام الرابطة املحرتفة على ا�صتغالل هذه 
الفرتة لربجمة اللق��اءات املتاأخرة، واإعطاء 
االأولوي��ة لت�صوية الرزنام��ة، والو�صعية 
الراهنة، ت�صع �صباب بلوزداد يف ال�صدارة 
مبعامل 2،02، وحت��ى يف حال انهزامه يف 
اجلول��ة 35 بب�صار، ف��اإن ه��ذا املعامل لن 
يزيحه من الريادة، رغم اأنه �صيتقل�ش اإىل 

.1،97

 انت�سار واحد يف�سل ال�ساورة
 عن املناف�سة الأغلى

تبق��ى �صبيبة ال�صاورة بحاج��ة اإىل انت�صار 
داخ��ل الدي��ار لرت�صي��م حجزه��ا التاأ�صرية 
الثانية للتمثيل اجلزائري يف مناف�صة دوري 
االأبط��ال، كونه��ا تت�ص��اوى يف الر�صي��د 
النقطي م��ع وفاق �صطيف، لك��ن اأف�صلية 
املواجه��ات املبا���رة، ترجح كف��ة »ن�صور 
اجلن��وب« وفقا ملا ه��و من�صو�ش عليه يف 
امل��ادة 80 من القوانني العامة للفاف، وعليه 
ف��اإن �صمان �صبيبة ال�صاورة ظهورها لثاين 
مرة يف دوري االأبطال مير عرب �رط وحيد 
واأ�صا�ص��ي، يتمثل يف الف��وز على ال�صيف 
�صب��اب بلوزداد يف اجلول��ة 35، لالإطمئنان 
عل��ى التواج��د يف مرك��ز الو�صاف��ة عند 

�صبط الرتتيب ليوم 10 اأوت.
بامل��وازاة م��ع ذل��ك ف��اإن ه��ذه احل�صابات 

تنعك���ش بال�صل��ب عل��ى و�صعي��ة وفاق 
�صطي��ف ومكانت��ه يف امل�صه��د الك��روي 
االإفريق��ي املو�صم املقب��ل، الأن الفريق الذي 
كان م��ن اأك��رب املر�صح��ني للتتوي��ج بلقب 
البطولة دفع »فات��ورة« �صقوطه احلر غاليا، 
وع��دم قدرت��ه على تذوق طع��م الفوز يف 
اآخر 5 جوالت كلف��ه التنازل عن ال�صدارة 
ث��م الو�صاف��ة، والو�صعي��ة الراهنة جتعل 
»الن�ر االأ�ص��ود« مرغما على انتظار هدية 
من بل��وزداد، تتمث��ل يف »فرمل��ة« �صبيبة 
ال�صاورة بب�صار، لك�صب رهان امل�صاركة يف 
دوري اأبط��ال اإفريقيا، وبالتايل جتنب نف�ش 
»�صيناريو« املو�صم املا�صي، ملا خ�ر الوفاق 
املعرك��ة بح�صابات املعامل الرتجيحي، واإال 
فاإن م�ص��ريه �صيكون االكتف��اء بامل�صاركة 
يف كاأ�ش ال��كاف، على اعتبار اأن املعطيات 
االأولي��ة تر�صحه للت�ص��اوي يف املعامل مع 

�صبيب��ة ال�ص��اورة مبع��دل 1،86 نقطة لكل 
مقابل��ة، �ريطة جن��اح كل فريق يف اإحراز 

الفوز يف اجلولة 35.

القبائل ومقرة يتناف�سان على 
التاأ�سرية الثانية لكاأ�س الكاف

ره��ن خ��روج �صبيب��ة القبائل ع�صي��ة اأول 
اأم���ش، باأي��اد فارغة م��ن ملع��ب 20 اأوت 
م��ن  كب��رية،  ن�صب��ة  العا�صم��ة  باجلزائ��ر 
حظوظها يف حج��ز مقعد فوق »البوديوم«، 
االأم��ر الذي خفف ن�صبيا من ال�صغط الذي 
كانت تعي�ش الفاف والرابطة املحرتفة على 
حد �صواء، جراء انعكا�صات لقاءات ت�صوية 
الرزنامة على و�صعية »ترويكا« ال�صدارة 
يف ترتيب البطول��ة، الأن »كناري جرجرة«، 
اللقائ��ني  يف  انت�ص��اره  ح��ال  يف  وحت��ى 
املتاأخري��ن املربجمني ه��ذا االأ�صب��وع، اأمام 
كل من احتاد اجلزائ��ر وودا د تلم�صان تواليا 

فاإنه لن يتمكن من اللحاق بثالثي املقدمة، 
الأن معامل��ه لن يتجاوز يف اأف�صل احلاالت 
1،79، وه��و م��ا مير عرب حتقي��ق ال�صبيبة 3 
انت�ص��ارات متتالي��ة، االأم��ر ال��ذي يخرج 
الفري��ق القبائل��ي ب�ص��ورة اآلية م��ن دائرة 
احل�صابات املقرتن��ة، بو�صعية �صلم الرتتيب 
ي��وم 10 اأوت، الختيار ممثل��ي اجلزائر على 
ال�صعيد القاري، لك��ن مع احتفاظه بورقة 
»رابحة« قد متكن��ه من �صمان ح�صوره يف 
املناف�صة، التي كان قد ن�صط اللقاء النهائي 
لن�صخته��ا االأخرية، على اعتب��ار اأن �صبيبة 
القبائل معنية بنهائي كا�ش الرابطة، والذي 
�صتالق��ي فيه جن��م مقرة، الأن املت��وج بهذا 
اللقب �صيظفر اأوتوماتيكيا بالتذكرة الثانية 
لتمثي��ل الك��رة اجلزائرية يف كاأ���ش االإحتاد 

االإفريقي.
ح�صاب��ات املعام��ل املقرتن��ة باالآج��ال التي 
حدده��ا املكت��ب الفي��درايل، ك�صف��ت عن 
هوية الثالثي ال��ذي �صيحمل راية التمثيل 
اجلزائ��ري يف املناف�ص��ات القاري��ة املو�صم 
الق��ادم، م��ع التاأكيد على تر�صي��م ح�صور 
�صباب بل��وزداد يف دوري االأبط��ال، بينما 
يبقى ال�راع عن بعد بني �صبيبة ال�صاورة 
ووف��اق �صطيف من اأج��ل املقعد الثاين يف 
املناف�ص��ة االأغل��ى قاري��ا، وخا���ر الرهان 
»حمليا« �صيكتفي بكاأ���ش الكاف، على اأن 
يرافقه يف هذه املناف�ص��ة اإما �صبيبة القبائل 
اأو جن��م مقرة، وهي ح�صاب��ات تق�صي كلية 
عل��ى حظ��وظ اإحت��اد اجلزائ��ر يف عودت��ه 
لت�صجيل ظهوره عل��ى ال�صعيد االإفريقي، 
الأن اأبن��اء »�صو�صط��ارة« �صيخو�صون قبل 
10 اأوت مقابلت��ني يف عقر الديار، اأمام كل 
م��ن �صبيبة القبائ��ل ونادي ب��ارادو، الفوز 
بهما لن يكون كافيا لتحقيق املبتغى، مادام 
املعامل الرتجيح��ي لن يتجاوز عتبة 1،77، 

والذي يبقى بعيدا عن ثالثي املقدمة.   
�سالح فرطــا�س

بلــوزداد يضمــن المشاركة في دوري 
األبطال وينتظر مرافقه

حسابات المعامل خلصت االتحادية من حرج الكاف

�ملباريات �ملتبقية لفرق �ل�صد�رة
        خارج �لديار        د�خل �لديار

�صباب بلوزد�د )69 ن(

        
     مولودية �جلز�ئر

       �إحتاد ب�صكرة
       �صبيبة �ل�صاورة
       �إحتاد �جلز�ئر

�صبيبة �ل�صاورة )62 ن(

       
        �صباب بلوزد�د
         نادي بار�دو

        جمعية عني مليلة

       
      ود�د تلم�صان

وفاق �صطيف )62 ن(

   
      �إحتاد ب�صكرة

      �صبيبة �صكيكدة

    
        �صبيبة �لقبائل

       ود�د تلم�صان

�إحتاد �جلز�ئر )56 ن(

       
        �صبيبة �لقبائل 

)متاأخر(
         نادي بار�دو

         �صباب بلوزد�د  
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بعد �تفاق كل �لأطر�ف بخ�صو�ص قيمة �لتحويل

�سفقة انتقال عمورة اإىل ميتز تتجه اإىل احل�سم
ك�صفــت م�صــادر موثوقــة عن �قــر�ب هــد�ف وفــاق �صطيف حممــد �لأمني عمــورة من 

�لنتقــال �إىل نــادي ميتــز �لفرن�صــي، بعــد جتــدد �ملفاو�صــات بــني م�صــوؤويل �لنادي 
�ل�صطايفي ونظر�ئهم من فريق ميتز.

وكان �لنــادي �لفرن�صي �لذي ي�صم �حلار�ص �أوكيدجة و�صانع �لألعاب بولية، قد 
تقــدم بعر�ــص �أول يتمثل يف �صر�ء عقــد �لالعب مقابل 700 �ألــف �أورو، قبل �أن 
يرفعه �إىل �صقف مليــون �أورو، لكن مطالب م�صوؤويل »�لن�صــر �ل�صطايفي«، كانت 
ت�صريــح �لالعــب مببلغ لــن يقل عــن 2 مليون، غــر �أن بع�ص �مل�صــادر حتدثت 
�أم�ــص، عن تو�صل �لأطر�ف �لثالثة مبا فيها �لالعب �إىل �تفاق لكن دون �لك�صف 

عن باقي �لتفا�صيل.
ويف ذ�ت �ل�صيــاق، قالــت م�صــادر من د�خــل �لفريــق �إن بع�ص �لأنديــة �لركية 

و�لتون�صيــة وحتــى �لرو�صيــة، �أبــدت رغبتهــا يف �ل�صتفــادة من خدمــات �لالعب 
عمورة، لكــن �إد�رة �لنادي ف�صلت �لتعامل فقط مع �لعر�ص �لفرن�صي لأنه كان جديا 

من بد�يتــه، يف �نتظار �لك�صف عن تفا�صيل �ل�صفقة عند نهايــة مبار�ة �جلولة �ملقبلة 
�أمام �حتاد ب�صكرة، يوم �لتا�صع من �صهر �أوت �جلاري.

ورف�ــص م�صرو �لوفاق �حلديث عــن �آخر �لتفا�صيل �ملتعلقة مب�صتقبل هذ� �لالعــب، من خالل رف�ص تقدمي �أي 
ت�صريحــات �صحفيــة ب�صاأنه، خوفا من غ�صب �لأن�صار، خا�صــة بعد �لت�صريحات �لتي �أطلقهــا �صابقا �صر�ر عندما 
قــال باحلرف �لو�حد، �إن فريقه لن يتخلى عن خدمات �أي لعب �أ�صا�صي مهما كانت �لعرو�ص �ملالية، لكن وب�صبب 
�لأزمة �خلانقة �لتي مير بها �لوفاق، فاإن �صر�ر �صير�جع عن ت�صريحاته �ل�صابقة، و�صيو�فق على حتويل عمورة 

وحتى قندو�صي لال�صتفادة ماليا من مبالغ معتربة، �صيتم ��صتغاللها يف ت�صوية �لديون �لعالقة.
اأحمد خليل

مناجر �صيبوب ينفي رفع �صكوى للفيفا �صد �ل�صنافر

م�ستقبل بزاز وحمدي مرهون بنتائج 
اجتمـــــاع جملــــــــ�س الإدارة

يترقب �لجميع في بيت �لنادي �لريا�صي �لق�صنطيني، �جتماع مجل�ص �لإد�رة للف�صل في عديد �لم�صائل �لعالقة، لعل في مقدمتها 
م�صتقبل �لثنائي يا�صين بز�ز ومليود حمدي، خا�صة و�أن �لأخبار تتحدث حول �إمكانية رحيلهما مع نهاية �لمو�صم �لكروي.

وكان م��ن املق��رر اأن يعق��د اجتماع 
جمل�س الإدارة بالعا�صمة غدا الإثنني، 
يف ح�صور املدير العام قا�صمي، غري 
اأن تاأجي��ل البطول��ة وارتباط بع�س 
امل�صوؤول��ني اأجله اإىل موعد اآخر، على 
اأن يت��م يف غ�ص��ون ذلك الف�صل يف 
عدي��د الق�صاي��ا املهمة، عل��ى غرار 
م�صتقب��ل املدير الريا�صي بزاز، الذي 
ملح للمغ��ادرة مع نهاي��ة املو�صم، يف 
ظل عدم ر�صاه عل��ى بع�س الأمور 
احلا�صلة، يف �صورة عدم ا�صت�صارته 
يف قائمة امل�صتهدفني، وهو ما اعتربه 
ب��زاز، مبثابة خطوة نحو دفعه للرحيل 

عن الفريق.
�صيت��م مناق�ص��ة م�صتقبل  باملقاب��ل، 
امل��درب ميلود حمدي، حتى واإن كان 
الأخ��ري ل يزال مرتبط��ا بعقد ملو�صم 
اإ�ص��ايف، غ��ري اأن ف�صل��ه يف قي��ادة 
ال�صب��اب نح��و التاأه��ل اإىل م�صابقة 
قارية ق��د يكلفه من�صب��ه، �صيما اإذا 
م��ا علمن��ا باأنه ميتلك بن��دا يف عقده، 
يق�صي بالتخلي عن خدماته يف حال 
عدم حتقيق الأهداف املتفق عليها قبل 

اإم�صاء العقد.
اإىل ذلك، �صيح��اول املدير الريا�صي 
امل��اك،  موافق��ة  عل��ى  احل�ص��ول 
بخ�صو�س قائمة امل�صتهدفني، خا�صة 
واأنها مرفقة بالرواتب املحتمل منحها 

لهم، من اأجل اللتحاق بال�صباب.
الروات��ب  �صق��ف  الآب��ار  وح��ددت 
امل�صموح بها بداية من املو�صم املقبل، 
حي��ث ل يجب اأن تتعدى 220 مليون 
�صنتيم، �رشيط��ة اأن ل مينح هذا الأجر 

�صوى لاأ�صماء املتاألقة واملعروفة.
على �صعي��د اآخر، ك�صف��ت م�صادر 
ح�صن��ة الإطاع للن�رش، ب��اأن املاك 
ا�صتف�رشوا ع��ن جديد ق�صية الدويل 
ال�ص��وداين �صيب��وب، خا�ص��ة بع��د 
الت��ي و�صل��ت م�صامعهم،  الأخب��ار 
مبحام��ي  ا�صتعانت��ه  بخ�صو���س 
تون�صي، من اأج��ل رفع �صكوى �صد 

ال�صباب على م�صتوى الفيفا.
وكان للن���رش، حدي��ث م��ع مناج��ري 
�صيب��وب، اجلزائري عل��ي اآيت �صامل، 
ال��ذي اأك��د ب��اأن موكله مل يق��م باأي 
خط��وة �صد النادي، م�ص��ريا باأن كل 
ما يق��ال ع��ن جلوئ��ه اإىل الفيفا عار 
من ال�صحة، وهن��ا اأ�صاف:« �صحيح 
اأن �صيبوب متواج��د بعيدا عن فريق 
�صباب ق�صنطين��ة منذ فرتة، والإدارة 
حت��ى  عن��ه، ومل حت��اول  ت�ص��األ  مل 
م�صاعدته للع��ودة اإىل �صفوفها، يف 

ظل القيود املوج��ودة على الرحات 
اجلوي��ة من واإىل اجلزائ��ر، ولكن هذا 
مل يدف��ع موكل��ي اإطاق��ا للتفك��ري 
يف اللج��وء اإىل الفيف��ا، وكل ما يقال 
هو حماولة لت�صوي��ه �صورة الدويل 

ال�صوداين امللتزم بعقده«.
وت�صتع��د اإدارة ال�صناف��ر لف�صخ عقد 
�صيب��وب، يف ظل غياب��ه عن الفريق 
لفرتة طويلة، حيث اأكدت باأنها واثقة 
م��ن الفوز بق�صيته، حتى ولو جلاأ اإىل 

الحتاد الدويل لكرة القدم.
من جهة اأخرى، اقتنع املهاجم املغرتب 
بن طاهر اأخ��ريا بالرحيل، بعد اأن قرر 
يف ب��ادئ الأم��ر ال�صتنج��اد مبح�رش 
ق�صائ��ي، يف ح��ال ع��دم ال�صماح له 
بالت��درب م��ع املجموع��ة، وح�ص��ب 
اآخر املعلومات الت��ي حت�صلت عليها 
الن�رش، فاإن ب��ن طاهر التقى قا�صمي 
جم��ددا، وتو�ص��ا اإىل اتف��اق جديد 

يق�ص��ي بف�صخ عق��ده دون احل�صول 
عل��ى تعوي�ص��ات، ول��و اأن الأخ��ري 
ا�ص��رتط تاأخ��ري القيام به��ذا الإجراء 
اإىل ما بعد �صب الأموال يف ر�صيده 

البنكي.

 قا�سمي يهتف لرجيمي 
و5 غيابات دون ترخي�س

با���رشت اإدارة ال�صناف��ر يف �صب��ط 
املواعي��د م��ع العنا�رش الت��ي �صيتم 
ف�صخ عقوده��ا قبل نهاي��ة البطولة، 
حيث علمنا باأن املدي��ر العام قا�صمي 
ا�صتدع��ى املهاج��م رجيم��ي لأج��ل 
التي  التعوي�ص��ات  التفاو�س ح��ول 
يطال��ب به��ا مقاب��ل املوافق��ة على 
الرحي��ل، يف انتظ��ار اأن مت�س العملية 

باقي الأ�صماء، على غرار جحنيط.
ه��ذا، وعاد ال�صباب اأم���س الأول اإىل 
اأجواء التدريبات، يف ح�صور املدرب 
الرئي�ص��ي ميلود حمدي، الذي تعافى 
من وباء كورونا، فيما غاب م�صاعده 
بلقابلية عن ح�ص��ة ال�صتئناف، قبل 
اأن يع��ود اإىل اأجواء العم��ل �صبيحة 

اأم�س.
وعرف��ت احل�صت��ني الأخريتني غياب 
عدد كبري من الاعبني دون ترخي�س، 
ويتعلق الأمر ب��كل من حداد الغائب 
من��ذ ف��رتة لأ�صب��اب غ��ري مفهومة، 
ف�ص��ا عن مق��دم وعبي��د و�صاحلي 

ومعمري.
�سمير. ك

�ست نقاط تف�سل مقرة عن 
البقاء وعبا�س يريد اأكرث

ي��رى مدرب جنم مقرة عزيز عبا�س، 
باأن فريقه بحاجة اإىل �صت نقاط من 
اأ�صل 12 نقط��ة، ما زالت مطروحة 
يف امل��زاد لإنقاذ مو�صم��ه واحلفاظ 
عل��ى مكانته �صمن ق�ص��م الكبار، 
مو�صح��ا للن�رش اأن ممث��ل احل�صنة 
القاب��ع يف املرك��ز ال���12 يف �صل��م 
الرتتيب بر�صيد 40 نقطة، منا�صفة 
م��ع احت��اد ب�صك��رة وجمعي��ة عني 
مليل��ة، يكفيه الف��وز يف املباراتني 
داخ��ل الدي��ار اأم��ام وداد تلم�ص��ان 
ومولودي��ة اجلزائ��ر لرف��ع ر�صيده 
اإىل 46 نقط��ة، تك��ون براأيه كافية 

لاإفات من �صبح ال�صقوط.
وانطاق��ا من ه��ذه املعطيات، اأ�رش 
حمدثنا عل��ى التاأكيد ب��اأن الكتيبة 
الزرق��اء، �صمن��ت البق��اء بن�صب��ة 
80 باملائ��ة قبل اإج��راء اجلولة ال�35 
م��ن البطول��ة، م��ربزا م��دى حترر 
ال�صغوط��ات  كل  م��ن  الاعب��ني 
النف�صية، وعزمهم على ح�صد مزيد 
م��ن النق��اط يف اللقاءي��ن املتبقيني 
خارج القواعد اأم��ام كل من �صبيبة 
�صكيك��دة ومولودية وه��ران، وهو 
م��ا جع��ل الطاق��م الفن��ي يرفع يف 
نظره عار�صة الطموحات، والتطلع 

لإنهاء املو�صم يف املرتبة العا�رشة.
على �صعيد اآخر، قرر عبا�س اإحداث 

تغيريات على برنامج التح�صريات، 
اأحدثته��ا  الت��ي  التعدي��ات  بع��د 
الرابط��ة يف الربجمة، حي��ث ينوي 
التدريبات،  التخفي�س م��ن وت��رية 
لتف��ادي م�صاعف��ة الإره��اق على 
الاعب��ني دون اإبعاده��م ع��ن اأجواء 
املناف�صة، مثلما اأكده للن�رش بقوله:« 
اأعتقد ب��اأن اإرجاء اجلول��ة ال�35 اإىل 
ح��ني ت�صوي��ة الرزنام��ة، ل يعن��ي 
دخول الاعب��ني يف عطلة، بقدر ما 
ه��م مطالبون باحلف��اظ على الروح 
التناف�صي��ة م��ع التخفي��ف بع���س 
ال�صيء من التماري��ن امليدانية، كما 
اأننا نن��وي اإقام��ة مب��اراة تطبيقية 
ي��وم الثاث��اء، تك��ون مبثابة حمطة 
حت�صريية للمقابلة الر�صمية القادمة 

اأمام وداد تلم�صان«.
م ـ مداني

مدرب احتاد ب�سكرة اآيت جودي 
يرقي �سبعة �سبان

 

قرر مدرب احت��اد ب�صكرة عز الدين 
اأيت جودي، ترقية �صبعة لعبني من 
ت�صكيل��ة الرديف حت�ص��ريا ملواجهة 
الو�صي��ف وف��اق �صطي��ف، وه��ذا 
بالنظ��ر اإىل ك��رة الغياب��ات التي 
تعرفها املجموعة ب�صبب الإ�صابات 

والعقوبات.
وبا���رش الفري��ق م�ص��اء اأول اأم�س، 
تدريبات��ه ا�صتع��دادا للموع��د م��ن 
خال و�ص��ع اخلطة الازمة للعودة 
باأف�صل نتيجة تنع���س اآمال الفريق 
املجموع��ة  اأن  ورغ��م  البق��اء،  يف 

�رشع��ت يف التح�ص��ري مبعنوي��ات 
منحط��ة، بعد تع��ر اجلولة الأخرية،  
اإل اأن الطاق��م الفن��ي �ص��دد عل��ى 
اأهمية الع��ودة جمددا ل�صكة النتائج 
ل�صعوبة  اإدراك��ه  الإيجابي��ة، رغم 
اأمام  اأ�صبال��ه  املهم��ة، التي تنتظ��ر 

الوفاق ال�صطايفي.
الزيبان  م��درب خ���رشاء  وطال��ب 
يف  الرتكي��ز  ب���رشورة  لعبي��ه 
التدريب��ات ب�ص��كل جي��د، حت�صب��ا 
للمواجه��ة القادمة من اأجل التدارك 

والعودة باأف�صل نتيجة ممكنة.
واأكد اآيت جودي، اأنه ركز يف عمله 
منذ ح�ص��ة ال�صتئناف على اجلانب 
معنوي��ات  م��ن  للرف��ع  النف�ص��ي، 
الاعب��ني بعد اأن تاأث��رت املجموعة 
عق��ب ف�صلها يف حتقيق الفوز داخل 
املواجه��ة  اأن  اإىل  م�ص��ريا  الدي��ار، 
ت�صتوجب حت�صريا خا�صا، �صواء من 
الناحي��ة التقني��ة اأو الب�صيكولوجية 

بالنظر اإىل �صعوبتها. 
ع/ بو�سنة

تقل�ص فر�ص �لتتويج �أيقظ بركان �لغ�صب

اأن�سار وفاق �سطيف يثورون ويطالبون بتغيريات يف هرم الإدارة
بات��ت حظ��وظ وف��اق �صطيف يف 
التتوي��ج بلق��ب البطول��ة �صئيل��ة 
جدا، بع��د جن��اح املت�ص��در �صباب 
مبارات��ه  يف  الف��وز  يف  بل��وزداد، 
املتاأخرة اأمام �صبيبة القبائل، بنتيجة 
هدفني مقاب��ل هدف واحد، ما �صمح 
له بتعميق الف��ارق اإىل �صبع نقاط 

كاملة.
وكان��ت تلك النتيج��ة امل�صجلة يف 
ملع��ب 20 اأوت بالعا�صم��ة، مبثابة 
القطرة التي اأفا�ص��ت الكاأ�س، بعد 
تعايل اأ�ص��وات الأن�صار ب�رشورة 
التغي��ريات املطلوبة على  اإح��داث 
م�صت��وى الإدارة، واملناداة ب�رشورة 
اإ�صن��اد الن��ادي اإىل رعاي��ة �رشكة 
عمومي��ة وطني��ة، تت��وىل ت�صي��ري 
�ص��وؤون الن��ادي بداية م��ن املو�صم 
القادم، لكون الوفاق �صيع التناف�س 
عل��ى اللق��ب يف الأمت��ار الأخرية، 
ب�صب��ب تاأخ��ر الإدارة يف ت�صوي��ة 
امل�صتحق��ات العالق��ة لاعب��ني، ما 
جعلهم ينظم��ون يف اأكر من مرة، 
احتجاجي��ة و�صل��ت حد  ح��ركات 

الإ�رشاب عن التدريبات.
كما دعا الأن�صار اإىل �رشورة اإعادة 
منح الفر�صة للوجوه القدمية، وعلى 
راأ�صه��ا الرئي���س ال�صاب��ق ح�ص��ان 
حمار، �صاحب ���رشف قيادة الوفاق 
اأبطال  للتتويج بلقب كاأ���س رابطة 
اإفريقي��ا �صن��ة 2014، م�صريين اأن 
الإدارة احلالية ف�صلت متاما يف قيادة 
الفري��ق اإىل ب��ر الأم��ان، ودخولها 
ب�ص��ورة م�صتم��رة يف �رشاع��ات 

هام�صي��ة دون النج��اح يف التتويج 
باأي لقب، م��ع ارتكابها للكثري من 
الهفوات القاتل��ة، مثلما ح�صل يف 
لق��اء �رشيع غلي��زان، عندما قدمت 

نتائج فحو�صات كورونا قدمية.
ال�صاع��ات  الأن�ص��ار يف  وت��داول 
�صحفي��ة  ت�رشيح��ات  املا�صي��ة، 
من�صوبة اإىل املدرب نبيل الكوكي، 
اأدىل به��ا ل�صال��ح اإح��دى القنوات 
اأن  اأك��د م��ن خاله��ا  التون�صي��ة، 
الوفاق يلعب املباريات الأخرية من 
دون روح، لكون عدد من الاعبني 
جدي��دة،  ف��رق  ل�صال��ح  اأم�ص��وا 
خا�صة واأنهم يتواج��دون يف نهاية 
عقدهم، يف ح��ني اأن املرتبطني بات 
احل�صول على  الأ�صا�ص��ي،  �صغلهم 

م�صتحقاتهم املتاأخرة.
امل��درب  اأي��ام  اأن  جلي��ا  وتو�ص��ح 
اأ�صبح��ت  الكوك��ي  التون�ص��ي 
مع��دودة يف اأ�صوار ملع��ب الثامن 
م��اي، لأن��ه يتج��ه هو الآخ��ر نحو 
املغادرة، ب�صب��ب العرو�س الكثرية 
التي يحوز عليها �صواء من الأندية 
اجلزائري��ة اأو حت��ى التون�صي��ة، مع 
ف�صل اإدارة الوفاق يف حتقيق �رشطه 
الأ�صا�صي مقابل البقاء، وهو الإبقاء 
عل��ى اأب��رز الركائ��ز الأ�صا�صية يف 

املو�صم القادم.
وال�صغوط  التحدي��ات  وملواجه��ة 
الكب��رية املفرو�صة عليه��ا، تهدف 
اإدارة الوف��اق اإىل عق��د اجتماعات 
مو�صع��ة م��ع ع��دد م��ن الأطراف 
الفاعل��ة يف الن��ادي، به��دف ر�صم 

اخلط��ة امل�صتقبلي��ة للخ��روج م��ن 
الأزم��ة احلا�صل��ة، خا�ص��ة يف ظل 
اقرتاب نهاي��ة املو�صم اجلاري، وهو 
ما يعن��ي رحيل عدد اآخ��ر من اأبرز 
الاعب��ني نحو فرق اأخ��رى، قدمت 
له��م عرو�ص��ا مغري��ة يف �صبي��ل 

الن�صمام لها.
وا�صتبع��دت الكث��ري م��ن امل�صادر 
ا�صتقالة الإدارة احلالية بقيادة رئي�س 
جمل���س الإدارة عب��د احلكيم �رشار 
واملدي��ر العام فهد حلفاي��ة، بالنظر 
اإىل الأرقام املالية املقدمة كقرو�س 
ل�صالح النادي، والتي بلغت ح�صب 
ت�رشيحات �رشار اأك��ر من ع�رشة 
مايري �صنتيم، وبالتايل فاإن مغادرة 
الإدارة احلالي��ة يف الوق��ت الراه��ن 
دون حت�صيل تل��ك القرو�س، يظل 

م�صتبعدا.
ويدور حديث قوي عن رغبة املدير 
الع��ام حلفاي��ة يف ت�صكي��ل خلي��ة 
عمل، مهمتها ال�رشوع يف انتدابات 
املو�ص��م الريا�ص��ي املقب��ل، م��ادام 
الفري��ق �صيعرف تغي��ريات جذرية 
على م�صت��وى الرتكيب��ة الب�رشية، 
بدليل رحيل ثاث��ة لعبني ر�صميا 
مم��ن انته��ت عقودهم، وه��م غ�صة، 
اإمكانية  م��ع  و�صعي��دي،  لع��وايف 
كبرية لتطور الرقم اأكر يف غ�صون 
الأيام القليلة املقبلة، بعد املعلومات 
القوي��ة الت��ي حتدث��ت ع��ن رحيل 
و�ص��ط املي��دان الدفاع��ي مي�صالة 
مرباح اإىل �صفوف مولودية اجلزائر 
والظهري الأمين دباري اإىل ت�صكيلة 

�صباب بلوزداد.
واأ�صافت م�صادر من داخل الفريق 
اأن ال�صغ��ل الرئي�ص��ي حللفاي��ة، هو 
ت�صوية م�صتحقات الاعب ال�صابق 
ملي��ك ت��وري، حتى يت�صن��ى رفع 
عقوب��ة احلظر عن الن��ادي من قبل 
الحت��اد ال��دويل لك��رة الق��دم، ثم 
ال���رشوع بعده��ا يف الإع��ان عن 

ال�صفقات اجلديدة للنادي.
اأحمد خليل



واأ�ش��ار بوكرومة يف حوار خ�ص 
به الن�رص، اإىل اأن ق��رار ان�شحابه 
م��ن رئا�شة الن��ادي نهائ��ي كما 
اجلمعية  اأع�شاء  �شي�شتدع��ي  اأنه 
ا�شتثنائي��ة  ل��دورة  العام��ة، 

تخ�ش�ص لتقدمي اال�شتقالة.
حل�صيل��ة  نظرت��ك  ه��ي  *م��ا 
الفريق خالل املو�صم املن�صرم؟
�شدقني، ه��ذا اجلانب دفعني اإىل 
التفكري بجدية يف اال�شتقالة، الأن 
اإنهاء امل�ش��وار يف ال�شف الثالث 
اعتربت��ه جمموعة م��ن االأن�شار 
مبثابة ف�شل، على اعتبار اأنها كانت 
تطال��ب بتحقيق ال�شع��ود، رغم 
اأننا كاإدارة كنا قد �شطرنا �شمان 
البقاء باأريحية يف �شدارة اأهدافنا، 
وعملنا على توفري الظروف التي 
من �شاأنه��ا اأن ت�شاعد على ذلك، 
ول��و اأنن��ا كنا قد رفعن��ا عار�شة 
باملراهنة على  ن�شبيا،  الطموحات 
ورق��ة ال�شعود، بف�ش��ل النتائج 
بع�ص  لك��ن  املحققة،  االإيجابي��ة 
الظروف حالت دون الو�شول اإىل 
هذا املبتغى، واحلقيقة اأننا ال يجب 
اأن نغطي ال�شم�ص بالغربال، الأننا 
ال نح��وز االإمكانيات املادية التي 
تكفي، مادامت ح�شة النادي من 
اعان��ات ال�شلط��ات العمومية مل 
تتج��اوز يف جممله��ا 2،2 ملي��ار 
�شنتي��م، منها اإعان��ة مبليار �شنتيم 
من البلدية، ومثله��ا من الوالية، 
اإ�شاف��ة اإىل 200 ملي��ون �شنتيم 
والريا�شة،  ال�شب��اب  مديرية  من 
وهذا املبلغ مل يع��د كافيا لتغطية 
يف  ين�ش��ط  فري��ق  م�شاري��ف 

اجلهوي.
*لك��ن حقيقة املي��دان اأظهرت 
باأن الإحتاد كان طرفا بارزا يف 

معادلة ال�صعود، فكيف ذلك؟
تواجد الفريق يف الرابطة الثانية، 
كان مبثابة احللم ال��ذي راود اأ�رصة 
االحت��اد ل�شن��وات، وعودتن��ا اإىل 
ه��ذا الق�ش��م مل تك��ن هدي��ة كما 
يعتق��د البع���ص، بل كان��ت ثمرة 
عمل جب��ار قمن��ا ب��ه، واحتاللنا 
ترتي��ب  يف  اخلام���ص  ال�ش��ف 
توقف  ال�رصقية عن��د  املجموع��ة 
املو�ش��م املا�ش��ي، كان يتما�ش��ى 
والهدف امل�شطر، الأن الفاف كانت 
قد ق��ررت تعديل من��ط املناف�شة 
�شم��ن  كان  وفريقن��ا  م�شبق��ا، 
بال�شع��ود،  املعني��ة  "الكوط��ة" 
وعلي��ه فاإنن��ا كنا جمربي��ن على 

املحافظ��ة على املك�ش��ب املحقق، 
اإىل  ال�رصيع��ة  الع��ودة  وتف��ادي 
الدرج��ة الثالثة، مم��ا جعلنا ننتهج 
اإ�شرتاتيجي��ة جدي��دة مبنية على 
اإقناع اأبناء الوالية بالعودة جمددا 
للفري��ق، وه��ي ال�شيا�ش��ة الت��ي 
وج��دت طريقه��ا اإىل التج�شي��د، 
با�شتع��ادة العدي��د م��ن االأ�شماء، 
وهدفن��ا مل يك��ن يتع��دى عتب��ة 
�شم��ان البق��اء باأريحي��ة، ولو اأن 
االنطالقة املتع��رة فر�شت علينا 
�شغطا نف�شيا رهيبا، خا�شة واأننا 
انتظرنا اإىل غاية اجلولة ال�شاد�شة 
لتذوق اأول انت�شار، وهذا العامل 
اأثر ب�شورة مبا�رصة على و�شعية 
الفري��ق، الأنن��ا عدنا بق��وة بعدما 
ك�شبت املجموعة الثقة يف النف�ص 
واالمكانيات وا�شتعادت توازنها، 

اإال اأن ذلك مل يكن كافيا.
*نلم���س يف ه��ذا ال��كالم نوع��ا 
من التح�صر على ت�صييع ورقة 

ال�صعود، األي�س كذلك؟
حلم ال�شعود راودن��ا بالنظر اإىل 
�شل�شل��ة النتائ��ج االإيجابية التي 
حققه��ا الفريق، لكنن��ا مل ن�شطره 
اإطالقا كه��دف رئي�شي، الأننا كنا 
على دراي��ة باأن ظروفنا ال ت�شمح 
بتج�شيد هذا احللم، على اعتبار اأن 
االنطالق��ة املتذبذبة اأخرتنا ن�شبيا 

ع��ن كوكبة ال�ش��دارة، واملنعرج 
االأبرز يف امل�ش��وار، كانت الهزمية 
املفاجئ��ة الت��ي تلقيناه��ا مبلعبن��ا 
اأم��ام مولودي��ة العلم��ة، وكانت 
ب�شب��ب الغيابات الكث��رية، جراء 
الإ�شاب��ات،  الالعب��ن  تعر���ص 
وه��و اال�ش��كال ال��ذي توا�ش��ل 
مع ا�شتئن��اف الن�شف الثاين من 
املو�ش��م، اإذ فر���ص علين��ا الكاب 
التع��ادل بخن�شل��ة، وت�شيي��ع 5 
نقاط داخ��ل القواعد يف مقابلتن 
تداركه،  اأمر �شع��ب  متتاليت��ن، 
ومع ذلك فق��د ا�شتعدنا حظوظنا 
ث��م  باخل��روب،  فوزن��ا  بف�ش��ل 
االإطاح��ة باحتاد عنابة، قبل فر�ص 
التع��ادل على احت��اد ال�شاوية باأم 
البواقي، مما و�شعن��ا اأمام فر�شة 
احل��ظ االأخ��ري عن��د ا�شت�شاف��ة 
اكتفاوؤن��ا  ف��كان  "ال�شاط��و"، 
م��ن  خلروجن��ا  كافي��ا  بالتع��ادل 
ال�شباق، وه��ذا امل�شوار ال يجعلنا 
نتح���رص، ب��ل اأنن��ا اأدين��ا مو�شما 
ناجحا، الأن احتاد خن�شلة كانت له 
كلمت��ه يف البطولة، وت�شييع 11 
نقط��ة يف عقر الدي��ار حرمنا من 

التتويج.
*وهل فعال �صتج�صد ال�صتقالة 

التي اأعلنت عنها؟
ق��رار ان�شحابي نهائي، واأنا اأنتظر 

رفع احلجر اجلزئي لطلب ترخي�ص 
بعق��د جمعية ا�شتثنائي��ة لرت�شيم 
اال�شتقالة، الأنني ال اأملك الع�شا 
ال�شحري��ة الت��ي م��ن �شاأنه��ا اأن 
ت�شاعد على جت�شيد حلم ال�شعود 
بن ع�شي��ة و�شحاها، ودون توفر 
لي�ص  وه��ذا  املادية،  االإمكاني��ات 
هروب��ا م��ن امل�شوؤولية ، ب��ل اأقر 
بع��دم قدرت��ي على حتقي��ق حلم 

�شعب املنال ويتطلب الكثري .
وكم��ا يعل��م كل حمب��ي االإحتاد، 
فتواجدي على راأ�ص احتاد خن�شلة 
منذ جانفي 2017 كان يف ظروف 
ا�شتثنائي��ة، وورث��ت حينها فريقا 
مثق��ال بالدي��ون، بقيم��ة تقارب 
6،2 ماليري �شنتي��م، �شددنا منها 
ملي��ار �شنتي��م، و�شيا�ش��ة العمل 
الت��ي انتهجناه��ا جعلتن��ا نلع��ب 
االأدوار االأوىل يف بطول��ة الهواة 
كل مو�شم، وبعد "نك�شة مروانة" 
ق��ررت اال�شتقال��ة، لكن عودتي 
كان��ت حتمية الإنق��اذ الفريق قبل 
اأ�شب��وع م��ن انط��الق البطولة، 
فحققن��ا االأهم بحجز مقعد �شمن 
ال�شاعدي��ن، واحل�شيلة  كوكب��ة 
اأننا على م��دار 4 موا�شم مل نرتك 
اأي �شنتي��م كدي��ن عل��ى النادي، 
الدي��ون  م��ن  املتبق��ي  ال�شط��ر 
ال�شابق يبقى عالقا، وان�شحابي ال 
يعني ترك الفري��ق، بل اإنني على 
اأهب��ة اال�شتعداد ملد ي��د امل�شاعدة 

خلليفتي.
حــاوره: �صالح فرطــا�س

رئي�س احتاد خن�صلة وليد بوكرومة للن�صر

قررت ترك منصيب ملن هو قادر 
على حتقيق الصعود

عقر الديار �صبب جمانبة املرتبة الأوىل يف  نقطة   11 • ت�صييع 
ك�صف رئي�س اتحاد خن�صلة وليد بوكرومة، عن نواياه الجادة في ال�صتقالة من من�صبه، واأكد باأن الأجواء ال�صائدة 

في محيط النادي، دفعت به اإلى التفكير بجدية في رمي المن�صفة، لأن مطلب تحقيق ال�صعود اإلى الرابطة المحترفة 
كبر في قلوب مجموعة من الأن�صار، واأنا � كما قال � " ل اأملك الع�صا ال�صحرية التي من �صاأنها اأن ت�صاعد على تج�صيد هذا 

الحلم بين ع�صية و�صحاها، وفي غياب المكانيات المادية التي توفر الجو المنا�صب لتحقيق مثل هذا الهدف".

مولودية العلمة

اإدارة الهاوي ترف�س ت�صليم 
التقرير املايل

رف�ش��ت اإدارة الن��ادي اله��اوي 
ملولودي��ة العلمة، تقدمي اأي وثيقة 
تخ���ص احل�شيلة املالي��ة ملجل�ص 
اإدارة ال�رصكة الريا�شية التجارية 
بقي��ادة الرئي�ص �شالح كراو�شي، 
م�شرية يف نف���ص الوقت اإىل اأنها 
مل ت�رصع بع��د يف �شبط التقرير 
امل��ايل، ب�شب��ب تاأخ��ر ا�شتف��ادة 
االأخ��رية  االإعان��ة  م��ن  الن��ادي 
املخ�ش�ش��ة م��ن قب��ل املجل���ص 

ال�شعبي البلدي.
التو�شيحات من  ه��ذه  وج��اءت 
قب��ل اإدارة الرئي�ص �شمري رقاب، 
بع��د مرا�شلته��ا موؤخ��را من قبل 
اإدارة ال�رصكة التجارية عن طريق 
حم���رص ق�شائ��ي، تدعوه��ا اإىل 
امل��ايل، وتطبيق  التقرير  ت�شلي��م 
احلك��م الق�شائ��ي مبن��ح �رصعية 
ت�شي��ري الفري��ق االأول، ل�شال��ح 

جمل�ص اإدارة ال�رصكة.
ال  اإنه��ا  الن��ادي،  اإدارة  وقال��ت 
ت�شتطي��ع ت�شليم اأي جهة التقرير 
املنق�شي، وذلك  للمو�ش��م  املايل 
لغاية عقد اأ�شغال اجلمعية العامة 
العادي��ة، م�شيف��ة اأنه��ا تنتظ��ر 
املحلي��ة، يف  ال�شلط��ات  تدخ��ل 
�شبيل اإيجاد حل مل�شكلة االن�شداد 
احلا�ش��ل، وال���رصوع يف نف���ص 
االإ�شرتاتيجية  الوقت يف و�ش��ع 
العالقة  الديون  لت�شديد  املنا�شبة، 

على عاتق خزينة النادي.
وتتج��ه »البابي��ة« بخط��ى ثابتة 
اإىل تكرار نف���ص ال�شيناريوهات 
يف  عا�شته��ا  الت��ي  ال�شعب��ة، 
املوا�شم املنق�شية، نظرا ال�شتمرار 
ال�رصاعات بن خمتلف االأطراف 
الفاعلة، واالأكر من ذلك ت�شخم 
الدي��ون اإىل اأرق��ام خميف��ة جدا، 
و�شل��ت اإىل حد معاقب��ة النادي، 
من قب��ل االحت��اد ال��دويل لكرة 
الق��دم بحرمان��ه م��ن التعاقدات 
اجلديدة يف ثالث فرتات متتالية.

وبالرغ��م م��ن تق��دمي االأن�ش��ار 
ال�ش��كاوى عل��ى  م��ن  للعدي��د 
ال�شلط��ات  مكات��ب  م�شت��وى 
اإليه��ا  املحلي��ة، لك��ن مل ينظ��ر 
بعن االعتب��ار، ب�شبب الو�شعية 
الوبائي��ة الت��ي مت��ر به��ا املدين��ة 

التجارية.
ال�شبابية  ف��اإن  القول،  وخال�شة 
�شيدة املوقف يف بي��ت »البابية«، 
لك��ون  ت�ش��ري  املعطي��ات  وكل 
الالعبن  �شيعتم��د على  النادي، 
املو�ش��م  بطول��ة  يف  ال�شب��ان 
الق��ادم، ب�شبب عدم حيازة النادي 
عل��ى ال�شيول��ة املالي��ة الكافية، 
الت��ي ت�شم��ح بت�شدي��د الدي��ون 
العالقة اجت��اه الالعبن واملدربن 

ال�شابقن.
اأحمد خليل
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م�صوؤولو �صباب باتنة مت�صبثون باأمل بقاء بوغرارة
دخلت اإدارة �شباب باتنة يف �شباق 
مع الزمن، ق�شد احل�شم يف امللفات 
العالقة، الت��ي ظلت حمل وحمور 
ت�ش��اوؤالت االأن�ش��ار، خا�شة بعد 
�شب��ط اجلهات الو�شي��ة، برنامج 
البط��والت  خمتل��ف  انط��الق 
للمو�شم القادم، حيث عمد املكتب 
امل�ش��ري  اإىل و�شع ملف العار�شة 
الفنية يف مقدمة االهتمامات، من 
خالل اإعادة بع��ث املفاو�شات مع 

امل��درب ليامن بوغ��رارة الإقناعه 
بالبقاء، رغم ربطه موا�شلة مهامه 
بتلبي��ة جملة من ال���رصوط، لّعل 
اأبرزه��ا ت�شوي��ة م�شتحقاته املالية 
التفاو�ص  قب��ل  املا�شي،  للمو�شم 
ح��ول م�شتقبل��ه يف الفري��ق، مع 
�رصورة اإحداث غربلة يف التعداد 

والقيام بانتدابات نوعية.
كم��ا اأن اإ�شكالي��ة غي��اب الدع��م 
عام��ال  االإدارة  اعتربت��ه  امل��ايل، 

م��ن �شاأن��ه اأن يقف حج��رة عرة 
اأم��ام ر�شم خارط��ة طريق املرحلة 
االحتياج��ات  ظ��ل  يف  القادم��ة، 
متطلب��ات  ملجابه��ة  الالزم��ة 
البطول��ة، والتطل��ع الأداء مو�ش��م 
ناجح يكون مبثابة حمطة ال�شتعادة 
�شفح��ة  وط��ي  ال��كاب،  جم��د 

انتكا�شات واإخفاقات املا�شي.
م ـ مداني

يهّدد وبلعريبي  جمّمدة  ماليري   3

رئي�س البوبية يكّلف حاج عي�صى مبلف النتدابات
يرتقب اأن ت�رصع اإدارة مولودية 
باتنة بداية من هذا االأ�شبوع، يف 
املتعلقة  التنظيمي��ة  االإجراءات 
باملو�شم اجلديد، يف ظل االإعالن 
عن موعد انطالق البطولة يوم 
15 اأكتوبر املقب��ل، حيث يعتزم 
الرئي���ص ع��ز الدي��ن زعطوط، 
تكثي��ف العم��ل للف�ش��ل  يف 
اأم��ر اجله��از الفن��ي كاأولوي��ة، 
وهذا بتعين م��درب جديد، مع 
االإ���رصاع يف ر�ش��د احتياجات 
الفري��ق من حيث الزاد الب�رصي، 
الذي يريده اأن يجمع بن اخلربة 
والطموح، وي�شتجيب لتطلعات 

االإدارة واالأن�شار.

واإذا كان ا�ش��م كم��ال موا�ش��ة 
مازال متداوال يف املحيط العام 
للبوبي��ة، ق�ش��د االإ�رصاف على 
العار�ش��ة الفني��ة دون اأن تاأخذ 
ال�شفقة الطاب��ع الر�شمي، فاإن 
م�شدرا موثوقا ك�شف للن�رص، 
عن اإقدام زعطوط على تكليف 
الالع��ب املخ���رصم لزه��ر حاج 
االنتداب��ات،  بعملي��ة  عي�ش��ى 
اإدراكا من��ه بعالقت��ه اجليدة مع 
املنظوم��ة  مكون��ات  خمتل��ف 
امليداني��ة  وخربت��ه  الكروي��ة 
الوا�شع��ة، ف�ش��ال ع��ن املكانة 
املحرتم��ة التي يحظ��ى بها يف 
الريا�شي، ما �شي�شهل  الو�شط 

عليه انتقاء الع�شافري النادرة.
اإىل ذل��ك، م��ا زال��ت اإ�شكالية 
احلج��ز عل��ى الر�شي��د ومعها 
تثري  الدي��ون،  تراكم  خملف��ات 
قلق وخم��اوف القي��ادة اجلديدة 
الفري��ق  احتياج��ات  ظ��ل  يف 
للم��وارد املالية، وب��روز دائنن 
جدد يطالب��ون باأموالهم، اآخرهم 
امل��درب �شعي��د بلعريبي الذي 
خرج عن �شمته، مهددا باللجوء 
اإىل الق�ش��اء للح�ش��ول عل��ى 
م�شتحقاته العالقة، خا�شة واأنه 

ميلك �شك �شم��ان، االأمر الذي 
املولودية  متاع��ب  م��ن  �شيزيد 
املالي��ة،  الناحي��ة  م��ن  خا�ش��ة 
وامتالك عدي��د الالعبن وثيقة 

اعرتاف بدين.
علم��ا واأن االإدارة تعم��ل على 
احل�ش��اب  عل��ى  احلج��ز  رف��ع 
البنك��ي، وا�شتغ��الل مبل��غ 3 
مالي��ري من اإعان��ات ال�شلطات 
العمومي��ة، ظ��ل جمم��دا من��ذ 

املو�شم املا�شي.
م ـ مداني  
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�جلمهورية �جلز�ئرية �لدميقر�طية �ل�شعبية
ولية قاملة
د�ئرة قاملة
بلدية قاملة

مديرية �لتنظيم و�ل�شوؤون �لعامة
م�شلحة �لتنظيم

مكتب �لتنظيم )�جلمعيات(
رقم: 03 / 2021

و�سل اإ�ستالم التبليغ بتجديد املكتب امل�سري
طبق��ا لأح��كام املادة 18 م��ن القانون رقم 12-06 امل��وؤرخ يف 18 �صفر 1433 املواف��ق ل� 12 يناي��ر 2012 املتعلق باجلمعيات مت 
ه��ذا يف الي��وم 2021/05/12 ا�صتالم مذكرة التعديالت املوؤرخ��ة يف 2021/04/24 التي اأدخلت عل��ى املكتب امل�صري للجمعية 

املحلية امل�صماة:
اللجنة الدينية مل�صجد حمزة بن عبد املطلب بلدية قاملة

امل�صجلة حتت رقم : 111 بتاريخ: 1990/12/08
املقيمة ب�: م�صجد حمزة بن عبد املطلب حي ح�صونة بوع�صة )قاعدة احلياة( قاملة

يرتاأ�صها ال�صيد: غويلة �صالح
وبالتايل يجب القيام باإجراءات الإ�صهار وفقا لأحكام املادة 18 الفقرة 02 من القانون ال�صالف الذكر.

رئي�س املجل�س ال�صعبي البلدي

A Vendre
Carrière en activité sur une superficie de 15 
hectares de production (sable, gravier toutes 
dimensions, TVC, et autre).
Situe a Koudiat El Maazoula Ain Abid Wilaya 
de Constantine avec Matériels ou sans.
Pour toute information ou visite téléphone:

07 70 61 59 28
07 70 12 91 10

�جلمهورية �جلز�ئرية �لدميقر�طية �ل�شعبية 
ولية �شكيكدة 
د�ئرة �أم �لطوب 
بلدية �أم �لطوب
رقم 2021/258 

اإعالن باإعداد �سهادة احليازة
اإن رئي�س املجل�س ال�صعبي البلدي لبلدية اأم الطوب 

طبقا للقانون رقم: 25/90 املوؤرخ يف 1990/11/18 املت�صمن التوجيه العقاري 
و بعد الطالع على ملف طلب �صهادة احليازة ال�صيد: 

الإ�صم حممد، اللقب: بوعافية 
املولود يف: 1973/02/18ب�: اأم الطوب 

الإ�صم: ح�صان  اللقب: بوعافية
املولود يف 1983/04/17 بق�صنطينة

اأبناء رزقي بوعافية ونوارة بوالرواين
بخ�صو�س القطعة الأر�صية الواقعة: بحي بوجمعة عا�صور

و الكائنة ببلدية اأم الطوب م�صاحتها: 311.67 م2
يحدها من: 

ال�رشق: ممر ترابي   
الغرب: م�صكن بوعافية حممد وبوعافية ح�صان   

ال�صمال: اأر�س تابعة لورثة بوعافية خليفة   
اجلنوب: اأر�س تابعة لبوعافية الطاهر

يعل��ن كاف��ة املواطنني من لديه��م حقوق عل��ى العقار امل�ص��ار اإليه اأع��اله اأن يقدموا 
اعرتا�صه��م و مالحظاتهم كتابي��ا اإىل ال�صيد: رئي�س املجل�س ال�صعب��ي البلدي لبلدية 
اأم الطوب خالل مدة �صهرين اعتبارا  من تاريخ ن�رش هذا الإعالن يف اجلريدة الر�صمية.

ملزيد من املعلومات ات�صلوا مبقر البلدية. 
رئي�س املجل�س ال�صعبي البلدي لبلدية اأم الطوب

�جلمهورية �جلز�ئرية �لدميقر�طية �ل�شعبية 
ولية �شكيكدة 
د�ئرة �أم �لطوب 
بلدية �أم �لطوب 

اإعالن باإعداد �سهادة احليازة 
اإن رئي�س املجل�س ال�صعبي البلدي لبلدية اأم الطوب 

طبق��ا للقانون رق��م: 25/90 امل��وؤرخ يف 1990/11/18 املت�صمن التوجيه 
العقاري 

و بعد الطالع على ملف طلب �صهادة احليازة ال�صيد: 
الإ�صم اأحمد ، اللقب: جغدير

اإبن: خمتار و اإبن: قمري بوربعية
املولود يف: 1961/03/20  باأم الطوب

بخ�صو�س القطعة الأر�صية الواقعة بحي م�صعود خن�صول 
و الكائنة ببلدية اأم الطوب م�صاحتها: 400 م2

يحدها من: 
ال�رشق:  م�صكن جغدير عبد النور

الغرب: اأر�س تابعة جلغدير اأحمد
ال�صمال: اأر�س تابعة جلغدير عبد ال�صالم 
اجلنوب: اأر�س تابعة لبومهرا�س بوجمعة

يعل��ن كافة املواطنني من لديه��م حقوق على العقار امل�ص��ار اإليه اأعاله اأن 
يقدموا اعرتا�صهم و مالحظاتهم كتابيا اإىل ال�صيد: رئي�س املجل�س ال�صعبي 
البل��دي لبلدي��ة اأم الطوب خالل مدة �صهرين اعتبارا م��ن تاريخ ن�رش هذا 

الإعالن. 
ملزيد من املعلومات ات�صلوا مبقر البلدية. 

رئي�س املجل�س ال�صعبي البلدي لبلدية اأم الطوب 

�جلمهورية �جلز�ئرية �لدميقر�طية �ل�شعبية 
ولية �شكيكدة 
د�ئرة �أم �لطوب 
بلدية �أم �لطوب 

اإعالن باإعداد �سهادة احليازة 
اإن رئي�س املجل�س ال�صعبي البلدي لبلدية اأم الطوب 

طبق��ا للقانون رق��م: 25/90 امل��وؤرخ يف 1990/11/18 املت�صمن التوجيه 
العقاري 

و بعد الطالع على ملف طلب �صهادة احليازة لل�صيد: 
الإ�صم: عبد ال�صالم  ، اللقب: جغدير

اإبن: خمتار و اإبن: قمري بوربعية
املولود يف: 1968/11/26  باأم الطوب

بخ�صو�س القطعة الأر�صية الواقعة بحي م�صعود خن�صول 
و الكائنة ببلدية اأم الطوب م�صاحتها: 400 م2

يحدها من: 
ال�رشق:  م�صكن جغدير عبد النور واأر�س تابعة جلغدير عبد النور

الغرب: اأر�س تابعة جلغدير عبد ال�صالم
ال�صمال: اأر�س تابعة جلغدير بلقا�صم

اجلنوب: اأر�س تابعة جلغدير اأحمد
يعل��ن كافة املواطنني من لديه��م حقوق على العقار امل�ص��ار اإليه اأعاله اأن 
يقدموا اعرتا�صهم و مالحظاتهم كتابيا اإىل ال�صيد: رئي�س املجل�س ال�صعبي 
البل��دي لبلدية اأم الط��وب خالل مدة �صهرين اعتبارا م��ن تاريخ ن�رش هذا 

الإعالن يف اجلريدة الر�صمية.
ملزيد من املعلومات ات�صلوا مبقر البلدية. 

رئي�س املجل�س ال�صعبي البلدي لبلدية اأم الطوب 

�جلمهورية �جلز�ئرية �لدميقر�طية �ل�شعبية
�لديو�ن �لعمومي للمح�شر �لق�شائي

�لأ�شتاذ بو�شارن زوهري حم�شر ق�شائي
لدى حمكمة عني مليلة جمل�س ق�شاء �أم �لبو�قي

�لكائن مكتبه بنهج بلحامت عني مليلة

حم�سر تبليغ ر�سمي لل�سند التنفيذي مع 
تكليف بالوفاء

 عن طريق الن�رش يف جريدة يومية وطنية

 طبقا للمواد 412، 612، 613 من قانون الإجراءات املدنية والإدارية
بطلب من ال�صيد/ طرباق كمال بن براهيم، ال�صاكن بحي 24 فيفري  عني مليلة، 

بع��د الإطالع عل��ى امل��واد 412، 612، 613 من قان��ون الإجراءات املدني��ة والإدارية 
ومراعاة الأحكام املواد 406 اإىل 416 منه.

بن��اءا على عقد اعرتاف بدين حمرر من طرف الأ�صت��اذ/ دمان ذبيح �صوقي موثق بعني 
مليلة بتاريخ 2019/02/10 رقم 2019/52 واملمهور بال�صيغة التنفيذية.

بناءا على حم�رش تبليغ �صن��د تنفيذي وحم�رش تبليغ تكليف بالوفاء وحم�رش تكليف 
بالوفاء عن طريق الربيد امل�صمن الو�صول مع اإ�صعار بال�صتالم.

بناءا على حم�رش تبليغ �صن��د تنفيذي وحم�رش تبليغ تكليف بالوفاء وحم�رش تكليف 
بالوفاء عن طريق التعليق بلوحة اإعالنات املحكمة والبلدية بتاريخ 2021/07/08.

بناءا على الإذن بن�رش م�صمون حم�رش تكليف بالوفاء يف جريدة يومية وطنية ال�صادر 
عن رئي�س حمكمة عني مليلة بتاريخ 2021/07/19 حتت رقم: 2021/353.

بلغن��ا عن طريق الن���رش الن�صخة التنفيذي��ة لل�صند املذكور اأع��اله لل�صيد طرباق عبد 
احل��ق بن عم��ار ال�صاكن بعني كر�ص��ة وكلفن��اه  بتنفيذ حمتوى احلك��م املذكور اأعاله 
واأن يدف��ع بني اأيدينا مبل��غ 750.000.00 دج )�صبعمائة وخم�صون األف دينار جزائري( 
كقيم��ة الدين ومبلغ 5.920.00 دج )خم�صة اآلف وت�صعمائة وع�رشون دينار جزائري( 
م�صاري��ف التنفيذ ومبل��غ 47.000.00 دج )�صبعة واأربعون األ��ف دينار جزائري( حق 
تنا�صب��ي املجموع: 802.920.00 دج )ثمامنائة واإثنان األ��ف وت�صعمائة وع�رشون دينار 
جزائ��ري( ونبهناه باأن له مهل��ة خم�صة ع�رش )15( يوما للوف��اء وتنفيذ حمتوى ال�صند 

ت�رشي من تاريخ تبليغه هذا املح�رش واإل نفذ عليه جربا بكافة الطرق القانونية.
املح�رش الق�صائي

�جلمهوريـة �جلز�ئريـة �لدميقر�طيـة �ل�شعبيـة
مكتـب �لأ�شتـاذ / بـوديـ�شـة  �أكــــرم

حم�شـر ق�شـائـي لـدى حمـكمـة  ق�شنطينـة
د�ئـرة �إخت�شـا�س جمـلـ�س ق�شـاء ق�شنطينـة

جديدة-ق�شنطينـة –طريق  مهيدي  بن  �لعربي  نهج    96
�لهاتف/ 031.87.74.65

ن�سر اإعالن عن بيع عقار باملزاد العلني يف جريدة 
يومية وطنية بال�سعر احلر

�ملادة 749 و750 و754 من قانون �لإجر�ء�ت �ملدنية و �لإد�رية
لفائ��دة الدائن احلاجز بن��ك اجلزائر اخلارجي �رشكة اأ�صه��م الكائن مقرها الإجتماع��ي باجلزائر1 �صارع 
العقيد عمريو�س اجلزائر العا�صمة وكالة اخلروب رمز 39، الكائن مقره)ا(: حي 1600 م�صكن اخلروب 
ق�صنطينة، بناء على اأمر يت�صمن الإذن باإمهار و منح ال�صيغة التنفيذية لعقد الرهن القانوين  ال�صادر 
ع��ن ال�صي��د رئي�س حمكم��ة اخلروب،بتاريخ: 14 نوفم��رب 2018  رقم الرتتي��ب: 18/2042، املمهور 
بال�صيغ��ة التنفيذية، نح�ن الأ�صت�اذ/ بودي�ص�ة اأك�رم حم�ص�ر ق�صائ�ي ل�دى حمكم�ة ق�صنطين�ة دائ�رة 
اإخت�ص�ا���س جمل��س ق�ص�اء ق�صنطين�ة املوق�ع اأدن�اه و الكائ�ن مكتبن�ا ب� 96 نهج العربي بن مهيدي-

طريق جديدة- ق�صنطين�ة،
 نعلن للجمهور اأنه �صن�رشع بتاريخ: 21 �صبتمرب 2021  على ال�صاعة)13:00( بقاعة البيوع العقارية 
مبحكمة اخلروب يف بيع العقار املحجوز لفائدة الدائن احلاجز بنك اجلزائر اخلارجي �رشكة اأ�صهم الكائن 
مقره��ا الإجتماعي باجلزائر1 �صارع العقيد عمريو�س اجلزائر العا�صمة وكالة اخلروب رمز 39، الكائن 
مق��ره)ا(: حي 1600 م�صكن اخلروب ق�صنطينة، اململ��وك للمدين املحجوز عليه �رشكة ذات امل�صوؤولية 
املحدودة"ت��اورار �رشك��ة العامة لالأ�صغال العمومي��ة و البناء"ممثلة مب�صريها، الكائ��ن مقره)ا(: 63 حي 
ع��ني الب��اي  564 م�صكن عمارة 35 ق�صنطين��ة، املتمثل قطعة اأر�س �صاحلة للبن��اء تقع باإقليم بلدية 
اخل��روب دائرة اخلروب ولي��ة ق�صنطينة كائنة بالوحدة اجلوارية رق��م 07 املدينة اجلديدة علي منجلي 
تق��در م�صاحتها باألفني و اإثنا ع�رش مرتا مربع وخم�ص��ون دي�صمرتا مربعا)2012،50م²( و هي جزء من 
قطعة اأر�صية تقدر م�صاحتها مبائة و�صبعة وع�رشين األفا و�صتمائة وخم�صة واأربعني مرتا مربعا و�صبعة 
ت�صع��ني دي�صمرتا مربعا وحتمل ه��ذه القطعة الأر�صية رقم 04 من املوق��ع رقم 04 من 25 ح�صة من 
التح�صي�س املربمج لإجناز �صكنات ترقوية و مرافق عمومية )م�رشوع 24�صكن و09 حمالت جتارية 
و 12م��راآب( ت�صم ثالث عمارات يف بداي��ة الأ�صغال، العمارة الأوىل: اأجنزت به��ا اأ�صغال احلفريات، 
البني��ة التحتية+هيكل الطابق الأر�صي، العمارة الثانية: اأجنزت بها اأ�صغال احلفريات مع البنية التحتية 
دون اإمتام الدالة لالأر�صية)plate forme(، العمارة الثالثة: بها طابق حتت اأر�س يف طور الإجناز و هي 
حم��دودة كمايلي من ال�صمال: طريق، من اجلنوب: طري��ق، من ال�رشق: م�صاحة خ�رشاء، و من الغرب: 
قطع��ة رق��م 03، مبا اإحتوى عليه العقار من م�صتمالت والتوابع واحلق��وق و املنافع دون قيد اأو �رشط. 
وه��ذا بال�صعر احلر. وملن يرغب يف الإطالع على قائمة �رشوط البيع الت�صال مبكتب الأ�صتاذ املح�رش 

الق�صائي اأو اأمانة �صبط حمكمة اخلروب.
الأ�صت�اذ/ املح�رشالق�صائي

مكتب �لتوثيق �لأ�شتاذ هالل �لطاهر حي 1039 م�شكن عمارة 14 
رقم 04 �خلروب/ ق�شنطينة

حل موؤ�س�سة ذات ال�سخ�ص الوحيد وذات 
امل�سوؤولية املحدودة

امل�صماة: "م.ذ.ذ.�س.و.ذ.م.م" EURL  غالم خالد لال�صترياد 
والت�صدير" - املو�صوع: ا�صت��رياد وت�صدير العتاد واملواد 
املرتبطة مبيدان اخلردوات، العقاقري والأدوات املنزلية وكل 
اأدوات النظاف��ة وال�صيان��ة املنزلية واملهني��ة )409001( 
- املق��ر الجتماع��ي حت�صي�س �صيدي اأعم��ر رقم: 21 ب 
اب��ن بادي�س ولي��ة ق�صنطين��ة - الراأ�صم��ال الجتماعي: 

5.100.000.00 دج
مبوجب عقد حرر مبكتبنا بتاريخ 27 جويلية 2021، م�صجل 
قرر ال�رشي��ك الوحيد للموؤ�ص�صة املذك��ورة اأعاله ال�صيد: 
غالم خالد بن حاج ال�صاكن بحي القما�س اأر�س م�صاطي 
رق��م 14 ق�صنطينة، حلها حال م�صبق��ا وب�صيطا ابتداءا من 
تاريخ هذا العق��د، عني ال�صيد: غالم خالد بن حاج م�صفيا 

لل�رشكة خمول باأو�صع ال�صلطات يف هذا الأمر.
�صيت��م اليداع القان��وين ل��دى املركز الوطن��ي لل�صجل 

التجاري لولية ق�صنطينة.
لالإعالن املوثق

�جلمهورية �جلز�ئرية �لدميقر�طية �ل�شعبية
مكتب �لأ�شتاذ/ بودي�شة �أكرم

حم�شر ق�شائي لدى حمكمة ق�شنطينة
د�ئرة �إخت�شا�س جمل�س ق�شاء ق�شنطينة

ق�شنطينة   - جديدة  طريق    - مهيدي  بن  �لعربي  نهج   96
�لهاتف/ 031.87.74.65

ن�سر اإعالن عن بيع عقار باملزاد العلني  
يف جريدة يومية وطنية

�ملادة 749 و 750 و 754  من قانون �لجر�ء�ت �ملدنية و�لد�رية 
لفائ��دة ال�صن��دوق الوطني للتوف��ري والإحتياط،  �رشك��ة ذات  اأ�صهم  مقره الرئي�ص��ي �صارع خليفة  
بوخالف��ة  باجلزائ��ر العا�صمة وكالة جلواح اأحم��د رمز 271 ق�صنطينة،  الكائن مق��ره)ا(: نهج جلواح 
اأحم��د ق�صنطينة، بناء على عقد رهن ر�صمي من الدرج��ة الأوىل املمهور  بال�صيغة التنفيذية املحرر 
بتاريخ: 17 فيفري 2011 اأمام الأ�صتاذ: بن موفق عبد الروؤوف موثق بق�صنطينة، بناء على  عقد رهن 
ر�صمي تكميلي املمهور بال�صيغة التنفيذية املحرر بتاريخ: 11 اأفريل 2012  اأمام الأ�صتاذ: بن موفق 
عب��د الروؤوف موثق بق�صنطينة،  نحن الأ�صتاذ/ بودي�صة اأكرم حم�رش ق�صائي لدى حمكمة ق�صنطينة 
دائ��رة اإخت�صا�س جمل�س ق�صاء ق�صنطينة املوقع اأدن��اه والكائن مكتبنا ب� 96 نهج العربي بن مهيدي 

طريق جديدة - ق�صنطينة،
 نعلن للجمهور اأنه �صن�رشع بتاريخ 20 �صبتمرب 2021 على ال�صاعة )11:00( بقاعة البيوع العقارية 
مبحكم��ة ق�صنطينة )م�صعود بوجريو( يف بيع العقار املحجوز لفائدة الدائن احلاجز ال�صندوق الوطني 
للتوف��ري والحتياط، �رشكة ذات اأ�صهم مقره الرئي�صي �صارع خليفة بوخالفة باجلزائر العا�صمة وكالة 
جل��واح اأحم��د رمز 271 ق�صنطين��ة، الكائن مقره )ا(: نه��ج جلواح اأحمد ق�صنطين��ة، اململوك  لل�صيدة 
بو�صنافة مليكة بنت رابح )املدينة الراهنة املحجوز عليها(  املتمثل يف  �صقة توجد يف عمارة خا�صعة 
لنظ��ام امللكي��ة امل�صرتكة كائنة بق�صنطينة بلدي��ة  ودائرة ولية ق�صنطينة ح��ي الزيادية رقم العمارة 
B3 درج 01 الطاب��ق الأر�ص��ي رقم 52 تتاألف من: ثالث غرف)03(،  مطبخ، حمام، مرحا�س، رواق، 
�رشف��ة م�صاحتها تق��در بثمانية و�صتون مرتا مربع��ا و�صتة وع�رشون دي�صمرتا مربع��ا )68.26م2( و 
1000/33.96 من الأجزاء امل�صرتكة تكون هذه ال�صقة وملحقاتها احل�صة رقم 02 من البيان الو�صفي  
للتق�صي��م امل�صهر باملحافظة العقارية بق�صنطين��ة يف 17 اأوت 1985 حجم 1323 رقم 51، هذا ب�صعر 
افتتاح��ي يبداأ به البيع قدره: 6.006.880.00 دج )�صتة ماليني و�صت��ة اآلف وثمامنائة وثمانون دينار 

جزائري(،
 ومل��ن يرغب يف الإطالع عل��ى قائمة �رشوط البيع الت�ص��ال مبكتب الأ�صتاذ املح���رش الق�صائي اأو 

اأمانة �صبط حمكمة ق�صنطينة.
الأ�صتاذ املح�رش الق�صائي

�جلمهورية �جلز�ئرية �لدميقر�طية �ل�شعبية
مكتب �لأ�شتاذ/ بودي�شة �أكرم

حم�شر ق�شائي لدى حمكمة ق�شنطينة
د�ئرة �إخت�شا�س جمل�س ق�شاء ق�شنطينة

ق�شنطينة   - جديدة  طريق    - مهيدي  بن  �لعربي  نهج   96
�لهاتف/ 031.87.74.65

ن�سر اإعالن عن بيع عقار باملزاد العلني 
يف جريدة يومية وطنية بال�سعر احلر

�ملادة 749 و 750 و 754 من قانون �لإجر�ء�ت �ملدنية و�لإد�رية

لفائ��دة ال�صندوق الوطن��ي للتوفري والإحتياط الكائن مقره باملجم��ع ال�صكني G6 قاريدي 
القب��ة اجلزائر املمثل يف �صخ�س مديره اجله��وي )الدائن احلاجز( الكائن مقره )ا(: حي الدق�صي 
عب��د ال�صالم ق�صنطينة، نحن الأ�صتاذ/ بودي�صة اأكرم حم�رش ق�صائي لدى حمكمة ق�صنطينة 
دائ��رة اخت�صا�س جمل�س ق�صاء ق�صنطين��ة املوقع اأدناه والكائن مكتبنا ب� 96 نهج العربي بن 

مهيدي - طريق جديدة - ق�صنطينة.
نعل��ن للجمه��ور اأنه �صن�رشع بقاعة البي��وع العقارية مبحكمة اخل��روب بتاريخ: 21 �صبتمرب 
2021 على ال�صاعة الواحدة )13.00( زوال يف بيع العقار املحجوز لفائدة ال�صندوق الوطني 
للتوف��ري والإحتي��اط الكائن مقره باملجم��ع ال�صكن��ي G6 قاريدي القبة اجلزائ��ر املمثل يف 
�صخ���س مديره اجلهوي )الدائن احلاجز( الكائ��ن مقره)ا(: حي الدق�صي عبد ال�صالم ق�صنطينة، 
واململ��وك لل�صيد: رم��رام اأحمد بن عمر )املوهوب له املحجوز عليه( واملتمثل يف قطعة اأر�س 
�صاحل��ة للبن��اء تقع باإقلي��م بلدية ودائرة اخل��روب ولي��ة ق�صنطينة م�صاحته��ا خم�صة اآلف 
و�صبعمائ��ة و�صبعون مرتا مربعا )5770م2( ح�صة حتمل رق��م A1 ماأخوذة من قطعة اأر�س 
اأك��رب م�صاحتها 01 هكتار 01 اآر 70 �صنتياآر، وهي جزء من قطعة اأر�س اأكرب منها م�صاحتها 
41 هكت��ار 70 اآر 00 �صنتي��اآر، حتمل رقم 17 من الق�صم 35 م��ن خمطط م�صح الأرا�صي، 
وقب��ل امل�صح كان��ت حتمل رقم 63 من املخط��ط الطوبوغرايف لبلدية اخل��روب، احلدود، من 
ال�صم��ال: القطع��ةA2  من خمطط التجزئة، من اجلنوب قطع��ة اأر�س ملك للدولة )م�رشوع 
طريق ح�صب POS فائ�س للقطعة 63( من ال�رشق: قطعة اأر�س ملك للدولة )م�رشوع طريق 
ح�ص��ب POS فائ���س للقطعة 63( من الغ��رب: �صكنات جماعية يف ط��ور الجناز وفائ�س 
للقطع��ة 63، وه��ذا بال�صعر احلر وملن يرغب يف الإطالع على قائم��ة �رشوط البيع الت�صال 

مبكتب الأ�صتاذ املح�رش الق�صائي اأو اأمانة �صبط حمكمة اخلروب.
الأ�صتاذ املح�رش الق�صائي

�جلمهورية �جلز�ئرية �لدميقر�طية �ل�شعبية
مكتـب �لأ�شتـاذ / بـوديـ�شـة  �أكــــرم

حم�شـر ق�شـائـي لـدى حمـكمـة  ق�شنطينـة
د�ئـرة �إخت�شـا�س جمـلـ�س ق�شـاء ق�شنطينـة

جديدة-ق�شنطينـة مهيدي-طريق  بن  �لعربي  نهج   96
�لهاتف 031.87.74.65

ن�سر اإعالن عن بيع عقار باملزاد العلني  
يف  جريدة يومية وطنية 

�ملادة 749 و 750 و 754  من قانون �لإجر�ء�ت �ملدنية و �لإد�رية
لفائ��دة دولمي كرمي بن اأحمد، املوطن: ح��ي ال�صكنة2 رقم 141 ال�رشاقة ولية اجلزائر واملتخذ موطنا 
خمت��ارا له مكتب   الأ�صتاذ بودي�ص��ة اأكرم حم�رش ق�صائي لدى حمكم��ة ق�صنطينة دائرة اإخت�صا�س 
جمل���س ق�صاء ق�صنطين��ة الكائن ب� 96  نهج العربي ب��ن مهيدي - طريق جدي��دة- ق�صنطينة، احلكم 
ال�ص��ادر بتاري��خ 2018/02/28، عن حمكم��ة ق�صنطينة، الق�ص��م:  التجاري/ البح��ري، رقم اجلدول: 
17/07148، رق��م الفهر���س: 18/01517، املمهور  بال�صيغة التنفيذية، نح��ن الأ�صتاذ بودي�صة اأكرم 
حم�رش ق�صائي لدى حمكمة ق�صنطينة دائرة اإخت�صا�س جمل�س ق�صاء ق�صنطينة املوقع اأدناه و الكائن 
مكتبن��ا ب� 96 نهج العربي بن مهيدي-طري��ق جديدة- ق�صنطينة، نعلن للجمهور اأنه �صن�رشع بتاريخ: 
20 �صبتمرب 2021 على ال�صاعة )11.00( بقاعة البيوع العقارية مبحكمة ق�صنطينة )م�صعود بوجريو( 
يف بي��ع العق��ار املحج��وز لفائدة دولمي كرمي بن اأحم��د،  املوطن: حي ال�صكنة 2 رق��م 141 ال�رشاقة 
ولية اجلزائ��ر، اململوك للمدينة ال�صيدة)ة(: فليا�صي حفيظة بنت علي )املدينة املحجوز عليها( ، املتمثل 
يف 336/28 يف ال�صي��اع يف: 1 - حم��ل ذو طاب��ع حريف يقع بعق��ار خا�صع لنظ��ام امللكية امل�صرتكة 
يوج��د بق�صنطين��ة بلدي��ة ق�صنطينة، ولية ق�صنطينة، نه��ج بلعايب حممد، رق��م: 15، الطابق ما حتت 
الأر�ص��ي )ور�صة جنار(، يحت��وي هذا املحل على قاعة وقاعة خلفية ميتد عل��ى م�صاحة اإجمالية قدرها 
مائة و�صبعة وخم�صني مرت مربع و�صتة ع�رش د�صمرت مربع )157.16م2( و 1000/104.92 من الأجزاء 
امل�صرتكة التابعة له، يكون هذا املحل  وملحقاته احل�صة رقم: 01 من البيان الو�صفي للتق�صيم الذي مت 
�صه��ره باملحافظة العقارية بق�صنطينة يوم التا�ص��ع ع�رش اكتوبر �صنة األف وت�صعمائة وثمانية وثمانني 
حج��م: 1392، رق��م 87. 2 - حمل ذو طابع حريف يقع بنف�س املكان، يحت��وي على قاعة ومكتب، ميتد 
عل��ى م�صاح��ة اإجمالية قدره��ا ت�صعة و�صبعني مرت مرب��ع و�صبعة ع�رش د�صمرت مرب��ع )79.17 م2( و 
1000/52.85 م��ن الأجزاء امل�صرتكة التابعة له، يكون هذا املحل وملحقاته احل�صة رقم: 03 من نف�س 
البي��ان الو�صفي املذكور اأع��اله، هذا ب�صعر افتتاحي  يبداأ به البيع قدره: 2.414.320.00 دج )مليونان 
واأربعمائ��ة واأربعة ع���رشة األف وثالثمائة وع���رشون دينار جزائري(،  وملن يرغ��ب يف الإطالع على 

قائمة �رشوط البيع الت�صال مبكتب الأ�صتاذ املح�رش الق�صائي اأو اأمانة �صبط حمكمة ق�صنطينة.
الأ�صتاذ/ املح�رش الق�صائي

�جلمهورية �جلز�ئرية �لدميقر�طية �ل�شعبية 
ولية �شكيكدة 
د�ئرة �أم �لطوب 
بلدية �أم �لطوب 

اإعالن باإعداد �سهادة احليازة 
اإن رئي�س املجل�س ال�صعبي البلدي لبلدية اأم الطوب 

طبق��ا للقانون رقم: 25/90 امل��وؤرخ يف 1990/11/18 املت�صمن التوجيه 
العقاري 

و بعد الطالع على ملف طلب �صهادة احليازة ال�صيد: 
الإ�صم فاحت ، اللقب: ق�صوم 

اإبن: عمار و اإبن: حوري عائ�صة
املولود يف: 1978/11/19ب�: اأم الطوب 

بخ�صو�س القطعة الأر�صية الواقعة: بحي م�صعود خن�صول
و الكائنة ببلدية اأم الطوب م�صاحتها: 467.16 م2

يحدها من: 
ال�رشق: بناية ق�صوم كرميو وممر خا�س بعائلة ق�صوم   

الغرب: حمطة خدمات جغدير   
ال�صمال: اأر�س تابعة لق�صوم خمتار واأر�س تابعة لبوقرياطة ح�صني   

اجلنوب: اأر�س تابعة لبورية اأح�صن
يعل��ن كافة املواطن��ني من لديهم حقوق عل��ى العقار امل�ص��ار اإليه اأعاله 
اأن يقدم��وا اعرتا�صه��م و مالحظاتهم كتابيا اإىل ال�صي��د: رئي�س املجل�س 
ال�صعب��ي البلدي لبلدية اأم الطوب خالل م��دة �صهرين اعتبارا من تاريخ 

ن�رش هذا الإعالن يف اجلريدة الر�صمية.
ملزيد من املعلومات ات�صلوا مبقر البلدية. 

رئي�س املجل�س ال�صعبي البلدي لبلدية اأم الطوب

�جلمهورية �جلز�ئرية �لدميقر�طية �ل�شعبية
مكتب �لأ�شتاذ/ بودي�شة �أكرم

حم�شر ق�شائي لدى حمكمة ق�شنطينة
د�ئرة �خت�شا�س جمل�س ق�شاء ق�شنطينة

 96 نهج �لعربي بن مهيدي - طريق جديدة - ق�شنطينة 
�لهاتف: 031-87-74-65

ن�سر اإعالن عن بيع عقار باملزاد العلني  
يف جريدة يومية وطنية

�ملادة 749 و 750 و 754  من قانون �لجر�ء�ت �ملدنية و�لد�رية 

لفائ��دة درايعي��ة طارق بن �ص��ادق، املوطن: حي مراب��ط خذير عمارة 01 رق��م 31 �س م ك 
ق�صنطين��ة، احلك��م ال�صادر بتاري��خ: 2018/05/09، ع��ن حمكمة ق�صنطين��ة، ق�صم : اجلنح، 
رق��م اجل��دول: 18/00383، رقم الفهر���س : 18/03758 املمهور بال�صيغ��ة التنفيذية، نحن 
الأ�صت��اذ بودي�ص��ة اأكرم حم���رش ق�صائي لدى حمكم��ة ق�صنطينة دائ��رة اخت�صا�س جمل�س 
ق�ص��اء ق�صنطينة املوقع اأدن��اه والكائن مكتبنا ب� 96 نهج العربي ب��ن مهيدي، طريق جديدة 

- ق�صنطينة.
�صن���رشع بتاريخ: 20 �صبتمرب 2021 على ال�صاع��ة )11:00( بقاعة البيوع العقارية مبحكمة 
ق�صنطين��ة )م�صعود بوجري��و( يف بيع   العقار املحج��وز. لفائدة درايعية ط��ارق بن �صادق، 
املوط��ن: حي مرابط خذير عمارة 01 رقم 31 ���س م ك ق�صنطينة، اململوك للمدينة ال�صيد)ة(: 
رما���س �صعاد ابنة �رشي��ف املدعو عمر )املدين��ة املحجوز عليها(، املتمث��ل يف 128/07 على 
ال�صياع يف حمالت معدة ل�صك��ن تقع بق�صنطينة بلدية ق�صنطينة حي �صيدي مربوك عمارة 
02 �صل��م A الطابق ال�صابع رقم 72 متثل يف �صق��ة يف عمارة ذات ملكية م�صرتكة تت�صمن 
خم�س 05 غرف، مطبخ، حمام، مرحا�س، رواق خارجي، رواق، خزانة حائطية، م�صاحتها اإثنان 
وت�صع��ون مرت مربع وثالثة واأربعون دي�صمرت مربع )92.43م2( و 1000/18.22 من الأجزاء 
امل�صرتك��ة )احل�ص��ة رقم 21( ح�ص��ب البيان الو�صف��ي للتق�صيم امل�صهر باملحافظ��ة العقارية 
بق�صنطين��ة بتاريخ: 1988/02/16 حجم: 1393 رقم: 83 وه��ذا ب�صعر افتتاحي يبداأ به البيع 

قدره: 385.000.00دج )ثالثمائة وخم�صة وثمانون األف دينار جزائري(، 
وملن يرغب يف الإطالع على قائمة �رشوط البيع الت�صال مبكتب الأ�صتاذ املح�رش الق�صائي 

اأو اأمانة �صبط حمكمة ق�صنطينة.
 الأ�صتاذ / املح�رش الق�صائي
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ا�ستعم��ال  اأن   الأخ�سائ��ي  اأ�س��اف   و 
البخاخ��ات يف  ف��رة التلقي��ح، ل ي�سكل  
خطرا على ال�سحة، فيم��ا حذر من اعتماد 
مر�سى كورونا على الو�سفات النموذجية 
املتداول��ة، و ك��ذا ا�ستعماله��م امل�س��ادات 
احليوي��ة، لأنه��ا  ت�سع��ف اأج�سامهم،  كما 
تطرق يف هذا احلوار اإىل الفرق بني اأعرا�ض 
كورونا و احل�سا�سي��ة و ا�ستعمال املكيف، 
حمذرا من ا�ستخدام املروحات الكهربائية.   

u  �لن�صر: يتخوف �مل�صابون 
بالأمر��ض �ل�صدرية و �حل�صا�صية 

من �للقاح �مل�صاد لكورونا و يرون 
باأنه قد ي�صكل خطر� على �صحتهم، 

ماذ� ميكنك �أن تقول لهذه �لفئة؟
� خليف��ي توهام��ي: ل يوج��د مان��ع لأخذ 
اللقاح، �سواء كان الفرد يعاين من ح�سا�سية 
غذائي��ة اأو اأي ن��وع اآخ��ر م��ن احل�سا�سية، 
مب��ا فيها احل�سا�سي��ة من الأدوي��ة،  كما  اأن 
مر�سى الربو، باإمكانهم اأخذ اللقاح ب�سكل 
عادي، ما عدا الفئة التي تعاين من ربو حاد 
و تخ�سع للعالج كتناول الكورتيكويد اأو 
يت��م تو�سيلها بالأوك�سجني، يف هذه احلالة  
يجب جتن��ب التلقي��ح، اإىل غاي��ة ا�ستقرار 
الو�س��ع ال�سح��ي و ا�ست�س��ارة الطبي��ب 

املعالج.   
uماذ� عن �لفئة �لتي تعاين من 

�حل�صا�صية من �مل�صاد �حليوي �ل�صهري 
�لبن�صيلني؟ 

� احل�سا�سي��ة م��ن البن�سيل��ني لي�ست مانعا 
للتلقي��ح،  فالأم��ر يتعلق بنوع م��ن اأنواع 
الأدوي��ة، لحظت ب��اأن هناك خم��اوف من 
تركيبة اللقاح و �سكوك يف كون مكوناته 
ت�سب��ب احل�سا�سية، و هنا اأوؤكد  باأن تركيبة 
اللقاح ت�ساف اإليها مادة  ا�سمها »لدجيفو« 
حتمي م��ن الإ�ساب��ة باحل�سا�سي��ة، ما عدا 
بالن�سب��ة للمر�س��ى الذي��ن يعان��ون م��ن 
ح�سا�سية من »لدجيفو« نف�سها، و هي فئة  

نادرة جدا.
. هن��اك فئة تعر�س��ت حل�سا�سية مو�سعية 
عند اأخ��ذ اللقاح امل�ساد لل��زكام و تخ�سى  
من ظهور نف�ض احل�سا�سي��ة عند اأخذ لقاح 

�سد كورونا.. 
� ل تعت��ر ح�سا�سي��ة، و اإمنا جمرد ردة فعل 
نتيجة اأخذ اللق��اح، و يف هذه احلالة الطاقم 
املكلف بالتلقيح له طريقة خا�سة للتعامل 

مع احلالت التي تظه��ر عليها ردود 
فع��ل مو�سعية، و جتي��د التعامل 

معها .
uهل �ملر�صى �لذين 

يتناولون حاليا 
�لكورتيكويد ممنوعني من 

�لتلقيح �صد كوفيد 19؟ 
� عل��ى املر�س��ى الذي��ن يتناولون 
اأدوية  تت�سب��ب يف نق�ض املناعة، 

مبا فيها الكورتيكويد، التوقف 
ه��ذا ع��ن تناولها قبل اأخذ اللقاح، و 

يك��ون با�ست�سارة الطبيب املعالج، بالن�سبة 
للكورتيكويد نن�سح املري�ض بالتوقف عن 
تناول��ه قبل 15 يوما من اأخذ اللقاح، و كذا 
ع��دم تناول��ه بعد 15 يوما م��ن ذلك، لكن 
الأم��ر ل ميكن تعميمه عل��ى كل املر�سى، 
فهناك ح��الت ل ي�سمح و�سعهم ال�سحي 
بالتوقف عن العالج طيلة الفرة املذكورة، 

و ي�سكل التلقي��ح خطرا على �سحتهم، اإذا 
مت اأخذه خالل تلقي عالج. 

u مباذ� تن�صح �ملر�صى �لذين 
يخ�صعون للعالج و يرغبون يف 

�لتلقيح؟ 
� ل ميكن اأن اأقدم توجيها اأو ن�سيحة عامة، 
لأن��ه كم��ا �سب��ق و قلت، الو�س��ع يختلف 
م��ن مري�ض لآخر، و اأن�سحه��م با�ست�سارة 
الطبيب املعال��ج، و الذي �سيق��وم ب�سبط 
بروتوكول، بالتن�سيق م��ع الطاقم امل�رشف 
على عملي��ة التلقيح، لأن توق��ف املري�ض 
فجاأة عن تناول الكورتيكويد بعد 6 اأ�سهر 
اأو اأكرث م��ن بدء العالج، يوؤثر على و�سعه 
ال�سحي، فالغدة امل�سوؤولة عن تزويد اجل�سم 
بالكورتكوي��د تتاأخر يف مبا�رشة وظيفتها. 
و يف ه��ذه الفرة قد حت��دث م�ساعفات و 
تعقي��دات �سحي��ة للمري���ض، و اأكرر هنا 
باأنه على املري�ض عدم التوقف مبا�رشة عن 

الع��الج، و ا�ست�س��ارة الطبيب املعالج 
ب�ساأنه . 

u هل �لبخاخات �لتي 
ي�صفها �لأطباء ملر�صى 
�لربو ت�صكل خطر� يف 

فرتة �أخذ �للقاح؟ 
� اإن البخاخ��ات عب��ارة عن عالج 

مو�سع��ي، و ل توؤث��ر على املري�ض 
عند اأخ��ذ اللقاح، فه��ي تختلف 
متام��ا ع��ن بقي��ة الأدوي��ة التي 

ي�سفها الطبيب، و باإمكان املري�ض ا�ستعمال 
البخاخة ب�سكل عادي يف فرة التلقيح.

و اأ�س��ر يف ه��ذا ال�سي��اق لأم��ر لحظت��ه 
خ��الل متابعتي لتط��ورات الو�سع الوبائي 
عل��ى امل�ست��وى العامل��ي، خا�س��ة يف جمال 
اخت�سا�س��ي، اإن املر�س��ى الذين يخ�سعون 
خالل هذه الفرة لعالج الربو و احل�سا�سية، و 
يتناول��ون الكورتيكويد ، حمميون اأكرث من 
غره��م، و لو ب�سكل ن�سب��ي، من الفرو�ض 
التاجي، لهذا اأن�سح الذين توقفوا منهم  عن 
تناول الدواء، بحجة اأنه قد ي�سعف املناعة، و 
خ�سي��ة الإ�سابة بالفرو�ض، باللتزام بتناول 

اأدويتهم .
u لكن ما نالحظه �أن مر�صى 

�لربو �لأكــثـر تخوفا من 
�لإ�صابة بالفريو�ض 

لكونهم يعانون من 
م�صكل يف �جلهاز 

�لتنف�صي و كذ� 
لكون �لعالج 

�لذي يتابعونه 
يوؤثر على مناعة 

�جل�صم؟
داع��ي  و  ل  اأطمئنه��م  � ل، 
للخوف، و اأن�سحه��م مبتابعة العالج ب�سكل 
منتظ��م و دون توق��ف، ل�سم��ان ا�ستق��رار 
و�سعه��م ال�سح��ي، لأنه يف حال��ة التوقف 
مبا���رشة ع��ن تن��اول ال��دواء  و و�سعه��م 
ال�سح��ي غر م�ستق��ر و ي�سابون بكورونا 

�سيتاأزم و�سعهم اأكرث فاأكرث.
uكيف ميكن �لتفريق بني 

�أعر��ض �لإ�صابة بكورونا و �أعر��ض 
�حل�صا�صية؟ 

� الأعرا���ض تختل��ف، لك��ن 
م��ا اأن�س��ح ب��ه املواطنني 
مر�س��ى  و  عموم��ا 
احل�سا�سي��ة عل��ى وجه 
عن��د ظهور  التحدي��د، 
اأعرا���ض غ��ر طبيعية، 
اإىل  مبا���رشة  التوج��ه 
الطبيب ال��ذي يعد الوحيد 
و  الت�سخي���ض  ل��ه  املخ��ول 

و�سف الدواء املنا�سب.
األح��ظ خ��الل تعاملي م��ع املر�س��ى، اأنهم 
ي��ررون  و  الذات��ي  للت�سخي���ض  يلج��اأون 
الأعرا�ض التي تظهر عليهم، بتاأثر ا�ستعمال 
مكي��ف اله��واء اأو ���رشب امل��اء الب��ارد اأو 
اإ�سابتهم باحل�سا�سية،  لكن الإ�سكال يكمن 
يف احل��الت التي تكتفي بهذا الت�سخي�ض و 
التطبي��ب الذاتي و تتاأخر عن زيارة الطبيب، 
و يف ه��ذه احلال��ة تت�سبب يف ح��ال اإ�سابتها 
اإىل  الع��دوى  نق��ل  بالفرو���ض يف   فع��ال 
املحيطني بها، و كذا تعقد و�سعها ال�سحي، 
و ه��و ما اأمل�س��ه خا�سة عن��د ال�سباب الذين 
ي�سل بهم الأمر اإىل الإ�سابة ب�سيق التنف�ض 

و ي�سطرون للمكوث بامل�ست�سفى.
uمع �نت�صار �ل�صاللت �ملتحورة 

ك�صاللة دلتا �لأكرث �نت�صار� يف 
�جلز�ئر حاليا، هناك حديث عن 
تغري �أعر��ض �لإ�صابة و ظهورها 

يف �ليوم �خلام�ض من �لعدوى.. ماذ� 
تقولون بهذ� �خل�صو�ض؟ 

� ل، ل ترتب��ط الأعرا���ض بالي��وم اخلام�ض 
اأو غ��ره، لكن الأعرا���ض تغرت و تظهر 
ب�س��كل جل��ي عل��ى م�ست��وى الأن��ف و 
احلنج��رة، و الأخط��ر اأن الفرو���ض اأ�سبح 
يهاج��م مبا���رشة الرئت��ني. لهذا ف��اإن عديد 
احل��الت ي�ستدع��ي و�سعه��ا املكوث يف 
امل�ست�سف��ى، كم��ا اأن �سالل��ة دلت��ا تهاجم 
القل��ب، خا�سة عن��د ال�سباب. يف حني كان 
الأمر خمتلفا يف بداي��ة الوباء، عند انت�سار 
فرو�ض »األفا » ، حي��ث كان املري�ض ي�سعر 
يف البداي��ة بارتفاع درجة ح��رارة اجل�سم و 

العياء .   
u ما مدى فعالية �لو�صفات 

�لنموذجية �ملتد�ولة يف �لف�صاء 

�لأزرق، و ت�صم �أ�صا�صا »زيرتوماك�ض« 
و �لزنك؟ 

� اأوؤكد من هذا املن��ر اأن »زيروماك�ض« ل 
يفيد يف ع��الج كوفيد 19، و نف�ض ال�سيء 
بالن�سب��ة للم�سادات احليوي��ة الأخرى،  ما 
ع��دا يف ح��ال الإ�ساب��ة بالته��اب مراف��ق 
لالإ�ساب��ة بالعدوى، و ه��ذه احلالة ل ميكن 
للمري�ض اأن ي�سخ�سه��ا بنف�سه، و لبد اأن 
يذه��ب  اإىل الطبيب املوؤه��ل للت�سخي�ض و 

و�سف العالج املنا�سب.
يج��ب اأن نتوقف عن الروي��ج ملعلومات 
خاطئة و و�سف لكل من ي�ساب بكورونا 
»زيروماك�ض« اأو م�سادات حيوية اأخرى، 
و اأ�سر هنا اإىل اأنها ت�سعف ج�سم املري�ض 
امل�ساب بكورون��ا،  يجد الفرو�ض راحته 

اأكرث لالنت�سار  يف ج�سم الإن�سان.
م�سكن  تن��اول  املري���ض  باإم��كان 

»دولي��ران« و فيتامني »�سي«، و 
فيتام��ني »دي«، هذا الأخر يجب 
اأخذه بعد ا�ست�س��ارة طبيب لأنه 
قد ي�سب��ب الق�س��ور الكلوي، و 
اأكرر يج��ب البتعاد ع��ن العالج 
اإىل تعق��د  ي��وؤدي  الذات��ي، لأن��ه 

الو�سع ال�سحي اأكرث.
u ن�صجل يف ظل �لرتفاع 
�لكبري لدرجات �حلر�رة،  

�إقبال على ت�صغيل 
�ملكيفات �لهو�ئية، ماهو تاأثري ذلك 

يف هذ� �لظرف �لوبائي؟
� يف الظ��رف الراهن من الأف�س��ل اللتزام 
بالتهوئ��ة الطبيعي��ة كفتح النواف��ذ،  لكن 
يف ظل الرتفاع الكب��ر لدرجات احلرارة، 
نح��ن جم��رون عل��ى ا�ستعم��ال املكيف، 
لك��ن يجب اأن يكون ذل��ك ب�سكل �سحي، 
خا�س��ة يف حال ال�ستعم��ال اجلماعي، لأنه 
ي��وؤدي اإىل توزيع الفرو�ض و ن�رشه ب�سكل 
كب��ر، و بالتايل نقله اإىل كل املوجودين يف 
الغرفة اأو املكتب و عدم بقائه عند امل�ساب 

بالعدوى.
يج��ب تهوئة امل��كان بفتح ب��اب الغرفة ، و 
تنظي��ف م�سفاة املكي��ف كل 15 يوما، مع 
احلر���ض على �سب��ط توزيع اله��واء نحو 
الأعلى، مع �سب��ط املكيف عند درجة 22 

اأو 24 درج��ة مئوي��ة، لي�سع��ر الفرد 
بالنتعا���ض و الرتياح فقط،  
و جتن��ب درج��ات اأعلى ملا 
ت�سكل��ه م��ن خطر كبر 
يف   ، ال�سح��ة  عل��ى 
بالمتناع  اأن�س��ح  حني 
عن ا�ستعم��ال املروحة 
لأنه��ا  الكهربائي��ة، 
تدور ب�رشع��ة و ب�سكل 
م�ستم��ر، فت�ساع��د ب�سكل 

كبر يف ن�رش الفرو�ض.  
uهناك من يتخلون عن �لتد�بري 

�لوقائية بعد تلقي �للقاح و 
يعتقدون باأنهم يف مناأى عن 

�لإ�صابة .. ماذ� تقول لهذه �لفئة من 
�ملو�طنني؟

� عموما، فعالية اللقاح تبداأ بعد 15 اأو 20 
يوم��ا من اأخذه، اإن اأول جرعة حتقق حماية، 
لك��ن بن�سبة �سئيلة، لك��ن اجلرعة الثانية 
ت�ساه��م ب�س��كل اأكر يف تقوي��ة املناعة و 
ذل��ك بعد 15 يوم��ا من اأخذه��ا، لكن هذا 
ل يعن��ي اأن الفرد يف من��اأى عن الإ�سابة، 
فهناك احتم��ال الإ�سابة و نق��ل العدوى، 
لك��ن �سل�سلة نق��ل الع��دوى ت�سعف، اإن  
الفئ��ة امللقح��ة، ل تن���رش الفرو�ض بنف�ض 

درجة الفئة غر امللقحة.
uهناك من �صبق و �أن �أ�صيب 

بالفريو�ض و يرف�ض �لتلقيح بحجة 
�أن لديه مناعة ذ�تية �صد كورونا؟

� ل، مناع��ة اجل�س��م تنق�ض مب��رور الوقت، 
خا�س��ة بع��د م��رور نح��و 4 اأ�سه��ر م��ن 
الإ�ساب��ة، كم��ا اأن ه��ذه الفئ��ة اأ�سيب��ت 
بفرو���ض »األف��ا« و حالي��ا ن�سه��د انت�سار 
فرو�ض »دلتا«، و الأمر يختلف، و على هذه 
الفئة اأخذ اللقاح بعد 3 اإىل 4 
الإ�ساب��ة  م��ن  اأ�سه��ر 

الأوىل.  
uما ر�أيك 

يف ��صتعمال 
�لبع�ض �أجهزة 
�لتنف�ض ب�صكل 

ع�صو�ئي ؟ 
ا�ست�سارة  � يج��ب 
قب��ل  الطبي��ب 
فهن��اك  ا�ستعماله��ا، 
اأجهزة ، كمكثف الأوك�سجني 
»كون�سنطراطور« تن�سح بها احلالت غر 
معق��دة، يف حني تتطلب احل��الت املعقدة 
اأجهزة تنف�ض اأخرى، فم�سكل الأوك�سجني 
ل ينج��م عن اإ�ساب��ة الرئت��ني فح�سب، و 

ميكن اأن يكون ب�سبب اإ�سابة القلب. 
u مبا تن�صح �ملو�طنني خا�صة و نحن 

نقرتب من ذروة �ملوجة �لثالثة؟ 
� اأن�سح بالت�سامن بينهم، و حماية اأنف�سهم 
و حماي��ة غره��م، و عدم اإخف��اء اإ�سابتهم 
بالفرو���ض، لع��دم ت�سكي��ل خط��ر على 
الآخري��ن، مع ���رشورة ا�ست�سارة الطبيب 
مع بداية الأعرا���ض، و ذلك لتجنب تعقد 
الو�سع ال�سحي و نقل العدوى لالآخرين.

كم��ا اأن�س��ح بتجنب ح�س��ور الأعرا�ض و 
التجمع��ات باأنواعه��ا و اللت��زام بتدابر 

الوقاية و احلجر ال�سحي. 
�أ ب    

الدكتور خليفي توهامي أخصائي األمراض الصدرية و الحساسية

l»زيرتوماك�س« ال يفيد يف عالج  كورونا

الحساسية من البينيسيلين وتناول المضادات 
الحيوية ال يمنعــان مـــن التلقيـــح

مر�ضى 
يربرون 

�إ�ضابتهم بتاأثري 
�ملكيف 

�مل�ضاد�ت 
�حليوية ت�ضعف 
ج�ضم �ملري�س 
�مل�ضاب بكورونا

�ملكيف 
�لهو�ئي ي�ضرع 
نقل �لعدوى و 

�ملروحة �لكهربائية 
�أخطر

��ضتعمال 
�لبخاخات يف 

فرتة تلقي �للقاح 
ال ي�ضكل خطر�

يدعو �لدكتور خليفي توهامي �أخ�صائي �لأمر��ض �ل�صدرية و �لح�صا�صية في حو�ر خ�ض به �لن�صر، مر�صى �لح�صا�صية  و �لربو  �لذين    يتناولون   حاليا  �أدوية 
كالكورتيكويد، با�صت�صارة �لطبيب �لمعالج لتحديد بروتوكول  �أخذ  �للقاح، محذر� من �لتلقيح في فترة تناول �لكورتيكويد، م�صيفا �أن �لفئة �لتي تعاني من ربو حاد و 

معقد، مطالبة باللتز�م بتناول �لدو�ء ب�صكل منتظم دون �نقطاع �إلى غاية تح�صن و�صعهم �ل�صحي، مع ��صت�صارة �لطبيب �لمعالج قبل �أخذ �للقاح.

حاورته / �أ�سماء بوقرن 



ت�ساب بال�سمنة وال�سكري

بيطرية حتّذر من خطورة اإطعام القردة مب�شايق جبال ال�شفة

تدعييو املفت�شيية البيطرييية باحلظييرة الوطنية 
لل�رشيعة بالبليدة، �شارة بيين ق�شيمي، ال�شياح 
اإىل عييدم اإطعام القردة علييى م�شتوى الطريق 
الوطني رقييم 1 ، الرابط بني البليييدة و املدية، 
مب�شايييق جبال ال�شفيية، حيث ينييزل القردة اإىل 
الطريييق بالع�ييرشات، بحثا عن الطعييام الذي 
يقييدم لهم من طرف زوار املكان الذين يلجاأون 
اإىل  ذلييك ملداعبة القردة و التقاط �شور معها، 

يف حني  ي�شكل  ذلك  خطورة على �شحتها.
و تكرث  ظاهرة اإطعام القردة على م�شتوى عدة 
نقيياط بالطريق الوطني رقييم 1 يف �شطره بني 
ال�شفة و احلمدانية، و بالرغم من وجود الفتات 
مثبتة بعدة مواقع تطلب من الزوار عدم اإطعام 
القييردة و خطر ذلك على �شحتها، لكن العديد 
ميين االأ�شخا�ييص ال يبالييون بهييا و يطعمونها 

بهدف مداعبتها و التقاط ال�شور معها.
 اأو�شحييت الطبيب البيطرية �شارة بن ق�شيمي 
بيياأن اإطعام القييردة ي�شكل خطييرا عليها، حيث 

ت�شاب بال�شمنة و تتعر�ص الأمرا�ص عدة منها 
ال�شكييري، م�شرة اإىل اأن ظاهييرة اإطعام القردة 
تكرث علييى م�شتوى الطريييق الوطني رقم 1 ، 
مب�شايييق ال�شفة، حيث تتواجييد اأفواج من القرد 
املغاربي الذي يتعر�ص لهييذه الظاهرة، كما اأن 
اأغلب ال�شييياح يجهلون خماطيير اإطعامه على 

�شحته.
و اأ�شافييت باأن القييرد املغاربييي اأ�شبح يعرف 
املواقيت التييي يتواجد فيها ال�شياح و ينزل اإىل 
الطريييق و ينتظر تقدمي املاأكوالت له من طرف 
زوار املنطقيية، و يف الغالييب هييذه املاأكييوالت 

تكون غر �شحية وغر مالئمة له.
 واأو�شحييت بيياأن هييذا ال�شلييوك الييذي يجهل 
املواطنون خطورته حتول اإىل و�شيلة لالقرتاب 
ميين القييرد و مداعبتييه والتقاط �شييور معه، 
خا�شيية من طييرف االأطفييال، يف حييني �رشره 
كبر علييى �شحيية القييرد، و اأ�شييارت اإىل اأن 
النظييام الفيزيولوجي للقرد متقارب مع النظام 

الفيزيولوجي لالإن�شان ، ويتعر�ص القرد تقريبا 
لنف�ييص االأمرا�ص التي ت�شيب االإن�شان، و منها 
ال�شمنيية وما يرتتب عليها من اأمرا�ص خمتلفة، 

خا�شة ال�شكري.
واأ�شييارت املفت�شيية البيطرية اإىل اأنهييا و بقية 
زمالئها الحظوا اأن عدة قردة تعر�شت لل�شمنة 
مب�شايق جبال ال�شفة ، نتيجة تناولها ماأكوالت 
غر طبيعييية، كما اأن ال�شمنة جتعييل القردة ال 
تقوى على التنقل يف الو�شط الطبيعي ب�شكل 

�شليم.
و يف نف�ييص الوقييت، فيياإن اإطعام القييردة جعل 
�شلوكياتهييا تتغيير وال تتنقييل اإىل الو�شييط 
الطبيعي للبحث عيين الطعام و تنتظر ما يقدم 
لهييا من طييرف ال�شياح بالطريييق الوطني رقم 
1، يف حني اأن القييرد املغاربي، ح�شب املتحدثة، 
يبحث عيين طعامه من خالل ت�شلييق االأ�شجار 
واجلبييال و تغييير االأماكيين، بحثا عيين الغذاء 
الطبيعييي املتمثل يف الفاكهة، جذور االأ�شجار، 
احل�ييرشات و االأوراق، لكيين تغر منطه الغذائي 
وتناوله ملاأكوالت ذات �شعرات حرارية عالية، 
مثل املييوز، الفييول ال�شوداين »الييكاوكاو«، و 
احللويييات مبختلييف اأنواعها، جعلهييا توؤثر على 

حياته على املدى املتو�شط و البعيد.
و وجهت الطبيبة البيطرية نداء لزوار م�شايق 
جبييال ال�شفيية، باالمتنيياع عيين اإطعييام القردة 
لالأخطار الكبرة التييي ت�شكلها هذه االأطعمة 
علييى �شحتهييا، كما دعييت اإىل تنظيم جوالت 
حت�شي�شييية لتوعييية املواطنني مبخاطيير ذلك، و 
نبهييت يف ال�شياق ذاتييه، اإىل ردود فعل بع�ص 
القردة التي قد تكييون موؤذية، و يجب التعامل 
معها دائما على اأنهييا حيوانات برية تعي�ص يف 
الو�شط الييري، و لي�شت حيوانات األيفة، و قد 
تكون عدوانية و ت�شكل خطورة على ال�شياح، 

خا�شة االأطفال ال�شغار.
نورالدين ع
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بعد أن أصبح فريوس كورونا أكثر فتكا

مواطنون يلجأون إلى الرياضة  و المكمالت 
الغذائية لتقوية المناعة 

لجاأ العديد من المواطنين، خا�سة الكهول، خالل الأ�سابيع الأخيرة اإلى ممار�سة الريا�سة و 
تناول المكمالت الغذائية و الفيتامينات، لتقوية المناعة و الحماية من الإ�سابة الخطيرة 

بفيرو�س كورونا، بعد اأن اأ�سبح هذا الفيرو�س اأكثر فتكا،  يح�سد يوميا ع�سرات الأرواح.

و يق�شييد عددا ميين املالعب و الف�شيياءات املفتوحة 
علييى م�شتوى والييية البليييدة، كل م�شيياء ع�رشات 
الكهييول الذين ميار�شييون الريا�شة، خا�شيية ريا�شة  
اجلري، من اأجل العناية بال�شحة و تقوية جهاز املناعة 
�شد القاتل  اخلفي الذي  طال  اأمده، و ال يزال يتواجد 

بقوة و يح�شد االأرواح.
وذكر يف هذا ال�شييياق مواطن يف عقده اخلام�ص، باأنه 
�رشع يف ممار�شة الريا�شة منذ اأ�شابيع، مبعدل ح�شتني 
يف االأ�شبوع، حلماية نف�شه من الوباء و تقوية مناعته، 
مييع تنيياول مكمييالت غذائييية طبيعييية ت�شاعد هي 

االأخرى، ح�شبه، يف الت�شدي لهذا الفرو�ص.
وذكيير رجل يف عقييده الرابييع، باأنييه اأ�شبييح ميار�ص 
الريا�شيية مبلعييب م�شطفييى ت�شاكر، بعييد اأن اأ�شبح 
فرو�ييص كورونا اأكييرث فتييكا، م�شييرا اإىل اأنه اطلع 
على معلومييات مفادها اأن االأ�شخا�ييص البدناء مثله، 
هييم االأكرث عر�شيية لفرو�ييص كورونا، لهييذا ميار�ص 
الريا�شة الإنقا�ص وزنه والتقلي�ص من خطر االإ�شابة 

بالفرو�ص. 
واأ�شيياف باأنييه ا�شتطاع خييالل اأ�شبوعييني تخفي�ص 
5 كيلوغرامييات بف�شييل ممار�شة الريا�شيية و احلمية 
الغذائييية اخلا�شيية، و اأجمع عدد ميين املواطنني على 
نف�ييص الراأي، مبن فيهييم �شباب يق�شييدون املالعب و 
الف�شاءات املفتوحة ملمار�شة الريا�شة، و كلهم اأمل يف 
تقوية مناعتهم و حماية اأنف�شهم من االإ�شابة اخلطرة 
بالفرو�ص، دون اأن يغفلييوا التلقيح �شد الوباء، حيث 
تكتظ هذه االأيام مراكييز التلقيح باملواطنني الراغبني 

يف تلقي جرعات للوقاية من الفرو�ص.
كمييا يلجيياأ مواطنييون لتنيياول املكمييالت الغذائييية 

والفيتامينييات، بهييدف تقوييية املناعيية والوقاية من 
الفرو�ص الييذي اأ�شبح اأكرث فتييكا يف املوجة الثالثة، 
املقابييل  والثانييية، و يف  االأوىل  باملوجتييني  مقارنيية 
نفدت ببع�ييص ال�شيدليات الفيتامينييات التي يكرث 
عليهييا الطلب خالل هذه االأيام، ومنها فيتامني »�شي« 
والزنك، كما اأثرت م�شاهييد اكتظاظ امل�شت�شفيات و 
حاجييات امل�شابني ملادة االأوك�شجييني بكميات كبرة، 
على املواطنني، فلجاأ العديد منهم اإىل بع�ص االأع�شاب 
الطبييية وممار�شيية الريا�شيية، اإىل جانييب  املكمالت،  
كاإجراءات يعترونها وقائية من الفرو�ص.                  

nالدكتور فتحي بن اأ�سنهو
تناول املكمالت و ممار�شة الريا�شة غري 

مفيد دون تغيري منط احلياة

علق اأخ�شائي ال�شحيية العمومية الدكتور فتحي بن 
اأ�شنهو، عن جلوء املواطنني لتناول املكمالت  الغذائية 

و الفيتامينييات و ممار�شيية الريا�شيية، بهييدف تقوية 
املناعيية و الت�شدي لفرو�ص كورونييا، بقوله اأن هذه 
ال�شلوكيييات تبقى غر مفيييدة، دون تغير منط احلياة 

اليومية.
و اأ�شاف باأن تغييير النمط الغذائي اأهم �شيء لتقوية 
املناعيية، قبل احلديييث عن ممار�شة الريا�شيية اأو تناول 
املكمالت الغذائييية، كما نبه الدكتور بن اأ�شنهو  اإىل 
اأهمييية النوم يف تقوية املناعة، م�شييرا اإىل اأن ال�شهر 
ل�شاعييات متاأخرة من الليييل، و النوم غيير املتوازن، 

ي�شاهمان يف �شعف مناعة االإن�شان.
و اأكييد جمييددا بيياأن ممار�شيية الريا�شيية و املكمالت 

الغذائييية لتقوية املناعة ال فائدة منها، اإذا مل يكن منط 
احلياة �شويييا و متوازنا، م�شييرا يف ال�شياق ذاته، اإىل 
اأن االأ�شخا�ييص الذين يعانون ميين ال�شمنة هم االأكرث 
عر�شة لالإ�شابة اخلطرة بفرو�ص كورونا، و مواجهة 
ال�شمنة ال تكون، ح�شبه، ب�شلوكيات فردية،  بل وفق 
برنامييج وطني تنفييذه وزارة ال�شحيية،  م�شددا على 
دور الوقاية من خمتلف االأمرا�ص، ويبقى العالج يف 
امل�شت�شفى، للحاالت اخلطرة فقييط، و و�شيلة اأخرة 

ميكن اللجوء اإليها.
نورالدين. ع

حتت �سعار "اأنا مع التلقيح �سد كوفيد 19 "

حملة حت�شي�شية للحث على 
التلقيح و�شط مدينة ق�شنطينة

نظمــت اأم�ــس اجلمعية الوطنيــة للدفاع عــن حقوق الإن�ســان ،مكتب 
بلديــة ق�سنطينــة، بالتن�سيق مــع املكتب الولئي للمنظمــة الوطنية 
حلمايــة الطفولــة و الأ�ســرة و املوؤ�س�ســة العموميــة لل�سحــة اجلوارية 
ب�ســر منتوري، حملــة حت�سي�سية بو�سط مدينــة ق�سنطينة، لتوعية 
املواطنــن ب�سرورة تلقــي اللقاح للحد من تف�ســي كورونا، كما مت ن�سر 
مطويــات تت�سمن ن�سائح و كــذا اأ�سماء املوؤ�س�سات التــي تقوم بالتلقيح 

طيلة اأيام الأ�سبوع. 
امل�ساركــون يف املبــادرة التــي نظمــت حتــت �سعار »اأنــا مــع التلقيح �سد 
كوفيــد 19 »، جابوا خمتلف اأحياء و�ســط املدينة ، مبا فيها �سارع عبان 
رم�ســان، و بال�سبط مبدخل ق�ســر الثقافة حممد العيــد اآل اخلليفة، 
حيــث يتم التلقيــح و حتدثوا مع املارة حول اأهميــة العملية، للحد من 
تف�ســي الوبــاء، يف ظــل الرتفاع القيا�ســي يف عدد الإ�سابــات، و زيادة 
معــدل الوفيــات، كمــا مت توزيــع مطويــات عليهــم تت�سمــن ن�سائح و 

توجيهات وقائية.
و دعــا امل�ساركون يف املبادرة، املواطنن اإىل التوجه نحو مراكز التلقيح 
طيلــة اأيــام الأ�سبوع، منهــا عيادة حي التــوت و بومــرزوق و منتوري و 
زواغــي �سليمــان و �سي�ســاوي و �سركينــة و جبل الوح�س و كــذا القاعة 
املتعــددة الريا�ســات خملــوف بوخــزر بحــي الدق�ســي عبــد ال�سالم و 

غرها. 
للدفــاع عــن  الوطنيــة  البلــدي للجمعيــة  املكتــب  اأو�ســح م�ســوؤول  و 
حقوق الإن�ســان، يا�سر �سعــدوين، للن�سر، باأن املبــادرة نظمت يف اإطار 
التح�سي�ــس ملجابهــة تف�ســي وباء كورونــا و ن�سر الوعي ب�ســرورة اأخذ 
اللقــاح و اللتــزام بتدابر الوقايــة، لتجنب ت�سجيــل خ�سائر فادحة 
يف الأرواح، م�ســرا اإىل اأن الو�سع يتطلب ت�سافر جهود اجلميع، لعودة 

احلياة اإىل طبيعتها. 
اأ�شماء ب   
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مجالك
الألوان الهادئة 

لإطاللة اأنيقة يف ال�صيف

تعــد الألــوان الهادئة اأو كما تعــرف يف عامل املو�ســة بـ«البا�ستيل« ، 
مو�سة �سيف 2021، حيث ميكن اعتمادها لإطاللة نهارية اأو م�سائية، 
لتعطي متيــزا و اأناقة و اأنوثة، خا�سة و اأنها حمبوبة من قبل ال�سيدات 

و الفتيات مبختلف اأعمارهن.
و من اأبرز هذه الألوان الهادئة، الوردي ، الأزرق و الأخ�رض، بتدرجاتها 
الفاحتــة التي تعطي اإطاللة هادئــة، �سواء للنزهــات اأو العمل، و هي 
الألــوان التي ميكن تن�سيقها مع بع�سهــا، كما ميكن تن�سيقها مع قطع 
اأخــرى، مثــل اجلينز اأو مالب�س بي�ســاء اللون، مما يزيــد املظهر اأناقة و 

هدوءا.
و ميكــن لهذه املالب�ــس اأن تكون على �سكل اأطقــم كاملة، اأو ف�ساتني 
للخرجــات اليومية ، كمــا قد تكون مالب�س لل�سهــرات ميكن اأن ميزج 
فيهــا البنف�سجي البا�ستيل مع الرمادي البارد، اأو الأزرق الفاحت جدا، و 
هي القطع التي ميكن تن�سيقها مع اأحذية �سيفية مفتوحة بكعب عال،  

يكون اأي�سا باألوان البا�ستيل الهادئة.
اإ.ز

صحة

ارتفاع الكوليسترول..مرض صامت 
يتطلب تغيير نمط الحياة

ي�صكل �رتفاع �لكولي�صترول �أحد �أكثر �أمر��ص �لع�صر �نت�صار� بين �لب�صر، و يرى �أهل �لخت�صا�ص �أن نمط 
�لحياة �لخاطئ في مقدمة �لأ�صباب �لموؤدية �إليه، و تغييره ياأتي في ر�أ�ص قائمة �أولى خطو�ت �لعالج من مر�ص قد 

ت�صل م�صاعفاته حد �ل�صكتة �لدماغية.

يح�ســي العامل ب�ســكل عــام و اجلزائر ب�سكل 
خا�ــس عــددا كبــرا مــن امل�سابــني بارتفاع 
الكولي�سرتول، هذا املر�س الذي يعرفه الأطباء 
على اأنه ارتفــاع ملركب الكولي�سرتول املوجود 
يف خاليــا الدم، ما ينتج عنــه ت�سكل تر�سبات 
دهنيــة تتكون داخل جــدران الأوعية الدموية، 
ممــا يعيق حركة الدم و مينع تدفقه يف ال�رضايني، 
و بالتايل ي�سبح ال�سخ�س حامال ملر�س يجمع 
الأطبــاء علــى اأنــه ل اأعرا�ــس لــه، و ل ميكن 

اكت�سافه اإل بتحاليل الدم.
و يحذر الأطباء من خطورته على املري�س ، يف 
حــال اإهماله و عدم اخل�سوع للعالج، و من بني 
م�ساعفاته اآلم حادة يف ال�سدر، جلطة دموية، 
و قــد ي�سل الأمر اإىل حد الإ�سابة بال�سكتة 

الدماغية.

و مــن املعروف اأن للكولي�ســرتول ثالثة اأنواع 
، اثنــان منهــا يعرفهــا معظــم النا�ــس و همــا 
الكولي�ســرتول ال�ســار و هو الــذي ينتقل يف 
اجل�ســم عن طريــق الدم، ليرتاكــم على جدران 
ال�رضايني، فيجعلها اأكرث �سالبة، اأما اجليد، فهو 
الذي يعمل على جتميع كميات الكولي�سرتول 
الزائدة عــن احلاجة، ليقوم باإرجاعها اإىل الكبد، 
اأمــا ال�سنف الثاين غر املعــروف لدى العامة، 
فيتعلــق بالربوتــني اجلهني منخف�ــس الكثافة 
جــدا، و الــذي  ي�سنــف اأي�سا على اأنــه �سار،  
لكونه يجعل جزيئــات الكولي�سرتول اأكرب، و 

ي�سبب �سيقا يف الأوعية الدموية.
الكولي�ســرتول الذي يحــذر الأخ�سائيون من 
انت�ســاره ب�ســكل وا�سع و�ســط خمتلف فئات 
املجتمع، يرجعون اأ�سبابه الأوىل اإىل منط احلياة 

اخلاطــئ، و هو من بني العوامــل التي ي�سنعها 
الإن�ســان و مــن املمكن جــدا تفاديها و احلفاظ 
علــى �سحة اجل�ســم، حيث يعتــربون  ال�سمنة 
و الــوزن الزائــد من اأهم اأ�سبــاب ارتفاع ن�سبة 
الكولي�ســرتول، اإ�سافــة اإىل �ســوء التغذية و 
تناول كميات كبرة من اللحوم احلمراء ب�سكل 
خا�س، اإ�سافة اإىل منتجــات الألبان و الأجبان 
الغنيــة بالدهون، كمــا اأن  نق�س احلركة و عدم 
ممار�ســة ن�ساط بــدين، من العوامــل امل�ساعدة 
على ذلــك، خا�سة و اأن الن�ســاط البدين فعال 
ب�ســكل كبر يف رفع م�ستــوى الكولي�سرتول 
اجليد و خف�ــس ال�سار منه، و قد يوؤدي ارتفاع 
الكولي�ســرتول اإىل اإ�سابــة ال�سخ�ــس ببع�س 
الأمرا�ــس الأخــرى كارتفــاع �سغــط الدم و 

ال�سكري.
و مــادام ارتفاع الكولي�ســرتول يعود بالدرجة 
الأوىل لعوامــل مــن �سنــع الإن�ســان، ي�سدد 
الأطبــاء علــى اأهمية تغيــر منط احليــاة كاأول 
خطــوة للعالج و التغلب علــى املر�س، و ذلك 
باعتماد نظام غذائي �سحي قائم على اخل�رض و 
الفواكه و التقليل قدر الإمكان من اللحوم، مع 
املحافظة علــى الن�ساط البدين و التخل�س من 
الوزن الزائــد، و هي العوامل التــي من �ساأنها 
اأن تخف�س ن�سبــة الكولي�سرتول ب�سكل كبر، 
و يف حال عدم المتثال لذلك، يجب ال�ستعانة 
بالعــالج الكيميائــي و الــذي يبقــى مرتبطا 

بنوعية املر�س، ال�سن و عوامل اأخرى.
اإ.ز

بورغر ب�صدر الدجاج
u�ملقادير

ـ العجينة
500 غ فرينة -  ملعقة �سكر 

ملعقة خمرة اخلبز
كوب حليب دافئ

4 مالعق زيت
كي�س خمرة احللويات

فرينة، ح�سب احلاجة 
ملح -  بي�ستان )02(

احل�ســو: �ســدر دجــاج- ملعقة 
م�سحوق خبز "�سابلور" - بي�سة

اأوراق خ�س -  طماطم
ب�سلة - ملح - فلفل اأ�سود
�رضائح جنب �ساندوت�سات

uطريقة �لتح�صري
ـ ن�سع احلليب، اخلمرة و ال�سكر 
يف وعــاء، نخلطهــا و ن�سيــف 
القليل من الفرينة و نرتك املزيج 
لـمــدة 10 دقائــق، ثــم ن�سيف 

الزيــت و بي�ســة 
و  امللح  و  واحــدة 
كي�س  مع  الفرينة 
احللويات،  خمرة 
قليــال  نعجــن  و 
و نــرتك العجــني 

يرتاح.
ـ نق�ســم العجــني 
كريــات  اإىل 
�سغرة و ن�سعها 

يف �سينيــة فرن مفرو�سة بورق 
الطهــي، ن�سغــط عليهــا قليال 
و نرتكهــا تختمر مــرة ثانية، ثم 
ندهــن الوجــه ب�سفــار البي�سة 
بال�سم�ســم  نر�سهــا  و  املتبقيــة 
"اجللجــالن" اأو احلبــة ال�ســوداء 

"ال�سانوج" و نخبزها يف الفرن.
احل�ســو:  ـ نفرم �ســدر الدجاج، 
ن�سيــف لــه الب�سلــة املفرومة، 

ملعقــة "�سابلــور"، بي�سة، نتبل 
بامللــح و الفلفــل الأ�سود، نعجن 
جيدا و ن�ســكل دوائر نقليها يف 
القليل مــن الزبدة و املــاء، حتى 

تتحمر.
الهمبورغــر  خبــز  نق�ســم  ـ 
اإىل ن�سفــني و نقــوم بح�ســوه 
باملكونات و تقــدم مع �سل�سة 

اأو مايونيز

�صلطة املعكرونة بالتونة
u�ملقادير

كمية من املعكرونة، ح�سب الرغبة 
-  علبتان تونة بالزيت

مايونيز اأو جنب اأبي�س كرميي
بقدون�س مفروم

طماطم كرزية للتزيني
uطريقة �لتح�صري

ـ نقوم ب�سلــق املعكرونة يف ماء به 

ملح ملــدة 10 دقائــق، ن�سفيها و 
نرتكها جانبا حتى تربد،ثم ن�سعها 

يف وعاء خا�س بال�سلطة.
ـ ن�سيــف لها التونــة امل�سفاة من 
الزيــت، املايونيز اأو اللنب الكرميي، 
تخلط املكونــات و تقدم ال�سلطة 
املفــروم  بالبقدون�ــس   مزينــة 

و الطماطم الكرزية.

كيك الليمون
u�ملقادير
4 بي�سات

كوب �سكر 
كوب حليب 

كوب زيت
ملعقة �سغرة خمرة حلويات

ع�سر ليمونة 
كوبان )02( و ن�سف فرينة 
�رضبات  - كوب �سكر ناعم

7 مالعق كبرة ع�سر ليمون
uطريقة �لتح�صري

ـ نخفق البي�س مع ال�سكر جيــدا باخلالط الكهربائي، 
حتــى ي�سبــح لونه فاحتــا، ثــم ن�سيف باقــي املكونات 
ال�سائلة ب�سكل تدريجي، ثم املكونات اجلافة و نخلطها.

 ـ ندهــن قالــب فرن خا�ــس بالكيــك بالزبــدة و نر�سه 
بالفرينــة و ن�سكب اخلليط داخله و يخبز يف حرارة 180 

درجة مئوية ، ملدة 30 اإىل 45 دقيقة.
ـ يرتك الكيك حتى يربد و ت�سكب  فوقه �رضبات ال�سكر 
و ع�ســر الليمــون و يزين بق�سور ليمونــة مب�سورة و 

يقدم.

ديتوك�س اإكليل اجلبل و اخليار
u�ملقادير

1 لرت من املاء
�رضائح خيار

كمية من اإكليل اجلبل املغ�سول جيدا
فراولة، اإذا كانت متوفرة

uطريقة �لتح�صري
ـ ن�ســع جميع املكونات مع املاء و ترتك يف الثالجة 
ملــدة �ساعة علــى الأقــل، و ن�رضبهــا مبا�رضة بدل 
عن املــاء الطبيعي اأو الع�سائــر، لتنقية اجل�سم من 

ال�سموم.
�صهية طيبة

صصيفية

أأطباق
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أوقات الصالة

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

الأحد  1  اأوت 2021 م  /  22   ذو احلجة  1442 هـ

الأخطــــــــــــــــــــاء    7

1 -  حجم الكمامة
2 -  طرف ال�سرتة

3 -  �سكل احلذاء
4 -  فم الطفل

5 -  اأ�سابع الطفل
6 -  �رسوال الطفل

7 -  مفتاح الباب

اإ�صابة الدويل اجلزائري 
اإ�صماعيل بن نا�صر 

بكوفيد- 19 

خ�شع لعــب الو�شط الدويل اجلزائري لنادي 
ميالن، اإ�شماعيــل بن نا�شر، لتحليــل اإيجابي 
لكوفيــد- 19، مما حــال دون م�شاركتــه م�شاء 
ال�شبــت يف اللقــاء الودي اأمام ني�ــس الفرن�شي، 

ح�شب ما اأعلن عنه النادي اليطايل.
و جــاء يف بيــان نــادي ميــالن علــى »تويــر« 
مــا يلــي : »مل يتــم ا�شتدعــاء اإ�شماعيــل بــن 
نا�شــر للمبــاراة الوديــة اأمــام اأوملبيــك ني�س، 
بعد التحليــل الإيجابي لكوفيــد- 19 مبنزله 
خالل هذا الأ�شبوع. و قد مت اإعالم ال�شلطات 
ال�شحيــة املحليــة ب�شرعــة«. وي�شيــف نف�س 
امل�شدر : »يتمتــع الالعب ب�شحة جيدة حيث 
يتــدرب مبنزله. مع الإ�شــارة اأن اإ�شماعيل مل 
يتوا�شــل مــع باقــي الفريــق منذ مبــاراة يوم 
ال�شبــت املا�شــي اأمــام مودينــا«. و يختــم بيان 
نادي ميالن مبا يلي : »خ�شع فريق اآ �شي ميالن 
مل�شحــة �شلبية بعــد كل حتاليل هــذا الأ�شبوع 
 مبــا فيهــا الختبار اجلينــي قبــل التنقل اإىل 

ني�س«.                                                                           واج
البليدة

 ت�صميع قاعة حفالت
 باأحد الفنادق 

التجــارة  مديريــة  اأم�ــس،  اأول  م�شــاء  قامــت 
وترقية ال�شــادرات لولية البليدة بالتن�شيق 
مــع م�شالح الــدرك الوطنــي بت�شميــع قاعة 
احلفــالت باأحــد الفنــادق ببلدية بنــي مراد 

حيث كان يقام حفل زفاف.
ومت ا�شتدعــاء �شاحــب الوليمــة مــن طــرف 
م�شالح الدرك الوطني، وح�شب بيان مديرية 
التجــارة فــاإن اإقامــة حفــل الزفــاف خمالف 
لالإجــراءات الوقائيــة �شــد تف�شــي فريو�ــس 
كورونا، وكذا قرار وايل الولية املت�شمن منع 

الأعرا�س والولئم.
                                                                                   نورالدين/ ع

 فيما  بلغت الإ�شابات
 197.5 ماليني 

وفيات كوررونا تتخطى 
العامل يف  مليون   4.2

البحثيــة  هوبكنــز«  »جونــز  جامعــة  ذكــرت 
الإ�شابــة  حــالت  اإجمــايل  اأن   الأمريكيــة 
املوؤكدة بفريو�ــس كورونا يف العامل ارتفع اإىل 

.505590 و  مليونا   197
واأفــاد نف�ــس امل�شــدر  بــاأن اإجمــايل الوفيــات 
الناجمــة عــن الإ�شابة بالفريو�ــس يف العامل 

ارتفع اإىل 4 ماليني  و202 األف و117 حالة.
وتت�شدر الوليــات املتحدة الأمريكية قائمة 
الدول الأكثـر ت�شررا من جراء تف�شي  الوباء، 
حيث ارتفع اإجمــايل الإ�شابات اإىل 34 مليونا 
و948 األفــا و534 حالــة، بينمــا  بلــغ اإجمــايل 
الوفيات الناجمة عن الفريو�س 613 األفا و31 

حالة.
وحتتــل الهنــد املرتبة الثانية مــن حيث عدد 
الإ�شابــات والتــي بلغــت 31 مليونــا و613  األفا 
و993 حالــة، كما بلغ اإجمــايل الوفيات هناك 

حالت. و810  األًفا   423
وكالت

ت�شتهدف امل�شطافني الراغبني يف كراء �شقق

 الإطاحــــة بع�صابـــــة خمت�صة
 يف ال�صرقة والعتداء بالطارف

تمكنت  اأم�س، عنا�شر ال�شرطة الق�شائية لأمن دائرة  بوثلجة باأمن ولية الطارف، 
من توقيف ع�شابة اإجرامية مخت�شة في ال�شرقة بالعنف و العتداء على المواطنين 

با�شتعمال اأ�شلحة بي�شاء، حيث  تتكون من ثالثة متهمين ينحدرون من وليتي 
�شكيكدة و الم�شيلة. وتم خالل العملية ا�شترجاع بع�س الم�شروقات و مبالغ مالية  

ومجوهرات وحقائب يدوية مع م�شادرة مركبة �شياحية. 

للن�رس  اأمنية  م�س��ادر  وذكرت 
الع�ساب��ة  به��ذه   الإطاح��ة  اأن 
اإثر ورود معلومات  جاءت على 
مفاده��ا تواج��د �سخ���ص يقوم 
يقطنون  اأ�سخا���ص  با�ست��دراج 
خارج ولية الطارف و يوهمهم 
ب��اأن ل��ه �سقق��ا للك��راء عل��ى 
م�ستوى اإقلي��م الولية للراغبني 
يف ق�س��اء عطلته��م ال�سيفية، 
وه��ذا  بالتفاق م��ع �رسيكيه،  
حيث و عند تنقل ال�سحايا معه 
اإىل ال�سق��ة امل��راد كراوؤها يقوم  
عليه��م  والعت��داء  ب�رسقته��م 

اأ�سلح��ة  با�ستعم��ال  بالعن��ف 
بي�ساء. 

وبالتن�سي��ق م��ع اأم��ن دائرة بن 
مهي��دي مت توقيف اأحد املتهمني  
التحقيق  ال��ذي ك�س��ف خ��ال 
مع��ه اأن ل��ه �رسيك��ني  اآخري��ن 
على م�ست��وى مدين��ة بوثلجة. 
وعلي��ه  مت اإع��داد خط��ة اأمنية  
حمكم��ة تكللت باليق��اع بهما 
مع ا�سرتجاع  م�رسوقات تخ�ص 
مبالغ مالية من العملة الوطنية، 
هوات��ف نقالة و حقائ��ب يدوية  
جموه��رات  ومركب��ة ت�ستعمل 

يف ال�رسقة واأغرا�ص اأخرى 
جمي��ع  م��ن  النته��اء  وبع��د 
�س��د  اأجن��زت  الإج��راءات  
املتهمني ملف��ات ق�سائية قدموا 
مبوجبها  اأم��ام اجلهات الق�سائية 
املخت�سة لدى حمكمة الطارف، 
ع��ن تهم تكوين جمعي��ة اأ�رسار 
لغر�ص الإع��داد لرتكاب جنح 
و  بي�س��اء  اأ�سلح��ة  با�ستعم��ال 
كذا ال�رسقة حتت طائلة التهديد 
اأين �سدر يف حقه��م جميعا اأمر 

باإيداعهم احلب�ص املوؤقت.
نوري.ح

رف�شا لل�شهادة ال�شحية

ع�صرات الآلف يتظاهرون جمددا يف فرن�صا 
نزل اأم�ص  ال�سبت، ع�رسات الآلف 
م��ن معار�سي القي��ود ال�سحي��ة 
والراف�سني لل�سهادة ال�سحية التي 
�س��ادق عليه��ا الربمل��ان الفرن�سي 

الأ�سبوع الفارط اإىل ال�سوارع.
 ويف باري���ص، �سه��دت تظاه��رة 
اأوىل �سارك فيها اآلف الأ�سخا�ص 
�سدام��ات م��ع ق��وات الأمن، ومت 
ح�س��د اأكرث م��ن ثاث��ة اآلف من 
عنا�رس ال�رسطة والدرك لاإ�رساف 
اأ�سب��وع  بع��د  امل�س��رات،  عل��ى 
م��ن ن��زول املتظاهري��ن اإىل جادة 
»ال�سانزليزي« التي اأغلقت منافذها 
التظاه��رة  وا�ستقطب��ت  ال�سب��ت. 
يف مدين��ة ري��ن 2900 �سخ���ص، 
بح�سب ما ذكرته م�سادر اإعامية، 
مما يعني زي��ادة يف التعبئة مقارنة 

بال�سبت املا�سي )2200 �سخ�ص(
ال�رسق��ي،  اجلن��وب  م��دن  ويف 
اأح�س��ت ال�سلطات اأك��رث من 20 
األف �سخ���ص ل �سيما يف مدينتي 

مونبيلييه)8500( وني�ص )6500(.
يذكر، اأن الربملان الفرن�سي �سادق 
الأحد املا�س��ي ب�سكل نهائي على 

ال�سه��ادة ال�سحي��ة الت��ي تفر�ص 
اإبراز �سه��ادة تطعي��م كاملة �سد 
�سلب��ي  فح���ص  اأو   19 كوفي��د- 

حديث العهد.
وال�سهادة ال�سحية املعمول بها يف 

الأماكن الثقافي��ة والرتفيهية منذ 
21 جويلي��ة، مت تو�سيعها لت�سمل 
واملطاع��م  واملعار���ص  املقاه��ي 

والقطارات اعتبارا من 9 اأوت.
وكالت

عنابة

 مقتل �صاب يف �صجار 
ب�صيدي عمار

وقعــت ليلــة اأول اأم�ــس، جرميــة قتــل 
اإداريــا  التابــع  برقوقــة  بحــي  ب�شعــة 
لبلدية �شيدي عمــار بعنابة، حيث قام 
�شــاب بطعن اآخر على م�شتــوى الرقبة، 
مــا اأدى اإىل وفاته بعني املــكان. وح�شب 
م�شــدر حملــي، فــاإن اجلرميــة وقعــت 
نتيجــة �شجار عنيف مــع ال�شحية )ر.ع 
م( الــذي احرقــت �شيارتــه و تعر�ــس 

والده لالعتداء من طرف املتهم.
الوطنــي  الــدرك  م�شالــح  وقامــت 
بالتدخــل وتطويق املكان، فيما مت نقل 
والد ال�شحية اإىل م�شلحة ال�شتعجالت 
الطبية بالعيادة متعــددة اخلدمات من 

اأجل تلقي العالج الالزم.
وقــد حولــت اجلثــة اإىل م�شلحة حفظ 
اجلثث مب�شت�شفــى احلجار، فيما فتحت 
م�شالح الــدرك الوطنــي حتقيقا معمقا 
يف الق�شيــة ملعرفــة مالب�شــات جرميــة 
وجــود  اإىل  م�شادرنــا  وت�شــري  القتــل. 
خــالف بــني العائلتــني ب�شبــب قطعــة 

اأر�شية.
ح.د 

حجز 1 كلغ من الكيف 
بحوزة �صخ�ص بربيكة

املنق�شــي،  الأ�شبــوع  نهايــة  حجــزت 
الفرقــة املتنقلــة لل�شرطــة الق�شائيــة 
بربيكة بولية باتنة، 1 كلغ من الكيف 
بحوزة �شخ�ــس يبلغ من العمــر 32 �شنة 
ينحــدر من اإحــدى الوليــات اجلنوبية 

الغربية.
 وح�شــب بيان لل�شرطة فــاإن امل�شتبه به 
كان على مــن مركبة نفعيــة وبحوزته 
كلــغ   1 بــوزن  خمــدرات  �شفيحــة   16
كيــف  عــن  غرامات، عبــارة   564.9 و 
اأمام  املوقــوف  مت تقــدمي  معالج. وقــد 

اجلهات الق�شائية املخت�شة اإقليميا.
ويف عمليــة اأخرى اأوقفت فرقة البحث 
و التدخل بعني التوتة، �شخ�شا م�شبوقا 
على مــن �شاحنة حمملة بـــ 500 وحدة 
مــن امل�شروبــات الكحوليــة مــن خمتلف 

الأنواع و الأحجام. 
ي/ع


