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�أزمة �سد �لنه�سة

توّقـعـات بنجــاح 

الو�ساطة اجلزائرية

اأطباء و باحثون يف مواجهة حمالت 
التخويف من اللقاح
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بغر�ض تكييفهما مع روح و �أحكام  �لتعديل �لد�ستوري

بلحيمر يعقد لقاء مع  املهنيني لتعديل قانوين الإعالم وال�سمعي الب�سري

�لباحث يف علم �ملناعة �لدكتور طه خالدي 
للن�سر

�سنق�سي على الفريو�ص يف حال تلقيح 
اجلزائريني  من  باملئة   70

علــم  فــي  �لباحــث  �أكــد 
�لمناعة فــي �لمركز �لوطني 
للبحــث فــي �لبيوتكنولوجيا 
طــه  �لدكتــور  بق�سنطينــة 
مــع  حــو�ره  فــي  خالــدي 
�للقاحــات  كل  بــاأن  �لن�ســر، 
�لجز�ئــر  ��ستوردتهــا  �لتــي 
�آمنــة بن�سبــة مئــة بالمئــة، 
�ل�ســاح  هــو  �للقــاح  معتبــر� 
مــن  يمكننــا  �لــذي  �لوحيــد 
�لجماعيــة،  �لمناعــة  بلــوغ 
حــال  فــي  �أنــه  �إلــى  م�سيــر� 
تمكننا من تلقيح   70 بالمئة 
من �لمو�طنيــن �سنق�سي على 

�لفيرو�ض.

قبل �سهر من �نطاق ت�سفيات �ملونديال

جنوم اخل�سر تتوّهج يف فرتة الإعداد 

تو��سل �لعنا�ســر �لوطنية �لبعث بر�سائل �لطماأنينة �إلى �لناخب 
�لوطنــي، قبيل �سهر و�حــد من �نطاق �لت�سفيــات �لمونديالية، 
في ظل �لعرو�ض �لر�ئعــة �لتي تب�سم عليها مع فرقها في �لفترة 
�لتح�سيرية، وهو ما يكون قد �أر�ح �لم�سوؤول �لأول على �لعار�سة 

�لفنية للخ�سر.

يف عملية ت�ستهدف الأحياء ال�سكنية

اإنزال طبي لتلقيح 10 ماليني مواطن
�ص 2

ت�سمح باإز�لة حالت �لن�سد�د وتعطي دفعا لا�ستثمار

احلكومة تتبنى خم�سة حماور ا�سرتاتيجية لتح�سني اأداء القت�ساد 
حــددت وز�رة �ل�سناعــة خم�ســة محاور ��ستر�تيجيــة لأد�ء �أف�سل لاقت�ســاد �لوطني و هي �لحفــاظ على �أد�ة �لإنتــاج و تطوير �لندماج 
�لمحلي و كذ� ��ستهد�ف �لن�ساطات �لتي يتعين دعمها في �إطار �لإنعا�ض �لقت�سادي، ف�سا عن �إدر�ج �لقت�ساد �ل�سناعي �لخا�ض و تح�سين 

حوكمة �لموؤ�س�سات �لقت�سادية �لوطنية.

ك�سف �لبروفي�سور ر�سيد بلحاج �أم�ض عن �إطاق مبادرة من طرف موؤ�س�سات ��ست�سفائية لتو�سيع حملة �لتلقيح �سد فيرو�ض كورونا �إلى فئة �لم�سنين وذوي �لحتياجات �لخا�سة، مع ��ستهد�ف �لأحياء 
�ل�سكنية ذ�ت �لكثافة �لتي �نت�سر بها �لوباء ب�سكل مثير للقلق، للحد من �نت�سار �لعدوى بتلقيح 10 مايين �سخ�ض على �لأقل مع �لدخول �لجتماعي �لمقبل.
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يف �إطار حملة تهدف �إىل تطعيم 10 ماليني �شخ�ص

اإنزال ميداين لفرق طبية بالأحيـاء ال�سكنية
 ك�شف �لبروفي�شور ر�شيد بلحاج �أم�ص عن �إطالق مبادرة من طرف موؤ�ش�شات ��شت�شفائية لتو�شيع حملة �لتلقيح �شد فيرو�ص 

كورونا �إلى فئة �لم�شنين وذوي �الحتياجات �لخا�شة، مع ��شتهد�ف �الأحياء �ل�شكنية ذ�ت �لكثافة �لتي �نت�شر بها �لوباء 
ب�شكل مثير للقلق، للحد من �نت�شار �لعدوى بتلقيح 10 ماليين �شخ�ص على �الأقل مع �لدخول �الجتماعي �لمقبل.

اأعلن رئي�س النقابة الوطنية للأطباء 
ال�رشعيني الربوفي�شور ر�شيد بلحاج 
يف ت�رشي��ح »للن���رش« اأم���س ع��ن 
���رشوع عدي��د الوالي��ات يف تنظيم 
حملة تلقي��ح جماهريية �شد فريو�س 
كورونا، بتخ�شي�س قاعات ريا�شية 
وا�شع��ة  وف�ش��اءات  ومدار���س 
ال�شتقبال الراغب��ني يف اإجراء اللقاح 
�ش��د الفريو�س يف ظ��روف مريحة، 
بالربوتوك��ول  التقي��د  اإط��ار  ويف 

ال�شحي.
وبا�رشت هذه احلملة عديد الواليات 
م��ن بينها العا�شم��ة وبجاية وتيزي 
وزو واملدي��ة، بع��د اأن ازداد االإقب��ال 
عل��ى املراكز ال�شحي��ة املخت�شة يف 
اإج��راء اللق��اح، اإىل درج��ة اأ�شح��ى 
ي�شعب عليها تلبي��ة كافة الطلبات 
يف ظل احرتام االإج��راءات الوقائية، 
ب�شب��ب التزاح��م عل��ى مداخلها منذ 
ال�شاع��ات االأوىل ل�شبيحة كل يوم، 
مقابل حمدودي��ة الكميات امل�شتلمة 

من قبل مديريات ال�شحة.
ب��اأن  بلح��اج  الربوفي�ش��ور  واأف��اد 
م�شت�شفى م�شطفى با�شا بالعا�شمة 
ق��ام بتنظيم حمل��ة وا�شع��ة تخ�س 
املواطن��ني عل��ى م�شت��وى املدر�شة 
الوطنية للتكوي��ن �شبه الطبي، بعد 
اأن كانت العملية مقت�رشة يف البداية 
على اأع��وان قطاع ال�شح��ة، وذلك 
اقتداء مبا قامت به كثري من الواليات.

 كما ب��ادرت موؤ�ش�شات ا�شت�شفائية 
بتنظي��م خرج��ات ميداني��ة تقوده��ا 

فرق طبية اإىل االأحياء ال�شكنية ذات 
الكثافة التي ر�شد بها اأكرب عدد من 
ح��االت االإ�شابة بفريو���س كورونا، 
لتلقي��ح قاطنيه��ا وحت�شينه��م �شد 
املر���س، ال �شيما فئ��ة امل�شنني الذين 
ي�شع��ب عليه��م االلتح��اق باملراكز 
ذهني��ا  املعاق��ني  وك��ذا  ال�شحي��ة، 
وحركي��ا، بينهم امل�شاب��ون مبتلزمة 
داون، لقطع �شل�شلة انت�شار العدوى.
وذك��ر امل�ش��در كمث��ال عل��ى ذلك 
احلملة الت��ي تخ�س ه��ذه االأيام حي 
الت��ي  بالعا�شم��ة،  �شي��دي حمم��د 
���رشع يف تنظيمه��ا بع��د اأن لوحظ 
تواف��د من قبل �شكانه على امل�شالح 
االإ�شاب��ة  ب�شب��ب  اال�شت�شفائي��ة 

بفريو���س  كورون��ا، موؤك��دا فيم��ا 
يخ���س الفئ��ات اله�شة عل��ى غرار 
متكينهم  وامل�شنني، ب�رشورة  املعاقني 
من التغطي��ة ال�شحي��ة مهما كانت 

االأزمة ال�شحية التي متر بها البلد.
واأك��د الربوفي�شور ر�شيد بلحاج باأن 
حملة التلقيح اأ�شبحت ت�شري بوترية 
اأ�رشع مم��ا كانت عليه عن��د بدايتها، 
بف�ش��ل ارتف��اع م�شت��وى الوع��ي 
لدى املواطنني الذي��ن اأ�شبحوا اأكرث 
حر�ش��ا على ���رشورة ح�رش  جمال 
حت��رك الفريو�س ال�شيما بعد الو�شع 
الكارثي الذي �شببه املتحور »دالتا«، 
قائل اإن وترية حملة التطعيم ازدادت 
ب 15 م��رة مقارن��ة ب�شه��ر مار�س 

املا�شي تاريخ االنطلق يف العملية.  
وتوق��ع امل�ش��در اأن تت�ش��ع ن�شب��ة 
الدخول  امللقح��ني م��ع  االأ�شخا���س 
ا�شتع��دادا  املقب��ل،  االجتماع��ي 
قطاع��ي  يف  الن�ش��اط  ال�شتئن��اف 
الرتبي��ة الوطني��ة والتعلي��م العايل، 
وعودة املوظف��ني اإىل منا�شبهم بعد 
انق�ش��اء العطل��ة ال�شنوي��ة، دون ان 
ي�شتبعد اإمكانية اتخاذ تدابري جديدة 
من قبل ال�شلطات العمومية يف حال 

عدم ا�شتقرار الو�شع ال�شحي.
الط��ب  م�شلح��ة  رئي���س  وف���رش 
ال�رشعي مب�شت�شف��ى م�شطفى با�شا 
اجلامعي انتق��ال العدوى اإىل املناطق 
انت�شاره��ا  كان  اأن  بع��د  الداخلي��ة 
مقت�رشا تقريبا عل��ى املدن الكربى، 
بحركة العائلت خلل منا�شبة عيد 
االأ�شح��ى، وتوجه عدي��د االأ�رش اإىل 
مناطقه��م الإحي��اء ه��ذه ال�شعرية، ال 
�شيم��ا واأن الدرا�شات اأثبتت باأن جل 

االإ�شابات عائلية.
التغل��ب  ب��اأن  املتح��دث  واأو�ش��ح 
عل��ى الفريو���س املتح��ور ال يتحقق 
اإال بنج��اح حمل��ة التطعي��م، وتوجه 
املراك��ز  اإىل  طواعي��ة  املواطن��ني 
موؤكدا  اجلرعت��ني،  لتلقي  املخت�ش��ة 
باأن ا�شتم��رار تواف��د امل�شابني على 
امل�شت�شفي��ات وارتفاع عدد املر�شى 
املتواجدين مب�شال��ح االإنعا�س ب�شبب 
يوؤكد عدم  الفريو���س،  م�شاعف��ات 
بلوغ الذروة وعدم ا�شتقرار الو�شع 
ال�شحي.                         لطيفة بلحاج  

 

�شتباع ب�شعر موحد عرب �ل�شيدليات

�سركة "بيوفارم" ت�سرع يف 
اأوك�سجني  مكثف  ا�سترياد 2000 

»بيوف��ارم«  �رشك��ة  اأعلن��ت 
يف بي��ان له��ا اأم���س االأحد عن 
 2000 �رشوعه��ا يف ا�شت��رياد 
ق�ش��د  اأوك�شج��ني  مكث��ف 
و�شعه��ا على م�شتوى ال�شوق 
الوطني��ة م��ن خ��لل �شبك��ة 
ال�شيدلي��ات عرب كامل الرتاب 
الوطن��ي، ب�شعر موح��د حدد ب� 

115 األف دج.
ويف ه��ذا االإطار، »مت يوم االأحد 
ا�شت��لم الدفعة االأوىل املتمثلة 
يف 500 جه��از، �شتوزع خلل 
24 �شاعة على جميع الواليات 
عرب اأنحاء الوطن، ومن املتوقع 
ب�ش��كل  العملي��ة  ا�شتكم��ال 
نهائي يف غ�ش��ون ع�رشة اأيام 

املقبلة«، ح�شب نف�س امل�شدر.
االإن�ش��اين  للطاب��ع  وبالنظ��ر 
للعملي��ة، ف��اإن ال�رشك��ة »ل��ن 
حت�ش��ل عل��ى اأي هام�س ربح 
املع��دات  ه��ذه  م��ن  جت��اري« 
اأ�شعارا موحدة  �شتعتم��د  التي 
يف جمي��ع اأنح��اء الب��لد، م��ن 
�شبكة  ع��رب  توزيعه��ا  خ��لل 

ال�شيدليات.
وقد مت حتديد هام�س ربح يغطي 
تكاليف ال�شيديل فقط، وذلك 

الوطنية  النقابة  م��ع  بالتن�شيق 
اجلزائري��ة لل�شيادل��ة اخلوا�س 

»�شنابو«.
وعلي��ه، فقد »ح��دد �شعر البيع 
للأفراد يف هذه العملية االأوىل 
ب� 115000 دج«، ح�شب البيان.
وتاأت��ي ه��ذه العملي��ة، يف ظل 
ال��ذي يت�ش��م  الع��ام  الو�ش��ع 
با�شتمرار انت�شار وباء كوفيد- 
19، وبه��دف مواجه��ة املنحى 
للع��دوى، ح�شب  الت�شاع��دي 
ال�رشك��ة الت��ي اأو�شح��ت باأن 
ال�شيدالنية،  ال�شناع��ة  وزارة 
طلبت منها، الأول مرة، ا�شترياد 
 10 ب�شعة  اأوك�شجني  مكثفات 
ل��رتات موجهة للعلج املتنقل، 

خارج املراكز ال�شحية.
»بيوفارم«  اعتربت �رشكة  كما 
يف بيانها اأن م�شاهمة ال�شيادلة 
اخلوا���س »اأ�شا�شي��ة وحا�شمة، 
يف وق��ت ي�شتوج��ب �شم��ان 
توزيع مبا�رش لهذه التجهيزات 
للمر�شى الذين يحتاجونها، مع 
تف��ادي كل اأ�ش��كال امل�شاربة 
غ��ري  املزاي��دة  اأو  التجاري��ة 

املرغوب فيها«.
واج

وفاة  و37  جديدة  �إ�شابة   1172

ت�سجيل انخفا�ض يف احل�سيلة 
اليومية لفريو�ض كورونا

�إ�شابــة جديــدة   1172 �شجلــت 
 )19 بفريو�ص كورونا )كوفيد- 
و37 وفــاة خــالل �لـــ 24 �شاعــة 
فيمــا  �جلز�ئــر،  يف  �الأخــرية 
لل�شفــاء،  733مري�شــا  متاثــل 
ح�شــب مــا ك�شفــت عنــه، �أم�ص 
�الأحــد، وز�رة �ل�شحــة يف بيان 
�أن  �مل�شــدر  ذ�ت  و�أو�شــح   . لهــا 
�إجمــايل �حلــاالت �ملوؤكــدة بلغ 
 1172 172564 حالة، من بينها 
بلــغ  بينمــا  جديــدة،  �إ�شابــة 
للم�شابــني  �الإجمــايل  �لعــدد 
�لذين متاثلــو� لل�شفاء 116009 
�الإجمــايل  و�لعــدد  �أ�شخا�ــص 
4291 حالــة.  وح�شب  للوفيات 
نف�ــص �مل�شــدر، يتو�جــد حاليا 
38 مري�شــا يف �لعناية �ملركزة. 
و�أ�شاف �لبيــان �أن 19 والية مل 
ت�شجل بهــا خــالل �ل24 �شاعة 

جديــدة،  حالــة  �أي  �ملا�شيــة 
و6 واليــات مــن حالــة و�حــدة 
�إىل 9 حــاالت، فيمــا �شجلت 23 
واليــة �أخــرى 10 حــاالت فمــا 
فــوق. وتو�شــي وز�رة �ل�شحــة 
�اللتــز�م  ب�شــرورة  �ملو�طنــني 
بنظــام �ليقظة، كمــا تدعوهم 
�إىل �حــر�م قو�عــد �لنظافــة 
و�الرتد�ء  �جل�شديــة  و�مل�شافة 
�لو�قــي  للقنــاع  �الإلز�مــي 
�حلجــر  لقو�عــد  و�المتثــال 

�ل�شحي.
كمــا ت�شــدد علــى �أن �اللتــز�م 
�ملو�طنــني  قبــل  مــن  �ل�شــارم 
�لوقائيــة،  �الإجــر�ء�ت  بهــذه 
�حليطــة  �أخــذ  جانــب  �إىل 
و�حلذر، هــي عو�مل مهمة �إىل 
 غايــة �لق�شاء نهائيــا على هذ�

 �لوباء.                                        واأج 

الرئي�ض تبون يعزي نظريه 
ال�سحراوي يف وفاة وزير 
التوثيـــــق والأمـــــــن 

بع��ث رئي�س اجلمهورية، ال�شيد عبد 
املجيد تب��ون، اأم�س االأح��د، بر�شالة 
تعازي وموا�شاة، لرئي�س اجلمهورية 
الدميقراطية،  ال�شحراوي��ة  العربي��ة 
ال�شيد اإبراهي��م غايل، اإثر وفاة وزير 
التوثي��ق واالأمن، عبد الل��ه احلبيب 

بلل.
وج��اء يف الر�شال��ة الت��ي مت ن�رشها 
عل��ى �شفح��ة رئا�ش��ة اجلمهورية 
االجتماع��ي  التوا�ش��ل  مبوق��ع 
فاي�شبوك: »بعث رئي�س اجلمهورية، 
ال�شي��د عب��د املجيد تب��ون، بر�شالة 
تعازي وموا�شاة، لرئي�س اجلمهورية 

العربي��ة ال�شحراوي��ة الدميقراطي��ة 
ال�شقيق��ة، ال�شي��د اإبراهيم غايل، اإثر 
وفاة وزي��ر التوثيق واالأمن، املرحوم 
عب��د الله احلبي��ب بلل، ال��ذي يعد 
واالأبن��اء  االإط��ارات  م��ن  واح��دا 

املنا�شلني لل�شعب ال�شحراوي«.
كما توجه ال�شيد رئي�س اجلمهورية، 
وال�شع��ب  الفقي��د  عائل��ة  اإىل 
ال�شح��راوي ال�شقي��ق، ب��� »خال�س 
املوا�شاة  م�شاع��ر  التعازي و�شادق 
والتعاطف، داعيا املوىل عز وجل اأن 

يلهمهم، جميل ال�شرب وال�شلوان«.
واأج 

وزير �لتعليم �لعايل و�لبحث �لعلمي

رقمنـــة القطاع �ستغيــــر �سلــــوك  الطلبـــــة والأ�ساتــــذة اإيجابيــــا
اأكد وزي��ر التعليم العايل والبحث 
العلم��ي، عب��د الباقي ب��ن زيان، 
املربم��ة  االتفاقي��ات  اأن  اأم���س، 
الع��ايل  التعلي��م  قطاع��ي  ب��ني 
ال�شلكية  واالت�ش��االت  والربي��د 
والل�شلكي��ة، �شمح��ت باإ�شف��اء 
حركي��ة جديدة يف مي��دان البحث 
من خلل الدعم التكنولوجي الذي 
واملوا�شلت  الربيد  وزارة  تقدمه 
ال�شلكي��ة والل�شلكية يف مرافقة 
حركي��ة البح��ث العلم��ي وتعزيز 

املن�شاآت.
خ��لل  األقاه��ا  كلم��ة  ويف 
اجتم��اع تقييم��ي، جمع��ه بوزير 
ال�شلكي��ة  واالت�ش��االت  الربي��د 
والل�شلكية، ك��رمي بيبي تريكي، 
قال ب��ن زيان، اإن التع��اون الوثيق 
واملتوا�شل، بني م�شالح القطاعني 
واللجنة امل�شرتكة للعمل من اأجل 
اإجن��از الربام��ج وامل�شاري��ع املتفق 
عليه��ا، مكن م��ن قط��ع اأ�شواط 
معت��ربة يف جم��ال الرقمن��ة التي 
تعترب – كما اأ�شاف - اأحد حتديات 
قط��اع التعلي��م الع��ايل، معت��ربا 
�شتوؤ�ش���س،  ال�رشاك��ة  ›‹ه��ذه  اأن 
بكل تاأكيد لدخ��ول قطاع التعليم 
اأي��ن  جدي��د،  عه��د  اإىل  الع��ايل، 
�شتك��ون ل��ه نتائ��ج اإيجابية على 
تغيري من��ط ال�شلوك لدى االأ�شاتذة 

والباحثني ب�شفة عامة«.
واأع��رب ب��ن زي��ان باملنا�شبة عن 
يقينه اأن ه��ذا التعاون �شتكون له 
تداعيات ايجابي��ة على تغيري منط 
ال�شلوك ل��دى االأ�شاتذة والباحثني 

والطلب��ة واملجتم��ع ككل، ال��ذي 
�شي��زداد طلبه لتلبية احتياجاته يف 
التعاملت االلكرتونية ملا لها من 
اأثار ايجابية على غرار ربح الوقت 
والتخفي��ف م��ن اأعب��اء التكاليف 

املادية.
وبع��د اأن اأ�ش��ار، اإىل االتفاقيت��ني 
التي �شب��ق واأن مت التوقيع عليهما 
ب��ني القطاعني  يف �شبتمرب 2020 
اأنهم��ا  اأك��د   ،2021 فيف��ري  و 
�شمحت��ا باإ�شف��اء حركي��ة جديدة 
يف مي��دان البحث من خلل الدعم 
التكنولوجي الذي تعر�شه وزارة 
الربي��د و املوا�ش��لت يف تعزي��ز 
املن�ش��اآت و�شب��كات االت�شاالت 
االلكرتوني��ة، اأكد بن زي��ان بهذا 
اخل�شو�س اأن قطاع التعليم العايل 
�شيكون يف املرحلة القادمة قاطرة 
التنمية يف البلد، من خلل املهام 
املوكلة اإليه يف التكوين من خلل 

اإع��داد الكفاءات الت��ي ت�شتجيب 
للمتطلبات احلقيقية واملو�شوعية 
للتنمي��ة امل�شتدامة وللوظائف يف 

زمن الرقمنة.
وزي��ر  اأك��د  ال�ش��دد  ه��ذا  ويف 
ال�شلكي��ة  واملوا�ش��لت  الربي��د 
تدخل��ه  خ��لل  والل�شلكي��ة، 
دائرت��ه  ا�شتع��داد  باملنا�شب��ة،  
اجلامع��ات  ملرافق��ة  الوزاري��ة 
واملعاه��د العلي��ا وترقي��ة التعليم 
الع��ايل، م�شيفا اأن لق��اء اأم�س، ما 
هو اإال تاأكيد على االإرادة ملوا�شلة 
ال�رشاك��ة  تعزي��ز  عل��ى  العم��ل 

الثنائية.
للإ�ش��ارة ف��اإن لق��اء، اأم���س ب��ني 
وزي��ري التعليم الع��ايل والبحث 
واالت�ش��االت  والربي��د  العلم��ي 
ال�شلكي��ة والل�شلكي��ة، خ�ش�س 
لعر���س النتائ��ج الت��ي متخ�ش��ت 
امل�ش��ار  االتفاقيت��ني  اإب��رام  ع��ن 

اإليهم��ا اللتني ترمي��ان اإىل تعزيز 
تدفق معدل االنرتن��ت و ال�رشوع 
يف الدف��ع االلك��رتوين لر�ش��وم 
الت�شجي��ل اخلا�ش��ة بالت�شجيلت 
اجلامعي��ة للطلبة اجل��دد، يف اإطار 
التدابري واالإج��راءات الوقائية ملنع 

تف�شي فريو�س كورونا.
لربي��د  العام��ة  املدي��رة  ونوه��ت 
اجلزائ��ر بالنياب��ة، باي��ة حن��ويف، 
خ��لل ذات اللقاء اأن هذه ال�رشاكة 
�شمح��ت للطلبة اجل��دد احلا�شلني 
على �شهادة البكالوريا يف 2020 
من فت��ح 12  األف��ا و 529 ح�شابا 
بريديا جاريا عن بعد كما مت و�شع 
تطبي��ق جديد حت��ت ت�رشفهم من 
لر�شوم  االلك��رتوين  الدف��ع  اأجل 
الت�شجي��لت اجلامعي��ة حيث بلغ 
عدد الطلبة الذي��ن ا�شتعانوا بهذا 
التطبي��ق كم��ا ذك��رت 98 األفا و 

199 طالبا.
وزارة  اأن  اإىل  االإ�ش��ارة  جت��در 
التعلي��م الع��ايل كانت ق��د اأكدت 
يف وقت �شابق باأنه �شيتم االعتماد 
عل��ى الرقمن��ة يف خمتلف مراحل 
الت�شجي��ل االأويل للطلب��ة اجل��دد 
البكالوريا  �شهادة  على  احلا�شلني 
جان��ب  اإىل   ،2021 دورة  يف 
اآلي��ة الدف��ع االلكرتوين  تفعي��ل 
حلقوق الت�شجي��ل عو�شا عن اآلية 
كان  الت��ي  الكل�شيك��ي  الدف��ع 
يعمل به��ا يف ال�شاب��ق، وهذا من 
خلل املرافق��ة التي تقدمها وزارة 
ال�شلكي��ة  واالت�ش��االت  الربي��د 

والل�شلكية.                  ع. اأ�سابع
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لتكييفهما مع روح و�أحكام  �لتعديل �لد�ستوري لـ 2020

بلحيمر يعقد لقاء مع  املهنيني لتعديل 
قانوين الإعالم وال�صمعي الب�صري

�أ�سرف وزير �لت�سال، عمار بلحيمر، �أم�س على لقاء جمع ممثلي �لموؤ�س�سات �لإعالمية �لعمومية و�لخا�سة و �لنا�سرين ورجال 
و�لقانون  لالإعالم  �لع�سوي  للقانون  جديدة  �سيغة  �إيجاد  و  لتعديل  وخ�س�س  �لإعالم  قطاع  في  �لفاعلين  مختلف  و  قانون  
�لع�سوي �لمتعلق بالن�ساط �ل�سمعي �لب�سري بما يتما�سى وروح و�أحكام �لتعديل �لد�ستوري للفاتح نوفمبر من �سنة 2020 في 

هذ� �لمجال.

واأفاد بيان لوزارة االت�صال اأن هذا 
اللقاء ج��رى مبقر الوزارة بح�صور 
اجلمهوري��ة  رئي���س  م�صت�ص��ار 
املكل��ف باملوؤ�ص�ص��ات واملنظمات 
الدولي��ة حميد لوناو�صي، ومديرو 
املوؤ�ص�صات االإعالمية العمومية و 
اخلا�صة وممثل��و النقابات الن�صطة 
وباحثون  القطاع وحقوقي��ون  يف 
وفعالي��ات من املجتم��ع املدين، و 
ين��درج يف »اإطار اإع��داد القوانني 
اجلديدة املنظم��ة لقطاع االت�صال 
م�صم��ون  م��ع  تكييفه��ا  بغي��ة 
الد�صت��ور اجلديد �صيم��ا املادة 54 

منه«.
وبح�ص��ب بيان ال��وزارة دائما فاإن 
اللق��اء  يه��دف اإىل و�صع هند�صة 
ت�رشيعية للقوان��ني ت�صتجيب اإىل 
كل  ت�ص��م  ت�صاوري��ة  اإج��راءات 
الفاعلني يف القط��اع وحتدد عمل 
ال��وزارة يف اإط��ار ه��ذه القوانني 
اأبرزه��ا القان��ون الع�صوي اجلديد 
املتعلق باالإع��الم، قانون ال�صمعي 
ن�صاط  تنظي��م  الب���رشي، وك��ذا 
�ص��ر االآراء باالإ�صاف��ة اإىل جملة 
م��ن الن�صو���س التطبيقية، �صيما 
املر�ص��وم التنفيذي املتعلق بتنظيم 

ن�صاط اال�صت�صارة يف االت�صال.
ويف خت��ام االجتماع كل��ف وزير 
االت�صال اللجنة الوزارية اخلا�صة 
ب�صياغة هذه الن�صو�س القانونية 
يف اأق��رب االآج��ال، بت�رشيع وترية 

العمل من خ��الل التكفل مبختلف 
االن�صغ��االت املع��ر عنها يف هذا 
اللق��اء، كم��ا مت »حتدي��د تاريخ 5 
اأوت اجل��اري موع��دا لت�صليم اأول 
تقري��ر للوزي��ر، خا�صة م��ا تعلق 
لالإع��الم  الع�ص��وي  بالقان��ون 
وقانون ال�صمعي الب�رشي، اللذين 
يعرفان مرحلة متقدمة من االإعداد 
قبل عر�ص��ه على جمل�س الوزراء 
عر�ص��ه  ث��م  علي��ه  للم�صادق��ة 
عل��ى املجل���س ال�صعب��ي الوطني 

للمناق�صة واالإثراء.
 وقد مت خالل ه��ذا اللقاء تن�صيب 
فوج عمل عل��ى م�صتوى الوزارة 
ملتابع��ة وحتي��ني ه��ذه الن�صو�س 

القانونية.
وللتذكري فاإن التعديل الد�صتوري 
ل�صنة 2020 ب�صط اإجراءات اإن�صاء 
وجع��ل  الن�رشي��ات  و  ال�صح��ف 
ذل��ك ممكن��ا بت�رشيح فق��ط ، اأما 
االإذاعية  القنوات  بالن�صبة الإن�صاء 
والتلفزية فقد ت��رك الد�صتور اأمر 
الأي  تفادي��ا  للقان��ون،  تنظيمه��ا 
غمو�س اأو فراغ قانوين قد يحيط 
بهذا الن��وع من و�صائ��ل االإعالم 

التي ت�صتهدف جمهورا وا�صعا.
من جه��ة اأخرى، �صب��ط التعديل 
الد�صت��وري �صال��ف الذك��ر اإطار 
و ح��دود ممار�صة حري��ة ال�صحافة 
وذل��ك من  خ��الل من��ع الرتويج 

و���رشب  الكراهي��ة،  خلطاب��ات 
الثواب��ت الوطني��ة وقي��م املجتمع 
ومين��ع  والديني��ة،  االأخالقي��ة 
الد�صت��ور عل��ى الرمل��ان اأو على 
التدخ��ل يف  التنفيذي��ة  ال�صلط��ة 
العم��ل االإعالم��ي اأو تقييد حرية 
يف  ذل��ك  وح���رش  ال�صحاف��ة، 
ال�صلط��ة الق�صائي��ة الت��ي جعلها 
اجله��ة الوحي��دة املخول��ة بوق��ف 
و�صيل��ة  اأو  ن�رشي��ة  اأي  �ص��دور 

اإعالمية.
 54 امل��ادة  يف  امل���رشع  ويحم��ي 
م��ن الد�صت��ور ال�صحفي��ني م��ن 
ال�صالبة للحرية ويوؤكد  العقوبات 
مت�صك��ه مببداأ حرية الراأي والتعبري، 
وي�صم��ن عل��ى ال�صعي��د املهني 
ا�صتقاللية ال�صحفي وحماية ال�رش 
املهن��ي، كما ي�صمن حق الو�صول 

اإىل املعلومة.
امل�صارك��ني يف  بع���س  وح�ص��ب 
لقاء اأم�س ف��اإن االنتهاء من و�صع 
اجلديدي��ن  امل�رشوع��ني  م�ص��ودة 
�صيكون يف ظرف �صه��ر واحد اأو 
اأكرث بقلي��ل على اأن يتم عر�صهما 
بع��د ذلك عل��ى جمل�س ال��وزراء 
ثم املرور اإىل الرمل��ان ملناق�صتهما 
وامل�صادقة عليهما حتى ي�صبحان 
�صاري��ا املفع��ول يف اأق��رب وقت 

ممكن.
اإليا�س -ب

ت�سمح باإز�لة حالت �لن�سد�د وتعطي دفعا لال�ستثمار

حتديد خم�صة حماور 
اإ�صرتاتيجية لأداء اأف�صل 

لالقت�صاد الوطني
ح��ددت وزارة ال�صناع��ة خم�صة 
اأف�صل  اإ�صرتاتيجي��ة الأداء  حماور 
لالقت�ص��اد الوطني و هي احلفاظ 
تطوي��ر  و  االإنت��اج  اأداة  عل��ى 
االندماج املحل��ي و كذا ا�صتهداف 
الن�صاط��ات التي يتعني دعمها يف 
اإطار االإنعا�س االقت�صادي، ف�صال 
اإدراج االقت�ص��اد ال�صناعي  ع��ن 
حوكم��ة  حت�ص��ني  و  اخلا���س 

املوؤ�ص�صات االقت�صادية الوطنية.
و مت عر���س ه��ذه املح��اور خالل 
اجتم��اع للحكومة، ج��رى بق�رش 
ال�صب��ت،  اأم���س  اأول  احلكوم��ة، 
برئا�صة الوزير االأول، وزير املالية، 
اأمين ب��ن عب��د الرحم��ان، ي�صيف 

نف�س امل�صدر.
ا�صتمع��ت  االجتم��اع،  خ��الل  و 
قدم��ه  عر���س  اإىل  احلكوم��ة 
وزي��ر ال�صناع��ة ح��ول التداب��ري 
اال�صتعجالي��ة الإنعا���س الن�ص��اط 

ال�صناعي.
وقد ت�صم��ن العر�س اأهم التدابري 
ذات الطاب��ع اال�صتعج��ايل الت��ي 
حددها قط��اع ال�صناعة والتي من 
�ص��اأن تنفيذها اأن ي�صم��ح »باإزالة 
حاالت االن�ص��داد التي تعيق �صري 
االقت�صاد كما من �صاأنها اأن تعطي 

دفعا لال�صتثمار املنتج«.
ويف هذا االإط��ار، مت حتديد خم�صة 
حم��اور اإ�صرتاتيجية من املفرو�س 
اأن متكن من اأداء اأف�صل لالقت�صاد 
الوطني، وه��ي : احلفاظ على اأداة 
االإنتاج، تطوي��ر االندماج املحلي، 
الت��ي  الن�صاط��ات  ا�صته��داف 

يتع��ني دعمها يف اإط��ار االإنعا�س 
االقت�ص��اد  اإدراج  االقت�ص��ادي، 
حت�ص��ني  و  اخلا���س  ال�صناع��ي 
االقت�صادية  املوؤ�ص�ص��ات  حوكمة 

الوطنية.
اأخ��رى، رك��ز وزي��ر  م��ن جه��ة 
ال�صناعة يف عر�صه، على تدابري 
�ص��اأن  م��ن  اأخ��رى،  ا�صتعجالي��ة 
اإعط��اء  يف  ي�صاه��م  اأن  تنفيذه��ا 
الوطن��ي، ال�صيما  لالقت�صاد  دفع 
���رشورة حترير فع��ل اال�صتثمار، 
اإزال��ة الطاب��ع امل��ادي لالإجراءات 
االإداري��ة، ال���رشوع يف اإ�ص��الح 
جبائ��ي عمي��ق به��دف تب�صي��ط 
للموؤ�ص�ص��ة،  اجلبائ��ي  املحي��ط 
موا�صلة احلوار العمومي-اخلا�س، 
اإع��ادة حتدي��د دور البنك كمرافق 
ورف��ع  للموؤ�ص�ص��ة  وم�صت�ص��ار 

التجرمي عن فعل الت�صيري.
العق��ار  م�صاأل��ة  يخ���س  وفيم��ا 
ال�صناع��ي، كل��ف ال�صيد  بن عبد 
الرحم��ان وزير ال�صناع��ة بالقيام 
ا�صتغ��الل  مل��دى  �صام��ل  بج��رد 
ومناط��ق  ال�صناعي��ة  املناط��ق 
الن�ص��اط، م��ن اأجل تنفي��ذ عملية 
مل  الت��ي  للو�صعي��ات  تطه��ري 
جت�ص��د باإجن��از امل�صاري��ع التي مت 

تخ�صي�صها يف االأ�صل لذلك.
و�صتمك��ن عملي��ة التطه��ري هذه 
م��ن اال�صتجابة للطلب��ات العالقة 
ذات ال�صل��ة بامل�صاريع النا�صجة 
اجلاهزة لالإطالق واملتوقفة ب�صبب 

عدم توفر العقار.
واأج

وزير �ل�سناعة در�س و�سعيتها يف �سل�سلة �جتماعات

املجمعات ال�صناعية العمومية مدعوة لرفع اإنتاجيتها
دعا وزير ال�صناعة، اأحمد زغدار، 
االجتماع��ات  �صل�صل��ة  خ��الل 
الت��ي عقدها مع م�ص��وؤويل جميع 
العمومية  ال�صناعي��ة  املجمع��ات 
الت��ي اختتم��ت اأم�س االأح��د، اإىل 
م�صاعفة اجلهود بغية رفع اإنتاجية 
اعتره��ا  الت��ي  املجمع��ات  ه��ذه 

»القاطرة الرئي�صية« للقطاع.
ومت يف اإط��ار هذه اللق��اءات التي 
عقدت خالل الف��رتة من اخلمي�س 
22 جويلية اإىل يوم االأحد 1 اأوت، 
املجمعات  ه��ذه  تقيي��م و�صعي��ة 
والف��روع التابع��ة لها م��ع حتديد 
اأولوياتها يف الفرتة املقبلة، ح�صب 

بيان لوزارة ال�صناعة.
واأك��د ال�صي��د زغدار، خ��الل هذه 
هذه  اأهمي��ة  عل��ى  االجتماع��ات، 
وال��دور  ال�صناعي��ة  املجمع��ات 
الكبري ال��ذي يج��ب اأن تلعبه يف 
من��و وتنوي��ع االقت�ص��اد الوطني 
الرئي�صي��ة  القاط��رة  باعتباره��ا 
لقط��اع ال�صناع��ة، م�ص��ددا على 
���رشورة دعمه��ا، واإع��ادة بعثها 
خمطط��ات  وتقيي��م  وهيكلته��ا 

التطور اخلا�صة بها.
�ص��دد  اله��دف،  ه��ذا  ولتحقي��ق 
ب��ذل  ���رشورة  عل��ى  الوزي��ر 
املزي��د م��ن املجه��ودات لتح�صني 
مردوديته��ا، جناعته��ا وا�صتع��ادة 
توازنات فروعه��ا التي تعاين من 

�صعوب��ات، وذل��ك �صم��ن نظرة 
ا�صت�رشافي��ة ووفق حل��ول واقعية 
ت�صم��ح لها بالتاأقلم مع التطورات 
امل�صتم��رة التي ي�صهده��ا القطاع 
الظروف  االقت�ص��ادي ومواجه��ة 

املالية وال�صحية ال�صعبة احلالية.
واأو�صح باأن الو�صع احلايل يتطلب 
االأطراف  ت�صاف��ر جه��ود جمي��ع 
من قطاع ع��ام وخا���س، وتعزيز 
التع��اون والتكام��ل ب��ني جمي��ع 
بينها،  فيما  ال�صناعي��ة  املجمعات 
واملوؤ�ص�ص��ات  املجمع��ات  وب��ني 
للقطاع��ات  التابع��ة  العمومي��ة 
االأخرى، وكذا اخلوا�س الوطنيني، 
واجلامع��ات فيما يتعل��ق بالبحث 
تلبية  العلم��ي والتكوين، ق�ص��د 
البع�س، توفري  احتياجات بع�صها 

تناف�صية  باأ�صع��ار  منتوج حمل��ي 
والتقلي��ل الف��وري م��ن فات��ورة 

الواردات.
كم��ا طالب ال�صيد زغ��دار بتعزيز 
االإنتاج من حي��ث الكمية واجلودة 
وبن�صب اإدم��اج عالية، مع التحكم 
يف تكلفت��ه، ب�ص��كل ي�صمح لهذه 
املجمع��ات بامل�صاهم��ة يف تلبي��ة 
احتياجات ال�صوق الوطنية وولوج 
االأ�صواق اخلارجي��ة، التي تعد من 
الراه��ن،  الوق��ت  االأولوي��ات يف 
موؤكدا مرافقة الوزارة للمجمعات 
ال�صناعية يف م�صار  واملوؤ�ص�صات 

عملية الت�صدير.
اإىل  دع��ا  ال�صي��اق،  ذات  ويف 
املجمع��ات  ت�صي��ري  ع�رشن��ة 
وحت�ص��ني  العمومي��ة  ال�صناعي��ة 

م�صتعجل��ة  ب�صف��ة  حوكمته��ا 
وتعمي��م ا�صتخ��دام تكنولوجيات 
احلديث��ة  واالت�ص��ال  االإع��الم 

ل�صمان جناعتها.
وتطرق الوزير اأي�صا يف مداخالته 
ال���رشاكات يف ه��ذه  اأهمي��ة  اإىل 
املجمع��ات ال�صيم��ا م��ع اخلوا�س 
املحليني داعيا، يف الوقت ذاته، اإىل 
التحكم يف االإط��ار القانوين عند 
اإع��داد االتفاقيات وال�رشاكات مع 
االأجان��ب حلماي��ة م�صالح الطرف 

اجلزائري.
م��ن جه��ة اأخ��رى، اأ�ص��ار ال�صيد 
زغ��دار اإىل اأهمية اإ�رشاك ال�رشيك 
تطوي��ر  م�ص��ار  يف  االجتماع��ي 
املوؤ�ص�ص��ات ال�صناعية العمومية، 
بالنظر الأهمية ال��دور الذي ميكن 
اأن يلعب��ه يف خلق الرثوة واحلفاظ 
على منا�صب ال�صغل، واال�صتعانة 
ب��كل اخل��رات الوطنية مب��ا فيها 
اجلالية الوطنية يف اخلارج لتحقيق 

االأهداف امل�صطرة.
وج��دد امل�ص��وؤول االأول بالقط��اع 
ثقت��ه التام��ة يف كام��ل اإطارات 
ال�صناعية  املجمع��ات  وم�صوؤويل 
يت��م  مب��ادرة  اأي  يف  العمومي��ة 
اقرتاحها والتي م��ن �صاأنها حتقيق 
االأه��داف املنتظرة منه��ا يف اأقرب 

االآجال، ح�صب البيان. 
واأج

لتقلي�س فاتورة ��ستري�د �ملو�د ذ�ت �ل�ستهالك 
�لو��سع

تدابري ا�صتعجالية من اأجل 
اإنعا�س الن�صاط الفالحي

ي�رشع قطاع الفالح��ة يف اإطالق 
تدابري ا�صتعجالية من اأجل اإنعا�س 
الن�ص��اط الفالح��ي به��دف ترقية 
فات��ورة  تقلي���س  و  اال�صتثم��ار 
ا�صت��رياد امل��واد ذات اال�صته��الك 

الوا�صع. 
 و مت عر���س هذه االإجراءات خالل 
اجتم��اع للحكومة، ج��رى بق�رش 
ال�صب��ت،  اأم���س  اأول  احلكوم��ة، 
برئا�صة الوزير االأول، وزير املالية، 
اأمين ب��ن عب��د الرحم��ان، ي�صيف 

نف�س امل�صدر.
ا�صتمع��ت  االجتم��اع،  خ��الل  و 
احلكوم��ة اإىل عر���س قدمه وزير 
الريفية حول  والتنمي��ة  الفالح��ة 
التداب��ري اال�صتعجالي��ة الإنعا���س 

الن�صاط الفالحي.
وبه��ذا ال�ص��اأن، ي���رشع القط��اع 
املعني بالفع��ل، يف اإطالق تدابري 
اإنعا���س  اأج��ل  م��ن  ا�صتعجالي��ة 
الن�صاط الفالح��ي، وذلك اأ�صا�صا، 
بهدف ترقية اال�صتثمار من خالل 
ا�صتكم��ال واإ�ص��دار الن�صو���س 
اإجراءات  التنظيمي��ة التي توؤط��ر 
احل�ص��ول على العق��ار الفالحي، 
وك��ذا موا�صلة عملي��ة ا�صرتجاع 
م��ن  امل�صتغل��ة  غ��ري  االأرا�ص��ي 
اأجل �صم��ان اال�صتغ��الل االأمثل 
وق��درات  الفالح��ي  للعق��ار 

االإنتاج الوطن��ي، تقلي�س فاتورة 
ا�صترياد ال�م��واد ذات اال�صتهالك 
الوا�ص��ع ال�صيما من خالل تطوير 
املحا�صي��ل ال�صناعي��ة وحت�ص��ني 
اأنظم��ة دع��م احلب��وب واحللي��ب 

ب�صكل اأمثل.
كما يقوم القطاع بتج�صيد برنامج 
لل�صق��ي التكميلي ي�صمل م�صاحة 
158.000 هكتار،  قدرها  اإجمالية 
كاإجراء فر�صت��ه الظروف املناخية 
ال�صعب��ة وع��دم انتظ��ام ت�صاقط 

االأمطار.
ويف ه��ذا ال�ص��دد، �ص��دد الوزير 
�صم��ان  ���رشورة  عل��ى  االأول 
االأم��ن الغذائي للب��الد من خالل 
حت�ص��ني اإنت��اج احلب��وب واحلليب، 
كما اأوعز اإىل وزير الفالحة للقيام 
بعملية تدقيق على م�صتوى كافة 
الهيئ��ات املكلفة ب�صب��ط االإنتاج 
القي��ام  عل��ى  حلمله��ا  الفالح��ي 
مبهمته��ا الرئي�صي��ة لل�صبط كما 
ينبغي.كما األح على اأهمية التوفر 
عل��ى اإح�صائي��ات موثوق��ة فيما 
يخ�س اإنتاج امل��واد االأ�صا�صية من 
اأج��ل التحكم ب�ص��كل اأف�صل يف 
واردات هذه املنتجات، ومن ثم يف 
املعطيات املتعلقة باجلهاز املرتبط 

بدعم اأ�صعار هذه املنتجات.
واأج
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uيتم ترويج جمموعة من �لتحذير�ت 
عند تلقي �للقــاح، مثل �لدعوة لتجنب 

�ملكيــف،  �أمــام  �لنــوم  و  �ل�ستحمــام 
و كــذ� �خل�ســوع  للتخديــر، �ســو�ء 

�ملو�سعي �أو �لكامل، ما مدى �سحة 
ذلك و مــا هي �لحتياطــات �لتي 
تن�ســح بها �ملو�طنــني قبل و بعد 

�لتلقيح؟  
 عملي��ة التلقي��ح لي�ست جدي��دة علينا و 

الطاقم الطبي و �سبه الطبي اجلزائري مكون 
جي��دا و يجيدها، و الدليل اأن��ه قبل حقن اأي 
�سخ���ص، يتم ط��رح جمموعة م��ن الأ�سئلة 
علي��ه تتعل��ق بحالته ال�سحي��ة و الأمرا�ص 
الت��ي يعاين منه��ا و الأدوية الت��ي يتناولها 
و م��ا اإذا كان اأ�سيب من قب��ل بالوباء،  كما 
يت��م قيا���ص �سغط دم��ه، و ل يت��م التلقيح 
ب�سكل ع�سوائي، حيث يتم تاأخري موعد اأخذ 
اأ�سخا���ص غري م�ستعدين �سحي��ا  للقاح، و 
يبقى على املواطن تقدمي معلومات �سحيحة 
للطاقم امل�رشف عل��ى العملية، يف ما يخ�ص 
طبيع��ة املر�ص و نوع الأدوية التي يتناولها، 
اأم��ا اإذا كان  يعاين من اأمرا�ص مزمنة، فعليه 
ا�ست�س��ارة الطبي��ب املعالج، ال��ذي ميكن اأن 
يوؤخر موعد اأخذ اللقاح، يف حال كان و�سعه 

ال�سحي غري م�ستقر. 
اأم��ا بخ�سو�ص الإ�ساعة املنت�رشة حول خطر 
التخدي��ر على �سح��ة امللقح��ن و المتناع 
عن اإجراء عمليات جراحي��ة اأو زيارة طبيب 
الأ�سن��ان، مبواق��ع التوا�سل، اأق��ول باأنها ل 
اأ�سا���ص لها من ال�سحة، و ل يوجد اأي تقرير 
دويل يفي��د باأن التخدي��ر ي�سكل خطرا على 
�سحة امللقح��ن، فهناك دول بلغت 90 باملئة 
من تلقيح مواطنيه��ا كربيطانيا و الوليات 
املتح��دة الأمريكي��ة، و مل ت�س��در تقري��را 
بهذا ال�ساأن، كم��ا اأن هناك تقريرا �سدر عن 
جمعية ط��ب الأ�سنان يف الفلبن لتفنيد هذه 
املعلومة، و اأكد التقرير  باأن هناك الكثري من 
امللقح��ن اأجريت لهم عملي��ات جراحية و مل 

يواجهوا اأي م�سكل �سحي.
يف م��ا يتعلق بالمتناع ع��ن بال�ستحمام و 
ا�ستعمال املكيف خ��الل الثالثة اأيام الأوىل 
من التلقيح، فهي احتياطات لتجنب الإ�سابة 
بال��زكام، لكون��ه يوؤثر على اجله��از املناعي 
الذي يجب األ يكون من�سغال بوظيفة اأخرى 
اإل  التفاعل مع اللقاح و الأج�سام امل�سادة،  و 

ميكن ال�ستحمام ب�سكل عادي، ب�رشط 
جتنب تي��ارات اله��واء اأو اجللو�ص 

قبالة املكيف.
uهناك معلومات متد�ولة 
بني خمت�ســني ، باأن فعالية 
�لتلقيــح تبد�أ بعــد 15 يوما 

�لثانية،  �أخــذ �جلرعــة  مــن 
هل هذ� �سحيح؟    

 ه��ي معلومة �سحيحة، 
الأوىل  اجلرع��ة  لأن 
عب��ارة ع��ن فريو�ص 
معطل يق��وم بتحفيز 
اجلهاز املناعي ل�سنع 
و  م�س��ادة،  اأج�س��ام 
يحتفظ بخالي��ا الذاكرة 
التي يتعر���ص لها الفريو�ص 
و ل ي�ستطي��ع التكاثر داخ��ل اجل�سم، كما ل 
ميكن��ه اأن يغزو اخلاليا، و بع��د تلقي اجلرعة 
الثاني��ة ب� 15 يوم��ا اإىل �سهر، و هي تختلف 
من �سخ���ص لآخ��ر ح�سب اجله��از املناعي، 
تب��داأ فعاليت��ه و يهاج��م الفريو���ص مبا�رشة 
مبج��رد دخوله للج�س��م ، في�سب��ح  حم�سنا 

�س��د الفريو���ص ، لكن هذا 
ل يعن��ي اأننا لن ن�ساب 

نتخل��ى ع��ن  ب��ه، و 
بل  الوقاية،  تداب��ري 
يج��ب اللت��زام بها 
و التلقي��ح  لبل��وغ 

املناعة اجلماعية. 
باأن  العلم��اء  اكت�سف 

اجلماعية  املناع��ة  بل��وغ 
لن يكون اإل عن طريق اللقاح 

لكي ل يوؤثر الفريو�ص على �سحة الإن�سان، 
و عندم��ا نلق��ح 70 باملئ��ة م��ن املواطن��ن 
�سنتمكن من الق�ساء عل��ى الفريو�ص، لهذا 
اأوؤك��د اأن اللق��اح هو ال�س��الح الوحيد الذي 

ميكننا من بلوغ املناعة اجلماعية.
uمبــا �أن فعاليــة �للقاح ل تكــون بعد 
�أخــذه مبا�سرة، مبــاذ� تن�سح �ملو�طنني 
لتقوية جهازهم �ملناعــي و �لوقاية من 

�لإ�سابة؟ 
  اأول اللت��زام بالتباع��د اجل�س��دي و تفادي 
الكتظ��اظ عند انتظار اأخ��ذ اللقاح، و اأدعو 
اجلهات املعنية للحر�ص على التنظيم املحكم 
ملراك��ز التلقي��ح، لتجن��ب انت�س��ار العدوى. 
خ��الل عملي��ة التلقيح بجامعة عب��د احلميد 
مهري ق�سنطينة 2، لحظت اأن التنظيم جيد،  
حبذا ل��و يكون بنف���ص الطريقة يف خمتلف 
مراك��ز التلقي��ح هذا م��ن جه��ة، و من جهة 
اأخرى اأطمئن امللقحن باأن الأعرا�ص اخلفيفة 
الت��ي ق��د ي�سع��رون به��ا بع��د اأخذ 
اإيجابيا  تعترب موؤ���رشا  اجلرعة، 
و تدل على ا�ستجابة اجلهاز 
فعندم��ا  للق��اح،  املناع��ي 
يب��داأ اجل�س��م يف الت�سدي 
و  املعط��ل  للفريو���ص 
فاإن  املناعي��ة،  ال�ستجاب��ة 
ذلك يوؤدي اإىل ارتفاع درجة 
ح��رارة اجل�س��م و تو�سيع قطر 

الأوردة و ال�رشاي��ن يف ال��دم، حتى 
يتمك��ن من نقل اخلالي��ا ب�رشعة، و 
ه��ذا ما ي��وؤدي اإىل ال�سع��ور بالأمل 
الع�سلي، و يف هذه احلالة اأن�سحهم 
باأخذ ق�سط من الراحة و الإكثار من 
�رشب املاء و تن��اول اأكل �سحي، مع  
الرتكيز على اخل�س��ار و الفواكه الغنية 
بالألياف، و جتتنب الده��ون و ال�سكريات و 

امل�رشوبات الغازية.
اأود اأن اأ�سري لأمر لحظته خالل توا�سلي مع 
مواطن��ن، و هو تخوفهم بع��د تلقي اجلرعة 
الأوىل م��ن اللق��اح،  م��ن ظه��ور اأعرا�ص 
كورونا، و يعتقدون باأنها نتيجة اأخذ اللقاح، 
لهذا اأوؤك��د باأنها ل تتعلق بتات��ا بالتلقيح، و 

هي اإ�سابة بالفريو�ص . 
uهناك خماوف مــن �لأ�سر�ر �لتي قد 
ي�سببهــا �للقــاح على �ملــدى �لطويل، ما 

ر�أيك؟
� اأ���رشار اللق��اح الت��ي يتخوف خ��رباء من 
ظهورها على امل��دى الطويل ، تتعلق باأنواع 
م��ن اللقاحات مل ت�ستورده��ا اجلزائر، تتعلق 
بلق��اح فاي��زر   و موديرن��ا و جون�س��ون اآند 
جون�سون، اأما املوجودة يف اجلزائر، فهي اآمنة 
بن�سبة مئة باملئة، و اأ�سري هنا اإىل نقطة مهمة 
بخ�سو�ص اللقاح، تتعلق بن�سبة الأمان، لأن 
كل لق��اح ل��ه ن�سبة الأمان، و هن��ا اأوؤكد باأن 
اللقاح��ات الت��ي ت�ستوردها اجلزائ��ر ، �سواء 
اأ�سرتازيني��كا اأو �سبوتنيك يف اأو �سينوفاك، 
هي لقاح��ات اآمنة مئة باملئ��ة، لأنها لقاحات 
تقليدي��ة م�ستعملة و مت جتريبه��ا، و النقا�ص 
العاملي املثار ح��ول الآثار اجلانبية للقاح، من 
قبل خ��رباء عل��ى امل�ستوى ال��دويل، يتعلق 
باجليل اجلديد من اللقاح��ات، و هي لقاحات 
مل ت�ستورده��ا اجلزائ��ر، اإذ تتطل��ب �رشوط��ا 

خا�سة يف التخزين..
و بالن�سب��ة لفعالي��ة اللقاح �س��د الفريو�ص، 
فهناك درا�سة اأجريت يف ت�سيلي و ن�رشت يف 
الفاحت م��ن جوان املا�سي، �سملت 10 مالين 
�سخ���ص يف هذا البل��د، مت تلقيحه��م بلقاح 
�سينوف��اك ال�سين��ي، و تو�سل��ت الدرا�سة 
اإىل اأن ه��ذا اللقاح مين��ع الإ�سابة بن�سبة 65 
باملئة، فمثال اإذا تلق��ى 100 �سخ�ص اللقاح، 
65 �سخ�س��ا منهم لن ي�ساب��وا بالفريو�ص، 

اأ�سيب��وا ل تظه��ر  اإن  و حت��ى و 
لكونه��م  اأعرا���ص،  عليه��م 

حممين بف�س��ل اللقاح، اأما 
35 باملئ��ة املتبقي��ة، و يف 
حال اأ�سيب��وا بالفريو�ص ، 
فاللقاح يحميهم من دخول 
 80 بن�سب��ة  للم�ست�سف��ى 

باملئ��ة، حيث تك��ون اأعرا�ص 

الإ�سابة خفيفة جدا ل ت�ستدعي ال�ست�سفاء، 
اأم��ا بالن�سبة ل� 20 باملئة املتبقية، فحتى و اإن 
ا�ستدع��ى و�سعهم ال�ست�سف��اء، فاإن اللقاح 
�سيحميه��م  بن�سب��ة 97 باملئة م��ن الدخول 
اإىل م�سلح��ة  العناي��ة املرك��زة و ا�ستعمال 
الأوك�سيجن، لهذا اأوؤكد باأنه و حتى يف حال 
الإ�ساب��ة بالفريو�ص و اأن��ت ملقح، �ستكون 

الأعرا�ص خفيفة جدا.    
uهــل حقيقــة �أن �ل�ساللــة �ملتحــورة 
“دلتا” ت�سيب �لأطفال و حتى �لر�سع؟ 
�سحيح، لقد اأ�سبحت ت�سيب الأطفال، لكن 
هن��اك حالت ن��ادرة للر�س��ع . و اأو�سح اأن 
�سبب عدم اإ�سابة الأطفال ال�سغار بكورونا، 
يعود اإىل اأن امل�ستقب��ل اخللوي املوجود على 
م�ستوى الرئتن ال��ذي يلت�سق به الفريو�ص 
غ��ري موجود عن��د الأطف��ال الأق��ل من 15 

�سنة ، لأن النمو مل يكتمل لديهم 
بع��د، حيث ل ميكن للفريو�ص 

الدخ��ول اإىل اخلالي��ا، لأنه 
لن يج��د م�ستقبال، لكن 
ل ميكنن��ا اأن جنزم بذلك 
غ��ري  الفريو���ص  فه��ذا 
الكث��ري م��ن املفاهيم يف 

الط��ب و عل��م املناع��ة  و 
قلبه��ا راأ�س��ا عل��ى عقب، و 

العلم��اء مطالب��ون مبراجعة عدة 
قوانن متعلقة بهذه الخت�سا�سات.

�ســاللت  �إن  قــال  �ملخت�ســني  u�أحــد 
متحــورة جز�ئريــة ظهــرت، هــل هذ� 

�سحيح؟
هي جم��رد تخمين��ات، فمعه��د با�ستور هو 
املخ��ول الوحي��د لدرا�سة احلم���ص النووي 
للفريو���ص، فاإذا وجد معه��د با�ستور ن�سخة 
جدي��دة و ق��ام مبقارنتها مع قاع��دة البيانات 
املتعلقة بالن�سخ املنت���رشة يف العامل، و وجد 
باأنه��ا ل تنطب��ق مع اأي ن�سخ��ة ، �سي�ستنتج 
باأنه��ا جزائري��ة، فه��و املخول ل��ه الت�رشيح 
بهذا ال�س��اأن، و له فريق خمت�ص و هو يعمل 
با�ستم��رار و يقوم بدرا�س��ات دقيقة و يقدم 
اأرقاما دقيقة، ل ميكن الطعن فيها، و يف حال 

وجدت ن�سخة جزائرية لن يخفيها. 
� ه��ذا الفريو�ص غري املفاهيم التي نعرفها يف 
عل��م الأوبئة و الفريو�س��ات و املناعة، و 
تاري��خ الأوبئة يقول اأن اأي فريو�ص 
يظهر �سيقوم بتحور ت�ساعدي، 
و ي�سب��ح اأك��ر خط��ورة ملدة 
يب��داأ  ث��م   ، حم��ددة  زمني��ة 
ي�سع��ف �سيئا ف�سيئ��ا اإىل اأن 
يختف��ي، حت��ى و اإن ا�ستوطن 
�سي�سبح فريو�س��ا �سعيفا و له 
ع��الج، لك��ن فريو���ص كورونا  و 

بعد اأك��ر من عامن من 
ظهوره ،ل يزال يظهر 
اأقوى كن�سخة  ن�سخا 
الت��ي  “اب�سيل��ون” 
تع��د اأخط��ر الن�سخ، 
لهذا يفكر خمت�سون 
اإ�ساف��ة  يف  خ��رباء  و 
جرع��ة ثالثة للقاح، خا�سة 
و اأن الفريو���ص يتج��ه نحو القوة 
و لي���ص نح��و ال�سعف، و ا�ستط��اع اأن يغري 
كل املفاهي��م القدمية، لهذا ل ميكن حتديد املدة 
الزمني��ة، لكن ح�سب وجه��ة نظري �سيظل 

معنا من 3 اإىل 5 �سنوات.     
uماذ� تقول ملن رف�سو� �لتلقيح بحجة 
�أن �للقاح غري مطابق لل�ساللة �ملتحورة 

دلتا؟ 
� ه��ي معلومة خاطئة، �سحي��ح اأن الأبحاث 
ب��داأت م��ع ال�سالل��ة الأوىل، لك��ن حل�س��ن 
احل��ظ اأن الفريو�ص يقوم بالتحور يف منطقة 
الربوت��ن ال�سوك��ي للفريو�ص، و ق��د بداأوا 
ت�سني��ع اللقاح عل��ى هذه املنطق��ة، و حاليا 
ن�سخة دلت��ا هي املنت�رشة يف اأكر 120 دولة 
يف العامل، فهذا التحور هو يف منطقة حمددة 

و اللقاح �سيكون فعال.
uلحظنــا رو�ج �لطــب �لبديــل منــذ 
ظهور �لفريو�س لعتقاد �لكثريين �أنه 
يقي من �لإ�سابة و يعالج  من كورونا، ما 

مدى فعاليته �أو خطورته؟
� الأم��ر يتعل��ق بثقاف��ة �سعبي��ة رائج��ة و 
متوارث��ة ع��رب الأجي��ال، يف احلقيق��ة هناك 
اأع�سابا له��ا فعالية يف ع��الج الفريو�سات، 
مثل احلب��ة ال�سوداء و الزجنبي��ل، لكن اأنا ل 
اأق��ول باأنها مفي��دة لكوفي��د 19 ،اأو تعو�ص 
الع��الج الطبي، لكن ميكن تناولها دون اأن 
تغني ع��ن الفح�ص الطبي و تلقي 

العالج الذي ي�سفه الطبيب.  
عديــد  يوؤكــد  uحاليــا 
نقرتب  باأننــا  �ملخت�ســني 
�ملوجــة  ذروة  بلــوغ  مــن 

�لثالثة، ما ر�أيك؟ 
� ل ن�ستطيع اجلزم باأننا نقرتب 
م��ن بلوغ ذروة املوج��ة الثالثة، و 
بالنظر لالأرق��ام املعلن عنها، فهي تدل 
باأنن��ا بلغنا الذروة، حي��ث بلغت خالل الأيام 
املا�سية ح�سيل��ة الإ�سابات 1900 حالة، ثم 
تراجع��ت اإىل  1200اإ�ساب��ة،  لك��ن ح�سب 
تقري��ر الأطب��اء و و�سعي��ة امل�ست�سفي��ات، 
الت��ي ل تزال مملوءة عن اآخره��ا، اأتوقع بلوغ 
الذروة يف الأ�سبوع الأول من �سهر اأوت، و 
ه��ذا الأمر م�رشوط مبحاولة حما�رشة الوباء، 
و ذلك باللتزام بالتداب��ري الوقائية، لنتمكن 
م��ن جتاوز ال��ذروة ب�رشعة و ليب��داأ منحنى 

الإ�سابات يف النخفا�ص تدريجيا.
 كلمة ختام.. 

� اأن�س��ح اجلميع بع��دم ال�ستهان��ة بالتدابري 
الوقائي��ة، و ال�ستفادة م��ن جتربة ال�سن  و 
ك��ذا كوري��ا اجلنوبية الت��ي تع��د اأول دولة 
ق�س��ت على الوب��اء و حا�رشت��ه، حتى قبل 
اكت�ساف اللقاح، و هذا لأن البلدين  متعودان 
على الأوبئة و ثقافة ارتداء الكمامة و غ�سل 
الأي��دي متجذرة عن��د �سكانهم��ا، و عندما 
ن�سل اإىل هذا امل�ستوى من الوعي �سنتجاوز 

الأزمة.
اأدع��و يف اخلتام اجلهات املعني��ة اإىل الرتكيز 
عل��ى اجلان��ب التنظيم��ي مبراك��ز التلقيح و 
التعامل ب�رشامة بهذا ال�ساأن، لتفادي انت�سار 

العدوى اأكر.                                     �أ ب 

الباحث يف علم املناعة الدكتور طه خالدي للنصر

l كل �للقاحات �لتي ��ستوردتها �جلز�ئر �آمنة و هي �سالحنا لبلوغ �ملناعة �جلماعية 

�سنق�سي على �لفريو�س يف حال تلقيح 70 باملئة من �جلز�ئريني 
�أكد �لباحث في علم �لمناعة في �لمركز �لوطني للبحث في �لبيوتكنولوجيا بق�سنطينة �لدكتور طه خالدي في حو�ره مع �لن�سر، باأن كل �للقاحات �لتي ��ستوردتها 
�لجز�ئر �آمنة بن�سبة مئة بالمئة، معتبر� �للقاح هو �ل�سالح �لوحيد �لذي يمكننا من بلوغ �لمناعة �لجماعية، م�سير� �إلى �أنه في حال تمكننا من تلقيح   70 بالمئة من 

�لمو�طنين �سنق�سي على �لفيرو�س، و كذب من جهة �أخرى ما يروج حول مخاطر �لخ�سوع للتخدير بعد �أخذ �للقاح، موؤكد� باأن �لأمر يتعلق باإ�ساعة ل �أ�سا�س لها من 
�ل�سحة،  و �عتبر �لآثار �لجانبية �لتي قد تظهر عند �لبع�س بعد �أخذ �للقاح، كالحمى و �لألم �لع�سلي، باأنها موؤ�سر�ت �إيجابية تدل على ��ستجابة �لج�سم للقاح. 
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  تو�فق جز�ئري-م�سري على دعم م�سار �لنتخابات يف ليبيا

 لعمامرة يلتقي الرئي�س ال�سي�سي ويبلغه 
ر�سالة من الرئي�س تبون

 ��سُتقبل وزير �لخارجية و�لجالية �لوطنية بالخارج، رمطان لعمامرة، من طرف رئي�س جمهورية م�سر �لعربية عبد 
�لفتاح �ل�سي�سي، حيث نقل �إليه ر�سالة من رئي�س �لجمهورية، �ل�سيد عبد �لمجيد تبون، بخ�سو�س عالقات �لأخوة 

و�لت�سامن �لتاريخية �لتي تربط �لبلدين.

وقال لعمام��رة يف تغريدة له عرب 
موقع”توي��ر”، �إن��ه �سل��م ر�سالة 
رئي���س �جلمهوري��ة عب��د �ملجي��د 
تبون لنظريه �مل�رصي، موؤكد� على 
متانة �لعالقات �لأخوية �لتاريخية 
و�ل�سر�تيجية بني �جلز�ئر وم�رص، 
للجه��ود  �مل�ستم��ر  و�لتن�سي��ق 
�مل�سرك��ة يف �سبي��ل ترقية حلول 

�سلمية لالأزمات يف �ملنطقة.
ل��وز�رة �خلارجية،  بي��ان  وبح�سب 
فاإن �للق��اء �سكل منا�سبة لت�سليط 
�ل�سوء عل��ى مت�ّسك ق��ادة �لبلدين 
�ل�سر�تيجية  �ل�رص�ك��ة  بتعمي��ق 
وعزمه��م  �مل�رصي��ة،  �جلز�ئري��ة 
�مل�س��رك عل��ى �لعم��ل �سويا من 
�أج��ل ��ستعادة �ل�سل��م و�ل�ستقر�ر 
�لرئي���س  وكل��ف  �ملنطق��ة.  يف 
�ل�سي�س��ي �ل�سي��د لعمام��رة بنقل 
حتياته �حل��ارة و�لأخوية �إىل �ل�سيد 
رئي�س �جلمهورية ومتنياته للجز�ئر 
و�سعبه��ا �ل�سقيق ب��دو�م �لتقدم و 

�لزدهار.
كم��ا مت �لتط��رق �إىل �لو�س��ع يف 
�إ�سف��اء  و�آف��اق  �لعرب��ي  �لع��امل 
ديناميكية جديدة يف �آليات �لعمل 
�لعربي �مل�سرك بهدف جتاوز حالة 
عدم �ل�ستق��ر�ر �حلالية و�لتو�سل 
�إىل ت�سوية عادلة ونهائية للق�سية 
�لفل�سطينية. يف هذ� �ل�سياق، يلتزم 
ب�سكل  �سوي��ا  بالعم��ل  �لطرف��ان 
وثي��ق م��ن �أج��ل تهيئ��ة �ل�رصوط 
�ل�سيا�سي��ة لإجناح �لقم��ة �لعربية 

�ملقبلة �ملنتظر عقدها باجلز�ئر.
�رتياحهما  �لطرف��ان ع��ن  �أع��رب 
للخط��و�ت �مل�سجعة �لتي �تخذتها 
�لليبية وج��دد� �لتز�مهما  �لأطر�ف 
بدع��م �ل�سلطات يف تنفيذ �لعملية 
�ل�سيا�سي��ة �لتي �ست�سم��ح باإجناح 
�لنتخابات �ملق��رر �إجر�وؤها يف 24 
دي�سمرب من �لعام �جل��اري. ولهذه 
�لغاي��ة، �ستوح��د �جلز�ئ��ر وم�رص 
جهودهم��ا م��ع جهود جمي��ع دول 
�لجتم��اع  مبنا�سب��ة  ليبي��ا  ج��و�ر 
�ل��وز�ري �ملزمع عق��ده يف �جلز�ئر 
قريب��ا. كما مت �لتف��اق على �تخاذ 
�إج��ر�ء�ت من�سق��ة لدع��م عملي��ة 

�مل�ساحلة يف ليبيا.
و �أكد �لرئي�س �مل�رصي عبد �لفتاح 
�ل�سي�س��ي، موق��ف م���رص ب�س��اأن 

حقوقه��ا �لتاريخية م��ن مياه �لنيل 
وباحلفاظ على �أمنها �ملائي. و�سدد 
�ل�سي�س��ي يف ه��ذ� �لإط��ار عل��ى 
�أهمي��ة قيام كافة �لأط��ر�ف �ملعنية 
�لتفاو�س  بالنخ��ر�ط يف عملي��ة 
بجدية وب��اإر�دة �سيا�سي��ة حقيقية 
للو�س��ول لتف��اق �سام��ل وملزم 
قانونا حول قو�ع��د ملء وت�سغيل 

�سد �لنه�سة.
كما تن��اول �للق��اء »�لتباحث حول 
ب��ني  �لثنائي��ة  �لعالق��ات  �آف��اق 
�لبلدين �ل�سقيقني، حيث مت �لتاأكيد 
عل��ى �لإر�دة �ل�سيا�سي��ة و�لرغبة 
�مل�سرك��ة لتعزي��ز �أط��ر �لتع��اون 
وتعظي��م  و�جلز�ئ��ر  م���رص  ب��ني 
�لتو��س��ل �مل�سرك��ة، ل  قن��و�ت 
�سيما عل��ى م�ستوى تي�سري حركة 
�لتب��ادل �لتج��اري وزي��ادة حج��م 
�لبينية«. وبح��ث  �ل�ستثم��ار�ت 
�ل�سيا�سي  �لتن�سيق  �أي�سا  �لطرفان 
و�لأمن��ي وتب��ادل �ملعلوم��ات يف 
مكافحة �لإرهاب و�لفكر �ملتطرف 

�لذي ميثل تهديد� للمنطقة باأكملها.
كم��ا تط��رق �للق��اء �إىل مناق�س��ة 
�لق�ساي��ا  م��ن  ع��دد  تط��ور�ت 
�لإقليمي��ة ذ�ت �لهتمام �مل�سرك، 
خا�س��ًة �لأو�س��اع يف ليبيا، حيث 
تو�فق��ت �ل��روؤى يف ه��ذ� �ل�سدد 
حول �أهمي��ة تعزيز �أط��ر �لتن�سيق 
�مل�رصي��ة �جلز�ئري��ة ذ�ت �ل�سل��ة، 
رئي�س��ي  ه��دف  لتحقي��ق  وذل��ك 
وه��و تفعي��ل �إر�دة �ل�سعب �لليبي 
من خالل دع��م موؤ�س�سات �لدولة 
�لليبي��ة، وم�ساندة �جله��ود �حلالية 
و�ل�ستق��ر�ر  �لأم��ن  لتحقي��ق 
و�حلف��اظ على وحدة و�سيادة ليبيا، 
وذلك م��ن خالل تنفي��ذ �ملقرر�ت 
�لأممي��ة و�لدولي��ة ذ�ت �ل�سلة من 
حي��ث عقد �لنتخابات يف موعدها 
دون تاأجي��ل خالل �سه��ر دي�سمرب 
�لق��و�ت  �لق��ادم، وخ��روج كاف��ة 

و�ملرتزقة من ليبيا.
تط��ور�ت  ب�س��اأن  �لتباح��ث  ومت 
�لأو�ساع يف تون�س �ل�سقيقة، حيث 

مت �لتو�فق يف هذ� �ل�سدد نحو دعم 
كل ما م��ن �ساأنه �سون �ل�ستقر�ر 
يف تون���س و�إنفاذ �إر�دة و�ختيار�ت 
�ل�سعب �لتون�س��ي �ل�سقيق حفاظًا 

على مقدر�ته و�أمن بالده.
كما عق��د �لوزير لعمام��رة جل�سة 
عم��ل م��ع �لأم��ني �لع��ام جلامعة 
�ل��دول �لعربي��ة، �ل�سي��د �أحمد �أبو 
�لغيط. تناولت �مل�ساور�ت �لو�سع 
�لوط��ن  �ل�سيا�س��ي و�لأمن��ي يف 
�لعرب��ي، وجه��ود ح��ل �لأزم��ات 
عل��ى  توؤث��ر  �لت��ي  و�لنز�ع��ات 
��ستق��ر�ر �ملنطقة، و�آف��اق تن�سيط 
�لعمل �لعربي �مل�سرك، و�لتح�سري 
لال�ستحقاق��ات �ملقبلة، مبا يف ذلك 
�لقم��ة �لعربية �لت��ي �سيتم عقدها 
على  �جلانب��ان  �جلز�ئر. و�س��ّدد  يف 
���رصورة تعزيز �ل�رص�كة �لأفريقية 
�لعربي��ة فيم��ا يتعل��ق بالق�ساي��ا 
و�لدولية  �لإقليمي��ة  و�لتحدي��ات 

�لتي تو�جه �ملجموعتني.
 ع �سمير

�إىل جانب فتح خط بحري بني �لبلدين 

حمادثات حول ا�ستئناف 
 الرحالت اجلوية 

 بني اجلزائر وليبيا
�س��كل ع��ودة ن�س��اط موؤ�س�س��ة 
�جلز�ئري��ة بني  �جلوي��ة  �خلط��وط 
�جلز�ئر و ليبي��ا و فتح خط بحري 
ب��ني �لبلدي��ن يف �أق��رب �لآج��ال 
حم��ور �ملحادث��ات �لت��ي جمعت، 
�أم���س �لأحد، وزي��ر �لنقل عي�سى 
بكاي و �سفري �جلز�ئر بليبيا، كمال 
عبد �لقادر حجازي، ح�سب ما �أفاد 

به بيان لوز�رة �لنقل.
و �أو�سح بيان �لوز�رة �أن �لطرفني 
تطرق��ا خ��الل ه��ذ� �ل�ستقب��ال، 
عل��ى  �ل��وز�رة،  مبق��ر  مت  �ل��ذي 
ع��ودة  »�إىل  �خل�سو���س،  وج��ه 
ن�ساط موؤ�س�س��ة �خلطوط �جلوية 
�جلز�ئرية بني �لبلدين، و �لكيفيات 
�لعملياتية و �لإد�رية و �لتنظيمية 
لإجن��اح ذل��ك، وك��ذ� فت��ح خط 
بحري بني �جلز�ئ��ر و طر�بل�س يف 

�أقرب �لآجال«.
ه��ذه  �أن  �ل��وز�رة  �أو�سح��ت  و 
�إط��ار  يف  تاأت��ي  �ملجه��ود�ت 
»م�ساهمة قطاع �لنقل يف توطيد 

وتكثي��ف  �لأخوي��ة  �لعالق��ات 
�لتعاون بني �لدولتني �ل�سقيقتني«.
كم��ا تدخل، ه��ذه �ملجهود�ت، يف 
�إط��ار جت�سي��د توجيه��ات رئي�س 
�جلمهوري��ة عب��د �ملجي��د تب��ون، 
بع��د �لزيارة �لتي ق��ام بها رئي�س 
�ملجل���س �لرئا�س��ي �لليبي حممد 
يون�س �ملنف��ي �إىل �جلز�ئر، ح�سب 

نف�س �مل�سدر.
وكان رئي���س �ملجل���س �لرئا�س��ي 
�لليب��ي، قد ق��ام بزي��ارة ر�سمية 
�خلمي���س  و  �لأربع��اء  يوم��ي 
�ملن�رصم��ني، �إىل �جلز�ئ��ر حظ��ي 
خاللها با�ستقبال ر�سمي من قبل 
رئي���س �جلمهوري��ة، �أجرى خالله 
حمادثات ثنائية تو�سعت فيما بعد 

لت�سمل �أع�ساء وفدي �لبلدين.
للتذك��ري، تن��درج زي��ارة رئي�س 
�إىل  �لليب��ي  �لرئا�س��ي  �ملجل���س 
»مو��سل��ة  �إط��ار  يف  �جلز�ئ��ر 
�لتع��اون، تاأكي��د� ملتان��ة عالقات 

�لأخوة بني �ل�سعبني �ل�سقيقني«. 
واأج

وزير الأمن والتوثيق 
 ال�سحراوي عبد اهلل حلبيب 

يف ذمة اهلل
تويف، �أم�س �لأحد، ع�سو �لأمانة 
�لبولي�ساري��و،  �لوطني��ة جلبه��ة 
و�لتوثي��ق  �لأم��ن  وزي��ر 
�ل�سح��ر�وي، �ل�سي��د عب��د �لله 
حلبيب، متاأث��ر� باإ�سابته بفريو�س 
كورون��ا، ح�س��ب م��ا �أف��ادت به 
�ل�سحر�وي��ة  �لأنب��اء  وكال��ة 

)و��س(.
�لر�حل تقلد عدة منا�سب قيادية 
يف �لدول��ة �ل�سحر�وية و جبهة 
�لبولي�ساري��و منها وزير� للدفاع 
قائد�  ث��م  �ل�سحر�وي،  �لوطن��ي 
لع��دة نو�ح��ي ع�سكري��ة منه��ا 
�ل�سابعة و�لثانية، ثم وزير� لالأمن 
و�لتوثي��ق، و ه��و �ملن�سب �لذي 

ظ��ل ي�سغل��ه �إىل �أن و�فاه �لآجل 
�ملحتوم، ح�سب نف�س �مل�سدر.

واأج

�سهدت ترحيبا من �لدول �لثالث 

توقعات بنجاح امل�ساعي اجلزائرية يف حل اأزمة �سد النه�سة
توقع �لكاتب �ل�سحفي �ل�سود�ين، 
�مل�ساع��ي  جن��اح  �سدي��ق  عم��ر 
�لت��ي ت�سطل��ع بها  �لدبلوما�سي��ة 
�جلز�ئ��ر من خالل وزي��ر خارجيتها، 
رمطان لعمام��رة لت�سوية �أزمة �سد 
�لنه�س��ة مربز� �أن �ملبادرة �جلز�ئرية 
تاأت��ي يف �إطار �إرج��اع �ملفاو�سات 
ب��ني �ل�سود�ن وم���رص و�إثيوبيا �إىل 

مظلة �لحتاد �لإفريقي.
يف  �ل�س��ود�ين،  �لكات��ب  و�أع��رب 
�سبوتني��ك"،  ل�"ر�دي��و  ت�رصي��ح 
�مل�ساع��ي  بنج��اح  توقعات��ه  ع��ن 
�لدبلوما�سي��ة �لت��ي يقوده��ا وزير 
�لوطنية  �ل�سوؤون �خلارجية و�جلالية 
باخلارج، رمطان لعمامرة من خالل 
جولته �لتي قادته �إىل �لدول �لثالث 

�ملعنية بالأزمة.
وعزى �ل�سيد عمر �سديق، تنبوؤ�ته 
�إىل  �جلز�ئري��ة  �مل�ساع��ي  بنج��اح 
"�لظ��روف �حلالي��ة �ملو�تية لالتفاق 
بني دولتي �مل�سب )م�رص و�ل�سود�ن 
م��ع �إثيوبيا( خا�س��ة �أن �مللء �لثاين 

�ل�س��د مل يكتم��ل كم��ا كان  م��ن 
خمططا له، وهو م��ا يعني �أن �إطالة 
فرة ملء �ل�س��د وت�سغيله �ستكون 

يف متناول �ليد".
و �أب��رز �ملوؤلف �ل�س��ود�ين، �أن هذه 
�ملبادرة �لتي تقوده��ا �جلز�ئر "تاأتي 
يف �إط��ار �إرج��اع �ملفاو�س��ات بني 
�ل�سود�ن وم�رص و�إثيوبيا �إىل مظلة 

�لحتاد �لأفريقي".
ولف��ت �ملتح��دث، �إىل �أن "�ل�سود�ن 
ب��اأن  قناع��ة  �إىل  وم���رص و�س��ال 
يف  �ل�سابق��ة  �لإثيوبي��ة  �لطريق��ة 
�لتفاو�س كانت ته��دف �إىل �سياع 
�لوقت وعدم �إح��ر�ز �أي تقدم حول 

�ملو�سوعات �جلوهرية".
ودعا �لكات��ب، �إىل "�رصورة و�سع 
جدول زمني حمدد ملناق�سة �لق�سايا 
�ملختل��ف عليها للو�سول �إىل �تفاق 
بالإ�ساف��ة �إىل �رصورة تو�جد �إر�دة 

حقيقية من �جلانب �لإثيوبي".
�لوزي��ر  �أن  �إىل  �لإ�س��ارة،  جت��در 
لعمام��رة يق��وم بزي��ارة �إىل ع��دد 

��ستهله��ا  �لإفريقي��ة  �ل��دول  م��ن 
كل  �إىل  ينتق��ل  �أن  قب��ل  بتون���س 
م��ن �إثيوبي��ا و�ل�س��ود�ن وم���رص، 
�ملعني��ة باأزمة �س��د �لنه�سة، حيث 
�أكد عل��ى �رصورة تو�س��ل �لدول 
�لث��الث م�رص و�ل�س��ود�ن و�إثيوبيا 
�إىل "حل��ول مر�سي��ة يف ملف �سد 

�لنه�سة �لإثيوبي".
يدع��م �لتف��اوؤل �لذي ح��د� �لكاتب 
�ل�سادرة  �لت�رصيح��ات  �ل�سود�ين، 
عن خمتلف �مل�سوؤولني �لذين �جتمع 
بهم �ل�سيد لعمامرة يف �إطار جولته 
�لإفريقي��ة، و�لت��ي تن��م ع��ن �لثقة 
�لت��ي ت�سعها هذه �لدول يف �جلز�ئر 
كدول��ة ق��ادت �سابق��ا و�ساط��ات 
ناجحة على غ��ر�ر تلك �لتي رعتها 
بني �إثيوبيا و�إريري��ا و�لتي تكللت 
بتوقي��ع �تفاقية �ل�سالم بني �جلانبني 
ع��ام 2000، منهي��ة بذل��ك �حلرب 

�لتي �ندلعت بينهما.
وتاأمل �إثيوبيا �أن يكون للجز�ئر دور 
جدي��د يف ت�سوية �أه��م �ملع�سالت 

�لت��ي تو�جه �ملنطق��ة، حيث تقدمت 
وز�رة خارجيتها ب�"طلب �إىل �جلز�ئر 
للو�ساط��ة م��ع �لقاه��رة و�خلرطوم 
حول مل��ف �أزم��ة �س��د �لنه�سة"، 
ح�سب م��ا ذكره �لإع��الم �لر�سمي 

يف �لبلد.
ودعا وزير �خلارجي��ة ونائب رئي�س 
�ل��وزر�ء �لإثيوب��ي دميق��ي مكونن 
خالل لقائه �ل�سيد لعمامرة ، �جلز�ئر 
"�إىل لع��ب دور بن��اء يف ت�سحي��ح 
�لت�سور�ت �خلاطئ��ة جلامعة �لدول 
�لعربية ب�ساأن �سد �لنه�سة" وفق ما 

�أوردته و�سائل �لإعالم �لإثيوبية.
وجدد مكونن �لتز�م بالده "�لر��سخ 
�لثالثي��ة  �ملفاو�س��ات  با�ستئن��اف 
ب�ساأن �سد �لنه�س��ة برعاية �لحتاد 

�لأفريقي".
فق��د  �خلرط��وم،  بالعا�سم��ة  �أم��ا 
ل�س��ان  عل��ى  �ل�س��ود�ن  رحب��ت 
وزي��ر خارجيته��ا، م��رمي �ل�س��ادق 
�ملهدي، عق��ب مباحثاتها مع رئي�س 
�لدبلوما�سي��ة �جلز�ئري��ة، "باملبادرة 

�لتي قدمها وزير �خلارجية �جلز�ئري 
رمط��ان لعمام��رة، حلل �أزم��ة �سد 
�لنه�سة" مو�سحة "�أن �ملبادرة تاأتي 
متو�فقة م��ع �إعالن �ملب��ادئ �ملوقع 
بني �لقاهرة و�خلرطوم و�أدي�س �أبابا".
�أخ��رى  حمط��ة  �لقاه��رة  وكان��ت 
��ستقبل��ت �لوزي��ر لعمام��رة، �أي��ن 
تباحث م��ع نظريه �مل���رصي �سامح 
"���رصورة  عل��ى  و�أك��د�  �سك��ري 
تكات��ف �جله��ود لتغلي��ب �حلل��ول 
�ل�سلمية ملختل��ف �لق�سايا �لعربية، 
مبا ي�سمن �حلفاظ على وحدة �لدول 
�لعربية و��ستقالل �أر��سيها و�لناأي 
به��ا ع��ن �أي جتاذب��ات ل تر�ع��ي 
يف  �سعوبه��ا  وحق��وق  م�ساحله��ا 
بيانات  بح�سب  و�لنماء"  �ل�ستقر�ر 

ر�سمية من �لبلدين.
و تنباأت م�س��ادر �إعالمية م�رصية 
بنج��اح �لو�ساطة �جلز�ئرية مرجعة 
�إر�دة  "وج��ود  �إىل  �لتف��اوؤل  ه��ذ� 

�سيا�سية لدى �إثيوبيا".
واأج
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�لإثنني  2  �أوت 2021 م 
حمليات7 23   ذو �حلجة  1442 هـ l

فيما تنتظر �مل�ست�سفيات �إنتاج �لأوك�سجني مبجمع "هر�دة"

نحو فتح مركز جديد للتكفل مبر�ضى كوفيد 
ب�ضطيف

وذلك  �سخ�ص،  �ألف   120 كورونا  فيرو�ص  �سد  �لملقحين  من  �لإجمالي  �لعدد  بلوغ  عن  �سطيف  ولية  م�سالح  ك�سفت 
�لمزيد  فتح  مع  خا�سة  �لعاجل،  �لقريب  في  �ل�سعف  �إلى  �لرقم  تطور  متوقعة  �ل�سبت،  �لأول  �أم�ص  نهاية  غاية  �إلى 
من �لف�ساء�ت للتلقيح في عدد من �لمدن �لكبيرة وعلى ر�أ�سها �سطيف و�لعلمة، فيما ينتظر تخ�سي�ص مركز جديد 

للتكفل بمر�سى كوفيد.

واأك��دت مديري��ة ال�سحة اأنها تنتظ��ر اال�ستفادة 
قريب��ا م��ن كمية جدي��دة م��ن اللقاح��ات، باأكرث 
م��ن 60 األف جرعة �سيت��م و�سعها حتت ت�رصف 
الع���رصات من املراكز امل�ستحدث��ة م�ؤخرا، خا�سة 
مع ت�سجي��ل اإقبال كبري جدا م��ن امل�اطنني، وه� 
م��ا وقفنا علي��ه يف ال�ساع��ات املا�سية من خالل 

ط�ابري متتد مل�سافات ط�يلة اأمام خمتلف املراكز.
وا�ستحدث��ت امل�سال��ح املخت�سة مراك��ز جديدة 
للتلقي��ح يف ع��دد من االأحياء الت��ي ت�سهد كثافة 
�سكاني��ة معتربة مبدينتي �سطي��ف والعلمة، ومن 
اأهمه��ا دار ال�سباب حل��ي 1014 م�سكنا ب�سطيف 
واملرك��ب الريا�س��ي معي��زة حمم��د النذير بحي 

الت�ساهمي يف مدينة العلمة.
و�سه��دت املراكز اجلديدة تنظيما حمكما من قبل 
م�ظف��ي مديرية ال�سب��اب والريا�سة، يف انتظار 
تخ�سي���ص هياكل جدي��دة هذا االأ�سب���ع، اإذا مت 
اإيج��اد العدد ال��كايف من املتط�عني م��ن االأطباء 

واملمر�سني املتقاعدين.
وبالرغم من اجله�د املبذولة يف �سبيل تلقيح اأكرب 
عدد ممكن من �سكان والية �سطيف، غري اأن جميع 
امل�ست�سفيات ال تزال ت�ستقبل ي�ميا الع�رصات من 

امل�سابني اجلدد بفريو�ص ك�رونا، حيث تعاين من 
ت�سبع يزيد من احلاجة اإىل كميات معتربة جدا من 

مادة االأوك�سجني.
وعا���ص �سبيح��ة اأم���ص، م�ست�سف��ى “�رصوب 
اخلث��ري” حال��ة ط���ارئ حقيقي��ة، ج��راء انقطاع 
التي��ار الكهربائ��ي، م��ا جع��ل اإدارة امل�ست�سف��ى 
ت�سارع لالت�س��ال مب�ؤ�س�سة �س�نلغ��از وم�سالح 
البلدية، حيث مت اكت�ساف تعر�ص العداد الرئي�سي 
اإىل ���رصارة كهربائي��ة، نظ��را لكثاف��ة ال�سغط 
واال�ستهالك م��ن قبل االأطق��م الطبية واملر�سى 
ومرافقيهم. واأمام هذا املاأزق �سارع اأحد املح�سنني 
اإىل جل��ب م�ل��د كهربائي، ثم ت�سغيل��ه مل�سلحة 

الك�فيد.
وتق��رر بالتن�سيق م��ع ال�سلطات املحلي��ة لبلدية 
العلمة، تخ�سي�ص املدر�سة البيداغ�جية للمعاقني 
ذهني��ا كمركز جديد ال�ستقب��ال مر�سى “ك�فيد 
م�ست�سف��ى  احلا�س��ل يف  للت�سب��ع  نظ��را   ،”19
“�رصوب اخلثري«. وح�س��ب امل�سدر الطبي الذي 
اأورد اخلرب للن�رص فاإن طاقة هذا املركز تقدر ب� 60 
�رصي��را، يف انتظار دخ�له حي��ز اخلدمة بداية من 
هذا االأ�سب�ع، بع��د ت�سخري الطاقم الب�رصي الذي 

�سيتكفل برعاية املر�سى.
ويف �سي��اق منف�سل، اأعلن جممع ه��رادة الإنتاج 
احلدي��د وال�سل��ب اأنه �سينطل��ق يف غ�س�ن هذه 
ال�ساع��ات، يف اإنتاج م��ادة االأوك�سج��ني الطبي 
وت�زيعه��ا عل��ى جمي��ع م�ست�سفي��ات ال�الية، 
وياأت��ي ذل��ك بعد جن��اح املهند�س��ني واخلرباء من 
خمتلف ال�اليات يف ت�سغي��ل حمطة هذا املجمع 
ال�سناع��ي عقب الدع�ات الت��ي وجهت لهم من 

قبل م�سالح والية �سطيف.
وقام اأم�ص االأول، وايل �سطيف كمال عبلة بزيارة 
جدي��دة اإىل هذا املجم��ع، من اأج��ل معاينة تط�ر 
االأ�سغال من قبل املهند�سني واخلرباء، حيث اأكدوا 
له جناح عملية الت�سغي��ل يف انتظار اأخذ امل�افقة 
النهائية من قبل املخاب��ر ح�ل ج�دة االأوك�سجني 
الطبي املنتج، ثم ال�رصوع بعدها مبا�رصة يف عملية 
التعبئ��ة وت�زيع هذه املادة عل��ى كل امل�ؤ�س�سات 
اال�ست�سفائي��ة العم�مي��ة، دون اال�ستعانة جمددا 

مب�سانع ال�اليات االأخرى.
واأكد �ساحب امل�سن��ع اأن التجارب االأولية مرت 
بنج��اح، م�سيف��ا اأن املحط��ة �ستنت��ج يف املرحلة 
االأوىل 400 ق��ارورة اأك�سجني من احلجم الكبري، 
يف انتظ��ار م�ساعفة الرق��م قريبا، وه� ما ي�سمح 

باإنهاء االأزمة.
واأ�سدرت رئي�سة دائرة بن��ي ورتيالن ال�سمالية 
نداء ا�ستعجاليا، تدع� فيه امل�اطنني اإىل امل�ساهمة 
و  اال�سطناع��ي،  التنف���ص  اأجه��زة  تق��دمي  يف 
و�سعها حت��ت ت�رصف الع�رصات من املر�سى ممن 
يخ�سع���ن حاليا للع��الج يف م�ست�سفى الدائرة، 
وذلك كحل م�ؤق��ت اإىل غاية ا�ستفادة امل�ست�سفى 

من ح�سته اجلديدة من املادة احلي�ية.
وكان��ت اجلمعي��ات النا�سطة عل��ى م�ست�ى هذه 
الدائرة ق��د جنحت قبل اأ�سهر قليلة من جمع مبلغ 
مايل معترب، ا�ستغلته يف اقتن��اء خزان اأك�سيجني 

بطاقة ا�ستيعابية قدرها ع�رصة اآالف لرت �سائل.
�أحمد خليل

بلدية �ملاء �لأبي�ص بتب�سة 

توزيع 240 �ضكنا �جتماعيا 
�أ�ضابيع”  “خالل 

ك�سف، ي�م اأم���ص، رئي�ص بلدية املاء 
االأبي���ص ب�الي��ة تب�سة، م��راح ن�ر 
الدي��ن، اأن جلنة الطع���ن ال�الئية قد 
انتهت م��ن درا�سة قائمة امل�ستفيدين 
من 240 �سكنا عم�ميا اإيجاريا، ومل 

ت�سقط �س�ى 10 اأ�سماء.
رئي���ص البلدي��ة، اأ�س��اد ب��دور وايل 
تب�سة يف اإعطاء االأهمية وامل�سداقية 
الكب��رية له��ذا امل��س���ع، ح�سب��ه، 
م�سيف��ا اأن��ه ُينتَظ��ر اإج��راء القرعة 
واإع��داد العق���د م��ن ط��رف دي�ان 
الرتقي��ة والت�سي��ري العق��اري عل��ى 
اأن يت��م ت�زيع ه��ذه ال�سكنات على 
م�ستحقيه��ا خالل االأ�سابي��ع القليلة 
القادم��ة.   وكان م��ن املنتظر ت�زيع 
ال�سكنات املذك�رة خالل ال�سدا�سي 
االأول م��ن �سن��ة 2019، حيث قامت 
جلنة مك�نة م��ن البلدي��ة و الدائرة، 
عل��ى  االأخ��رية  اللم�س��ات  ب��س��ع 
الق�ائم النهائية للم�ستفيدين، واأنهت 
عملية درا�سة امللفات، واأرجع رئي�ص 
بلدية املاء االأبي�ص،  تاأخر ت�زيع هذه 
احل�س��ة اإىل تع��رث بع���ص االأ�سغال 
م��ن  املق��اوالت  تتمك��ن  مل  الت��ي 
اإنهائه��ا يف اآجالها املح��ددة، م�سيفا 
باأن ق�ائ��م امل�ستفيدين م�ج�دة، بعد 
عمليات درا�سة وغربلة. و ربط ذات 
امل�س���ؤول ت�سليم املفاتيح الأ�سحابها، 
االأ�سغ��ال  جمي��ع  م��ن  باالنته��اء 
املتعلقة بعمليات م��ّد �سبكات املياه 
و التطه��ري و الكهرب��اء و الغ��از و 

التهيئ��ة، التي  بلغت ن�سبة 95 باملئة، 
كا�سفا عن اإ�سدار اأوامر �سارمة من 
ط��رف ال�سلط��ات ال�الئي��ة ملختلف 
القطاع��ات و ذل��ك الإنه��اء جمي��ع 
املراف��ق ال�رصوري��ة، لت�ف��ري الراحة 
لل�سكان حت��ى ال تتح�ل االأحياء اإىل 

جمرد مراقد.
و ق��ال رئي���ص البلدي��ة، ب��اأن وايل 
ال�الية قد �سدد خالل زيارته االأخرية 
للبلدي��ة، على ���رصورة االإ�رصاع يف 
اإمتام ه��ذا امل���رصوع اله��ام يف اآجاله 
املح��ددة و مبا�رصة رب��ط ال�سكنات 
التي اأو�سك��ت على االنتهاء، لتك�ن 
جاه��زة و ت���زع مبا���رصة، م�جه��ا 
التي  املق��اوالت  لبع���ص  انتق��ادات 
تاأخرت يف اإجن��از امل�ساريع ال�سكنية 
امل�سن��دة له��ا، و ه� ما ي�ؤخ��ر ت�سليم 
املفاتيح يف حينه��ا للم�اطنني الذين 

يعي�س�ن ظروفا �سعبة.
م��راح اأفاد ب��اأن بلدية امل��اء االأبي�ص، 
ا�ستف��ادت م��ن ح�س��ة �سكني��ة يف 
اإطار �سيغة ال�سكن الرتق�ي املدعم 
واملق��در عدده��ا ب��� 40 وح��دة، وقد 
بلغت ن�سب��ة االجناز به��ا 30 باملائة، 
فيم��ا مت تخ�سي���ص 3 حت�سي�سات 
جديدة مبجم���ع 350 �سيتم ت�زيعها 
الحقا، م��ع العل��م اأن البلدية وزعت 
يف وق��ت �ساب��ق  610  حتا�سي���ص 

اجتماعية على اأ�سحابها.
                                                   ع.ن�ضيب

�ضل�ضلة حر�ئق تلتهم جبال �أزمر 
وبوغافر و�ل�ضّطابية

املدني��ة  متكن��ت م�سال��ح احلماي��ة 
بتب�سة، م��ن ال�سيطرة على �سل�سلة 
ال�ساع��ات  خ��الل  �سّب��ت  حرائ��ق 
املا�سي��ة يف 3 جب��ال على م�ست�ى 
م��ن  م�ساح��ات  واأتلف��ت  ال�الي��ة 
االأ�سج��ار. اإخماد النريان التي �سّبت 
بغابة بجبل “اأزم��ر” املحاذي ملدينة 
تب�سة،  مت بع��د قرابة 5 �ساعات من 
التدخ��ل، اأي��ن مت اإنقاذ باق��ي الغابة 
وت�سجي��ل اح��رتاق 1،5 هكتار من 
اأ�سجار ال�سن�ب��ر احللبي واالإكليل 
واحللف��اء، وق��د �سخ��رت مديري��ة 
احلماي��ة املدنية، 11 �ساحن��ة اإطفاء 
مبختل��ف االأحجام و�سي��ارة ات�سال 
و�سي��ارة اإ�سع��اف، وتع��داد ب�رصي 

ق��در ب���37 ع�ن��ا مبختل��ف الرتب 
رفقة م�سالح الغابات، فيما ال تزال  

احلرا�سة االأمنية يف عني املكان.
 كم��ا مت ت�سخري 12 �ساحن��ة اإطفاء 
مبختل��ف االأحجام و�سي��ارة اإ�سعاف 
و�سي��ارة ات�س��ال و 43 ع�نا برفقة 
م�سال��ح الغاب��ات، الإخم��اد احلريق 
الذي �س��ب م�ساء بغاب��ة “ب�غافر” 
وجبل “ال�سطابي��ة” ببلدية اأم علي 
العملي��ة  دام��ت  احلدودي��ة، حي��ث 
دقيق��ة   35 و  �ساع��ة   11 ح���ايل 
مت�ا�سل��ة م��ع ت�سجي��ل احرتاق 1 
هكت��ار من ال�سن�بر احللبي وحلفاء 
واإكليل، بح�س��ب ما ذكرته م�سالح 

احلماية املدنية.
                                              ع.ن�ضيب   

�ُتهم فيها موظفون بالبلدية

�لتحقيق يف ق�ضية تزوير 
حمرر�ت �إد�رية بال�ضريعة

با�رصت، م�ؤخرا، الفرقة االقت�سادية 
و املالي��ة التابعة للم�سلحة ال�الئية 
لل�رصط��ة الق�سائي��ة باأم��ن والي��ة 
تب�سة، حتقيق��ا يف عري�سة �سك�ى 
حمررة من قب��ل ع�س�ين باملجل�ص 
بخ�س����ص  بال�رصيع��ة،  البل��دي 
يف  امل��زور  ا�ستعم��ال  و  التزوي��ر 
حمررات اإداري��ة بغر�ص اال�ستفادة 
م��ن عق��ارات يف اإط��ار تعاوني��ة 
عقاري��ة، وذلك �س��د جمم�عة من 
امل�ظفني التابعني لبلدية ال�رصيعة.   

وح�س��ب بيان خلي��ة االت�سال باأمن 
ال�الي��ة، فق��د انطلق��ت الفرقة  يف 
حتقيقاته��ا بعد التن�سي��ق مع وكيل 
اجلمه�رية ل��دى حمكمة ال�رصيعة  
بهذا اخل�س��ص، حيث مت ا�ستدعاء و 
�سماع حمرري العري�سة باالإ�سافة 
متعلق��ة  وثائ��ق  ا�سرتج��اع  اإىل 

مب��س�ع الق�سية م��ن طرف بلدية 
ال�رصيعة ومديري��ة البناء و التعمري 
ب�الية تب�س��ة، اإ�ساف��ة اإىل اإدارات 
اأخ��رى معني��ة، كم��ا مت ا�ستدعاء و 
�سماع اأطراف له��ا عالقة بالق�سية 

والبالغ عددهم 15 �سخ�سا.
و ا�ستن��ادا اإىل ال�ثائق امل�سرتجعة و 
ت�رصيح��ات االأط��راف، تبني ح�سب 
بيان االأمن، وج�د جتاوزات يف عقد 
البيع امل�سجل يف العق���د االإدارية، 
اإىل جانب تزوير يف رخ�سة التجزئة 
و �سهادة املطابقة. و اُتهم 3 م�ظفني 
بجرم التزوير يف حمررات اإدارية و 
اإ�س��اءة ا�ستغ��الل ال�ظيف��ة وه��ي 
االأفعال املن�س��ص و املعاقب عليها 
من طرف القان���ن املتعلق بال�قاية 

من الف�ساد ومكافحته.  
           ع.ن�ضيب

نق�س يف حليب �لأكيا�س بعني �أز�ل و بئر حد�دة
ي�ستكي �سكان عني اأزال وبئر حدادة 
جن�ب والية �سطي��ف، من النق�ص 
الفادح يف حلي��ب االأكيا�ص، يرجعه 
الكمي��ة  تقلي���ص  اإىل  امل�زع���ن 

املخ�س�سة ل�سالح البلديتني.
ويج��د �س��كان البلديت��ني �سع�بة 
كب��رية يف الظف��ر بكي���ص حلي��ب، 
حي��ث ي�سط��رون ب�س���رة ي�مية 
اإىل اال�سطف��اف يف الط�اب��ري اأمام 
حمالت بيع امل�اد الغذائية، يف حني 

اأن البع���ص االآخر بات ملزما باقتناء 
احلليب غري املدعم مببلغ م�ساعف.

وذكر م�زعان اأن ما يح�سالن عليه 
من ملبنة “الت��ل” ال يتعدى 6000 
كي�ص حليب من الن�ع العادي، رغم 
اأن العدد االإجمايل ل�سكان البلديتني 
يف���ق 85 األف ن�سمة، م��ا جعلهما 
يطالبان باإع��ادة النظ��ر يف الكمية 

املذك�رة.
وم��ن املطال��ب املرف�ع��ة م��ن قبل 

البلديت��ني  يف  احللي��ب  م�زع��ي 
املذك�رت��ني، احل�س�ل على رخ�سة 
ا�ستثنائية للت�زي��ع يف فرتات قبل 
اأو بعد احلج��ر ال�سحي، وذلك نظرا 
للعدد الكبري من املحالت التجارية 

املعنية.
م�س��در م�س���ؤول يف “ملبنة التل” 
العم�مي��ة اأكد للن���رص اأن تقلي�ص 
كمي��ة احلليب ال يخ���ص فقط عني 
اأزال وبئ��ر حدادة، واإمن��ا م�ص جميع 

البلدي��ات الت��ي تتزود به��ذه املادة، 
مرجعا ذلك اإىل تقل�ص كمية االإنتاج 
من 300 األف كي�ص ي�ميا اإىل 170 
األفا، مرجع��ا ذلك اإىل تراجع الكمية 
املخ�س�سة ل�سالح امللبنة من ب�درة 
اأن  اإىل  احللي��ب، واأ�س��ار امل�س���ؤول 
اجلهات املخت�سة وعدت باإيجاد حل 

�رصيع لهذه امل�سكلة.
�أحمد خليل

�أولد جالل

 م�ضاريع تنموية ل�ضكان مناطق �لظل يف �لدو�ضن
برجم��ت م�سال��ح بلدي��ة الدو�سن 
م��ن  جمل��ة  ج��الل،  اأوالد  ب�الي��ة 
اإىل  الرامي��ة  التنم�ي��ة  امل�ساري��ع 
حت�س��ني االإط��ار املعي�س��ي ل�سكان 
عل��ى  والق�س��اء  الظ��ل  مناط��ق 
معاناته��م ال�سيما املتعلق��ة بالتزود 
بامل��اء ال���رصوب، الرب��ط ب�سبكات 
ال���رصف ال�سحي وتعبيد الطرقات 
وغريه��ا، ح�سبما ا�ستفي��د من ذات 
امل�سالح. وقد انطلقت م�ؤخرا اأ�سغال 
تعبي��د الطريق نح��� منطقة بروث 
باخلر�سانة الزفتية على م�سافة 950 
مرتا ط�ليا. واأك��دت ذات امل�سالح 
عل��ى اأن امل���رصوع يدخ��ل يف اإطار 
ف��ك العزلة عن مناطق الظل باجلهة 
بع��د معاناة ل�سن�ات ط�يلة يف ظل 

ال��سعي��ة ال�سعبة التي كان عليها 
الطريق وه� ين��درج �سمن برنامج 
اإع��ادة االعتب��ار ل�سبك��ة الطرقات 
بالبلدي��ة الت��ي حت�س��ي ع��ددا من 
النق��اط ال�س���داء نتيج��ة الرتفاع 
ح��االت االه��رتاء الت��ي عقدت من 
بدرج��ات خمتلفة  ال�سري  و�سعي��ة 

خا�سة عند التقلبات اجل�ية.
العملية القت ا�ستح�سانا وا�سعا من 
قب��ل �س��كان املنطقة وم��ا جاورها، 
ان�سغاالتهم  اأح��د  ت�سكل  باعتبارها 
امللح��ة واأي�سا الأن الطريق املذك�رة 
ت�ستفي��د للمرة االأوىل م��ن برنامج 
ن�عي لل�سيان��ة واإعادة االعتبار ما 

�سي�سهل حركة التنقل.
م��ن جه��ة اأخ��رى �ستنطل��ق قريبا 

الرئي�س��ي  املجم��ع  اإجن��از  اأ�سغ��ال 
م�سكن��ا   212 بح��ي  للتطه��ري 
الرئي�س��ي عل��ى  امل�س��ب  باجت����اه 
م�ساف��ة1300  مرت وك��ذا �سبك��ة 
املي���اه ال�ساحل�����ة لل�رصب ملنطق�ة 
ملطال��ب  تلبي��ة  وذل��ك  الغيا�س��ة، 
قاطنيهما الذي��ن نا�سدوا امل�س�ؤولني 
املحلي��ني م��رارا للتدخ��ل م��ن اأجل 
اإي�س��ال �سبك��ة ال���رصف ال�سحي 
ومياه ال�رصب، وه��ي الظروف التي 
دفعته��م يف الكثري م��ن املرات اإىل 
التق��دم بالعدي��د م��ن ال�س��كاوى  
اأرا�سيهم  ال�ستقرارهم على  �سمانا 
والق�س��اء عل��ى الن��زوح الريفي مبا 
باملنطقة  الزراع��ي  الن�س��اط  يخدم 

التي متلك الكثري من امل�ؤهالت.

واأكدت م�سادرن��ا اأن هذه امل�ساريع 
تدخ��ل يف �سي��اق م�اكب��ة النم��� 
ال�سكاين وتزاي��د الطلب على املياه 
ال�ساحل��ة لل�رصب حتدي��دا، وتهدف 
االحتياج��ات  مرافق��ة  اإىل  اأ�سا�س��ا 
املتزايدة يف جمال التم�ين وحت�سني 
عملي��ة الت�زيع ب�س��كل فعال �سدا 
حلاجي��ات ال�س��كان املتزايدة خا�سة 
يف ف�س��ل ال�سيف. وبامل���ازاة مع 
ذل��ك يج��ري اإجن��از جمم�ع��ة من 
امل�ساري��ع ع��رب اأحي��اء خمتلفة من 
املدين��ة، يف اإط��ار برنام��ج خمطط 
التنمية املحلية وامل�ساريع القطاعية، 
املعي�سية  الظ��روف  بهدف حت�س��ني 
حي�ي��ة  قطاع��ات  يف  للم�اطن��ني 

خمتلفة تهمهم.                            ع/بو�ضنة
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�أم �لبو�قي

الإفــــراج عــــن قوائـــم 
امل�ستفيدين من 78 �سكنا 
عموميـــــا باجلـــازيــــة

اأفرج��ت، اأم���س، جلن��ة ال�سك��ن 
البواقي،  ب���أم  ال�سلع��ة  بدائ��رة 
عن قوائم املقرتح��ن لال�ستف�دة 
الإيج�ري  العمومي  ال�سكن  من 
مبدين��ة اجل�رية، والت��ي انتظره� 
�سك�ن املدينة طويال، خ��سة واأن 
ال�سقق ت�أخرت به� الأ�سغ�ل منذ 
�سن��ة 2011 ومل تكتم��ل لغ�ية 
اليوم. وت�أم��ل ال�سلط�ت املحلية 
ر�سد ح�سة خ��سة للمدينة من 
ال�سكن الريفي املجمع اأو القطع 
الأر�سي��ة، لمت�س����س الطلب 

املتزايد.
رئي�س بلدي��ة اجل�زي��ة عبد الله 
بلخ��ري ويف ت�رصيحه للن�رص، 
اأو�سح ب�أن الو�سول لنتق�ء 78 
ا�سم� �سمن القوائم املفرج عنه�، 
مت بعد درا�س��ة مدققة لأزيد من 
500 طلب مودعة على م�ستوى 

جلنة ال�سكن ب�لدائرة.
وحر�س��ت جلن��ة ال�سك��ن على 
درا�س��ة جمي��ع امللف���ت خ��سة 
يف الف��رتة الزمني��ة املحددة بن 
 ،2017 ل�سن��ة  2006 و�س��ول 
وي�سر املتح��دث اإىل اأن احل�سة 
املف��رج عنه��� ل ت��زال الأ�سغ�ل 
تتب��ق �س��وى  به��� ومل  ج�ري��ة 
روتو�س�ت اأخ��رة، على اأمل اأن 
تنطلق التهيئ��ة اخل�رجية ب�ملوقع 
ال�سكن��ي املتواجد عل��ى طريق 
فكرينة. وترجع احل�سة بح�سب 
ومل   ،2011 �سن��ة  اإىل  »امل��ر« 

يتب��ق ب�ملدينة �س��وى 20 �سكن� 
اجتم�عي� ل تزال الأ�سغ�ل ج�رية 

به�.
وب��ن املتح��دث ب���أن املدينة مل 
ت�ستفد م��ن اأي ح�س�س �سكنية 
اأخ��رى، ومل تربمج به� اأي عملية 
اأر�سي��ة،  حت��سي���س  لإن�س���ء 
 20 ب��ستثن���ء حت�سي���س ي�سم 
قطع��ة مل يتم توزيعه لأنه يق�بل 

1200 طلب�.
 وبح�سب املتحدث فموقع املدينة 
�سمن نط�ق بلدي���ت اله�س�ب 
العلي��� مل ي�سفع له��� لال�ستف�دة 
�سكن���ت  اأو  حت��سي���س  م��ن 
ريفية جممعة، لمت�س��س حجم 
الطلب املتزايد، عل��ى الرغم من 
اأن البلدية وجدت حلول مل�سكل 
العق�ر، ب�قرتاحه� 3 مواقع لإجن�ز 
جممع�ت �سكني��ة ريفية، الأول 
ميكن��ه اأن يحت�س��ن 50 �سكن��� 
ويتواج��د مبركز املدين��ة والث�ين 
بهن�س��ر اأولد عرامة وميكنه اأن 
ي�سم 30 �سكن� وكذا موقع اآخر 

يت�سع ل� 50 �سكن�.
اأن ب���ب  واأ�س���ر املتح��دث اإىل 
الطعون مفتوح اأم���م جميع من 
يرون اأنهم مق�سيون من ال�سكن 
�سمن الق�ئمة املعلن عنه�، مبين� 
ب���أن 50 مواطن��� تقدم��وا لغ�ية 
ع�سية اأم���س ب�سك�وى يوؤكدون 

فيه� اأحقيتهم ب�ل�سكن.
اأحمد ذيب

من �شاأنه �حلد من �الختناق �ملروري

ال�ســــروع يف تعبيــــد الطريــــق 
الجتنــــابــــي بو�ســــط �سكيكدة

ذكر رئي�س بلدية �شكيكدة �أنه �ُشِرع في تعبيد �لطريق �الجتنابي �لجديد �لر�بط بين حي »ال�شيا« �إلى �لطريق �لرئي�شي بحي 
�لممر�ت بجانب و�د �لزر�منة، بعد �إتمام تهيئة �الأر�شفة، لي�شاهم في فك �الختناق �لمروري �لرهيب عن و�شط �لمدينة، فيما 

با�شرت م�شالح �لوالية حملة تنظيف و��شعة لتطهير �لبالوعات ومجاري مياه �الأمطار تح�شير� للمو�شم �ل�شتوي.

 ويعت��رب الطريق الجتن�بي الذي 
عرف ت�أخرا كب��را يف اإمت�مه، اأحد 
احللول التي اهتدى ااإليه� املجل�س 
البلدي من اأجل فك ال�سغط عن 
اأوت  و�سط املدين��ة واأحي���ء 20 
1955، م��رج الدي��ب واملم��رات 
والإخ��وة �س�ك��ر وك��ذا »ل�سي�« 
ال��ذي تع��رف حرك��ة امل��رور به 
ف�س��ل  يف  �سيم���  ل  �سغط��� 
ال�سيف، اأين يزداد تنقل املركب�ت 
الق�دم��ة اإىل ع��سم��ة الولي��ة، 
حي��ث غ�لب� م��� يج��د ال�س�ئقون 
�سعوبة كب��رة يف الو�سول اإىل 

هذه النق�ط.

ومن �س�أن الطريق الجتن�بي اإنه�ء 
هذه امل�سكلة التي ت�سنف من بن 
النق�ط ال�سوداء التي تع�ين منه� 
املدينة، لكن يبق��ى املحور الذي 
مي��ر بج�نب عم���رات حي الخوة 
�س�ك��ر يف ح�ج��ة لجن���ز �سي�ج 
واق ملنع ت�سلل الأطف�ل، ل �سيم� 
واأن رواق��ه ك�ن ب�لأم�س القريب 
عب�رة عن ف�س���ء للنزهة وجتمع 

للع�ئالت. 
م��ن جهة اأخ��رى اأطلقت م�س�لح 
الولي��ة حملة وا�سع��ة لتنظيف 
الب�لوع�ت وجم�ري مي�ه الأمط�ر 
ب�لأحي���ء ال�سفل��ى للمدينة على 

غ��رار املم��رات 20 اأوت 1955، 
الإخ��وة �س�كر، الإخ��وة عي��سي، 
الإخوة �سعدي ه��واري بومدين، 
الأقوا���س  الرئي�س��ي  ال�س���رع 
وحي املذبحة، م��ع تنظيف غرف 
التجمي��ع الكربى بكل من  اأحي�ء 
عم�ر �سط�يبي، املمرات، وحم�دة 
بول�سن�ن وذلك حت�سرا للمو�سم 

ال�ستوي.
وح�س��ب م��� عل��م م��ن م�س�لح 
الولي��ة ف���إن العملي��ة �ست�ستمر 
الأ�سبوع الق���دم  لت�سمل الأحي�ء 
العلوي��ة للمدين��ة، كم��� �ستت��م 
مب��رصة تنقي��ة الودي�ن وال�سعب 

على غرار وادي الزرامنة، قريفة، 
�سعبة هواري بومدي��ن، و�سعبة 
حم���دة بول�سن�ن والقن���ة املغط�ة 

بحي عي�سى بوكرمة.
و�س�ركت يف هذا الربن�مج بلدية 
�سكيك��دة، املوؤ�س�س��ة الولئي��ة 
التقني،  ال��ردم  مراك��ز  لت�سي��ر 
للنظ�ف��ة  البلدي��ة  املوؤ�س�س��ة 
الوطن��ي  ودي��وان  والت�سي��ر، 
موؤ�س�س��ة  وكذل��ك  للتطه��ر، 
اجلزائري��ة للمي�ه، واله��دف منه� 
جتن��ب وق��وع في�س�ن���ت عن��د 

ت�س�قط الأمط�ر.
كمال وا�سطة

بناء على طلب جمعية حماية �لبيئة

تخ�سي�ض قطعة اأر�ض مهملة لإجناز م�ستلة مبدينة الربج
خ�س�س��ت �سلط���ت ولي��ة ب��رج بوعريريج، 
قطعة الأر�س املج�ورة للمقربة امل�سيحية بحي 
احلدائ��ق و�سط مدين��ة الربج، لإجن���ز م�ستلة 
لف�ئ��دة البلدي��ة تو�سع حتت ت���رصف جمعية 
حم�ي��ة البيئ��ة املعروفة بحمالته��� التطوعية، 
حيث اأطلقت منذ مدة م�رصوع املدينة اخل�رصاء 

وحمالت ت�سجر عرب خمتلف الأحي�ء.
و ج���ء قرار ال�سلط���ت الولئية، ح�سب رئي�س 
اجلمعي��ة، بن���ء على طل��ب من اجلمعي��ة التي 
ته��دف اإىل ا�ستغ��الل منتوج ه��ذه امل�ستلة يف 
تزي��ن و تهيئ��ة امل�س�ح���ت اخل���رصاء والقي�م 
بعملي���ت تطوعية للت�سجر و غر�س اأ�سج�ر و 
ورد الزين��ة ب�مل�س�ح�ت الع�مة و الأر�سفة، اأين 
اطلق��ت عديد العملي�ت م� �سم��ح بغر�س اأزيد 
م��ن 3 اآلف �سجرة مبدينة ال��ربج لوحده�، فيم� 
توا�سل عمله� التطوعي الذي يعرف م�س�ركة 

كب��رة من قب��ل املواطنن، بقي���دة الطبيب بن 
جل��ون و ه��و رئي���س اجلمعي��ة ب�لإ�س�فة اإىل 
مهند�سن يف الفالحة والزراعة و اإط�رات من 
خمتل��ف القط�ع�ت وع���رصات ال�سب�ب الذين 
ع�دة م� ينخرط��ون يف عملي�ت احلفر والغر�س 

والت�سجر التطوعية .
و ق��د �سب��ق لرئي���س اجلمعي��ة واأع�س�ئه��� اأن 
اقرتحوا عل��ى ال�سلط���ت الولئية يف خمتلف 
الزي���رات الر�سمي��ة، تخ�سي�س ه��ذه القطعة 
الأر�سي��ة املهملة منذ �سن��وات لإجن�ز م�ستلة 
لالأ�سج�ر، ليتم جتدي��د هذا املطلب خالل زي�رة 
ال��وايل موؤخ��را اإىل امل��ك�ن بعد اإط��الق حملة 
تنظي��ف �س�مل��ة للمقربة امل�سيحي��ة وكذا هذه 
امل�س�ح��ة ال�س�غ��رة الواقعة بقل��ب املدينة، اأين 
ك�ن��ت  الفر�سة مواتية لعر�س مقرتح اجلمعية 
بتحويله��� اإىل م�ستل��ة للتخفيف م��ن تك�ليف 

اقتن���ء الأ�سج���ر وال��ورود، لإمت���م احلم��الت 
التطوعية ببلدية الربج و بلدي�ت الولية، و هو 
املقرتح الذي متت درا�سته واملوافقة عليه، حيث 
مت من��ح هذه القطعة الأر�سي��ة للبلدية على اأن 
تو�سع حتت  ت���رصف اجلمعية ل�ستغالله� يف 

ن�س�طه� التطوعي .
و رح��ب رئي���س اجلمعي��ة بق��رار ال�سلط���ت 
الولئي��ة، م�س��را اإىل تنظي��م حمل��ة تطوعية 
لتنقي��ة املك�ن ال��ذي ك�ن مهمال، و حتول على 
م��دار ال�سن��وات الف�رطة اإىل وك��ر جلم�ع�ت 
ال�س��وء و املنحرفن، اأين مت��ت تنقيته و تنظيفه 
من ق���رورات اخلمر و امل�رصوب���ت الكحولية، 
ن�هيك ع��ن حتوله  ملك�ن خط��ر، ارتكبت فيه 
عدي��د اجلرائم لوقوعه يف م��ك�ن �سبه معزول 

بجوار املقربة.
 ع/ بوعبد اهلل

 ن�شطاء جمعويون بجيجل طرحو� �مل�شكلة على رئي�س �لد�ئرة

اكتظاظ يف املقابر و مطالب بتو�سيعها
وجه ممثل��و املجتمع املدين بجيجل، 
طلب��� لل�سلط���ت املحلية ب�رصورة 
الإج��راءات  اتخ���ذ  يف  الإ���رصاع 
املتعلق��ة بتو�سيع مق�ب��ر بع��سمة 
الولي��ة، خ�سو�س��� بع��د امت��الء 
يف  نق�سه���  و  منه���  العدي��د 
التجمع�ت ال�سك�نية الكربى، فيم� 
اأكد رئي���س الدائرة خالل لق�ء بهم، 
ب�أن اإج��راءات تو�سي��ع مقربة طب 
ال��زرارة قد متت م��ع وجود م�سكل 
ب�سيط م��ع م�س�لح الغ�ب�ت �سيتم 
حله، اأين طل��ب منهم امل�س�همة يف 

العملية.
و اأو�س��ح رئي���س جمعي��ة م�سجد 
ب��الل بن رب���ح، خ��الل حديثه مع 
م�س��وؤويل الدائ��رة و البلدي��ة يف 
اللق���ء الذي ح�رصت��ه الن�رص، ب�أن 
جل املق�بر املتواجدة بو�سط املدينة 
اأو �سواحيه� قد ت�سبعت خ�سو�س� 
خالل الفرتة الأخ��رة، اأين اأ�سحى 
اأه���يل املوت��ى يج��دون �سعوب��ة 
كب��رة يف اإيج���د م��ك�ن للدف��ن، 
م�سيف��� ب�أن عملي��ة تو�سيع مقربة 

طب الزرارة عرفت ت�أخرا كبرا.
و ح�سب ممثلي اجلمعي�ت و املكلفن 
بدفن املوتى بع��سمة الولية، ف�إن 
امل�سكلة زادت حدة خالل ال�سنتن 

الأخرت��ن م��ع ج�ئح��ة كورون�، ، 
موؤكدين ب�أن العديد من التجمع�ت 
ال�سك�نية الكربى تغيب به� املق�بر، 
على غرار حي مزغيط�ن حراثن، مم� 
جعل ال�سك�ن يلج�أون ملق�بر اأخرى، 
موجهن ن��داء لل�سلط���ت املحلية 
ب���رصورة تخ�سي���س م�س�ح���ت 

للدفن يف اأقرب الآج�ل.
و اأو�سح رئي�س الدائرة يف رده، ب�أن 
ال�سلط�ت املحلية قد �سعت ج�هدة 
اإىل تخ�سي���س م�س�ح���ت لإن�س�ء 
مق�ب��ر جديدة، و تو�سي��ع بع�سه�، 
اأين مت الإتف�ق على اقتط�ع م�س�حة 

�ست هكت���رات بجوار مقربة طب 
ال��زرارة ومت��ت مب����رصة خمتل��ف 
الإجراءات، لك��ن �سجلت �سعوبة 
متعلقة بق��رار القتط���ع من قبل 
م�س�لح الغ�ب�ت و قد متت مع�جلته�.

وذك��ر رئي���س الدائ��رة ب���أن بلدية 
جيج��ل خ�س�س��ت للعملية غالف� 
م�لي� ق��دره 300 ملي��ون �سنتيم و 
ه��و مبلغ م�يل غ��ر ك�ف، اأين دع� 
ممثل��ي اجلمعي���ت للقي���م مبب���درة 
تطوعي��ة لتو�سي��ع املق��ربة، كم��� 
انطلقت اأ�سغ���ل فتح الطريق على 
م�س�ف��ة 1 كيلومرت يف اإط�ر تهيئة 

املقربة اجلديدة مبنطقة حراثن. 
وترتب��ع املق��ربة عل��ى م�س�ح��ة 3 
هكت���رات، وتتوف��ر عل��ى موقف 
مغط���ة،  م�س�ح��ة  لل�سي���رات، 
مراحي���س غرفة احل�ر���س و خزان 
مي�ه و ح�ئط �سي�ج، وذكر امل�سوؤول 
ب���أن اأ�سغ�ل الطريق تت��م ب�لتع�ون 
م��ع الدي��وان الوطن��ي لالأرا�سي 
الفالحية و بتط��وع و عمل خري 
من ط��رف مكت��ب الدرا�س�ت رام 
جيج��ل و مق�ولت��ي نو�سطراب و 

�سواعدي .
كـ. طويل 

توقيف 52 �سخ�سا يف ق�سايا اإجرامية
�شجلت، م�شالح �الأمن بجيجل خالل �شهر جويلية �ملن�شرم، توقيف 52 �شخ�شا لتورطهم يف ق�شايا �إجر�مية.

و �أو�شحــت ذ�ت �مل�شالــح، باأنــه وتز�منا مع �نطــالق مو�شم �ال�شطيــاف و يف �إطار �جلهود �مليد�نيــة �ملبذولة من 
قبــل م�شالــح �أمن والية جيجل يف �شبيل حماية �ملو�طنني من خالل مكافحة خمتلف �أنو�ع �جلر�ئم و �لت�شدي 
ملرتكبيهــا، متكنــت �مل�شلحة �لوالئية لل�شرطــة �لق�شائية و �لفرق �لتابعة لها على م�شتــوى �أمن �لدو�ئر خالل 
�لفــرة �ملمتــدة مــن �لفــاحت جويلية �إىل غايــة 26 جويليــة 2021  مــن توقيف  52 �شخ�شــا �ُتهمــو� يف ق�شايا 
�إجر�مية خمتلفة متثلت يف حمل �أ�شلحة بي�شاء دون مربر �شرعي، حيازة �ملخدر�ت و �ملوؤثر�ت �لعقلية بغر�س 
�لبيــع و �ملتاجرة بطريقة غري م�شروعــة وحيازة و نقل �مل�شروبات �لكحولية لغر�ــس �ملتاجرة بطريقة غري 

م�شروعة.
و مت علــى �إثــر هــذه �لعمليات حجز ما يقــارب 1600 وحدة مــن �مل�شروبات �لكحولية مــن خمتلف �الأحجام و 
�الأنو�ع، فيما مت تقدمي �ملتهمني �أمام �جلهات �لق�شائية �ملخت�شة �أين �شدر يف حق 16 �شخ�شا منهم �أو�مر �إيد�ع، 
كمــا متكنــت ذ�ت �مل�شالح خالل �لفرة نف�شها مــن توقيف 25 �شخ�شا حمل بحث من طــرف �جلهات �لق�شائية، 

حيث مت تقدميهم �أمام �لنيابة �ملخت�شة لي�شدر يف حق 11 منهم �أو�مر �إيد�ع.
كـ. طويل 

خرقو� �حلجر �جلزئي 

حترير 17 خمالفة وحجز 
دراجات نارية 

الأول،  اأم���س  �سه��رة  ح��ررت، 
م�س�لح الأم��ن بعن فكرون ب�أم 
البواق��ي، عدي��د املخ�لف�ت �سد 
مواطن��ن من �س��ك�ن املدينة مل 
اجلزئي،  احلج��ر  ب�إجراء  يتقي��دوا 
مع حجز دراج�ت ن�رية مل يلتزم 

اأ�سح�به� مبواقيت احلجر كذلك.
واأو�س��ح بي���ن خللي��ة الت�س�ل 
ب�أم��ن ولي��ة اأم البواق��ي، ب�أن��ه 
ويف اإط���ر �سل�سل��ة العملي���ت 
امل�سط��رة وجت�سي��دا  ال�رصطي��ة 
للمخط��ط اله���دف للوق�ية من 
اأنواعه���، وكذا  اجلرمي��ة ب�ست��ى 
جم�به��ة فرو���س كورون��� من 
خ��الل مرافقة املواطن��ن للتقيد 
بتداب��ر احلجر ال�سح��ي وا تب�ع 
نفذت  ال�سح��ي،  الربوتوك��ول 
�رصطة ع��ن فك��رون ب�لتن�سيق 
الولئية  امل�سلح��ة  اأف��واج  م��ع 

لل�رصط��ة الق�س�ئية وكذا الفرقة 
الق�س�ئية بعن  املتنقلة لل�رصطة 
كر�س��ة عملي�ت �رصطية وا�سعة 
النط�ق، ا�ستهدفت خمتلف اأحي�ء 
و�س��وارع مدين��ة ع��ن فكرون 
والأم�كن  اجلرمي��ة  اأوك�ر  خ��سة 
امل�سبوه��ة الت��ي ي��رتدد عليه��� 
ال�سواب��ق  وذوي  املنحرف��ون 

العدلية.
 ومكن��ت العملي��ة م��ن مراقبة 
عديد الأ�سخ��س واملركب�ت، اأين 
مت حجز 9 دراج�ت ن�رية ومركبة 
خم�لف���ت  اأ�سح�به���  ارتك��ب 
 17 حتري��ر  مت  فيم���  خمتلف��ة، 
خم�لفة �س��د الأ�سخ��س تتعلق 
اإج��راءات احلجر  اح��رتام  بع��دم 

ال�سحي.
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�لإثنني  02  �أوت 2021 م 
حمليات10 23   ذو �حلجة  1442 هـ l

فيما ي�سجل �إقبال متز�يد على �لتلقيح بالطارف

حم�سنون و جمعيات يطلقون حمالت 
ت�سامنية لقتناء الأوك�سجني للم�ست�سفيات

بادر مح�سنون و جمعيات بولية �لطارف، باإطالق حمالت ت�سامنية لجمع �لأمو�ل من �أجل �قتناء �أجهزة �لأوك�سجين 
لفائدة مر�سى كوفيد 19 �لماكثين بالم�ست�سفيات للعالج ، وهي �لعملية �لتي لقت تجاوبا من قبل �لمو�طنين و بع�ض 

�لتجار ، فيما تبقى كل �لآمال، ح�سب �أ�سحاب �لمبادرة ، معلقة على رجال �لمال  و�لم�ستثمرين  و نو�ب �لبرلمان لدعمهم 
و تحقيق �لأهد�ف �لمرجوة.

�إىل  وجمعي��ات  ن�شط��اء  عم��د 
تكثيف مد�خالتهم و من�شور�تهم 
عرب خمتل��ف و�شائ��ط �لتو��شل 
�لإجتماع��ي، لإجن��اح مبادرته��م 
�لت�شامني��ة �لت��ي ترم��ي، كم��ا 
ق��ال بع�شه��م للن���ر، �إىل دعم 
�جله��د �لوطن��ي  ملحارب��ة تف�شي 
وباء كورون��ا، بتزويد �مل�شابني و 
بالكميات  �لإ�شت�شفائية  �مل�شالح 
 ، �لأوك�شج��ني  م��ن  �ملطلوب��ة 
بامل��و�ز�ة و �لند�ء�ت �ملرفوعة �إىل 
�ل�شلطات �ملحلية من �أجل �إ�ر�ك 
�لهيئات  و  �لقطاع��ات  م�شوؤويل 
و�ملوؤ�ش�شات �لإد�رية و �ملنتخبني، 
دع��م  يف  �مل�شاهم��ة  �أج��ل  م��ن 
خمزون �لولية م��ن �لأوك�شجني 
ملجابهة �جلائح��ة،  �أمام تز�يد عدد 
�لإ�شابات و �لوفيات بالفريو�س.

م��ن جهة �أخرى ك�شف��ت م�شادر 
م�شوؤول��ة ،  و�شول �شحنتني من 
�لأوك�شجني �إىل م�شت�شفى �لأمري 
عبد �لقادر بالب�شبا�س منذ يومني 
، �إثر نفاد �ملخ��زون و �رتفاع عدد 
�مل�شابني بالفريو���س ، يف �لوقت 
�ل��ذي �أك��دت مديري��ة �ل�شح��ة 
و�ل�ش��كان �تخاذه��ا كل �لتد�ب��ري 
ل�شم��ان �إحتياج��ات �لولي��ة من 
�إل��ز�م  �لأوك�شج��ني م��ن خ��الل 
باإب��ر�م  �مل�شت�شفي��ات  م�ش��ريي 

�إتفاقي��ات م��ع وح��د�ت �لإنت��اج 
بالكمي��ات  �حلاجي��ات  لتغطي��ة 
�لالزم��ة ، م��ع و�ش��ع �إحتياطي 
م��ن �لأوك�شج��ني يلجاأ ل��ه عند 

�ل�رورة و�حلاجة.
ع��ن  ممثل��ون  نا�ش��د  ح��ني    يف 
�ل��و�يل لو�شع  �مل��دين  �ملجتم��ع 
للت�ش��دي  ط��و�رئ  خمط��ط 
للوب��اء و فر�س تد�ب��ري �لوقاية و 
�لتطبي��ق �ل�ش��ارم للقانون حيال 
�ملخالف��ني م��ن �ل�ش��كان، �لتجار 
�لناقل��ني وغريهم  و  �مل�شطاف��ني 
.. يف ظ��ل �لرت�خ��ي �مل�شج��ل يف  
�لإج��ر�ء�ت  �ح��رت�م   و  تطبي��ق 
�لوقائية لتجنب �إنت�شار �لعدوى ، 

و كذ� تاأمني خم��زون �لولية من 
�لأوك�شجني مبا ي�شمن �حتياجات 
�مل�شالح �لإ�شت�شفائية، تفاديا لأي 

طارئ .
م��ن جه��ة �أخ��رى طل��ب �أطباء و 
جمعي��ات من �ل�شلط��ات �ملحلية 
�لق��دمي  �مل�شت�شف��ى  ��شتغ��الل 
بعا�شمة �لولي��ة، �لذي يت�شع ل 
120 �ري��ر� ،�ملغلق منذ �شنو�ت، 
بعد فتح �مل�شت�شف��ى �جلديد،  من 
�أجل �لتكف��ل بامل�شابني بكورونا، 
�أم��ام �لعجز �مل�شج��ل يف �لأ�رة، 
خ�شو�ش��ا و �أن �مل�شت�شفى �لقدمي  
تتوف��ر ب��ه كل �لتجهي��ز�ت ول 
ق��ارور�ت  تركي��ب  �إل  ينق�ش��ه 

لي�شب��ح  �لأوك�شج��ني  غ��از 
عملي��ا ، وه��و م��ا م��ن �شاأن��ه �أن 
يخف��ف �ل�شغ��ط عل��ى �مل�شالح 
�لإ�شت�شفائي��ة �لأخرى و�لرفع من 
طاقة �ل�شتقبال و �لتكفل، بزيادة 
�لأ���رة �ملخ�ش�شة ملر�شى  عدد 

كوفيد19،
من جه��ة �خرى تتو��شل حمالت 
تلقي��ح �ملو�طن��ني  ع��رب خمتلف 
و  و�مل�شاج��د  �ل�شحي��ة  �لنق��اط 
�لف�ش��اء�ت �لعمومي��ة و�لهياكل 
�لإد�رية �ملختل��ف، حيث  مت خالل 
24�شاع��ة �ملا�شي��ة تلقي��ح �أزيد 
لي�ش��ل  �شخ���س،  �آلف   3 م��ن 
بذلك ع��دد �لذي��ن تلق��و� �للقاح 
�إىل 30 �أل��ف �شخ�س من خمتلف 
�لفئات و �لأعم��ار، و قد �أ�شارت 
م�شال��ح �ل�شح��ة ع��ن تكثي��ف 
حمالت �لتلقي��ح، و تكري�س كل 
�لإمكانيات و �لو�شائل لت�شتهدف  
�لعملي��ة خمتل��ف �لبلدي��ات ، مبا 
فيه��ا تخ�شي���س ف��رق متنقل��ة 
لتلقي��ح �شاكن��ة مناط��ق �لظ��ل 
و�لقرى �لنائي��ة و�ملعزولة �جلبلية 
�أي��ن �شجل��ت ذ�ت  و�حلدودي��ة،  
�مل�شال��ح جتاوب��ا و �إقبال كبريين 

للمو�طنني على �لتلقيح. 
نوري.ح

ب�سبب �رتفاع درجات �حلر�رة

دعوات لتجّنب تعبئة قارورة غاز 
ال�سيارات فوق معدلها بالوادي

دع��ت مديري��ة �حلماي��ة �ملدني��ة 
بال��و�دي، م�شتعمل��ي  �ملركبات 
�إىل جتن��ب تعبئ��ة ق��ارورة غاز 
�ملحددة،  �لكمي��ة  �ل�شيارة ف��وق 
خا�ش��ة م��ع ��شتم��ر�ر �رتف��اع 
ت��وؤدي  �لت��ي  �حل��ر�رة  درج��ات 
لتمدده وزي��ادة حجم��ه، م�شرية 
�إىل ت�شجيل �رتفاع حم�شو�س يف 
ح��و�دث �حرت�ق �ل�شيار�ت لذ�ت 

�ل�شبب.
وذكرت �حلماي��ة �ملدنية يف بيان 
لها حت�شل��ت �لن�ر على ن�شخة 
�أن ��شتعمال �لغاز �لطبيعي  منه، 
يف ت�شغيل حم��ركات �ل�شيار�ت 
يتطل��ب ع��دم تعبئ��ة �لق��ارورة 
ف��وق م�شتو�ه��ا �ملح��دد، م�شرية 
�إىل خطره��ا خا�ش��ة يف ف�ش��ل 
�ل�شيف يف ظ��ل �رتفاع درجات 
�حل��ر�رة �لت��ي تت�شب��ب يف متدد 
�لغاز بد�خلها وم��ن ثم �لت�رب، 

��شتعاله و �لحرت�ق.
عل��ى  �مل�شال��ح  ذ�ت  و�أك��دت 

�رورة عدم خ���س �ملركبة �أثناء 
عملي��ة �لتعبئة، م��ن �أجل تخزين 
�أك��رب كمي��ة م��ن �لغ��از وجتنب 
�شغط��ه مع ت��رك �أك��ر من 20 
باملئة من حجم �لقارورة فارغا يف 
�شائ��ر ف�شول �ل�شن��ة و50 باملئة 
�حلماية  و�أو�شت  �ل�شي��ف،  �أثناء 
وق��ت  �ختي��ار  بح�ش��ن  �ملدني��ة 
تعبئة خز�ن �ل�شيارة يف �ل�شباح 
�لباكر �أو يف �لليل، منوهة بكرة 
ح��و�دث �لح��رت�ق ع��رب �لرت�ب 

�لوطني لذ�ت �ل�شبب.
ذ�ته��ا  �مل�شال��ح  �أ�ش��ارت  كم��ا 
و�ملر�قب��ة  �ل�شيان��ة  �أهمي��ة  �إىل 
�لدوريت��ني ملعد�ت تزويد �ملحرك 
مبادة �لغاز لدى تقنيني معتمدين، 
�أو �لتوج��ه مبا���رة للموؤ�ش�ش��ة 
�لعمومية "نفط��ال" �ملتخ�ش�شة 
�لق��ارور�ت  تركي��ب  يف 
و�شيانتها، م��ع �شمان خدمة ما 
بع��د �لرتكي��ب وتوف��ري معد�ت 
�آمنة غري مغ�شو�شة.   من�سر الب�سير

�لعملية ت�سمل عدة بلديات

الإفراج عن قوائم ال�سكن 
الجتماعي بامل�سيلة 

�أفرجت �أم�س، د�ئرتا بو�شعادة وبن 
���رور بولية �مل�شيل��ة عن قو�ئم 
�مل�شتفيدي��ن موؤقتا م��ن ح�ش�س 
�ليج��اري  �لعموم��ي  �ل�شك��ن 
ع��رب بلديتي �لهامل ب��� 66 وحدة 
و ب��ن ���رور ب��� 60 وح��دة يف 
�إط��ار �لربنام��ج �مل�شطر من طرف 
م�شال��ح �لولية �ملتعل��ق بتوزيع 
1829 �شكن��ا ع��رب 16 بلدية يف 
�لف��رتة �ملمت��دة م��ن 14 جويلي��ة 
�ملنق�ش��ي �إىل غاي��ة نهاي��ة �شهر 

�أوت �جلاري.
و��شتن��اد� �إىل م�ش��در م�ش��وؤول 
بولي��ة �مل�شيلة، ف��اإن جلان �لدو�ئر 
�أفرج��ت ع��ن �أ�شم��اء �مل�شتفيدين 
م��ن 711 وحدة �شكني��ة ب�شيغة 
ببلدي��ات  �ليج��اري  �لعموم��ي 
�أجمدل وبن زوه و�حلو�مد وبرهوم 
عل��ى  �بر�هي��م،  �شي��دي  و�أولد 
�أن يت��م ن���ر قو�ئ��م �مل�شتفيدين 
�ملوؤقتني ببلديت��ي عني �خل�ر�ء ب� 
130 وحدة �شكني��ة ومقرة ب� 10 
وح��د�ت �ليوم �لثن��ني يف �نتظار 
�ل�شكنية  �لقو�ئ��م  بقية  ��شتكمال 

خالل �لأيام �لقليلة �ملقبلة.
توزي��ع  عملي��ة  �شاحب��ت  وق��د 
�ل�شكن عرب بلديتي �أجمدل و�أولد 
�شي��دي �بر�هيم، موج��ة من عدم 
�لر�شا من قبل �لذين مت �إق�شاوؤهم 
من �ل�شتفادة ل�شيما ببلدية �أولد 
�شيدي �بر�هيم، حيث نا�شدو� و�يل 
�مل�شيلة ب���رورة �إعادة �لنظر يف 
�لقائم��ة مثلما ذكرو� يف �شكو�هم 
�لت��ي حت�شلت �لن�ر على ن�شخة 

منها و�ملوجهة ل�شلطات �لولية.
وعل��ى �شعي��د �آخر، �حت��ج �أم�س 
�ملكتتبون يف ح�شة 1000 �شكن 
ترقوي مدعم »باتيجاك« �أمام مقر 
�ل�ركة بالقطب �حل�ري �جلديد، 
حيث �أقامو� خيما مقررين �ملكوث 
هن��اك �إىل غاي��ة ت�ري��ع وت��رية 
�لأ�شغال �لت��ي ت�شهد تاأخر� جتاوز 

10 �شنو�ت. 
وكان و�يل �مل�شيل��ة عب��د �لق��ادر 
جالوي، قد �أعلن مبنا�شبة �لحتفال 
بالذكرى �ل� 59 لعيدي �ل�شتقالل 
�لعملية  ��شتكم��ال  و�ل�شباب عن 
ع��رب 13 بلدي��ة مبجم��وع 3284 
وحدة �شكنية، م��ن بينها عا�شمة 
وح��دة   1266 بح�ش��ة  �لولي��ة 
و�شي��دي عي�ش��ى ب��� 457 وحدة 
قبل نهاي��ة �لعام �جل��اري، لريتفع 
ع��دد �ل�شكنات ب�شيغ��ة �ل�شكن 

�لعمومي �ليجاري �إىل 5113.
وي�شم��ل �لربنام��ج �أي�ش��ا 2418 
وح��دة �شكني��ة ب�شيغ��ة �ل�شكن 
�لرتقوي �ملدعم بتوزيع 200 منها 
يف �نتظار ��شتكم��ال �إعد�د قو�ئم 
�مل�شتفيدي��ن م��ن 2218 �شكن��ا، 
حاله��ا ح��ال �لتجزئ��ات �لرت�بي��ة 
وعددها 79 موزعة على 43 بلدية 
و�لتي قال �لو�يل �إنها ت�شتمل على 
17870 قطعة �أر�شية، م�شري� �إىل 
�أن هن��اك 13886 قطع��ة �أودعت 
قو�ئمها ومن بينها 3984 هي يف 
طور �إعد�د قو�ئم �ملعنيني بها من 

طرف �لبلديات.
   فار�س قري�سي        

ب�سبب �حلر�ئق و �نقطاعات �لتيار

تذبذب يف توزيع مياه ال�سرب
تعرف عدة مناطق بولية  �لطارف 
تذبذب��ا يف  �لتزود باملياه �ل�روب 
بلغ يف بع���س �لأحيان حد �لندرة 
�لبلدي��ات عل��ى غ��ر�ر  ببع���س 
ع�شف��ور، �ل�شافية، وبوقو�س، ما 
�ش��كل معان��اة للمو�طنني خا�شة 

مع �رتفاع درجات �حلر�رة..
للن�ر، عن  وحت��دث مو�طن��ون 
يف  يتكبدونه��ا  �لت��ي  �ملتاع��ب 
جلب حاجياتهم م��ن مياه �ل�رب 
و�لطه��ي و�لغ�شيل م��ن �ملناطق 
يف  �جلبلي��ة،  و�لينابي��ع  �لبعي��دة 
حني جفت م�شادر �ملياه �لطبيعية 
�زده��ار  �إىل  �أدى  م��ا  و�لينابي��ع، 
جتارة بيع �ملي��اه �لعذبة �أمام تز�يد 

�لتي  �ملتنقل��ة  �ل�شهاري��ج  ع��دد 
جتوب �ل�ش��و�رع و�لأحياء و�لتي 
جتهل م�شادر مياهها، ما يهددهم 

بالأمر��س و�لأوبئة.
�ملو�طنون ع��ن جدوى  وت�ش��اءل 
�مل�شاريع �لتي مت �إقر�رها لتح�شني 
و�شعي��ة �لتزود باملي��اه �ل�روب 
ت�شتم��ر  ح��ني  يف  بالولي��ة، 
يف  و�ل�شطر�ب��ات  �لأعط��اب 
�لتوزي��ع، يف حني قال��ت م�شادر 
�مل�شجلة  �لتذبذب��ات  �إن  م�شوؤولة 
يف �لآونة �لأخرية تعود بالأ�شا�س 
�إىل �نقطاع��ات �لكهرباء وتوقف 
�لآب��ار ب�شبب تعر���س �مل�شخات 
�إىل �لتل��ف، عالوة عل��ى �حلر�ئق 

�لت��ي  ت�شببت يف �إت��الف قنو�ت 
�جلر ما بني �لآبار و�خلز�نات، على 
غ��ر�ر ما ح�ش��ل ببلدية ع�شفور 
زي��ادة  و�ل�شافي��ة،  بوقو���س  و 
عن  تعط��ل عملية معاجل��ة �ملياه 
ب�شدي ماك�ش��ة  و�ل�شافية نتيجة 
و�نقطاعات  �ملفاجئ��ة  �لأعط��اب 
�لتي��ار، و ك��ذ� �لت�رب��ات على 

م�شتوى �لقنو�ت �لرئي�شية.
�أن  �إىل  م�شادرن��ا  و�أ�ش��ارت 
جهود� تب��ذل يف �مليد�ن من خالل 
�ملخت�شة لإ�شالح  �لف��رق  تدخل 
�لأعطاب  و�شمان متوين �ل�شاكنة 
باملي��اه، مبا فيه��ا �لتكف��ل بتوفري 
حاجي��ات مناطق �لظل بعد دخول 

ع��دة �آب��ار حي��ز �خلدم��ة موؤخر�،  
كم��ا مت ت�شخ��ري كل �لإمكانيات 
�ملتاح��ة م��ن �أجل �لتدخ��ل ملعاجلة 
�لتقني��ة  �لخت��اللت  و�إ�ش��الح 
ل�شمان توزيع �ملياه على �ل�شكان 
ب�شكل عادي. وطماأنت م�شادرنا 
بتوف��ر �لولية على خم��زون هام 
م��ن �ملياه �ل�شطحي��ة و�جلوفية ما 
�ملو�طنني  حاجي��ات  لتلبية  يكفي 
بهذه �ملادة خ��الل �لأ�شهر �لقادمة 
ب�شفة عادية، غري �أن �أمور� تقنية 
خارج��ة ع��ن  �لنط��اق ع��ادة م��ا 
تخلط ح�شاب��ات برنامج �لتوزيع 
ل��كل  �ملخ�ش�ش��ة  و�لكمي��ات 

منطقة يوميا.                   نوري.ح

باملو�ز�ة مع توعية و حت�سي�ض �ملو�طنني بتد�بري �لوقاية 

 الأمن يحّول امل�سطافني املنتهكني لقرار غلق ال�سواطئ
 على العدالة 

�لأم��ن و�حلماية  ب��ادرت م�شالح 
�ملدنية لولي��ة �لطارف، بالتن�شيق 
م��ع �لهيئ��ات �لإد�ري��ة، باإطالق 
حم��الت توعي��ة و حت�شي���س يف 
�ملو�طن��ني و م�شتعملي  �أو�ش��اط 
�لطرقات، من �أج��ل �لتقيد بتد�بري 
�لوقاية للحد م��ن تف�شي كورونا 
جتت��ب  يف  �أ�شا�ش��ا  تتمث��ل  و   ،
�لتجمعات و �رت��د�ء �لكمامات و 

�لتعقيم  و �لتلقيح.

�لتج��ار  �مل�شال��ح  ذ�ت  حث��ت  و 
و�لناقل��ني  لل�شه��ر عل��ى تطبيق 
�لربوتوكول �ل�شحي و تخلل هذه 
�حلمالت، حمالت تطهري و تعقيم 
و تنظيف �ل�ش��و�رع و�ملوؤ�ش�شات 

�لعمومية و�خلا�شة .
من جه��ة �أخرى �شجل��ت �مل�شالح 
بع���س  جت��اوب  ع��دم  �لأمني��ة 
غل��ق  ق��ر�ر  م��ع  �مل�شطاف��ني 
�ل�شو�طئ �لذي �تخذته �ل�شلطات 

�لعلي��ا، ما جعله��ا تدخل معهم يف 
عمليات كر وفر، و �لتعامل معهم 
ب�ر�م��ة، و ل ت��ز�ل �شاهرة على 

�إخالء �ل�شو�طئ 
�ملح��اور  م��ن مرتاديه��ا و غل��ق 
و�لطرق��ات �ملوؤدية �إليه��ا بالكتل 
�لقي��ام  جان��ب  �إىل   ، �لإ�شمنتي��ة 
من ح��ني لآخر بعملي��ات مد�همة 
ومط��اردة  لتنفيذ �لق��ر�ر �لولئي 
يف �مليد�ن و حتويل �ملخالفني على 

�لعد�لة.
 و �أف��ادت م�ش��ادر �أمني��ة حترير 
150حم�ر� �شد �ملخالفني حولت 
عل��ى �لق�ش��اء  وحج��ز معد�تهم،  
مع و�ش��ع 15مركبة و9 در�جات 
ناري��ة يف �ملحا���ر،  ب�شبب عدم 
�حرت�م تد�بري �لوقاي��ة �ل�شحية و 
قر�ر �ل�شلطات مبن��ع �ل�شباحة يف 
�ل�شو�ط��ئ ، يف �إج��ر�ء �ح��رت�زي 
للحد من تف�شي فريو�س كورونا .
نوري.ح



�لإثــنــيـــــن 2 �أوت 2021م 
1442هـ �حلـــــــــجـــــة  ذو   23

دوريات �شرطة لردع �ملخالفني 

التزام الفت باحلجر وبتدابري الوقاية  بق�سنطينة 
عرفت عملية تطبيق �لبروتوكول �ل�شحي، ��شتجابة و��شعة من طرف �شكان ق�شنطينة، بعد تطبيق �لتجار للتد�بير �لمعمول 
بها، �إ�شافة �إلى �لتز�م غالبية �لمو�طنين بالحجر �لمنزلي ليال، مع و�شع �لكمامات في �لأماكن �ل�شيقة وبالأماكن �لعمومية، 

ما يوؤكد تعود �ل�شكان على هذه �لإجر�ء�ت بعد قر�بة �شنتين من فر�شها لأول مرة.

وق��ررت �ل�سلط��ات �لوالئية بق�سنطين��ة، �إعادة 
فر���ض �حلج��ر �ملنزيل �جلزئ��ي، ي��وم 26 جويلية 
�ملا�س��ي، و�ملمتد ما بني �ل�ساعة �ل�ساد�سة �سباحا 
�إىل �لثامن��ة لي��ا، بع��د تفاق��م �لو�س��ع �لوبائي 
و�لتز�يد �ل�رسيع لعدد �الإ�سابات، خال �الأ�سابيع 
�الأربعة �ملا�سية، كاإج��ر�ء وقائي ل�سمان �سامة 
�ملو�طنني، �إ�سافة �إىل فر�ض تد�بري �أخرى يف �إطار 

حماربة فريو�ض كورونا.

اكتظاظ بالمحالت التجارية وحركة مرور 
كبيرة قبيل الحجر

و �سه��دت خمتلف �لوح��د�ت �جلو�رية باملقاطعة 
�الإد�ري��ة علي منجلي، و �أحي��اء بلدية ق�سنطينة، 
��ستجاب��ة و��سع��ة الإج��ر�ء�ت �حلج��ر �ل�سح��ي 
�ملنزيل، حيث كانت كل �ملحات �لتجارية مغلقة، 
مع خلو �ل�سو�رع من �ملو�طنني، كما كانت حركة 
�ملركبات �سعيفة جد�، مقارنة مبا كانت عليه �أثناء 

تطبيق �حلجر �ملنزيل يف �ل�سابق.
و تعرف �ملقاطعة �الإد�رية علي منجلي حركة غري 
عادية منذ �عتماد �لربوتوك��ول �ل�سحي موؤخر�، 
حي��ث يتو�فد عدد كبري من �لزبائن على �ملحات 
�لتجاري��ة وخا�سة بيع �ملو�د �لغذ�ئية �لعامة قبيل 
موع��د �حلجر بدقائق، فيما يق��ود بع�ض �ل�سائقني 
مركباتهم ب�رسع��ة فائقة من �أج��ل �لو�سول �إىل 

منازلهم قبل �لثامنة ليا. 
و �متث��ل �لتجار باملقاطع��ة �الإد�رية علي منجلي 
بتعليم��ات �لغلق يف �ل�ساعة �لثامنة ليا، وهو ما 
وقفت عليه �لن���رس خال جولة قامت بها و�سط 
مدين��ة عل��ي منجلي، �أي��ن كان��ت كل �ملحات 

مغلقة، كما كان��ت �ل�سو�رع �لرئي�سية خالية متاما 
من �الأ�سخا���ض، فيما كانت حركة �سري �ملركبات 

�سعيفة جد�.

دوريات �سرطة لردع مخترقي الحجر 
المنزلي ليال

و رغ��م ��ستجاب��ة غالبي��ة �ملو�طن��ني للتد�ب��ري 
�ل�سحي��ة و�الأمني��ة �ملعم��ول به��ا، �إال �أن بع�ض 
�ل�سب��اب خرقو� �حلجر من خ��ال تو�جدهم د�خل 
�ملجمع��ات �ل�سكنية، فيما ق��ام �لبع�ض منهم يف 
�ال�ستثم��ار يف غلق �ملح��ات من �أجل بيع بع�ض 
�مل�ستلزم��ات، على غر�ر �ل�سجائ��ر و �مل�رسوبات 

�لغازية.
و قامت م�سالح �أم��ن د�ئرة علي منجلي، بتنظيم 
دوري��ات �رسطي��ة جت��وب خمتل��ف �لوح��د�ت 
�جلو�رية ب��ني �حلني و�الآخر، ملر�قب��ة مدى تطبيق 
�حلج��ر �ملنزيل، حي��ث يقوم رجال �الأم��ن مبطالبة 
بع���ض �ل�سباب بااللتح��اق مبنازله��م عرب مكرب 
�ل�سوت، فيما كانت حرك��ة �ل�سري �سعيفة جد�، 
خا�سة يف ظ��ل �لدوريات �ل�رسطية و كذ� و�سع 

حو�جز �أمنية مبد�خل و خمارج �ملدينة.
كم��ا عرف��ت �أحي��اء و�س��و�رع و�س��ط مدين��ة 
ق�سنطين��ة، �لتز�ما باإجر�ء�ت �حلج��ر �ملنزيل، من 
ط��رف �ملو�طن��ني، حي��ث كان��ت خالي��ة متاما من 
�الأ�سخا���ض، فيم��ا كانت كل �ملح��ات �لتجارية 
مغلقة، فيما قبع بع�ض �ل�سباب مبد�خل �لعمار�ت، 

تفاديا للظهور �أمام رجال �ل�رسطة.
و بح��ي �سي��دي م��ربوك �ل�سفل��ي، ق��ام بع�ض 
�الأ�سخا���ض بخ��رق �حلج��ر �ملن��زيل، حيث ميكث 

�لعدي��د من �ملو�طن��ني �أمام �سكناته��م، بل يقوم 
�لبع���ض منهم بعمليات جتاري��ة م�ستغلني وقوع 
حماتهم �أ�سفل �سكناته��م �لفردية، ما �سهل من 
مهمتهم يف تلبية طلبات �لزبائن م�ستعملني باب 

�مل�سكن. 

التزام في االأماكن العمومية والمحالت 
ومراكز البريد ا�ستثناء

�أم��ا بخ�سو�ض �لربتوكول �ل�سح��ي �ملعمول به 
يف �لنه��ار، فق��د كان تطبيقه متباين��ا من طرف 
�ل�س��كان، رغ��م �أن �لغالبي��ة �أ�سبح��ت تتقيد به، 
حيث ي�سع جل �ملو�طنني كمامات �أثناء تو�جدهم 
باالأماك��ن �لعمومية، مع �ح��ر�م م�سافة �لتباعد 
�الجتماع��ي يف بع���ض �ملوؤ�س�س��ات �لعمومي��ة 
عل��ى غر�ر �لبنوك، فيما ال يطبق هذ� �الإجر�ء �أمام 

مد�خل مر�كز ومكاتب �لربيد يف علي منجلي.
و�لتزم �لتجار وخا�سة �أ�سحاب �ملقاهي و�ملطاعم، 
بالتد�ب��ري �ملعم��ول بها، و�لتي تق�س��ي باقت�سار 
عمله��م عل��ى �لت�سلي��م �ملحمول، وه��و ما طبقه 
�ملعني��ون يف عل��ي منجل��ي، فيما مين��ع �أ�سحاب 
حم��ات بيع �الألب�سة تو�جد �أكرث من 3 �أ�سخا�ض 
د�خل �ملحل، مع و�سع الفتات تذكريية ب�رسورة 
تطبي��ق �لربتوك��ول �ل�سح��ي بج��ل و�جه��ات 

�ملحات.
و مل تختل��ف �الأجو�ء مبدين��ة ق�سنطينة، حيث يتم 
تطبيق �الإج��ر�ء�ت �ملعمول بها، فيما تبقى مر�كز 
�لربي��د ��ستثن��اء، ب�سبب �لطو�ب��ري �لطويلة �لتي 
ي�سكلها �ملو�طن��ون دون �ح��ر�م م�سافة �لتباعد 
�الجتماعي، فيما ي�سع جل �الأ�سخا�ض كمامات، 
وحت��ى بالن�سب��ة للمتو�جدي��ن د�خ��ل مركباتهم 

�ل�سخ�سية.
كم��ا �نخف���ض ع��دد مو�ك��ب �الأف��ر�ح مبختلف 
�لطرق��ات، خ��ال �الأ�سب��وع �الأخ��ري، مقارنة مبا 
كان��ت عليه قب��ل �أ�سابيع، �أي��ن �نت�رست حفات 
�لزف��اف و�خلتان بق��وة د�خل قاع��ات �حلفات �أو 
ب�سكنات فردي��ة ذ�ت م�ساح��ات �سا�سعة، وبعد 
ت�سدي��د �لرقاب��ة وتطبيق عقوب��ات �سارمة من 
طرف �الأمن، �نخف�ض �لع��دد كثري� و�أ�سبح نادر� 

ما يتو�جد موكب بطرقات ق�سنطينة.
وعرفت �لتد�بري �لتي �أطلقتها �ل�سلطات �لوالئية 
بالوالي��ة، جت�سي��د� كبري� و��ستجاب��ة و��سعة من 
ط��رف �ملو�طنني، �لذي��ن يبدو و�أنه��م تاأقلمو� مع 
�لربتوك��ول �ل�سح��ي، خا�سة و�أن ف��رة تطبيقه 
تف��وق 16 �سه��ر�، عك�ض م��ا كان عليه �الأمر يف 

�لبد�ية �أين وجد �ملو�طنون �سعوبة يف تطبيقه.
حاتم-ب

مديرية �لتجارة وعدتهم بالتدخل لتخفيف 
�لإجر�ء�ت 

جتديد امللفات يعرقل ح�سول 
خبازين على الفرينة من املطاحن

وج��د ع��دد م��ن �خلبازي��ن بوالية 
ق�سنطين��ة �أنف�سه��م غ��ري قادري��ن 
على �حل�س��ول على م��ادة �لفرينة، 
ب�سب��ب �ملل��ف �الإد�ري �لذي طلبت 
منه��م �إد�ر�ت �ملطاحن جتديده، فيما 
عق��دت مديري��ة �لتجارة لق��اء مع 
�لوالئية للخبازين  �لفيدر�لية  ممثلي 
لتخفيف  حل��ول  باإيجاد  ووعدته��م 

�الإجر�ء�ت عنهم. 
فيدر�لي��ة  مكت��ب  رئي���ض  و�أف��اد 
�خلبازي��ن لوالي��ة ق�سنطين��ة، عبد 
�لعزيز بوق��رن، يف ت�رسيح للن�رس، 
�أن �ملطاح��ن طلب��ت جتدي��د ملفات 
زبائنه��ا م��ن �خلبازي��ن من��ذ �أي��ام 
من �أج��ل �حل�س��ول عل��ى �لفرينة، 
�أث��ار حفيظ��ة �لكثريي��ن منهم،  ما 
فق��د �ألزمته��م باإح�س��ار ن�سخ من 
م�س��ادق  �لتجاري��ة  �ل�سج��ات 
عليه��ا من ط��رف مديري��ة �ل�سجل 
�لتج��اري، باالإ�ساف��ة �إىل ن�سخ من 
�الإح�سائ��ي ورقم  �لتعري��ف  رق��م 
�الإقامة  �جلبائي، و�سه��ادة  �لتعريف 
و�سورت��ان ون�سخ��ة ع��ن بطاق��ة 
�لتعريف، ف�سا عن �سهادة ممار�سة 
�لن�ساط من مديرية �ملالية. و�أ�ساف 
�أن �خلبازين �عتربو�  نف�ض �مل�س��در 
�مللف �ملذك��ور �إج��ر�ء �إد�ريا ثقيا، 
فيم��ا �أو�س��ح �أن موظف��ي �لديو�ن 
لاإح�ساء م��ا ز�لو� يف �إ�رس�ب منذ 
�سهرين م��ا حال دون متكن �خلبازين 
من �حل�س��ول على �لوثائق �ملطلوبة 

على م�ستو�هم. 
و�أ�س��ار حمدثن��ا �أن �ملطاح��ن تقوم 
باإع��د�د بطاق��ة زب��ون ل��كل خباز 
يقتن��ي �لفرين��ة منه��ا، بينم��ا �أكد 
�أنه��ا مل تكن ت�س��رط جتديد �مللف 
كل �سن��ة، كم��ا �أو�س��ح �أن طريقة 
�أث��ارت  ��سرطته��ا  �لت��ي  �لدف��ع 
��ستياء �خلبازين، حي��ث �أعلمتهم �أن 
�لعملي��ة �ستكون من خ��ال �لدفع 
للمطحنة  �لبنك��ي  �حل�س��اب  ع��رب 
بعد تق��دمي و�سل �لطلبي��ة، ف�سا 
عن تقدمي �سك موؤ���رس عليه. ونبه 
�خلبازي��ن  �أن  �لفيدر�لي��ة  رئي���ض 
�عتادو� عل��ى �قتن��اء �لفرينة ودفع 
قيمتها عند ت�سل��م �لطلبية مبا�رسة 
عل��ى م�ست��وى �ملخب��زة، يف ح��ني 

ت�سببت �لو�سعية �حلالية يف توقف 
عدد من �خلبازين عن �الإنتاج ب�سبب 
عدم ح�سولهم على �لفرينة، ف�سا 
عن عدم قدرتهم عل��ى �قتنائها من 
جتار �جلمل��ة خارج �ملطاح��ن ب�سعر 
2500 دينار للقنطار �لو�حد، مقابل 
�ألفي دينار للقنطار عند �قتنائها من 

�ملطحنة. 
وذك��ر نف���ض �مل�س��در �أن �خلبازين 
بالدخ��ول يف  يه��ددون  �مل�ستائ��ني 
�أن  تاأكي��ده عل��ى  �إ���رس�ب، رغ��م 
�مل�سكل��ة �ملطروح��ة حالي��ا مل توؤثر 
يف وت��رية �الإنت��اج حاليا، رغ��م �أنه 
لف��ت �إىل �أن هام���ض ربح �خلباز يف 
�لقنط��ار ال يتج��اوز �الأل��ف دينار، 
بينم��ا عربرّ عن ��ستغ��ر�ب �خلبازين 
من طل��ب �ملطاحن لن�سخة م�سادق 
عليها من �ل�سجات �لتجارية رغم 
�أن �ل�سج��ات �س��ارت �إلكرونية. 
وق��د �لتق��ى ممث��ل �لفيدر�لي��ة مع 
ق�سنطينة  لوالي��ة  �لتج��ارة  مدي��ر 
�سب��اح �أم���ض، حيث تلق��و� وعود� 
بالعمل على حل �مل�سكلة وتخفيف 
�الإج��ر�ء�ت، يف ح��ني �أو�سح مدير 
�لتج��ارة لوالية ق�سنطين��ة، ر�سيد 
�أن  للن���رس،  ت�رسي��ح  يف  حج��ال، 
�إج��ر�ء�ت جتديد �مللفات معمول بها 
عل��ى �مل�ست��وى �لوطني م��ن �أجل 
�سمان تتبع م�س��ار �إنتاج وت�سويق 

مادة �لفرينة. 
و�أ�ساف مدير �لتجارة �أنه ��ستمع �إىل 
�ن�سغال �ملعنيني، موؤكد� �أن م�ساحله 
�سر��سل �ملطاح��ن بقائمة �خلبازين 
�لن�سط��ني عل��ى م�ست��وى �لوالية 
من �أجل جتاوز �إجر�ء �مل�سادقة على 
�ل�سجل �لتجاري، بينم��ا �أو�سح �أن 
�ملديرية �ست�ستف�رس من �ملطاحن عن 
طريقة �لدفع �لتي ��سرطتها وتنظر 
معه��م يف �إمكاني��ة جتاوزها، حيث 
�أ�س��ار �إىل �أن �الإج��ر�ء�ت �ملذكورة 
ت�سته��دف تنظيم �ل�س��وق و�سمان 
توزي��ع �لفرينة على �خلبازين �لذين 
ما ز�لو� قيد �خلدمة، وعدم توجيهها 
�أ�سخا���ض يح��وزون �سجات  �إىل 
جتاري��ة دون ن�س��اط �أو ب�سج��ات 

جتارية م�سطوبة. 
�سامي .ح

فيما �ألغت د�ئرة ق�شنطينة �لعملية ب�شبب تف�شي �لوباء

عملية ا�ستقبال املواطنني تقت�سر على امللقحني فقط بدائرة بن زياد
ق��ررت رئي�سة د�ئرة بن زياد بوالية 
ق�سنطينة، �أن ت�سمل عملية ��ستقبال 
�ملو�طن��ني، مبق��ر �لد�ئ��رة، �ملو�طنني 
�لذين قام��و� بالتلقيح �سد فريو�ض 
كورونا، دون �سو�هم، كاإجر�ء وقائي 
تفادي��ا لتف�س��ي �لوباء، فيم��ا �ألغت 
د�ئ��رة ق�سنطين��ة عملي��ة ��ستقبال 

�ملو�طنني يف �لفرة �لر�هنة.

و �أعلن��ت �أم���ض، رئي�س��ة د�ئرة بن 
زي��اد ملعيني �آمال، خ��ال بيان ورد 
على  للد�ئرة  �لر�سمي��ة  بال�سفح��ة 
مو�ق��ع �لتو��س��ل �الجتماع��ي، �أن 
عملية ��ستقبال �ملو�طنني �ستقت�رس 
فقط عل��ى �ملو�طنني �لذي��ن �أجرو� 
�لتلقي��ح �س��د فريو���ض كورون��ا، 
�أن��ه م��ن تع��ذر عليه��م  م�سيف��ة 

مر��سل��ة  له��م  فيمك��ن  �لتطعي��م 
م�سالح �لد�ئرة ع��رب �لربيد �أو على 
�ل�سفحة �لر�سمية على �لفاي�سبوك، 
عل��ى �أن يتم �لرد عليها يف حدود ما 

ي�سمح به  �لقانون.
كما ج��اء يف �لبي��ان �أن ه��ذ� �لقر�ر 
�أتخ��ذ يف �إط��ار �لوقاي��ة و �حلد من 
�نت�س��ار وباء كوفي��د 19 و من �أجل 
�سم��ان �سام��ة �سح��ة �ملو�طنني 
ب�س��كل ع��ام، خا�س��ة و�أن م�سالح 
�لد�ئ��رة ت�ستقب��ل يومي��ا �لع�رس�ت 
م��ن �ملو�طنني �لذين يطرحون جملة 
من �الن�سغاالت، م��ا قد ي�ساهم يف 
تف�س��ي �لفريو���ض ببلديتي بن زياد 
وم�سع��ود بوجريو، يف وقت �سجلتا 
�أقل ن�سبة م��ن �الإ�سابات يف والية 

ق�سنطينة. 
م��ن جه��ة �أخ��رى، �ألغ��ت م�سالح 
د�ئ��رة ق�سنطين��ة، عملي��ة ��ستقبال 
�لر�هنة،  �لف��رة  �ملو�طن��ني، خ��ال 
ح�سب ما جاء يف بي��ان �لد�ئرة على 
�سفحتها �لر�سمية، مبو�قع �لتو��سل 
�الجتماعي، و�لذي ت�سمن �أنه نظر� 
للو�سعية �لوبائية و تف�سي فريو�ض 

كورون��ا، يت��م �إع��ام �ملو�طنني باأن 
�ال�ستقباالت غ��ري ممكنة يف �لوقت 
�لر�ه��ن و عليه��م �ال�ستف�س��ار عن 
طلباته��م عن طري��ق �لربيد مر�عني 
ذكر �لعنو�ن �ل�سكني و رقم �لهاتف 

حتى يتم �لرد على ��ستف�سار�تهم.
�ألغ��ت ذ�ت �لد�ئ��رة جل�سات  كم��ا 
تعليق رخ���ض �ل�سياقة، حيث دعت 
�ملعني��ني بع��دم �حل�س��ور �إىل مقر 
�لد�ئرة من �أج��ل ح�سور �جلل�سات، 
على �أن يتم �إعامهم بكل �لتفا�سيل 

عرب مو�قع �لتو��سل �الجتماعي.
�أما د�ئرة حام��ة بوزيان، فقد �كتفت 
بو�سع منا�س��ري حت�سي�سية وتوعية 
ب�رسورة تلقي �سكان حامة بوزيان 
للقاح، يف �سلوك ي�ساهم يف مو�جهة 
تف�سي وباء كورون��ا، دون �أن توؤكد 
ر�سمي��ا �إلغ��اء عملي��ات ��ستقب��ال 
�ملو�طن��ني، فيم��ا مل تن�رس �سفحتي 
ع��ني  و  يو�س��ف  زيغ��ود  د�ئرت��ي 
عبي��د �أي بيان يوؤك��د جتميد عملية 
 ��ستقب��ال �ملو�طن��ني �أو �قت�ساره��ا 

على �مللقحني.                        
حاتم / ب

�سكان يطالبون بنقاط لرمي 
القمامة يف علي منجلي

يطال��ب �س��كان بالتو�سعة �جلنوبية 
للمقاطع��ة �الإد�ري��ة عل��ي منجلي 
بق�سنطين��ة، بتحدي��د نق��اط رمي 
�لقمام��ة �ملنزلي��ة د�خ��ل �ملجمعات 
�ل�سكني��ة، بع��د تف�س��ي عملي��ات 
و  بالطرق��ات  �لع�سو�ئ��ي  �لرم��ي 
�الأر�سفة �ملحاذي��ة للعمار�ت، فيما 
�أك��دت �مل�سالح �لبلدي��ة للخروب، 
�أنه��ا و�سعت نقطة عل��ى م�ستوى 
�إىل  �مل��وؤدي  �لرئي�س��ي  �لطري��ق 
�لوحد�ت �جلو�ري��ة 17 و 18 و 19 

و 20.
و �أك��د �س��كان ح��ي 900 م�سكن 
ترقوي مدع��م للمرقي خل��ف �لله، 
�أنه��م يج��دون �سعوب��ة بالغة من 
�أج��ل  رمي �لقمامة �ملنزلية، يف ظل 
�نعد�م نقاط رمي �أو حاويات، د�خل 
�ملجمع��ات �ل�سكني��ة، م��ا ��سط��ر 
لرميه��ا مبح��اذ�ة  �ل�س��كان  بع���ض 
�نت�س��ار  �إىل  �أدى  م��ا  �لعم��ار�ت، 
�لقو�ر�ض و�لرو�ئ��ح �لكريهة، فيما 
ي�سطر �لبع�ض منهم للتنقل مل�سافة 

طويلة من �أجل رمي �ملهمات. 
و �أ�س��اف �ل�سكان، �أنه��م �أ�سبحو� 

يو�جه��ون م�سكلة جدي��دة، ت�ساف 
�إىل قائم��ة �الن�سغ��االت �لطويل��ة 
�لتي يرفعونها يومي��ا �إىل �مل�سالح 
�ملعنية على غ��ر�ر نق�ض يف �لتزود 
باملي��اه و �مل�س��اكل �لتقني��ة د�خ��ل 
�لعمار�ت، مثل توغل مياه �الأمطار 
د�خ��ل �ل�سكن��ات، و تر�ك��م مي��اه 

�ل�رسف �ل�سحي باالأقبية.
و قال �ملن��دوب �لبلدي، فر�ح عزيز، 
�س��كاوى  ��ستقبل��ت  م�ساحل��ه  �أن 
م��ن ط��رف مو�طن��ني، و �أك��د لهم 
�أن �لبلدي��ة خ�س�س��ت نقط��ة على 
م�ست��وى �لطري��ق �لرئي�س��ي �أو ما 
ي�سم��ى بالطريق �ساحن��ات �لوزن 
�لثقي��ل، و ه��ي �لنقط��ة �لوحي��دة 
�ملعتم��دة م��ن ط��رف موؤ�س�س��ات 
�لنظاف��ة، الأن �ل�ساحن��ات ال ميكنها 
�لو�س��ول �إىل �لنقاط �لو�قعة د�خل 
�ملجمعات �ل�سكني��ة، ب�سبب �سيق 
�لطري��ق و�ل��ذي ال يتي��ح لل�ساحنة 
�لدور�ن و�خل��روج من �حلي، �إ�سافة 
�إىل �مل�سال��ك غري �ملهي��اأة و �لتي قد 

توؤدي �إىل �أعطاب على م�ستو�ها.
حاتم / ب

11 lحمـلـيــات

ذكرى وترحم
بحلول �لفاحت �أوت2021، تكون قد مرت 
 ثاث �سنو�ت على رحيل �لزوج و �الأب 

و �جلد 

الحاج عبد القادر مزيود 
تاركا ور�ءه فر�غا رهيبا ال ميلوؤه �سوى �الإميان 
بالله و قدره، و بهذه �ملنا�سبة تدعو زوجته 

�حلاجة خديجة و �البن: �سهيل و كل من عرف 
�لفقيد بق�سنطينة و و�دي �لزناتي و �لعا�سمة 
و جيجل، و �أحبه �أن يدعو له بالرحمة و �ملغفرة 

و �أن ي�سكنه �لله ف�سيح جناته
إنا هلل وإنا إليه راجعون
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�أطباء وخمت�صون يحذرون

 أخطاء االستشفاء باألوكسجين 
في المنازل قد تسبب الوفاة!

ت�صببت حالة �لقلق �لتي �أ�صبح يعي�صها �لجز�ئريون بعد �لرتفاع �لقيا�صي لعدد �لإ�صابات بكورونا، في تهافت �لكثير منهم على �قتناء قارور�ت 
خنقهم  لحتمال  �لمر�صى  تهدد  �لتي  �لخطورة  من  يحذرون  �لأطباء  لكن  �لبيوت،  في  للتنف�س  ذويهم  لإخ�صاع  �لطرق  ب�صتى  �لأوك�صجين 
بالأوك�صجين و وفاتهم عو�س �إنقاذهم، وذلك نتيجة �صوء ��صتعمال �لأجهزة و�لقارور�ت، د�عين ل�صرورة �ل�صتعانة بمخت�صين لم�صاعدتهم على 

مر�قبة �لعملية.

 

�لمخت�س في �ل�صحة �لعمومية بم�صت�صفى 
عين مليلة �لدكتور محمد �صيدخ

اللجوء لألوكسجين يكون بمراقبة 
طبية وهكذا ُتقاس نسبته

يو�شييح الطبيب العام مب�شت�شفى عيين مليلة الدكتور حممد 
�شيدخ اأن العيياج بالأوك�شجن يطييرح اإ�شكالية كبرية من 
الناحييية الأخاقية الطبية، كون ذلييك مرتبط بحالة املري�ض 
و مراقبتهييا من قبل مهنييين موؤهلن، وهييذا لوجود احتمال 
تعقييد و�شعه ال�شحييي فجاأة ممييا ي�شتدعي تدخييا مبا�رشا 
باأدوية واأدوات ت�شتخدم فقط مب�شالح ال�شتعجالت اأو تلك 
املوؤهليية، وذلك على يد فرق طبية و �شبه طبية حمرتفة وهو 

الو�شع املعمول به يف حالت كورونا.
واأبييرز الطبيييب اأنه لبد ميين اتبيياع �شل�شليية الربوتوكول 
الر�شمييي املعتمييد من الييوزارة الو�شية و الييذي يوحد منط 
العيياج و مراحله و ال�شتثناءات فيييه، لإمكانية الوقوع يف 
حاليية الإفراط يف العاج بالأوك�شجن و فو�شى ا�شتعماله، 
موؤكدا على �رشورة ترك هييذه املادة للمر�شى ذوي احلالت 

امل�شتعجلة.
 و�رشح الطبيب باأن ا�شتعمييال الأوك�شجن يف البيت يكون 
وفق حالتيين ح�شب الأدبيات الطبييية، فاحلالة الأوىل حتدث 
عندمييا يخرج املري�ض ميين امل�شت�شفى اإىل بيتييه وقد ا�شتقر 
و�شعه ال�شحييي لكنه يبقى ي�شتخييدم الأوك�شجن ب�شفة 
منقطعيية عندما تت�شبع م�شالح ال�شت�شفاء، اأما احلالة الثانية 
التييي يطرح فيها الإ�شييكال، فهي عندمييا ي�شتعمل املري�ض 
الأوك�شجيين من تلقيياء نف�شييه يف البيت، رغييم اأن الأمر ل 
يتعلييق بحالة حادة وخطييرية، لذلك ينبغي اتبيياع توجيهات 

الأطباء ومرافقتهم.
و ذكيير الدكتييور، اأن العديييد ميين 
مر�شييى كورونييا كانييوا مب�شالييح 
للتنف�ييض  يخ�شعييون  الإنعا�ييض 
اأدوييية  يتناولييون  و  بالأوك�شجيين 
اأخييرى، لكن فجيياأة تتعقييد حالتهم 
ومنهييم ميين يتوفييى، و عليييه فاإن 
العاج بالأوك�شجيين يف البيت اأمر 
�شعب للغاييية، يو�شح املخت�ض يف 

ال�شحة العمومية.
ويوؤكد املتحييدث اأن لي�ض كل �شيق 
يف التنف�ييض ي�شتدعي الأوك�شجن، 
اإذ يجب قيا�ض ن�شبة هذه املادة بجهاز 
يو�شييع على اأ�شبع دافئ ولي�ض فيه 
طاء اأظافيير اأو اأظافر زائفة اأو حناء، 
لعييدم اإعطاء نتيجيية غري حقيقييية، م�شددا علييى اأنه ينبغي 
اإعطاء الأوك�شجيين للمري�ض ح�شب حاجته فقط دون زيادة 

اأو نق�شان، لعدم الإ�رشار به.

طبيب �ل�صتعجالت بم�صت�صفى فابور 
بالبليدة �لدكتور جليدة يا�صين

أي خطأ في استعمال األوكسجين قد 
يؤدي لتسمم المريض

ذكيير الدكتور جليييدة يا�شن وهييو طبيب عييام خمت�ض يف 
ال�شتعجييالت مب�شت�شفى "فابور" بالبليييدة، اأن عملية �شخ 
كمية الأوك�شجن للمري�ض تخ�شع حلاجة اجل�شم لهذه املادة، 
فاأحيانييا يتييم فتحه يف م�شتييوى 15 لييرتا يف الدقيقة، لذلك 
ين�شييح با�شتخدام القناع املخزن لاأوك�شجن حتى ل يكون 
هنيياك �شياع لهذه املادة، اإذ ترتكييز يف كي�ض مربوط بالقناع 

وباملري�ض الذي ي�شتن�شق حاجته فا ي�شيع الفائ�ض.
وبالن�شبة للمر�شى الذين ل ي�شتجيبون لهذه الطرق، في�شخ 
لهييم الأوك�شجن حتييى م�شتوى 30 لييرتا يف الدقيقة و هو 
اأعلى تدفق، واإذا مل ي�شل اجل�شم للت�شبع يف هذا امل�شتوى، اأي 
اأن تظل الن�شبة اأقل من 80 باملئة اأو 70 باملئة، يحّول امل�شاب 
لاإنعا�ييض ويتم هنا ا�شتخدام جهيياز التنف�ض ال�شطناعي و 

�شخ الأوك�شجن، ح�شب املخت�ض.
ا�شتعمييال  اأثنيياء  مطلييوب  احلييذر  اأن  الطبيييب  ويو�شييح 
الأوك�شجيين يف البيييوت، اإذ ميكن اأن يييوؤدي خطاأ ما لت�شمم 
املري�ض بالأوك�شجن، حيث يوؤكد اأن ال�شخ�ض العادي تكون 
ن�شبيية ت�شبعييه مبعدل 97 باملائيية عند البالييغ و ال�شليم، وقد 
ترتفييع اأو تقل عن هذا املعدل، لكن لييدى امل�شابن بكورونا 
تكون الن�شبة غري ثابتة ح�شب �شدة اللتهاب الرئوي و �شدة 

�شيق التنف�ض، وعليه يكون التدخل عموما من اأجل �شبطها 
مييا بن 92 باملئة اإىل 96  باملئة وهذا هو الهدف، مثلما ي�رشح 

الدكتور.
واأ�شيياف حمدثنا، اأنه وميين اأجل معرفة ن�شبيية الأوك�شجن 
يف ج�شييم ال�شخ�ض �شييواء الطبيعييي اأو املري�ض، يجب عند 
ا�شتخييدام جهاز القيا�ييض "اأوك�شيمرت" اأن تتييم العملية على 
اأ�شبييع دافييئ و اأن يكون املري�ييض يف و�شعييية اجللو�ض اأو 
ن�شف اجللو�ض، ليبقى اجلهاز يف اأ�شبعه مدة دقيقة حتى يتم 

التاأكد من القراءة ال�شليمة للنتيجة.

�لمخت�س في مناجمنت �ل�صحة لخ�صر 
مرو�ني 

الحل يكمن في تزويد المستشفيات 
بمحطات التوليد

وقييال خل�رش مييرواين املخت�ييض يف مناجمنييت ال�شحة، اأن 
وجود حمطيية مركزية لتوليييد الأوك�شجن �رشورة يف كل 
املوؤ�ش�شييات ال�شت�شفائييية احتياطيا، يف حييال ت�شجيل عجز 
يف توفري هييذه املادة، مربزا اأن القيمة املالية لهذه التجهيزات 
تعييادل 1 مليار �شنتيم و�شيانتها �شنويا ل تكلف �شوى 1،5 

مليون �شنتيم.
واأ�شيياف ال�شيييد مييرواين يف ات�شال مييع الن�ييرش، اأن اأزمة 
الأوك�شجن هييذه الأيام اأعادت طييرح م�شكل توفري حمطة 
مركزييية لتوليييد هذه املادة يف عيين املكان واإنقيياذ املر�شى، 
لأن �رشكات اإنتيياج الأوك�شجن مل ترد على بع�ض الطلبات 
منييذ اأ�شابيييع ب�شبييب ال�شغط الكبييري عليها ميين خمتلف 

م�شت�شفيات الوطن.
 واأفاد حمدثنييا اأن توليد الأوك�شجيين يف حمطة امل�شت�شفى 
لي�ض معقدا بل يعتمد على التجهيزات الازمة وخزان حلفظ 
وتخزين هذه املادة وتوفري املاء والكهرباء، على اأن تتم �شيانة 
املحطيية �شنويا لتح�شريهييا لأي طييارئ م�شتقبلي، م�شيفا 
اأن تكلفتهييا منخف�شيية بكثييري عيين كلفة اقتنيياء قارورات 
الأوك�شجيين التييي ل تكفي غالبييا ل�شد العجييز خا�شة يف 
حالت الطوارئ والأوبئة، كما اأنها ل تتطلب م�شاحة كبرية 

لو�شعها بل اأن 20 مرتا مربعا كافية ح�شب حمدثنا. 
ويييرى مرواين الذي يعمييل مب�شت�شفييى الأورام بوهران، اأنه 
علييى اجلمعيات اخلريية التي تعييودت على تقدمي م�شاعدات 
للمر�شييى والأطقييم الطبييية، خا�شيية منييذ بداييية الوبيياء، 
تخ�شي�ض الأغلفة املالية التييي كانت موجهة لتوفري املياه و 
الكمامات وبع�ض التجهيزات، من اأجل �رشاء حمطات توليد 

الأوك�شجن.
                                             خ.ب

علماء يبتكرون خوذة مغناطي�سية لعالج ورم الدماغ

ا�شتخييدم باحثييون من معهييد هيو�شيين ميثودي�شييت لاأع�شاب 
بالوليييات املتحييدة الأمريكية، خييوذة مغناطي�شييية لتقلي�ض ورم 

دماغ مري�ض، باأكرث من الثلث.
وميثييل هذا الأ�شلوب العاجي اجلديد الذي ن�رشت نتائجه يف جملة 
Frontiers in Oncology، ثييورة يف العاجييات غري اجلراحية 
ل�رشطان الدماغ. ومتت جتربة اخلوذة املغناطي�شية على مري�ض يبلغ 
من العمر 53 عاما، ويعاين من ورم اأرومي دبقي متكرر يف نهاية 
املرحليية، وهو �رشطان عدواين ونييادرا ما يحدث يف الدماغ واحلبل 
ال�شوكييي، حيث كان قد خ�شييع لعملية جراحية غري ناجحة وعاج 

اإ�شعاعي كيميائي وعاج جيني جتريبي.

 ونادرا ما يكون ت�شخي�ض الورم الأرومي الدبقي اإيجابيا، 
حيييث يبلييغ متو�شييط العميير املتوقع عاميين كحد 

اأق�شى، ومعدل البقاء على قيد احلياة بعد خم�ض 
�شنييوات هو 4 يف املائة فقييط، ومتيل العاجات 
احلالييية اإىل اأن تكون مرهقيية ج�شديا، ومن هنا 

تاأتي احلاجة اإىل خيارات اأحدث.
ومت تطوييير اجلهيياز مبدئيييا لا�شتخدام على 
الفئران، وقد ح�شل على موافقة اإدارة الغذاء 
والييدواء الأمريكية ل�شتخدامه على املري�ض 

املعنييي لأ�شبيياب اإن�شانية بعد تكييرار اإ�شابته 
بال�رشطان يف اأوت 2019.

وبداأ العاج يف اأفريييل 2020 وبعد ذلك بنحو 
36 يوما تقل�ييض الورم بن�شبة 31 باملائة، لكن 
تويف املري�ض ب�شبب اإ�شابة غري مرتبطة مبر�شه 

بعييد فرتة وجيزة. اخلييوذة املبتكرة عبارة عن جهاز 
ي�شتخييدم جمييال مغناطي�شيييا   ،"Oncommagnetic"
متذبذبييا لتعطيل نقل الإلكرتونييات، واجل�شيمات �شالبة 
القييوة يف اخلايييا  ال�شحنيية يف امليتوكوندريييا )مركييز 

الب�رشية(. وبهذا يتم قتل خايا الورم الرومي الدبقي، بينما 
تظل اخلايا ال�شليميية، لأن هذا ال�شطراب يحدث فقط يف وجود 

املركبات التي تنتجها اخلايا ال�رشطانية ح�رشيا.
�ص.ط
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"اجلريوات" 
لتحسني املناعة

اأخ�شائيييو  ين�شييح 
بتنيياول  التغذييية 

اخل�ييرشوات  بع�ييض 
والفواكه لتعزيز اجلهاز 

يف  خا�شيية  املناعييي 
الوبائية  الظييروف  ظل 
بيين  وميين  احلالييية، 
ذكر  املنتوجييات  هذه 
الكو�شيية  املخت�شييون 
اأو كمييا ت�شمى حمليا 
اأو  "اجلريييوات" 

"القرعة".
منخف�شة  الكو�شيية 

احلرارية  ال�شعييرات 
بالألييياف  وغنييية 

وحتتييوي  على ن�شبة 
مبا  املاء  عالية من 

ي�شاعد يف احلفاظ على 
�شا�شيية اله�شييم، وعلييى وزن �شحي 
للج�شم، بحيث ت�شتخدم ب�شكل 
الطييب  يف  �شائييع 

التقليييدي للوقاية من الأمرا�ض 
املختلفة اأو عاجها.

وحتتييوي الكو�شة على 
خ�شائ�ض ت�شاعد يف 
حت�شن مناعة ج�شم 
و�شحة  الإن�شييان 
ناهيييك  القلييب، 
تاأثريهييا  عيين 
تعزيز  يف  الفعال 
والقدرة  الروؤييية 
لها  الب�رشية، كما 
مفعييول يف اجلهاز 
واإزاليية  اله�شمييي 
ال�شمييوم ميين اجل�شييم، 
علييى  الق�شيياء  وكذلييك 
الإم�شاك بف�شل خمزونها اجليد 

من ال�شوائل.
خيرة بن ودان

  كـوم
 روبورتاج

اله�سمي  اجله��از  اأخ�سائي 
اإ�سماعيل  الدكتور  والكبد 

تريكي

طبيـب

�لن�صر تنقل �أ�صئلتكم �إىل �ملخت�صني 
ر��صلونا على �صفحة �لفاي�صبوك:
www.facebook.com/
Annasrnewspaper.dz

و ترقبونا كل �لإثنني

وُيظهيير عدد من الأ�شخا�ض  نفورا من التلقيح 
�شييد كورونييا، ول يتوانييون عيين التعبري عن 
هييذا الأمر مع الآخرين علييى و�شائل التوا�شل 
الجتماعييي، رغم اأن الأطبيياء يوؤكدون يف كل 
مييرة اأن التطعيييم هو احلل الأجنييع للخروج من 

الو�شعية الوبائية لأكرث حماية و طماأنينة.
وي�شييكك كثريون يف فعالييية اللقاح بناء على 
معتقييدات وهمية ت�شور لهييم اأن الفريو�ض لن 
ي�شيبهييم اأو اأنييه غييري موجود اأ�شييا وغريها 
ميين الأمور التييي اأخرجت العديد ميين الأطباء 
رافعييوا  حيييث  �شمتهييم،  عيين  واملخت�شيين 
عييرب من�شوراتهييم علييى �شبييكات التوا�شل 
الجتماعييي وعييرب خمتلييف املنابيير لت�شحيح 

املفاهيم وتو�شيحها علميا ولي�ض وهميا. 
ومن بيين هييوؤلء املخت�شن، الدكتييور حكيم 
اللييه املخت�ييض يف علييم الفريو�شييات  جيياب 
بالوليييات املتحدة الأمريكية، حيييث يوؤكد اأن 
فريو�ييض "كوفيد 19" �شي�شتميير يف النق�شام 
والتكاثر مبتغييريات جديدة على م�شتوى العامل 
وميين املمكن ظهور املزيد ميين املجموعات يف 
كل وقييت، وعليه فالتلقيح هييو ال�شبيل الأجنع 
لتجيياوز الأزميية والوفيات وحييالت الإ�شابة 
املعقييدة، كمييا اأن التدابييري الوقائييية �شتييازم 

الب�رشية اإىل اأجل غري معروف.

"اللقاحات الحالية فعالة"
واأ�شاف الدكتور جاب الله يف ات�شال بالن�رش، 
اأن اجلزائر ت�شهد على غرار دول العامل، تطوًرا 
فريو�شًيييا خمتلفا عمييا �شبق، متيييزه متغريات 
متعييددة ومنها الأكرث �شيوعا الآن وهو متغري 
"دلتا"، مربزا اأن اللقاحات احلالية فعالة وتعمل 
جيدا للحماية من الفريو�ض، لذلك يجب اإقبال 
املواطنيين على التطعيم ل�شمييان اأكرب حماية 
للجميييع ميين العييدوى ال�رشيعيية لل�شالت 

املتحورة.
وي�شييدد املخت�ض علييى اأهمييية احلر�ض على 
ال�شتمييرار يف ارتييداء الأقنعيية والكمامات 
لأن الأ�شابيييع املقبلة وفييق املتحدث، �شتكون 
حا�شمة بالن�شبة للجزائر وتنذر باحتمال بلوغ 
منطقيية اخلطر، فالو�شع يثييري بع�ض القلق ل 

�شيما يف ظل ما يحدث يف تون�ض.
ميين جهة اأخييرى، اأفاد الدكتور جيياب الله باأن 

عدم احرتام الإجييراءات الوقائية التي ت�شعها 
�شيظهيير  املخت�شيية،  والهيئييات  ال�شلطييات 
اإ�شابييات كثييرية بكورونييا وحييالت جديدة 
تتوا�شييل ب�شبب التجمعييات العائلية وهو ما 

يحدث حاليا.

"أفكار خاطئة تسوق عن 
اللقاح بوسائل التواصل"

ميين جهة اأخرى، عييرب الدكتور نوفييل اإبراهيم 
با�شم املخت�ض يف علم الأوبئة والطب الوقائي 

مب�شت�شفييى وهييران، عيين ا�شتيائه ميين بع�ض 
الأ�شخا�ييض الذين ي�شوقون اأفكارا خاطئة عن 
اللقيياح عرب �شبييكات التوا�شييل الجتماعي، 
ويتبنييون نظرية املوؤامييرة لتنفري املواطنن من 
الإقبال على احلمات التي تنظمها ال�شلطات 
العمومييية ل�شالييح ال�شعب من اأجييل احلماية 
ميين تفاقييم العييدوى و�شقييوط اأرواح ميكيين 
اإنقاذها بف�شل هييذه التلقيحات، مربرا موقفه 
ب�ييرشح علمي وموجها نييداءا لهوؤلء باأنهم يف 
حال ان�شيياق النا�ييض وراء "ترهاتهييم" وماتوا 

ف�شيتحملون هم وزرهم.
ييل الدكتور نوفل يف فيديييو خا�ض بثه  وف�شّ
عرب �شفحته على موقع التوا�شل "في�شبوك"، 
يف الفئييات املجتمعية التييي ل يجب تلقيحها، 
ومنهييا الأ�شخا�ييض الذييين كانييوا م�شابيين 
بكورونييا وتعافييوا منذ اأقل من ثاثيية اأ�شهر، 
فهييوؤلء مناعتهييم قوية بف�شييل العاج الذي 
تلقييوه اأثناء فييرتة الإ�شابة وعليهييم النتظار 
لتجيياوز ثاثة اأ�شهر اأو حتييى الو�شول ل�شتة 
اأ�شهر من اأجل اأخذ التلقيح، اإ�شافة اإىل مر�شى 
احل�شا�شييية الذييين يتناولون اأدوييية م�شادات 
اللتهاب ال�شيرتوييدي "الكوتيكوييد"، وكذا 
الذييين تعر�شوا للتهابات اأخييرى كالزكام اأو 
احلمى وغريها اإذ عليهم النتظار حتى التماثل 

لل�شفاء ثم التوجه للتلقيح. 
و�رشح املتحييدث باأن التلقيح هييو اإدخال مواد 
متكونيية ميين عوامييل معدييية ميين بكترييا 
وفريو�شات للج�شم كي يتعرف عليها وي�شكل 
�شدهييا اأج�شاما م�شادة ا�شتعييدادا ملواجهة اأي 
عامييل معد قد يهاجم املناعيية، مربزا اأن اجل�شم 
يف احلاليية العادية قد ياأخييذ وقتا للتعرف على 
العوامييل املعدية التي تلييج اإىل خاياه ثم يبداأ 
يف مهاجمتهييا، اأمييا باللقاح يتييم تكوين تلك 
املعرفيية م�شبقييا لتفادي ت�شييييع الوقت ورمبا 

"تغّول" الفريو�ض قبل ال�شتعداد للمهاجمة.
وهنا مكمن اأهمية التلقيح وفق الدكتور نوفل، 
الذي اأ�شاف اأنه بالن�شبة للقاحات �شد كورونا 
املتاحة حاليييا على امل�شتييوى العاملي، توجد 5 
اأنييواع مبنية على اأ�شا�ييض الناقات الغدية، و 
كذلك املبنية على احلم�ييض النووي الر�شول، 

اأمييا النييوع الثالث فهييي اللقاحييات املبنية 
على الروابط الربوتينية والفئة الرابعة 

اللقاحييات التييي اأ�شا�شهييا الفريو�شييات غري 
الن�شطة بينما متثل املجموعة الأخرية اللقاحات 
املبنية على الفريو�شات املوهنة بحيث مازالت 

قيد الدرا�شة قبل اإتاحتها يف ال�شوق.
واأكد الدكتور نوفل اأن اللقاحات املوجودة يف 
اجلزائيير مبنية علييى اأ�شا�ض الناقييات الغدية 
بالن�شبيية لييي "�شبوتينييك" و اأ�شرتازينيكا" و 
على الفريو�شييات غري الن�شطة يف "�شينوفاك 
و�شينوفييارم"، حيث تعد فعاليتهييا و جناعتها 
عالييية جييدا وقييد ت�شييل اإىل 90 باملائيية اأو 
تتجاوزهييا عنييد بع�ييض احلييالت، حيييث اأن 
اأعرا�شها خفيفة وعادية ح�شب ما متت معاينته 
ميدانيا مثلما اأو�شح، وتتمثل يف حمى خفيفة، 
�شييداع، وهيين وتعييب واأمل يف مو�شع احلقن 

وتدوم يومن على الأكرث.
و حتمييي اللقاحييات يف حييوايل 90 باملائة من 
احلييالت، ميين الأعرا�ييض املعقييدة لفريو�ييض 
كورونييا كما حتمي من الدخييول للم�شت�شفى 
وحتييى الو�شييول لاإنعا�ض، وبف�شييل املناعة 
التييي يكت�شبها اجل�شم بعد التطعيم، لن تكون 
اأعرا�ض الإ�شابة باملتحورات اجلديدة لكورونا 

خطرية على اجل�شم بل ميكن جتاوزها.   

يمكن تطعيم الحامل في 
هذه الحاالت

كمييا تقول الدكتورة منيياد �شعاد املخت�شة يف 
الأمرا�ض املعدية، اإن الباحثن ل يجدون مانعا 
يف تلقيح احلوامل و املر�شعييات اإذا ا�شتدعت 
ال�رشورة ذلك، لييو كانت املراأة معر�شة خلطر 
الإ�شابة بفريو�ييض "كوفيد 19" ب�شفة كبرية 
ال�شحييي.  القطيياع  امل�شتخدمييات يف  مثييل 
وت�شييري البيانات املتاحة عييرب املوقع الر�شمي 
ملنظميية ال�شحة العاملييية، اإىل اأنه ميكن تطعيم 
احلوامل بلقاح كورونا الذي يحتوي على مادة 
م�شاعدة ميين ال�شائع ا�شتخدامها يف كثري من 

اللقاحات الأخرى التي لها 
موا�شفييات اأمان ُمثبتة 

حتييى 

بالن�شبة للحوامل مثل تلك امل�شادة لاإلتهاب، 
وهذا يف انتظار املزيد من الأبحاث والدرا�شات 
يف هذا ال�شيياأن، كما ل تو�شي املنظمة بتاأخري 
احلمل اأو النظر يف اإجها�شه ب�شبب التطعيم.  

ويف هذا ال�شدد، قالت الدكتورة زرقي اأ�شماء 
املخت�شة يف التوليد واأمرا�ض الن�شاء، اأنه ميكن 
للمراأة تلقي التلقيح بعد ثاثة اأ�شهر و ن�شف 
من احلمل، وهذا ح�شب ما هو مطبق حاليا عرب 
العييامل، م�شيفة يف ردها علييى اأ�شئلة الن�رش، 
اأنهييا ت�شتقبل علييى م�شتييوى عيادتها بع�ض 
احلالت للحوامل امل�شابات بالفريو�ض وتظهر 
عليهن الأعرا�ض وهذا للت�شاوؤل عن و�شعهن 
ال�شحييي، ولكيين مبجييرد اأن تتييم توعيتهيين 
وتوجيههن للم�شالح املخت�شة من اأجل اإجراء 
التحاليل والتكفل بها، ترف�ض بع�شهن ب�شدة 
ول ترجعيين ملتابعيية احلمل، والأدهييى والأمر 
اأن بع�ض الن�شاء مازليين يعتربن كورونا مثل 
نزلة بييرد اأو زكام فتمر دون اخل�شوع للعاج 
احلقيقي خا�شة واأن ال�شالت املتحورة اأخطر 

من الفريو�ض الأول.                        
                         خ.ب

فيتامين

جراح الأ�سنان 
الدكتور بوفا�ص 

فوزي

  روبورتاج: خرية بن ودان 

تلقيت جرعة لقاح �صد كورونا 
وبعدها �صمعت �أنه ل يمكن نزع 

�صر�صي �لتي توؤلمني ب�صبب عدم 
تو�فق حقنة �لتخدير مع �للقاح، 

هل هذ� �صحيح؟

يتييداول البع�ييض هييذه املعلوميية، لكيين 
ل توجييد عاقيية بيين التلقيييح والتخدير 
املو�شعييي ول توجد اأي اإ�شييارة لهذا من 
طييرف املنظمة العاملية لل�شحيية اأو خمابر 
اللقاح، وعليه ميكنك نزع ال�رش�ض وزيارة 

طبيب الأ�شنان ب�شكل عادي.

�أنا �صيدة �أ�صبحت �أعاني موؤخر� من 
�لتهاب متو��صل على م�صتوى �للثة، 
فهل هذ� موؤ�صر على وجود فيرو�س 

كورونا في فمي؟

عمومييا، الأ�شخا�ييض الذييين لديهييم لثيية 
مري�شيية معر�شييون للعييدوى اأكييرث من 
غريهم. والعدوى عن طريييق الفم اأ�شعب 
ميين غريهييا لأنييه يف وجييود جيييوب بن 
الأ�شنييان واللثيية ينتقييل الفريو�ييض للدم 
وي�شيييب كل اجل�شييم. هنيياك اأي�شا عاقة 
بن حالة الفم واملناعة وعدوى الفريو�شات 
ومنهييا كورونا، لأن املناعيية اجليدة مقرتنة 
عموما بالأكل ال�شليييم واحلالة اجليدة للفم 
واللثيية، ومن املفرو�ييض اأن يلجاأ ال�شخ�ض 
الييذي يعاين التهابات لإجييراء حتليل "بي. 
�شييي.اآر" للك�شييف عيين وجييود فريو�ض 
كورونا من عدمييه وهذا قبل بداية العاج 

من التهاب اللثة.          
  خيرة بن ودان 

طب نيوز

�أكدو� فعاليته و �نتقدو� ن�صر معلومات غري �صحيحة 

أطباء وباحثون في مواجهة حمالت التخويف من اللقاح
�أن  �للقاحات �لم�صادة لكورونا، في حين يوؤكد �لمخت�صون  �أخذ  ما يز�ل �لعديد من �لمو�طنين غير مبالين بخطورة �لو�صعية �لوبائية، بحيث ل يلتزمون بالإجر�ء�ت �لوقائية ويمتنعون عن 
خالل  من  لل�صائعات  �لت�صدي  منهم  عدد  قّرر  بحيث  بخ�صو�صه،  خاطئة  لمعلومات  يروجون  من  ور�ء  �لن�صياق  وعدم  �لتطعيم  �أهمية  على  وي�صددون  حا�صمين  �صيكونان  �لقادمين  �لأ�صبوعين 

ح�صاباتهم على و�صائل �لتو��صل �لجتماعي.

 تحت

 المنظار

�أنا �صابة كنت �أتابع �لطبيب من �أجل 
تقويم �أ�صناني، و�ليوم توقفت عن 

ذلك خوفا من نقل فيرو�س كورونا. 
هل ما قمت به �صحيح؟ 

اأطباء الأ�شنان مطالبون حتى قبل كورونا 
باأخييذ الحتياطات الازميية لتفادي نقل 
الأمرا�ض والفريو�شييات، وهي  عييدوى 
التدابري التي متت م�شاعفتها مع "كوفيد 
19"، فاأنا �شخ�شيا اأ�شبحت اأقي�ض درجة 
حرارة الزبون فهي موؤ�رش مهم، واأفح�ض 
اإذا كانييت عنييده اأعرا�ض واأطييرح عليه 
اأ�شئلة قبل بداية عاج الأ�شنان، ومن هنا 
اإذا لحظت مثل هذه التدابري عند طبيبك 
والتباعييد  الكماميية  للب�ييض  بالإ�شافيية 

والتعقيم، فاباأ�ض تابعي تقومي اأ�شنانك.

اأدارت الندوة: خيرة بن ودان
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وبا�رش رفاق حمرز حت�ضرياتهم مع 
فرقهم منذ عدة اأيام، بعد العودة من 
العطل��ة ال�ضيفي��ة، اإذ يعمل اجلميع 
اأ�ضا�ضية مع  عل��ى خط��ف مكان��ة 
انطالق املو�ضم اجلديد، حتى يت�ضنى 
له��م التواجد مع اخل�رش مع انطالق 
غم��ار ت�ضفيات املوندي��ال، �ضيما 

املنا�ض��ب  عل��ى  املناف�ض��ة  واأن 
�ضتبل��غ اأ�ضده��ا، يف ظل وفرة 

اخلي��ارات، ورغب��ة اجلمي��ع 
يف ع��دم ت�ضيي��ع املواعي��د 

املرتقب��ة، بداية بنهائيات كاأ�س 
اإفريقيا ل��الأمم، املقررة الكامريون 

وت�ضفيات مونديال قطر.
يف  الأوروبي��ة  املالع��ب  وت�ضه��د 
الفرتة احلالي��ة تاألقا كبريا للعنا�رش 

الوطنية، التي كانت اأم�س الأول، 
اأه��داف  �ضت��ة  ت�ضجي��ل  وراء 

كاملة لفرقه��ا، بداية بالقائد 
ريا���س حم��رز، ال��ذي ق��اد 

فريق��ه للفوز عل��ى بارن�ضلي 
وديا برباعية دون رد.

و�ض��ارك جن��م مان�ض�ض��رت �ضيت��ي 
اأ�ضا�ضيا، و�ضه��دت الدقيقة 23 من 
عمر املباراة، قيامه ب�ضناعة الهدف 
يوا�ض��ل  اأن  قب��ل  لفريق��ه،  الأول 
فريق��ه  ه��دف  التوه��ج، وي�ضج��ل 
الثالث يف املباراة بالدقيقة 34، بعد 
ت�ضدي��دة على الطائر، اإثر متريرة من 

زميله بنجامني ميندي.
ويعد ه��ذا ثاين هدف ي�ضجله حمرز 
يف ف��رتة الإعداد للمو�ض��م اجلديد، 
بع��د هدف��ه اجلمي��ل م��ن خمالف��ة 
مبا���رشة، خالل النت�ض��ار بهدفني 

دون رد على بري�ضتون.
م��ن جهته، ق��اد املوهب��ة اآدم ونا�س 
فريق��ه الإيط��ايل ناب��ويل، لتحقيق 
ف��وز عري�س عل��ى باي��رن ميونخ 
الأمل��اين، بنتيج��ة 3-0 يف املب��اراة 

الودية ا�ضتعدادا للمو�ضم اجلديد.
و�ض��ارك ونا�س بدي��ال يف الدقيقة 

69، لينج��ح يف �ضناعة 

الأول والث��اين،  الهدف��ني 
والذين �ضجلهما الدويل 

فيكت��ور  النيج��ريي 
اأو�ضيمني.

وعل��ى الرغم من 

امللف��ت،  التاأل��ق 
يف  ونا���س  ف�ض��ل 

بع��د  اللق��اء،  اإكم��ال 
تعر�ض��ه لإ�ضاب��ة على 

اإث��ر  الكاح��ل،  م�ضت��وى 
تدخ��ل قوي من املداف��ع الأمريكي 

كري�س ريت�ضاردز.
وحظي ونا�س، رغم م�ضاركته لفرتة 
ق�ض��رية يف ودي��ة باي��رن ميونيخ، 
باإ�ض��ادة وا�ضع��ة من قب��ل و�ضائل 
الت��ي و�ضفته  الإيطالية،  الإع��الم 
بنج��م ال�ض��وط الث��اين، وتوقع��ت 
اأن يك��رر توهج��ه م��ع ناب��ويل يف 
املو�ض��م القادم، تزامنا م��ع ما قدمه 
املو�ضم املا�ضي مع نادي كروتوين، 
و�ضددت و�ضائل الإعالم الإيطالية، 
عل��ى اأن اجلن��اح اجلزائ��ري الطائ��ر 
اأ�ضبح يلعب بثقة اأك��ر، مقارنة مبا 

كان يقدم��ه مع نابويل يف 
فرتة �ضابقة.

باملقابل، وا�ضل اإ�ضالم 
عرو�ضه  �ضليم��اين 
املبه��رة م��ع ناديه 

من  والتي  لي��ون، 
�ضاأنها اأن جتر مدربه 
الإبقاء  الهولندي على 
عل��ى خدمات��ه، خا�ض��ة 
واأنه اأثبت باأنه املهاجم رقم 
واحد يف �ضفوف »لوال« خالل فرتة 
ال�ضتع��دادات، بعد اأن رفع ر�ضيده 

من الأهداف اإىل اأربعة.
واأم�ض��ى لع��ب �ضب��اب بل��وزداد 
الأ�ضب��ق اأم���س الأول، هدفا جديدا، 
خالل خ�ضارة فريقه ليون الفرن�ضي، 
املثرية اأمام بورتو الرتغايل بنتيجة 

.5-3
املب��اراة التي كانت مليئة بالأهداف، 
و�ضهدت دخ��ول �ضليماين كبديل، 
وت�ضجيل��ه له��دف فريق��ه الثال��ث 

بالدقيقة 81.
وياأت��ي ه��ذا الهدف اجلمي��ل ليوؤكد 

يعي�ضه��ا  الت��ي  الرائع��ة  احلال��ة 
الإع��داد  ف��رتة  خ��الل  �ضليم��اين، 
للمو�ضم اجلدي��د، اإذ �ضجل 4 اأهداف 

يف 4 مباريات خا�ضها حتى الآن.
اأم��ا �ضعيد ب��ن رحمة جن��م وي�ضت 
هام الإجنليزي، ف�ضجل هدف فريقه 
الوحي��د يف الف��وز عل��ى فريق��ه 
ال�ضابق برينتفورد بنتيجة 0-1.

م��ن   66 الدقيق��ة  و�ضه��دت 
عم��ر املب��اراة، ت�ضجي��ل بن 
رحم��ة له��دف وي�ض��ت هام 
�ضاروخي��ة  ت�ضويب��ة  م��ن 
رائع��ة �ضكنت �ضباك برينتفورد، 
ويع��د هذا ث��اين هدف ل��ن رحمة 
يف الف��رتة التح�ضريي��ة، بعدما زار 
�ضباك �ضيلتك ال�ضكتلندي، خالل 

انت�ضار فريقه 2-6.
جدير بالذكر، اأن لعب تفينتي 
رامي  الهولندي،  اأن�ضخي��دة 
زوروق��ي �ضجل ه��و الآخر 
الآن يف  اأه��داف حل��د  اأربع��ة 
ال�ضتعدادات، رغم مركزه  فرتة 
فيم��ا  دفاع��ي،  مي��دان  كو�ض��ط 
يق��ود اأندي ديل��ور ناديه مونبوليي 
لالنت�ضارات، بف�ض��ل اأدائه القوي 

يف امليدان.
اأم��ا عي�ضى ماندي، فلم يكن بحاجة 
اإىل وق��ت كث��ري ل�ضم��ان مكان��ة 
اأ�ضا�ضي��ة مع بط��ل »اليوروبا ليغ«، 
رغم املناف�ضة ال�رش�ضة يف من�ضبه، 
فيم��ا اأراح يو�ض��ف عط��ال اجلميع 
با�ضتعادت��ه لكامل اإمكانياته، عقب 
تخل�ضه التام من �ضبح الإ�ضابات، 
ليبقى رامي ب��ن �ضبعيني الوحيد 
ال��ذي يثري قل��ق الناخب الوطني، 
بعد اإ�ضابته الأخرية، ولو اأن ناديه 
اأكد عودته لأج��واء املناف�ضة مع 
»البوند�ضليغ��ا«، عن��د  افتت��اح 

مقابلة البايرن.
�سمير. ك 

خطف �لأ�سو�ء مع نابويل رغم �سغر �سنه

املوهبة زدادكة قد يجرب بلما�سي على 
متابعته !

�سهــدت �لفــرة �لإعد�ديــة للمو�ســم �جلديــد، تاألقا لفتــا ملجموعة مــن �لالعبن �جلز�ئريــن يف �ملالعب 
�لأوروبيــة، مثلما كان �حلال مــع �لالعب �ل�ساب لنــادي نابويل �لإيطايل كرمي زد�دكــة، �لذي بات حديث 
حمبي �خل�سر، بعد مردوده �لر�ئع يف ودية بايرن ميونيخ �لأخرية، �إذ خطف �لأ�سو�ء على كل �مل�ستويات، 
ممــا قد يدفع �لناخب �لوطنــي جمال بلما�سي ملتابعته م�ستقبال، خا�ســة و�أن �ملغرب �ساحب 21 ربيعا، 

قد ح�سم م�ستقبله �لدويل منذ فرة من خالل �إعالنه �للعب للخ�سر.
و�عتمد مدرب نادي نابــويل �جلديد لوت�سيانو �سباليتي على �لالعب ذو �لأ�سول �جلز�ئرية، خالل 

�لتح�سرييــة �لتــي خا�سها �لفريــق تباعا �أمــام كل من با�ســا �أنونيا وبــرو فري��سايل و�أخــري� بايرن �ملباريــات 
نيــخ  �لأملــاين، حيث قــدم زد�دكة م�ستويات طيبة يف هذه �ملو�جهات �لوديــة، مما جعله مر�سحا للعب دوري ميو

حموري، يف ت�سكيلة نادي �جلنوب �لإيطايل يف �ملو�سم �ملقبل.
ولعــب زد�دكــة �أم�س �لأول، �أزيد من 70 دقيقة يف ودية بايرن ميونيــخ، �أين وظفه �ملدرب يف �لرو�ق �لأي�سر، رغم من�سبه 
�لأ�سلي كمد�فع �أمين، وقدم �ساحب 21 ربيعا ملحات جيدة، خا�سة و�أنه وقف مناف�سا عنيد� للدويل �لفرن�سي بافار، وهو 
مــا من �ساأنه �أن يجرب �سباليتي على �لحتفاظ بخدماته، كونــه بحاجة ما�سة لالعب مبو��سفاته، وميتاز زد�دكة بقدرته 
على �للعب يف عدة مر�كز يف خطوط �لدفاع و�لو�سط و�لهجوم، مما جعل �ل�سحافة �لإيطالية، تطلق عليه لقب »�جلوكر«.

وبــد�أ زد�دكة �لذي قد يجد نف�سه �سمن قائمة بلما�سي �ملو�سعــة م�ستقبال، م�سريته �لكروية يف فرن�سا، وحتديد� مع نادي 
�ل�سنية لنادي  �لفئات  ني�س �لذي حمل قمي�سه ل10 �أعو�م قبل �أن يغادره يف عام 2018، وتاألق �لالعب �جلز�ئري مع فرق 

�جلنوب �لفرن�سي، غري �أنه مل ي�سبق له متثيل منتخبات فرن�سا يف �أي منا�سبة.
وعانــى �ملوهبــة �جلز�ئرية �لذي يفتخر دوما باأ�سوله عــرب من�سات �لتو��سل �لجتماعي، طــو�ل �ل�سنو�ت �لأخرية من لعنة 
�لإ�سابــات، وهو مــا منعه من �إثبات وجوده مع نابــويل، �إذ �أعري �ملو�سم �ملا�سي لنادي �لدرجة �لثالثــة كافيزي، غري �أنه تعر�س 

لإ�سابة على م�ستوى ركبته منعته من �للعب بانتظام.
و�ن�ســم زميــل ونا�ــس وغالم لنابــويل �لإيطايل عــام 2018، يف �سفقــة ح�سل منهــا ني�س �لفرن�ســي على مبلغ 

 1 0 �ألــف �أورو، ومــن �ملتوقــع �أن ت�سهــد �لقيمــة �لت�سويقيــة لزد�دكــة �رتفاعــا قيا�سيــا يف بور�ســة »تر�ن�سفري 0
ماركت«، خالل �لفرة �ملقبلة، خا�سة و�أنه �أ�سبح لعبا مهما يف نادي نابويل، يف �نتظار �لتاأكيد مع �نطالق 
�سمير. ك »�لكالت�سيو«.       

�لرهان على قائد �خل�سر يف نهائي "�لدرع �خلريية"

ر�سائل حتذير وحتّد من حمرز 
لغريليت�ش 

اأك��دت ال�ضحاف��ة الجنليزي��ة، باأن م��ا يقدمه 
ريا���س حم��رز حاليا م��ع نادي��ه مان�ضي�ضرت 

�ضيت��ي، يع��د مبثاب��ة ر�ضال��ة حتذي��ر وحتد 
وا�ضحة للدويل الإجنليزي جاك غريلي�س، 

املر�ضح لالنتقال اإىل ال�ضيتي خالل الأيام 
القليل��ة املقبل��ة، مببلغ قيا�ض��ي يقارب 

100 مليون جنيه اإ�ضرتليني.
واأ�ض��ارت عدي��د املناب��ر الإعالمية، 

ب��اأن قائ��د اخل�رش غري م�ضتع��د للتخلي 
ع��ن مرك��زه الأ�ضا�ضي ل�ضال��ح امل�ضتقدم 

اجلديد، حتى واإن كان الأخري �ضيزيد من �ضدة 
املناف�ضة، يف ت�ضكيل��ة بطل الدوري الجنليزي 

املمتاز.
وقال��ت �ضحيفة »مان�ض�ضرت اإيفنين��غ نيوز«، اإن امل�ضتوي��ات والأرقام التي 
قدمه��ا و�ضجلها حمرز تن�ضفه من الناحية الفني��ة، وتدعم موقف ا�ضتمرار 
لعبه اأ�ضا�ضيا، كما اأنها تعقد من جانب اآخر خيارات املدرب بيب غوارديول، 
املطال��ب باإيجاد مكان �ضم��ن الت�ضكي��ل الأ�ضا�ضي لغريلي���س، خا�ضة اأن 

الأموال التي �ضت�رشف ل�ضمه، لي�ضت من اأجل اإبقائه يف الحتياط.
وتابعت نف�س ال�ضحيف��ة، اأن غريلي�س لن يلعب 
يف اجله��ة اليمن��ى الت��ي يلعب فيه��ا حمرز، 
لأنه متعود على اللع��ب يف اجلهة الي�رشى 
وخل��ف املهاجم��ني، لكن وج��وده �ضمن 
الت�ضكي��ل الأ�ضا�ض��ي، �ضي�ضع حمرز 
يف مناف�ض��ة �رش�ضة م��ع �ضتريليغ 
وبرن��اردو �ضيلفا وفيل فودين، لأن 
هذا الثالث��ي تعود عل��ى اللعب يف 
اجله��ة اليمن��ى ومت توظيف��ه يف عدة 
مراك��ز، على عك�س حم��رز الذي لعب 

اأغلب مبارياته يف مركزه املعتاد.
ويعول غوارديول ب�ضكل كبري على حمرز، 
حل�ضد اأول األقاب املو�ضم اجلديد، عندما يواجه 
ي��وم ال�ضب��ت 7 اأوت، نادي لي�ضرت �ضيت��ي يف نهائي كاأ�س الدرع 
اخلريي��ة، خا�ضة اأن التقني الإ�ضباين اع��رتف باأنه �ضيخو�س املباراة بالعبي 
ال�ض��ف الث��اين املدعومني مبح��رز وفرناندينيو، يف ظل تاأخ��ر التحاق جنوم 

الفريق بالتح�ضريات، ب�ضبب م�ضاركتهم يف »اليورو« و«كوبا اأمريكا«.
�سمير. ك

قبل �سهر عن موعد �نطالق �لت�سفيات �ملونديالية

 جنوم اخلضر تتوّهج 
يف فرتة اإلعداد 

تو��سل �لعنا�سر �لوطنية �لبعث بر�سائل �لطماأنينة �إلى �لناخب �لوطني، قبيل �سهر و�حد من �نطالق �لت�سفيات 
�لمونديالية، في ظل �لعرو�س �لر�ئعة �لتي تب�سم عليها مع فرقها في �لفترة �لتح�سيرية، وهو ما يكون قد �أر�ح �لم�سوؤول 

�لأول على �لعار�سة �لفنية للخ�سر، خا�سة و�أنه عبر خالل �آخر �إطاللة �إعالمية له عن تخوفاته من مبار�تي جيبوتي 
وبوركينافا�سو، كونهما يتز�منان مع بد�ية �لمو�سم �لكروي �لجديد، وفي تلك �لفترة ل يدري بلما�سي مدى جاهزية 

عنا�سره، �لمطالبة بح�سد �لنقاط كاملة، من �أجل تعزيز حظوظها في �لعبور للدور �لأخير.

قائمة �ملهتمن بخدماته يف �ت�ساع

رئي�ش �سامبدوريا يوظف 
»عالقاته« خلطف ونا�ش

يتو�جــد مــدرب نادي نابــويل يف حرية مــن �أمره بخ�سو�ــس �آدم ونا�ــس، خا�سة و�أن 

�لأخــري �أخلــط ح�ساباته، بعد �أد�ئه �لر�قــي يف �لوديات �لأخرية، وهــو ما قد يدفع 

�سباليتــي لالحتفــاظ بخدماته، وقطــع �لطريــق �أمام �لأنديــة �لإيطاليــة �لكثرية 

�لر�غبة يف �سمه، يف ظل �قتناعها مبوؤهالته �لكبرية، خا�سة مع �لثقة �لتي �كت�سبها.

ويو��سل نادي �سامبدوريا م�ساعيه �حلثيثة، من �أجل �سم ونا�س خالل �سوق �لنتقالت 

�ل�سيفية، رغم �ملناف�ســة �ل�سديدة على جنم فريق نابويل �لإيطايل من طرف �لعديد 

مــن �أندية �لدوري �لإيطــايل، مما عقد مهمة ح�سم م�ستقبل لعــب �خل�سر، بالبقاء �أو 

�لرحيل عن نادي �جلنوب �لإيطايل.

و�أكــد موقع »كلوب دوريا 46« �لإيطايل، و�ملخت�ــس يف متابعة �أخبار نادي �سامبدوريا، يف 

تقرير لــه �أن ونا�س، هــو �لالعب �ملنا�سب للنــادي، وخطة �ملدرب روبرتــو د�فريز�، �لتي 

تعتمــد بالأ�سا�س على لعبي �لأجنحة، وهي خطة تنا�سب ونا�س �لذي ُيعد مركز �جلناح 

�لأميــن �ملف�سل بالن�سبة له، حتى و�إن كان �لناخــب �لوطني جمال بلما�سي، قد وظفه يف 
�آخر ترب�س يف �لرو�ق �لأي�سر.

وير�قــب نــادي �سامبدوريــا تطــور و�سعيــة ونا�س، �أمــال يف �لفــوز ب�سفقتــه، معتمد� على 

�لعالقــة �لقويــة �لتــي تربــط رئي�ــس نابــويل دو لورنتي�ــس برئي�ــس �سامبدوريــا ما�سيمو 

فرييــرو، رغم ��ستد�د �ملناف�ســة على �لالعب، يف ظل وجود قائمة طويلة من �ملهتمن، مثل 

�أودينيزي وتورينو ومونز� وفيورنتينا و�أوملبيك مر�سيليا.

وقالــت م�ســادر �إعالميــة �إيطاليــة موؤخــر�، �إن �إد�رة نــادي نابويل رفعــت مطالبهــا �ملالية، 

بخ�سو�ــس ونا�ــس �إىل 20 مليــون �أورو، بعــد �أن كانــت حــددت �سعــره يف وقــت �سابــق ب12 

مــع  عقــده  يف  فقــط  و�حــد  عــام  تبقــي  رغــم  �أورو،  مليــون 
نــادي 

�جلنــوب �لإيطــايل، �لذي �سمــه من نادي بــوردو �لفرن�سي 

�سيف عام 2017 بحو�يل 12 مليون �أورو.

ويو��سل ونا�ــس، حت�سري�ته مع نــادي نابويل ب�سكل 

عــن  يتحــدث  مل  �إذ  هادئــة،  �أجــو�ء  ويف  عــادي 

يــرد علــى �لهتمــام بخدماتــه  م�ستقبلــه ومل 

يف  لــه  �ســور  بن�ســر  مكتفيــا  علنــي،  ب�ســكل 

تدريبــات نابــويل ب�ســكل دوري، يبــدو فيها 
وهو يف غاية �ل�سعادة.

ورغم خروجه متاأثر� بالإ�سابة �أمام بايرن 

ميونيخ، �إل �أن جنم �خل�سر بد� غري متاأثر 

مــن �لناحيــة �لنف�سيــة، بعــد �أن �حتفــل 

باأد�ئــه �لر�قــي بتغريــدة علــى ح�سابــه 

�لر�سمــي يف مو�قع �لتو��ســل �لجتماعي 

»�أن�ستغــر�م«، حيــث ن�ســر �ســور �حتفاله 

بالهدفــن �للذين �سنعهمــا، وكتب: »و�ن 

تو ثري فيفا نابويل«، يف ��ستن�ساخ لل�سعار 

�ملنتخــب  لأن�ســار  �ل�سهــري  �لت�سجيعــي 

�لوطني: »و�ن تو ثري فيفا ل جلريي«.

�سمير. ك



�لإثــنــيـــــن 2 �أوت 2021م 
1442هـ �حلـــــــــجـــــة  ذو   23 ريــاضــة15 l

يف  �صيناريو حبكته �ل�صدفة

�سبــاق »الهدافـيــن« مناف�سة م�ستن�سخة 
من �سراع اللقب 

�أخذ �ل�صباق على لقب �لبطولة م�صهد� مغاير� في �آخر منعرجاته، ولو �أن �لالفت لالنتباه �أن معطيات معادلة �لتتويج، �أ�صقطت 
تتو�جد  �أندية  من  لعبين  بين  متو��صال  يبقى  �لالئحة،  ت�صدر  على  �لتناف�س  لأن  �لهد�ف،  لقب  على  �أوتوماتكية  ب�صورة 
ر�ية  �صتحمل  �لتي  �لفرق،  �أحد  من  لعبا  يكون  �أن  جد�  �لمحتمل  من  �لمو�صم  هد�ف  باأن  يعني  مما  »�لبوديوم«،  فوق  حاليا 
تمثيل �لكرة �لجز�ئرية على �ل�صعيد �لإفريقي �لمو�صم �لقادم، �إل �إذ� حدث �أمر »��صتثنائي«، على �عتبار �أن دخول �لعديد 
من �لأندية في �أجو�ء �لعطلة مبكر�، و��صت�صالم �لبع�س �لآخر لأمر �ل�صقوط، كفيل بف�صح �لمجال لت�صجيل بع�س �لنتائج 

�لثقيلة، في �للقاء�ت �لمتبقية.

التناف���س على لقب ه��داف البطولة، �سار 
بنف�س اإيقاع �سباق الأندية نحو من�سة 

التتويج، رغم اأن املرتبع حاليا على 
عر�س �سدارة الالئحة مهاجم 

ب��الل  ال�س��اورة  �سبيب��ة 
م�سع��ودي، حاف��ظ على 

مركزه منذ اجلولة ال�ساد�سة، 
وغياب��ه عن الفري��ق يف الكثري 

م��ن املباري��ات يف الن�س��ف الثاين 
م��ن املو�سم ب�سب��ب الإ�ساب��ة، مل يكن 

كافيا لإزاحته من على راأ�س القائمة، وذلك 
بف�س��ل ما حقق��ه يف مرحل��ة الذهاب، 

عل��ى اعتبار اأن��ه كان قد �سجل يف 
تلك الف��رتة 13 هدف��ا، ولو اأن 

ابن �سور الغ��زلن كان قد 
ب�س��م على دخ��ول قوي 

يف مرحلة الإياب، بتوقيعه 
ثنائي��ة يف مرمى اأوملبي املدية، 

ثم رباعية يف �سباك �رسيع غيليزان، 
الأمر الذي كان ير�سحه للتغريد خارج 

ال���رسب، بالنظ��ر اإىل »فعاليت��ه« الكبرية، 
اإل اأن الإ�ساب��ة الت��ي تعر�س لها حالت 

دون حتقيقه ه��ذا املبتغى، فغاب عن 
»ن�سور اجلنوب« منذ اجلولة 23، 

وعودته كان��ت يف اآخر لقاء 
يف��وت  مل  اإذ  بب�سك��رة، 
الفر�س��ة، و�سج��ل هدف 

لريف��ع  لفريق��ه،  النت�س��ار 
ر�سيده ال�سخ�سي اإىل 20 هدفا، 
يف 20 مباراة كان قد �سارك فيها.

تراج��ع م��ردود مهاج��م �سبيب��ة ال�ساورة 
م�سع��ودي، تزام��ن مع دخ��ول ه��داف وفاق 

�سطي��ف ال�س��اب عم��ورة يف فرتة ف��راغ، وكاأن 
الو�سعي��ة ال�سعب��ة التي م��ر بها فريق��ه األقت 
بظالله��ا عل��ى اآدائ��ه، بدلي��ل اأن عم��ورة �سام 
ع��ن التهدي��ف يف اأغلب لقاءات مرحل��ة العودة، 
وح�س��اده ال�سخ�س��ي يف الن�س��ف الث��اين من 

امل�س��وار انح�رس يف 4 اأه��داف، بثنائية يف مرمى 
احتاد بلعبا�س، ولو اأن رحيل غ�سة من الوفاق اإىل 
تركي��ا اأثر كثريا على م��ردود عمورة، الذي 
اأ�سب��ح �سبه مع��زول، ومل يع��د يتلقى 
و«�سيناريو«  امليليمرتية،  التمريرات 
بالأل��وان  ل��ه  الأول  الظه��ور 
منتخ��ب  م��ع  الوطني��ة 
اآخ��ر  كان  املحلي��ن، 
حمط��ة عان��ق فيها 
عمورة ال�سباك، 
يف  برباعي��ة 
ليبرييا،  مرم��ى 
اأن��ه  اعتب��ار  عل��ى 
يف  ال�سي��ام  وا�س��ل 
�سطي��ف،  وف��اق  فريق��ه 
ليتوقف ع��داده ال�سخ�سي عند 

13 هدفا.
بامل��وازاة مع ذل��ك، فاإن 
القوي��ة  الع��ودة 
بلوزداد  ل�سباب 
�سب��اق  يف 
كانت  اللق��ب، 
اأمري  تاأل��ق  بف�سل 
�سعي��ود، ال��ذي اأ�سبح 
يف  امل��اء«  »حام��ل  مبثاب��ة 
ال�سب��اب، كونه �سان��ع األعاب 
وهداف��ا يف اآن واح��د، بعدما 
اأظه��ر جناع��ة كبرية يف 
الت�سجي��ل، لأن اب��ن 
قامل��ة اأم�س��ى 9 

ف  ا ه��د اأ
يق��ه  لفر
يف مرحل��ة 
م��ن  الإي��اب 
 ، ل��ة لبطو ا

بثنائي��ة يف مرم��ى ا�ستهله��ا 
عن مليلة، وكرر نف�س »ال�سيناريو« 

اأمام ن�رس ح�سن داي، بينما �سجل اأهدافا حا�سمة 
لل�سباب يف لقاءاته اأمام كل من مولودية وهران، 
اأوملب��ي املدي��ة، وداد تلم�س��ان و�سبيب��ة القبائل، 
الأمر الذي مكن �سعي��ود من الرتقاء اإىل مركز 
الو�سافة يف لئحة الهداف��ن، بر�سيد 15 هدفا، 
بعدم��ا كان يف الن�س��ف الأول م��ن املو�س��م قد 
�سج��ل 6 اأهداف فقط، وكان با�ستطاعته، ت�سديد 
اخلن��اق اأكرث عل��ى مت�سدر الالئح��ة م�سعودي، 

ولول ت�سييعه �رسبة جزاء اأمام جنم مقرة.
النتفا�س��ة القوي��ة لأبناء »العقيب��ة« يف مرحلة 
الع��ودة، جتل��ت يف الفعالية الكب��رية ملهاجميهم، 
يف  ا�ستقدم��ت  ق��د  كان��ت  الإدارة  واأن  �سيم��ا 
»املريكات��و« الثنائ��ي خلف الله م��ن اأوملبي املدية 
ومرزوقي م��ن �سبيبة �سكيك��دة، وهما خياران 
مدرو�س��ان، لأن كل لع��ب كان هداف��ا لفريق��ه 
بر�سيد 7 اأهداف، وهذا الثنائي يتواجد حاليا جنبا 
اإىل جنب يف ال�س��ف الثالث يف لئحة الهدافن، 
منا�سف��ة مع ه��داف وفاق �سطي��ف مبجموع 13 
هدف��ا، لأن مرزوق��ي اأم�س��ى �سدا�سي��ة باألوان 
بل��وزداد، غالبيته��ا يف مرمى فريقي��ه ال�سابقن 
�سكيكدة وغيليزان، كم��ا مل يرتدد خلف الله يف 
ت�سجيل هدف يف مرم��ى املدية، وثنائية اأمام كل 
م��ن �سكيكدة وغيلي��زان، اإ�ساف��ة اإىل هدف يف 
�سب��اك مولودية وهران، وهو تاأل��ق حجب الروؤية 
ع��ن ه��داف بل��وزداد يف مرحلة الذه��اب حمزة 
بلح��ول، ال��ذي تقهق��ر اإىل ال�س��ف التا�سع يف 
الالئح��ة، بر�سي��د 10 اأهداف، رغ��م اأنه من بن 
الالعبن، الذين �سجل��وا اأكرب عدد من الثنائيات 

اإىل حد الآن.
�س / فرطـا�س

فيما رفع �حلرج عن بهلول

كفاءات جديدة تعزز مديريات 
وم�سالح االحتادية

الإط��الع  ح�سن��ة  م�س��ادر  ك�سف��ت 
للن�رس، باأن الرئي���س اجلديد لالحتادية 
اجلزائري��ة لكرة القدم، ���رسف الدين 
عم��ارة يوا�س��ل م�ساعي��ه احلثيثة 
لتدعيم بع���س املنا�سب احل�سا�سة 
عل��ى م�ست��وى الف��اف ومبن��ى 
دايل اإبراهي��م ببع���س الكفاءات، 

الت��ي يرى باأنها ق��ادرة على تقدمي 
امل�سادر،  ل��ذات  وا�ستنادا  الإ�سافة، 

فاإن الرج��ل الأول يف بي��ت الحتادية، 
قد ع��ننّ بعد اجتماع املكت��ب الفيدرايل 

الأخ��ري املنعق��د اخلمي�س املا�س��ي مهدي 
زنط��ار مكلفا بالإعالم واملاركيتينغ على م�ستوى الفاف، ليكون بجانب امل�سوؤول 

ال�ساب��ق �سال��ح باي عب��ود، الذي تقرر الحتف��اظ بخدماته اأي�سا، فيم��ا كلنّف عمر 
ميطام��ري بالعالقات اخلارجية لالحتادية اجلزائري��ة لكرة القدم، يف خطوات يريد بها 
عمارة الرتقاء بت�سيري الفاف اإىل امل�ستوى العايل، خا�سة بعد تتويج املنتخب بالكان.

يف �سي��اق اآخ��ر، رفع خليفة خري الدين زط�سي احلرج عن ع�س��و املكتب الفيدرايل عمار 
بهل��ول، بع��د اأن �سمح له باحلديث اإىل و�سائل الإعالم جمددا، وهو الذي »ُحرم« من ذلك يف 

وقت �سابق.
وظه��ر بهلول اجلمعة املا�سي، يف ح��وار مطول مع القناة الإذاعية الأوىل، حتدث فيه عن عديد 

الأم��ور التي تخ�س م�ستقبل الك��رة اجلزائرية، بعد اأن تلقى ترخي�سا من قبل رئي�س الفاف، الذي 
يبدو اأنه بات را�سيا عن نائبه الثاين، بدليل اأنه كلفه اأي�سا مبرافقة بعثة املنتخب الن�سوي اإىل م�رس، 

للم�ساركة يف البطولة العربية.
�سمير. ك

كارتريون يقرتح عريبي 
على الزمالك

بعــد و�لأكثـــر من ذلك فــاإن عريبــي، ميتلك خربة �ملهاجم �لأ�صا�صي م�صطفى حممد يف �لدوري �لرتكي، تاجنانــت، عدم �متالك تعد�د فريقه خلدمــات مهاجم �صريح بعد �حرت�ف ومــن �لأ�صباب �لتي جعلت كارترون يفكــر يف خدمات �ملهاجم �ل�صابق لدفاع ل تعار�س �لتخلي عن خدماته �صو�ء على �صكل �إعارة �أو بيع نهائي للعقد.عريبي �لنا�صط حاليا يف �صفوف فريق نيم �لفرن�صي، خا�صة و�أن �إد�رة ناديه كارتــرون«، قد �قرتح على �إد�رة ناديه �لتعاقد مع �ملهاجم �جلز�ئري كرمي ذكــرت م�صــادر �إعالميــة م�صريــة �أن مــدرب �لزمالــك �لفرن�صــي »باتري�ــس  �لقاريــة،  �مل�صابقــات  يف  جتربتــه �ل�صابقــة يف �صفــوف �لنجم �مل�صاركــة 
�إد�رة �ل�صاحلي �لتون�صي. فــاإن  �مل�صــادر،  تلــك  تفوق 1.3 مليون �أورو مقابل بيع �لعقد لإعــارة عريبي ملو�صم و�حــد، وقيمة نيم ��صرتطــت �أكثـر من 800 �ألف �أورو منحها مهلة للتفكر، خا�صة و�أن �إد�رة �لزمالك �مل�صري طلبت من كارترون وح�صــب 

نهائيا.
اأحمد خليل

فولف�سبورغ يريد فيغويل
ك�صفت �صحيفة  »�نترنيذ�بر« �لرتكية عن 

�هتمام نادي فولف�صبورغ �لأملاين بالالعب 

�جلز�ئري �صفيان فيغويل، م�صيفة �أن 

�إد�رة �لفريق تقدمت بعر�س ر�صمي، من 

�أجل �لتعاقد معه يف فرتة �لنتقالت 
�ل�صيفية �حلالية.

و��صتناد� لنف�س �ل�صحيفة، فاإن 

فولف�صبورغ �لذي ياأمل دعم �صفوفه 

مبهاجم �خل�صر و�إعطاء قوة �أكبـر 
للقاطرة �لأمامية، يف ظل تاأهله 

للمناف�صة �لقارية بعد  �حتالله �ملركز 

�لر�بع يف �ملو�صم �ملا�صي �صمن �لدوري 

�لأملاين، �أبدى ��صتعد�د� كبر� لدفع مبلغ 

�أورو، ل�صر�ء عقد فيغويل �لذي  ماليني   10

ينق�صي مع غلطة �صر�ي نهاية �ملو�صم �ملقبل.

و�عترب �ملتتبعون عر�س �لنادي �لأملاين مبثابة مفاجاأة، ولو �أنه �صيخل�صه 

من متاعبه يف فريقه �لرتكي، حيث ظل يعاين من �لبقاء يف دكة �لبدلء، 

ما دفعه للتفكر يف �لرحيل عن �صفوفه.

ويف ذ�ت �ل�صياق، ترى �ل�صحيفة �أن غلطة �صر�ي لن ميانع يف رحيل فيغويل، 

بالنظر لر�تبه �ل�صخم، و�لذي يقارب 3.8 ماليني �أورو �صنويا، بغ�س �لنظر 

عن خالفاته �لد�ئمة مع مدربه، �لذي كثر� ما ي�صعه خارج �حل�صابات.

م ـ مداني

وي�صت هام موي�س يوؤكدمدرب 

بن رحمة رائع ونال 
ماانتظره الأكرث 

من �سنة !
مدح ديفيد موي�ــس مدرب نادي 

وي�صت هــام �لإجنليــزي كثر�، 
لعبه �صعيد بن رحمة، �صاحب 

�ملبــار�ة  يف  �لنت�صــار  هــدف 
�لودية، �لتــي جمعت رفقاء لعب 

�خل�صــر بت�صكيلة �لنــادي �ل�صابق لنب 
رحمة برينتفورد.

و�صجــل بــن رحمة هدفــا جميــال يف �صبــاك برينتفورد، 
بت�صديــدة مــن خــارج منطقــة �جلــز�ء، ليوؤكــد بذلــك 
�جلز�ئــري �أنه عــازم على تقدمي مو�صــم كبر، ي�صعه 

�صمن جنوم بطولة »�لربميرليغ«.
وقــال �لتقنــي �ل�صكتلنــدي موي�ــس يف ت�صريحات 
�أعقبــت هــذ� �ملوعــد �لــودي �لتح�صــري: »بــن 

رحمة كان ر�ئعا يف �ملبار�ة. 
 لقد كان بانتظار هــذه �للحظة منذ �أكثـر من 
عــام، كما �أنه تدرب كثــر� على ت�صجيل مثل 
هذه �لأهد�ف، ويف كل مرة كان �حلظ يعانده، 

قبل �أن ي�صجل يف �صباك فريقه �ل�صابق«.
و�أ�صــاف: »�صجــل �أي�صــا �أمــام �صلتيــك يف �ملبار�ة 
�ملا�صية، لدينــا �أمل كبر يف �أن يحقق هذ� �ملو�صم 
مبتغــاه، �صو�ء بت�صجيــل �لأهــد�ف �أو بالتمرير�ت 

�حلا�صمة. 
نريد مناف�صة بني �لالعبني ونتمنى �أن يقدم �جلميع 

م�صتويات كبرة هذ� �ملو�صم«.

�لعد�ء لهولو يف�صل يف بلوغ �لنهائي
امل�سارع فرقات يخو�س 
اليوم منازلة اال�ستدراك

�لعــد�ء عبد  �أم�ــس،  ف�صــل 
�لتاأهــل  يف  لهولــو  �ملالــك 

�إىل نهائــي �صباق 400 مرت 
حلولــه  بعــد  حو�جــز، 

قــدره  بتوقيــت  خام�صــا 
�أي بزمن �أكرب  49.14 ثا، 

من ذلك �لــذي حققه يف 
و�ملقــدر  �لأول،  �لــدور 

يعــد  و�لــذي  ب48.83، 
�أح�صــن نتيجة لــه هذ� 

�ملو�صم.
�حلــظ  يحالــف  ومل 

عامليــا   13 �مل�صنــف 
هدفــه  �إىل  للو�صــول 

�صوى بطل �لوثب �لعايل حممد تريكي �ملرتقب ظهوره غد�.�مل�صطر، و�ملتمثل يف بلوغ �ل�صباق �لنهائي لدورة طوكيو، لتتو��صل بذلك خيبات �ألعاب �لقوى �جلز�ئرية، �لتي مل يتبق لها 
�لرومانية، من �أجل �مليد�لية �لربونزية، �لتي �صيتحدى فيها �ليوم، مناف�صه �ل�صيني و�لهان �صايليك.�إىل ذلك، �صيخو�س �ليوم �مل�صارع عبد �لكرمي فرقات )60 كلغ( منازلة �ل�صتدر�ك يف �خت�صا�س �مل�صارعة �لإغريقية 

فبعد �نهز�مه �أم�س، بنتيجة )0/8( �أمام مناف�صه كين�صرو فوميتا، حامل لقب بطولة �آ�صيا 2020 وبطولة �لعامل 
�لإيــر�ين حممــد هادي �صار�يف، حل�صــاب �لدور ثمن �لنهائــي يف م�صابقة �مل�صارعــة �لإغريقية هــذ�، ويعــرف برنامــج �ليوم، دخــول �مل�صــارع �آدم بوجملني )97 كلــغ( �ملناف�صة، حيــث �صيو�جه لينو تيمروف، من �أجل �مليد�لية �لربونزية.ويف حال فاز �مل�صارع فرقات �أمام مناف�صه �ل�صيني و�لهان �صايليك، �صيو�جه �جلز�ئري نظره �لأوكر�ين لهذه �لفئة، عقب تغلبه على �لأوكر�ين لينو تيمروف بنتيجة )1/5(.2019، تر�صح �مل�صارع �جلز�ئري خلو�س �ملنازلة �ل�صتدر�كية، باعتبار �أن نظره �لياباين بلغ �لدور �لنهائي 

�سمير. ك�أوت �إىل �ل�صابع من �ل�صهر نف�صه.وجتــرى كما هو معلــوم مناف�صات �مل�صارعة يف �أوملبيــاد طوكيو من �لفاحت بن فرج �هلل )86 كلغ(، وجهيد برحال )125 كلغ( يف �مل�صارعة �حلرة.)67 كلغ( يف �لإغريقية �لرومانية، وكذ� عبد �حلق حربا�س )57 كلغ(، وفاحت ب�صــر �صيد عز�رة )87 كلغ(، عبد �لكــرمي فرقات )60 كلغ(، وعبد �مللك مر�بط �لرومانيــة و3 يف �مل�صارعة �حلرة(، ويتعلق �لأمر بكل مــن �آدم بوجملني )97 كلغ(، �لأوملبيــاد، خا�صة و�أن �جلز�ئر حا�صــرة ب�صبعة م�صارعني يف �ليابان )4 يف �لإغريقية وتعلــق �لآمال على �مل�صارعــة �جلز�ئرية من �أجل حفظ ماء وجه �مل�صاركة �جلز�ئرية يف �لرومانية.



ورغ��م �أن مناجري �شيب��وب فند لنا 
بخ�شو�ص جلوء  �ملتد�ول��ة،  �لأخبار 
موكل��ه �إىل �لحت��اد �ل��دويل لكرة 
�لق��دم، �إل �أن �لن���ر ح�شلت على 
وثيقة ر�شمي��ة، توؤكد �إيد�ع �لدويل 
�ل�ش��ود�ين �شكوى عل��ى م�شتوى 

�لفيفا، بو��شطة حمامي تون�شي.
و��شتجاب��ت �لفيف��ا �ريع��ا لطلب 
�شيبوب حيث ف�شخت عقده، يف ظل 
عدم تلقي �لالعب لأكرث من ر�تبني، 
لتعي��د �ل�شيناريو �ل��ذي ح�شل من 
باهمب��ول،  �لكونغ��ويل  قب��ل م��ع 
�ل��ذي ق��ام بنف���ص �لإج��ر�ء�ت ومل 
يك��ن بحاج��ة ملو�فق��ة �مل�شوؤول��ني 
عند مغادرة �لفري��ق و�ختيار وجهة 

جديدة.
وحكمت �لفيف��ا ل�شالح �شيبوب ما 
�ل�شب��اب، ويجعله مطالبا  �شيورط 
باإيج��اد �أر�شي��ة �تفاق م��ع �لدويل 

�ل�شود�ين، تق�شي بتجنيب �ل�شنافر 
دفع �أكرث من �أربع��ة ماليري �شنتيم، 
وه��ي �لقيمة �ملتبقية من م�شتحقاته 
�ملدون��ة يف �لعقد �ملربم بني �لطرفني 

�ل�شيف �لفارط.
 وح�شب ما هو متد�ول، فلم ي�شت�شغ 
تعام��ل م�شوؤويل  �شيب��وب طريقة 
�ل�شب��اب معه، بع��د �أن عل��ق ببلده 

�ل�شود�ن، �إذ �عتقد باأن �إد�رة قا�شمي 
مل تكلف نف�شها عن��اء �إيجاد خمرج 
له، عك�ص باقي �ملحرتفني، ممن مثلو� 
منتخب��ات بلد�نهم وع��ادو� ب�شكل 
طبيعي لنو�ديهم، على غر�ر �لثنائي 

�لغاين ملولودية و�حتاد �جلز�ئر.
عل��ى �شعي��د �آخ��ر، �شيعق��د �ليوم 
�جتماع جمل���ص �لإد�رة بالعا�شمة، 

يف ح�ش��ور �ملدي��ر �لع��ام قا�شمي 
و�ملدرب  ب��ز�ز  �لريا�ش��ي  و�ملدي��ر 
حم��دي، �أي��ن �شيتم مناق�ش��ة عديد 
مقدمته��ا  ويف  �لهام��ة،  �مل�شائ��ل 
�لف�ش��ل يف م�شتقبل ه��وؤلء �لذين 
ميثل��ون �لفري��ق، بد�ية بب��ز�ز �لذي 
�شيمل��ي بع���ص �روط��ه، مقاب��ل 
مل��ف  يف  كاإ�ر�ك��ه  �ل�شتم��ر�ر 
ر�ش��م  يت��م  �أن  عل��ى  �لنتد�ب��ات، 
خط��ة طريق للمو�ش��م �ملقبل، مبنية 
عل��ى حتدي��د هوي��ة �لطاق��م �لفني 
�لإد�رة  تنوي  �لت��ي  و�ل�شتقد�مات 
�لقي��ام بها لتقوي��ة �لفريق.من جهة 
�أخرى، يو��ش��ل �ل�شباب حت�شري�ته 
حت�شب��ا للجولة �ملقبلة، �إذ عاد �جلميع 
لأج��و�ء �لتدريبات، ما عد� متو�شط 
�مليد�ن فوؤ�د حد�د �لذي �أنهى �ملو�شم، 
�إذ �شيخ�ش��ع لعملي��ة جر�حية على 
م�شتوى �لركبة.                  �سمير. ك

قا�سمي وبزاز وحمدي معنيون اليوم باجتماع جمل�س الإدارة

السوداني شيبوب "يطعن" شباب 
قسنطينة !

تلقى فريق �سباب ق�سنطينة �سربة موجعة بطلها الدولي ال�سوداني �سرف الدين �سيبوب، بعد اأن ف�سخ الأخير عقده من طرف 
واحد على م�ستوى الفيفا، قبل اأن يطالب بتعوي�سات تفوق الأربعة ماليير �سنتيم، متمثلة في قيمة عقده بالكامل.

الإدارة تفطنت حليلة وكيل اأعماله 
ومنحته 595 مليونا

وفاق �سطيف يتفادى �سياع 
الالعب قندو�سي جمانا

سارعت صبيحة أمس، إدارة وفاق 
�شطيف �إىل �شخ قيمة مالية قدرها 
595 ملي��ون �شنتي��م، يف �حل�شاب 
قندو�شي،  �أحم��د  لالع��ب  �لبنكي 
بهدف تفادي �شدور قر�ر ت�ريحه 
�آليا م��ن قبل جلن��ة �ملنازعات، بعد 
�إيد�ع �لالعب �شكوى �شد �لنادي، 
�إث��ر �لتاأخر يف ت�شوي��ة �مل�شتحقات 

�ملالية �لعالقة.
وكان��ت �لر�بطة قد ح��ددت �أم�ص، 
�مل�ش��ادف للف��احت من �شه��ر �أوت 
كاآخ��ر موعد لت�شوي��ة م�شتحقات 
ه��ذ� �لالعب، وبالرغم م��ن �لأزمة 
�ملالي��ة �خلانق��ة، غ��ري �أن �مل�شريين 
جنحو� يف جم��ع �لقيم��ة �ملطلوبة، 
لكنه��م تفاجئ��و� عن��د و�شوله��م 
�لبنك، بقي��ام وكيل �أعمال �لالعب 
بغلق �حل�شاب �لبنكي، حتى تف�شل 
�لإد�رة يف �إي��د�ع �ملبلغ �ملذكور، ما 
يعني �حل�شول على �لت�ريح �لآيل 
م��ن �لر�بط��ة، خا�شة و�أن��ه يحوز 
عل��ى �لكثري م��ن �لعرو�ص �لهامة 

خارجيا ووطنيا.
وتو�شل��ت �لإد�رة يف �لنهاي��ة �إىل 
ح��ل، يتمث��ل يف �ش��خ �لقيمة يف 
�حل�شاب �ملغلق، م��ع �حل�شول على 
و�شل �لإيد�ع م��ن �لبنك لو�شعه 
�لر�بط��ة، و�لتاأكيد  على م�شت��وى 
�لوق��ت عل��ى ت�شوي��ة  يف نف���ص 

�مل�شتحقات يف �ملهلة �لقانونية.
ويف �شياق مت�شل، �أ�شدرت �إد�رة 
�لنادي بيانا نفت فيه كل �ملعلومات 
�لت��ي حتدثت عن بي��ع عقد �ملهاجم 
�ل�شاب عمورة حممد �لأمني لنادي 
ميتز �لفرن�ش��ي، ب�شبب عدم تقدمي 
�لعر�ص �مل��ايل �ملنا�شب، �لذي يليق 
باإمكان��ات �لالعب �لفنية، م�شيفة 
�أنها ل تز�ل يف مفاو�شات متقدمة 
مع عدد من �لأندي��ة �لأجنبية �لتي 

تريد خدماته.
وح�شب م�ش��ادر من د�خل �لإد�رة، 
ف��اإن �لرئي���ص عب��د �حلكي��م �ر�ر 
و�ملدي��ر فه��د حلفاي��ة، تقدم��ا يف 
�ملفاو�شات ب�ش��كل كبري مع �إد�رة 
�لفرن�ش��ي، وطموحهما  نادي ميتز 

�لرئي�ش��ي هو رفع قيم��ة �لتحويل 
�إىل �شق��ف ملي��وين �أورو، خا�شة 
و�أن �لالعب ميتل��ك عرو�شا مهمة 
م��ن �أندي��ة تركي��ة وحت��ى عربية، 
وبالت��ايل فاإنهما �شيح��اولن رفع 
�لت�شويقية، حت��ى يت�شنى  �لقيم��ة 
للنادي �ل�شتف��ادة من عو�ئد مالية 

�كرب.
وحت�شل��ت �لن���ر عل��ى معلومة 
�لوف��اق  �إد�رة  �أن  تفي��د  موؤك��دة 
يف مفاو�ش��ات �ري��ة م��ع ثنائي 
مولودية وهر�ن بوطي�ص ومطر�ين، 
م��ن �أجل �شمهما حت�شب��ا للمو�شم 

�لقادم.
وح�شب هذه �مل�ش��ادر، فاإن �لإد�رة 
كلفت �ملناجري �لع��ام ه�شام بوعود 
�نتظ��ار  يف  معهم��ا،  بالتفاو���ص 
قدومهم��ا قريب��ا �إىل مق��ر �لنادي، 
من �أجل �لتوقيع ر�شميا ثم تقدميهما 

ب�شورة ر�شمية.
دخول �إد�رة �لوفاق يف �ملفاو�شات 
مع �مل�شتهدف��ني، يعني �أنها ترف�ص 
�ل�شتقال��ة �أو �لن�شح��اب، عك�ص 
يرغبون  �لذي��ن  �لأن�شار  مطال��ب 
يف ح��دوث تغي��ري�ت جذرية على 
�لإد�رة، و�ل�شتفادة  ه��رم  م�شتوى 
من رعاية �رك��ة وطنية عمومية 

مثل �لفرق �لكبرية �لأخرى.
اأحمد خليل
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فيما ي�ستقبل الكناري وداد تلم�سان �سهرة اجلمعة

قموح لإدارة كال�سيكو �سو�سطارة والقبائل
برمجت الرابطة 

المحترفة لكرة القدم، 
مباراتين متاأخرتين 

ل�سبيبة القبائل �سمن 
ت�سوية رزنامة البطولة 

المحترفة، وهذا قبل 
تاريخ 10 اأوت الجاري، 
حيث �ستجمعها الأولى 

�سهرة غد الثالثاء باتحاد 

الجزائر، في كال�سيكو 
واعد بملعب عمر حمادي، 
بداية من ال�ساعة التا�سعة 
ليال لح�ساب الجولة ال26، 
مر�سح لأن يبلغ فيه موؤ�سر 

التناف�س ذروته.
ف�سو�سطارة المتواجدة 

في المركز الرابع بر�سيد 

تطمح لتدارك  نقطة،   56
خ�سارتها الأخيرة في 

مقرة والقتراب من 
البوديوم، فيما يتطلع 
الكناري المتواجد في 

ال�سف ال�سابع بمجموع 52 
نقطة، للعودة اإلى �سكة 

النت�سارات وموا�سلة 
الرهان على م�ساركة 

قارية، من خالل الفوز 
في هذه المباراة، التي 
�سيحكمها الحكم قموح 

بم�ساعدة تامرابط 
وبويمة.

وبخ�سو�س المواجهة 
المتاأخرة الثانية، 

ف�سيكون ملعب اأول نوفمبر 

بتيزي وزو م�سرحا لها 
�سهرة الجمعة القادم، اأمام 

وداد تلم�سان بر�سم الجولة 
ال27، لتبقى في ر�سيد 

ال�سبيبة مواجهة متاأخرة 
واحدة اأمام �سبيبة 

 �سكيكدة عن الجولة
  الثالثين.               م ـ مداني

�سيود و�سامل وعدوان يعودون

جلوء لعبي ب�سكرة للجنة املنازعات يخيف الأن�سار
��شتاأنف ثالثي �حتاد ب�شكرة �أ�شيل 
�شيود، حمزة �ش��امل وطارق عدو�ن 
�أول �أم���ص، �لتدريب��ات مع فريقهم 

بعد متاثلهم لل�شفاء.
و��شتعج��ل �مل��درب �أي��ت ج��ودي 
ب�شكل  �لثالث��ة  �لالعبني  حت�ش��ري 
جيد م��ن جمي��ع �جلو�ن��ب، بالنظر 
لكونهم يع��دون ركائز �أ�شا�شية يف 
�لفري��ق، حي��ث �شطر له��م برناجما 
�جلاهزي��ة  �إىل  للو�ش��ول  خا�ش��ا 
�ملطلوبة، على �أمل �لعتماد عليهم 
يف �للقاء �ملقبل �أمام وفاق �شطيف، 
بالنظر �إىل كرثة �لغيابات يف �خلط 

�خللفي.
من جهة �أخرى، هدد عدد من لعبي 
�لفريق باللجوء �إىل جلنة �ملنازعات، 
يف ح��ال تاأخ��ر �لإد�رة يف ت�شوي��ة 
�لقري��ب  يف  �ملالي��ة  م�شتحقاته��م 
�لعاج��ل، بعد �أن ع��ربو�  مر�ر� عن 
�مل�شجل  �لتماط��ل  ��شتيائه��م م��ن 
يف دفع �لرو�ت��ب �ل�شهرية �لعالقة 

وبع�ص منح �ملباريات، حيث �أمهلو� 
�لإد�رة �أيام��ا قبل �ل�شتنجاد بلجنة 
ق�شيته��م  يف  للنظ��ر  �ملنازع��ات، 

و�حل�شول على م�شتحقاتهم.
 ورغ��م �ل�شمان��ات �لت��ي قدم��ت 
لالعبني، بخ�شو�ص �أمو�لهم �إل �أن 
�لعديد منهم، غري م�شتعد لالنتظار 
�أكرث ح�شبما �أكدته م�شادر مطلعة 

للن�ر.
ووفقا للم�شادر ذ�تها، فاإن �لالعبني 
�ش��ددو� على ���رورة �إيج��اد حل 
مل�شكلته��م، يف ظ��ل ع��دم جدوى 
�لوع��ود �لت��ي قدمته��ا �لإد�رة  يف 
وق��ت �شاب��ق لرفاق  ه�ش��ام خمتار 
بت�شوية و�شعيتهم، حيث �أن �لأمور 
ل تز�ل تر�وح مكانها لعجز �لإد�رة 
ع��ن �ل�شتجابة ملطالبه��م، يف ظل 
�لأزم��ة �ملالية �خلانقة، �لتي �أ�شحت 
ته��دد م�شتقبل �لفري��ق بالنظر �إىل 
حج��م �لديون �ملرتفع��ة منذ �ملو�شم 

�ملا�شي.

وق��د �أثار تهدي��د �لالعبني باللجوء 
مئ��ات  قل��ق  �ملنازع��ات،  للجن��ة 
�لأن�شار عل��ى م�شتقب��ل فريقهم، 
بالنظر لكل �ملوؤ�ر�ت غري �ملطمئنة 
يف ظل �لو�شعية غري �ملريحة، �لتي 
يحتله��ا �لفري��ق ووج��وده �شم��ن 
بال�شقوط  �مله��ددة  �لف��رق  كوكبة 

للق�شم �لأدنى.                ع/ بو�سنة

النجم ال�ساحلي يقدم لعوايف
ق��دم �شبيح��ة �أم�ص، ن��ادي �لنجم 
�لتون�ش��ي، لعبه �جلديد  �ل�شاحلي 
يو�شف �لع��و�يف، قادما يف �شفقة 

�نتقال حر من ناديه وفاق �شطيف.
وتوىل رئي�ص �لن��ادي ر�شا �رف 
�لالع��ب  تق��دمي  مهم��ة  �لدي��ن، 
بالقمي���ص �لر�شم��ي، بع��د جن��اح 
�ملفاو�ش��ات �لت��ي جمع��ت �لهيئة 
�مل�شرية مع وكيل �لالعب، حيث مت 
�لإتفاق على عقد ميتد لغاية �شيف 
�شن��ة 2024، دون �لك�ش��ف ع��ن 
�لتفا�شيل �ملالية �ملتعلقة بال�شفقة.
�لع��و�يف مث��ال لالع��ب  ويعت��رب 
�ملتح��دي جلمي��ع �ل�شع��اب، حيث 
كان��ت �نطالقت��ه عرب بو�ب��ة فريق 

بلديت��ه رم�ش��ان جم��ال، قب��ل �أن 
لكن  ق�شنطين��ة  �شب��اب  يخطف��ه 
دون منح��ه �لفر�ش��ة كامل��ة، م��ا 
جعل ه��ذ� �لالعب يغري وجهته �إىل 
�شف��وف مولودية �لعلم��ة، وهناك 
فجر �إمكانات��ه �لكبرية خا�شة بعد 
م�شاركته، يف م�شابقة كاأ�ص ر�بطة 

�أبطال �إفريقيا.
تاألق �لعو�يف باألو�ن "�لبابية"، جعل 
�لرئي���ص �ل�شاب��ق لوف��اق �شطيف 
ح�ش��ان حمار ير�قبه عن قرب، قبل 
�أن ينج��ح يف �إقناعه بحمل �للونني 
�لأ�ش��ود و�لأبي���ص، لكن مل ينجح 
�ب��ن ولي��ة �شكيك��دة يف تفجري 
�إمكانات��ه، قب��ل �أن يتمكن �ملدرب 

نبيل �لكوكي م��ن �كت�شاف جانب 
خفي يف م�شرية هذ� �ل�شاب بعد �أن 
حول��ه من مهاجم �ريح �إىل ظهري 

�أي�ر دفاعي.
م��ن  �لع��و�يف  من�ش��ب  تغي��ري 
�لهج��وم �إىل �لدف��اع، جعله يظهر 
�إمكان��ات كب��رية ج��د�، جعلته من 
�أح�ش��ن �لالعبني يف ه��ذ� �ملن�شب 
بال��ذ�ت، قب��ل �أن يحظ��ى بدع��وة 
�ملنتخ��ب �لوطني للمحليني، ويقدم 
مو�جه��ة  يف  ممت��ازة  م�شتوي��ات 
مبلع��ب  ودي��ا  �لليب��ريي  �ملنتخ��ب 

وهر�ن.
اأحمد خليل

لعب ال�سنافر فوؤاد حداد للن�سر 

مل اأتهّرب وفريو�س كورونا �سبب غيابي   
اأن اأقاطع الفريق دون �سبب ! يل  • كيف 

*غيابــك عــن الفريــق طــال ما 
فتح بــاب التاأويــالت بخ�سو�س 

مقاطعتك، مباذا ترد؟
كيف يل �أن �أقاطع �لفريق، ومل حتدث 
�أدخ��ل يف  �أي م�شكل��ة، ومل  مع��ي 
خالف��ات م��ع �أي كان؟؟، كل م��ا يف 
�لأم��ر، �أنني متو�ج��د مب�شقط ر�أ�شي 
مبدينة �لق��ل برتخي�ص من م�شوؤويل 
�ل�شب��اب، بع��د �إ�شابت��ي بفريو���ص 
كورونا، وهن��ا �شاأو�شح لكم كل ما 

حدث معي...
..تف�سل

 يف ب��ادئ �لأمر عانيت م��ن �رتفاع 
يف درج��ة ح��ر�رة ج�شم��ي فق��ط، 
ولك��ن عند تو�ج��دي باملنزل �أ�شبت 
بكورون��ا، حي��ث فع��ل �ملر���ص بي 
فعلت��ه، وجعلني طريح �لفر��ص ل10 
�أيام كامل��ة، �أين عانيت �لأمرين، ومل 
يكن مبقدوري حتى �لتحرك، وتيقنت 

�أن ه��ذه �ملوجة �جلدي��دة خطرية جد�، 
ولهذ� �ل�شب��ب فتكت باأرو�ح �لعديد 

من �لأ�شخا�ص.
*اإذن كل مــا يقال حــول تن�سلك 
من م�سوؤولياتك عار من ال�سحة؟

مل �أته��رب كم��ا ي�ش��اع، ومبادئ��ي 
م��ن  بالتن�ش��ل  يل  ت�شم��ح  ل 
م�شوؤولياتي، لق��د �ت�شل بي بع�ص 
زمالئ��ي ملطالبت��ي بالع��ودة، ولقد 
�رحت لهم كل �ش��يء، ففي �لوقت 
�ل��ذي كن��ت �أتاأه��ب في��ه لاللتحاق 
)يق�ش��د �شبيحة  �أم�ص  بق�شنطين��ة 
�لأح��د(، تفاج��اأت باإ�شاب��ة �شقيقي 
�أ�شتط��ع  ومل  كورون��ا،  بفريو���ص 
ترك��ه مبف��رده، كما �أ�شبح��ت ملزما 
باإج��ر�ء ك�شوفات جديدة، و�حلمد لله 
نتائج��ي كانت �شلبية، على �أن �أكون 
يف �لأم�شي��ة مبدينة �جل�ش��ور ملالقاة 
�مل�شريي��ن، وو�شعه��م يف �ش��ورة 

�لأحد�ث �لتي وقعت يل.

*اإذن ل تنــوي مغــادرة ال�سبــاب 
كما فعل البع�س ؟

عق��دي ممتد ملو�شم �إ�شايف، ول �أفكر 
يف �ملغ��ادرة، وهو م��ا �شاأحتدث فيه 
مع �مل�شوؤولني عن��د عودتي، خا�شة 
و�أن يا�ش��ني بز�ز يث��ق يف �شخ�شي 
كثري�، ومتاأك��د باأنني ل�شت خمادعا، 
�شحي��ح �أن مو�شمي �حل��ايل �نتهى 
�لإ�شاب��ة،  م��ن  معانات��ي  ب�شب��ب 
حتى �أنن��ي �شاأجري عملي��ة جر�حية 
م�شتعجل��ة عل��ى م�شت��وى �لركبة، 
حتى �أجتهز لفرتة �لتح�شري�ت، �لتي 
ل �أن��وي ت�شييعها، كونها جد مهمة 
�جلديد.*ملاذا  �ملو�ش��م  �نط��الق  قبل 
ف�ســل ال�سبــاب يف الب�ســم علــى 
مو�ســم متميــز رغــم الإمكانيات 

املتوفرة؟
�نطالقتنا مل تك��ن موفقة، و�شيعنا 
ع��دة نق��اط �شهل��ة د�خ��ل �لدي��ار، 
ما جع��ل �ل�ش��ك ينت��اب �ملجموعة، 

ولكن بع��د �لتغيري�ت �لت��ي �أجر�ها 
�مل�شوؤولون ��شتعدنا عافيتنا، وقدمنا 
م�شتوي��ات مقبول��ة جد�، غ��ري �أننا 
ف�شلن��ا يف �شم��ان بع���ص �لنق��اط 
�ل�شهلة، ما ت�شبب يف �إنهاء مو�شمنا 
مبك��ر�، لقد كان��ت �ملناف�شة �لقارية 
�لتفا�شي��ل  وبع���ص  ج��د�،  قريب��ة 
�ل�شغ��رية حرمتنا منه��ا، ولكن 
نعد �لأن�شار بوج��ه مغاير �ملو�شم 
�ملقبل.                      حاوره: �سمير. ك



ه��ذه املعطي��ات، كان��ت له��ا عالقة 
مبا���رة  بتدح��رج �شب��اب بني ثور 
اإىل ق�ش��م م��ا بني الرابط��ات، كرابع 
النازل��ني م��ن املجموع��ة الو�شطى 
لبطولة الرابط��ة الثانية، وذلك طبقا 
لالإج��راءات املن�شو���ص عليه��ا يف 
املادة 69 م��ن القوانني العامة للفاف، 
على اعتبار اأن ال�شباب، كان قد اأنهى 
مو�شم��ه يف ال�شف الثامن منا�شفة 
م��ع احت��اد الأخ�ري��ة بر�شي��د 29 
نقطة، وتعادل الفريق��ان ذهابا واإيابا 
دون اأه��داف، جع��ل اأف�شلي��ة فارق 
الأهداف الإجمايل املحققة يف مرحلة 
الذهاب ه��ي الفي�شل، فكان التفوق 
لالأخ�رية مبعدل )+ 1(، مقابل )- 6( 
ل�شب��اب بني ثور، ال��ذي اأكمل عقد 
الأندي��ة التي امتطت قطار ال�شقوط 
نح��و ق�شم م��ا بني الرابط��ات، رفقة 
كل م��ن وفاق امل�شيلة، اأمل بو�شعادة 
واحتاد البليدة عن جمموعة الو�شط، 
جمعية اخلروب، مولودية باتنة، دفاع 

تاجنان��ت و�شب��اب اأولد ج��الل عن 
فوج ال���رق، واحتاد الكرمة، �شباب 
وادي رهيو، احت��اد الرم�شي واأوملبي 

اأرزيو من املجموعة الغربية.
�شقوط �شب��اب بني ث��ور، كانت له 
انعكا�ش��ات على ح�شاب��ات النزول 
من ق�ش��م ما بني الرابط��ات اخلا�شة 
مبنطقة ال�شمال، وذلك بك�شب مقعد 
اإ�شايف يف ه��ذه احلظ��رة، وتقل�ص 
 7 ع��دد النازل��ني اإىل اجله��وي اإىل 
فرق، طبق��ا ملا مت �شبطه يف كيفيات 

اأن يكون  ال�شعود وال�شق��وط، قبل 
لقرار اللجن��ة الفيدرالية لال�شتئناف 
دور كبر يف حتديد القائمة النهائية، 
متك��ن  فك��رون  ع��ني  �شب��اب  لأن 
بف�شل معركة "ال��ورق" من ك�شب 
الره��ان، واحل�ش��ول عل��ى 5 نق��اط 
على الب�شاط، جراء التحفظات التي 
قدمته��ا اإدارت��ه بخ�شو���ص حتاليل 
"كوفيد 19"، ل��كل من جمعية عني 
كر�شة وجن��م تازوقاغت تواليا، وهو 
الإج��راء الذي اأنق��ذ "ال�شالحف" من 

�شب��ح ال�شق��وط، م��ع الرتق��اء من 
موؤخ��رة ترتي��ب الف��وج اإىل املرك��ز 
الثال��ث بر�شيد 18 نقطة، يف الوقت 
ال��ذي تدح��رج في��ه اأم��ل �شلغ��وم 
العيد اإىل ال�ش��ف الأخر يف ترتيب 
املجموعة الثانية لفوج ال�رق، لكن 
اأبن��اء "بوقرانة" جنح��وا يف املحافظة 
الق�ش��م،  ه��ذا  يف  مكانته��م  عل��ى 
بف�ش��ل �شق��وط �شباب بن��ي ثور، 
لأنهم �شاح��ب اأف�شل ر�شيد نقطي 
م��ن اأ�شح��اب املوؤخرة، لينج��و اأمل 
�شلغ��وم العيد و تتكب��د باقي الفرق 
التي حملت الفانو���ص الأحمر مرارة 
اأوتوماتيكي��ة،  ب�ش��ورة  ال�شق��وط 
من بينه��ا �شباب بئ��ر العر�ص الذي 
�شين�شط يف جهوي ق�شنطينة، وكذا 
احتاد احلجار الذي و�شعت عودته اإىل 
اجله��وي الكرة العنابي��ة على طريف 
نقي���ص يف جمموع��ة ال���رق ه��ذا 
املو�شم، لأن الولي��ة 23 كانت ممثلة 
بفريق��ني يف هذا الق�ش��م، و"احلمراء" 
�شع��دت اإىل الرابط��ة الثانية، بينما 
اإىل  "القحمو�شي��ة"  اأبن��اء  �شق��ط 
اجله��وي، يف ح��ني �شنع��ت رابطة 
باتن��ة اجلهوية ال�شتثن��اء بنجاة كل 
ممثليها من ال�شقوط من ق�شم ما بني 

الرابطات.                   �س / فرطــا�س

"الفكرون" جنا من ال�ضقوط بف�ضل "معركة الورق"

رابطة ما بني اجلهات تضبط القائمة 
الرمسية للنازلني 

�ضبطت رابطة ما بين الجهات في اجتماعها المنعقد اأول اأم�س، القائمة الر�ضمية للنوادي التي كان م�ضيرها ال�ضقوط اإلى 
الجهوي، وفقا لمخلفات بطولة المو�ضم المنق�ضي، ولو اأن الالفت لالنتباه هو التغيير الذي طراأ على اإفرازات ال�ضقوط في 
مجموعات منطقة ال�ضمال، باإلحاق �ضريع المحمدية بقائمة النازلين، مقابل نجاة فريق من مجموعة ال�ضرق، وهذا على 

خلفية قرار اللجنة الفيدرالية لال�ضتئناف، الذي بف�ضله تح�ضل �ضباب عين فكرون على 3 نقاط فوق الب�ضاط.

فيما يبحث عريبي عن ك�ضب الوقت

م�صري جمهول يرتب�س بجمعية 
اخلروب 

يتوا�شل الغمو�ص يف بيت جمعية 
البطول��ة،  نهاي��ة  من��ذ  اخل��روب، 
وتاأك��د �شقوط الفري��ق اإىل ما بني 
الرابطات، حي��ث مل تتحرك العجلة 
عك�ص الفرق الأخرى، التي رافقت 
جمعي��ة اخل��روب اإىل ه��ذا الق�شم، 
والت��ي با���رت فع��ال يف ترتيب 
البي��ت، حيث يبقى م�ش��ر الفريق 

اخلروبي جمهول حتى الآن.
ورغم الغليان الذي يعي�شه ال�شارع 
الإدارة  لبق��اء  الراف���ص  اخلروب��ي 
احلالي��ة، التي ف�شل��ت ف�شال ذريعا 
ومل تتمكن من احلفاظ على مكانة 
الفري��ق يف الرابطة الثاني��ة، اإل اأن 
رئي�ص الفريق زب��ر عريبي ف�شل 
ال�شم��ت وك�شب مزيد من الوقت، 
وهذا بعد اأن اأعلن ملقربيه عن عزمه 
املوا�شلة، وعن نيت��ه يف الت�شال 
بالعبني �شابقني، �شبق لهم تقم�ص 
األوان جمعية اخلروب، ق�شد تدعيم 

الفريق املو�شم القادم.
ال��ذي  الوق��ت  يف  ه��ذا،  يح��دث 
توا�شل في��ه �ريح��ة وا�شعة من 
احلايل،  للو�شع  رف�شه��ا  الأن�شار 

حي��ث نظم لق��اء وا�شع��ا الأ�شبوع 
الف��ارط يف و�شط املدين��ة، ق�شد 
اإيج��اد حل��ول للخ��روج م��ن حالة 
الن�ش��داد الت��ي يعي�شه��ا الفريق، 
خ�شو�ش��ا اأن اجلمعي��ة العام��ة مل 
تعق��د حلد الآن، حيث ف�شل عريبي 
الرتيث لك�شب الوق��ت، مثلما متت 

الإ�شارة اإليه.
فوغالي زين العابدين
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مد وجزر والفريق اخلا�ضر الأكرب

م�صاكل البابية ت�صل جمل�س 
ق�صاء �صطيف

الهاوي،  الن��ادي  اإدارة  رف�ش��ت 
التن��ازل عن ت�شير الفريق الأول 
يف بطولة املو�ش��م القادم، بدليل 
اإدارة  جمل���ص  طل��ب  رف�شه��ا 
التجاري��ة،  الريا�شي��ة  ال�رك��ة 
املتمثل يف احل�شول على التقرير 
املنق�شي،  للمو�شم  اخلا�ص  املايل 
وموؤك��دة اأنها رفع��ت طعنا على 
م�شت��وى جمل�ص ق�شاء �شطيف، 
ح��ول القرار ال�ش��ادر �شابقا من 
قب��ل حمكمة العلم��ة البتدائية، 
بخ�شو�ص من��ح �رعية ت�شير 
الفري��ق الأول ل�شال��ح ال�ركة 

الريا�شية التجارية.
وح�شب ما اأف��اد به اأحد الأع�شاء 
يف النادي اله��اوي، فاإن الرئي�ص 
�شمر رق��اب ل يفكر مطلقا يف 
التنازل، وهو ينتظر حاليا �شدور 
احلك��م النهائ��ي قب��ل ال���روع 
يف حت�ش��رات املو�ش��م الق��ادم، 
م��ع الإ�ش��ارة اأن الرج��ل ك�شف 
عن خطت��ه امل�شتقبلية، واملتمثلة 
يف الحتف��اظ بعدد م��ن لعبي 
البطول��ة املنق�شي��ة وترقية عدد 
كبر م��ن لعبي �شنف الرديف، 
دون الف�ش��ل النهائ��ي يف هوية 
الطاقم الفني، من خ��الل الإبقاء 
عل��ى امل��درب نذير لكن��اوي اأو 

البحث عن مدرب اآخر.
تنتظ��ر  منف�ش��ل،  �شي��اق  ويف 
اإدارة النادي ه��ذا ال�شهر �شدور 
احلكم النهائ��ي من قبل املحكمة 

ح��ول  الدولي��ة،  الريا�شي��ة 
ال�شك��وى الت��ي رفعه��ا املدي��ر 
ال�شاب��ق عل��ي م�شي�ص،  الفن��ي 
والذي يطالب بتعوي�شات مالية 
معت��رة، نظر ف�ش��خ تعاقده من 

جانب طرف واحد.
وكان��ت اإدارة الن��ادي، قد كلفت 
الكات��ب الع��ام ال�شاب��ق جم��ال 
�شع��د هالل مبهمة الدفاع يف هذه 
الق�شية، خلرت��ه يف التعامل مع 
هذه امللف��ات اأمام خمتلف هيئات 

التقا�شي الدولية.
ودائم��ا بخ�شو���ص ال�ش��كاوى 
املرفوعة لدى هيئ��ات التقا�شي 
الدولية، فاإن "البابية" مهددة بعد 
اأ�شابي��ع م��ن الآن، بخ�شم �شت 
نقاط كاملة من الر�شيد، ب�شبب 
عدم غلقها ملف الالعب ال�شابق 
عبا�ص عبد املالك، والذي ل يزال 
يدين بقيمة اإجمالية قدرها مليار 

�شنتيم.
التاأخر  �شب��ب  الإدارة  واأرجع��ت 
احلا�ش��ل يف غل��ق ه��ذا املل��ف، 
اإىل ع��دم ا�شتفادته��ا من الإعانة 
املخ�ش�ش��ة، م��ن قب��ل املجل�ص 
ملياري  تف��وق  بقيم��ة  البل��دي 
�شنتي��م، وه��و م��ا كان �شببا يف 
تاأجي��ل احل�ش��م يف العدي��د م��ن 
امللف��ات الأخ��رى، مث��ل ت�شوية 
اأج��رة �شهري��ة واح��دة لالعبني 

واملدربني. 
اأحمد خليل

الديون اأكرب عقبة يف طريق زعطوط

مكتب البوبية يت�صكل يف انتظار توزيع املهام
ظ��ل  الت��ي  ال�شغوط��ات  ازدادت 
يتعر���ص لها رئي���ص مولودية باتنة 
ع��ز الدي��ن زعط��وط، م��ن اأج��ل 
الإ���راع يف ت�شكيل مكتبه امل�شر 
ح��دة، حي��ث ا�شط��ر اإىل اللج��وء 
للقائم��ة الت��ي خا�ص به��ا ال�شباق، 
خلالف��ة زيداين يف اجلمعي��ة العامة 
النتخابي��ة املنعقدة ي��وم 3 جويلية 
املنق�ش��ي، رغ��م م�شاعي��ه املكثفة 
لتعزيز طاقمه بكفاءات حملية، ذات 
خ��رة وا�شعة لإعط��اء فعالية اأكر 
للعمل الت�شيري والإداري، يف ظل 

التحديات الكبرة املطروحة.
وانطالق��ا م��ن هذه املعطي��ات، فاإن 
زعط��وط يك��ون ق��د تخل���ص من 
اإ�شكالي��ة تركيبة مكتبه امل�شر، من 
خالل اعتماد 6 اأع�ش��اء للعمل اإىل 
جانبه، والأمر يتعلق بكل من حممد 
ن�شيب، عم��وري حممد، بوعروقن 
ط��ارق،  ال�شم��د  عب��د  يا�ش��ني، 
حمج��وب حمم��د وبومع��زة جمال، 
بالإ�شاف��ة اإىل حكي��م بوعلي كاتبا 
عاما للفري��ق، وهو م��ا اأراح بع�ص 

ال�شيء الأن�شار.
وينتظر اأن يت��م التن�شيب الر�شمي 
لهيئ��ة الت�شي��ر خ��الل الأ�شب��وع 
اجل��اري، م��ع القيام بتوزي��ع املهام، 
الفعل��ي  العم��ل  يف  والنط��الق 
حت�شب��ا للمو�شم املقب��ل، وذلك من 

خ��الل ر�شم خارط��ة طريق وحتديد 
اأهداف الفريق، املتمثلة يف ال�شعود 
مل  وق��ت  يف  اله��واة،  ق�ش��م  اإىل 
يعار�ص الالع��ب لزهر حاج عي�شى 
ق��رار زعط��وط بتكليف��ه بعملي��ة 
النتداب��ات، ولو اأنه ا�شرتط احلفاظ 

على نواة ت�شكيلة املو�شم املا�شي.
وبامل��وازاة مع ذلك، تراه��ن الإدارة 
اجلدي��دة عل��ى اإيجاد ح��ل ملع�شلة 

الدي��ون املقدرة مببل��غ 6 مالير، ما 
جعل زعطوط يفكر يف ال�شتنجاد 
بهذا  للتكفل  العمومية،  بال�شلطات 
اأخرى،  لتفاع��الت  املر�ش��ح  املل��ف 
عل��ى  الدائن��ني  لإ���رار  بالنظ��ر 
ال�شتف��ادة من اأمواله��م، ورف�شهم 

جميع طرق الت�شوية الودية.
م ـ مداني

مخلفات بطولة ما بين الجهات
ال�ضعود اإلى  الرابطة الثانية )06 فرق(

حمراء عنابة ـ �ضباب برج منايل ـ اتحاد حجوط ـ غالي مع�ضكر ـ اتحاد ورقلة ـ مولودية البي�س
ال�ضقوط من الرابطة الثانية ) 12 فريقا(

جمعية الخروب ـ دفاع تاجنانت ـ مولودية باتنة ـ �ضباب اأولد جالل ـ وفاق الم�ضيلة ـ اأمل بو�ضعادة ـ اتحاد 
البليدة ـ �ضباب بني ثور ـ اتحاد الرم�ضي ـ اأولمبي اأرزيو ـ �ضباب وادي رهيو ـ اتحاد الكرمة

ال�ضقوط اإلى الجهوي الأول  ـ �ضمال ـ )07 فرق(
اتحاد الحجار ـ ـ �ضباب بئر العر�س ـ اتحاد بني دوالة ـ �ضباب بني تامو ـ اتحاد ال�ضوقر ـ �ضريع المحمديةـ �ضباب 

بن بادي�س

Anep2123003053  An-Nasr 02-08-2021



�الثنني  2  �أوت 2021 م 
إشهار18 23   ذو �حلجة  1442 هـ l

�جلمهورية �جلز�ئرية �لدميقر�طية �ل�شعبية
والية �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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�جلمهورية �جلز�ئرية �لدميقر�طية �ل�شعبية
وز�رة �لعدل

�لديو�ن �لعمومي للمح�شر �لق�شائي
�الأ�شتاذ/ زياين عبد �حلق

حم�شر ق�شائي لدى حمكمة �لذرعان / �خت�شا�س جمل�س ق�شاء �لطارف
�لطريق �لوطني رقم 44 بن مهيدي �لطارف

رقم �لهاتف: 34.72.22 )038( / رقم �لفاك�س: 34.71.75 )038(
ziani.huissier@gmail.com :لربيد �اللكرتوين�

اإعالن بيع عقار باملزاد العلني مع حرية العرو�ض
�ملادتني 749-754 فقرة 05 من  قانون �الإجر�ء�ت �ملدنية و�الإد�رية

بطل��ب من: ال�رشك��ة ذات االأ�سهم بنك الربكة اجلزائري وكال��ة عنابة رقم 404 الكائن مقره��ا بعنابة املمثلة 
يف �سخ�ض مدير الوكالة.

بن��اء عل��ى عقد التزام بره��ن عقاري م��وؤرخ يف 22 و 2015/02/23 املدرج حتت رق��م الفهر�ض 2015/216 
املحرر من طرف االأ�ستاذ دريعي مراد موثق بالطارف املمهور بال�سيغة التنفيذية بتاريخ 2015/03/10.

بن��اءا على جمم��ل اأوراق مقدمات واإجراءات التنفيذ املتخذة من طرفنا نحن املح�رش الق�سائي االأ�ستاذ: زياين 
عب��د احل��ق �سد املدين: ال�سيد مرغاد حممد بن بلقا�سم - ب�سفته كفي��ل عيني - العنوان: التح�سي�ض امل�سمى 

)04 قطع( جندي علي بلدية ال�سط مركز والية الطارف.
بناءا على ن�سخة من قائمة �رشوط البيع املحررة مبعيتنا بتاريخ: 2018/08/30 وامل�سجلة بنف�ض التاريخ.

بن��اء على حم�رش اي��داع قائمة �رشوط البيع بكتابة �سبط حمكمة الذرع��ان املوؤرخ يف: 2018/09/05 حتت 
رق��م 2018/08 واملوؤ���رش عليه من طرف ال�سيد رئي�ض حمكمة الذرعان وال��ذي حدد فيه يوم: 2018/10/22  
اآخر اأجل لتقدمي االعرتا�سات وجل�سة يوم 2018/10/25 على العا�رشة �سباحا مبكتب رئي�ض املحكمة للف�سل 

يف االعرتا�سات.
تبعا لتقيي��م العقار مببلغ: 126.034.900.25 )مائة و�ستة وع�رشون ملي��ون واأربعة وثالثون األف وت�سعمائة 

دينار جزائري وخم�سة وع�رشون �سنتيم( ح�سب اخلربة الق�سائية.
وتبع��ا الإنقا���ض الع�رش اإعماال بن�ض امل��ادة 754 فقرة 04 من قانون االجراءات املدني��ة واالإدارية. حيث اأنه مل 

يتقدم اأي مزايد طيلة جل�سات البيع باملزاد العلني ال�سابقة وعليه:
بن��اءا على ما تقدم، نح��ن االأ�ستاذ/ زياين عبد احلق حم�رش ق�سائي باخت�سا���ض جمل�ض ق�ساء الطارف اقليم 

حمكمة الذرعان الكائن مقر مكتبنا بالطريق الوطني رقم 44 بلدية بن مهيدي والية الطارف.
نعلن عن بيع العقارات االآتي تعيينها:

العق��ار االأول: قطعة اأر���ض م�ستطيلة ال�سكل جمزاأة معدة للبناء، تقع ببلدي��ة ال�سط دائرة ابن مهيدي والية 
الطارف بالتح�سي�ض امل�سمى )04 قطع( م�ساحتها ثالثمائة وت�سعة وت�سعني مرتا مربعا و�ستة دي�سمرتا مربعا 
)399.06م2( حتم��ل رق��م )01( من خمط��ط التح�سي�ض. مقتطعة من العقار الكب��ري، والذي م�ساحته ت�سعة 
وع���رشون هكت��ار واأربعة و�ستون اآر وثمانون �سنتياآر )29 ه��� 64 اآر 80 �ساآ( واملحددة كمايلي: �سماال طريق 

موجود، جنوبا م�رشوع بناء م�ساكن، �رشقا: بناء، غربا: احل�سة رقم 02.
اآل هذا العقار للمدين عن طريق ال�رشاء مبوجب عقد بيع موؤرخ يف 1997/10/20 تلقاه االأ�ستاذ �سياب ال�سعيد 
موث��ق بابن مهي��دي، امل�سجل بتاريخ 1997/10/22 �سحيفة 322 رق��م 12508 وامل�سهر باملحافظة العقارية 

بالطارف بتاريخ 1997/11/12 رقم 04 حجم 119 ايداع حجم 20 رقم 555.
العق��ار الث��اين: قطعة اأر�ض معدة للبن��اء تقع ببلدية ال�سط دائ��رة بن مهيدي والية الط��ارف تبلغ م�ساحتها 
)312م2( ثالثمائ��ة واثن��ي ع�رشة مرتا مربع��ا مقتطعة من قطعة اأك��رب منها تبلغ م�ساحتها األ��ف واأربعمائة 
وخم�س��ون مرت مربع )1450م2(  حتمل رقم 02 من خمطط التح�سي�ض االأربعة قطع وهي حمدودة كمايلي: 

�سماال طريق موجود، جنوبا: م�رشوع بناء م�ساكن، �رشقا احل�سة رقم 01، غربا: احل�سة رقم 03.
اآل هذا العقار للمدين عن طريق الهبة مبوجب عقد هبة قطعة اأر�ض موؤرخ يف 1998/08/30 رقم 1190 تلقاه 
االأ�ست��اذ حممد قربوج موثق باحلجار، امل�سجل بتاريخ 1998/12/31 حت��ت رقم 106578 وامل�سهر باملحافظة 

العقارية بالطارف بتاريخ 1998/10/05 رقم 74 حجم 127 ايداع حجم 21 رقم 1005.
امل�سي��د فوقهم��ا عقار متمثل يف نزل عائلي يف ط��ور االجناز ي�ستمل على طابق اأر�س��ي ثالث )03( طوابق 
مب�ساحة مبنية تقدر باأربعمائة مرت مربع )400.00م2( بالن�سبة للطابق االأر�سي ومب�ساحة مبنية لكل واحد من 
الطابق االأول + الثاين + الثالث تقدر بثالثمائة وخم�سني مرت مربع )350.00م2( و�سلت ن�سبة تقدم االأ�سغال 
ب��ه ح�سب م��ا هو ثابت من �سهادة تقدم ال�سغال رقم 2015/42 ال�سادرة ع��ن رئي�ض املجل�ض ال�سعبي البلدي 
لبلدية ال�سط بتاريخ 08-02-2015 مايلي = 80 % بالن�سبة للطابق االأر�سي = 85% بالن�سبة للطابق االأول 

= 70% بالن�سبة للطابق الثاين والثالث = 80% بالن�سبة لل�سطح.
العق��ار باأكمله من اأر�ض وبناي��ة مرهون لفائدة ال�رشكة ذات االأ�سهم بنك الربك��ة اجلزائري وكالة عنابة رقم 
404 الكائ��ن مقره��ا بعنابة مبوجب عقد التزام برهن عقاري املحرر بتاري��خ 22 و 2015/02/23 املدرج حتت 
رق��م الفهر���ض 2015/2016 مبعية االأ�ستاذ دريعي مراد موثق بالط��ارف، م�سجل بالطارف يف 2015/03/02 
جمل��ة 16 �سحيفة 799 رقم 101467 وامل�سهر باملحافظة العقارية بالذرعان بتاريخ 2015/03/04 حجم 31 

رقم 31 ايداع حجم 18 تربيعة 1934.
وذل��ك م��ع فتح حرية العرو�ض بعدما مت اإنقا�ض الع�رش  اإعماال بن�ض املادة 754 فقرة 05 من قانون االإجراءات 

املدنية واالإدارية.
بجل�س��ة البيوع العقارية املزمع عقده��ا بقاعة اجلل�سات ملحكمة الذرعان وذل��ك بتاريخ: 2021/08/25 على 

ال�ساعة التا�سعة �سباحا.
ول��كل م��ن يهمه االأمر االت�سال مبكتب املح���رش الق�سائي اأو باأمانة �سبط حمكم��ة الذرعان لالإطالع على 

قائمة ال�رشوط.
توقيع وختم المح�شر الق�شائي 
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�جلمهورية �جلز�ئرية �لدميقر�طية �ل�شعبية
�لديو�ن �لعمومي للمح�شر �لق�شائي

مكتب �الأ�شتاذة/ قدور ليلى
حم�شرة ق�شائية لدى حمكمة ق�شنطينة

�إخت�شا�س جمل�س ق�شاء ق�شنطينة
ق�شنطينة بلخوجة  �الإخوة  نهج   01

�لهاتف: 031.8711.44 - 07.79.41.18.19

حم�شر تكليف بالوفاء عن طريق الن�شر باجلريدة
)�ملادة: 613 و 412 من قانون �الجر�ء�ت �ملدنية و�الإد�رية(

نحن االأ�ستاذ/  االأ�ستاذة/ قدور ليلى حم�رشة ق�سائية لدى حمكمة ق�سنطينة
اإخت�سا�ض جمل�ض ق�ساء ق�سنطينة والكائن مكتبنا ب 01 نهج االإخوة بلخوجة ق�سنطينة.

وطبقا للمادة: 412 من قانون االجراءات املدنية واالإدارية، ال �سيما الفقرة الرابعة.
وطبقا لالإذن بالن�رش ال�سادر عن ال�سيد/ رئي�ض حمكمة ق�سنطينة بتاريخ 2021/06/20

حتت رقم 21/1857، بن�رش م�سمون عقد التبليغ الر�سمي يف جريدة يومية ووطنية.
نعلن بناءا على طلب ال�سيد/ حميداتو عبد احلميد

ال�ساكن ب 38 نهج �سيهاين ب�سري حي االأمري عبد القادر ق�سنطينة.
واملتخذ حمل اإقامته مكتبنا الكائن ب� 01 نهج االخوة بلخوجة ق�سنطينة.

بوا�سطة االأ�ستاذ/ بوقلعة وحيد.
وبع��د االطالع على احلكم املمهور بال�سيغ��ة التنفيذية ال�سادر عن حمكم��ة ق�سنطينة الق�سم  

جنح بتاريخ 2019/05/21 فهر�ض رقم 19/04243 ق�سية رقم 19/033432.
مبوج��ب حم�رش تبلي��غ �سند تنفيذي وحم���رش تكليف بالوف��اء وحم�رش تبليغ تكلي��ف بالوفاء 

املحررين بتاريخ 2021/04/14.
وبعد االطالع على حم�رشي التعليق بلوحة اإعالنات املحكمة بتاريخ 2021/04/29
وبعد االطالع على حم�رشي التعليق بلوحة اإعالنات البلدية بتاريخ 2021/04/27

قمنا بتبليغ وتكليف:
ال�سيد/ خلفاوي ن�رش الدين

 ال�ساكن/ حي بكرية العلوي رقم 107 ق�سنطينة.
وال��ذي مبوجب��ه األزمن��اه بت�سدي��د مبل��غ: 2770.901.00( مليون��ان و�سبعمائ��ة و�سبعون األف 

وت�سعمائة وواحد دينار جزائري(
يف اأجل خم�سة ع�رش )15( يوما للدفع طبقا للمادة : 612 من قانون االجراءات املدنية واالدارية.
واأخطرناه ف�سال عن ذلك اأنه يف حالة انق�ساء املهلة القانونية واالمتناع عن تنفيذ االلتزام اأعاله 

فاإنه �سيجرب على التنفيذ بكافة الطرق القانونية مبا فيها احلجز.
المح�شر الق�شائية 
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رقم �جلدول: 21/00429
رقم �لفهر�س: 21/00584

حكم باحلجر
حكم��ت املحكم��ة عني الكبرية ح��ال ف�سله��ا يف ق�سايا �سوؤون 

االأ�رشة علنيا ح�سوريا يف اأول درجة:
يف ال�سكل/ قبول اإعادة ال�سري يف الدعوى بعد اخلربة

يف املو�س��وع/ اإفراغ احلك��م ال�سادر عن حمكم��ة عني الكبرية 
ق�س��م �سوؤون االأ�رشة بتاريخ 2020/12/22 فهر�ض رقم 20/955 
وامل�سادق��ة عل��ى تقرير اخل��ربة حمل الرتجيع املنج��زة من طرف 
اخلب��رية الطبي��ة بوعنيق ب�سم��ة املودعة باأمان��ة �سبط املحكمة 
بتاريخ 2021/04/18 حتت رقم 21/78 وبالنتيجة لذلك الق�ساء 
باحلج��ر عل��ى املرجع �س��ده لطر�ض رم��زي بن عا�س��ور املولود 
بتاري��خ 2001/06/18 بع��ني الكب��رية ابن عا�س��ور وبن خلوف 
جهي��دة وتعيني املرجع لطر���ض عا�سور بن �سمات��ي مقدما عليه 
لت�سيري �سوؤونه وعل��ى املرجع مراعاة م�سلحة املحجور عليه يف 
كل الت�رشف��ات وممار�سة اأعمال التق��دمي يف حدود قانون االأ�رشة 
املع��دل واملتمم والقوانني ذات ال�سل��ة مب�سالح املحجور عليه مع 

االأمر بن�رش هذا احلكم بكل طريقة حتقق االإعالم به.
امل�ساريف الق�سائية املتعلقة بالر�سم الق�سائي وم�ساريف اخلربة 

مببلغ ثالثة اآالف دينار )3000دج( على عاتق املرجع
ب��ذا �سدر احلك��م و�رشح به جه��ارا باجلل�س��ة العلني��ة املنعقدة 

بالتاريخ اأعاله ووقعنا اأ�سله نحن الرئي�ض واأمني ال�سبط.
الرئي�ض)ة(                                                           امني ال�سبط
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�جلمهورية �جلز�ئرية �لدميقر�طية �ل�شعبية
والية باتنة
د�ئرة باتنة
بلدية باتنة

مديرية �ل�شوؤون �القت�شادية و�ملمتلكات و�ال�شتثمار

اإعـــــــــــــــــــــــــــــــــــالن
ينهي ال�سيد: رئي�ض املجل�ض ال�سعبي البلدي لبلدية باتنة اىل علم 
كاف��ة ال�ساكنة، اأنه �سي�رشع يف فتح حتقيق علني خا�ض باملالئمة 
اأو ع��دم املالئمة، والتي تك��ون مدته خم�سة ع���رشة )15( يوما، 

ابتداء من �سدور هذا االأخري يف احدى اجلرائد الوطنية اليومية.
* التحقي��ق يتعلق ب�: طلب من ال�سيد: خلخال عبد الرحمن م�سري 

�ض.ذ.م.م اجلياد  اأك�سال لل�سناعة
* الن�س��اط: فت��ح وا�ستغالل ن�س��اط حتويل امل��واد البال�ستيكية 

"�سناعة"
* العن��وان: املنطقة ال�سناعية ك�سي��دة جمموعة ملكية رقم 06 

ق�سم 218 باتنة
فعل��ى كل م��ن يهم��ه االأم��ر اأن يتق��دم اإىل مديري��ة ال�س��وؤون 
االقت�سادي��ة واملمتل��كات واال�ستثم��ار، الكائن مقره��ا باملجمع 
االإداري ح��ي الزمال��ة، ق�سد اإب��داء املالحظ��ات واالعرتا�سات 
على هذا امل�رشوع، والتي ت��دون يف ال�سجل املعد خ�سي�سا لهذا 

الغر�ض. 
وعل��ى هذا االأ�سا�ض فقد عني حماف��ظ حمقق طيلة اأوقات العمل 

املحددة.
رئي�ض المجل�ض ال�شعبي البلدي 
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�جلمهورية �جلز�ئرية �لدميقر�طية �ل�شعبية 
والية �شطيف

مديرية �لبيئة 
قرار رقم 2434 يت�شمن فتح حتقيق عمومي حول اإ�شهار درا�شة  التاأثري على البيئة للح�شول على 

املوافقة امل�شبقة مل�شروع وحدة �شناعة اأدوات من البال�شتيك ق�شم رقم 01 جمموعة ملكية رقم 
EURL MIRA PLAST بال�شت  مريا  م.ذ.�ض.و.ذ.م.م  لفائدة  قجال  بلدية   138

اإن وايل والية �سطيف
باقرت�ح من �ل�شيد مدير �لبيئة للوالية

يقرر
امل��ادة االأوىل 01: ي���رشع يف  حتقيق عموم��ي حول اإ�سهار درا�س��ة التاأثري على البيئ��ة للح�سول على 

املوافقة امل�سبقة.
امل�رشوع: وحدة �سناعة اأدوات من البال�ستيك

العنوان: ق�سم رقم 01 جمموعة ملكية رقم 138 بلدية قجال
EURL MIRA PLAST ساحب امل�رشوع: م ذ �ض و ذ م م مريا بال�ست�

الت�سنيف: اجلناح رقم 2622 ح�سب املر�سوم التنفيذي رقم 144/07
كمية املواد املحولة: 13 طن/ اليوم

نوع الرخ�سة: رخ�سة والئية
امل��ادة الثانية: يع��ني ال�سيد لعقون لزهر تقني �سامي يف الت�سيري احل�رشي لالإدارة االقليمية ببلدية قجال 
ب�سفته حمافظا حمققا لت�سجيل االآراء واالقرتاحات املكتوبة وال�سفوية املتعلقة بهذا امل�رشوع يف �سجل 

التحقيق.
املادة الثالثة 03: يعلق هذا القرار مبقر بلدية قجال

يودع ملف التحقيق مبقر بلدية قجال ملدة خم�سة ع�رش )15( يوم ابتداء من تاريخ ن�رش هذا القرار لتمكني 
من يهمه االأمر باإبداء راأيه وذلك كل يوم )ماعدا اأيام العطل( وتدون جميع املالحظات على ال�سجل.

-بانتهاء االأجل املحدد اأعاله يغلق �سجل التحقيق ويوؤ�رش من طرف رئي�ض املجل�ض ال�سعبي لبلدية قجال.
يح��رر املحاف��ظ املحقق عند نهاية مهمته تقريرا يحتوي على تفا�سي��ل حتقيقاته واملعلومات التكميلية 

التي يجمعها مدعمة براأيه ال�رشيح حول امل�رشوع.
ير�سل ملف التحقيق مرفوقا بتقرير املحافظ املحقق وكذا حم�رش فتح وغلق التحقيق اإىل مديرية البيئة.
امل��ادة الرابعة: ين�رش ه��ذا القرار يف جريدتني يوميت��ني وطنيتني على االأقل ويتحم��ل �ساحب امل�رشوع 

م�ساريف الن�رش.
امل��ادة اخلام�سة: يكلف ال�سادة االأم��ني العام للوالية، مدير التنظيم وال�س��وؤون العامة، مدير البيئة، مدير 
الطاق��ة، مدير امل��وارد املائية، مدير ال�سح��ة وال�سكان، مدي��ر احلماية املدنية، مدي��ر امل�سالح الفالحية، 
حمافظ الغاب��ات، مدير ال�سناعة واملناجم، مدير التجارة، مدير الربجمة ومتابعة امليزانية، مدير ال�سياحة 
وال�سناعة التقليدية، مدير الثقافة، رئي�ض االأمن الوالئي، قائد املجموعة االإقليمية الدرك الوطني، رئي�ض 
دائ��رة قجال، رئي���ض املجل�ض ال�سعبي لبلدية قجال واملحافظ املحقق كل فيم��ا يخ�سه بتنفيذ هذا القرار 

الذي �سين�رش بن�رشة القرارات االإدارية للوالية.
الوالي
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�جلمهورية �جلز�ئرية �لدميقر�طية �ل�شعبية
والية ميلة

د�ئرة فرجيوة
بلدية فرجيوة

م�شلحة �لطرق و�ل�شبكات �ملختلفة
مكتب �لطرق و�ل�شبكات �ملختلفة

اإعــــــــــــــــــــــــــــــالن
تنفي��ذا لق��رار ال��وايل رق��م : 1274 امل��وؤرخ يف: 2020/08/18 
املت�سم��ن ال���رشوع يف التحقي��ق العموم��ي لتجدي��د رخ�س��ة 
ا�ستغ��الل ن��ادي انرتن��ت باملحل رق��م: 02 الكائ��ن بتح�سي�ض 
احلدائ��ق 22 ح�سة �س��ارع اأحمد بو�سكني بلدي��ة فرجيوة لفائدة 

ال�سيد/ ب�سلم عبد العايل.
ف��اإن م�ستخلف رئي�ض املجل���ض ال�سعبي البل��دي لبلدية فرجيوة 
ينه��ي اىل علم كافة مواطني البلدية وال �سيما املجاورين للمحل 
الذي يعت��زم جتديد رخ�س��ة ا�ستغالل نادي انرتن��ت اأن يت�سلوا 
باملحافظ املحقق ال�سيد/ نا�رشي اأحمد مبكتب الطرق وال�سبكات 
املختلفة بامللحق البلدي )منت��وري حممد ال�رشيف( الإبداء اآرائهم 

اأو احتجاجاتهم حول طبيعة الن�ساط املراد ممار�سته.
وذل��ك خالل 30 يوما من تاريخ ن�رش هذا االإعالن بجريدة وطنية 

يومية.
اال�ستقبال يكون خالل اأيام العمل من ال�ساعة الثامنة �سباحا اإىل 

غاية الرابعة والن�سف م�ساء ماعدا اأيام العطل.
رئي�ض المجل�ض ال�شعبي البلدي
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�جلمهورية �جلز�ئرية �لدميقر�طية �ل�شعبية
�لديو�ن �لعمومي للمح�شر �لق�شائي 

�الأ�شتاذ : بو�شامة عبد �لرز�ق 
حم�شر ق�شائي لدى حمكمة جيجل  / �خت�شا�س جمل�س ق�شاء جيجل 
حي �عري�س ح�شني ع د2 رقم 5 جيجل  / هاتف رقم: 034.49.67.15

ن�شر م�شمون  عقد  التبليغ الر�شمي لل�شند التنفيذي 
والتكليف بالوفاء

يف جريدة يومية وطنية
طبقا للمادة 412 فقرة 04 من ق � م �

نحن االأ�ستاذ / بو�سامة عبد الرزاق حم�رش ق�سائي لدى حمكمة جيجل جمل�ض ق�ساء جيجل املوقع اأدناه.
 الكائن مكتبنا بحي اعري�ض ح�سني عمارة د 2 رقم 5 جيجل .

DINDUSTRIE EURL- بن��اء على طلب/ ال�رشكة ذات امل�سوؤولية املحدودة وذات ال�سخ�ض الوحيد
DIB  لال�سترياد وت�سدير االآالت ال�سناعية واملواد االأولية ممثلة يف �سخ�ض م�سريه.

�سد ال�سيدة/ تقليعت �سهرزاد العنوان: حي 18 فيفري جيجل.
-بناءا على اأحكام املواد: 612، 613، 406 اىل 416 من ق ا م ا

- بن��اء على احلكم ال�سادر عن حمكمة ججيل الق�سم:  التجاري/ البحري بتاريخ 20/02/06 رقم اجلدول 
19/02621 رقم الفهر�ض: 20/00395، والقا�سي بدفع مبلغ قدره ت�سعمائة واأربعة وثمانون األفا ومائتي 

دينارا جزائريا )6.695.800.00 دج( وحتميله بامل�ساريف الق�سائية.
-بناء على اإجراءات التبليغ املتخذة من طرفنا نحن املح�رش الق�سائي املوقع اأدناه.

-بناء على حم�رش التكليف بالوفاء وتبليغ ال�سند التنفيذي املوؤرخني بتاريخ: 2021/04/20.
- بناء على حم�رش التكليف بالوفاء وحم�رش تبليغ ال�سند التنفيذي املبلغني عن طريق التعليق على لوحة 

االعالنات مبقر بلدية جيجل ومبقر حمكمة جيجل بتاريخ 2021/04/22.
-بن��اء عل��ى االإذن ال�س��ادر ع��ن ال�سي��د/ رئي���ض حمكم��ة جيج��ل بتاري��خ 2021/06/20، حت��ت رقم 
21/768 وال��ذي يرخ�ض مبوجب��ه للعار�ض/ ل�رشك��ة ذات امل�سوؤولية املح��دودة وذات ال�سخ�ض الوحيد 
DINDUSTRIE EURL-DIB  لال�ست��رياد وت�سدي��ر االآالت ال�سناعي��ة وامل��واد االأولي��ة ممثلة يف 
�سخ���ض م�سريه  بن�رش م�سمون التبليغ الر�سمي ملح���رش التكليف بالوفاء يف جريدة وطنية يومية على 

نفقتهم.
بناء على ما تقدم

نبل��غ ال�سيدة/ تقليعت �سهرزاد العنوان: حي 18 فيفري جيجل عن طريق الن�رش باجلريدة الوطنية بال�سند 
املذكور اأعاله ونكلفه بالوفاء مببلغ اأ�سل الدين  باالإ�سافة اىل م�ساريف التعليق واأتعاب التنفيذ املرتتبة 
على ذلك واملقدر ب�: �ستة ماليني وت�سعمائة وثالثة ع�رشة األف وخم�سمائة و�ستة و�سبعون دينار جزائري 
)6.913.576.00 دج(  وننبه باأن له خم�سة ع�رشة )15( يوما ابتداء من تاريخ ن�رش هذا املح�رش كما نخطره 

اأنه يف حالة عدم اال�ستجابة لهذا التكليف بالوفاء ف�سيتم التنفيذ عليه جربا بكافة الطرق القانونية.
المح�شر الق�شائي  
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عبية ميقراطية ال�شَّ اجُلمهورية اجَلزائرية الدِّ
وزارة العدل

د املكتب الُعُمومي للأ�شتاذ/ بُكو�ش حممَّ
ر ق�شائي لدى اخت�شا�ش   حمـ�شِّ

جمل�ش ق�شاء ق�شنطينة حي 1039 م�شكن عمارة 81 رقم 01 )قبالة املحكمة( اخلروب  
 -هاِتف/ فاَك�ش: 031.76.44.44  

Email: Bekkouche.m.Huissier@Gmail.com.

حم�ســر تبليــغ �سنــد تنفيــذي مــع تكليــف بالوفــاء
عن طريـق الن�شـر)املـواد: 412 ف:04 ،612،613  من ق اإ م اإ

نح��ن الأ�ضتاذ/ بكو���ش محمد مح��ض��ر ق�ضائي لدى 
اخت�ضا�ش مجل�ش ق�ضاء ق�ضنطينة ، الموقع اأدناه.

-بن��اًء َعلى َطل��ب/  �ضركة الم�ضاهم��ة الم�ضماة: �ش.ذ.اأ 
تيكويافي��ك  الكائن مقره��ا / ب�ض��ارع فل�ضطين بلدية 

�ضلغوم العيد ولية ميلة .   
- �ض��د ال�ضي��دة/ نقيب ح�ضيب��ة بنت عبي��د. ال�ضاكنة/  
بحي 500 م�ضكن CNEP عمارة 35 رقم: 250 بلدية 

الخروب ولية ق�ضنطينة 
-بن��اًء عل��ى : عقد اعت��راف بدي��ن   المح��رر بتاريخ : 
2018/07/08   رق��م فهر���ش: 2018/927    م��ن قبل 
الأ�ضت��اذ خليفة بغدو�ش الربي��ع ، الموثق الكائن مكتبه     
ب�ضلغ��وم العيد حي ب��ن �ضيكو  عبد الحمي��د عمارة "اأ 

مكرر" رقم 26 ، الممهور بال�ضيغة التنفيذية.
- بن��اء على محا�ضر التكلي��ف بالوفاء وتبليغ التكليف 
بالوفاء وتبلي��غ ال�ضند التنفيذي المبلغين قانونا بتاريخ 
: 2021/05/20  - بن��اء عل��ى و�ضل البريد المودع في 

           2021/05/30 :
- بناء عل��ى محا�ضر التكلي��ف بالوف��اء وتبليغ ال�ضند 
التنفي��ذي المبلغي��ن عن طري��ق  التعلي��ق بالمحكمة 

بتاريخ: 2021/05/31   
- بناء عل��ى محا�ضر التكلي��ف بالوف��اء وتبليغ ال�ضند 
التنفي��ذي المبلغي��ن عن طري��ق  التعلي��ق  بالمحكمة  

بتاريخ: 2021/05/31.
 -بناء على اأمر يت�ضمن الإذن بالن�ض�ر في جريدة يومية 
وطني��ة �ض��ادر ع��ن ال�ضي��د رئي�ش محكم��ة الخروب 
بتاري��خ 2021/07/12 تح��ت رقم:الترتيب: 21/1689   
والقا�ضي)بن�ضر م�ضمون عقد التبليغ الر�ضمي الخا�ش 

ب� /  �ضرك��ة الم�ضاهم��ة الم�ضماة: ���ش.ذ.اأ تيكويافيك،     
الكائن مقره��ا / ب�ضارع فل�ضطين بلدي��ة �ضلغوم العيد 

ولية ميلة . 
- �ضد ال�ضيدة / نقيب ح�ضيبة بنت عبيد  ال�ضاكنة/  

بحي 500 م�ضكن CNEP عمارة 35 رقم: 250 بلدية 
الخروب ولية ق�ضنطينة   في جريدة يومية وطنية 

على نفقة الطالب(  
-بع���د الإط��الع عل��ى الم���واد: 412 فقرة 04، 612، 

613 من قان���ون الإج���راءات المدني��ة والإداري���ة.
ب���ناء ع���ل���ى م����ا تق���دم ُنَبلِّ������غ/

-ال�ضيدة /نقيب ح�ضيبة بنت عبيد.ال�ضاكنة/  بحي 500 
م�ضك��ن CNEP عمارة 35 رق��م: 250 بلدية الخروب 
ولي��ة ق�ضنطين��ة   -عن طريق الن��ض��ر بجريدة وطنية 
يومية بال�ضند المتمثل في : عقد اعتراف بدين   المحرر 
بتاري��خ : 2018/07/08   رق��م فهر���ش: 2018/927 
م��ن قب��ل الأ�ضت��اذ خليف��ة بغدو���ش الربي��ع ، الموثق 
الكائ��ن مكتب��ه  ب�ضلغوم العي��د حي ب��ن �ضيكو  عبد 
الحمي��د عمارة "اأ مكرر" رق��م 26 ، الممهور بال�ضيغة 
التنفيذي��ة.  لفائ��دة الطالب اأع��اله .ونكلفها بدفع مبلغ 
)خم�ضة وع�ضرين  ق��دره:25.243.201.55دج  اإجمالي 
مليون ومائتين وثالث��ة  واربعين األف ومائتين ودينارا 
جزائري��ا وخم�ض��ة وخم�ضي��ن �ضنتيم��ا(  بالإ�ضافة اإلى 

الم�ضاريف الالحقة.
ونبهناه��ا بتنفيذ محتوى ال�ضند المذك��ور اأعاله خالل 

خم�ضة ع��ضر)15( يوما
ابتداء من تاري��خ التبليغ واإل نفذ عليه��ا بكافة الطرق 

القانونية.  
اال�ستاذ املح�سر

عبية ميقراطية ال�شَّ اجُلمهورية اجَلزائرية الدِّ
وزارة العدل

د املكتب الُعُمومي للأ�شتاذ/ بُكو�ش حممَّ
ر ق�شائي لدى اخت�شا�ش   حمـ�شِّ

جمل�ش ق�شاء ق�شنطينة حي 1039 م�شكن عمارة
 81 رقم 01 )قبالة املحكمة( اخلروب  

 -هاِتف/ فاَك�ش: 031.76.44.44  
Email: Bekkouche.m.Huissier@Gmail.com.

حم�ســر تبليــغ �سنــد تنفيــذي مــع تكليــف بالوفــاء
عن طريـق الن�شـر)املـواد: 412 ف:04 ،612،613  من ق اإ م اإ

نح��ن الأ�ضتاذ/ بكو�ش محم��د مح��ضر ق�ضائي 
ل��دى اخت�ضا���ش مجل���ش ق�ض��اء ق�ضنطينة ، 

الموقع اأدناه.
-بن��اًء َعلى َطل��ب ال�ضيد/ بوكبو���ش الح�ضين، 
ال�ضاك��ن ب���/ ح��ي 20 اأوت 55 رق��م 68 بلدية 

الخروب ولية ق�ضنطينة.   
- �ضد / بن دراجي فريد، ال�ضاكن/ �ضارع حجاج 

ب�ضير رقم 36 بلدية الخروب.
-بن��اًء عل��ى : الحك��م  ال�ضادر ع��ن - محكمة 
الخ��روب - ق�ضم الجنح بتاري��خ 2014/03/27  
تحت رقم الج��دول 14/00611 ورقم الفهر�ش 

14/02327  الممهور بال�ضيغة التنفيذية.
- بن��اء على محا�ض��ر التكليف بالوف��اء وتبليغ 
التكلي��ف بالوف��اء وتبلي��غ ال�ضن��د التنفي��ذي 

المبلغين قانونا بتاريخ : 2021/06/22
- بن��اء على محا�ض��ر التكليف بالوف��اء وتبليغ 
ال�ضن��د  وتبلي��غ وت�ضلي��م   بالوف��اء  التكلي��ف 
التنفيذي المبلغي��ن عن طريق  البريد الم�ضمن 
بتاري��خ 2021/06/27 وع��ن طري��ق التعلي��ق 
بلوحتي اعالنات المحكم��ة والبلدية الموؤهلين 

بتاريخ 2021/06/27.
 -بناء على اأمر يت�ضمن الإذن بالن�ض�ر في جريدة 
يومية وطنية �ض��ادر عن ال�ضيد رئي�ش محكمة 
ق�ضنطين��ة  بتاري��خ 2021/07/11 تح��ت رقم  
21/1669   والقا�ض��ي )بن�ض��ر م�ضم��ون عقد 

التبلي��غ الر�ضم��ي الخا�ش ب�ال�ضي��د/ بوكبو�ش 
الح�ضي��ن، ال�ضاكن ب�/ حي 20 اأوت 55 رقم 68 

بلدية الخروب ولية ق�ضنطينة.   
- �ضد / بن دراجي فريد، ال�ضاكن/ �ضارع حجاج 
ب�ضير رقم 36 بلدية الخروب.  في جريدة يومية 

وطنية على نفقة الطالب(  
-بع���د الإط����الع عل��ى الم�����واد: 412 فقرة 
الإج�����راءات  قان�����ون  م��ن   613  ،612  ،04

المدني��ة والإداري���ة.
ب���ناء ع���ل���ى م����ا تق���دم ُنَبلِّ������غ/

-ال�ضيد /بن دراجي فريد، ال�ضاكن/ �ضارع حجاج 
ب�ضي��ر رق��م 36 بلدي��ة الخروب   -ع��ن طريق 
الن��ض��ر بجريدة وطنية يومي��ة بال�ضند المتمثل 
ف��ي حكم  �ض��ادر ع��ن - محكمة الخ��روب - 
ق�ضم الجن��ح بتاري��خ 2014/03/27 تحت رقم 
الجدول 14/00611 ورقم الفهر�ش 14/02327  

الممهور بال�ضيغة التنفيذية. 
 لفائدة الطالب اأعاله .ونكلفه بدفع مبلغ اإجمالي 
ق��دره: 603.057.90 دج )�ضتمائة وثالثة اآلف 
و�ضبع��ة وخم�ضي��ن دين��ارا جزائري��ا وت�ضعين 

�ضنتيما(  بالإ�ضافة اإلى الم�ضاريف الالحقة.
ونبهناها بتنفيذ محت��وى ال�ضند المذكور اأعاله 

خالل خم�ضة ع��ضر)15( يوما
ابتداء م��ن تاريخ التبليغ واإل نف��ذ عليها بكافة 

الطرق القانونية.

عبية ميقراطية ال�شَّ اجُلمهورية اجَلزائرية الدِّ
-وزارة العدل

د  املكتب الُعُمومي للأ�شتاذ/ بُكو�ش حممَّ
ر ق�شائي لدى اخت�شا�ش حمـ�شِّ

جمل�ش ق�شاء ق�شنطينة حي 1039 م�شكن عمارة
اخلروب املحكمة(  )قبالة   01 رقم   81

-هاِتف/ فاَك�ش: 031.76.44.44
Email: Bekkouche.m.Huissier@Gmail.com.

حم�ســر تبليــغ �سنــد تنفيــذي مــع تكليــف بالوفــاء
عن طريـق الن�شـر)املـواد: 412 ف:04 ،612،613  من ق اإ م اإ

نحن الأ�ضتاذ/ بكو�ش محم��د مح��ضر ق�ضائي لدى 
اخت�ضا�ش مجل�ش ق�ضاء ق�ضنطينة ، الموقع اأدناه.

-بناًء َعلى َطلب ال�ضيد/ : مجروبي �ضالح الدين
ال�ضاك��ن/ الوح��دة الجواري��ة 07 كو�ضي��دار مجمع 

�ضكني 02 عمارة B01 رقم 38 علي منجلي
�ضد: ال�ضرك��ة الوطني��ة للتبع والكبري��ت )القطب 
ال�ضناع��ي لل�ض��رق( �ضرك��ة ذات اأ�ضه��م ممثلة في 

�ضخ�ش مديرها 
الكائ��ن مقرهاب���/ بالمنطقة ال�ضناعي��ة الطرف ابن 

بادي�ش ق�ضنطينة
بن��اء على : الحكم ال�ضادر ع��ن محكمة الخروب - 
الق�ضم الجتماع��ي - بتاري��خ: 2020/10/07 تحت 
رقم ج��دول: 20/02197 ورقم فهر�ش: 20/03394 

الممهور بال�ضيغة التنفيذية.
- بن��اء عل��ى محا�ض��ر التكلي��ف بالوف��اء وتبلي��غ 
التكلي��ف بالوفاء وتبليغ ال�ضن��د التنفيذي المبلغين 

قانونا بتاريخ : 2021/06/21   
 - بن��اء عل��ى محا�ض��ر التكلي��ف بالوف��اء وتبلي��غ 
التكلي��ف بالوف��اء وتبليغ وت�ضليم ال�ضن��د التنفيذي 
المبلغي��ن ع��ن طري��ق البري��د الم�ضم��ن بتاري��خ: 
2021/06/27 وعن طريق التعليق بلوحتي اإعالنات 
المحكمة بتاريخ: 2021/06/22 والبلدية الموؤهلين 

بتاريخ: 2021/06/21
-بناء عل��ى اأمر يت�ضم��ن الإذن بالن�ض���ر في جريدة 
يومي��ة وطنية �ض��ادر ع��ن ال�ضيد رئي���ش محكمة 
رق��م:  تح��ت   2021/07/11 بتاري��خ  ق�ضنطين��ة 
21/1672    والقا�ضي )بن��ضر م�ضمون عقد التبليغ 

الر�ضمي الخا�ش  بال�ضيد/ مجروبي �ضالح الدين.

ال�ضاك��ن/ الوح��دة الجواري��ة 07 كو�ضي��دار مجمع 
�ضكني 02 عمارة B01 رقم 38 علي منجلي

�ض��د/ ال�ضرك��ة الوطني��ة للتب��غ والكبريت)القطب 
ال�ضناع��ي لل�ض��رق( �ضرك��ة ذات اأ�ضه��م ممثلة في 

�ضخ�ش مديرها 
الكائ��ن مقره��ا/ بالمنطق��ة ال�ضناعية الط��رف ابن 
بادي���ش ق�ضنطين��ة في جري��دة يومي��ة وطنية على 

نفقة الطالب(
بعد الطالع على المواد: 412 فقرة 04، 612، 613 

من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.
بناء على ما تقدم نبلغ/

ال�ضي��د/ مجروبي �ض��الح الدي��ن، ال�ضاكن/الوحدة 
الجواري��ة 07 كو�ضي��دار مجمع �ضكن��ي 02 عمارة 

B01 رقم 38 علي منجلي
عن طري��ق الن�ض��ر بجريدة وطني��ة يومي��ة بال�ضند 
المتمث��ل في حكم �ض��ادر عن محكم��ة الخروب - 
الق�ض��م الجتماع��ي بتاري��خ: 2020/10/07 تح��ت 
رقم جدول: 20/02197 ورقم الفهر�ش: 20/03394 

الممهور بال�ضيغة التنفيذية.
لفائدة الطالب اأعاله.

ونكلفه بدفع مبلغ اإجمال��ي قدره: 541.075.90دج 
)خم�ضمائ��ة وواحد واأربعين األ��ف وخم�ضة و�ضبعين 
دين��ارا جزائري��ا وت�ضعي��ن �ضنتيم��ا( بالإ�ضافة اإلى 

الم�ضاريف الالحقة.
ونبهناها بتنفيذ محتوى ال�ضند المذكور اأعاله خالل 
خم�ضة ع�ضرة )15( يوما ابتداء من تاريخ التبليغ واإل 

نفذ عليها بكافة الطرق القانونية.

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�شعبية
الأ�شتاذ/ ح�شا�شنة اأحميدة

حم�شر ق�شائي لدى حمكمة باتنة
�شارع عبيدي الطيب حي 05 جويلية باتنة

الهاتف: 033.85.60.57

حم�سر تبليغ �سند تنفيذي وتكليف بالوفاء عن طريق 
الن�سر يف جريدة وطنية يومية 

املواد 412، 612، 613 ق ا م ا
نح��ن الأ�ضتاذ ح�ضا�ضنة احمي��دة مح�ضر ق�ضائي 

لدى محكمة باتنة 
الكائ��ن مكتبنا ب�/ �ض��ارع عبيدي الطيب حي 05 

جويلية باتنة. 
بناء على طلب ال�ضيد)ة(: مركب الدواجن �ضطيف 

القائم في حقه المدير العام
ال�ضاكن)ة(:  �ضطيف

بموج��ب الق��رار الجزائ��ي ال�ضادر ع��ن مجل�ش 
ق�ض��اء باتن��ة بتاري��خ 2018/05/29 تح��ت رقم 
الفهر���ش 18/04988 ج��دول رق��م 18/03061 
الممه��ور بال�ضيغ��ة التنفيذية الم�ضلم��ة بتاريخ 
2019/07/24 الموؤي��د للحك��م الجزائي ال�ضادر 
عن محكمة �ضريان��ة بتاريخ 2018/02/19 تحت 

رقم الفهر�ش 18/00319 جدول 17/02071
القا�ضي ب���: ....................الزام المحكوم عليهما 
الدواج��ن  مرك��ب  المدن��ي  للط��رف  يدفع��ا  اأن 
�ضطي��ف القائم��ة في حق��ه المدي��ر الع��ام مبلغ 
دين��ار  ملي��ون  ثالث��ون  دج   30.388.970.15
وثالثمائ��ة وثماني��ة وثمان��ون األ��ف وت�ضعمائ��ة 
و�ضبع��ون دين��ار جزائري وخم�ضة ع�ض��ر �ضنتيم( 
المقابل للمبل��غ المختل�ش وتعوي���ش 02 مليون 

دينار جزائري 2.000.000 دج.
بناءا على مح�ض��ر محاولة تبليغ ال�ضند التنفيذي 
والتكليف بالوفاء ف��ي: 2021/06/01 والمر�ضل 
ع��ن طريق البري��د الم�ضمن رق��م 002462717 
بمبل��غ اإجمالي ق��دره 33.114.629.55 دج الذي 

يمث��ل: 30.388.970.15 دج المبل��غ المختل���ش 
دج   725.659.40" تعوي���ش  دج   2.000.000

قيمة محا�ضر التنفيذ والحقوق التنا�ضبية.
بن��اء عل��ى مح�ض��ري تبلي��غ ال�ضن��د التنفي��ذي 
والتكلي��ف بالوف��اء ع��ن طري��ق التعلي��ق بلوحة 

العالنات ببلدية ال�ضمرة بتاريخ 2021/06/03
بن��اءا عل��ى مح�ض��ري تبلي��غ ال�ضن��د التنفيذي 
والتكلي��ف بالوف��اء ع��ن طري��ق التعلي��ق بلوحة 

الإعالنات بمحكمة باتنة بتاريخ 2021/06/09
بناء على الإذن ال�ضادر عن ال�ضيد رئي�ش محكمة 
باتنة بتاري��خ: 2021/07/07 تحت رقم: 1062/ر 
م/21 المت�ضم��ن الإذن بن�ض��ر م�ضمون التكليف 

بالوفاء بجريدة يومية وطنية.
كلفنا ال�ضيد)ة(: غديري نور

ال�ضاك��ن )ة(: حي 50 م�ضكن ترق��وي قرعة الوز 
بلدية ال�ضمرة

ال��ذي  دج   33.114.629.55 بالمبل��غ:  بالوف��اء 
يمث��ل: 30.388.970.15 دج المبل��غ المختل���ش 

2.000.000 دج تعوي�ش 
725.659.40 دج قيمة محا�ضر التنفيذ والحقوق 

التنا�ضبية المترتبة عن ذلك
ونبهن��اه )ا(: ب��اأن له )ا( مهل��ة 15 يوما ت�ضري من 
تاري��خ ن�ضر ه��ذا المح�ضر في الجري��دة وال نفذ 

عليه جبرا بكافة الطرق القانونية.
املح�سر الق�سائي

بطل��ب من: عمران فتح��ي المقيم ب�: �ض��ارع الأمير عبد 
الق��ادر الحجار المتخذ مكتبن��ا الكائن بالطريق الوطني  
رق��م 44 بلدية بن مهيدي ولي��ة الطارف موطنا مختارا 

له.
بن��اءا على �ضهادة عدم الدفع ال�ض��ادرة عن بنك الجزائر 
الخارجي وكالة عنابة رقم 42 الخا�ضة بال�ضيك المدرج 
تحت رق��م 6909929 التابع لح�ض��اب �ضاحبته ال�ضيدة 
رقي��د وردة المفتوح لدى بنك الجزائ��ر الخارجي وكالة 

عنابة رقم 42.
بن��اءا على مجم��ل اأوراق مقدم��ات واج��راءات التنفيذ 
المتخذة م��ن طرفنا نح��ن المح�ضر الق�ضائ��ي الأ�ضتاذ 
زيان��ي عبد الح��ق �ض��د المدي��ن: رقي��د وردة العنوان 
: م�ض��روع 92 م�ضك��ن ترق��وي )ه��ادف مخت��ار( بلدية 

الذرعان ولية الطارف.
بناءا على ن�ضخة من قائمة �ضروط البيع المحررة بمعيتنا 
بتاري��خ: 2020/07/16 والم�ضجل��ة بم�ضلحة الت�ضجيل 

والطابع بالطارف بنف�ش التاريخ.
بن��اءا على مح�ض��ر ايداع قائم��ة �ضروط البي��ع بكتابة 
�ضب��ط محكمة الذرع��ان الموؤرخ ف��ي: 2020/09/01 
ط��رف  م��ن  علي��ه  والموؤ�ض��ر   2020/03 رق��م  تح��ت 
ال�ضي��د رئي���ش محكمة الذرع��ان والذي ح��دد فيه يوم: 
2020/10/08 اآخ��ر اأج��ل لتقدي��م العترا�ضات وجل�ضة 

ي��وم 2020/10/12 على العا�ضرة �ضباحا بمكتب رئي�ش 
المحكمة للف�ضل في العترا�ضات.

تبع��ا لتقيي��م العق��ار بمبل��غ: 6.570.000.00 دج )�ضتة 
ماليي��ن وخم�ضمائة و�ضبعون األف دينار جزائري( ح�ضب 

الخبرة الق�ضائية.
بناءا على ما تقدم نحن الأ�ضتاذ/ زياني عبد الحق مح�ضر 
ق�ضائي باخت�ضا�ش مجل�ش ق�ضاء الطارف اإقليم محكمة 
الذرع��ان الكائن مقر مكتبنا بالطري��ق الوطني رقم 44 

بلدية بن مهيدي ولية الطارف. 
نعلن عن بيع العقار الآتي تعيينه: 

�ضقة ذات طابع ترقوي من نوع)F3( معدة لل�ضكن كائنة 
بالذرع��ان تنتم��ي لم�ضروع ) 98 م�ضك��ن ترقوي + 10 
محالت تجاري��ة( بلدية ودائرة الذرع��ان ولية الطارف 
تحم��ل رق��م : 20 كائنة بعم��ارة ذات ملكي��ة م�ضتركة 
تحم��ل رق��م 02 المدخل رق��م 02 الطاب��ق الثالث يمين 
تتكون من قاع��ة ا�ضتقبال، غرفتي��ن )02( مطبخ، حمام، 
مرحا���ش، رواق، �ضرف��ة، من�ضف��ة وال��كل يترب��ع على 

م�ضاحة ثالثة و�ضبعين متر مربع )73 م2(
اآل هذا العقار للمدين )ة( ال�ضيد)ة( رقيد وردة بنت محمد 
بموج��ب عق��د بيع �ضقة بن��اءا على الت�ضامي��م في اإطار 
الترقي��ة العقاري��ة المحرر من ط��رف المكتب العمومي 
للتوثي��ق بالط��ارف لالأ�ضت��اذ لع�ضب ط��راد الموؤرخ في 

 2013/1091 الفهر���ش  رق��م  تح��ت   2013/08/14
بتاري��خ:  بالذرع��ان  العقاري��ة  بالمحافظ��ة  والم�ضه��ر 
2013/08/29 مجل��د 205 رق��م 65 ايداع حجم 15 رقم 

.1159
والذي هو محل رهن ر�ضمي م�ضهر بالمحافظة العقارية 
بالذرعان بتاري��خ 2016/01/04 حجم 35 رقم 15 وكذا 
ره��ن تكميل��ي م�ضهر بالمحافظ��ة العقاري��ة بالذرعان 

بتاريخ 2018/04/03 حجم 42 رقم 58.
بال�ضافة الى ال�ضروط العامة الواردة في قائمة �ضروط 
البيع والمتعارف عليها �ضيت��م العالن لحقا في الوقت 
المنا�ض��ب عن بيع هذا العقار، علما باأن ال�ضعر الفتتاحي 
مق��در ب�: 6.570.000.00دج )�ضت��ة ماليين وخم�ضمائة 

و�ضبعون األف دينار جزائري( ح�ضب الخبرة الق�ضائية.
بجل�ضة البي��وع العقارية المزمع عقدها بقاعة الجل�ضات 
لمحكم��ة الذرعان وذل��ك بتاري��خ: 2021/08/25 على 

ال�ضاعة 9.00 �ضا التا�ضعة �ضباحا.
ول��كل م��ن يهم��ه الأم��ر الت�ض��ال بمكت��ب المح�ضر 
الق�ضائ��ي اأو باأمان��ة �ضبط محكم��ة الذرعان لالإطالع 

على قائمة ال�ضروط.
توقيع وختم املح�سر الق�سائي

بطلب من: ال�ضركة ذات الأ�ضهم بنك البركة الجزائري وكالة عنابة 
رقم 404 الكائن مقرها بعنابة الممثلة في �ضخ�ش مدير الوكالة.

بن��اء على عقد التزام برهن عقاري ر�ضم��ي اإ�ضافي المحرر بتاريخ 
2017/08/01 المدرج تحت رقم العقد 2017/940 بمعية الأ�ضتاذ 

كركوب ر�ضيد موثق بعنابة الممهور بال�ضيغة التنفيذية. 
بن��اءا على مجم��ل اأوراق مقدمات واإجراءات التنفي��ذ المتخذة من 
طرفن��ا نحن المح�ض��ر الق�ضائ��ي الأ�ضتاذ: زياني عب��د الحق �ضد 
الكفيلي��ن العينيي��ن ال�ضيد من�ض��وري نور الدي��ن و ال�ضيدة �ضالم 
رحيمة، الكائنان ب�: المقر الجتماعي الفرعي ل�ضركة �ضارل اأونيفار 

للتوزيع بالمكان الم�ضمى الكو�ش بلدية ال�ضط ولية الطارف.
بن��اءا على ن�ضخة من قائمة �ضروط البي��ع المحررة بمعيتنا بتاريخ: 

2020/11/16 والم�ضجلة بتاريخ: 2020/11/18.
بناء على مح�ضر ايداع قائم��ة �ضروط البيع بكتابة �ضبط محكمة 
الذرعان الموؤرخ في: 2020/12/08 تحت رقم 2020/05 والموؤ�ضر 
علي��ه من طرف ال�ضي��د رئي�ش محكم��ة الذرعان وال��ذي حدد فيه 
ي��وم: 2021/01/07 اآخ��ر اأجل لتقدي��م الإعترا�ض��ات وجل�ضة يوم 
2021/01/12 عل��ى العا�ض��رة �ضباح��ا بمكتب رئي���ش المحكمة 

للف�ضل في العترا�ضات.
تبعا لتقيي��م العقار بمبل��غ: 92.485.104.00دج )اثن��ان وت�ضعون 
ملي��ون واأربعمائ��ة وخم�ض��ة وثمان��ون األ��ف ومائة واأربع��ة دينار 

جزائري( ح�ضب الخبرة الق�ضائية.
بناءا على ما تقدم نح��ن الأ�ضتاذ/ زياني عبد الحق مح�ضر ق�ضائي 
باخت�ضا���ش مجل�ش ق�ضاء الطارف اقلي��م محكمة الذرعان الكائن 
مق��ر مكتبن��ا بالطري��ق الوطني رق��م 44 بلدية بن مهي��دي ولية 

الطارف.
نعلن عن بيع العقارات الآتي تعيينها:

العق��ار الأول: قطع��ة اأر���ش عاري��ة كائن��ة ببلدية ال�ض��ط )ولية 

الط��ارف( من الأج��زاء الم�ضترك��ة للح�ضة رق��م 2 ب من الجدول 
الو�ضف��ي للتق�ضي��م الم�ضه��ر بالمحافظ��ة العقاري��ة بالطارف في 
2002/05/27 حج��م 169 رقم 48 من مخطط الم�ضح العام تحمل 
الق�ض��م رق��م 10 مجموعة 148 بالم��كان الم�ضم��ى الكو�ش تقدر 
م�ضاحتها بمائتين وخم�ضة وع�ضرين مترا مربعا )225.00م2( وهي 

محدودة كمايلي: 
م��ن ال�ضم��ال: اأر�ش فائ���ش - من ال�ض��رق: الح�ضة رق��م 1 اأ -من 

الجنوب : الح�ضة رقم 1ب - من الغرب: اأر�ش فائ�ش.
العق��ار الثان��ي: قطعة اأر���ش عارية كائن��ة ببلدية ال�ض��ط )ولية 
الط��ارف( م��ن الأجزاءالم�ضترك��ة للح�ضة  رق��م 1 ب من الجدول 
الو�ضف��ي للتق�ضي��م الم�ضه��ر بالمحافظ��ة العقاري��ة بالطارف في 
2002/05/27 حج��م 169 رق��م 48 م��ن مخط��ط الم�ض��ح الع��ام 
لبلدي��ة ال�ض��ط تقع بالم��كان الم�ضمى الكو�ش تحم��ل الق�ضم رقم 
10 مجموع��ة ملكية رقم 150 تقدر م�ضاحتها ب� 02 اآر 25 �ضاآر اأو 
مائتين وخم�ضة وع�ضرين مت��را مربعا )225.00م2(، وهي محدودة 

كمايلي:
من ال�ضم��ال: الح�ضة رقم 2 ب - من ال�ضرق: الح�ضة رقم 1اأ - من 

الجنوب: اأر�ش فائ�ش من الغرب: اأر�ش فائ�ش
العق��ار الثال��ث: محل تج��اري كائ��ن ببلدي��ة ال�ضط م��ن الأجزاء 
الم�ضترك��ة للح�ض��ة 2 اأ من الج��دول الو�ضف��ي للتق�ضيم الم�ضهر 
بالمحافظ��ة العقارية بالط��ارف بتاري��خ 2002/05/27 حجم 169 
رقم 48 الكل م�ضيد على طاب��ق اأر�ضي بالمكان الم�ضمى الكو�ش 
م��ن مخطط الم�ض��ح العام تق��در م�ضاحته��ا ب�ضتمائة مت��را مربعا 

)600.00م2( وتحمل الق�ضم رقم 10 مجموعة ملكية 151.
العق��ار الراب��ع: مح��ل تج��اري كائ��ن ببلدي��ة ال�ضط م��ن الأجزاء 
الم�ضترك��ة للح�ض��ة 1 اأ من الج��دول الو�ضف��ي للتق�ضيم الم�ضهر 
بالمحافظة العقارية بالطارف بتاريخ 2002/05/27 حجم 169 رقم 

48 الكل م�ضيد على طابق اأر�ضي من مخطط الم�ضح العام لبلدية 
ال�ض��ط بالمكان الم�ضمى الكو�ش تحم��ل الق�ضم رقم 10 مجموعة 
ملكية 149 تقدر م�ضاحتها ب�ضتمائة مترا مربعا )600.00م2( وهي 
محدودة كمايل��ي: من ال�ضمال: م�ضكن ال�ضي��د بوخاتم �ضاعد -من 
ال�ض��رق: الح�ضة رقم 2اأ - من الجن��وب: م�ضتودع الديوان الوطني 

للحبوب - من الغرب: الح�ضة رقم 1 ب 2 ب.
العق��ار باأكمله مره��ون لفائ��دة ال�ضركة ذات الأ�ضه��م بنك البركة 

الجزائري وكالة عنابة رقم 404 الكائن مقرها بعنابة.
بموجب عقد الت��زام برهن عقاري ر�ضمي اإ�ضاف��ي المحرر بتاريخ 
2017/08/01 المدرج تحت رقم العقد 2017/940 بمعية الأ�ضتاذ 
كرك��وب ر�ضي��د، الم�ضهر بالمحافظ��ة العقارية بالذرع��ان بتاريخ 

2017/08/29 مجلد 40 رقم 90 ايداع رقم  22 مجلد 369.
بالإ�ضاف��ة اإلى ال�ض��روط العامة ال��واردة في قائمة �ض��روط البيع 
والمتع��ارف عليه��ا �ضيت��م الإع��الن لحقا ف��ي الوق��ت المنا�ضب 
ع��ن بيع هات��ه العق��ارات، علما ب��اأن ال�ضع��ر الفتتاحي مق��در ب�: 
92.485.104.00 دج )اثن��ان وت�ضعون ملي��ون واأربعمائة وخم�ضة 
وثمانون األف ومائة واأربعة دينار جزائري( ح�ضب الخبرة الق�ضائية.

بجل�ض��ة البيوع العقارية المزمع عقده��ا بقاعة الجل�ضات لمحكمة 
الذرع��ان وذل��ك بتاري��خ: 2021/08/25 عل��ى ال�ضاع��ة التا�ضعة 

�ضباحا.
ولكل من يهمه الأمر الت�ضال بمكتب المح�ضر الق�ضائي اأو باأمانة 

�ضبط محكمة الذرعان لالإطالع على قائمة ال�ضروط.
توقيع وختم املح�سر الق�سائي
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اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�شعبية
ولية جيجل   دائرة جيجل    بلدية جيجل

مديرية التنظيم وال�شوؤون العامة
م�شلحة ال�شوؤون العامة والنتخابات

مكتب اجلمعيات

و�سل اإ�سهاري خا�ص بتعديل القانون االأ�سا�سي جلمعية حملية ذات طابع اجتماعي
طبقا  لأحكام املادة الثامنة ع�رش من القانون رقم 12 - 06 املوؤرخ يف 2012/01/12 املتعلق باجلمعيات، 
وبناء على حم�رش التغيري املوؤرخ يف 2021/05/10، لقد مت تعديل القانون الأ�ضا�ضي للجمعية امل�ضماة :

النادي الريا�ضي الهاوي الفجر للفنون القتالية"
امل�ضجلة حتت رقم: 2017/03 بتاريخ: 2017/02/16

املقر: 24 جتزئة فرقاين حي فيالج م�ضطفى جيجل
ا�ضم ولقب الرئي�ش: �رشايطية �ضمري املولود يف: 1970/11/16 بالعوانة

تاريخ نهاية العهدة النتخابية: نهاية العهدة الأوملبية
يتعلق التعديل ب�: املادة 03 واملادة 39 من القانون الأ�ضا�ضي للنادي

وبالت��ايل يجب القي��ام باجراءات ال�ضهار وفق��ا لأحكام امل��ادة الثامنة ع�رش الفقرة الثاني��ة من القانون 
ال�ضالف الذكر.

رئي�ص املجل�ص ال�سعبي البلدي

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�شعبية
ولية ق�شنطينة

 مديرية التقنني  وال�شوؤون العامة
م�شلحة ال�شوؤون العامة

مكتب اجلمعيات

جتديد الهيئة القيادية
طبق��ا لأح��كام المادة 18 م��ن القانون رق��م: 12 – 06  الموؤرخ ف��ي 18 �ضفر 1433 
الموافق ل� 12 يناير 2012  المتعلق بالجمعيات ذات الطابع الجتماعي، لقد تم تجديد 

مكتب الجمعية الم�ضماة: الجمعية الثقافية والتاريخية جيل اأول نوفمبر 1954
-المعتمدة  تحت رقم: 357  بتاريخ: 2013/10/28.

-الرئي�ش: نا�ضر منيفي  الذي تنتهي عهدته بتاريخ  2022/02/27
المقر:  مديرية المجاهدين، طريق �ضعبة ر�ضا�ش - ق�ضنطينة.

مدير التقنني وال�سوؤون العامة بالنيابة
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تتقدم اأ�ضرة بوعروج والجدة دليلة باأحر 
التهاني واأطيب الأماني للجميلة 

�سيلين" "بوعروج 
 بعد نجاحها في �ضهادة التعليم البتدائي 
بتقدير جيد جدا، يعود الف�ضل اإلى كل 

الأ�ضاتذة الكرام.
ألف مبروك

تهنئة

تــعزيــــة

فقدت عائلة بن ودان 
المجاهد بن ودان بن يحيى 

عن عمر يناهز86 �ضنة ق�ضى اأغلبها في خدمة الوطن، فقد كان مجاهدا 
بال�ضالح وت�ضهد على ذلك الر�ضا�ضات التي ر�ضمت اآثارها في ج�ضمه، 
وال�ضورة عن طريق ن�ضاله بالكاميرا اأثناء وبعد الثورة التحريرية عندما 

كان �ضمن فريق التلفزيون الجزائري لغاية تقاعده.
واإثر هذا الم�ضاب الجلل تتقدم ال�ضحفية خيرة بن ودان وكل اأفراد 
اأ�ضرتها بتعازيهم الخال�ضة لأبناء المرحوم  ويدعون للعم بالرحمة 

والمغفرة.
إنا هلل وإنا إليه راجعون

ذكرى وترحم

في يوم 16 من �ضهر جويلية تكون قد مرت �ضنة على رحيل 
الأم والجدة الغالية 

قوميدة العطرة 
وف��ي ه��ذه المنا�ضب��ة المرفقة بذكري��ات حميمية تطل��ب عائلة 
المرح��وم ب��ن زردة كمال م��ن كل من عرفها من قري��ب اأو بعيد 
بالدع��اء لها بالرحمة والمغفرة في هذه اليام المباركة واأن يجعل 
مقامه��ا رو�ضة م��ن ريا�ش الجنة م��ع اأح�ضن عب��اده ال�ضالحين 

والمح�ضنين
إنا هلل وإنا إليه راجعون

الديوان العمومي للمح�شر الق�شائي
الأ�شتاذ/ زياين عبد احلق

حم�شر ق�شائي لدى حمكمة الذرعان
اخت�شا�ش جمل�ش ق�شاء الطارف

الطريق الوطني رقم 44 بن مهيدي الطارف
رقم الهاتف: 34.72.22 )038( / رقم الفاك�ش: 34.71.75 )038(

ziani. huissier@gmail.com :الربيد اللكرتوين

الديوان العمومي للمح�شر الق�شائي
الأ�شتاذ/ زياين عبد احلق

حم�شر ق�شائي لدى حمكمة الذرعان
اخت�شا�ش جمل�ش ق�شاء الطارف

الطريق الوطني رقم 44 بن مهيدي الطارف
رقم الهاتف: 34.72.22 )038( / رقم الفاك�ش: 34.71.75 )038(

ziani. huissier@gmail.com :الربيد اللكرتوين

اإعالن بيع عقار باملزاد العلني
املادة 749 من قانون الإجراءات املدنية والإدارية

اإعالن بيع عقار باملزاد العلني
املادتني 749-754 فقرة 05 من  قانون الإجراءات املدنية والإدارية

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�شعبية
وزارة العدل

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�شعبية
وزارة العدل



ا�ستطاعت �سلمى خليف، ابنة بلدية وادي الطاقة بوالية باتنة، اأن تفتك المرتبة االأولى والئيا في �سهادة البكالوريا والثانية وطنيا في تخ�س�سها هند�سة الطرائق بمعدل 19.11 من 20 
و هو المعدل الذي فتح لها باب االن�سمام الأول دفعة بالمدر�سة الوطنية الم�ستحدثة، للذكاء اال�سطناعي، لتوا�سل �سق الطريق نحو حلمها في  التاألق في الفيزياء و كذا علم الفلك الذي 

ي�ستهويها منذ �سغرها، و ترجع �سلمى في حوارها مع الن�سر، �سر تفوقها اإلى االجتهاد و المثابرة و الجدية في التح�سير، و التركيز على درا�سة كافة المواد دون ا�ستثناء.

rالن�سر: تهانينا على تفوقك، هل توقعت 
الثاني��ة  و  والئي��ا  االأوىل  باملرتب��ة  الف��وز 

وطنيا؟
� �شلم��ى خلي��ف: يف �لبد�ي��ة ب��ودي �أن �أ�شك��ر 
جري��دة �لن�رص على هذه �اللتفات��ة، يف ما يتعلق 
بالنتيج��ة �لتي حققته��ا يف �شه��ادة �لبكالوريا، 
يف �حلقيق��ة وعل��ى �لرغ��م م��ن تفوق��ي طيلة 
م�شاري �لدر��ش��ي، �إال �أنني مل �أتوقع �لنجاح يف 
�لبكالوريا مبعدل 19.11 من 20 و �فتكاك �ملرتبة 
�الأوىل على م�شتوى والية باتنة و �لثانية وطنيا 
يف تخ�ش�شي، لهذ� كانت فرحتي و فرحة  �أهلي 

كبرية ال تو�شف.

تفّوقت خالل كافة مراحل دراستي
rما هو �سر تفوق �سلمى خليف؟

� كما �شبق و�أن �أ�رصت لك، يف م�شاري �لدر��شي 
عرب خمتلف �ملر�حل، كن��ت �أحقق نتائج ممتازة، و 
مر�ت��ب �أوىل، فقد ح�شلت عل��ى معدل 9.5 من 
10 يف �شهادة �لتعليم �البتد�ئي، و معدل 18 من 

20 يف �شهادة �لتعليم �ملتو�شط.
�شه��ادة  غاي��ة  �إىل  تفوق��ي  عل��ى  وحافظ��ت   
�لبكالوري��ا، فكنت �أح�شل عل��ى معدل 18 من 
20 خ��الل �المتحان��ات �لثالثي��ة، و ما حتقيقي 
ملع��دل 19.11 م��ن 20 يف �شه��ادة �لبكالوريا، 
�إال حت�شي��ل حا�شل جلهودي طيلة �ل�شنة. يكمن 
�رص تفوق��ي �أوال يف �لتوكل على �لله �شبحانه و 
تعاىل، ثم �لثق��ة يف �لنف�س، و �ل�شغف بالدر��شة 
وتلقي درو�س يف كافة �مل��و�د، بغ�س �لنظر عن 
�لعالمات �لتي �أح�شل عليها، �إىل جانب حر�شي 

على تنظيم وقتي.
rهل هناك مادة معينة حت�سلني فيها على 

نتائج ممتازة و ما هي املواد التي تف�سلني؟
� خالل حت�ش��ريي الجتياز �لبكالوري��ا،  مل �أكن 
�أركز على مادة على ح�شاب �أخرى، �جتهدت يف 

مر�جعة كافة �ملو�د، �شو�ء �لعلمية �أو �الأدبية.
�أم��ا �مل��و�د �لت��ي ت�شتهوين��ي فه��ي �لفيزياء و 
�لكيمي��اء، منذ �شغري، لهذ� فاأن��ا �أطمح ملتابعة 
�لدر��ش��ات �لعلي��ا، الأ�شب��ح باحث��ة يف جم��ال 
�لفيزي��اء وعلم �لفل��ك، كم��ا ي�شتهويني �الأدب 

�لعربي و �للغة �الإجنليزية.
r كيف كان �سعورك عندما علمت باأنك 

�ساحبة املرتبة االأوىل والئيا؟
� توجهت �أنا و�شقيقي يوم �إعالن نتائج �لبكالوريا 
�إىل �لثانوي��ة �لتي كنت �أدر���س بها و هي ثانوية 
�الإخوة يلوز بو�دي �لطاقة، و عرفت �أنني جنحت 
دون �أن �أعل��م حينها باأنني �الأوىل والئيا و �شمن 
�الأو�ئل وطنيا، غمرين �شعور ال يو�شف، لدرجة 
�أنن��ي رح��ت �أذرف �لدم��وع طيل��ة �مل�شافة بني 
�ملنزل و�لثانوي��ة و عندما عدت الأخرب عائلتي و 
�أهل��ي بنجاحي، ز�دت فرحتي فقد �أخربين بع�س 

�أقاربي �أنني �الأوىل على م�شتوى �لوالية.

لم أتابع دروسا خصوصية
r كي��ف كان حت�س��رك للبكالوري��ا، وهل 

اعتمدت على الدرو�س اخل�سو�سية؟
� �أوؤكد جمدد� �أن ���رص تفوقي  يكمن يف �لتوكل 
على �لله، و يرجع �لف�ش��ل �إىل عائلتي و�لطاقم 
�لرتبوي بثانوية �الإخوة يلوز �لذي مل يبخل على 
و على زمالئي بامل�شاعدة و �ملر�فقة. �أ�شكر كثري� 
�أ�شاتذتي على وقوفهم �إىل جانب �لتالميذ �لذين 
�جت��ازو� �لبكالوري��ا، فبف�شله��م مل يكن هناك 

د�ع لالعتم��اد على �لدرو���س �خل�شو�شية، فقد 
��شتفدن��ا من �ل�شاع��ات �الإ�شافي��ة �لتي تطوع 
بع�س �الأ�شاتذة بتقدميها لنا، منها درو�س ومتارين 
�لفيزي��اء �لتي كان يقدمها لن��ا �الأ�شتاذ مهد�وي 
يوم �جلمع��ة، فكانت مبثابة جرع��ات مهمة حتثنا 

على �ال�شتيعاب �أكرث.
r ه��ل اأث��ر االنقطاع ع��ن الدرا�سة ب�سبب 
كورون��ا يف حت�س��رك لالمتح��ان و كي��ف 

ق�سيت تلك الفرتة؟
� �شحي��ح وباء كورونا �أثر عل��ى �نطالق موعد 
�لدر��ش��ة منذ بد�ية �ملو�ش��م، �إال �أن ذلك مل يوؤثر 
عل��ي بتاتا، لقد بد�أت �لتح�ش��ري�ت باملو�ز�ة مع 
�نط��الق �لدر��شة، و كثف��ت جهودي مع �قرت�ب 
موعد �متحان �لبكالوريا، كما �أنني مل �أكن �أ�شهر 
طوي��ال، و كنت �أف�ش��ل �لنهو���س يف �ل�شباح 

�لباكر للتح�شري للمو�د �لتي تتطلب �حلفظ.

أحب الشعر و أكتبه
r ماهي هواياتك و كي��ف ت�ستغلني اأوقات 

فراغك؟
� منذ �شغري ي�شتهويني �ل�شعر ، خا�شة �ل�شعر 
�لعربي �لقدمي و كتب��ت �أ�شعار� ذ�ت حرف روي 

و�حد.
r حدثينا ع��ن التخ�س�س ال��ذي اخرتته 

يف اجلامعة؟
� من��ذ �شغري و�أنا �أهوى �لفيزي��اء وعلم �لفلك، 
له��ذ� �شاأو��ش��ل رحل��ة �لعل��م الأحق��ق �شغفي 
و حلم��ي و �أمن��ي قدر�ت��ي، و �أمتن��ى �أن تقدم يل 
�ل�شلطات �لعليا للب��الد منحة ملو��شلة در��شتي 
باخل��ارج يف �لتخ�ش���س �ل��ذي ي�شتهوين��ي و 
باإمكاين �لتفوق  في��ه، بعد تفكري طويل قررت 
�ختيار �اللتحاق باملدر�شة �لوطنية �لعليا للذكاء 
�ال�شطناع��ي، خا�ش��ة و �أن ه��ذه �ملدر�شة تفتح 
�أبو�به��ا الأول دفع��ة ، و ي�رصفني �أن �أكون �شمن 
ه��ذه �لدفع��ة  و �شاأ�شع��ى ملو��شل��ة �الجتهاد و 

�لتفوق �إن �شاء �لله.
r كلمة اأخرة؟

� �أتوج��ه بال�شك��ر جم��دد� جلري��دة �لن�رص على 
�لتفاتته��ا ، و �أ�شك��ر كل م��ن كان �شاندين من 
�أفر�د عائلت��ي و �أ�شاتذتي يف ثانوية �الإخوة يلوز 
لتحقيق �لنجاح، و �أمتنى �لتوفيق لكافة �لناجحني 
يف �شه��ادة �لبكالوري��ا، كم��ا �أدع��و �لذي��ن مل 
ي�شعفه��م �حلظ �إىل بذل مزي��د من �جلهد للنجاح 

يف �لعام �ملقبل.
حاورها: يـا�سين عبوبو   
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سلمى خليف صاحبة املرتبة األوىل يف البكالوريا بوالية باتنة 

اخرتت مدر�سة الذكاء اال�سطناعي و اأحلم اأن اأ�سبح باحثة يف الفيزياء وعلم الفلك
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اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�سعبية
وزارة ال�سكن والعمران واملدينة

مديرية التجهيزات العمومية
والية تب�سة

رقم التعريف اجلبائي: 0.000.1201.90060.70

االعالن عن املنح املوؤقت
طبقا للمادة 65 من  �ملر�شوم �لرئا�شي 247/15  �ملوؤرخ يف  2015.09.16  �خلا�س بتنظيم �ل�شفقات �لعمومية وتفوي�شات 
�ملرف��ق �لعام، تعلن مديري��ة �لتجهيز�ت �لعمومية  لوالي��ة تب�شة �ىل علم جميع �ملتعهدي��ن �مل�شاركني يف طلب �لعرو�س 
   SEYBOUSE TIMES لوطني �ملفتوح مع ��شرت�ط قدر�ت دنيا رقم 07 /م.ت.ع / 2021 �ل�شادرة بجريدتي: �لن�رص و�

بتاريخ: 2021/05/12  �خلا�شة ب�:
- ��شم �لعملية: تهيئة و�إعادة �العتبار ملوؤ�ش�شات �لطور �البتد�ئي عرب �لوالية )�لربنامج �لتكميلي ل�شنة 2014(

- �مل�رصوع: �إعادة �العتبار ملوؤ�ش�شات �لطور �الإبتد�ئي
- �حل�شة رقم 09: �إعادة �العتبار الإبتد�ئية قنتي�س ب�شطح قنتي�س )�إعادة �العتبار لالإم�شاكية + �ملطعم + �أ�شغال �ل�شاحة(

- �حل�شة رقم 10: �إعادة �العتبار البتد�ئية بور��س �لطاهر بالعوينات )�إعادة �العتبار لالإم�شاكية(
�أنه بعد در��شة، حتليل وتقييم �لعرو�س �لتقنية و�ملالية للمتعهدين، يكون �ملنح �ملوؤقت كاالآتي:

ميك��ن للمتعهدي��ن �الآخرين �لر�غب��ني يف �الطالع على �لنتائج �ملف�شل��ة لتقييم تر�شيحاتهم وعرو�شه��م  �لتقنية و�ملالية 
�الت�ش��ال بامل�شالح �ملعنية على م�شتوى مديرية �لتجهيز�ت �لعمومية لوالية تب�شة يف �أجل �أق�شاه ثالثة )03(  �أيام �بتد�ء 

من �ليوم �الأول لن�رص  �إعالن �ملنح �ملوؤقت لل�شفقة لتبليغهم هذه �لنتائج كتابيا.
وطبق��ا الأح��كام �مل��ادة 82 من �ملر�شوم �لرئا�ش��ي رقم  247/15 �مل��وؤرخ يف 2015.09.16، ميكن ل��كل متعهد �شارك يف 
�إج��ر�ء طلب �لعرو�س �لذي يحتج على هذ� �الختيار �أن يق��دم طعنا �أمام �للجنة �ل�شفقات �لعمومية لوالية تب�شة يف �أجل 
ال يتع��دى 10 �أي��ام �بتد�ء من �أول ن�رص لهذ� �العالن يف �لن�رصة �لر�شمي��ة ل�شفقات �ملتعامل �لعمومي BOMOP �أو يف 

�ل�شحافة �لوطنية �أو يف بو�بة �ل�شفقات �لعمومية.
المدير

�ملبلغ دجرقم �لتعريف �جلبائي�ملقاولة�حل�شة
�ملدة)بكل �لر�شوم(

نقطة 
�لعر�س 
�لتقني
60/

معايري 
�الختيار

- �حل�شة رقم 09: �إعادة 
�العتبار الإبتد�ئية قنتي�س 

ب�شطح قنتي�س )�إعادة 
�العتبار لالإم�شاكية + 
�ملطعم + �أ�شغال �ل�شاحة(

�إلغاء طلب �لعرو�س بالن�شبة للح�شة رقم 09

- �حل�شة رقم 10: �إعادة 
�العتبار البتد�ئية بور��س 
�لطاهر بالعوينات )�إعادة 

�العتبار لالإم�شاكية(

موي�شي 
�أقل 5045.00 ي1871201018231441.947.078.00فتحي

عر�س
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مجالك
خطوات ب�سيطة للتخل�ص 
من دهون فروة  الراأ�ص

ُتعترب 
الدهون 
لت��ي  ا
ف��روة  تفرزه��ا 
الراأ�س جيدة، لأنها حتافظ 
لكن  ال�شعر،  على رطوبة 
عندما تف��رز كمية كبرية 
ال�شع��ر  �شيب��دو  منه��ا، 
مت�شخ��ا، يف ح��ن يعت��رب 
ال�شع��ر الدهن��ي بالن�شبة 

للبع���س، ج��زءا من طبيعة �شعرهم، متاما كاجللد الذي ميك��ن اأن يكون جافا اأو 
خمتلًطا اأو دهنيا.  للتخل�س من الدهون الزائدة، هناك بع�س اخلطوات اليومية 
الب�شيط��ة الت��ي ميكن اأن ت�شاعد عل��ى اإنقا�س هذه الإف��رازات، حيث ين�شح 
خ��رباء ال�شعر بعدم الإف��راط يف م�شط ال�شعر، لأن ذلك يحف��ز فروة الراأ�س 
على اإنتاج الدهون، و يكفي مت�شيط ال�شعر قليال يوميا، لفك ت�شابك ال�شعر و 

توزيع املادة الدهنية على اأطرافه لتغذيتها.
و ين�ش��ح با�شتخ��دام ال�شامبو اجل��اف، فهو ح��ل جيد للتخل�س م��ن ال�شعر 

الدهني، لكن ا�شتخدام كميات كبرية منه تتلف فروة الراأ�س.
كم��ا ين�شح بتجنب مل���س ال�شعر باليدي��ن با�شتمرار ، لأن ذل��ك يحفز اإنتاج 
الده��ون، و اإذا كانت اليدان غري نظيفتن، فاإن ذلك يت�شبب يف ات�شاخ ال�شعر، 
فيب��دو دهني��ا اأكرث. و للح�ش��ول على �شع��ر نظيف جدا ، يج��ب اأخذ الوقت 
ال��كايف ل�شطف كل خ�شالته جيدا، بعد غ�شله، و اإذا كانت به روا�شب، ميكن 
ا�شتعمال ال�شامبو املنا�شب، من جهة اأخرى، فاإن النظام الغذائي الذي يحتوي 
عل��ى ن�شبة عالية من الد�ش��م، �شي�شفي على فروة الراأ���س الدهون، ولذلك 

يف�شل اإبعادها عن وجباتنا اأو الإنقا�س منها. 
كم��ا اأن العتماد على عالجات طبيعية منا�شب��ة يقل�س ن�شبة الدهون، حيث 
ميكن��ك غ�شل �شعرك ب�ش��ودا اخلبز، فهذا امل�شحوق الأبي���س املمزوج باملاء ، 
مبثابة منظف ممتاز و لطيف وفعال للغاية يف اإزالة الدهون و اجلري الذي يخلفه 
امل��اء يف ال�شعر عند غ�شله، و ين�شح با�شتعماله مرة يف الأ�شبوع، للح�شول 
عل��ى نتيجة جيدة. ميكنك اأي�ش��ا �شنع ال�شامبو اخلا�س ب��ك، من ال�شل�شال 
الأخ���ر ، و �شيكون فعال ج��دا، بالإ�شافة اإىل ذلك، ميكن��ك العتماد على 

الأدوي��ة الع�شبية، فالأرقطيون اأو نبات القرا�س، من النباتات املمتازة 
لتنقية الب�رة الدهنية و فروة الراأ�س الدهنية.           �ص.اإ 

صحة

البقاء في البيت ضروري لكبار 
السن في موسم الحر  

قد ي�سكل ف�سل �ل�سيف، خطورة على كبار �ل�سن ب�سبب ه�سا�سة و �سعهم �ل�سحي وعدم تحمل �أج�سامهم 
�ل�سعيفة للحر�رة �لمرتفعة، خ�سو�سا و �أنهم ل ي�سربون �لكمية �لكافية من �لماء، نتيجة تر�جع �سعورهم 

بالعط�ش ب�سبب �لتقدم في �لعمر. 

تن�شح الطبيب��ة العامة ن�شيمة قا�شي ، مبكوث 
امل�شن��ن يف بيوته��م ، ب�شبب ارتف��اع درجات 
احلرارة خارجها �شيفا، ل�شيما يف وقت الذروة 
ب��ن احلادي��ة ع�رة �شباح��ا و الرابع��ة م�شاء، 
مو�شح��ة يف حديثها للن�ر اأن��ه من الأف�شل 
اأن تبق��ى ه��ذه ال�ريحة يف البي��ت ول تغادره 
يف التوقي��ت املذكور، لك��ي ل تعر�س حياتها 
للخطر، وتن�شحه��ا بال�شتفادة من قيلولة بعد 
الظه��ر، م��ع ال�شتحمام عدة م��رات يف اليوم 
لتربيد اجل�شم و ترطيبه، و جتنب بذل جمهود 
بدين كبري، م�ش��رية اإىل اأن اجلهد البدين 

ميك��ن اأن يت�شب��ب للم�شنن يف فق��دان �شوائل 
كث��رية، نتيجة التعرق، ما ي��وؤدي اإىل اإ�شابتهم 

باجلفاف. 
كما حت��ذر الدكت��ورة قا�شي كب��ار ال�شن، من 
التعر�س املبا���ر للمكيف الهوائي، اإذ ميكن اأن 
ميثل خط��را حقيقيا لهم، م�ش��رية اإىل اأنه عندما 
يك��ون الف��رق بن درج��ة احل��رارة اخلارجية و 
الداخلي��ة كب��ريا ج��دا، وتت�شاع��ف التغريات 
املفاجئ��ة من ال�شخونة اإىل ال��ربودة اأو العك�س 
، يظه��ر خطر ح��دوث �شدم��ة حرارية ب�شبب 
تكيي��ف الهواء، كما اأن املكي��ف الهوائي داخل 

غرف��ة مغلقة، ميكن اأن ي�شبب له��ذه الفئة عدة 
اأمرا���س،  لأن كب��ار ال�ش��ن يعان��ون عادة من 
احل�شا�شي��ة، ب�ش��كل خا���س لأجه��زة تكييف 
اله��واء ول ميكنه��م حتمله��ا، ب�شب��ب مناعتهم 
ال�شعيف��ة نتيج��ة التقدم يف العم��ر، و تن�شح 
ب�شبط هذه الأجهزة بحرارة  25 درجة و تكون 
بعي��دة عن املكان الذي يجل�س اأو ينام فيه كبري 
ال�ش��ن، حلمايتهم من الأمرا�س،  كما اأن مكيف 
الهواء ميك��ن اأن يوؤدي اإىل خط��ر زيادة اجلفاف 

بالن�شبة  لهذه ال�ريحة اله�شة.
وتن�ش��ح املتحدث��ة امل�شنن الذي��ن ي�شطرون 
للخروج من املنزل لأ�شباب خمتلفة، با�شتعمال 
واق��ي ال�شم�س قبل مغادرة البي��ت، مع ارتداء 
القبعة املنا�شبة التي حتمي روؤو�شهم ووجوههم 
من اأ�شعة ال�شم�س، و جتنبهم �ربات ال�شم�س، 
كم��ا تن�شحهم باأخذ قارورة م��ن املاء و�ربها 
من ح��ن لآخر لتجنب اجلفاف، م��ع العودة اإىل 

البيت يف وقت مبكر. 
ولتجن��ب امل�شاعف��ات ال�شحي��ة الناجمة عن 
نق���س ال�شوائل يف اجل�شم، و تف��ادي الإ�شابة 
باجلف��اف ، تدعو الدكتورة ن�شيم��ة قا�شي اإىل 
���رورة اإعط��اء كب��ار ال�شن كمي��ات كبرية 
من امل��اء، دون اأن يطلب��وا ذل��ك، لأن ال�شعور 
بالعط���س يرتاجع عند هذه الفئة، ب�شبب التقدم 
يف العم��ر، كما �ش��ددت على اأهمي��ة  تناولهم 

اخل�شار و الفواكه الغنية باملاء. 
�سامية اإخليف

ملفوف �أخ�شر حم�شو بالدجاج

u �ملقادير
رب��ع راأ���س ملف��وف "كرن��ب" 

اأخ�ر
�ريحتان)02( دجاج 

بي�شتان)02(
100 غ كرمية طازجة

ب�شلتان )02 (
مكعب مرق اخل�شار

مكعبات دجاج، ح�شب الرغبة.
ملعقت��ان �شغريت��ان بقدون���س 

مفروم
30 غ جنب طري

ر�شة ملح
فلفل اأ�شود

uطريقة �لتح�سري
� نقط��ع �رائح الدج��اج اإىل 

مكعبات �شغرية 
� ن�شع يف وعاء الكرمية الطازجة 
واجل��نب و البي���س و البقدون�س 

املفروم،
و نقّط��ع الب�شلت��ن اإىل �رائح 
و نحّمره��ا يف مق��الة مدهون��ة 
مكعب��ات  ن�شي��ف  بالزي��ت، 
الدجاج و نحم��ر املقادير من كل 

جانب.
� ن�شيف قطع الدجاج و الب�شل 
اإىل الوع��اء، من��زج كل �ش��يء و 
ن�شي��ف املل��ح و الفلفل، ن�شخن 

الفرن اإىل 180 درجة مئوية.
� ن�شي��ف مكعب م��رق اخل�شار 
اإىل م��اء مغل��ي و ن�شل��ق في��ه 
الكرن��ب الأخ���ر مل��دة ع���ر 

دقائ��ق، نطف��ئ الن��ار و نحتفظ 
باملرق.

� ن�ش��ع ملعقت��ن كبريت��ن من 
احل�ش��و و�ش��ط ورق��ة امللفوف، 
نطوي اجلانب الأمي��ن، ثم اجلانب 
الأي���ر ف��وق احل�ش��و، و نل��ف 

الأوراق. 
� ن�شعه��ا يف طب��ق، ندخله اإىل 
الف��رن مل��دة 20 دقيق��ة، و قب��ل 
اأن ين�ش��ج نخرجه م��ن الفرن، و 
ن�شك��ب فوقه امل��رق تدريجيا و 
بانتظام،  و نراقب عملية الطهي.
مالحظ��ة: لتغيري امل��ذاق ، ميكن 
ا�شتبدال الدج��اج باللحم البقري 

املفروم، اأو حلم اخلروف. 

كوكيز �لتوت �لأحمر دون زبدة
u�ملقادير

225 غ فرينة
90 غ زيت جوز الهند

100 غ من التوت الربي املجفف
70 غ �شكر بني  -  بي�شة واحدة

كي�س خمرية حلويات
ملعقة �شغرية فانيليا

ر�شة ملح
uطريقة �لتح�سري

� نخفق يف وعاء البي�ش��ة وال�شكر البني و الفانيليا و 
امللح، حتى متتزج املكونات جيدا

� ن�شيف الزبدة املذابة وزيت جوز الهند و التوت الربي 
و اخلم��رية مع الفرين��ة، وميكن اإ�شاف��ة القليل من قطع 
ال�شكولط��ة، ثم ن�ش��ع اخلليط داخ��ل الثالجة ملدة 20 

دقيقة
� ن�شخن الفرن على 180 درجة مئوية

� ن�شع فوق �شينية مغطاة بورق اخلبز ، كريات �شغرية 
من اخلليط ونفردها مبلعقة

� ندخل ال�شينية اإىل الفرن و نرتكها ملدة 10 دقائق
� يف�شل تناول قطع الكوكيز يف نف�س اليوم اأو الحتفاظ 
بها يف علبة معدنية بها قطع �شكر، لكي متت�س الرطوبة.

حتلية باملوز
u�ملقادير

موزتان طازجتان )02( 
30 غ جنب اأبي�س

30 مل كرمية طازجة �شائلة
بيا�س بي�شة

uطريقة �لتح�سري
� ننزع ق�شور املوز ونخلطه مع اجلنب الأبي�س 

� نخفق الكرمية الطازجة و ن�شيفها برفق اإىل املوز
� نخفق بيا�س البي�س حتى ي�شبح كالثلج، و ن�شيفه اإىل 

املوز ونخلط برفق

 �

ن�شكب اخلليط يف كوؤو�س �شغرية ون�شعها يف الثالجة 
ملدة �شاعة على الأقل، قبل تناول التحلية.

�سهية طيبة 

صصيفية

أأطباق
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تدعو الن�شر اأ�شحاب الأك�شاك 
بوليات ال�شرق  اإىل تبليغها 
ب�شاأن اأي تذبذب اأو تاأخر يف 

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

الت�شال لت�شجيل طلباتهم على 
الرقمني: 

 - 0660376223-
-0660376045

شكرا على تعاونكم

إعالن إلى أصحاب األكشاك

الإثــنــيـــــن 02 اأوت 2021 م  / 23 ذو احلـــــــــجـــــة 1442 هـ

اأمن ب�شكرة حجز �شيوفا و خناجر

تقدمي متهمني بت�شكيل 
ع�شابة اأحياء اأمام العدالة

األق��ت فرق��ة البح��ث والتدخ��ل ب�أمن والي��ة ب�سكرة، 
القب�ص على 8 اأ�سخ��ص من ذوي ال�سوابق الق�س�ئية، 
بع��د اته�مهم يف تكوين ع�س�بتي اأحي�ء، حيث حجزت 

جمموعة من االأ�سلحة البي�س�ء. 
واأف���د بي���ن �س��در اأم���ص عن خلي��ة االت�س���ل ب�أمن 
الوالي��ة، ب�أن العملي��ة ج�ءت يف اإط���ر حم�ربة اجلرمية 
ب�ست��ى اأنواعه� يف الو�س��ط احل�رضي وذلك بعد تلقي 
نداءات من مواطنني عرب اخلط االأخ�رض، مف�ده� وجود 
جمموعة من االأ�سخ����ص يت�س�جرون بوا�سطة اأ�سلحة 
بي�س�ء و�سم�ريخ وزج�ج���ت ح�رقة مم� اأحدث الرعب 
والفو�س��ى يف اأو�س�ط �سك�ن احلي واأدى اإىل امل�س��ص 

ب�الأمن وال�سكينة.
 وبتنق��ل قوات ال�رضطة للمك�ن مت توقيف 8 اأ�سخ��ص 
ت��راوح اأعم�رهم بني 20 و 29 �سنة م��ع فرار اآخرين، 

حيث ُقدموا اأم�ص اأم�م الني�بة. 
ع/ بو�شنة

الوادي

حجز 3836 قر�شا مهلو�شا 
بحوزة �شخ�شني 

متكن��ت عن��رض م��ن ال�رضطة الق�س�ئي��ة الت�بعة الأمن 
والي��ة الوادي اأم�ص االأح��د يف عمليتني متفرقتني، من 

توقيف �سخ�سني بحوزتهم� 3836 قر�س� مهلو�س�.
وذكر بي���ن خللية االت�س���ل والعالق���ت الع�مة ب�أمن 
الوالي��ة حت�سلت الن�رض على ن�سخة من��ه، اأنه و على 
اإث��ر اال�ستغ��الل االأمثل للمعلوم���ت مت توقيف مروج 
موؤث��رات عقلي��ة يف الثالثين���ت من العم��ر بع��سمة 

الوالية وبحوزته 2786 قر�س�.
كم��� اأوق��ف مروج اآخ��ر يف العق��د الث�ين م��ن العمر 
وبحوزت��ه 1050 قر�س��� ك�ن��ت مموهة ب�إح��ك�م داخل 
م�دة غذائية، ليتم حتويل املوقوفني ملقر االأمن ومب��رضة 
التحقيق معهم� واإعداد ملف ق�س�ئي بغر�ص عر�سهم� 

على املحكمة حمل االخت�س��ص.
من�شر الب�شير

ُوجدت داخل منزل اأحد املتهمني 

كن  ق�شية �شرقة تمُ
من حجز 24 كلغ من 

املخدرات بتب�شة
حج��زت م�سلحة االأم��ن احل�رضي الراب��ع مبدينة 
تب�سة، كمية معتربة من املخدرات تق�رب 24 كلغ 

وذلك مبنزل اأحد امل�ستبه فيهم يف ق�سية �رضقة.
واأف���د بي���ن خللية االت�س���ل ب�أم��ن الوالية، حتوز 
الن�رض على ن�سخة منه، اأن حيثي�ت الق�سية تعود 
لتعر���ص مواط��ن لل�رضقة ب�لعن��ف و �سلب  مبلغ 
م���يل معترب من��ه، قدر بح��وايل ملي���ر و ن�سف 
ملي�ر �سنتي��م، لتب��رض ذات امل�سلح��ة االأبح�ث و 

التحري�ت.
 و بع��د عر�ص األبوم ال�س��ور اخل��ص ب�الأ�سخ��ص 
امل�سبوه��ني، تعرف ال�سحية عل��ى اأحدهم حيث مت 
ا�ست�سدار اإذن بتفتي�ص م�سكنه ليتم العثور بغرفة 
نوم��ه على كمي��ة معتربة م��ن املخ��درات داخل 
حقيب��ة، حي��ث متثلت يف 5 �سف�ئح م��ن املخدرات 
ب��وزن 23.61 كلغ، كم� مت حج��ز مبلغ م�يل قدره 
8 ملي��ون �سنتيم من ع�ئ��دات الرويج، ب�الإ�س�فة 

اإىل ه�تف نق�ل.
و بع��د تكثي��ف االأبح���ث مت التو�س��ل اإىل بقي��ة 
امل�ستب��ه فيه��م يف ق�سية ال�رضق��ة ب�لعنف، حيث 
ول��دى عر�سهم عل��ى ال�سحية تع��رف عليهم. و 
بعد اإمت���م االإج��راءات الق�نونية مت تق��دمي املتهمني 
اأم���م وكيل اجلمهورية لدى حمكم��ة تب�سة و اأمر 

ب�إيداعهم احلب�ص املوؤقت.                   
ن.ع

ميلة

 قتيلة و�شتة جرحى
 يف حادثي مرور

لفظ��ت �سي��دة اأنف��سه��� االأخرية وتعر���ص �ستة 
اأ�سخ��ص اآخرين الإ�س�ب�ت متف�وتة اخلطورة، جراء 
ح�دثي مرور وقع� م�س�ء اأم�ص االأول بوالية ميلة. 
و�سجلت احلم�ي��ة املدنية انحراف و انقالب �سي�رة 
عل��ى الطري��ق الوطني رق��م 18 اأم�م مق��ر فرقة 
ال��درك الوطني لبلدية ت�جن�ن��ت، وذلك يف حدود 
ال�س�عة احل�دية ع�رضة والن�سف ليال، م� ت�سبب يف 
وف���ة )م.�ص( الب�لغة 45 �سن��ة من العمر مب�سلحة 
اال�ستعج���الت الطبية، فيم� يع�ين ال�س�ئق )ب.ع( 
46 �سن��ة وفت���ة عمره��� 14 �سن��ة م��ن اإ�س�ب�ت 

متعددة.
كم��� ت�سبب انحراف وانقالب �سي�رة على الطريق 
الوطني رقم 77 داخ��ل اإقليم بلدية ت�سدان حدادة، 
يف اإ�س�ب��ة اأربعة اأ�سخ��ص تراوح اأعم�رهم بني 5 

و 35 �سنة، بجروح متف�وتة اخلطورة.
اإبراهيم �شليغم

ان�شمام الك�شافة اجلزائرية 
اإىل اجلمعية العاملية للمر�شدات 

وفتيات الك�شافة 
تم قبول ان�شمام الك�شافة الإ�شالمية الجزائرية اإلى الجمعية العالمية للمر�شدات وفتيات 
جويلية   27 الك�شافة خالل الجمعية العالمية للمر�شدات وفتيات الك�شافة المنعقدة في 

الما�شي، ح�شبما ك�شف عنه، اأم�س الأحد، بيان للك�شافة الإ�شالمية الجزائرية.

و ق��د مت قبول ع�سوي��ة اجلزائر 
يف افتت�ح املوؤمتر ال� 37 للجمعية 
وفتي���ت  للمر�س��دات  الع�ملي��ة 
الك�س�فة املنعقد يف 27 جويلية 
كل  ت�سوي��ت  بع��د  امل��س��ي، 
اأع�س���ء املنظم��ة، ا�ستن���دا اإىل 

ذات امل�سدر.
اأن  ذات��ه  امل�س��در  واأو�س��ح 
ه��ذا االن�سم���م يع��د »مك�سب� 
اجلزائرية  االإ�سالمي��ة  للك�س�فة 
لفتي���ت  جدي��دة  اآف���ق  لفت��ح 
الكت�س���ب  اجلزائ��ر  و�س�ب���ت 
وامله���رات  املع���رف  وتب���دل 

والتج�رب اإقليمي� ودولي�«.

االن�سم���م  ه��ذا  يعت��رب  كم��� 
»مك�سب� للجزائ��ر يتيح الفر�ص 
اجلزائ��ر  و�س�ب���ت  لفتي���ت 
للم�س�ركة والتمثيل يف خمتلف 
املح�ف��ل واملنتدي���ت الدولي��ة« 
-ح�س��ب  �سي�س�ه��م  م���  وه��ذا 
اأه��داف  »حتقي��ق  يف  البي���ن- 
النبيلة  الك�سفية وقيمه�  احلركة 
ل��دى عدد اأك��رب م��ن الفتي�ت« 
اإىل ج�نب تعزي��ز دور الفت�ة يف 
احلرك��ة الك�سفية ب�سفة خ��سة 

واحلركة اجلمعوية ب�سفة ع�مة.
الك�س�ف��ة  وف��ود  وك�ن��ت 
االإ�سالمي��ة اجلزائري��ة قد ق�مت 
االت�س���الت  م��ن  ب�لعدي��د 
دول  م��ن  للعدي��د  والزي���رات 
نف���ص  يف  وا�ستقب�له���  الع���مل 
املنظم��ة  م��ن  لوف��ود  الوق��ت 
الك�سفية الع�ملية لالطالع على 

ب�جلزائر  الك�سفية  واقع احلرك��ة 
منذ �سهر جويلية 2019.

واأ�س���ر امل�س��در اإىل اأن القي�دة 
ب�سل�سلة  الع�مة للك�س�فة ق�مت 
به��دف  احلثيث��ة  اجله��ود  م��ن 
الع�ملي��ة  للجمعي��ة  االن�سم���م 
للمر�س��دات وفتي���ت الك�س�فة 
التي يتواجد مقره� يف الع��سمة 
الربيط�ني��ة لندن وذل��ك مت��سي� 
م��ع ال�سي��سة اخل�رجي��ة للدولة 
اجلزائرية، ب�حل�سور الفع�ل على 
امل�ست��وى ال��دويل وتعزيز متثيل 
الك�س�ف��ة االإ�سالمي��ة اجلزائرية 
عرب الهيئ�ت الك�سفية ال�سب�نية 
الدولي��ة ب�عتب�ره��� ع�س��وا يف 
املنظم��ة الك�سفي��ة الع�ملية منذ 

�سنة 1963.
واأج م�شت�شفيات البليدة ت�شتفيد من 

7حمطات لتوليد الأوك�شجني
لتوليد  حمطات   7 لإجناز  والتجهيزات  العتاد  البليدة  ولية  م�شالح  اقتنت 

يف  مت  كما  الولية،  م�شت�شفيات  م�شتوى  على  موزعة  الطبي  الأوك�شجني 

مرحلة اأولية ح�شب بيان ملديرية ال�شحة �شدر اأم�س، اقتناء 200 جهاز مكثف 

بع�س  �شهدتها  التي  والندرة  التذبذبات  ملواجهة  اأوىل  كدفعة  لالأوك�شجني 

امل�شالح ال�شت�شفائية يف مادة الأوك�شجني خالل الأيام املا�شية.

القت�شاديني  املتعاملني  من  جمموعة  مع  التن�شيق  مت  فقد  البيان  وح�شب 

التجارة  وغرفة  للمتيجة  وال�شناعيني  املقاولني  نادي  منهم  بالولية، 

الأجهزة  ا�شترياد  بعملية  املتعلقة  الإجراءات  مبا�شرة  ق�شد  وال�شناعة، 

املجتمع  حركات  بها  تقوم  التي  املبادرات  اإىل  بالإ�شافة  لالأوك�شجني،  املكثفة 

ل�شراء  للتربعات  وجمع  ت�شامنية  حمالت  خالل  من  واجلمعيات  املدين 

املكثفات وامل�شاهمة يف اإجناز حمطات التوليد  ق�شد مواجهة التذبذب والنق�س 

يف مادة الأوك�شجني الذي كانت تعانيه بع�س امل�شالح ال�شت�شفائية بالولية. 

كما نوهت مديرية ال�شحة ب�شرورة عدم الن�شياق وراء الأخبار املبالغ فيها 

عرب مواقع التوا�شل الجتماعي والتي توؤثر على املجهودات املبذولة من طرف 
الطواقم الطبية لإنقاذ املر�شى. 

نورالدين. ع
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3 -  فم الرجل
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5 -  حجم اخلزان
6 -  غ�شن ال�شجرة

7 -  فتحة ال�شياج
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