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بداأت من علي منجلي وعرفت حجز كميات كبرية من ال�سلع

اأمن ق�صنطينة ي�صّن حملة ملحاربة ظاهرة احتالل الأر�صفة

�ص 5

�ص  3

يف ر�سالة تعزية �إىل عائلته

الرئي�ص تبـون ي�صـيـد مبكــانـة وخ�صـال ال�صيـخ بلحــاج حممد بن بـابـا

تاأكيد على تلقيح جميع �مل�ستخدمني

�صبط اإجراءات الدخول املدر�صي

�أكد وزير �لتربية �لوطنية، عبد �لحكيم بلعابد على �سرورة �تخاذ 
كافة �لإجر�ء�ت �لكفيلة باإنجاح �لدخول �لمدر�سي �لمقبل م�سدد� 
في هــذ� �ل�سياق على �أهميــة �سمان تغطية �لتاأطيــر �لبيد�غوجي 
لجميع �لأفــو�ج �لتربوية على م�ستوى �لموؤ�س�ســات �لتعليمية عبر 

�لوطن، وت�سريع عملية �لتلقيح في �لقطاع.

قالت �إن �لمر يتعلق ب�سائعات مغر�سة

 وزارة التجارة تنفي وجود ندرة 
يف الفرينة

�أكــد �لمديــر �لعام ل�سبــط �لن�ساطــات وتنظيمها بــوز�رة �لتجارة، 
�سامــي قلــي، �أم�س �لأحــد، باأن مــادة �لفرينــة متوفرة فــي �ل�سوق 
بكميات "كافية". وفند �ل�سيد قلي في ت�سريح �سحفي، "�لمعلومات 
�لمغلوطــة" �لتــي ت�سير �إلى وجــود "�سغط" على مــادة �لفرينة في 
�ل�سوق، مبرز� �أن  كل �لمو�د �ل�ستهالكية متوفرة وهي محل متابعة 
ميد�نية من طــرف وز�رتي �لتجارة و�لفالحــة وبالأخ�س في ظل 

�لظرف �ل�سحي �لحالي.

�سطيف

فتح املركز الثقايف الإ�صالمي لتلقيح 
املواطنني

وزير ال�صحة عبد الرحمان بن ب�زيد ي�ؤكد

ا�صتقرار الو�صع ال�صحي وتراجع ال�صغط على امل�صت�صفيات
�ص 2

�ص 6

حـركّيـة لفـتــة للدبلــومــا�صيــة اجلـزائـريــة
 �أكد وزير �ل�سوؤون �لخارجية و�لجالية �لوطنية بالخارج، رمطان لعمامرة، �أن جولته �لدبلوما�سية �لتي قادته �إلى �لعديد من 
�لدول �لإفريقية و �لعربية �نطالقا من تون�س، تهدف �إلى �إجر�ء م�ساور�ت حول �لن�سغالت و�لهموم �لعربية و�لإفريقية، 

و�لتح�سير ل�ستحقاقات مهمة وهي عقد �لقمة �لعربية �لمقبلة في �لجز�ئر.

�أعلن وزير �ل�سحة عبد �لرحمان بن بوزيد �أم�س عن ت�سجيل ��ستقر�ر في �لو�سعية �لوبائية خالل �ليومين �لأخيرين وتر�جع �ل�سغط على �لم�ست�سفيات، موؤكد� على وفرة مادة �لأوك�سجين، كما 
�أرجع حالت �لوفيات �إلى �لم�ساعفات �لخطيرة �لتي ي�سببها �لمر�س، �إلى درجة ي�سبح فيها تزويد �لم�ساب بالأوك�سجين دون جدوى.

�ص 3

�ص 9

�ص 2

�سليم بوفندا�سة
ال يتحّور !

يعي��ُد  املوُت الذي يق��ّدم نف�سه بوجه 
�س��ارٍم ه��ذه الأي��ام، تعري��َف احلياِة 
راكمه��ا  الت��ي  املفاهي��م  يف  والّطع��ن 
الإن�ساُن منذ خ���صّ نف�سه باإدارة هذا 
الكوك��ب ال�سغ��ر بثقة مدّب��ر �سوؤون 
املكان واملت�س��ّرف الوحيد. فنكت�سُف، 
مثاًل، اأّن احل�س��ارة الإن�سانّية  مهّددٌة، 
لأ�سب��اب ت�سع��ُب الإحاطة به��ا، لأّنها 
مرتبط��ٌة مبجرى حي��اة كائنات غر 
مرئّي��ة ُت�ساركن��ا الف�ساء وق��د ت�سكُن 
اأج�ساَدن��ا م��ن دون ا�ست�سارتن��ا اأو نيل 

ر�سانا.
ومثلما اأثرت اأوبئٌة �سابقة يف الهند�سة 
ه��ذا  ف��اإّن  والجتم��اع،  والعم��ران 
الوب��اء، �سيجّرد الإن�س��ّي من غروره و 
ق��د اأثبت له اأّن الطبيعة قد تخّبئ له 
مفاجاآت واأّن العلم الذي جعله يعتقد 
باأّنه مو�سٌك عل��ى النت�سار على املوت 
بع��د اأن جن��ح يف ا�ستن�س��اخ اخلالي��ا، 
يق��ُف عاجزاً اأم��ام غمو���ص الطبيعة 
واأ�سراره��ا وكائناته��ا الت��ي ق��د تعيد 
الإن�س��ان اإىل احلياة البدائّي��ة، اإذا مل 

تكن تهّدد وجوده اأ�ساًل. 
ل �س��يء �سيبقى على حال��ه بعد هذه 
العا�سف��ة ال�س��وداء، �سُيع��اد النظر يف 
جم��رى احلياة، م��ّرة اأخ��رى، �سيتغّر 
العي���ص،  من��ط  �سيتغ��ّر  العم��ران، 
�سنتخلى عن ثواب��ت وم�سلّمات ونعيُد 
تعري��ف الّلذة والأمل، �سنزداد عزلة ، 
�ستظهر فل�سفة جديدة بعد العا�سفة 

ويظهر فنٌّ جديد، �سيتغّر الذوق.
 وح��ده ج�س��ع الإن�س��ان �سيظ��ّل على 
اإىل  �سهّيت��ه  �ستظ��ّل  مثلم��ا  حال��ه، 
مفتوح��ًة،  وال�سيط��رة  ال�ستح��واذ 
لأّنه مل يتعّل��م من العوا�سف ال�سابقة 
كي��ف يقت�س��م اأ�سب��اب احلي��اة بع��دٍل 
م��ع جران��ه يف البي��ت املُوؤّق��ت الذي 
ق��د يغم��ره امل��اء بع��د قلي��ٍل، وهكذا  
اأ�سب��ح م�س��دراً للم��وت �س��واء بالقتل 
املبا�سر لإخوته اأو باإنتاج اأ�سباب املوت 

ب�سخاٍء.
م��ن  الوح�سّي��ة  فرو���ص  وانتق��ل 
اجلماع��ات البدائّي��ة اإىل اجلماع��ات 
امل��دن  اإىل  الأدغ��ال  م��ن  احلديث��ة، 
وم��ن القبائ��ل اإىل ال��دّول والكيانات، 
وهك��ذا ظه��ر ال�ستعم��ار وال�سيط��رة 
اجليوبوليتي��ك  و  والديبلوما�سي��ة 
وال�سرتاتيجي��ات، اأي تل��ك املراودات 
الت��ي ت�سبق الإجه��از عل��ى ال�سحّية، 
يف حم��اكاة للمطاردات الت��ي يقوم بها 
اإخوتنا يف الربية، فا�ستمّرت احلروب 
وال�ستح��واذ  ال�سيط��رة  اأ�س��كال  وكّل 
التي امت��دت اإىل احلاجات ال�سرورّية 

للحياة.
اأج��ل، تتح��ّور الفرو�س��ات القاتل��ة، 
تزداد ق��ّوة وت�سع��ف، تتغ��ّر طبائع 
تتغ��ّر  ا�ستئنا�س��ه،  بع��د  احلي��وان 
الطبيع��ة نف�سه��ا م��ع الزم��ن، وحدها 
الطبائ��ع البدائية لالإن�سان تظل على 

حالها حتى »يفنى ويفنيها« !
 

قّصة لوحة مل تكتمل
يف الذكرى الأوىل لرحيل الفنان عمار عاللو�ص
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هل تسّببت التكنولوجيا في عولمة السرقات العلمية !

ال�ساعر ر�سا ديداين للن�سر 

رسالة الشعر لم تتغّير والنقد ال يضطلع بدوره

ت�صوير: �صريف قليب
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وزير �ل�سحة يق�ل �إن �ملتحّ�ر فاجاأ �لقطاع ورفع �لطلب على �لأوك�سجني و ي�ؤكد

ا�صتقــــرار الو�صـــع ال�صحــــي وتراجـــع 
ال�صغــــط علــــى م�صالـــــح الإنعـــــــا�ش
�أعلن وزير �ل�سحة عبد �لرحمان بن ب�زيد �أم�س عن ت�سجيل ��ستقر�ر في �ل��سعية �ل�بائية خالل �لي�مين �لأخيرين 

وتر�جع �ل�سغط على �لم�ست�سفيات، م�ؤكد� على وفرة مادة �لأوك�سجين، كما �أرجع حالت �ل�فيات �إلى �لم�ساعفات �لخطيرة 
�لتي ي�سببها �لمر�س، �إلى درجة ي�سبح فيها تزويد �لم�ساب بالأوك�سجين دون جدوى.

دع��ا وزير �ل�صحة يف كلمة �ألقاها 
خ��الل �إ�رش�فه عل��ى �إطالق حملة 
�ملدر�ص��ة  عم��ال  لفائ��دة  تلقي��ح 
�لوطني��ة لل�صياحة بالعا�صمة، �إىل 
�لإ�صادة باجله��ود �ملبذولة من قبل 
�لأطقم �لطبية، �لت��ي تقوم بعمل 
جب��ار عل��ى �أم��ل جت��اوز �لأزمة 
�ل�صحية، نافي��ا باملنا�صبة ت�صجيل 
عجز يف م��ادة �لأوك�صجني، قائال 
�إن ك��رة �لطل��ب علي��ه �أحدث��ت 
تذبذبا بامل�صت�صفيات، و�أن �ل�صاللة 
�لهندي��ة �أحدث��ت �ملفاج��اأة ب�صبب 

�رشعة �نت�صارها.
و�أعل��ن ب��ن بوزي��د ع��ن �لدخول 
م�صتق��رة،  و�صعي��ة �صحي��ة  يف 
يف �نتظ��ار �أن تتح�ص��ن �لأو�صاع 
�أكر يف �لأي��ام �لقادمة، قائال بان 
�لفريو���ض �ملتحور فر���ض �عتماد 
طريقة مغاي��رة للتكفل باملر�صى، 
�لإنعا�ض  �أ���رشة  �أ�صبح��ت  حي��ث 
خم�ص�ص��ة فقط مل��ن يحتاج مده 

مبادة �لأوك�صيجني.
�أو�صح  �لنقطة،  هذه   وبخ�صو�ض 
ب��ن بوزيد ب��اأن �لأوك�صجني لي�ض 
هو �حل��ل �لوحيد ملو�جه��ة �لوباء، 
و�إمنا باحرت�م �لربوتوكول �ل�صحي 
�لذي مل يتغ��ري منذ بد�ية �جلائحة، 
ويعد �رشوريا حت��ى بالن�صبة ملن 

تلقو� �للقاح.
ع��دد  �رتف��اع  �ملتدخ��ل  و�أرج��ع 
�لأخ��رية  �لأي��ام  يف  �لوفي��ات 
�ل�صح��ي  �لو�ص��ع  تده��ور  �إىل 
�لذي��ن  بالفريو���ض،  للم�صاب��ني 
يف  �مل�صت�صفي��ات  �إىل  ي�صل��ون 
و�صعي��ة جد حرجة بعد �أن يتمكن 
�لفريو���ض من �لأع�ص��اء �لد�خلية 
للج�ص��م، لي�صب��ح م��د �مل�ص��اب 
من��ه،  فائ��دة  ل  بالأوك�صج��ني 
موؤكد� ب��اأن �حل�صيلة ل عالقة لها 
بنق�ض يف مادة �لأوك�صجني على 

م�صتوى �مل�صت�صفيات.
وب�صاأن وف��رة هذه �مل��ادة �حليوية، 

طم��اأن �لوزير بتح�ص��ن �لأو�صاع 
كث��ري� بع��د تن�صيب �أرب��ع خاليا 
من قب��ل �ل��وز�رة �لأوىل يف كل 
م��ن �ل���رشق و�لغ��رب و�لو�صط 
يف  مهمته��ا  تكم��ن  و�جلن��وب، 
�صبط �لأمور ومعاجلة �خللل �لذي 
قد يح��دث، م��ا �صاه��م يف عودة 
�لهدوء �إىل �مل�صالح �ل�صت�صفائية 
بعد حالة �لطو�رئ بف�صل �لتحكم 
يف �لو�صع، و�قتن��اء عدد هام من 
مكثف��ات �لأوك�صجني، يف �نتظار 

و�صول �أعد�د �أخرى.
�لنتائ��ج  عل��ى  �مل�ص��در  و�أثن��ى 
�حلج��ر  �لت��ي حققه��ا  �لإيجابي��ة 
�ل�صحي،  �لذي �أدى �إىل �نخفا�ض 
يف منحنى �لإ�صاب��ات مع تر�جع 
�لطلب عل��ى حتاليل »بي �صي �أر« 
ب 10 مر�ت وفق م��ا �أكده معهد 
با�صت��ور، كم��ا تقل���ض ��صتغالل 
�أ�رشة �لإنعا�ض، بعد �أن كان �لطلب 
عليها يقدر ب500 حالة كل ثالثة 

�أيام، ثم كل يوم��ني وبعدها يوميا 
ب�صب��ب �رشعة �نت�ص��ار �لفريو�ض، 
مما �صيوؤدي حتما �إىل تر�جع �لطلب 
وف��ق  �لأوك�صج��ني  م��ادة  عل��ى 

�ملتدخل.
كما �أ�ص��اد �لوزير باملنا�صبة بالهبة 
�لت�صامنية من قبل �ملجتمع �ملدين 
و�أف��ر�د �جلالية �جلز�ئري��ة باخلارج 
و�ملو�طنني، لقتناء �لأجهزة �لطبية 
�لأوك�صجني،  بينها مكثف��ات  من 
�ل�صحية، كا�صفا  �لأزم��ة  لتجاوز 
لتزوي��د  م���رشوع  �إط��الق  ع��ن 
�صتمكنها  مبول��د�ت  �مل�صت�صفيات 

من �إنتاج �لأوك�صجني بنف�صها.
�إىل تعدي��ل  �للج��وء موؤخ��ر�  ومت 
بروتوكول �لعالج ملجابهة �ملتحور 
د�لتا، وف��ق �لوزير، ق�صد �لتكيف 
م��ع �لو�صعي��ة �لوبائي��ة �لناجمة 
عن �نت�صار �ل�ص��اللت �ملتحورة، 
ف�صال عن توجيه تعليمة �صارمة 
للموؤ�ص�ص��ات �ل�صحية عرب كامل 
�لرت�ب �لوطني للتقي��د به حرفيا، 
جدي��دة  توجيه��ات  تق��دمي  م��ع 

بخ�صو�ض حملة �لتلقيح.
وي�صتعد قط��اع �ل�صحة ل�صتالم 
8 مالي��ني جرع��ة م��ن لقاح��ات 
 » يني��كا ز � �صرت �أ » و » ك فا �صينو «
�أوت  و«�صبوتني��ك« خالل �صه��ر 
�جل��اري، ثم 5 ماليني جرعة �أخرى 
خالل �صهر �صبتمرب �ملقبل، ف�صال 
�آلف   3 ��صتق��د�م  برجم��ة  ع��ن 
مكث��ف لالأوك�صج��ني يف �لأي��ام 
�لقليل��ة �ملقبل��ة، وتع��د �لكميات 
�ملتوف��رة حالي��ا م��ن �للق��اح ج��د 
كافية، وفق �لوزير �لذي �أعلن عن 
بالن�صبة  تاأجيل �لعطل��ة �ل�صيفية 
�ل�صحية  باملوؤ�ص�ص��ات  للعامل��ني 
غاي��ة  �إىل  و�خلا�ص��ة  �لعمومي��ة 

��صتقر�ر �لو�صع �لوبائي.
    لطيفة بلحاج

متاثل 761 مري�سا لل�سفاء

 ت�صجيل 1358 اإ�صابة جديدة
 و 38 وفاة بفريو�ش كورونا

�سجلــت 1.358 �إ�سابــة جديــدة بفريو�ــس ك�رونا )ك�فيــد- 19( 
و38 وفــاة خالل �لـــ 24 �ساعة �لأخــرية يف �جلز�ئــر، فيما متاثل 
�أم�س �لثنني، وز�رة  761 مري�سا لل�سفاء، ح�سب ما ك�سفت عنه، 

�ل�سحة يف بيان لها. 
و�أو�ســح ذ�ت �مل�ســدر �أن �إجمــايل �حلــالت �مل�ؤكدة بلــغ 173.922 
حالة، من بينها 1.358 �إ�سابة جديدة، بينما بلغ �لعدد �لإجمايل 
و�لعــدد  �سخ�ســا   116.770 لل�سفــاء  متاثلــ��  �لذيــن  للم�سابــني 

�لإجمايل لل�فيات 4.329 حالة. 
وح�ســب نف�ــس �مل�ســدر، يت��جــد حاليــا 29 مري�ســا يف �لعنايــة 

�ملركزة.
و�أ�ســاف �لبيــان �أن 10 وليــات مل ت�سجــل بهــا خالل �لـــ 24 �ساعة 
�لأخــرية �أي حالــة جديــدة، و 12 ولية من حالة و�حــدة �إىل 9 

حالت، فيما �سجلت 26 ولية �أخرى 10 حالت فما ف�ق.
بنظــام  �للتــز�م  ب�ســرورة  �مل��طنــني  �ل�سحــة  وز�رة  وت��ســي 
�ليقظــة، كمــا تدع�هــم �إىل �حــر�م ق��عــد �لنظافــة و�مل�سافة 
�جل�سديــة و�لرتــد�ء �لإلز�مي للقناع �ل��قــي و�لمتثال لق��عد 

�حلجر �ل�سحي.
كمــا ت�ســدد علــى �أن �للتــز�م �ل�ســارم من قبــل �مل��طنــني بهذه 
�لإجــر�ء�ت �ل�قائيــة، �إىل جانــب �أخــذ �حليطــة و�حلــذر، هــي 

ع��مل مهمة �إىل غاية �لق�ساء نهائيا على هذ� �ل�باء.
واأج  

 ت�زع على �ل�سيادلة و تتاح للجمعيات
 و �ملر�سى يف بي�تهم

ا�صتيـــراد 9000 مكثـــف 
اأوك�صجــــني يف غ�صـــــون 
الع�صــــرة اأيـــام القادمة

�ل�صناع��ة  وز�رة  �أعلن��ت 
�ل�صيدلني��ة، �أم���ض �لأحد، يف 
بي��ان لها عن ��صتري�د �ملتعاملني 
�ل�صيادلة ل� 9000 جهاز مكثف 
�أوك�صج��ني يف غ�صون �لع�رشة 
�أي��ام �لقادم��ة. ويف �إط��ار هذه 
�ملبادرة، مت ��صتالم 500 مكثف 
�أم���ض �لأح��د  �أول  �أوك�صج��ني 
مبط��ار �جلز�ئر �ل��دويل، هو�ري 

بومدين قادمة من �ل�صني.
وح�صب �لبيان، فاإن هذه �لعملية 
�لتي بادر به��ا خمرب »بيوفارم« 

جه��از   2000 �إىل  �صت�ص��ل 
�لقليلة  �لأي��ام  خ��الل  مكث��ف 

�لقادمة.
و�صيتم توزيع جمموع �لأجهزة 
�خلو����ض  �ل�صيادل��ة  عل��ى 
�ل��رت�ب  عل��ى  �ملتو�جدي��ن 
للجمعي��ات  وتت��اح  �لوطن��ي، 
للموؤ�ص�صات  وك��ذ�  و�ملتربعني 
�ل�صحي��ة �لت��ي تفتق��ر ملر�فق 
بالأوك�صجني و�ملر�صى  �لعالج 

�ملاكثني يف بيوتهم.
واأج

يف تعليمة ل�ز�رة �ل�سناعة �ل�سيدلنية

موزعو اجلملة للأدوية مطالبون 
بالت�صريح مبخزوناتهم كل يوم خمي�ش

�ل�صناع��ة  وز�رة  �أ�ص��درت 
�لثن��ني،  �أم���ض  �ل�صيدلني��ة، 
�ل�صيدلنية  للموؤ�ص�ص��ات  تعليمة 
للتوزيع باجلملة تلزمهم بالت�رشيح 
�أ�صبوعي��ا مب�صتوى خمزونات �ملو�د 
�ل�صيدلنية �مل�صتخدمة يف �لتكفل 

بامل�صابني بفريو�ض كورونا.
ويتعل��ق �لأم��ر بالأدوي��ة �مل�صادة 
لتخ��ر �ل��دم و�مل�ص��اد�ت �حليوية 
و�مل�صكن��ات وم�ص��اد�ت �حلم��ى 
ح�ص��ب  �للته��اب،  وم�ص��اد�ت 

�لتعليم��ة �لت��ي ن�رشتها �ل��وز�رة 
عل��ى  �لر�صمي��ة  ب�صفحته��ا 

�لفاي�صبوك. 
وعلي��ه، فاإنه يتعني عل��ى �ملديرين 
�ل�صيدلنية  للموؤ�ص�صات  �لتقنيني 
�إر�ص��ال  باجلمل��ة  للتوزي��ع 
�خلمي���ض من  ي��وم  �لت�رشيح��ات 
كل �أ�صب��وع قب��ل منت�صف �لنهار 
وفق��ا للنموذج �ملوجود على �ملوقع 
�لإلكرتوين للوز�رة، ي�صيف نف�ض 
�مل�صدر.                                  واأج

�سجلها �لأمن �ل�طني خالل �أ�سب�ع

3133 خمالفة تتعلق بعدم اللتزام بقواعد احلجر ال�صحي 
�صجل��ت م�صال��ح �لأم��ن �لوطن��ي 3133 
خمالفة تتعلق بعدم �للت��ز�م بقو�عد �حلجر 
�ل�صح��ي، خالل �لفرتة �ملمت��دة من 26 �إىل 
31 جويلي��ة �لفارط، ح�صب بي��ان �أ�صدرته 
�ملديرية �لعامة لالأمن �لوطني، �أم�ض �لثنني.

--ح�ص��ب  �ملخالف��ات  ه��ذه  وتت��وزع 

�مل�صدر-- على 265 خمالفة تتعلق بالتجمع 
وع��دم �ح��رت�م م�صاف��ة �لتباع��د �جل�ص��دي 
و 989 خمالف��ة ذ�ت �ل�صل��ة بالبي��ع دون 
�للتز�م بقو�عد �ل�صالمة، �إ�صافة �إىل و�صع 

1888 مركبة يف �ملح�رش.
وت�صهر م�صالح �ل�رشطة --كم��ا �أ�صار �إليه 

�لبيان-- على »تكثيف« دوريات وعمليات 
�ملر�قبة، م��و�ز�ة مع �لن�صاطات �لتح�صي�صية 
�إقلي��م �خت�صا���ض م�صاحله��ا  ع��رب كاف��ة 
للم�صاهمة يف »جمابه��ة« �نت�صار هذ� �لوباء 

�لقاتل.
واأج

الرئي�ش تبون يعزي يف وفاة 
ال�صيخ بلحاج حممد بن بابا

بع��ث رئي�ض �جلمهوري��ة، �ل�صيد 
عبد �ملجيد تب��ون، ر�صالة تعزية 
�إىل عائلة �ملرحوم ف�صيلة �ل�صيخ 
بلحاج حمم��د بن باب��ا و »�لأهل 
�لأعز�ء« يف و�دي ميز�ب بولية 

غرد�ية.
وق��ال �لرئي�ض تب��ون يف ر�صالة 
�لتعزي��ة �لت��ي مت ن�رشه��ا عل��ى 
�لجتماع��ي  �لتو��ص��ل  موق��ع 
»فاي�صب��وك« لرئا�صة �جلمهورية: 
»فجعن��ا معكم �إخ��و�ين �لكر�م..
�أهلن��ا يف و�دي مي��ز�ب بولي��ة 
غرد�ي��ة، بوفاة �صيخن��ا �لفا�صل 
�ملرح��وم بلح��اج حممد ب��ن بابا، 
ذلك �لأ�صيل م��ن حفظة �لقر�آن 
�لكرمي يف �صب��اه مب�صقط ر�أ�صه، 
)معه��د �حلي��اة بالق��ر�رة(، �لذي 
�لفق��ه يف  م��ن عل��وم  ��صت��ز�د 
جام��ع �لزيتونة، و�أجي��ز ب�صهادة 
�للي�صان�ض يف �ل�رشيعة و�لقانون 
من جامعة تون�ض، وتبو�أ مبوؤهالته 
�لعلمي��ة ما ي�صتحق م��ن مكانة 
�لعلم��اء �لأج��الء، مدر�صا مبعهد 
�حلياة بالق��ر�رة، متاأ�صيا بف�صائل 
ومكارم �ل�صي��خ معلمه �لعالمة 

�لفا�ص��ل بيو���ض رحم��ة �لل��ه 
عليه«.

�أن  و�أ�ص��اف رئي���ض �جلمهورية 
�ل��ر�أي  م��ن ذوي  �لفقي��د »كان 
)عم��ي  جمل���ض  يف  و�مل�ص��ورة 
�ل�صعي��د( ويف )حلق��ة �لعز�ب��ة(، 
وع�ص��و� ي�صتاأن�ض مب��ا يفي�ض به 
ز�ده م��ن در�ية عميق��ة، باأ�صول 
�لدي��ن يف �ملجل���ض �لإ�صالم��ي 

�لأعلى«.
وتابع قائال: »ويف ه��ذ� �مل�صاب 
�ملح��زن �لأليم �أتوج��ه �إىل عائلة 
�لفقي��د و�إىل �صيوخنا �لأفا�صل، 
�أهلنا يف  و�أئمتنا �لك��ر�م، وكافة 
و�دي مي��ز�ب بولي��ة غرد�ي��ة، 
و�أ�ص��دق  �لتع��ازي  باأخل���ض 
م�صاعر �ملو��صاة، مت�رشعا معهم 
�إىل �مل��وىل عز وج��ل، �أن يتغمد 
�لرحم��ة  بو��ص��ع  فقيدن��ا  روح 
و�ملغفرة، وي�صمله مع �ل�صديقني 
و�ل�صه��د�ء و�ل�صاحل��ني، وح�صن 
�أولئ��ك رفيقا، يف جنة �لر�صو�ن، 
ويلهمكم جميع��ا، جميل �ل�صرب 

و�ل�صلو�ن، عظم �لله �أجركم«. 
واأج  
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قالت �إن جهات مغر�سة تقدم �أخبار� ل �أ�سا�ض لها لأغر��ض معينة

 وزارة التجـارة تنـفي وجـود نـدرة 
يف مـادة الفرينــة

�أكد �لمدير �لعام ل�سبط �لن�ساطات وتنظيمها بوز�رة �لتجارة، �سامي قلي، �أول �أم�ض �لأحد، باأن مادة �لفرينة متوفرة في 
�ل�سوق بكميات »كافية«.

وفن��د ال�سي��د قل��ي يف ت�رصي��ح 
�سحف��ي، »املعلوم��ات املغلوطة« 
التي ت�س��ر اإىل وج��ود »�سغط« 
عل��ى م��ادة الفرين��ة يف ال�سوق، 
مربزا اأن  كل امل��واد اال�ستهالكية 
متوفرة وهي حمل متابعة ميدانية 
التج��ارة  وزارت��ي  ط��رف  م��ن 
ظ��ل  يف  وباالأخ���ص  والفالح��ة 

الظرف ال�سحي احلايل.
»جه��ات  اأن  امل�س��وؤول  واأ�س��اف 
مغر�س��ة ت�سع��ى لتق��دمي اأخب��ار 
ال اأ�سا���ص له��ا حول نق���ص مادة 
الفرينة يف ال�سوق وذلك الأغرا�ص 

معينة«.
ويف ه��ذا ال�سي��اق، اأك��د املتحدث 
ب��اأن املطاح��ن والتي يبل��غ عددها 
432 مطحنة عرب الرتاب الوطني، 
»تنتج حالي��ا دون انقطاع«، اإذ مينع 
عليها اإج��راء توقفات تقنية حت�سبا 

الأي طارئ.
وت�ستفيد هذه املطاحن من كميات 
هامة من القمح اللني تقدر ب� 317 
األ��ف قنط��ار ت�ستخ��دم يف اإنتاج 
24 األ��ف قنطار من م��ادة الفرينة، 

وهي »كمي��ة تكفينا وتكفي حتى 
جراننا«، يقول ال�سيد قلي.

ويوجه من ه��ذه الكمية ما مقداره 
5100 قنطار نح��و املخابز ب�سفة 

دائمة.
التج��ارة  وزارت��ي  �سجل��ت  و 
والفالح��ة موؤخرا -ح�س��ب ال�سيد 
قلي- يف اإطار فرق العمل امليدانية 
امل�سرتكة، بع�ص النقائ�ص، ال�سيما 
م��ا يتعلق برف�ص بع���ص اخلبازين 
ورف�ص  الفوت��رة  بنظ��ام  التعامل 
اقتن��اء م��ادة الفرينة م��ن املطاحن 
مقاب��ل التوجه القتنائه��ا من جتار 

اجلملة باأ�سعار باهظة.
كما الحظت فرق العمل امل�سرتكة 
رف���ص اأ�سح��اب املخاب��ز اقتن��اء 
االأكيا���ص ب�سعة 50 ك��غ من مادة 
الفرين��ة »وه��ي الظاه��رة اجلديدة 
التي �ست�سهل  للبع�ص حتويل هذه 
املادة ل�سنع اأ�سياء اأخرى غر اخلبز 

وامل�ساربة  بها«، يتابع املدير.
وقال ال�سيد قلي اإن قطاع التجارة 
يحمل هذه االأطراف م�سوؤولية هذه 
الت�رصف��ات حيث اأنه��م يعر�سون 

اأنف�سه��م للمتابع��ة الق�سائية اإىل 
جانب عقوبات قد ت�سل حتى غلق 
املح��ل، م��ربزا اأن »القطاع �سيقف 

باملر�ساد لهذه االأطراف«.
االحت��اد الع��ام للتج��ار واحلرفيني 
اجلزائريني يدعو اإىل عدم االن�سياق 

وراء االإ�ساعة 
من جه��ة اأخرى دعا االحت��اد العام 
للتج��ار واحلرفي��ني اجلزائريني يف 
بي��ان ل��ه اأم���ص االثن��ني اإىل عدم 
االن�سياق وراء االإ�ساعات املتعلقة 
بندرة مادة الفرين��ة موؤكدا وفرتها 

بكميات كافية.
ونفى االحت��اد يف بيانه »نفيا قاطعا« 
وج��ود نق���ص اأو ن��درة اأو �سغ��ط 
يف م��ادة الفرين��ة املدعم��ة املوجهة 
املوجه��ة  العادي��ة  اأو  للخبازي��ن 
للمواطن��ني، موؤكدا اأن��ه يف تن�سيق 
»مبا���رص وم�ستم��ر« ومتابع��ة م��ع 
وزارة التج��ارة ل�سمان متوين �سل�ص 
لل�سوق واخلبازين واإيجاد حل فوري 
الأي خل��ل قد ي��وؤدي اإىل تذبذب يف 

توزيع هذه املادة االأ�سا�سية.
ويف هذا ال�سياق، اأكد االحتاد اأن مادة 

الفرينة متوفرة يف ال�سوق واملطاحن 
واملحالت واملخازن بكميات »كافية« 
واأن االحتياج الوطني منها م�سمون 
ويغطي طلبات اخلبازين واحتياجات 
امل�ستهلكني ملدة »طويل��ة«، مطمئنا 
كذل��ك ب��اأن »كل امل��واد ال�رصورية 
وا�سعة اال�سته��الك متوفرة يف هذا 
الظرف احل�سا���ص وال�سعب واأنه ال 

مربر لرفع االأ�سعار«.
كم��ا عرب ع��ن »ا�ستن��كاره ال�سديد 
واالأخب��ار  املفتعل��ة  لالإ�ساع��ات 
املغلوط��ة والكاذب��ة الت��ي تروجها 
جهات مغر�سة، له��ا خلفيات دنيئة 
ي�سع��ى اأ�سحابه��ا اإىل خلق جو من 
الفو�س��ى واالرتب��اك وخل��ق اأزمة 
وتهويل املواطنني والتجار واخلبازين 
من اأج��ل تعبيد الطريق اإىل خلق جو 
م��ن الفو�س��ى واالحت��كار ورف��ع 

اأ�سعار مادة الفرينة وم�ستقاتها«.
وعلي��ه، ف��اإن االحت��اد الع��ام للتجار 
واحلرفي��ني اجلزائري��ني يدعو اجلميع 
اإىل »الت�س��دي واأخذ احليطة واحلذر 
واليقظ��ة والوعي وع��دم االن�سياق 
وراء االإ�ساع��ات املغر�سة واالأخبار 
املغلوط��ة والكاذب��ة، خا�سة يف هذا 
واالقت�س��ادي  ال�سح��ي  الظ��رف 
ال�سع��ب الذي متر ب��ه بالدنا والذي 
ي�ستدع��ي منا الت�سام��ن والتكافل 
باأق��ل  للخ��روج  اجله��ود  وت�ساف��ر 
االأ�رصار والق�ساء على الوباء واإجناح 

خمطط االإنعا�ص االقت�سادي«.
كم��ا طلب االحت��اد يف بيانه من كل 
اخلبازين التوجه اإىل املطاحن مبا�رصة 
من اأجل اقتن��اء مادة الفرينة املدعمة 
باأ�سعاره��ا املقنن��ة، مطمئن��ا اإياه��م 
اأن��ه »ال خ��وف عليهم م��ن التعامل 
بالفات��ورة باعتبار اأنه��م يخ�سعون 

اإىل النظام اجلزايف«.
ق.و/واأج

وزير �لرتبية يدعو لتلقيح جميع �مل�ستخدمني

�ضبط اإجراءات الدخول 
املدر�ضي القادم

اأكد وزير الرتبي��ة الوطنية، عبد 
احلكيم بلعابد على �رصورة اتخاذ 
كافة االإج��راءات الكفيلة باإجناح 
الدخ��ول املدر�سي املقبل، م�سددا 
يف هذا ال�سياق على اأهمية �سمان 
البيداغوج��ي  التاأط��ر  تغطي��ة 
جلمي��ع االأف��واج الرتبوي��ة على 
م�ست��وى املوؤ�س�س��ات التعليمية 
ع��رب الوط��ن، وت�رصي��ع عملي��ة 

التلقيح يف القطاع.
وخالل تروؤ�سه الجتماع تن�سيقي 
مع االإط��ارات املركزية لقطاعه، 
للوق��وف  اأم���ص،  اأول  م�س��اء 
امل�سطرة  العملي��ات  اآخ��ر  عل��ى 
للدخ��ول  بالتح�س��ر  املتعلق��ة 
دع��ا   ،2022-2021 املدر�س��ي 
بلعابد  اإىل جع��ل �سمان تغطية 
جلمي��ع  البيداغوج��ي  التاأط��ر 
م�ستوى  على  الرتبوي��ة  االأفواج 
املوؤ�س�سات التعليمية عرب الوطن، 
اإىل جانب التح�س��رات املتعلقة 
اال�ستثنائية  ال�سحي��ة  بالظروف 
الت��ي متر به��ا بالدن��ا، خ�سو�سا 
الوقائي��ة  بالتداب��ر  تعل��ق  م��ا 
واالحرتازي��ة للح��د م��ن انت�سار 
فرو���ص كورون��ا )كوفيد19-(، 
عل��ى راأ���ص االأولوي��ات، مربزا 
اأهمي��ة اال�ستفادة م��ن التجارب 
ال�سابق��ة لتف��ادي وق��وع نف���ص 

االأخطاء وامل�ساكل املعتادة.
ويف ه��ذا ال�سي��اق، األ��ح الوزير 
على �رصورة ال�رصوع يف تعقيم 
الرتبوية  املوؤ�س�س��ات  وتنظي��ف 
و  االأق�س��ام  داخ��ل  خ�سو�س��ا 
ال�سحي��ة  واملراف��ق  باملم��رات 
املياه واحلنفيات وذلك  وبدورات 

قبل الدخول املدر�سي.
ويف ذات ال�سي��اق ح��ث اإطارات 
دائرت��ه الوزارية عل��ى »ت�رصيع« 
وت��رة تلقي��ح موظف��ي االإدارة 
الرتبي��ة  ومديري��ات  املركزي��ة 
بعده��ا  يت��م  حت��ى  بالوالي��ات 
الطاقم��ني  تلقي��ح  ال���رصوع يف 
وكل  واالإداري  الرتب��وي 
خ��الل  القط��اع  م�ستخدم��ي 

الدخول املدر�سي.
كما وجه الوزي��ر بذات املنا�سبة، 
الرتبي��ة  ملدي��ري  تعليم��ات 

بالوالي��ات اإىل االهتمام بتجهيز 
الرتبوي��ة  واملن�س��اآت  الهي��اكل 
وكذا تهيئة املوؤ�س�سات التعليمية 
خ��الل العطلة ال�سيفي��ة اإ�سافة 
اإىل توفر الكتاب املدر�سي وكذا 
املختلفة  الت�سامني��ة  العملي��ات 
�سيما منه��ا منح��ة 5000 دينار 

واالإطعام والنقل املدر�سي.
وبعد اأن وجه تعليمات ب�رصورة 
اإمتام جمي��ع عمليات دفع خمتلف 
اأكد  امل�ستحق��ات والتعوي�سات، 
بلعاب��د على حتمي��ة جتند اجلميع 
وك��ذا العمل عل��ى تعبئة جميع 
الفاعلني من اأجل �سمان انطالق 

�سنة درا�سية ناجحة.
وكانت وزارة الرتبية الوطنية قد 
حددت موعد الدخ��ول املدر�سي 
حل�ساب ال�سنة الدرا�سية 2021-
2022 بيوم 7 �سبتمرب املقبل يف 

جميع مناطق البالد.
بي��ان  يف  ال��وزارة  واأو�سح��ت 
له��ا بخ�سو�ص رزنام��ة العطل 
الدرا�سي��ة  لل�سن��ة  املدر�سي��ة  
2021-2022 اأنه مت حتديد تاريخ 
الدخول املدر�س��ي جلميع املناطق 
يوم الثالث��اء 7 �سبتم��رب 2021  

�سباحا بالن�سبة للتالميذ.
كما مت حتديد يوم االأحد 29 اأوت 
2021 �سباح��ا لدخول املوظفني 
اأول  االأربع��اء  وي��وم  االإداري��ني 
�سبتم��رب 2021 �سباح��ا لدخول 

االأ�ساتذة.
من جهة اأخرى، ح��ددت الوزارة 
رزنامة العطل املدر�سية بالن�سبة 
املقبلة، حيث  الدرا�سي��ة  لل�سن��ة 
تق��رر اأن تك��ون عطل��ة ال�ستاء 
بجميع املناطق م��ن يوم اخلمي�ص 
اإىل  2021 م�س��اء  16 دي�سم��رب 
ي��وم ال�سب��ت اأول جانفي 2022 
م�ساء، بينم��ا تكون عطلة الربيع 
)بجميع املناطق( من يوم اخلمي�ص 
17 مار���ص 2022 م�ساء اإىل يوم 
ال�سب��ت 2 اأفري��ل 2022 م�ساء.
ومت اأي�س��ا حتدي��د عطلة ال�سيف 
)بجمي��ع املناطق( ابت��داء من يوم 
اخلمي�ص 7 جويلي��ة 2022 م�ساء 

بالن�سبة لالأ�ساتذة.
ع.اأ�ضابع

يف لقاء لوزير �ل�سناعة مع م�سوؤويل �لهيئتني

بحث و�ضعية اال�ضتثمار والعقار ال�ضناعي مع مديري »اأندي«و»اأنرياف«
احلالي��ة  الو�سعي��ة  �سكل��ت 
لال�ستثم��ار والعق��ار ال�سناع��ي 
وزير  عقدهم��ا  اجتماعني  حم��ور 
اأم�ص  اأحم��د زغ��دار،  ال�سناع��ة، 
املدي��ر  م��ن  كل  م��ع  االثن��ني، 
الع��ام للوكال��ة الوطني��ة لتطوير 
م�سطف��ى  اال�ستثمار»اأن��دي«، 
زي��كارة، واملدي��ر الع��ام للوكالة 
وال�سب��ط  للو�ساط��ة  الوطني��ة 
العقاري »اأن��راف«، يخلف مليك، 

ح�سبما اأفاد به بيان للوزارة.
وتط��رق ال�سيد زغ��دار يف هذين 
االجتماع��ني اإىل اإث��راء جمموع��ة 
القانوني��ة والتنظيمية  الن�سو�ص 
املتعلقة باال�ستثم��ار والتي تعمل 

الوزارة على حتيينها.
وخالل اللقاء ال��ذي جمعه باملدير 
الع��ام للوكال��ة الوطني��ة لتطوير 
اال�ستثم��ار، مت ا�ستعرا���ص الدور 
للوكال��ة  واملح��وري«  »امله��م 
كاأداة لرتقي��ة اال�ستثم��ار وجذب 
اال�ستثم��ارات االأجنبي��ة يف اإطار 
ال�سيا�س��ة االقت�سادي��ة العمومية 

امل�سطرة ومهامها.
كم��ا تط��رق ال�سيد زي��كارة اإىل 
و�سعية امل�ساريع وامللفات املقدمة 

عل��ى م�ست��وى هيئت��ه ال�سيم��ا 
العالقة منها واالأ�سباب التي اأدت 
اإىل ذلك، مع تن��اول العوائق التي 
ت�سبب��ت يف عدم حتقي��ق الوكالة 
لبع�ص اأهدافها يف الفرتة االأخرة.

ويف ه��ذا اخل�سو�ص، اأك��د ال�سيد 
حتري��ر  ���رصورة  عل��ى  زغ��دار 
واالإف��راج ع��ن ملف��ات امل�ساريع 
العالق��ة، وذل��ك يف اإط��ار تطبيق 

القوانني.
كم��ا دعا الوزي��ر اإىل بلورة نظرة 
الوكال��ة  جدي��دة الآلي��ات عم��ل 
تنظيمه��ا بطريقة ت�سمن  واإعادة 
اأك��رب يف  »ان�سيابي��ة و�سفافي��ة« 
عل��ى  املقدم��ة  امللف��ات  درا�س��ة 
اإىل �رصورة  باالإ�ساف��ة  م�ستواها 
جت�سي��د  مراح��ل  كل  رقمن��ة 
االإجراءات  لت�سهي��ل  اال�ستثم��ار 

االإدارية املتعلقة به.
وتندرج النظ��رة اجلديدة، ي�سيف 
الوزي��ر، يف اإطار التوج��ه اجلديد 
لت�سهي��ل  العمومي��ة  لل�سلط��ات 
االإج��راءات االإداري��ة واحل��د م��ن 
ترقي��ة  به��دف  البروقراطي��ة 
املنت��ج  اال�ستثم��ار  وت�سجي��ع 

الوطني واالأجنبي.

ويف لقائه مع املدير العام للوكالة 
وال�سب��ط  للو�ساط��ة  الوطني��ة 
العق��اري، مت التط��رق اإىل واق��ع 
واملناط��ق  ال�سناع��ي  العق��ار 
ال�سناعي��ة الت��ي ت���رصف عل��ى 
ال��دور  اإىل  باالإ�ساف��ة  اإجنازه��ا 
املنتظر من ه��ذه الوكالة م�ستقبال 
اإن�س��اء هيئ��ة  يف ظ��ل م���رصوع 
جدي��دة وحي��دة مكلف��ة بت�سي��ر 
العقار ال�سناعي )الديوان الوطني 

للعقار ال�سناعي(.
ويف ه��ذا ال�سدد، اأو�س��ح البيان 
اأن ه��ذا الدي��وان �سيك��ون ثم��رة 
اإدماج الوكال��ة الوطنية للو�ساطة 
وال�سب��ط العق��اري م��ع هيئات 
اأخرى تعم��ل اإىل جانبها حاليا يف 

ت�سير العقار ال�سناعي.
الت��ي  املعوق��ات  تن��اول  كم��ا مت 
ت�سته��دف اإجن��از بع���ص املناطق 
ال�سناعية وا�ستكمالها يف االآجال 
املحددة على غرار التمويل، الربط 
بال�سبك��ة الكهربائي��ة اإىل جانب 
احلر�ص على احرتام دفاتر �رصوط 

التهيئة والتخ�سي�ص.
وبه��ذا ال�ساأن، �س��دد الوزير على 
اأهمية ال�رصعة يف تنفيذ امل�ساريع 

املوكل��ة اإليه��ا لتوف��ر عق��ارات 
موجهة لال�ستثمار وخلق م�ساريع 

�سناعية. 
واأمر اأي�سا باإعداد جرد عام و�سامل 
حول العقار ال�سناعي وامل�ساحات 

امل�ستغلة وغر امل�ستغلة.
ويف خت��ام اللقاءي��ن، اأك��د ال�سيد 
اأهمي��ة الهيئتني يف م�سار  زغدار 
اال�ستثم��ار داعي��ا اإىل مزي��د من 
التن�سي��ق بينهم��ا، ح�س��ب بي��ان 

وزارة ال�سناعة.
واأج

ب�سبب تر�سحهم خارج قو�ئمه

اإق�ضاء 18 ع�ضوا يف اللجنة املركزية من �ضفوف االآفالن
قررت جلن��ة االن�سباط املركزية 
الوطني  التحري��ر  حلزب جبه��ة 
اأع�سائها يوم  املجتمعة بكام��ل 
29 يولي��و املن���رصم اإق�ساء 18 
ع�سوا يف اللجن��ة املركزية  من 
�سفوف احل��زب ب�سف��ة نهائية 
قائمة  ب�سب��ب تر�سحهم خ��ارج 
ح��زب جبه��ة التحري��ر الوطني 
يف االنتخاب��ات الت�رصيعية التي 

جرت يوم 12 جوان املا�سي.
االن�سب��اط  جلن��ة  وكان��ت 
اأ�سبوع��ني،  قب��ل  وجه��ت  ق��د 
ا�ستدع��اءات له��وؤالء االأع�ساء 
للمثول اأمامها يوم 29 من �سهر 
يولي��و لل�سم��اع الأقواله��م بعد 
تر�سحهم خارج قوائم احلزب يف 
اأو عملوا  االأخ��رة  الت�رصيعيات 
�س��د قوائ��م االآف��الن، اإال اأنه��م 

رف�س��وا احل�سور، وه��و ما اأدى 
باللجنة اإىل اتخاذ قرار باإق�سائهم 
نهائيا من احلزب، وت�سم القائمة 
بع�ص النواب احلاليني على غرار  
اإليا���ص قمق��اين املرت�سح �سمن 
�سفوف جبهة امل�ستقبل باجلزائر 
الطي��ب حمارنية  و  العا�سم��ة، 

ع�سو جمل�ص االأمة، وغرهم.
اإ-ب
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�جلز�ئر تقطع �لطريق �أمام �لتدخالت �لأجنبية 

 الدبلوما�سية اجلزائرية تتحرك لرت�سيخ 
مبداأ احللول الإفريقية مل�سكالت القارة

  �أكد وزير �ل�سوؤون �لخارجية و�لجالية �لوطنية بالخارج، رمطان لعمامرة، �أن جولته �لدبلوما�سية �لتي قادته �إلى 
�لعديد من �لدول �لإفريقية و �لعربية �نطالقا من تون�س، تهدف �إلى �إجر�ء م�ساور�ت حول �لن�سغالت و�لهموم �لعربية 

و�لإفريقية، و�لتح�سير ل�ستحقاقات مهمة وهي عقد �لقمة �لعربية �لمقبلة في �لجز�ئر.

حظي��ت اجلول��ة التي ق��ام بها 
اخلارجي��ة  ال�ش��وؤون  وزي��ر 
واجلالي��ة الوطنية باخلارج، اإىل 
باهتم��ام  اإفريقي��ة،  دول  ع��دة 
الدوائ��ر الدبلوما�شي��ة العربية 
والإفريقي��ة، لع��دة اعتب��ارات 
كونها حمل��ت موؤ�رشات عودة 
قوي��ة للدبلوما�شي��ة اجلزائرية 
ال�شاحة الإفريقية وخا�شة  اإىل 
الت��ي  بالأزم��ات  يتعل��ق  م��ا 
تعي�شها املنطق��ة ول�شيما بعد 
اإع��ان اجلزائ��ر و�شاطته��ا يف 
النه�ش��ة، وهي  �ش��د  ق�شي��ة 
املب��ادرة التي قوبل��ت برتحيب 
م��ن ال��دول الث��اث املعني��ة 

بالق�شية.
و مل ينتظ��ر رمط��ان لعمامرة، 
ن�شاط��ه  ملبا���رشة  كث��راً 
الدبلوما�ش��ي، وكان��ت البداية 
مع اأزم��ة تون�س، ثم اإثيوبيا يف 
اإثارة ملف  اأفريقية، لكن  جولة 
�ش��د النه�شة فتح��ت الأبواب 
لرتق��ب دور لف��ت للجزائ��ر. 
وقال حمللون اإن زيارة لعمامرة 
اإىل اأدي���س اأبابا تكت�شي اأهمية 
بالغة خا�شة اأنها تاأتي ملواجهة 
الإ�رشائيلي  الحت��ال  زح��ف 
اإىل اإفريقيًا بعد قرار املفو�شية 
الكي��ان  من��ح  الإفريقي��ة 
ال�شهيوين �شفة مراقب داخل 

املنظمة.
كم��ا ج��اءت الزي��ارة يف اإطار 
تن��درج �شم��ن خريطة  جولة 
جدي��دة  دبلوما�شي��ة  طري��ق 
ت�شته��دف اإع��ادة اجلزائ��ر اإىل 
اإذ  ودولي��ًا،  اإقليمي��ًا  مكانته��ا 
فتح��ت اأدي�س اأبابا م��ع اجلزائر 
ملف �شد النه�ش��ة، اإىل جانب 
الأوجه،  متع��دد  تع��اون  اإقامة 
وتعزيز ال�رشاكة على امل�شتوى 
الإقليم��ي. حيث اأك��د لعمامرة 
الحت��اد  مفو���س  لقائ��ه  اإث��ر 

ال�شيا�شية  لل�ش��وؤون  الإفريقي 
بانك��ويل  الإقليم��ي  والأم��ن 
العا�شمة الإثيوبية،  اأديوي يف 
ا�شتع��داد اجلزائ��ر »للم�شاهمة 
الفعلي��ة يف تعزي��ز اجلهود من 
اأجل جت��اوز خمتلف التحديات 
وتر�شيخ مبداأ احللول الإفريقية 

مل�شكات القارة«.
وقال لعمامرة، يف ختام زيارته 
اإىل تون�س التي تندرج يف اإطار 
جولته الدبلوما�شية اإىل العديد 
من ال��دول الإفريقية والعربية، 
مو�شحا اأنه “بطلب من رئي�س 
املجيد  ال�شي��د عبد  اجلمهورية 
تب��ون انطلق��ت يف مهمة لدى 
العدي��د م��ن ال��دول الإفريقية 
و العربية انطاق��ا من تون�س، 
وذلك لإج��راء م�شاورات حول 
الهم��وم العربي��ة والإفريقي��ة 
وحت�شرا ل�شتحقاقات مهمة، 
وهي عقد القمة العربية املقبلة 
تعلم��ون  واأنت��م  اجلزائ��ر،  يف 
تبا���رش  ال�شقيق��ة  تون���س  اأن 
العربية، وعلينا  القم��ة  رئا�شة 
���رشوط  لتوف��ر  بالتن�شي��ق 

النجاح لهذه القمة”.

  مبادرة جزائرية ل�سد 
الباب اأمام التدخالت 

الأجنبية
م��ا يوؤك��د اأن اجلزائ��ر ت�شع��ى 
ال�شاح��ة  اإىل  قوي��ة  لع��ودة 
الأفريقية زيارة وزير اخلارجية 
اإثيوبيا  رمط��ان لعمامرة بع��د 
وال�ش��ودان،  م���رش  م��ن  كًا 
وهي اجلول��ة التي م��ن �شاأنها 
ال�شماح للجزائر بالدخول طرفًا 
لتقري��ب وجه��ات النظ��ر بني 
اأقطاب اأزمة �شد النه�شة، كما 
تفت��ح الباب اأمام اجلزائر ملعرفة 
ف�ش��ول الق�شي��ة ع��ن قرب، 

وا�شتخدامه��ا م��ن اأجل ك�شب 
الوزي��ر  اأن  بخا�ش��ة  ق�شاي��ا، 
لعمامرة تعترب القارة الأفريقية 

�شاحته الدبلوما�شية املف�شلة.
ويق��ول حملل��ون اإن الدخ��ول 
على خط اأزمة �ش��د النه�شة، 
كم�شار دبلوما�ش��ي جديد، قد 
موؤ�رشات  وف��ق  اجلزائر  ميّك��ن 
اخلارجية  ال�شيا�ش��ة  ومام��ح 
اجلدي��دة، من تقري��ب وجهات 
النظ��ر ب��ني الأط��راف الثاثة 
املتنازع��ة، ورمبا اإغ��اق الباب 
اأمام قوى اأجنبية تتدافع للتدخل 
يف امللّف للتاعب فيه وتاأجيج 
الأزم��ة وال�شتثمار فيها، اإذ اإن 
ه��ذه املخ��اوف ق��د تنامت منذ 
اإعان اإ�رشائي��ل ع�شواً مراقبًا 

بالحتاد الإفريقي.
ويف ال�شياق، ك�ش��ف م�ش��در 
يف  م���رشي،  دبلوما�ش��ي 
ت�رشيح �شحف��ي، اأن القرتاح 
ال��ذي تقدمت ب��ه اجلزائر يقوم 
التوفي��ق  عل��ى  الأ�شا���س  يف 
بني م���رش وال�شودان واإثيوبيا، 
لإقن��اع ه��ذه البل��دان باللجوء 
اإىل امل��ادة العا�رشة م��ن اتفاق 
مار���س  يف  امل��ربم  املب��ادئ 
اإيجاد و�شاطة  اأجل  2015، من 
ملزمة، ُتنه��ي حالة اجلمود يف 
املفاو�ش��ات الت��ي ا�شتم��رت 
الع��ام،  ع��ام ون�ش��ف  لف��رتة 
تخللها قيام اأدي�س اأبابا يف اإجناز 

مرحلتني من ملء ال�شد.
وقال��ت امل�ش��ادر ذاته��ا، ب��اأن 
واجلالي��ة  اخلارجي��ة  وزي��ر 
رمط��ان لعمامرة، حتدث خال 
اجتماع��ه مع نظ��ره امل�رشي 
�شام��ح �شكري، ع��ن اإمكانية 
كب��راً  دوراً  اجلزائ��ر  تاأدي��ة 
للتو�شط لتفعيل املادة اخلا�شة 
بالو�شاط��ة امللزمة. حيث تعمل 
ال��دول  اإقن��اع  عل��ى  اجلزائ��ر 

الثاث باإتباع ه��ذا املبداأ كحل 
ممكن ووحيد للق�شية، على اأن 
ت�شارك اجلزائ��ر يف حال احلاجة 
اإليه��ا يف فريق متع��دد الدول 
اأو اجلهات، لق��رتاح الو�شاطة 
امللزم��ة، اأو اأن ت�شّه��ل اتف��اق 
ال��دول الث��اث عل��ى و�شيط 

وحيد.
وي�شع��ى لعمام��رة اإىل اإيج��اد 
م�شاح��ة تواف��ق جتع��ل الدول 
الث��اث ت�شتق��ر عل��ى تفعيل 
املب��داأ العا���رش، عل��ى اأن يت��م 
ذلك يف �شورة لقاءات ثاثية 
اجلزائ��ر  بح�ش��ور  مبا���رشة 
الأفريق��ي  الحت��اد  وممثل��ي 
ال��وزاري  امل�شت��وى  عل��ى 
والرئا�ش��ي اأي�ش��ًا، مع عر�س 
ا�شت�شافة اجلزائر هذه اللقاءات 
لت�شهي��ل التباح��ث وتخفي��ف 
احل�شا�شي��ات.  وتو�ش��ح 
امل�ش��ادر اأن ال�ش��ودان وم�رش 
وافق��ا مبدئي��ًا عل��ى املب��ادرة 
يقبان  باعتبارهما  اجلزائري��ة، 
اأي جهد اإقليم��ي اأو دويل حلل 
املرونة  باإبداء  الأزمة، وتعّه��دا 
جتاه الأف��كار املختلفة التي قد 
ت�شاهم يف التو�شل اإىل اتفاق.

وبخ�شو���س تع��دد املبادرات 
الدولية، اأ�ش��ار امل�شدر اإىل اأنه 
ل توجد اأي مربرات لعرتا�س 
والو�شط��اء  الك��ربى  ال��دول 
احلالي��ني كالولي��ات املتح��دة 
الأوروبي  والحت��اد  وال�ش��ني 
عل��ى  الأفريق��ي،  والحت��اد 
التح��رك اجلزائ��ري. وتعترب اأن 
هذا التحرك ي�شتهدف بالدرجة 
الأوىل اإع��ادة ن�ش��اط اجلزائ��ر 
الدبلوما�ش��ي وال�شيا�ش��ي يف 
حميطها الإقليمي، بعد �شنوات 
والتح��ركات  النكف��اء  م��ن 

املحدودة.           
              ع �سمير

��ستقبل جمدد� من طرف �لرئي�س قي�س �سعيد

لعمامرة ينقل ر�سالة �سفوية 
من الرئي�س تبون اإىل نظريه 

التون�سي

ا�شتقبل وزي��ر ال�شوؤون اخلارجية 
ال�شيد  باخلارج،  الوطنية  واجلالية 
رمطان لعمامرة، ب�شفته مبعوثا 
خا�شا لرئي���س اجلمهورية، م�شاء 
اأول اأم�س الأحد بتون�س، من قبل 
التون�شي��ة،  اجلمهوري��ة  رئي���س 
ال�شيد قي���س �شعي��د، حيث نقل 
اإلي��ه ر�شال��ة �شفوي��ة م��ن اأخيه 

الرئي�س عبد املجيد تبون.
و�شّكل اللقاء فر�شة للتطرق اإىل 
ق�شاي��ا ال�شاع��ة وذات الهتمام 
امل�ش��رتك على ال�شاح��ة املغاربية 
وك��ذا عل��ى ال�شاحت��ني العربية 

والدولية.
كم��ا اطلع ال�شي��د الوزير رئي�س 
عل��ى  التون�شي��ة  اجلمهوري��ة 
نتائ��ج امل�ش��اورات الت��ي اأجراها 
م��ع ق��ادة ال��دول الت��ي زاره��ا 
بخ�شو���س �رشوط جن��اح القمة 
العربي��ة املقبل��ة، وكذل��ك ب�شاأن 
تعزي��ز الت�شام��ن والتعاون بني 

املجموعتني الإفريقية والعربية.
يف  لعمام��رة  ال�شي��د  وق��ال 

ح�شابه عل��ى توي��رت : "بتكليف 
م��ن رئي���س اجلمهوري��ة، حللت 
اأي��ن حظيت  ال�شقيق��ة  بتون���س 
ب�رشف لق��اء الرئي�س قي�س �شعيد 
وتبليغ��ه ر�شالة �شفوية من اأخيه 
الرئي���س عبد املجيد تب��ون. كما 
اغتنم��ت ه��ذه الفر�ش��ة لعر�س 
نتائ��ج امل�شاورات الت��ي اأجريتها 
موؤخ��را بخ�شو�س القمة العربية 
املزمع عقدها باجلزائر وكذا حول 

ال�رشاكة العربية-الإفريقية".
الدبلوما�شي��ة  رئي���س  وكان 
اجلزائري��ة ق��د ا�شتقب��ل الثاثاء 
الفارط من ط��رف الرئي�س قي�س 
�شعيد، حيث �شكل اللقاء فر�شة 
ح��ول  النظ��ر  لتب��ادل وجه��ات 
العاقات الثنائية واآفاق تعزيزها 
الق�شاي��ا  اإىل  التط��رق  مت  كم��ا 
الإقليمية والدولية ذات الهتمام 
امل�ش��رتك، ل�شيم��ا الو�ش��ع يف 
منطقة املغ��رب العربي ومنطقة 
ال�شاحل وال�شحراء وكذلك على 
م�شتوى العامل العربي.          واأج

�أ�ستاذ �لعلوم �ل�سيا�سية بجامعة �لقاهرة �لدكتور طارق فهمي يوؤكد

اجلزائر قادرة على الدفع مبفاو�سات �سد النه�سة قدما
ق��ال اأ�شت��اذ العل��وم ال�شيا�شي��ة 
الدكت��ور طارق  القاهرة،  بجامع��ة 
فهم��ي، اإن اجلزائ��ر "متتلك معطيات 
�ش��د  م��ع مل��ف  للتعام��ل  كب��رة 
النه�شة بكل جدية" م�شرا اإىل اأنها 
"قادرة على حتريك املياه الراكدة يف 

املفاو�شات".
واأكد الدكت��ور طارق فهمي، خال 
مداخلة هاتفي��ة لربنامج "راأي عام" 
يعر���س عل��ى قن��اة ت��ن امل�رشي��ة 
)Ten(، اأن "اجلزائ��ر دول��ة هامة يف 
النط��اق الإقليمي عل��ى امل�شتويني 
العربي والإفريقي"، م�شًرا اإىل اأنها 
"ح�شلت عل��ى ال�شوء الأخ�رش من 
الأطراف الثاث��ة للتحرك مبلف �شد 

النه�شة".
واأو�ش��ح اأن زي��ارة وزي��ر ال�شوؤون 
اخلارجية واجلالي��ة الوطنية باخلارج 
ال�شيد رمطان لعمام��رة، اإىل م�رش 

وال�ش��ودان واإثيوبي��ا كان��ت مبثابة " 
جول��ة ا�شتطاعي��ة بالن�شبة للدول 
الث��اث )...( ركزت عل��ى التعرف 
عل��ى مواق��ف الأط��راف املبا���رشة 

وحماولة الإملام بامللف ال�شائك".
وتوقع اأ�شتاذ العل��وم ال�شيا�شية، اأن 
يعر���س ال�شيد لعمام��رة خمرجات 

جولت��ه عل��ى الرئي�س عب��د املجيد 
تبون، ال��ذي قد يرفع م��ن م�شتوى 
و�شاطة اجلزائ��ر يف امللف اإىل القيام 
ب��دور مبا�رش مع الأط��راف املعنية، 
م�ش��را اإىل اأن اجلزائ��ر "ق��د تبلور 
روؤي��ة مبا�رشة ملمار�شة دور و�شيط 
بني عوا�شم الدول الثاث مبلف �شد 

النه�ش��ة، اأو تطرح روؤي��ة ومبادرة 
الحت��اد  عل��ى  تعر�شه��ا  جدي��دة 

الإفريقي".
واأك��د اأن "حر���س ال�شي��د لعمامرة 
الإ�شرتاتيجي��ة بني  العاق��ة  عل��ى 
اجلانبني العربي والإفريقي يعني اأن 
مل��ف �شد النه�ش��ة دويل"، م�شيًفا 
اأن "اجلزائر متتلك املعطيات ملمار�شة 
دور حقيقي داخ��ل الحتاد الإفريقي 

والنطاق العربي".
واأ�ش��ار اأ�شت��اذ العل��وم ال�شيا�شي��ة 
ب��اده  اأن  اإىل  القاه��رة  بجامع��ة 
ا�شتنفدت كل اجله��ود والتحركات 
داخل الحتاد الإفريق��ي ب�شاأن ملف 
الحت��اد  اإن  قائ��ا  النه�ش��ة،  �ش��د 
الإفريق��ي "مل يع��د لديه م��ا يقدمه 
يف ظل ال�شغوط��ات التي ميار�شها 
الطرف الآخر على الأطراف املعنية".
وكان ال�شي��د رمط��ان لعمام��رة قد 

با���رش جول��ة اإىل ع��دد م��ن الدول 
الإفريقي��ة ا�شتهله��ا بتون�س قبل اأن 
ينتقل اإىل كل من اإثيوبيا وال�شودان 
وم���رش، املعنية باأزمة �شد النه�شة، 
حي��ث اأكد عل��ى ���رشورة تو�شل 
ال��دول الث��اث م���رش وال�ش��ودان 
واإثيوبي��ا اإىل "حل��ول مر�شي��ة يف 

ملف �شد النه�شة الإثيوبي".
وتبني اأدي�س اأبابا، �شد النه�شة على 
جم��رى الني��ل الأزرق، و�شيك��ون 
اأك��رب �شد للطاق��ة الكهرومائية يف 

اإفريقيا.    
وتق��ول اإثيوبيا اإن امل���رشوع حيوي 
تتخوف  بينما  القت�ش��ادي،  لنموها 
م�رش من تاأث��ر ال�شد على ح�شتها 
الني��ل،  نه��ر  مي��اه  م��ن  ال�شنوي��ة 
والبالغ��ة 55.5 ملي��ار مرت مكعب، 
فيما يح�شل ال�شودان على 18.5 

مليار مرت مكعب.                  واأج

بحثا خالله �آفاق تعزيز �لعمل �مل�سرتك

لعمامرة يتلقى ات�سال هاتفيا 
من نظريه ال�سعودي الأمري 

في�سل بن فرحان  
تلق��ى وزير ال�ش��وؤون اخلارجية 
باخل��ارج،  الوطني��ة  واجلالي��ة 

الثنني،  اأم�س  لعمامرة،  رمطان 
وزي��ر  م��ن  هاتفي��ا  ات�ش��ال 
الأم��ر  ال�شع��ودي،  اخلارجي��ة 
في�شل بن فرح��ان بن عبد الله 
اآل �شعود، بحث الطرفان خاله، 
اآفاق تعزيز العمل امل�شرتك على 
ال�شاحتني العربية والإ�شامية.

وكتب لعمامرة يف تغريدة عرب 
"تلقيت  توي��رت  عل��ى  �شفحته 
ات�ش��ال هاتفي��ا للتهنئ��ة م��ن 
زميل��ي واأخي �شاح��ب ال�شمو 
الأم��ر في�ش��ل بن فرح��ان بن 
عبد الله اآل �شعود، ا�شتعر�شنا 
املتمي��زة  العاق��ات  خال��ه 
الرا�شخة  التاريخية  والرواب��ط 
العربية  واململك��ة  اجلزائ��ر  بني 

ال�شعودية".
واأ�ش��اف رئي���س الدبلوما�شية 
اجلزائري��ة يف تغريدت��ه قائ��ا 
"كم��ا تبادلن��ا وجه��ات النظر 
حول م�شتج��دات الأو�شاع يف 
املنطق��ة واآف��اق تعزي��ز العمل 
امل�شرتك على ال�شاحتني العربية 

والإ�شامية".
واأج 
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بد�أت من علي منجلي وعرفت حجز كميات كبرية من �ل�سلع

اأمن ق�صنطينة ي�صّن حملة ملحاربة ظاهرة احتالل الأر�صفة
نظمت م�سالح �أمن ولية ق�سنطينة، �أم�س، عمليات �سرطية ل��سع حد لظاهرة �لتجارة �لف��س�ية و�حتالل �لأر�سفة �لتي تف�ست م�ؤخر� في �لمقاطعة �لإد�رية علي منجلي، حيث حجزت 

�ألب�سة و�أحذية ول�حات �إ�سهارية وم�ستلزمات ��ستعملت بغر�س ربح م�ساحة �إ�سافية ولمنع �سائقي �ل�سيار�ت من �لركن بمحاذ�ة �لمحالت �لتجارية.

�لعملية �لت��ي ح�رصتها �لن�رص، بد�أت من 
�لوح��دة �جلو�رية 6، وحتدي��د� بحي 400 
م�سك��ن، حيث متت مد�همة حمل للإطعام 
�ل�رصي��ع مقابل مرك��ز �لتكوي��ن �ملهني، 
حي��ث كان ي�س��ع طاول��ة حديدي��ة م��ن 
�حلج��م �لكبري ت�ستغل يف �س��وي �للحوم 
و�لدج��اج، و�س��ط �لر�سيف، م��ا ي�سعب 
من عبور �ملارة وي�سطرهم لل�سري و�سط 

�لطريق.

�صناديق بال�صتيكية لمنع 
المواطنين من الركن!

وقام رجال �ل�رصط��ة بحجز تلك �لطاولة، 
و و�سعه��ا ب�ساحن��ة موؤ�س�س��ة �لت�سيري 
�حل���رصي للمدينة �جلدي��دة علي منجلي 
»�إيغيفام«، حيث وفرته��ا �مل�سالح �لبلدية 

من �أجل نقل �ملحجوز�ت.
وتو��سلت �لعملي��ة يف �لوحدة �ملذكورة 
�لت��ي تق��ع و�س��ط مدينة عل��ي منجلي، 
لت�سل عنا�رص �ل�رصطة للمحلت �لو�قعة 
يف �لطريق �مل��وؤدي �إىل �ملرك��ز �لتجاري 
رتاج 1، حي��ث لفت �نتباههم��ا ��ستغلل 

�أ�سح��اب �ملحلت مل�ساح��ات �سا�سعة 
و�سط �لطريق، من �أجل منع �سائقي 

�ل�سيار�ت من �لركن مبحاذ�تها.
�ل�رصط��ة  موك��ب  وتوق��ف 

وبد�أ  �ملح��لت،  تلك  �أمام 
بد�ية  �حلج��ز  عمليات 

متعدد  ك�س��ك  من 
�خلدم��ات ي�س��ع 

حديدية  ط��اوالت 
�جلر�ئد،  عليه��ا  يبي��ع 

�إ�ساف��ة �إىل حم��ل لبي��ع 
�ملو�د �لغذ�ئية �لعامة، و�لذي 

ق��ام �ساحب��ه بو�س��ع �سناديق 
بل�ستيكي��ة و �أو�ن ممل��وءة باملي��اه 

حلجز �مل�ساحة �ملحاذي��ة له، �إ�سافة �إىل 
متج��ر لبي��ع �لهو�تف �لذكي��ة ثّبت الفتة 
��سهارية من �حلجم �لكبري على �لر�سيف.
وعلى بع��د ع�رص�ت �الأمتار، توقف �لوفد 
�ل�رصط��ي �أمام حمل لبي��ع �الأحذية، حيث 
كان ي�سع علب��ا كرتونية و�سط �لطريق، 
كما علق بع���ض �ل�سلع عل��ى �لر�سيف، 
ليت��م حجز كل تل��ك �ل�سل��ع، كما وقفت 
�ل�رصطة على رمي بع�ض �لتجار الأكيا�ض 
�لقمامة على �لر�سيف وبالطريق، بالقرب 

من تلك �ملحلت.

تجار »يجهلون« اأن عر�ض ال�صلع 
و�صط الطرقات ممنوع!

م��ع   5 �جلو�ري��ة  �لوح��دة  �إىل  حتولن��ا 

فري��ق �رصطي �آخ��ر تدخل �سم��ن جمال 
�خت�سا�س��ه، و�لبد�ي��ة كان��ت بالطري��ق 
�مل��وؤدي من جامع��ة �سال��ح بوبنيدر �إىل 
منطق��ة �لن�ساطات بعل��ي منجلي، حيث 
مت حجز لوح��ة �إ�سهارية خا�سة ببيع مو�د 
�لدهن و�لط��لء، وعلى بعد �أمتار مت حجز 
طاولة حديدية م��ن �حلجم �لكبري ت�ستغل 
يف تن�سي��ف �لزر�ب��ي، و�سع��ت و�س��ط 
�لر�سي��ف من طرف �أ�سحاب حمل غ�سل 

�ل�سيار�ت.
بعدها مت �لتوج��ه �إىل حملت بيع �الأو�ين 

و�مل�ستلزم��ات �ملنزلية، حيث كان �ساحب 
�أحدها ي�ستغ��ل م�ساحات �سا�سعة حماذية 
ل��ه، حيث طلب��ت من��ه �ل�رصط��ة عر�ض 
رخ�سة ال�ستغ��لل �لف�ساء، ليوؤكد �أنه ال 
يعلم بهذ� �الإجر�ء، وقد متت مطالبة �لتاجر 
باإع��ادة تل��ك �ملو�د �إىل د�خ��ل �ملحل، وهو 

نف�ض �الإجر�ء �ملعمول مبطعم.
وتو��سل��ت عمليات �ملر�قب��ة �لتي م�ست 
�ملح��لت �لو�قعة يف �لطري��ق �ملوؤدي �إىل 
منطق��ة �لن�ساطات، ليتوق��ف �لوفد مبحل 
لبي��ع �مل�ستلزمات و �الأفر�س��ة �ل�سيفية، 

و�ل��ذي كان �ساحبه ي�ستغ��ل م�ساحة يف 
بيع �لكر��سي و�لط��اوالت، حيث �أكد �أنه 
ال يحوز على ترخي�ض وال يعلم بوجوب 
�أن يتوف��ر عليه من �أج��ل عر�ض تلك 
�ل�سلع خ��ارج متجره، لي�سارع �إىل 

�إدخالها.
كم��ا ��ست��ويل �لتاجر على 
م�ساح��ة مقاب��ل حمل��ه، 
��سمنتية  بو�سع حو�ج��ز 
به��ا �أعم��دة حديدي��ة حتول 
دون ركن �ملركبات، ليتم رفعها 
و و�سعها بال�ساحنة، مع بذل عمال 
موؤ�س�س��ة »�إيغيفام« ورج��ال �ل�رصطة 
جمه��ود�ت م�ساعف��ة م��ن �أج��ل حملها 
خا�سة و�أنها من �لوزن �لثقيل، وقد �سمل 
�الإجر�ء بع�ض �أ�سحاب �ل�سكنات �لفردية 
�لذين كانو� ي�سعون حو�جز �أمام منازلهم.

ونح��ن يف طريقن��ا �إىل �جله��ة �لغربي��ة 
للوحدة �جلو�رية 5، وحتديد� قبل �لو�سول 
�إىل مركز �لتكوين �ملهني، �سادفنا م�ساحة 
معتربة به��ا حفر وكاأنها عبارة عن من�ساأة 
مت تهدميها، لنعلم من م�سوؤول بال�رصطة، �أن 
م�ساحله تدخلت لتهدمي �لقاعدة و�الأعمدة 
�لت��ي قام باجنازها مو�ط��ن ال يحوز على 
رخ�سة بناء ومت �إعد�د ملف �سده وتقدميه 

للعد�لة. 
وتوجه بعدها �أفر�د �ل�رصطة، �إىل حمل لبيع 
�ل�سوف �لذي كان ي�سع جزء� �سغري� منه 
و�س��ط �لر�سي��ف لتتم �إعادت��ه �إىل د�خل 
�ملحل، كما و�س��ع ك�سك متعدد �خلدمات 

بالونات ولع��ب �أطفال و�س��ط �لر�سيف 
ليب��ادر الإعادتها مبا�رصة بع��د لفته �لوفد 
�ل�رصط��ي، ومت �لتوقف �أم��ام حلق و�سع 
طاولة حديدية به��ا منا�سف خارج متجره 

حيث متت م�سادرتها مبا�رصة.
كما توقفت عنا�رص �ل�رصطة مبحاذ�ة حمل 
لبي��ع �لدر�ج��ات �لهو�ئي��ة، كان ي�ستغل 
م�ساح��ة كبرية يف عملية �لبيع، ليوؤكد �أنه 

ال يعلم باأن �لقانون مينع هذ� �الأمر.

األب�صة ودراجات تباع و�صط 
الأر�صفة

وعلى بع��د �أمتار قام �ساح��ب حمل لبيع 
�الألب�س��ة بعر���ض كميات كب��رية و�سط 
�لر�سي��ف، ليتم حجزه��ا كاملة من طرف 
رج��ال �ل�رصط��ة، فيم��ا �نت���رصت �أكيا�ض 
قمامة منزلية و�سط طريق غري بعيد، وقد 
�ت�سح �أن بع�ض �لتجار و�سعو� �حلاويات 
�حلديدي��ة خ��ارج �الأر�سفة لرب��ح بع�ض 

�الأمتار.
توجهن��ا بعدها �إىل �لوح��دة �جلو�رية 14، 
�أين �سادف �لوفد �ساحب حمل لبيع �ملو�د 
�حلديدية و�لرت�سي�ض، ي�سع بع�ض �ملو�د 
خارجا، حي��ث ذكر باأنه ميار�ض ن�ساطه منذ 
15 يوم��ا فقط وال ز�ل يجه��ل �لقو�نني، 
�لد�خ��ل،  �إىل  باإعادته��ا  مطالبت��ه  لتت��م 
كما الحظن��ا �أن بائعي �خل���رص و�لفو�كه 
ي�ستغلون �الأر�سفة يف عمليات �لبيع من 
خلل و�سعهم ل�سناديق معب��اأة بال�سلع، 
فيم��ا كان��ت �مل�ساح��ات د�خ��ل حملتهم 

�ساغرة متاما.
وقد متت م�سادرة لوحة حديدية �إ�سهارية 
ي�سعه��ا  كان  �ل�رصي��ع  للإطع��ام  ملح��ل 
�ساحبه��ا و�س��ط �لر�سي��ف، �إ�سافة �إىل 
عل��ب كرتونية و�سعه��ا �لتج��ار مبحاذ�ة 
رك��ن  م��ن  �ل�سائق��ني  ملن��ع  حملته��م 
�ل�سيار�ت ومت رفعه��ا �أي�سا، كما مت حجز 
طاوالت ت�ستعمل يف �لبيع �لفو�سوي يف 

�مل�ساء.
و�أكد �مل��لزم �أول لل�رصطة زالقي فار�ض، 
وه��و �إط��ار يف خلية �الإع��لم و�الت�سال 
و�لعلقات �لعام��ة باأمن والية ق�سنطينة، 
كل  حمارب��ة  م�ساع��ي  �إط��ار  ويف  �أن��ه 
�لظو�ه��ر �ل�سلبي��ة، وخا�س��ة م��ا يتعلق 
بظاهرة �حت��لل �الأر�سفة من قبل بع�ض 
�لتجار و�لباع��ة �لفو�سويني، متت برجمت 
ه��ذه �لعملي��ة و��سع��ة �لنط��اق، بحي��ث 
�ست�ستمر خلل �الأي��ام �لقادمة، و�لغر�ض 
منها ه��و �لق�س��اء على �لظاه��رة و�إتاحة 
حرية �مل��رور للمو�طنني وحت�سي�ض �لتجار 

ب�رصورة �اللتز�م بالقو�نني.
حاتم بن كحول

�ثنان منهم مبح�ث عنهما

تـوقـيـــف 5 مــتـهـمــيــــن بـاإنـــ�صـــــاء عـ�صـــابـــة اأحـيـــــاء 
والي��ة  �أم��ن  م�سال��ح  متكن��ت 
ق�سنطينة، من توقيف 5 �أ�سخا�ض 
متهمني باإن�س��اء و تنظيم ع�سابة 
�أحي��اء و �النخر�ط فيه��ا و حيازة 
�أ�سلح��ة نارية من �ل�سنفني �لر�بع 
و�ل�ساد���ض دون م��ربر �رصعي، و 
ذخ��رية حية من �ل�سن��ف �خلام�ض 
بدون رخ�سة من �ل�سلطة �ملوؤهلة 
قانون��ا، م��ع حج��ز كل �الأ�سلحة 
�لبي�ساء و3 مركب��ات ��ستعملت 

خلل �لعمليات. 
و�رصح حماف��ظ �ل�رصطة �سيهال 
�ملتنقل��ة  �لفرق��ة  �أحم��د، رئي���ض 
لل�رصط��ة �لق�سائية علي منجلي، 
للن���رص،�أن وقائ��ع �لق�سية تعود 

ال�ستغ��لل م�ساحل��ه ملعلوم��ات 
بتو�جد جمموعة م��ن �الأ�سخا�ض 
�مل�ستبه فيهم يف ق�سايا �عتد�ء�ت 
على �أ�سخا�ض وممتلكات بالوحدة 

�جلو�رية 5.
و�أع��ّدت ق��و�ت �ل�رصط��ة خط��ة 
عم��ل، حي��ث وبتطوي��ق �مل��كان 
متكن��ت بتاري��خ 26 جويلي��ة، من 
توقي��ف 5 �أ�سخا���ض م�سبوق��ني 
ق�سائيا ت��رت�وح �أعمارهم بني 19 
�إىل 41 �سن��ة، و�أ�ساف �مل�سدر �أن 
م�ساحله عرثت بحوزة �مل�سبوقني 

على �أ�سلحة بي�ساء حمظورة.
باإحد�هما  �ملركبات عرث  وبتفتي�ض 
عل��ى �سلح��ني ناري��ني تقليديي 

�ل�سن��ع وخر�طي���ض حم�سوة و3 
�أ�سلحة بي�س��اء من �حلجم �لكبري، 

كم��ا �سبط��ت �أدو�ت ومع��د�ت 
�لناري��ة  �الأ�سلح��ة  لتنظي��ف 

و�الأ�سلحة �لبي�ساء. 
�أن��ه وخلل  و�أ�س��اف �ملتح��دث، 
�لتحقي��ق تب��نّي وج��ود �سخ�سني 
مطلوب��ني ومبح��وث عنهما وفق 
ع��دة �أو�م��ر و �أح��كام ق�سائي��ة، 
وعدده��ا 14، ليت��م �إجن��از ملفات 
جز�ئية منف�سل��ة يف حقهما، كما 
�سب��ط �سكني من �حلج��م �لكبري 
خ��لل عملي��ة تفتي���ض مق��ر�ت 

�سكن �أحد �مل�ستبه فيهم.
و�أو�س��ح حماف��ظ �ل�رصط��ة، �أنه 
�الإج��ر�ء�ت  ��ستكم��ال  وبع��د 
�جلز�ئي��ة �للزم��ة م��ع �ملعنيني مت 
تقدميه��م �أم��ام وكي��ل �جلمهورية 
عن ق�سية �إن�ساء وتنظيم ع�سابة 

فيها،  �أحياء وقيادته��ا و�النخر�ط 
حيازة �أ�سلحة ناري��ة من �ل�سنف 
�لر�ب��ع وذخرية حية م��ن �ل�سنف 
�خلام���ض دون رخ�س��ة، و�أ�سلحة 
من �ل�سن��ف �ل�ساد�ض دون مربر 
�رصع��ي بغر���ض �رت��كاب �أفعال 
خلل��ق ج��و �نع��د�م �الأم��ن و�سط 
�الأحي��اء �ل�سكني��ة بغر�ض فر�ض 
�ل�سيط��رة م��ن خ��لل �العت��د�ء 
�ملعن��وي و�جل�س��دي عل��ى �لغري 
و�أمنه��م  حياته��م  وتعري���ض 
مبمتلكاته��م،  و�مل�سا���ض  للخط��ر 
و��ستح�سار مركبات ذ�ت حمرك 

لت�سهيل عملية �لهروب.
حاتم/ ب
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فيما ينظم �ملجتمع �ملدين عمليات تلقيح مفتوحة للمو�طنني

منتخبون ين�ضئون خلية متابعة لو�ضعية 
امل�ضت�ضفيات بق�ضنطينة

�تفق برلمانيون ومنتخبون من �لمجل�س �ل�شعبي �لوالئي بق�شنطينة على �إن�شاء خلية لمتابعة تزويد �لم�شت�شفيات 
بالو�شائل �للوجي�شتيكية �لخا�شة بالتكفل بالم�شابين بفيرو�س كورونا، بعد ت�شجيل �شعوبات في �لعملية خ�شو�شا مع 

نق�س �الأوك�شجين �لذي دفع �إلى تحويل �لر�شع �لذين يعانون من �شعوبات تنف�شية من م�شلحة �لتوليد بالم�شت�شفى 
�لجامعي �إلى ديدو�س مر�د و�لخروب. 

ن��واب  وعق��دت جمموع��ة م��ن 
الربمل��ان ع��ن ق�سنطينة لق��اء مع 
جلنة ال�سح��ة ومنتخبني باملجل�س 
اأو�سح  حي��ث  الوالئي،  ال�سعب��ي 
النائب الطاهر حم�سن يف ت�رصيح 
للن���رص، اأن اللق��اء جاء عل��ى اإثر 
املب��ادرة الت��ي ق��ام به��ا املجل�س 
باالقتط��اع م��ن ميزاني��ة الوالية 
من اأجل اقتناء مولدات اأوك�سجني 
لفائ��دة امل�ست�سفي��ات، بينم��ا اأكد 
اقرتح��وا  الربملاني��ني  اأن  حمدثن��ا 
تخ�سي�س جزء من املبلغ من اأجل 
اقتناء مكثف��ات اأي�سا؛ الأن عملية 
جلبه��ا ال ت�ستغ��رق م��دة طويلة 
مقارن��ة باملول��دات. ونب��ه نف���س 
امل�سدر اأن اللق��اء ا�ستهدف اإيجاد 
اأر�سي��ة للتعام��ل م��ع االأزمة يف 
اجلان��ب اللوج�ستيكي مل��ا تواجهه 
اأين  امل�ست�سفيات م��ن �سعوبات، 
مت االتفاق على اإن�ساء خلية ملتابعة 
و�سعي��ة توف��ر الو�سائ��ل عل��ى 
م�ستواه��ا، بحيث ت�س��م برملانيني 
ورئي���س  والئي��ني  ومنتخب��ني 

املجل�س ال�سعبي الوالئي.
اخللي��ة  اأن  حمدثن��ا  واأو�س��ح 
م��ع  التوا�س��ل  عل��ى  �ستعم��ل 
امل�ستثمري��ن ورج��ال االأعمال يف 
الوالية م��ن اأجل تق��دمي امل�ساعدة 
اال�ست�سفائي��ة،  املوؤ�س�س��ات  اإىل 

م�سيف��ا اأن العملي��ة �ستكون من 
خالل تعه��د مبا�رص ب��ني املانحني 
بينم��ا  املعني��ة،  وامل�ست�سفي��ات 
اأ�سار اإىل اأنه��م �سريا�سلون جميع 
املديري��ات الوالئية وامل�ست�سفيات 
وم�سالح الوالية م��ن اأجل تعيني 
خلي��ة  يف  منه��ا  كل  ع��ن  ممث��ل 
املتابع��ة. م��ن جه��ة اأخ��رى، ق��ام 
املذك��ورون بزيارات  الربملاني��ون 
ت�ستقب��ل  الت��ي  للم�ست�سفي��ات 
امل�سابني بفريو���س كورونا، حيث 
اعترب اأن امل�ست�سف��ى اجلامعي ابن 
بادي���س يتكف��ل باملر�سى ب�سكل 
مقب��ول مقارن��ة بالع��دد الكب��ري 

للم�سابني الذين يفدون اإليه. 

حتويل ر�ضع ب�ضبب ندرة 
الأوك�ضجني

من جهة اأخرى، اأك��د اأم�س رئي�س 
التولي��د  و  الن�س��اء  م�سلح��ة 
بامل�ست�سفى اجلامعي، الربوفي�سور 
حلمر منار، يف حديث للن�رص، نفاد 
االأوك�سجني على م�ستوى اخلزان 
املخ�س���س للم�سلحة و ذلك منذ 
ثالث��ة اأي��ام، حي��ث واج��ه الطاقم 
الطبي اإ�س��كاال كبريا يف التكفل 
باحل��االت الت��ي يت��م ا�ستقباله��ا 
م��ن  تع��اين  الت��ي  وباالأخ���س 
م�ساعفات كورون��ا و التي على 

و�س��ك الوالدة، بحي��ث ت�ستدعي 
توفر مادة االأوك�سجني.

واأو�س��ح رئي�س امل�سلحة باأنه يتم 
حالي��ا االعتم��اد على ق��ارورات 
االأوك�سج��ني كم��ا ي�سعى لتوفري 
اأي  اإ�ساب��ة  لتجن��ب  مكثف��ات 
داعيا  مب�ساعفات خط��رية،  حال��ة 
توف��ري  يف  االإ���رصاع  ل���رصورة 
امل��ادة عل��ى م�ست��وى م�سلحته 
التي ت�ستقبل اأكرث من اأربع ن�ساء 
م�سابات بكورونا، حيث اأ�سار يف 
ذات ال�سي��اق اإىل اأن امل�ست�سف��ى 
يحتوي عل��ى حوايل 4 خزانات و 
يتم ملء تلك املرتبط��ة بامل�سالح 
املعني��ة بالتكفل مبر�س��ى كوفيد 

19 فقط.  
كما اأف��اد م�سدر طب��ي مب�سلحة 
ال��والدة  حديث��ي  الر�س��ع 
بامل�ست�سف��ى اجلامع��ي، للن���رص، 
باأن��ه مت اخلمي���س املا�س��ي حتويل 
اأربعة ر�س��ع يعانون من �سعوبة 
املوؤ�س�س��ة  اإىل  التنف���س  يف 
اال�ست�سفائي��ة ديدو�س مراد، فيما 
مت ال�سب��ت املن���رصم حتوي��ل 10 
اآخرين يعانون من نف�س االإ�سكال، 
اإىل م�ست�سفى اخل��روب، ليحولوا 
ثانية اأم���س االثنني اإىل عيادة االأم 
و الطف��ل ب�سي��دي م��ربوك بع��د 

ت�سجيل نفاد لالأوك�سجني.  

ونظمت املنظمة الوطنية للمجتمع 
املدين والعدالة االجتماعية �سباح 
اأم�س، عملي��ة تلقيح �سد فريو�س 
كورونا مبقره��ا يف و�سط املدينة، 
حي��ث ا�ستفاد منه��ا 150 موطنا، 
بينم��ا اأك��د القائمون عليه��ا اأنهم 
ي�سعون اإىل جعله��ا دورية ملرتني 

يف االأ�سبوع. 
�سباح��ا  الثامن��ة  م��ع  وجدن��ا  و 
الذين  املواطن��ني  م��ن  جمموع��ة 
قدم��وا اإىل مق��ر املنظم��ة ب�ساحة 
�س��ي احلوا���س بو�س��ط املدين��ة، 
ف�س��ال عن فري��ق التلقيح الطبي 
العمومي��ة  للموؤ�س�س��ة  التاب��ع 
لل�سح��ة اجلواري��ة العرب��ي ب��ن 
مهيدي، اإىل جانب اأع�ساء املنظمة 
ورئي�سه��ا الذين كان��وا ينظمون 
العملي��ة ويقدمون له��م و�سوال 

حتمل رقم دور كل واحد منهم. 
وا�ستغرق االأمر بع�س الوقت قبل 
ال�رصوع  ليتم  اللقاح��ات،  اإح�سار 
يف التطعيم، بينم��ا اأكد لنا رئي�س 
املنظم��ة �سامي بوه��رور اأن جمع 
150 مواطنا مل يك��ن اأمرا �سعبا 
ومل يتطلب جهدا كبريا الإقناعهم، 
العملي��ة  اأن  لن��ا  اأو�س��ح  فق��د 
ا�ستغرق��ت اأق��ل م��ن اأ�سبوع من 

طرف اأع�ساء املنظمة. 
وذك��ر نف���س امل�س��در اأن عملية 
التلقيح مفتوح��ة جلميع املواطنني 
الراغبني يف اال�ستفادة منها، بينما 
اأك��د على اأن املنظم��ة ت�سعى اإىل 
جعلها تنظم مرت��ني يف االأ�سبوع 
م��ن  ع��دد ممك��ن  اأك��رب  لفائ��دة 
االأ�سخا���س، الذي��ن اأخ��ذ عددهم 
يتزايد م��ع اقرتاب حوايل ال�ساعة 
العا�رصة �سباح��ا. والحظنا بع�س 
ال��رتدد على املقبلني على التلقيح، 
حيث كان بع�سهم يط��رح اأ�سئلة 
ع��ن اإمكانية وق��وع م�ساعفات، 
لكنه��م اأك��دوا لن��ا اأنه��م تخطوا 
عتبة اخلوف م��ن الفريو�س بعدما 
راأوا اأن اأقاربه��م ومعارفه��م ق��د 
اأن ي�ساب��وا  اللق��اح دون  اأخ��ذوا 
مب�ساعفات، كم��ا اأو�سحوا لنا اأن 
اخلوف من االإ�ساب��ة بكورونا قد 
جعله��م ي�سع��ون للح�سول على 

التطعيم. 
�ضامي.ح/ اأ.بوقرن

بينما �أكد رئي�شها �أن �لوالية �شتمنح 
�إعانة لت�شديد �لديون

فالحـــون باحلامــــة ي�ضتكون 
مـــن توقف ال�ضقــي و غلــق 

تعاونيــة “كا�ضيـــد” 
ي�ستكي فالحون مبنطقة حامة 
بوزيان من ا�ستمرار غلق مقر 
للخدمات  الفالحية  التعاونية 
ال�سقي و�رصف  املخت�سة يف 
املياه “كا�سيد” وتوقف عملية 
ال�سق��ي م��ن امل�س��ادر التي 
ت�سريها على م�ستوى البلدية، 
كما طالب اأع�ساء منها بعقد 
جمعية عامة، يف وقت قال فيه 
رئي�سه��ا اإن والي��ة ق�سنطينة 
اإعان��ة مالية لت�سديد  �ستمنح 
دي��ون التعاونية الت��ي تفوق 
املليار �سنتي��م موؤكدا اأنه قدم 
عدة طلب��ات لتنظيم اجلمعية 
العام��ة لكنها رف�ست ب�سبب 

الو�سعية الوبائية.
واأف��اد فالح��ون م��ن منطقة 
ال�سق��ي  اأن  بوزي��ان  حام��ة 
باملي��اه التي ت�سريه��ا تعاونية 
“كا�سي��د” متوق��ف منذ فرتة 
طويلة، حي��ث اعتربوا اأنه من 
غري املعق��ول ا�ستعم��ال مياه 
ال�سهاري��ج م��ن اأج��ل �سقي 
املثم��رة الأنها غري  االأ�سج��ار 
كافي��ة، يف ح��ني اأك��دوا لن��ا 
اأنهم جتمعوا نهاي��ة االأ�سبوع 
املا�س��ي اأمام مق��ر التعاونية 
يف حام��ة بوزي��ان و وجدوها 
مغلق��ة، ف�سال ع��ن تاأكيدهم 
اأن و�سعي��ة الغل��ق م�ستمرة 
منذ فرتة. وذكر لنا اأع�ساء يف 
اجلمعي��ة املوؤ�س�سة للتعاونية، 
اأن “كا�سي��د” تعاين من عجز 
مايل، ف�سال ع��ن اأن رئي�سها 
العمال  بت�رصي��ح  ق��ام  احلايل 
بينما  له��ا،  التابعني  الت�سع��ة 
اأو�سح��وا اأنه من املفرت�س اأن 
تعقد جمعي��ة عامة للتعاونية 
كل ثالث��ة اأ�سهر لكن ذلك مل 

يتم. 
وايل  اأن  املعني��ون  وذك��ر 
ق�سنطينة قد اأجرى منذ اأ�سهر 
زيارة للمنطق��ة وا�ستمع اإىل 
امل�س��اكل املطروحة من طرف 
التعاوني��ة،  عل��ى  القائم��ني 
حيث وع��د بتق��دمي اإعانة من 
اأج��ل ت�سديد الدي��ون املرتتبة 
تق��دمي  بع��د  لك��ن  عليه��ا 
احل�سيلة اخلا�س��ة بها واإعداد 
خمط��ط عم��ل يرف��ع اإلي��ه، 
م�سيفني اأنه م��ن ال�رصوري 
اأن تتم امل�سادقة على التقرير 
واملخطط من طرف االأع�ساء 
يف جمعي��ة عام��ة قبل رفعه، 
بينم��ا مل ينظم رئي�سها احلايل 
جمعي��ة عامة من��ذ اأن اأ�سبح 
عل��ى راأ�سها يف �سه��ر اأوت 

من العام املا�سي. 
م��ن جهت��ه، اأو�س��ح رئي���س 
قدري،  الدين  ن��ور  التعاونية 
اأن��ه وج��د التعاوني��ة تواج��ه 
عج��زا مالي��ا كب��ريا ب�سب��ب 
الديون عندم��ا ت�سلم  تراك��م 
رئا�ستها، حيث جتاوزت املليار 
�سنتي��م،  ملي��ون  وثالثمئ��ة 
كم��ا اأ�س��ار اإىل اأن “كا�سيد” 
مل تك��ن تدف��ع م�ستحق��ات 
ال�سم��ان االجتماعي اخلا�سة 

م�ست��وى  عل��ى  بالعم��ال 
لع��دة  »كنا���س«  �سن��دوق 
�سن��وات، ما جعله��ا تتجاوز 

الثالثمئة مليون �سنتيم.
واأ�س��اف نف���س امل�س��در اأن 
التعاوني��ة قامت باإنهاء عالقة 
بتاريخ  العم��ال  م��ع  العم��ل 
31 م��اي الأنه��ا يف و�سعية 
اإفال���س من��ذ 2016، كما اأن 
تقيي��م العتاد ال��ذي متلكه بنينّ 
اأنه ال ميكن اأن يغطي نفقاتهم، 
بينم��ا اأو�س��ح اأن��ه ال ميك��ن 
للتعاوني��ة اأن تن�سط بالعمال 
اإىل  �ستلج��اأ  الدائم��ني، حيث 
املو�سمي من خالل  التوظيف 
املرور عل��ى الوكالة الوطنية 

للت�سغيل. 
وايل  اأن  حمدثن��ا  واأ�س��اف 
ق�سنطينة طلب اإعداد خمطط 
لتق��ومي و�سعي��ة التعاوني��ة، 
حي��ث اأكد اأن��ه ملتزم مبخطط 
ل�سن��ة  التقومي��ي  الربنام��ج 
– 2022 ال��ذي قدمه   2021
للوايل، كم��ا �ستمنح م�سالح 
الوالي��ة اإعان��ة مالية من اأجل 
م�سح الدي��ون. و�رصح رئي�س 
التعاوني��ة اأن عملي��ة ال�سقي 
تت��م من خ��الل فائ�س حمطة 
ال�سخ يف “حم��ام الزواوي”، 
لكن��ه اأك��د اأن تزام��ن الفرتة 
احلالي��ة م��ع ارتف��اع درجات 
احلرارة يزيد م��ن معدل �سخ 
مي��اه ال���رصب نح��و املدين��ة 
الفائ�س  من�س��وب  ويخف�س 
ما يخلق �سعوبة يف ال�سقي، 
كما اأ�سار اإىل اأنه �سيعمل على 
تنظيم حملة تطوعية لتنظيف 
امل�سال��ك م��ن االأحرا���س بعد 

احل�سول على رخ�سة.  
ق��دم  اأن��ه  و���رصح حمدثن��ا 
ثالث��ة طلب��ات اإىل مديري��ة 
التنظي��م وال�س��وؤون العام��ة، 
واآخ��ر ع��ن طري��ق مديري��ة 
اأجل  امل�سال��ح الفالحية م��ن 
تنظيم جمعية عامة للتعاونية 
لكنها قوبلت بالرف�س ب�سبب 
الو�سعي��ة الوبائي��ة، يف حني 
نب��ه اأن “كا�سي��د” �ستخ�سع 
للقان��ون اجلدي��د للتعاونيات 

بعد عقد هذه اجلمعية. 
واأو�س��ح نف���س امل�س��در اأن 
اإنق��اذ التعاوني��ة م��ن التوجه 
نحو احلل والت�سفية �سيكون 
الوالي��ة، فيما  اإعانة  بف�س��ل 
اأك��د اأن بعث ال�س��خ �سيقود 
اإىل اإحياء 180 هكتارا جديدة 
من االأرا�سي التي مل مت�س�سها 
املي��اه طيل��ة خم���س �سنوات 
على االأق��ل، كم��ا اأو�سح اأن 
بع�سا من الفالحني مل يدفعوا 
الر�س��م عل��ى ال�سق��ي من��ذ 
ع���رص �سن��وات ب�سب��ب عدم 
ح�سوله��م عل��ى املي��اه، رغم 
اأن��ه لف��ت اإىل اأن قيمة الر�سم 
املح�س��ل من جمي��ع فالحي 
حامة بوزيان ال يتجاوز 350 

مليون �سنتيم.   
�ضامي.ح 

ب�شبب �جلائحة

ارتفاع يف عدد فواتري الكهرباء والغاز امل�ضّدَدة عن بعد
قرر العدي��د من املواطنني بوالي��ة ق�سنطينة، 
ت�سدي��د فوات��ري ا�سته��الك الكهرب��اء والغاز 
عن بعد، عو�س التنق��ل اإىل خمتلف وكاالت 
�سونلغ��از يف ظ��ل تف�س��ي جائح��ة كورونا، 
حيث �ُسددت خالل ال�سدا�سي االأول من �سنة 
2020، 871 فات��ورة، فيم��ا ارتف��ع العدد يف 

الن�سف االأول من هذه ال�سنة اإىل 1350.
و اأك��د بودولة ك��رمي، املكل��ف باالإعالم على 
م�ست��وى وح��دة ق�سنطين��ة ب�رصك��ة توزيع 
الكهرب��اء والغ��از و الت��ي ت�س��م  بلدي��ات 
ق�سنطينة، حامة بوزيان، ديدو�س مراد، زيغود 
يو�س��ف، بن��ي حمي��دان، ابن زي��اد و م�سعود 

بوجري��و، اأن م�ساحله �سجلت ارتفاعا يف عدد 
الفواتري امل�س��ددة عن بعد، خالل �سنة 2021، 

و هو ما ثمنه املتحدث.
و اأ�س��اف املكل��ف باالإعالم اأن ع��دد الفواتري 
امل�سددة عن بعد ارتف��ع بن�سبة كبرية، بعد اأن 
بل��غ خالل ال�سدا�سي االأول م��ن �سنة 2020، 
871 فاتورة بقيمة مالية تقدر باأزيد من 263 
األف دينار، لي�سل خالل الفرتة املمتدة من 21 
جانف��ي اإىل 21 ج��وان من �سن��ة 2021، اإىل 
1350 فات��ورة بقيمة مالي��ة ت�سل اإىل 1.83 

مليون دينار.
و اأو�سح املتحدث، اأنه ورغم هذا االرتفاع اإال 

اأن موؤ�س�س��ة »�سونلغاز« �سجلت رقما �سخما 
م��ن م�ستحقاتها لدى الزبائن منذ تف�سي وباء 
كورونا، حيث ارتفعت ل��دى الزبائن العاديني 
من 24.5 مليار �سنتيم اإىل 114 مليار �سنتيم، 
مو�سحا اأن معدل الفواتري غري امل�سددة بلغ 3 

اإىل 5 فواتري لدى كل عائلة.
ويذكر اأن م�سالح �سونلغاز بق�سنطينة، اأعفت 
الزبائن م��ن ت�سديد الفوات��ري يف فرتة تف�سي 
فريو���س كورونا وخا�سة عن��د بلوغ اجلائحة 
ذروته��ا، بحي��ث مل تقطع الكهرب��اء اأو الغاز 

كاإجراء �سحي.
حاتم/ ب 
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�لو�يل �أكد �أن خمزون �لأوك�سجني يكفي لـ 48 �ساعة

ا�ضتحداث قطبني لعالج مر�ضى كوفيد 
ب�ضكيكدة

ك�سف و�لي ولية �سكيكدة، عبد �لقادر بن �سعيد، عن تخ�سي�ص قطبين لمر�سى كوفيد19 �لأول بالم�ست�سفى �لمرجعي 
�لإخوة �سعد قرم�ص بعا�سمة �لولية، و�لثاني بالموؤ�س�سة �ل�ست�سفائية �لعمومية بالقل، في �إجر�ء يهدف �إلى �لتحكم في 

 ت�سيير عملية �لتزويد بالأوك�سجين و�لتكفل �لأح�سن بالمر�سى، م�سير� �إلى وجود مخزون من �لأوك�سجين �لطبي يكفي
 لـ 48 �ساعة.

واأو�ضح ال��وايل يف اجتماع حول 
مبق��ر  عق��د  الوبائي��ة  الو�ضعي��ة 
الولي��ة م�ض��اء الأح��د، بح�ضور 
الربملان  واأع�ض��اء  ال�ضح��ة  مدير 
بغرفتي��ه ومتعامل��ني اقت�ضاديني، 
اأن تخ�ضي���ص قطبني لكوفيد 19 
ج��اء بعد ات�ض��ال وم�ضاورات مع 
ال�ضلطات الولئية واملخت�ضني يف 
املج��ال بهدف جتمي��ع املر�ضى يف 
ظ��روف اأح�ضن، واأي�ض��ا لت�ضهيل 
املرجعي��ة  امل�ضت�ضفي��ات  متوي��ن 
بالأوك�ضج��ني و رب��ح الوق��ت، ل 
�ضيم��ا واأن عملية نقل ه��ذه املادة 
احليوي��ة تت��م يف �ضهاريج وغالبا 
ما ت�ضتغرق مدة زمنية طويلة يف 
حني ل ميكن اأن تتاأخر عن املري�ص 

ولو ثانية.
واأ�ضاف الوايل اأن م�ضالح الولية 
مبعية مديري��ة ال�ضحة تعمل على 
�ضوء معطيات موجودة ومتعارف 
الأوك�ضج��ني  م��ادة  لأن  عليه��ا، 
اأ�ضبح��ت مطلوب��ة اأك��ر وله��ذا 
م��ع  اجتم��اع  عق��د  مت  الغر���ص 

م��دراء املوؤ�ض�ض��ات ال�ضت�ضفائية 
حل�رص وحتيني قائم��ة الحتياجات 
من اأج��ل تنظيم عملي��ة التموين، 
م�ض��را اإىل اأن احلاجي��ات اليومية 
للم�ضت�ضفي��ات بالولية تقدر ب� 7 
اآلف لرت يومي��ا، بينها م�ضت�ضفى 
�ضعد قرم�ص بعا�ضمة الولية ب� 4 
اآلف ل��رت، و 3 اآلف ل��رت منا�ضفة 
ب��ني املوؤ�ض�ضت��ني ال�ضت�ضفائيتني 

بالقل و عزابة.
ويف �ضي��اق حديث��ه ع��ن حتوي��ل 
الق��ل  م�ضت�ضف��ى  م��ن  مر�ض��ى 
نق���ص  ب�ضب��ب  �ضكيك��دة  اإىل 
الأوك�ضج��ني، حيا ال��وايل الطاقم 
الطب��ي مل�ضت�ضف��ى �ضع��د قرم�ص 
على حتلي��ه باملهني��ة وتخليه عن 
الأناني��ة م��ن منطل��ق اأن املر�ضى 
ينتم��ون اإىل نف���ص الولية و من 
وط��ن واح��د ول جم��ال، مثلم��ا 
الهدف  لأن  ي�ضي��ف، لاخت��اف 
واحد هو الت�ضام��ن كفريق واحد 

مع املري�ص.
واأو�ض��ح امل�ض��وؤول ب��اأن العم��ل 

ج��ار من اأجل توف��ر الأوك�ضجني 
للق��ل وم�ضاعف��ة ح�ضتها حت�ضبا 
لإعادة حتوي��ل املر�ضى اإىل هناك، 
موجه��ا حتذي��را �ضدي��د اللهج��ة 
ملدي��ر م�ضت�ضف��ى �ضع��د قرم���ص 
اقتط��اع  اأو  حتوي��ل  بخ�ضو���ص 
املخ�ض�ضة  الأوك�ضج��ني  ح�ض��ة 

مل�ضت�ضفى القل.
الت��ي  النتق��ادات  وبخ�ضو���ص 
وجهها اأع�ضاء من املجل�ص ال�ضعبي 
الولئ��ي  ومطالبته��م بالتحقي��ق 
العتم��ادات  ���رصف  ع��دم  يف 
املخ�ض�ضة لكوفيد19، اأكد الوايل 
اأن هذا الكام ل يلزمه وباأن الذين 
حتدث��وا ع��ن الق�ضي��ة يف كن��ف 
التقيي��م،  اأح��رار يف  الدميقراطي��ة 
مو�ضحا اأن الأم��ر يتعلق مب�رصوع 
املرتبط��ة  بالإج��راءات  خا���ص 
والت��ي  العمومي��ة،  بال�ضفق��ات 
�ضهد يوم الثنني اآخر مرحلة منها 
متهيدا لقتن��اء العتاد والتجهيزات 
اخلا�ض��ة. وُر�ض��د له��ذه العملية 
اأزيد من ملي��اري �ضنتيم من اأجل 

اقتن��اء مولدي��ن لاأوك�ضجني بعد 
ال�ضت�ض��ارة مع رئي���ص واأع�ضاء 

املجل�ص ال�ضعبي الولئي.
واأ�ض��اد الوايل بالهب��ة الت�ضامنية 
الوا�ضعة من خمتل��ف املوؤ�ض�ضات 
العمومي��ة واملتعامل��ني اخلوا���ص 
مل�ضاعدة املر�ض��ى، وخ�ص بالذكر 
املوؤ�ض�ضة املينائية التي قدمت هبة 
تتمثل يف اأجهزة خا�ضة بالإنعا�ص 
الطب��ي بقيم��ة ملي��اري ون�ضف 
�ضنتيم، بالإ�ضاف��ة اإىل العديد من 
احلرو�ص وخمتلف  م��ن  اجلمعيات 
بلديات الولية ونواب يف الربملان 
اأب��دوا ا�ضتعدادهم لتقدمي امل�ضاعدة 

للمر�ضى.
واأك��د ال��وايل اأن جمي��ع املر�ضى 
املتواجدي��ن بامل�ضت�ضف��ى املرجعي 
�ضع��د قرم���ص ثب��ت باأنه��م غر 
ملقح��ني، ح�ضب ما اأكده له رئي�ص 
املجل���ص الطب��ي بامل�ضت�ضفى، مبن 
فيه��م الوفيات الت��ي �ضجلت ليلة 
اجلمعة اإىل ال�ضب��ت، منتقدا ب�ضدة 
بع���ص املدون��ني عل��ى و�ضائ��ط 
التوا�ضل الجتماعي الذين اأثاروا 
الهل��ع والف��زع و�ض��ط  ح�ضب��ه، 
املواطنني، يف اإ�ض��ارة اإىل الفيديو 
الذي تناقلته �ضفحات على موقع 
»فاي�ضب��وك« ويت�ضم��ن م�ضاه��د 
ملر�ض��ى لق��وا حتفه��م واآخري��ن 
ي�ضارعون املوت ج��راء اإ�ضابتهم 

بالفرو�ص.
املواطن��ني  ال��وايل،  ونا�ض��د 
ب���رصورة التلقيح لكونه الو�ضيلة 
الوحي��دة ملجابه��ة تف�ض��ي الوباء 
ال�ضغ��ط عن  لتخفي��ف  واأي�ض��ا 
الطواقم  امل�ضت�ضفي��ات، كما حّي��ا 
الطبية و�ضبه الطبي��ة التي تعمل 

كما قال، يف ظروف قا�ضية.
كمال وا�ضطة

فيما تتو��سل �جلهود لتوفري كميات 
�إ�سافية

موؤ�ض�ضات ا�ضت�ضفائية بباتنة 
تتدعم بـ 350 قارورة اأوك�ضجني 

تدعمت اأم�ص، ع��دة موؤ�ض�ضات 
باتن��ة،  بولي��ة  ا�ضت�ضفائي��ة 
اجلامع��ي  امل�ضت�ضف��ى  منه��ا 
وبريكة  نقاو�ص  وم�ضت�ضفي��ات 
وال�ضاناتوري��وم ب� 350 قارورة 
ا�ضتقدامه��ا من  اأوك�ضج��ني، مت 

م�ضنع احلجار بولية عنابة.
ال�ضح��ة  مديري��ة  واأف��ادت 
بباتنة يف بيان له��ا، باأن الولية 
�ضت�ضتفي��د من كميات اإ�ضافية، 
 1418 رق��م  الق��رار  اإط��ار  يف 
امل��وؤرخ يف 29 جويلي��ة 2021 
وال�ضادر عن وايل ولية جيجل 
واملت�ضمن اإن�ض��اء قطب جهوي 
لل�رصق ل�ضمان التموين املنتظم 
مبادة  ال�ضت�ضفائية  للموؤ�ض�ضات 
الوك�ضج��ني الطب��ي ع��رب 14 

ولية  �رصقية مبا فيها باتنة. 
واأف��اد ذات البي��ان، باأن��ه واأمام 
قام��ت  احلرج��ة  الو�ضعي��ة 
ال�ضلط��ات املحلية لولية باتنة، 
بالت�ض��ال  اجله��ود  بتكثي��ف 
بجمي��ع اجلهات املعني��ة للتزود 
احليوي��ة،  الأوك�ضج��ني  مب��ادة 
وكلل��ت اجله��ود باملوافقة على 
تعبئ��ة اأك��ر من 350 ق��ارورة 
اأوك�ضج��ني م��ن م�ضن��ع عنابة 
املوؤ�ض�ضات ال�ضت�ضفائية  لفائدة 
بالولي��ة، ويف �ضي��اق مت�ض��ل 
ك�ضف��ت مديري��ة ال�ضح��ة عن 
املحلي��ة  ال�ضلط��ات  توا�ض��ل 
ق�ضد  بورقلة،  اجلنوبي  بالقطب 
اإ�ضافية،  باتنة بكمي��ات  تدعيم 
املتزاي��دة  لاحتياج��ات  نظ��را 

للمر�ضى.
واأ�ض��ارت مديري��ة ال�ضحة يف 

بيانه��ا، اإىل اأن��ه مت��ت ال�ضتفادة 
املا�ضي��ني من  اليوم��ني  خ��ال 
دفعات م��ن م��ادة الأوك�ضجني 
تتمث��ل يف 5000 ل��رت، وبعدها 
3000 ل��رت مع ا�ضت��ام 6000 
ل��رت اأخ��رى م��ن الأوك�ضج��ني 
على  بعقاني��ة  توزيعه��ا  يت��م 
ال�ضت�ضفائي��ة  املوؤ�ض�ض��ات 

املعنية.
 وكان��ت موؤ�ض�ضات ا�ضت�ضفائية 
قد ا�ضتفادت م��ن اأجهزة لإنتاج 
م��ادة الأوك�ضج��ني عل��ى غرار 
املول��د الذي مت تدعي��م موؤ�ض�ضة 
ال�ضاناتوري��وم ب��ه، اإل اأن��ه غر 
تزاي��د  ا�ضتم��رار  اأم��ام  كاف 
الطل��ب وت�ضبع م�ضالح كوفيد، 
كم��ا اأن حالة التذب��ذب ت�ضجل 
عل��ى ف��رتات م��ا جع��ل توفر 
للمر�ضى  هاج�ض��ا  الأوك�ضجني 
وعائاته��م كم��ا للقائمني على 
املوؤ�ض�ضات ال�ضت�ضفائية اأي�ضا.

يذكر اأن هبة ت�ضامنية ملواطنني 
وحركات جمعوي��ة ورجال مال 
واأعمال �ضاهمت ب�ضكل ملحوظ 
يف توفر مادة الأوك�ضجني عرب 
ع��دة موؤ�ض�ض��ات ا�ضت�ضفائي��ة، 
حي��ث كلل��ت عملي��ة التط��وع 
باقتن��اء اأجه��زة التنف���ص، كم��ا 
اأب��دى رجال اأعم��ال ا�ضتعدادهم 
بالتن�ضي��ق مع مديري��ة ال�ضحة 
الازم��ة  التجهي��زات  لقتن��اء 
بينهم اثنان وفرا مبلغ 20 مليار 
�ضنتيم خ�ضي�ض��ا لقتناء العتاد 

اخلا�ص بالأوك�ضجني.
يـا�ضين عبوبو

بعد �عرت��ص ُمالك على مترير كو�بل 
مل�سروع م�سنع حديد

بلدية تازولت ت�ضع تقريرا 
تقنيا على طاولة الوايل

اأفاد اأم�ص، رئي�ص بلدية تازولت 
بولية باتن��ة للن�رص، عن انتهاء 
اإع��داد  التقني��ة م��ن  م�ضاحل��ه 
تقري��ر مف�ض��ل ع��ن اجل��دوى 
ومدى املاءمة من عدمها حول 
و�ضعية متري��ر كوابل كهربائية 
م��ن ال�ضغط الع��ايل من طرف 
اأح��د املتعاملني اخلوا���ص، على 
ُماك  واعرتا�ص  خلفية رف���ص 
اأرا���ص عل��ى متري��ر الكواب��ل، 
الطري��ق  م��ن  جل��زء  وغلقه��م 
الوطن��ي 31 خ��ال اأي��ام نهاية 

الأ�ضبوع املنق�ضي.
ب��اأن  البلدي��ة،  رئي���ص  واأك��د 
م�ضاحل��ه التقنية اأع��دت تقريرا 
يت�ضمن طبيعة ملكية الأرا�ضي 
بع��د اأن ا�ضتدع��ت املاك وكافة 
املتنازع��ة، واأ�ض��اف  الأط��راف 
باأنه مت ت�ضجيل كافة التحفظات 
بع���ص  ا�ضتع��داد  اإىل  م�ض��را 
املاك للتن��ازل، وحتى بيع قطع 
اأر�ضي��ة غ��ر �ضاحل��ة للفاحة 
فيما طالب البع�ص بتعوي�ضات 
مالية ورف���ص اآخرون ا�ضتغال 
اأرا�ضيه��م، لتمرير �ضبكة التيار 
ال�ضغ��ط  ذات  الكهربائ��ي 
العايل، واأكد »امل��ر« يف حديثه 
للن�رص، عل��ى اأن البلدية لي�ضت 

لها �ضل��ة بالق�ضية، كا�ضفا عن 
التقنية  و�ضع تقري��ر امل�ضال��ح 

على طاولة الوايل للبت فيه.
وكان ماك اأرا�ص، قد اعرت�ضوا 
على اإجناز اأعمدة لتمرير �ضبكة 
تيار ال�ضغ��ط العايل من طرف 
م�ضتثمر خا�ص لإي�ضال الكوابل 
اإىل موقع خا�ص مب�رصوع لإجناز 
وح��دة �ضناعي��ة للحديد، وكان 
القطرة  الأ�ضغال  بع�ص  انطاق 
التي اأفا�ض��ت الكاأ�ص الأ�ضبوع 
املا�ض��ي، حي��ث ق��ام ع��دد من 
املُاك بالحتجاج من خال غلق 
الطري��ق الوطن��ي 31 بني باتنة 
وخن�ضل��ة، تعبرا ع��ن رف�ضهم 
ل�ضتغال اأرا�ضيهم الأمر الذي 

ت�ضبب يف �ضلل حركة ال�ضر.
واأو�ض��ح رئي���ص بلدية تازولت 
لت��زال  الق�ضي��ة  ب��اأن  اأي�ض��ا، 
عالقة يف ظ��ل ت�ضبث الأطراف 
املتنازعة مبواقفه��ا، موؤكدا على 
اأن البلدي��ة لي�ض��ت له��ا �ضل��ة 
بامللف، عدا اإعدادها تقريرا تقنيا 
مف�ضا ح��ول الو�ضعية العامة 
مت و�ضع��ه عل��ى طاول��ة وايل 

الولية.
يـا�ضين عبوبو   

حتت�سنها جامعة حممد بو�سياف

حملة كربى لتلقيح اأكرث من 10 اآالف مواطن بامل�ضيلة
انطلقت اأم�ص بجامعة حممد بو�ضياف بامل�ضيلة، 
حملة كربى للتلقيح �ضد فرو�ص كورونا حتت 
اإ���رصاف مديرية ال�ضحة وال�ض��كان ومب�ضاركة 
اأطب��اء خوا�ص و�ضيادل��ة وممر�ضني متقاعدين 
وجمعي��ات حملية وممثلني ع��ن املجتمع املدين، 
حي��ث تطوع��وا لإجن��اح ه��ذه العملي��ة الت��ي 

ت�ضتهدف حوايل 10 اآلف مواطن.
حمل��ة التلقيح �ضبقتها عملية ترويج وحت�ضي�ص 
كبرة من قبل منظميه��ا عرب مواقع التوا�ضل 
الجتماع��ي وع��ن طريق العمل اجل��واري من 
قب��ل ن�ضطاء املجتمع املدين منذ اأيام.   واأو�ضح 
رئي���ص م�ضلح��ة الوقاي��ة مبديري��ة ال�ضح��ة 
وال�ضكان عي�ضى مزعا�ص يف ت�رصيح للن�رص، 
اأن��ه ج��رى التح�ض��ر للعملي��ة بالتن�ضيق مع 
م�ضالح ولية امل�ضيلة ومب�ضاركة اأطباء خوا�ص 
ومنت�ضب��ني ملوؤ�ض�ض��ات ا�ضت�ضفائي��ة واحلماية 
املدني��ة وجمعي��ات �ضحي��ة وغره��ا وكذلك 
الك�ضاف��ة الإ�ضامي��ة اجلزائري��ة، م��ع و�ضع 
املوؤ�ض�ضة العمومية للنق��ل احل�رصي حافاتها 
حتت ت���رصف اجلهات املنظم��ة لنقل املواطنني 

من �ضتى اأحياء عا�ضمة الولية.
واأ�ض��اف مزعا�ص اأن املنظم��ني وفروا 20 فرقة 

موزعة على 7 مكاتب للن�ضاء والبقية للرجال، 
حي��ث اأن كل فرق��ة تت�ضمن طبيب��ا وممر�ضني 
اثنني زي��ادة على منظمني، وه��ذا ق�ضد توفر 
اأح�ضن الظ��روف للمواطن��ني الراغبني يف اأخذ 
التلقي��ح يف ظل اح��رتام الربوتوكول ال�ضحي 

والتباعد.
ويق��ول ذات امل�ضوؤول اإن ه��ذه احلملة تاأتي يف 
اإط��ار جت�ضي��د برنام��ج التلقيح �ض��د فرو�ص 

كوفي��د 19 والت��ي �ضبقه��ا فت��ح ف�ض��اءات 
عملي��ات  واإج��راء  م�ضجدي��ة  مبوؤ�ض�ض��ات 
مبوؤ�ض�ضات واإدارات وهيئ��ات عمومية، بحيث 
ت�ضتمر اإىل غاية حتقي��ق الأهداف امل�ضطرة من 
قب��ل ال��وزارة الو�ضي��ة للو�ض��ول اإىل مناعة 

جماعية والتغلب على الوباء.
 فار�س قري�ضي
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مدير �ل�صحة باأم �لبو�قي للن�صر

�مل�ست�سفيات مل ت�سجل �أية وفاة ب�سبب نق�ص 
�لأوك�سجني 

•عملية �لتلقيح م�ست �أزيد من 51 �ألف مو�طن
�صرح للن�صر مدير �ل�صحة باأم �لبو�قي، �لعايب محمد، باأن م�صالحه لم ت�صجل �أية وفاة ب�صبب نق�ص �لأوك�صجين �لطبي عبر م�صالح 
م�صت�صفيات  كل  عبر  �لحيوية  �لمادة  هذه  توزيع  عملية  بتذبذب  معترفا  �لولية،  بم�صت�صفيات  كورونا  فيرو�ص  مر�صى  ��صتقبال 
�للقاح �رتفعت، وباتت �لأرقام في  �أن وتيرة �لإقبال على تلقي  �إلى  �لوطن ب�صبب �رتفاع �لطلب عليها، م�صير� في �صياق ذي �صلة 
و�لبلديات  م�صكيانة  مدينة  �صكان  �لمتحدث  وطماأن  �لما�صية،  �لأيام  خالل  بالفيرو�ص  �لإ�صابات  عدد  �رتفاع  مع  خا�صة  تز�يد 

�لمجاورة لها، باأن م�صلحة ��صتقبال مر�صى كورونا �صتعود لتفتح مع �صمان توفر مادة �لأوك�صجين.

مدير ال�صح��ة ويف ت�رصيح خ�ص 
ب��ه الن���رص، اأو�ص��ح ب��اأن قط��اع 
ال�صح��ة بالوالي��ة مل ي�صج��ل اأية 
وفاة نتيج��ة اأزمة نق���ص التزويد 
اإىل  الطب��ي، م�صريا  باالأوك�صجني 
اأن��ه نوع من اأنواع االأدوية وال اأحد 
ميكن��ه اجلزم باأن��ه �صبب وف��اة اأي 
مري�ص، م�صيفا ب��اأن اأ�صبابا اأخرى 

تكون وراء الوفيات امل�صجلة.
واعت��ر املتح��دث ب��اأن االإ�صكال 
احلا�صل يف الت��زود باالأوك�صجني، 
وطن��ي وال يخ�ص فق��ط والية اأم 
كل  فالدولة �صخ��رت  البواق��ي، 
االإمكاني��ات الإنتاج��ه ويف املقابل 
الطل��ب علي��ه ال�صتهالكه  ارتفع 
فريو���ص  مر�ص��ى  ط��رف  م��ن 
كورونا، ففي االأوقات العادية كان 
ال�صهري��ج الذي ي�ص��ع 3200 لرت 
لتغطية  امل�صت�صفي��ات يكفي  عر 
الي��وم  اأم��ا  يوم��ا،   15 حاجي��ات 
اأق��ل من  فالكمي��ة ت�صتهل��ك يف 
36 �صاع��ة عل��ى اأق�ص��ى تقدير، 

كم��ا اأن طبيع��ة الفريو�ص بح�صب 
املتحدث، جتع��ل املري�ص ي�صتهلك 

االأوك�صجني كثريا.
 وع��ن توزي��ع االأوك�صج��ني، بنينّ 
املتح��دث باأن ال��وزارة االأوىل هي 
التي كانت ت�رصف عل��ى العملية، 
ليتم الي��وم اإن�صاء اأقط��اب جهوية 
للت��زود باالأوك�صجني، حيث اأن 14 
والية �رصقية تابعة للقطب اجلهوي 
بجيج��ل اأين مت اإن�صاء خلية لتوزيع 
ما يت��م اإنتاجه مبجمع��ي �صكيكدة 
وبالرة وحتدي��د الكميات املوجهة 

لكل والية يوميا.
و يبق��ى احل��ل الوحي��د بح�ص��ب 
مع��دل  تراج��ع  ه��و  امل�ص��وؤول، 
اإنت��اج  وم�صاعف��ة  االإ�صاب��ات 
االأوك�صج��ني للتحكم يف الو�صع. 
االإ�صاب��ات  اأرق��ام  وبخ�صو���ص 
اأ�ص��اف  بالوالي��ة،  بالفريو���ص 
املتحدث باأنها عرفت تراجعا خالل 
ال��� 48 �صاع��ة االأخ��رية، اأين كان 
ي�صج��ل م��ا ب��ني 40 اإىل 45 حالة 

موؤكدة عن طريق حتليل »بي �صي 
اآر« يوميا.

 وع��ن و�صعي��ة م�صلحة مر�صى 
مب�صت�صف��ى  كورون��ا  فريو���ص 
اإغالقه��ا  مت  الت��ي  م�صكيان��ة، 
ب�ص��كل موؤقت نتيج��ة لعدم توفر 
االأوك�صج��ني، اأكد مدي��ر ال�صحة 
باأن امل�صلح��ة �صتعود للفتح خالل 
االأي��ام القادمة يف ح��ال مت �صبط 
معدل توزيع االأوك�صجني، م�صيفا 
باأن مر�صى املدينة واملدن املجاورة 
له��ا، يت��م التكف��ل به��م ب�ص��كل 
امل�صت�صفي��ات على  بباق��ي  عادي 
غرار بقية املر�ص��ى. ويف ما تعلق 
بالتلقي��ح اأكد مدي��ر ال�صحة باأنها 
ت�صري بوت��رية م�صجع��ة، واأ�صاف 
باأن القطاع يح�صي تلقي 51417 
مواطنا من �ص��كان الوالية للقاح، 
مبع��دل 4 اآالف عملي��ة يوميا، بعد 
اأن كان��ت خ��الل االأي��ام املا�صي��ة 
 200 اإىل   100 ب��ني  حم�ص��ورة 

عملية يف اليوم.

 واأ�ص��اف املتح��دث ب��اأن عمليات 
التلقيح تتم ع��ر 34 مركزا اأن�صئ 
له��ذا الغر���ص، بينه��ا 15 مركزا 
متنق��ال يج��وب جمي��ع �ص��وارع 
واأحياء بلدي��ات الوالية، ومت جتنيد 
الطاق��م الطبي للقط��اع اإىل جانب 
اأطب��اء جامعة العرب��ي بن مهيدي 
واحلماي��ة  اجلامعي��ة  واخلدم��ات 
املدنية. وذكر مدير ال�صحة باأنه مت 
تلقي اأزيد من 80 األف جرعة لقاح، 
و�صيت��م تزوي��د م�صاحل��ه بح�صة 
ثانية يف ال�صاعات القليلة القادمة. 
وب��نينّ مدير ال�صحة ب��اأن م�صاحله 
�رصع��ت بالتن�صيق م��ع ال�صلطات 
الوالئي��ة يف اإج��راءات القتن��اء 4 
لتن�صيبها  لالأوك�صج��ني  مولدات 
م�صت�صفي��ات  م�صت��وى  عل��ى 
د الذي  الوالية، م�صريا اإىل اأن املورنّ
�صيقتنيه��ا و�صع مدة 20 يوما اإىل 

�صهر كاأق�صى تقدير جللبها.
   �أحمد ذيب

فيما حرر �لأمن ع�صر�ت �ملخالفات لعدم �حرت�م �إجر�ء�ت �لوقاية

فتح �ملركز �لثقايف �لإ�سالمي لتلقيح �ملو�طنني ب�سطيف
عرفت والية �صطيف يوم اأم�ص، فتح 
ف�ص��اءات جديدة لتلقي��ح املواطنني 
�صد فريو�ص كورون��ا، فيما ت�صتمر 
م��ن  بع��دد  االأوك�صج��ني  ن��درة 
امل�صالح اال�صت�صفائية، بينما ذكرت 
م�صالح االأمن اأنها حررت ع�رصات 
املخالف��ات يف حق جت��ار ومواطنني 
متهاون��ني يف االلت��زام باالإجراءات 

الوقائية.
اأطب��اء  اأم���ص،  �صبيح��ة  ونظ��م 
عوام��ري«  »ال�صعي��د  م�صت�صف��ى 
ببلدية بوقاعة �صمال والية �صطيف، 
وقف��ة احتجاجي��ة ب�صب��ب ا�صتمرار 
م�صكل��ة نفاد م��ادة االأك�صجني، مع 
تواف��د املر�صى ب�ص��كل يومي، كما 
طالب��وا بتدعي��م خمتل��ف امل�صالح 
بطاق��م ب���رصي جدي��د، خا�صة بعد 
ا�صتفادة ع�رصين موظف��ا من اأطباء 
وممر�ص��ني من عطلة مر�صية، عقب 
تاأك��د اإ�صابته��م موؤخ��را بفريو���ص 

كورونا.
فاإنه��ا  امل�صت�صف��ى  اإدارة  وح�ص��ب 
م�صتم��رة  ات�ص��االت  يف  تتواج��د 
م��ع اجلهات الو�صي��ة، بهدف توفري 
الكمية املطلوبة من مادة االأك�صجني 
االأ�صا�صي��ة، يف انتظار ال�رصوع يف 
عملي��ة تركيب املول��د مبا�رصة بعد 

االنتهاء من العمليات الت�صامنية.
وع��ن النق���ص امل�صج��ل يف ع��دد 
االأطب��اء واملمر�صني، قال��ت االإدارة 
اإن جميع م�صت�صفيات الوالية تعاين 
حاليا من نف�ص امل�صكلة، نظرا للعدد 
الكبري من االإ�صاب��ات امل�صجلة يف 
االأيام املا�صي��ة يف �صفوف “اجلي�ص 
االأبي���ص”، داعي��ة يف نف�ص الوقت 
اإىل ���رصورة التعام��ل اجلي��د م��ع 
الو�صع الراهن، خا�صة مع املعطيات 
االأخ��رية التي ت�صري اإىل تقل�ص عدد 
االإ�صاب��ات بداي��ة م��ن االأ�صب��وع 

اجلاري.
التط��ورات  اآخ��ر  وبخ�صو���ص 
امل�صجل��ة يف امل�صت�صف��ى اجلامع��ي 
“�صعادن��ة عب��د الن��ور” بعا�صم��ة 
الوالي��ة، فق��د اأك��دت االإدارة توفر 
م��ادة االأك�صج��ني الطب��ي ب�صورة 
طبيعية، بعد ا�صتفادة امل�صت�صفى من 
كميات مقبولة منه��ا يف ال�صاعات 
املا�صية، مرجع��ة الوفيات امل�صجلة 
مب�صاعف��ات  املر�ص��ى  تاأث��ر  اإىل 
اأغلبيته��م  الفريو���ص، خا�ص��ة واأن 
يعان��ون �صابقا م��ن اأمرا�ص مزمنة. 
�صطي��ف  م�صت�صفي��ات  وتنتظ��ر 
انط��الق جمم��ع ه��رادة ل�صناع��ة 
احلدي��د وال�صلب، بداية م��ن اليوم، 
يف تعبئة قارورات االأك�صجني، بعد 
جن��اح التجارب االأولي��ة يف حمطة 

التوليد.
م��ن جهة اأخ��رى، اأعِلن ع��ن افتتاح 
الكث��ري م��ن الف�ص��اءات اجلدي��دة 
للتلقي��ح �صد كورون��ا، ومنها �صتة 
ببلدية عني وملان فتحت اأم�ص، ومتت 
العملية على م�صت��وى م�صاجد اأبي 
بك��ر ال�صديق بح��ي 583 م�صكنا، 
علي بن اأبي طالب بحي �رص�صورة، 

مالك ب��ن نبي بو�ص��ط املدينة، اأبي 
داود بحي بعرية، الب�صري االإبراهيمي 
بح��ي 616 م�صكنا واأخ��ريا م�صجد 

البدر بو�صط املدينة.
ويف مدينة العلمة وافقت ال�صلطات 
املعني��ة على فتح العي��ادات الطبية 
اخلا�ص��ة اأبوابها لتلقي��ح املواطنني. 
وعل��ى م�صت��وى عا�صم��ة الوالية 
اأعلن��ت ال�صلط��ات املحلية عن فتح 
ف�ص��اء جدي��د له��ذا الغر���ص وهو 
املرك��ز الثق��ايف االإ�صالم��ي بح��ي 
تبينت، وهو الهي��كل ال�صخم الذي 
مل يت��م ا�صتغالله من��ذ تد�صينه قبل 
�صنوات، قب��ل اأن يتعر�ص لالإهمال 
وحت��ى التخري��ب يف البع���ص من 

اأجزائه.
اإىل  الوالي��ة  �صلط��ات  و�صارع��ت 
تهيئة املرفق واإعادة االعتبار له، قبل 
االإعالن ع��ن افتتاحه كمركز تلقيح 
جدي��د، مع دع��وة املواطنني التقرب 
نحوه من اأجل احل�صول على اجلرعة 

االأوىل من لقاح “�صينوفاك«.
ويف �صياق منف�صل، اأكدت مديرية 
االأمن الوالئ��ي اأن م�صاحلها حررت 
الع���رصات م��ن املخالف��ات يف حق 

التج��ار واملواطن��ني املتهاون��ني يف 
الوقائي��ة،  باالإج��راءات  االلت��زام 
موؤك��دة اأنه��ا اتخذت ق��رارات اآنية 
بغلق بع���ص الف�ص��اءات التجارية 
بع��د التاأكد بع��دم تقي��د اأ�صحابها 

مبختلف التوجيهات.
واأ�صاف��ت م�صال��ح االأم��ن اأنها لن 
تتوق��ف عن املراقبة اليومية، خا�صة 
ال�صعبية  االأ�ص��واق  م�صت��وى  على 
املئ��ات م��ن  الت��ي تع��رف تواف��د 

املواطنني ب�صورة يومية.
�أحمد خليل

�أمن ولية �لطارف

حترير 478 خمالفة لعدم �حرت�م �لتباعد 
بالف�ساء�ت �لتجارية

اأفات م�صالح اأمن والية الطارف، 
يف بي��ان له��ا اأم�ص، اأن��ه مت خالل 
جانف��ي   1 م��ن   املمت��دة  الف��رتة 
غاي��ة  واإىل  اجل��اري  الع��ام  م��ن 
�صه��ر جويلية املن���رصم، ت�صجيل 
جمموعة م��ن التدخ��الت و منها 
حتري��ر خمالف��ات تتعل��ق مبجابهة 

فريو�ص كورونا.
ومت حتري��ر 478 خمالف��ة متعلق��ة 
اجل�ص��دي  التباع��د  اح��رتام  بع��د 
التجارية،  والف�ص��اءات  باملحالت 
اإ�صهار  379 خمالفة متعلق��ة بعد 
اللوائح و االإعالنات على واجهات 
املحالت التجارية و االأماكن التي 
املواطن��ني بخ�صو�ص   ت�صتقط��ب 
الكمام��ات  ارت��داء  ���رصورة 
والتباع��د، اإ�صافة اإىل 478 تخ�ص 
عدم و�ص��ع االأقنعة الواقية، زيادة 
عل��ى رفع 46 خمالف��ة الأ�صحاب 

النق��ل اجلماعي باحلاف��الت و 57 
بالن�صب��ة ل�صائقي �صيارات االأجرة 
ب�صب��ب عدم اح��رتام الروتوكول 

ال�صحي.
واأ�ص��اف البيان، اأن��ه مت خالل هذه 
الف��رتة  القي��ام باأزيد م��ن 3 اآالف 
التجار  لفائ��دة  عملي��ة حت�صي�صية 
التجاري��ة   املح��الت  اأ�صح��اب  و 
والناقل��ني وم�صتعمل��ي الطري��ق، 
كم��ا مت تعقي��م وتطه��ري االأحي��اء 
العمومي��ة  واملراف��ق  وال�ص��وارع 
واخلا�ص��ة، ع��الوة عل��ى القيام ب� 
5 اآالف عملي��ة حت�صي�صي��ة لفائدة 
املواطن��ني على م�صت��وى خمتلف 
االأماك��ن و ال�صاح��ات وال�صوارع 
باملوؤ�ص�ص��ات  وك��ذا  واالأحي��اء، 

الرتبوية و امل�صاجد و غريها.
ومت توزي��ع املطويات والكمامات، 
توخ��ي  اإىل  املواطن��ني  دع��وة  و 

بتطبيق  وااللت��زام  واحلذر  احليطة 
وال�صحي��ة  الوقائي��ة  التداب��ري 
للح��د من انت�ص��ار الوب��اء، ناهيك 
عن و�ص��ع ت�صكي��الت اأمنية من 
اأج��ل التنفي��ذ ال�صارم لق��رارات 
ال�صباحة  مبن��ع  املحلية  ال�صلط��ات 
بال�صواط��ئ والتجمع��ات باملواقع 
ال�صياحي��ة  وال�صاح��ات العمومية  
لتف�ص��ي  ب��وؤرا  ت�ص��كل  والت��ي 
بعملي��ات  القي��ام  م��ع  اجلائح��ة، 
امل�صموح��ة  لل�صواط��ئ  مداهم��ة 
املخالف��ني،  وال�صخري��ة ملالحق��ة 
وك��ذا التكثي��ف م��ن الدوري��ات 
مبراف��ق الت�صلية والرتفي��ه لتوعية 
العائ��الت وامل�صطاف��ني بالتقي��د 
باإجراءات الوقاية ، خا�صة التباعد 

وارتداء الكمامات.
نوري.ح

ب�صبب نق�ص يف مادة �خل�صب بور�صتها 

بلدية عنابة تو�جه �سعوبات يف 
توفري �سناديق دفن �سحايا كورونا

ك�ص��ف، اأم�ص، رئي���ص بلدية عنابة 
ب��اأن م�صاحل��ه  الطاه��ر مرابط��ي، 
تع��اين م��ن نق�ص كب��ري يف توفري 
توابيت دفن املوتى ب�صبب االرتفاع 
الكبري يف ع��دد الوفي��ات الناجمة 
ع��ن فريو���ص كورون��ا، اإىل جانب 
الوفي��ات االأخ��رى التي حت��ول اإىل 
امل�صت�صفيات اجلامعية، حيث يرتاوح 
الطل��ب اليومي ح�صب��ه،  بني 10 و 

15 �صندوقا..
ات�ص��ال  يف  مرابط��ي  واأو�ص��ح 
بالن���رص، باأن م�صال��ح بلدية عنابة 
متل��ك ور�ص��ة لت�صني��ع ال�صناديق 
املخ�ص�ص��ة للدف��ن، حي��ث يتطوع 
عم��ال البلدي��ة هذه االأي��ام للتكفل 
بتغطي��ة الطلبات املتزاي��دة عليها، 
جمان��ا، لكنه��ا مل تع��د تتحكم يف 
الع��دد املتزاي��د ب�صبب نق���ص مادة 
ال�ص��وق،  يف  وغالئه��ا  اخل�ص��ب 
باالإ�صافة اإىل عجز يف اليد العاملة، 
اإذ يعتمد ن�صاط الور�صة على اإعانة 
الوالية واملح�صن��ني ولي�ص ميزانية 
اإىل  مرابط��ي  واأ�ص��ار  البلدي��ة.  
تدخ��ل وايل عنابة الإعان��ة البلدية 
بغالف مايل ل�رصاء اخل�صب، غري اأن 
ن�صاط الور�صة يحتاج لدعم م�صتمر 
لتوف��ري طلب��ات اأه��ايل املتوف��ني، 
الوالي��ات  م��ن  القادم��ني  خا�ص��ة 
املجاورة والذين ال يجدون �صناديق 
لنقلهم، كما اأن خ�صو�صية فريو�ص 
ال�صندوق  تقت�صي و�صع  كورونا، 
حت��ت ال��رتاب وع��دم ا�صتخدام��ه 
م��رة اأخ��رى.  و وجه رئي���ص بلدية 
عنابة ن��داء اإىل النا�صطني يف جمال 
�صناع��ة  يف  للم�صاع��دة  النج��ارة 
�صناديق الدف��ن، كما دعا العائالت 
مي�ص��ورة احلال اإىل �رصاء ال�صناديق 
على عاتقها وف�صح املجال للقادمني 
وحم��دودي  الوالي��ة  خ��ارج  م��ن 
االمكاني��ات لال�صتف��ادة م��ن تلك 

الت��ي ت�صنع على م�صت��وى ور�صة 
البلدي��ة.  ويف �صي��اق مت�صل، اأفاد 
الطاه��ر مرابط��ي باأن بلدي��ة عنابة 
اأ�صبح��ت تعاين م��ن م�صكل كبري 
يف دفن املوت��ى ب�صبب ت�صبع جميع 
املقاب��ر خا�ص��ة مق��رة بوقنطا���ص 
التي ت�صتقب��ل يوميا ع��ددا معترا 
م��ن الوفيات، ما ا�صتدع��ى اللجوء 
اإىل دفن امل�صابني بفريو�ص كورونا 

مبقرة �صيدي �صامل.
وم��ن اأج��ل ح��ل امل�صكل��ة، اأ�صاف 
"املري" اأنه تق��رر باقرتاح من الوايل 
جمال الذين برميي، البحث عن وعاء 
عق��اري كب��ري لدفن املوت��ى، حيث 
وقع االختيار على منطقة بوخمرية 
بح��ي �صي��دي �ص��امل التاب��ع اإداريا 
لبلدية البوين، لتكون مقرة ما بني 
البلديات ميكن جلمي��ع اأهايل املوتى 

على م�صتوى الوالية الدفن فيها. 
ويف ه��ذا ال�ص��اأن مت تنظي��م خرجة 
رفق��ة  الوالي��ة  ل��وايل  ميداني��ة 
امل�صال��ح التقنية والبلديات املعنية، 
انطلق��ت  حي��ث  املوق��ع،  ملعاين��ة 
الدرا�ص��ة باعتبار اأن االأر�صية لي�ص 
ذات طاب��ع فالحي، لل���رصوع قريبا 
يف االإجن��از وفق خمط��ط مدرو�ص 
وت�صيري ع�رصي، حيث تزود املقرة 
بنقل  تتكف��ل  اإ�صع��اف  ب�صي��ارات 
اجلثام��ني، مع توفري م�صلى وغريها 

من املرافق.
من جه��ة اأخرى، اأك��د رئي�ص بلدية 
عناب��ة انف��راج اأزمة رف��ع القمامة 
بو�ص��ط مدينة عناب��ة، بعودة عمال 
النظافة والكن�ص للعمل، اأول اأم�ص، 
بعد اإيجاد اأر�صية اتفاق معهم حول 
واجتماعية، معترا  مهني��ة  مطالب 
توقيت اال�رصاب غ��ري منا�صب يف 
ظل اجلائح��ة ما ي�صتدع��ي تكاتف 
املدين��ة  لتك��ون  اجلمي��ع،   جه��ود 
و املحيط نظيفني.           ح�سين دريدح      
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حكم باحلجر
حكم��ت حمكمة عني اأزال حال ف�شلها يف ق�شايا �ش�ؤون الأ�رسة علنيا 

ح�ش�ريا ويف اأول درجة
يف ال�شكل: قب�ل اإعادة ال�شري يف الدع�ى بعد اإجراء اخلربة

يف امل��ش���ع: اإفراغ احلك��م ال�شادر ع��ن ق�شم �ش���ؤون الأ�رسة لدى 
حمكم��ة احل��ال بتاري��خ 14-10-2018 حتت رقم فهر���س 18-1163 
وامل�شادق��ة على تقرير اخل��ربة املنجز من قبل اخلبري عل�اين حممد ملني 
امل�دع لدى اأمانة �شبط املحكمة بتاريخ 20-01-2019 حتت رقم 15 
- 19 والق�ش��اء باحلجر على املرج��ع �شدها "لطر�س ن�ال" امل�ل�دة يف 
23-06-1988 ببلدية عني احلج��ر ابنة اخلمي�شي ومدا�شي العارم مع 
تعي��ني والدتها املرجعة "مدا�شي العارم" مقدما عليها لرعايتها والقيام 
ب�ش�ؤونها الإداري��ة واملالية اىل حني زوال �شبب احلجر عليها، مع الأمر 
بن���رس منط�ق هذا احلكم يف اإحدى اجلرائ��د الي�مية لالإعالم وكذا اأمر 
�شابط احلال��ة املدنية لبلدية عني احلجر بالتاأ�ش��ري باحلجر على �شهادة 
مي��الد املحج���ر علهي��ا "لطر�س ن���ال" وحتميل املرجع��ة امل�شاريف 

الق�شائية مبا فيها م�شاريف اخلربة.
ب��ذا �شدر ه��ذا احلكم واأف�شح ب��ه جهارا اأم��ام املالأ باجلل�ش��ة العلنية 
املنعق��دة بالتاريخ املذك�ر اأعاله ول�شحته اأم�شينا اأ�شله نحن الرئي�س 

واأمني ال�شبط.
الرئي�س)ة(                     
             اأمني ال�شبط

�جلمهورية �جلز�ئرية �لدميقر�طية �ل�شعبية
والية �شكيكدة

د�ئرة �لقل
بلدية �ل�شر�يع

م�شلحة �لتعمري و�الأ�شغال
مكتب �لتعمري و�لبناء

رقم 2021/1116

اإعالن باإعداد �شهادة حيازة
طبقا للمر�ش�م التنفيذي رقم 254/91 امل�ؤرخ يف: 1991/07/27 املت�شمن اإعداد 

�شهادة احليازة وت�شليمها.
فاإن ال�شيد/ غنجي� علي بن اأحمد

امل�ل�د يف: 1964/01/16 باأ اأولد مرابط
ال�شاكن ب�:  بلدية قن�اع

قد قدم ملفا لبلدية ال�رسايع مدعيا امتالكه لعقار طالبا اإثبات هذه امللكية بتحرير 
�شهادة احليازة للعقار التايل:

العق��ار عب��ارة ع��ن قطعة اأر�س �شاغ��رة  بامل��كان امل�شمى/ طب��ة ب�ال�رسا�رس - 
ب�عالهم -  بلدية ال�رسايع

م�شاحتها الإجمالية: 135.56م2
يحدها من:

من ال�شمال : طريق غري مهياأ
من اجلن�ب: باقي القطعة 3192

من ال�رسق: قطعة اأر�شية تابعة لل�شيد غنجي� حممد
من الغرب: فائ�س القطعة 3192.

فعل��ى اأي �شخ���س لديه اعرتا�س على �شه��ادة احليازة اأن يقدم طلب��ا كتابيا اإىل 
ال�شي��د/ رئي�س املجل�س ال�شعب��ي البلدي خالل مدة �شهرين ابتداء من تاريخ ن�رس 

العالن يف جريدة وطنية.
رئي�س املجل�س ال�شعبي البلدي
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�سليم بوفندا�سة
ال يتحّور !

يعي��ُد  املوُت الذي يق��ّدم نف�سه بوجه 
�س��ارٍم ه��ذه الأي��ام، تعري��َف احلياِة 
راكمه��ا  الت��ي  املفاهي��م  يف  والّطع��ن 
الإن�ساُن منذ خ���صّ نف�سه باإدارة هذا 
الكوك��ب ال�سغ��ر بثقة مدّب��ر �سوؤون 
املكان واملت�س��ّرف الوحيد. فنكت�سُف، 
مثاًل، اأّن احل�س��ارة الإن�سانّية  مهّددٌة، 
لأ�سب��اب ت�سع��ُب الإحاطة به��ا، لأّنها 
مرتبط��ٌة مبجرى حي��اة كائنات غر 
مرئّي��ة ُت�ساركن��ا الف�ساء وق��د ت�سكُن 
اأج�ساَدن��ا م��ن دون ا�ست�سارتن��ا اأو نيل 

ر�سانا.
ومثلما اأثرت اأوبئٌة �سابقة يف الهند�سة 
ه��ذا  ف��اإّن  والجتم��اع،  والعم��ران 
الوب��اء، �سيجّرد الإن�س��ّي من غروره و 
ق��د اأثبت له اأّن الطبيعة قد تخّبئ له 
مفاجاآت واأّن العلم الذي جعله يعتقد 
باأّنه مو�سٌك عل��ى النت�سار على املوت 
بع��د اأن جن��ح يف ا�ستن�س��اخ اخلالي��ا، 
يق��ُف عاجزاً اأم��ام غمو���ص الطبيعة 
واأ�سراره��ا وكائناته��ا الت��ي ق��د تعيد 
الإن�س��ان اإىل احلياة البدائّي��ة، اإذا مل 

تكن تهّدد وجوده اأ�ساًل. 
ل �س��يء �سيبقى على حال��ه بعد هذه 
العا�سف��ة ال�س��وداء، �سُيع��اد النظر يف 
جم��رى احلياة، م��ّرة اأخ��رى، �سيتغّر 
العي���ص،  من��ط  �سيتغ��ّر  العم��ران، 
�سنتخلى عن ثواب��ت وم�سلّمات ونعيُد 
تعري��ف الّلذة والأمل، �سنزداد عزلة ، 
�ستظهر فل�سفة جديدة بعد العا�سفة 

ويظهر فنٌّ جديد، �سيتغّر الذوق.
 وح��ده ج�س��ع الإن�س��ان �سيظ��ّل على 
اإىل  �سهّيت��ه  �ستظ��ّل  مثلم��ا  حال��ه، 
مفتوح��ًة،  وال�سيط��رة  ال�ستح��واذ 
لأّنه مل يتعّل��م من العوا�سف ال�سابقة 
كي��ف يقت�س��م اأ�سب��اب احلي��اة بع��دٍل 
م��ع جران��ه يف البي��ت املُوؤّق��ت الذي 
ق��د يغم��ره امل��اء بع��د قلي��ٍل، وهكذا  
اأ�سب��ح م�س��دراً للم��وت �س��واء بالقتل 
املبا�سر لإخوته اأو باإنتاج اأ�سباب املوت 

ب�سخاٍء.
م��ن  الوح�سّي��ة  فرو���ص  وانتق��ل 
اجلماع��ات البدائّي��ة اإىل اجلماع��ات 
امل��دن  اإىل  الأدغ��ال  م��ن  احلديث��ة، 
وم��ن القبائ��ل اإىل ال��دّول والكيانات، 
وهك��ذا ظه��ر ال�ستعم��ار وال�سيط��رة 
اجليوبوليتي��ك  و  والديبلوما�سي��ة 
وال�سرتاتيجي��ات، اأي تل��ك املراودات 
الت��ي ت�سبق الإجه��از عل��ى ال�سحّية، 
يف حم��اكاة للمطاردات الت��ي يقوم بها 
اإخوتنا يف الربية، فا�ستمّرت احلروب 
وال�ستح��واذ  ال�سيط��رة  اأ�س��كال  وكّل 
التي امت��دت اإىل احلاجات ال�سرورّية 

للحياة.
اأج��ل، تتح��ّور الفرو�س��ات القاتل��ة، 
تزداد ق��ّوة وت�سع��ف، تتغ��ّر طبائع 
تتغ��ّر  ا�ستئنا�س��ه،  بع��د  احلي��وان 
الطبيع��ة نف�سه��ا م��ع الزم��ن، وحدها 
الطبائ��ع البدائية لالإن�سان تظل على 

حالها حتى »يفنى ويفنيها« !
 

قّصة لوحة مل تكتمل
يف الذكرى الأوىل لرحيل الفنان عمار عاللو�ص
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هل تسّببت التكنولوجيا في عولمة السرقات العلمية ؟

ال�ساعر ر�سا ديداين للن�سر 

رسالة الشعر لم تتغّير والنقد ال يضطلع بدوره
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رسالة الشعر لم تتغيـر 
عر، و ما �ّلذي يمكن �أن ُي�صيفه لحياة �ل�صاعر و �لّنا�س، وما �ّلذي يمكن �أن يق�له �أو ُي�ؤ�ص�صه �أو ُي�ؤ�ص�س له. كما يتحدث عن �لنقد، �ّلذي يرى �أّنه لم يعد حالة �صحية في �لإبد�ع  ّ يتحدث �ل�صاعر ر�صا ديد�ني، في هذ� �لح��ر عن �ل�صِ

بتاأخره، لذ� على �لمبدع �أن يجتهد في �ِلنت�صار،  بحًثا عن �لقارئ �ليقظ �لم�صتلذ. و �أ�صاف في ذ�ت �ل�صياق، �أّنه ل يبحث على �لناقد ُمنطلًقا من �أّن �لناقد ه� �ّلذي يق�م بهذ� �لدور. كما يتحدث عن دي��نه "غرفة �لآن"، بِاعتباره 
عر منذ منت�صف  ّ عري، مف�صال في �لحديث عن غرفته و �أناه و �أو�نه، وعن �ل�صياقات و �لمناخات �لتي �أينعت منها وفيها ن�ص��س "غرفة �لآن".لالإ�صارة، ر�صا ديد�ني من م��ليد 1965، يكتب �ل�صِ ّ تجربة مهمة في م�صاره �ل�صِ

�لثمانينات من �لقرن �لما�صي، �صدرت له مجم�عات �صعرية من بينها "هيبة �لهام�س" �صنة 2002، عن من�ص�ر�ت �تحاد �لُكّتاب �لجز�ئريين، و"غرفة �لآن"، "رفاهية" عن من�ص�ر�ت "د�ر �لعرب" للن�صر و�لت�زيع بم�صر. 

لم نتخلص بعد من 
المشهدية و الرؤية 
القبلية لكّل األشياء 

عرية، � ّ . �لن�صــر: من بــن �إ�صد�ر�تــك �ل�صِ
ملــاذ� غرفــة �لآن  "غرفــة �لآن"،  جمم�عــة 

حتديد�ً؟
� ر�ض��ا دي��داين: "غرف��ة الآن" ن�ضو�ص فر�ضت 
نف�ضه��ا علّي دون اأن ُيخام��رين �ضوؤال )ملاذا( هكذا 
فر�ضت غوايتها، واقتحمت عل��ّي عمارة املخيال، 
عرية، اأو رّبا كانت  رّب��ا كانت ُتالم�ص كياناتي ال�ِضّ
تتل�ض�ص لتقرتب من توتراتي اإزاء امل�ضهد اأو اإزاء 
العامل اّلذي ُيهدد م�ضار الإقناع، اأو م�ضار فل�ضفتي 

يف احلياة.
ق��د اأجي��ب �رصاح��ًة واأق��ول "غرف��ة الآن" جاءت 
ا ُتعاين الأنا  حامل��ة ِبَا اأحلم، جاءت ُمعربة فع��اًل عمَّ
اجلماعية من �ضي��ق وغربة يف عامل ِازداد ِات�ضاًعا، 
و انفتاًح��ا، بينما نحن يف العامل الثالث مل نتخل�ص 
بعد من امل�ضهدية، و الروؤي��ة القبلية لكّل الأ�ضياء 
التي ُننجزه��ا اأو التي حّتى ناأم��ل يف ِاجنازها. رّبا 
"غرفة الآن" ِبَا حتمله من روؤية قد تومئ اإىل اأ�ضياء 
مثلما اأنا اأت�ض��ور اأو اأراء، اأنا دوًم��ا اأقول، ال�ضاعر 
�ضوت ال��ّروح، اأو �ضوت الفل�ضفة، الغائبة عندنا. 
اأخ��راً مل يع��د الوق��ت يف �ضاحلنا، اللعب��ة ِانتهت 
فكرًي��ا. اأّما نح��ن مازلنا يف قاع الع��امل ن�ضتلذ، ِبَا 

مل ُننجز بعد.
 
. "غرفــة �لآن" كاأّنهــا حتتفــي باللحظــة �

�ملُتعّددة/�ملُمتــدة  �للحظــة  �لآنيــة/ل 
و�ملتمددة يف �صياقات �لزمن؟

ع��ر اأن يحتف��ي دوًما باللحظ��ة الآنية  � غرب��ة ال�ِضّ
رغب��ًة يف التموقع، و رغبًة يف حت�ض�ص الوقت، هو 
حلظة القب�ص على متلم��ل الفكرة اأبنو�ص الن�ص و 
�ضل��وى املكتوب، هل اأفكر ك��ي اأكتب؟ هل اأكتب 
كي اأفك��ر؟ اللحظة يف تلهفها –حلظة ت�ضغر اأمام 
اليقظ��ة– كّل هذا يجعلني اأفك��ر، يجعلني اأمتاهى 
م��ع اللحظة ك��ي تك��ون املُتع��ّدد واملخل�ضة يف 
الوقت نف�ضه ل�ضي��اق زمني ما، اأذكر املوت يومي 
يف حلظت��ه و�رصمدي يف كونه كملخ�ص لتجارب 
الإن�ضانية. ل تخدعني الزمنية بالقدر الكايف كي 
عرية كثراً ما تنحاز، املوت هي اللحظة  اأق��ول ال�ِضّ

املتعّددة.
. �أي�صــا كاأّن لــالآن غرفــة حًقــا و �أمكنــة �

و�أر�ئــك. هذ� مــا يالحظــه �لد�خل/�لقارئ 
للمجم�عة؟

� كاأّنه��ا مثاًل )غرف��ة الآن( اأنا اأت�ض��ّور الآن غرفة 
الأنا تتداخل يف يقظتها وتتوارى حّتى تبلغ ياأ�ضها 
الواقع��ي وت��ربم عقدها م��ع الوقت م��ع اأنهارها 
عرية  و�ض�ضاعته��ا يف بلوغ املغل��ق../ رغ��وة ال�ِضّ
املُمتحنة بفل�ضفتها../ عندها تكتمل الروؤية لت�ضاأل 
عري��ة )الق��ارئ( مِلَا اأنت يق��ظ اإىل هذا  ال��ّروح ال�ضِّ
احل��د؟ وتتاآمر مع امل�ضهد. وتبل��غ خيانات الآن يف 
)نرفزته��ا( هذيان ال�ضاعر يف تل�ض�ضه على قلقه.. 
ثّم��ة �ضوؤال يختب��ئ دوًما خلف اجل��دار ثّمة �ضوؤال 
يختلي ليتمظهر ُغرفا وكيانا، اأنا ل اأت�ضوره، اأنا ل 
عر هل  اأتخيله، اأنا ل اأراه اأنا املاكث فيه.. �ضوؤال ال�ِضّ
بّلغت؟ هل متاديُت يف اإنقاذ اليقظة واأكتب، الكتابة 

اأفق الن�ص. اأّما اأنا ذاٌت ثانية. القارئ قد يرى؟

الكتابة هي التي تعمق 
روح االختالف

. يف �ملجم�عة �أي�صــا م�ج�د�ت وكين�نات �
وحيــ��ت ُمتز�حمــة ومت��زيــة �أحياًنا، ويف 
�أكثـرهــا ُت�صــكل �لرمــزي و�ملعنــ�ي بدرجة 
�أكرب من �ملادي، هل لأّن �لرمزي �أكثـر تاأثري�ً 
و�أكثـر نفــ�ذ�ً؟ �أم لأّن �لروحي �أكثـر روحية 

و�أكثـر نب�صية؟
� ل��ن اأخت��ار ول اأنح��از، الكتابة اِلنحي��از املُطلق 
هي التي ُتعم��ق روح اِلختالف، واِلختالف روح 
البق��اء. حينما اأكت��ب يختارين الوق��ت. وُيحرين 
البيا���ص. وتعدمني الفك��رة. ه��ذه الثالثية الأهم 
عن��دي يف اأن�ض��اق الكتابة ُنبل العط��اء.. هل هي 
روح الإن�ضات، غواية الكتابة الأوىل؟ اأنا ل اأذهب 
للرمزي ول هو يف الواق��ع اأكرث تاأثراً، ول اأمتاهى 
مع الروح��ي لأجنذب.. الكتاب��ة الزاحفة هي روح 
الت�ض��ُكل والوفي��ة للتملك، احلقيق��ة حينما اأكتب 
عري اإن �ضح هذا  يتملكن��ي نوٌع من التفك��ر ال�ِضّ
اٌل للكتاب��ة، هي التي  املُ�ضطل��ح نقدًي��ا لذا اأن��ا ميَّ
ت�ضعن��ي يف طريقها وتنقذين من بهاء الواقع هي 
الت��ي ترمين��ي اإىل املُطلق والإن�ض��ات واِلحتماء 
�ضالة التحّرر م��ن اِلمتالك. يف املجموعة الكثر 
م��ن الروح��ي، والقليل من الرم��زي. هل ق�ضدت 
ذلك؟ هل ِانكتب الن�ص بهذا ال�ضكل؟ اأنا مل اأق�ضد 
كّل ذلك، الكتابة هي الت��ي �ضكلت الرمزي وهي 
الت��ي �ضكلت الروح��ي ومنحت للكتاب��ة فر�ضة 
امل�ضه��د والبق��اء والتل�ض�ص على ُنب��ل البيا�ص، 
عرية من غرور  البيا���ص فر�ضية ميكن اأن تنقذ ال�ِضّ

الأُذن.

الوعي شرط الكتابة مهما 
كان الجنس األدبي

. هــل يت�صكل ن�صك يف �ل�عــي �أكثـر �أم يف �
�حللم؟

� الوع��ي �رصط الكتابة مهم��ا كان اجلن�ص الأدبي، 
الوع��ي باللحظة، حلظة الكتابة الأدبية تلزم املبدع 
اأن ينخرط يف لعبة الوعي، وعي اإبداعي غارق يف 
اأن�ص احللم. الكتاب��ة الأدبية يف النهاية �ضادرة من 
عقل وقيمة اإن�ضانية واأق�ضد هنا مثاًل حينما يتمثل 
ال�ضاع��ر حلظ��ة اإبداعية م���ا علي��ه اأن يتذكر واأن 
يتموق��ع واأن يتماه��ى، اأن ُيج�ضد واأن يحلم كذلك 
ليخلق ج�ضد الكتاب��ة اّلذي يف حلظة الكتابة يولد 
من ���رٍص م�ا اأو من تخيل اأو م��ن تاأفف اأو ِانخراٍط 
تام يف يقظة م�ا ت��وؤمل لتلب�ص �ضوء البيا�ص. ثّمة 
مالذ الكتابة –توظيف- لذلك اأقول �رصط الكتابة 
الوعي. كم��ا �رصط احللم الإن�ض��ات.. يف الكتابة 
عرية كّل م��ا ُيربك احلوا�ص قابل للقب�ص على  ال�ِضّ

لُب�ص الن�ص.
. ما هــي �ملناخات �لتــي �أينعت يف ن�ص��س �

�لآن"؟ "غرفة 
عري��ة، تقا�ضمُت عدة  � اأعتق��د يف املجموع��ة ال�ِضّ
ف�ض��اءات �ضكلت اللحم��ة الأ�ضا�ضية للن�ضو�ص 
التي خلقت عالق��ات لُتوؤ�ض�ص مناخ��ات متقاربة 
عّمقت الروؤي��ة التي اأرى اأّنها حتفر م��ا اأرمي اإليه 
ولأَُع��رِب عّم��ا اأذه��ب اإلي��ه.. يف الن�ضو���ص التي 
ت�ضل��ط تواترت عل��ى الآخر اأت��ت خماطبة قلقة، 
والن�ضو�ص الت��ي تنطلق من الداخل جاءت هادئة 
حتم��ل كومة من الأ�ضئلة وخيارات الأنا القلقة. ل 
اأظن اأّنن��ي اأ�ضتطيع الإجابة ب�ضكل فني ملا تذهبني 

اإليه. اأترك ذلك للقارئ والناقد. 

الشعر يبقى ملتصًقا بالذات 
و بالعصر و باللحظة وال 

يمكن أن يكون خارج األنا
. يف ن�ص��صــك �جلديــدة �أي�صــا مــا ُي�ؤكــد �

عر يخ�س �لأنــا �أكثـر من �لآخر؟ هل  ّ باأّن �ل�صِ
عر �حلد�ثي �صديق لالأنا بِامتياز؟ ّ �ل�صِ

عر على  � ِفعل احلداثة هو ِفعل الأنا، يف الفن وال�ضِّ
عر ِارتهان بكّل اأفاقه وف�ضاءاته  �ضبيل الق�ضد، ال�ضِّ
واأ�ضكال��ه.. بِاعتب��اره اأ�ضا���ص فن يرتق��ي بالذات 
ال�ضاع��رة اإىل اأ�ضمى املعاين والفيو�ضات، كما هو 
اأرق��ى فن ُيعرب عن الأنا وب�ضكٍل حم�ص. اأردُت اأن 
اأق��ول، يف النقد املُعا�رص، وبعد ث��ورة التفكيكية. 
عر يبقى ُملت�ضًقا بالذات وبالع�رص  اأك��دت اأّن ال�ِضّ
وباللحظة.. اأن��ا ل اأ�ضتطيع اأن اأكت��ب ِانطالًقا من 
اخل��ارج، اأنا الداخ��ل املُعرب عن اخل��ارج عن العامل، 
عر ِفعاًل ل ميكن اأن  ع��ن الذات.. ومنه اأقول اأّن ال�ِضّ

يكون خارج الأنا، مثل ال�ضمكة خارج البحر.

لم يعد النقد حالة صحية 
في اإلبداع 

. هــل �أن�صفــك �لنقــد، هل تهتــم به وهل �
يعنيك يف حمطات ول يعنيك يف �أخرى؟

� مل يع��د النق��د حالة �ضحي��ة يف الإب��داع بتاأخره 
لذا عل��ى املبدع اأن يجته��د يف اِلنت�ضار بحًثا عن 
القارئ اليق��ظ امل�ضتلذ ومنه اللعب على اجلمالية، 
من اأج��ل �ضط��وة التموقع يف امل�ضه��د الإبداعي، 
الواق��ع اأنا ل اأبحث على الناق��د ُمنطلًقا باأّن الناقد 
هو اّلذي ي��دور بهذا الدور وعن الن�ص املُتميز يف 
م�ضهدن��ا الإبداعي مل ن��زل مل نرتقي اإىل م�ضتوى 
احلكم عل��ى مدى ِانت�ض��ار املبدع اأو ح��دود النقد 
وفعالياته، املهم يف ه��ذا امل�ضد هناك اأ�ضماء مثابرة 
تعمل ب�ضمت وبج��د اأهمها: )نا�رص يو�ضف، اأحمد 
بوعالم دلباين، يو�ض��ف وغلي�ضي..( هذا احل�ضور 
بحد ذاته يحثني على الكتاب��ة واحلفر. واأنا �ضعيد 
يف جيلي، هناك اأ�ضم��اء �ضعرية وتكتب النقد كما 
اأّن هناك اأ�ضماء جامعي��ة جتتهد نقدًيا لإثارة اأ�ضئلة 

نقدية جادة.

الشعر كفن لعبة تخلصنا 
من يبوس الحياة

�أن ُي�صيفــه يف � عــر  ّ �ّلــذي ميكــن لل�صِ . مــا 
حيــاة �ل�صاعــر و�لّنا�س، يعني علــى �مل�صت�ي 

�ل�صخ�صي و�جلمعي؟
ع��ر كف��ن لعب��ة ُتخل�ضنا من يبو���ص احلياة  � ال�ِضّ
فاأعتقد اأن احلي��اة كمطلق مفهوم ف�ضفا�ص وا�ضع 
مرتب��ط باِلجتماع��ي وال�ضيا�ض��ي واِلقت�ضادي، 

عر خفته، ال�ضورة هن��ا تكتمل بالروؤية  ثق��ل وال�ِضّ
عرية  بالقراءة وباحلالة التي اأكون عليها اأنا. الأنا ال�ِضّ
عر هو  الت��ي متلك رمزية احلياة، ومنه اأق��ول اأّن ال�ِضّ
اّلذي ُي�ضيف للحياة �رّص لعبتها وحيويتها وغنجها 
واألفته��ا، الأُمم املتح�رصة ُتقّيم هذا املعطى فقد�ضية 
ع��ر كفن، كقد�ضية الِعل��م. اأن ننفر من اجلمال،  ال�ِضّ
وننف��ر م��ن الّل��ذة اأو ُنار�ضه��ا بوح�ضي��ة وبعنف 
عر، حّت��ى نرى احلياة  فكي��ف نرى اجلم��ال يف ال�ِضّ
اأ�ض��اًل. اأجم��ل ما يكون في��ه الإن�ض��ان وهو حالة 
اِل�ضتهداف، هذا ما يح��دث معي حينما اأح�ض�ضت 
عر قيمة معنوية وجمالية، واأحزنني يف اآن  باأّن لل�ِضّ

واح��د، لأّن اجلمال، واملعنى ه��و املُطلق املُ�ضتهدف 
وب�ض��ورة قاتلة يف هذه الب��الد التي تعي بعد هذا 

املُطلق اجلمايل لالإن�ضان والكون.
عــر �أن يق�له �أو � ّ . �أي�صــا ما �ّلــذي ميكن لل�صِ

ُي�ؤ�ص�صه �أو ُي�ؤ�ص�س له؟
ع��ر باملعنى املُطلق بعيداً عن جمالياته �ضلطة  � ال�ِضّ
ق��ادرة اأن ُتغر الذهنيات الت��ي تكل�ضت و�ضارت 
عاجزة عن تقدمي نف�ضها كم��ا يجب، اأّننا اأمام عامل 
يت�ض��ارع نحو اجلمال، والدقة واِلخت�ضار، عامل ل 
عر  يرح��م البليد، اأعتقد علينا اأن نفه��م ر�ضالة ال�ِضّ

الت��ي مل تتغر منذ الع���رص اجلاهلي اإىل الآن فهي 
كلم��ة تخت���رص �ضع��ور وكلم��ة ُتوق��ف حروب، 
وكلمة ُتغر الظنون وكلمة ُتغري، فعلينا اأن نفهم 
ع��ر، لذا فه��و ُيوؤ�ض�ص عندم��ا نحرتمه،  ك��ون ال�ِضّ

وعندما ُنوؤ�ض�ص له الأر�ص املنا�ضبة للبقاء.
ن.ل

الشاعر رضا ديداني للنصر 

حـاورته/نـّوارة لـحـر�ش
عمي عمار...ملاذا مل تكمل الّلوحة؟

 
 بمعطفك �لأ�ص�د تقُف ُبعيد خط��ٍت من محّل �لميز�بي "ي�ب"، و �أبعد من جّنتك �لملّ�نة �لتي تخفيها 

�صها ن�ٌر. في قبٍ�، ب�صارع "عبد �لحميد كرو�س" ل ت�صلها �صم�ٌس لكّنها ت�صيء ول� لم يم�صِ

ذاك القبو اجلّنة، ل جدران له اإل الّلوحات ونافذة زجاجية 
تطلٌّ عل��ى ج�رص �ضي��دي را�ضد وج�رص �ضي��دي م�ضيد، 
جّنتك الت��ي تخت�رص ن�ضف ق��رٍن من الإب��داع، الألواُن 
تغم��ر امل��كان، اأما الهوام���ص والأر���ص والّرفوف فتلك 
حكاي��ة اأخرى، �ضّور يف كّل م��كاٍن، كمن يبعرُث ذاكرته 
حتى يتاأّكد من جناتها من همجّية الوقت وي�ضتطيع عّدها 
اإذا اأراد، ق�ضا�ض��اُت ورٍق وجرائد ذكرت��ك اأو تذّكرتك، 
بع�ُص التكرميات من روؤ�ضاء دول:  بورقيبة، ال�ضاذيل بن 
جديد، احل�ض��ن الثاين، معمر الق��ذايف، و...و...و، و�ضّور 
لتماثيل من�ضوبة يف روما، هامبورغ، وعوا�ضم اأوروبّية 
كثرة، ثم ل يلبث زائرك حتى تخنقه بقولك : "اأترى كل 
هذا؟ ه��ذا ل ي�ضاوي ع�رص ما اأنتج��ُت، والباقي تقا�ضمته 
الرّي��اح وبعرثته يف كّل م��كان" تقولها بلكن��ٍة جيجلّيٍة 

معّتقة.

ّثاًل بارعًا نعم لقد كنَت ممُ

يف 2012 �ضهوا و�ضعت �ضورتك يف اجلريدة، وبدل من 
اأن يكتب حتتها "فّنان ت�ضكيلي" كتب "ُمّثل"، وملا ف�ضلت 
فحات، قلُت  يف اإقناع��ك اأّنه خطاأ تقني من مرّك��ب ال�ضّ
لك "نعم اأنت مّثل، اأنت متّثل لنا احلياة بالّري�ضِة والألوان".

مل نلت��ق بعده��ا اإل �ضنة 2014، حني كّن��ا جنهّز لإطالق 
�ضا  الع��دد الأّول للملحق الثقايف "ج�ض��ور"، كان خم�ضّ
ملال��ك ح��داد، فكنت �ضعي��داً  كطف��ٍل حملت ل��ه لعبته 
لة لعبُة الّذكريات التي  لة، نعم اإّنها لعبت��ك املف�ضّ املف�ضّ
كن��َت حتفظها عن ظه��ر قل��ب، كاأّنها حدث��ت بالأم�ص، 
متا  فحّدثتن��ي عنه وعنك، وعن لقاءاتكم��ا، وكيف ح�رصّ
�ضويا للمهرجان الثق��ايف الإفريقي باجلزائر �ضنة 1969، 
وكي��ف كنت تفت���ص �ضلة مهمالت��ه بحثًا ع��ن كتابات 
جدي��دة األقى بها هناك، وكيف كن��ت حتمله اإىل بيته بعد 

منت�ضف الليل حني تُخونه قدماه.
بعدها ب�ضهرين وحتديداً �ضهر اأوت، زرناك يف امل�ضت�ضفى 
اجلامع��ي احلكيم اب��ن بادي�ص، كنت اأجري��ت عملية على 
غط، واأنت طريح البيا�ص  اأذنك، وعانيت من ارتفاع ال�ضّ
كان قلب��ك على احلجارة التي كان��ت تقتلع بوح�ضّية من 
على م�ضاع��د واأدراج الكدية، كن��ت اأر�ضلت �رصختك 
يومه��ا: " اأوقفوا اإبادة التاريخ"، كن��ت حزينا اأي�ضا اأن ل 
اأحد من م�ضوؤويل الثقافة زارك اأو قّدم دعما معنويا لك.

يف عي��د مي��الدك ال�ضاد���ص وال�ضبع��ني )76(، اخرتنا اأن 
نحتف��ي بك ه��ذه املّرة اأن��ت، يف العدد التا�ض��ع من ذات 
امللحق، كّن��ا نزورك اأربعتن��ا اإىل متحفك، اأن��ا وال�ضاعر 
�ضوقي ريغي، والروائّية وافية بن م�ضعود وال�ضاعرة رقية 
لعوير، كنت اأ�ضبقهم كل يوم اأو اأنت ت�ضبقني فتمّر على 
مكت��ب اجلريدة بحي ال�ضتق��الل بالكدية وت�ضطحبني 
يف طريقك، تعد يل فنجان قهوة الن�ضكافيه ثم ل ينتهي 
احلدي��ث اإل وقد اأظلمت �ضم��اء ق�ضنطينة فيكون املركز 
الثق��ايف حمم��د العي��د اآل خليف��ة نقطة افرتاقن��ا فتتجه 
جن��وب املدين��ة واأجتُه �رصقه��ا، ف�ضمعت من��ك ق�ض�ضًا 
كث��رة، �ضولتك وجولتك يف بقاِع الأر�ص، ل زاد لك 
اإّل الألوان، تذكُر: اأمني الزاوي، مالك حداد، كاتب يا�ضني، 
وديع ال�ض��ايف، لطفي بو�ضناق، وكث��رون كثرون، ثم 
تاأخذين بحن��ني اإىل منطقة "العاتق��ة"، وق�ض�ص الفحم 
والّطني، وت�ضلق الأ�ضجار، ولوحة القراآن التي كانت تنام 
بجانب��ك، و�رصقة الورد من فيال يف طريق عودتك حافيا 
اإىل بيتك من كت��اب القرية، وتواأمك خديجة التي كانت 
الوحيدة التي بقيت ل��ك من عائلتك، ثم تقول: "من دون 

طفولتي ل ميكن حتليل ومعرفة عمار عاللو�ص".
عند انط��الق احلدث العربي بق�ضنطينة �ضنة 2015، 

مت تاأ�ضي���ص اجلري��دة ن�ض��ف ال�ضهري��ة "املدين��ة نيوز"، 
فكّلف��ُت برئا�ض��ة حتريرها يف �ضّقها العرب��ي، وكنَت ّمن 
يح��ّررون يف �ضّقها الفرن�ضّي، اأذكر جّيدا تلك الليلة التي 
غادرنا مقّر اجلري��دة باملركز الدويّل لالإع��الم بالق�ضبة، 
�ضاألتن��ي عن الأم��ور املادّية فاأخربت��ك اأن و�ضعّيتي متّت 
ت�ضوّيتها يف الأ�ضبوع الأّول من التحاقي بدائرة الإعالم، 
اأما اأنت فق�ض�ضَت علي نكتة: "اأخ�ضى يا اأمني اأن يحدث 
يل مث��ل ذاك ال�ض��اب الذي كّلفته خالت��ه الرعي بغنمها، 
كان يقول خالتي لن تاأكل عرقي، وكانت تقول ابن اأختي 
لن يخدمن��ي بقابل" �ضحكُت وقلُت لك اأّن الّنا�ص هنا ل 
يعرف��ون عم��ار عاللو�ص ول تاريخ��ه، ول اأّنه من طينة 
اإ�ضياخم وكمال ن��زار، واأّنك يف منظورهم جمّرد �ضخ�ص 
كالبقّي��ة، قلُت لك اأيّن لو كنت مكانك ويف هذا ال�ضّن ملا 
اأتيُت له��ذا املكان، لكّنه اجتهادك وحّبك للفّن الت�ضكيلي 
وكل ما يحاط به، توّقفت اجلريدة �ضهر مار�ص ووا�ضلَت 
الكتاب��ة اإىل غاية اأواخ��ر �ضهر ج��وان، وانتهت عا�ضمة 

الثقاف��ة العربي��ة واأن��ت مل تقب���ص من دائ��رة املعار�ص 
اأجرت��ك واأج��رة الفنان��ني الذي��ن دعوتهم ملعر���ص الفن 
الت�ضكيلي باملركز الثقايف حمم��د العيد اخلليفة، وانتهى 
احلال باكرتائك لعرب��ة حتمل لوحات املدعّوين اإىل خارج 

املعر�ص.
�ضاأكّرر ال�ض��وؤال مرة اأخرى: "عمي عم��ار ملاذا مل تكمل 

اللوحة؟" 
انته��ت عا�ضمة الثقافة العربية و�رصنا �ضديقني مقربني 
اأك��رث، وكن��َت اقرتح��َت ر�ض��م بورتري��ه يل، قّدمُت لك 
�ض��ورًة م��ن اأر�ضيفي، وكّنا وّزعن��ا العمل عرب جل�ضات 
اأح���رص فيها كل م��ّرة اإىل مر�ضمك لأتاب��ع عملك على 
الّلوحة م��ن جهة، ومن جهة اأخرى لت�رصق بع�ص املالمح 
عن قرب ، وح��دث اأن �ضادفت اآخر اجلل�ضات يوم جمعة، 
مل اأح�رص، ات�ضلت بي �ضاعة مغرب، لكّنني اأخربتك اأّنني 
من دون �ضيارة وببلدية اخل��روب وو�ضائل النقل يف هذا 
الوق��ت �ضبه منعدمة، كنَت م�رصاً على احل�ضور، لكّنني 
مل اأح���رص واأعلم يقينا اأّن��ك غ�ضبت من تاأّخري، ات�ضلت 
بي يف اليوم املوايل وقلت يل اأّن الّلوحة جاهزة، ح�رصُت 
لكّنه��ا مل تك��ن جاهزة، اأخربتك بذل��ك لكنك اخت�رصت 
غ�ضب��ك عن اإخ��اليف املوعد بقول��ك : " ل اإنه��ا جاهزة 
هكذا...ميكن��ك اأخذها". ويبقى �ض��وؤايل معلقا يف انتظار 

اإجابتك "عمي عمار...ملاذا مل ُتكمل اللوحة؟"
كن��ت قلت يل يف يوم من الأي��ام، اأن تون�ص اأعطتك كل 
�ض��يء واأن تون���ص كان��ت كرمية مع��ك با في��ه الكفاية، 
واأنت ال��ذي غادرتها بعد اأن اأ�ضبح املوت خبز اجلزائريني 
اليومي، وحتديدا �ضنة 1991، ومل تغادرها ب�ضفة لي�ضت 
نهائّي��ة بعد اأن �ضافر نف�ص املوت و�ضار قهوة التون�ضيني 

بعد حادثة البوعزيزي 2011.
احت�ضنتك تون�ص ل�ع�رصي��ن عاما، كّونَت فيها �ضداقات 
كث��رة، و���رصت تون�ضي��ا بالف��ّن والإب��داع، بل �رصت 
حافة عرب بوابة  وجها ثقافي��ا تون�ضيا، ووجلت ع��امل ال�ضّ
"”La presse، ع��رب عمود اأ�ضبوعي، وبقيت بعد الربيع 
العرب��ي، ق��دم هنا وق��دم هن��اك، فتذكُر بحن��ني لقاءاتك 
وجل�ضات��ك و�ضمرك، لطفي بو�ضن��اق، وحممد طر�ضونة 
وجمال ال�ضليعي، زبر تركي، وحممد �ضحيلي، وغرهم 

من الذين �ضاركوك كل هذه ال�ضنني.
يف �ضي��ف 2016 كن��ت اختفي��َت فج��اأًة، وب��اءت كل 
حم��اولت الت�ضال ب��ك بالف�ض��ل، لأن رقم��ي هاتفك 
مغلق��ان، ومل يك��ن يل اإل الجت��اه ملنزل��ك للبحث عنك 
يف العم��ارة املقابلة مل�ضجد الأمر عب��د القادر، فاأخربين 
اأ�ضغ��ر اأبنائك اأّنك يف رحلة عالج بتون�ص، ولديك اأي�ضا 

ما ي�ضغلك عن العودة.
الرحل��ة ب��دت وكاأنه��ا �ضتط��ول، وكاأّنك �ضع��رَت اأّنها 
�ضتكون اآخر رحلة لك، وكاأّن اليقني اأخربك اأن تطيل املُّدة 
اأك��رث لتجمع ما ميكن جمع��ه وتكن�ص ما ميكن كن�ضه من 

ذكريات للمّرة الأخرة.
التقي��ت بك بع��د عامني تقريب��ًا وحتديدا �ضه��ر جويلية 
2018، ق��رب مقهى امل���رصح ب�ضارع احلبي��ب بورقيبة، 
وقب��ل �ضاعات من انطالق اأم�ضيت��ي ال�ضعرية باملدر�ضة 

ال�ضليمانية.
قلت يل تون�ص لي�ضت تون���ص التي عرفتها قبل ع�رصين 
عام��ا، تون�ص مل تع��د تعرفني، ومل تع��د ترحب بي مثل 
قب��ل، وحدثتني عن ديونك الكثرة هناك، وكيف تركوك 
تدف��ع وحدك ثمن اإيجار البيت، وك��ذا التح�ضر ملعر�ص 
دويل هناك من جيبك ومن مالك اخلا�ص، وكيف اأّن اأغلب 
الأ�ضح��اب تفرقوا من حولك، وكنت ت�ضع��ر اأّنه مل يعد 

مرغوبا فيك.
قلت لك: "عم��ي عمار يكفي اإىل هذا احلّد، ارجع لبالدك 
و اأولدك، ل ق��در الله ومت هنا ل��ن يعلم بك اأحد" وبعد 
�ضاع��ة اأو اأك��رث من حماول��ة اإقناعك �ضم��ت وقلت يل 

�ضاأفّكر وافرتقنا.
بعد ب�ضع��ة اأ�ضهر جمعتن��ا ق�ضنطينة جم��ّدداً، اأخربتني 
اأّن��ك اأخذت بكالم��ي، واأّنه ل عودة لتون���ص مّرة اأخرى، 
لأّن احلي��اة هناك اأ�ضبحت مرهقة م��ع تغّر احلال والّنا�ص 
والأح��وال وتراك��م الديون، واأّن��ك �ضتتف��ّرغ هنا لثالثة 
اأم��ور، نافذة الفنان��ني بحطة كركري �ضابق��ا، وحماولة 
اإعادة لوحاتك واأغرا�ضك م��ن تون�ص، وا�ضتعادة اأموالك 
الت��ي مت الّن�ض��ب عليها يف �رصاكة حم��ل النجارة والتي 
جت��اوزت 500 ملي��ون �ضنتيم، رغ��م اأن حالتك ال�ضحّية 

اأ�ضبحت متدهورة جدا.

هنا كان آخر لقائنا...عمي عمار 
وداعا

اأكتوبر 2019، كنت اقرتحت ا�ضمك لتكرميك يف الطبعة 
احلادي��ة ع�رصة م��ن املهرج��ان الثقايف لل�ّضع��ر الن�ضوي، 
قلُت يف جل�ضة التح�ض��ر والرتتيب اأن حالة عمي عمار 
ال�ضحي��ة متدهورة، وق��د يغادرنا يف اأي حلظ��ة، فاتفقنا 
على معر�ص لك وعل��ى تكرمي يليق بك، وافقت اأنت يف 
البداي��ة ثم ات�ضلت بي قب��ل اأيام قليلة من احلدث، زرتك 
يف مر�ضمك، وقدمت يل اعتذارك عن امل�ضاركة، حاولت 
لك��ن ف�ضلت، وعّلل��ت ذلك بكون م�ض��وؤويل الثقافة يف 
املدينة مل يبذلوا اأّي جهد ل�ضتعادة اإرثك املرمّي بتون�ص، 
بع��د اأن قّررت األ تع��ود اإىل هناك جم��ددا، فكان �ضارع 

بلوزداد اآخر مكان التقينا فيه.
يف 2020 جاءن��ا املوُت و�ضار يط��رق اأبوابنا كّل �ضباح 
وم�ضاء، فلم نعد ننتبه لغياب اأحٍد، فالغّياب اأ�ضبح روتينا 
يومي��ًا، ات�ضلت بك م��ّرة لأطمئن علي��ك، فاأخربتني اأن 
حالتك متدهورة واأنك بحاج��ة لإجراء عملّيٍة جراحّيٍة، ثم 

ات�ضلت بك مرة اأخرى لكّنك مل ترد.
بعد تزاي��د اأخبار املوت يف كل م��كان، اأغلقُت �ضفحتي 
على موق��ع التوا�ض��ل فانقطعُت عن الع��امل وانقطعْت 

اأخباُر الأ�ضحاب والأحباب عّني.
يف 17 اأوت 2020 دخل��ت حمّل �ضديقي وكانت جريدة 
"الن�رص"مو�ضوعة على ال��رّف هناك ، وكان على ي�ضار 
ال�ضفحة الأوىل خرب وفات��ك، قلُت يا الله تويف بالأم�ص 
دمة  قب��ل اأن اأ�ضتعي��د بع���ص وعيي املفق��ود م��ن ال�ضّ
واأكت�ض��ف اأن عدد اجلريدة يع��ود ل�ضهر جويلية، ات�ضلت 
ببع�ص الأ�ضدقاء امل�ضرتكني بنا لأحزن واأ�ضاركهم حزين 
ول��و متاأخ��راً، واأ�ضتعيد �رصي��ط ذكريات��ك وحواراتك، 
ويخنقني �ضوؤايل الأبدي: "عم��ي عمار ... ملاذا مل ُتكمل 

الّلوحة؟"

الأمين حجاج

ُمُدن ِبَلْ�ن �لَهاِم�س

قراءة يف رواية "زنقة الطليان" للكاتب بومدين بلكبري

ه��ي ُمدن تزّينت باملركز واحتفلت ب��ه عنواًنا لها فزحف 
عليه��ا الهام�ص واأف�ض��د عليها فرحة وفرج��ة اِلحتفال. 
ق��د تتلون املُ��دن باألوان �ضّت��ى وي�ضبح اأحده��ا من اأهم 
خ�ضائ�ضه��ا وكذلك كان الأمر م��ع الهام�ص اّلذي بات 
لونه��ا املُمّي��ز. ذلك م��ا ي�ض��دق وينطبق عل��ى "زنقة 
الطلي��ان"، رواي��ة تنبع م��ن الواق��ع وتقتف��ي جزئياته 
وكلياته، رواية واقعها فاق اخليال وامتزج هذا الأخر به 
ليكون جزءا ل يتجزاأ منه، لأّنه ل مُيثل واقًعا واحدا حلالة 
مدينة بعينها بل يتجاوزها ليكون نوذًجا للُمدن الأخرى. 
لذا فمدينة الرواية املذكورة ل تخ�ص ما حاولت الرواية 
تقدمي��ه للق��ارئ نوذًجا �رصيًح��ا ملدينة فق��دت هوّيتها 
اأو ت��كاد لت�ضب��ح تنميًط��ا ُمب�ضًطا ملُدن اأخ��رى تت�ضابه 
اأعرا�ضها وتتكرر اأحداثه��ا وتتنا�ضخ �ضخو�ضها بكثر 

من الدقة والتماثل.
ِا�ض��م "زنق��ة الطلي��ان"، عن��وان يتك��رر يف اأك��رث من 
مدينة، ل ي��دل بال�رصورة على اأّن �ض��كان احلي ُهم من 
اإيطالي��ا حّتى واإن كانوا رّبا يف البداية كذلك وقد ي�ضم 
جن�ضيات متو�ضطي��ة اأخرى مالطية وبرتغالية واإ�ضبانية 
واأخرى لكن ما تع��ارف عليه الل�ضان يبقى متداوًل واإن 

مل يعد الطليان من قاطني احلي.
يف رواية "زنقة الطلي��ان"، و�ضٌف اأنيق لزوايا احلارة اأو الزنقة ودقائقها عند 
احلرك��ة ويف ال�ضكون، يف بداية ال�ضب��اح اأو عند الغروب، بكثر من ال�رصد 
املُمت��ع تاأ���رص زنقة الطليان قارئه��ا، بلهفة و�ضهية تطل��ب املزيد من معرفة 
يومّيات دلل، جن��اة اأو ناجي الرجلة، نونو لرتي�ض��ت، جالل اجلورنالي�ضت، 
ر�ضيد العفريت والآخرين، لكّل منهم دوٌر يف احلياة واإن كان ثانوًيا، هام�ضًيا، 
ا من م�ضاعر  عل��ى احلافة. حياة غارقة يف الروتني القات��ل اّلذي ل يخلو اأي�ضً
اإن�ضاني��ة )املحب��ة والكراهية( متناق�ضة ل تف�ضح ع��ن حقيقتها اإّل مع نهاية 
الرواية لنكت�ضف ماأ�ضاة اإن�ضانية يجد القارئ نف�ضه رّبا جُمرباً على التعاطف 
م��ع �ضخ�ضياتها، بُحكم الُظل��م والف�ضاد اّلذي اأف�ضد اأح��الم �ضاكنة احلي. اإذ 
يتناوب الف�ضاد واجلهل على واأد كّل ُحلم باعث لأمل عودة زمن جميل �ضاع 

اإىل الأبد مع ع�ضابة خنقت احلياة يف املدينة ب�ضدها اأبواب احلرية.
زنقة الطليان، رواية تعُج بحقائق الإن�ضان املغلوب على اأمره يف زمن اجل�ضع 
والف�ض��اد، اإن�ضان فقد الرجاء يف خال�ضه اجلماع��ي ناهيك عن الفردي. وهي 
بالأح��رى رواية تلونت بل��ون الهام�ص اّلذي نغ�ص عل��ى املركز بهجته لأّن 
الهام���ص ِانتف�ص �ض��ّد ِانتفاء الوعود وتاآكل خطابات لغ��ة اخل�ضب. فالواقع 
ُينبئ بتقل�ص م�ضاحة املركز ومتّدد وتو�ضع رقعة الهام�ص واأُفقه الغالب لتغدو 
ُج��لَّ الأحياء مناطق ظ��ل وجيوب مقاومة. رواية زنق��ة الطليان هي �رصخة 
ون��داء ُيرفع لل�ضلطات عن اأحياء ب��دن بل عن ُمدن باأكملها باتت يف غياهب 
الن�ضي��ان و�ضيبتلعه��ا الهام�ص اإن مل يتم تداركها لأّنه��ا مل تعد �ضاحلة حّتى 
كمراقد، الآف��ات اِلجتماعية واجلرمية واملخدرات حتا�رصها واإمكانية العي�ص 
املُ�ض��رتك بني �ضاكنتها تتال�ضى تدريجًيا كّل ي��وم. رواية ت�ضلح نوذًجا ملُدن 
كث��رة اأ�ضحت على هذه الو�ضعية املُوؤملة، تزداد فيها رقعة التهمي�ص والفقر 
والبطالة، يجتُث فيها الفرد من ذاكرة حيه لُرمى باأحياء جديدة ل ي�ضعر فيها 
باِلنتم��اء فيزداد غربًة وتيًها. "زنقة الطلي��ان" حكاية اأتقَن �رصدها وحبكتها 

الكات��ب بومدي��ن بلكبر على ل�ض��ان امراأة، ج�ض��دت مدينة اأثق��ل كاهلها 
الهام���ص وجثم عل��ى �ضدرها وزادته��ا كورونا ِاختناقا. ترغ��ب الرواية يف 
نق��ل ِاعرتاف املدينة بهواج�ضها واآلمها ولكّنه��ا ل ت�ضتطيع قول كّل �ضيء 

ت�ضويًقا رّبا لعمٍل قادم. 
على ل�ضان بطلة الرواية نقراأ: "كلما كنُت اأقطع �ضارًعا اأو اأعرب جادة اأو اأقف 
اأم��ام بناية اأ�ضرتجع بع�ص اأنفا�ضي، اأقف وحي��دة يف مواجهة هذا امل�ضهد، ل 
رفيق يل �ضوى دقات قلب��ي املرجتفة وقرقرة اأح�ضائي. جل�ضُت على الأر�ص 
مرمي��ة يف ال�ضارع اأقلب ال�ض��ور يف ذهني، ت�ضتمر املتاه��ة ذاتها ال�ضبيهة 
بالهلو�ض��ات. عقلي ل ي�ضتطي��ع ِاحتمال الفراغ املُطلق اّل��ذي �ضل يوميات 
املدينة، وال�ضمت املطبق، وال�ضكون اّلذي ظهر فجاأًة حيث كان كّل �ضيء يف 
الأّيام املا�ضية حًيا وُمفعًما بالن�ضاط. بقيُت م�ضدوهة فاغرة الفاه، ِا�ضرتجعُت 
كّل اأف��الم و�ضيناريوهات الرعب التي �ضبق و�ضاهدتها، يف حني اأّن من�ضوب 
الرعب اّلذي ولده يف داخلي هذا الفراغ الرهيب، والهلع اّلذي بثه يف نف�ضي 
جتاوز كّل خيال. من ا�ضتطاع اإطفاء وهج املدينة وحتريرها من روادها باإخالء 
�ضوارعه��ا وتكني�ص �ضكانه��ا بهذا ال�ضكل املف��زع؟ كاأّن اجلميع حمبو�ضون 
يف �ضج��ن كبر والزمن تعطل اأو ُيرجح اأّن��ه يف حالة �ضلل كامل! كّل �ضيء 
ا وغ��ر قابل للت�ضديق ولالإدراك يف الوقت عينه. هل  اأ�ضبح بعيداً وغام�ضً
هناك من قام بحو تفا�ضيل ويومّيات املدينة املعتادة؟ اأو هناك قّوة غر مرئية 
عطل��ت احلركة عل��ى الأر�ص؟ ل ميكنن��ي معرفة اأو فهم ه��ذه الأ�ضياء التي 
اأراها باأم عيني ماثلة اأمامي، اأو ل اأراها. وهنا بالذات يكمن ال�ضعور بالعجز 
اّلذي اأح�ص به الآن بينما اأنظر اإىل ال�ضوارع اخلاوية، اأ�ضعر اأي�ضا باأّن وجودي 
يتاأرجح، بينما املجهول وعدم الأمان يرتب�ضان بي. اأ�ضعر اأّن نهاري قد ِانتهى 
م��ن �ضدة الذعر. ن�ضيت جوعي، ل اأجد الطاق��ة والقدرة على اِل�ضتمرار يف 

التفكر".

 د- محّمد جديدي
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التكنولوجيا تعولم السرقات العلمية
تطفو ظاهرة �ل�سرقات �لعلمّية بني فرتة و�أخرى على �مل�سهد �لأكادميي، وُت�سكل �حلدث �ّلذي يتم تناوله من خمتلف �جلو�نب، خا�سًة مع تز�يد �آفة �ل�سطو على �جلهود �لبحثية 

دون ر�دع علمي �أو �أخالقي. �ليوم نت�ساءل عن دور �لتكنولوجيا يف �لظاهرة. و�أي دور ميكن �أن تلعبه �أكثـر؟، وهل �ساهمت )�لتكنولوجيا( يف ردع ظاهرة �ل�سرقات �لعلمية و�لأدبية 
�أو �حلد منها؟ �أم على �لعك�س �ساهمت و�ساهم معها �لتطور �لتكنولوجي يف ت�سهيل ُمار�ستها بفعل �سهولة �لولوج �إىل �مل�سادر �لرقمية �ملخزنة لهذه �لبيانات �مل�سروقة، و��ستفحالها من 

جهة وتز�يد حدتها وتعاظمها ما جعل �لتطاول على جهود �لآخرين من بحوث ودر��سات ور�سائل تخرج وُكتب وحّتى مقالت، عر�سًة لاِلنتحال و�ل�سرقة. �أي�سا هل حًقا باإمكان بر�مج 
ومو�قع �لك�سف عن �ل�سرقات �لعلمية و�لأدبية، مكافحة وتطويق هذه �لظاهرة؟

حول هذ� �ل�ساأن »�لتكنولوجيا و�ل�سرقات �لعلمية«. كان ملف هذ� �لعدد من »كر��س �لثقافة«، مع جمموعة من �لأ�ساتذة و�لدكاترة �لأكادمييني �لذين تناولو� �لظاهرة كٌل من ز�ويته 
وح�سب وجهات نظر خمتلفة لكّنها تلتقي يف ذ�ت �ملعطى و�ل�سياق.

اإ�ستطالع/ نــّوارة حلــر�ش

 
التكنولوجيا ساهمت في تفشي السرقات وفي  

تطويقها ببرامج الكشف 
ثل ظاه��رة ال�رسق��ة العلمية والفكري��ة والأدبية  تمُ
�ؤرًقا للجه��ات واللجان املمُكلف��ة بتقييم  هاج�ًس��ا ممُ
ونقد واإج��ازة الإنتاج والإب��داع يف هذه املجالت، 
وتت�يجه باجل�ائ��ز وبال�سه��ادات والرتقيات التي 
ين��ال معه��ا التقدي��ر املعن���ي وامل��ادي، وه��� ما 
يمُ�سكل دافًعا ق�ًيا يمُ�ؤجج الطم�ح كما اجل�سع  لدى 
البع���ض، واّلذي ل يجد ما يثني��ه اأو يحده في�سعى 
فيه �ساحبه بكّل طري��ق وو�سيلة، ل�سيما اإذا وجد 
ثغ��رات للتهرب من قب�س��ة الرقابة والإفالت من 
عق�بات القان�ن، اإذ ينتهزها معفًيا نف�سه من م�سقة 
بذل املجه���د، والت�سرب على ال�ق��ت وحّتى تكبد 
تكاليف املال، ليعزو اإليه عمل وكتابة واإبداع غريه.

ولي�س��ت ظاهرة ال�رسق��ة العلمي��ة والأدبية حكراً 
عل��ى جمتمع بعين��ه اأو دولة بالتحدي��د، رغم اأّنها 
منك��رة �سنيعة ل تقبله��ا اأي منظ�مة للقيم، فهي 
�سط� على جه�د الغري وغل لثمار كدهم بِانتهازية 
وبال �سمري دين��ي اأو اأخالقي، لكن الفارق بني 

الأمُمم ت�سنعه فّعالّي��ة وقّ�ة الق�انني واأجهزة الرقابة 
��رم وتمُعاقب هذا الفع��ل وحتمي يف ال�قت  الت��ي تمُ
نف�س��ه حق���ق امللكية الفكري��ة لأ�سحابه��ا، فقد 
راجت الأخب��ار مثاًل �سنة 2013 عن �سحب جامعة 
»دو�سلدورف« الأملانية �سهادة الدكت�راه من وزيرة 
التعلي��م »اأنيت��ه �ساف��ان« بعد التحّقق م��ن ن�سخها 
وانتحاله��ا لأجزاء م��ن الأطروحة، كم��ا اأمُثري اجلدل 
��دًدا يف �سنة 2020 ح�ل عم��ل بنف�ض الدرجة  جممُ
ل�زيرة الأ���رسة »فرنت�سي�سكا غيفي« بعد خ�س�ع 

راجعة من ِقبل جامعة برلني احلرة. اأطروحتها للممُ
وق��د كان التط��ّ�ر الهائل لتكن�ل�جي��ا املعل�مات 
واِلت�س��الت وخا�س��ًة ِانت�س��ار الإنرتن��ت خالل 
العقدين الأخريين �سالًحا ذا حدين بالن�سبة لظاهرة 
ال�رسق��ة العلمي��ة، فمن ناحي��ة �سهل ه��ذا التطّ�ر 
ال��س���ل واِلط��الع وحتمي��ل البح���ث العلمية 
وغريه��ا م��ن الِكتاب��ات واملن�س���رات م��ن خالل 
امل�اقع الإلكرتونية، واملمُنجزة عرب العامل وبلغاته، ما 

جعل ال�سارق يف ح��ٍل من الرتحال والبحث املط�ل 
والن�س��خ والكتابة، فاإذا كان على اأحدهم من قبل اأن 
يمُ�سافر ويج�ب املكتبات ليجد عماًل يف تخ�س�سه 
وجمال بحثه، فالتكن�ل�جيا قد اأعفته الي�م من كّل 
تعّددة بكب�سة زر، لكن  ذلك لت�سع اأمامه خيارات ممُ
وم��ن ناحية اأخرى فاإّن ف�س��اء ال�سبكة العنكب�تية 
نفتح اأمامه وفقط، فلجان التقييم هي الأخرى  غري ممُ
باإمكانها اِل�ستفادة من مزايا الإنرتنت، ويقع عليها 
فقط ب��ذل اجله��د يف التحّقق م��ن اأ�سال��ة العمل 
و�سالمت��ه من ال�رسقة، مع ���رسورة تنبمُهها للحيل 
املمُمكن��ة باأن يعمد ال�سارق اإىل ِعدة م�سادر، اأو اإىل 

ترجمة اإنتاج علمي بلغة اأجنبية، اأو غري ذلك.
ويع�د الف�سل كذلك لتطّ�ر تكن�ل�جيا املعل�مات 
يف اإطالق جمم�عة م��ن الربامج وامل�اقع للك�سف 
عن ال�رسق��ة العلمية والأدبي��ة ومكافحتها، والتي 
�ساع��ت م�ؤخرا، وم��ن �ساأنها تط�يق ه��ذه الظاهرة 
م��ع حاجتها ملزيد م��ن التحدي��ث والتط�ير ملراعاة 

خ�س��سي��ة املج��الت العلمي��ة، وك��ذا الطاب��ع 
الرتاكمي للِعلم، فاملفاهي��م العلمية وتعريفاتها من 
ِقب��ل ال��رواد واأه��ل اِلخت�سا�ض مث��اًل التي تتخذ 
ك�س�اهد، واأي�س��ا الن�س��ض الدينية كما الق�انني 
الت���رسف يف  ميك��ن  والل�ائ��ح ل  والت�رسيع��ات 
�سياغته��ا، ول يعقل يف نف���ض ال�قت اأن حتت�سب 
عل��ى الباحث والطالب فتزيد م��ن ن�سبة اِلقتبا�ض 

التي تقي�سها هذه الربامج.

 
التكنولوجيا ساهمت في ِاستفحال السرقات العلمية 

والتكن�ل�جي��ا  املعل�ماتي��ة  الث���رة  تمُ�ساه��م 
بك�نه��ا )تراك��م مع��ريف اإن�س��اين م�س��رتك( 
يف ت�سكي��ل ثقافة عاملي��ة وفل�سف��ة تنظيمية 
معي�سية واح��دة، تمُ�ساعدنا على التدفق ال�رسيع 
للمعل�م��ة دون تكلف��ة وجه��د وو�س�لها اإىل 
اجلمي��ع. باملمُقابل هناك من يعتربه��ا اأّنها )تط�ر 
اختزايل( للثقافات الإن�سانية املمُتعّددة واملتن�عة 
بجعل من الثقافات والّلغات والأمناط املعي�سية 
يف �س��كل واحد غربي يف ظل حتّ�ل العامل اإىل 

قرية ك�نية.
هذا اجل��دل املمُرتبط بثنائي��ة »م�ساند/معار�ض« 
يف كيفي��ة فه��م وتف�س��ري ال��دور ال�ظيف��ي 
للث���رة املعل�ماتي��ة والتكن�ل�جي��ة يف جمال 
العل�م، ِانعك���ض كذلك على ما مدى م�ساهمة 
التكن�ل�جي��ا يف ردع ظاه��رة ال�رسقة العلمية 

والأدبية اأم يف ِا�ستفحالها.
نحتاج يف قراءتن��ا لثنائي��ة »احلد/اِل�ستفحال« 
لل�رسق��ات العلمي��ة والأدبية حتدي��د جمم�عة 
م��ن املمُالحظ��ات الت��ي نمُ�ؤ�س���ض م��ن خاللها 
للط��رح املمُق��دم بك���ن فه��م طبيع��ة الظاهرة 
ددها هي ن�سف  والف�اع��ل والع�امل الت��ي حتمُ
الإجاب��ة على هذه املمُع�سل��ة العلمية باأن يمُطرح 
امل��س�ع مب��س�عية بعيداً عن تدخل املي�لت 
والرغبات واجلهات الر�سمية اأو غري الر�سمية، 
حي��ث الإحاطة والإمل��ام بالع�ام��ل واملمُتغريات 
املمُتحكمة يف الظاهرة وِاق��رتاح احلل�ل املمُمكنة 

واملمُتاحة:
الأط��راف  ثالثي��ة  العالق��ة  طبيع��ة  اإّن  اأّوًل: 
للمق��الت  العلمي��ة  ال�رسق��ة  م��س���ع  يف 
ّددة بدور  واملذك��رات، والأبحاث العلمي��ة ممُ

الطال��ب اأو الباح��ث، واملمُ���رسف عل��ى العمل، 
واجلامعة اأو الهيئة العلمية امل�س�ؤولة عن تقدمي 
ال�سهادة �س�اء مركز بحث اأو م�ؤ�س�سة جامعية 
م�ست�ي��ات  ويف  م�سرتك��ة،  فامل�س�ؤولي��ات 
خمتلفة على حٍد �س�اء ومن ثّم حتديد الأطراف 
امل�س�ؤولة عن العملي��ة يتطلب منظ�مة ق�انني 
تك���ن م��ن حي��ث احلال��ة الطبيعي��ة تنظيمية 
لل�قاي��ة منه��ا، وبطابع ردعي تك���ن ب�سحب 
العم��ل العلمي اأو الأدب��ي، وال�سهادة املمن�حة 

وتك�ن بتبعات جزائية.
حي��ثمُ ت�ج��د الآن تطبيق��ات ِالكرتونية وهي 
مت�ف��رة تمُ�ساهم يف ك�سف ال�رسق��ات العلمية، 
��ل يف م�سم�ن  من خالل برجم��ة ن�سبة التَماثمُ
عني من الكلمات يك�ن بني )15  البحث بعدد ممُ
اإىل 25 كلم��ة( مثاًل، واملفاهي��م وامل�سطلحات 
املمُ�ستعملة خا�سًة يف العل�م الدقيقة التي تعتمد 
عل��ى ق�انني دقيقة، الك�سف م��ن خاللها على 
ال�رسقات اأمٌر �سهل، عك�ض العل�م اِلجتماعية 
والإن�ساني��ة اأين الأم�ر مازالت ن�ًعا ما �سعبة 
يف ظ��ل اإ�سكالية التاأويل والت�سابه يف ال�سكل 
ولي���ض يف امل�سم���ن، ِمَّا يتطل��ب و�سع جلان 
تابع��ة دائم��ة للعملي��ة املرتبط��ة بال�رسقات  ممُ

العلمية.
ثانًي��ا: يج��ب التدقي��ق يف دور كّل ط��رف يف 
ه��ذه العالق��ة الثالثي��ة الأط��راف وف��ق قراءة 
م��س�عي��ة، والت��ي تبداأ من الأ�ست��اذ املمُ�رسف 
كفاع��ل اأ�سا�س��ي يف العملي��ة بك�نه��ا اأمانة 
الإ�رساف تتطلب املمُتابع��ة الدقيقة لكّل مراحل 
اإع��داد العم��ل بِاهتم��اٍم بال��غ. اأّما م��ن يتحمل 
تبع��ات ال�رسقة: الأ�ست��اذ املمُ���رسف اأو الطالب 

وم�س�ؤولية م��ن اأكرب؟ اإذا كان الأ�ستاذ يت�ساهل 
م��ع الطالب يف ه��ذا ال�رسقة عن ِعل��م اأو دون 
تلفة،  ِعل��م يمُعاقب كالهما، لك��ن مب�ست�يات خممُ
فالطالب يمُ�سحب منه العمل وال�سهادة وتك�ن 
هناك تبع��ات جزائي��ة، اأّما املمُ���رسف فيمُمنع من 
الإ�رساف لفرتة معينة لأّن م�س�ؤولية هذا الأخري 
اأكرب بك�نه اأثناء الإ�رساف والتعامل الي�مي مع 
الطال��ب ميكن اأن تخلق عالق��ة لها خ�س��سية 
معينة تتدخل فيها العاطفة و�سغط ال�قت يف 
البح��ث العلمي، دون اأن نن�س��ى اأّنه ه� املمُدرك 
م��ن خ��الل التعامل م��ع الطالب عل��ى قدراته 
وم�ست�اه املع��ريف يف ما م��دى اإمكانيته على 
اإجن��از امل��س���ع وهنا تظه��ر اأهمي��ة الإحاطة 
والإملام بالتطبيق��ات التكن�ل�جية للباحث يف 

اإجناز العمل.
ثالًثا: ل ميك��ن ت�سّ�ر اأّن عملي��ة ال�رسقة العلمية 
عني  عين��ة اأو يف م�ست���ى ممُ تك���ن يف مرحل��ة ممُ
من مراح��ل التك�ين يف الدرا�س��ة �س�اء للطالب 
اأو الأ�ستاذ، بل هي تط���ر منظ�مة ف�ساد وتراكم 
ملمُمار�س��ات ِا�ستمرت ل�سن�ات، حيث الظاهرة هي 
ِامت��داد طبيع��ي لظاهرة الغ�ض الت��ي مار�سها يف 
م�س��اره الدرا�سي، فاخللل يف طبيعة التك�ين منذ 
ال�سغ��ر واّلذي يغيب عنه ال���ازع الديني والبمُعد 
الأخالقي وع��دم املمُبالة بالق�ان��ني يتطلب اإيجاد 
اآليات ت�سمن ال��ردع القان�ين من خالل منظ�مة 
ق�ان��ني حازم��ة، دون اإغفال البمُع��د الأخالقي منذ 
مرحلة اِلبتدائي يف التك�ين والتذكري بِه يف كّل 

مرحلة من مراحل التعلم.
رابًع��ا: اإجب��ار الطال��ب عل��ى تق��دمي ال�سندي��ن 
التخ��رج  ملذك��رات  وال�رق��ي(  )اِللك��رتوين 

مة  واملقالت العلمية املن�س�رة يف املجالت املمُحكَّ
يف الداخل اأو يف اخلارج باإ�سهاد يلتزم فيه باأ�سالة 
العم��ل واأّنه �سخ�س��ي م�سي من ِقب��ل املمُ�رسف، 
م��ع اإيج��اد مراك��ز عل��ى م�ست���ى امل�ؤ�س�س��ات 
اجلامعية لأر�سفة املن�س�رات العلمية، واأّن تبعات 
ال�رسق��ة ل تمُتق��ادم ول� بع��د �سن���ات. فالقان�ن 
الأخ��ري لل�قاية من ال�رسق��ة العلمية و�سع اآليات 
تعلقة بال�رسقات العلمية يلزم الطالب  للعق�بات ممُ
باإم�ساء تعهد ح���ل العمل ومن اأّنه غري م�رسوق 
واأّن العمل اأ�سيل، وهنا تكمن اأهمية التكن�ل�جيا 

يف ٍا�ستعمال التطبيقات املمُ�ساِعدة على ذلك.
اإّن م�ساهم��ة التكن�ل�جي��ا يف ت�ف��ري املعل�م��ة 
دون جهد وتكلفة، و�رسع��ة من جهة، وِا�ستفحال 
ال�رسقات العلمية من جهة اأخرى يتطلب منا اإيجاد 
منظ�مة ق�ان��ني تنظيمية وردعي��ة فّعالة بلجان 
دائم��ة يف امل�ؤ�س�س��ات اجلامعي��ة ��الرتكيز على 
ال���ازع الديني والأخالقي للحد منها منذ املرحلة 

اِلبتدائية والتذكري بذلك يف كّل مراحل التعلم.

u عبد اللطيف بوروبي اأ�ستاذ العلوم ال�سيا�سية بجامعة ق�سنطينة3 

u زكرياء بوروين اأ�ستاذ العلوم ال�سيا�سية
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نحو عولمة السرقات العلمية
اأتيياح التطييور التكنولوجي الكبيير يف جمال 
ااِلت�سيياالت مبختلييف و�سائطه و�سهييل �ُسبل 
الو�سييول للمعلوميية، بييل �سييار احلديث عن 
ِاحتكار الِعلييم وحجبه اأمييراً ُم�ستبعداً مع حجم 
�سبييكات  الكبيير يف جمييال عمييل  التطييور 
ومن�سييات التوا�سييل ااِلجتماعييي، يف ع�رص 
اأبييرز  اأحييد   »share-امل�ساركيية« �سييارت 
يف  رئي�سييي  وعامييل  و�سماتييه،  خ�سائ�سييه 
�رصعيية ِانت�سار املعلومة وانتقالهييا دون مراعاة 
لعامييل املييكان والزمييان، ودون اأي قيود مادية 
متنع ذلك، بحيث جنييد اأّن املن�سات املُتخ�س�سة 
واالأر�سيات الرقمية ُت�ساهم يف تخزين وعر�ض 
عدد كبر من االأعمال واالإجنازات الفكرية من 
ُكتب ومقيياالت ومذكرات ور�سائل تخرج، من 
ناحية يعتيير البع�ض هذا االأمر حمموداً وعاماًل 
م�ساعداً على ِانت�سييار الِعلم وت�سهيل الو�سول 
مل�سييادره ومنابعييه، غيير اأّن االأميير ياأخييذ يف 
جانبه االآخيير اأبعاداً �سلبية، بحيييث �سهلت هذه 
الو�سائييط املُتاحة عمليات ال�سطو وااِل�ستغالل 
غر ال�رصعي والقانوين لالأعمال العلمية للغر 
بُطييرق ب�سيطيية، االأمر اّلذي �ساهييم يف ِانت�سار 
وتو�سع ما ُيعرف بال�رصقيية العلمية اأو البالجيا 
»plagiarism”، بحيييث عرفت هييذه الظاهرة 
ِانت�سيياراً وا�سًعا داخل االأو�سيياط االأكادميية، مع 
حجييم التطييّور الكبيير يف املجييال الرقمي، ما 
جعلها ُت�سكل تهديداً حقيقًيا مي�ض اأ�سالة البحث 
ِعب  العلمي وُيهّدد خ�سو�سيات الباحثني وُي�سَّ

من عملية حماية ملكيتهم الفكرية.
ُتعرف ال�رصقيية العلمية ح�سب املُ�رصع اجلزائري 
يف القييرار االأخيير رقييم1082 املُييوؤرخ يف27 
دي�سميير2020، علييى اأّنهييا “كّل عمييل يقوم 
بييه الطالييب اأو االأ�ستيياذ الباحييث اأو االأ�ستيياذ 
ااِل�ست�سفائييي اجلامعي اأو الباحييث الدائم اأو من 
ُي�سييارك يف ِفعييل تزوير ثابت للنتائييج اأو غ�ض 
يف االأعمييال العلمييية املُطالييب بهييا، اأو يف اأي 
من�سييورات علمية اأو بيداغوجييية اأخرى”. وال 
يقت�رص االأمر ح�سييب التف�سرات املُتعّددة على 
�رصقيية واإعادة ِا�ستخدام املفييردات والن�سو�ض 
�سييكاًل، بل ميتييد اإىل �رصقة االأفييكار واالآراء 

والتوجهات.
ُتطييرح العديد ميين االإ�سييكاالت والت�ساوؤالت 
حييول �سبب تزايد ِانت�سار هييذه الظاهرة، بالرغم 
ميين توفر االأُطيير القانونية التي ُتييّدد القواعد 
املُتعلقة بالعقوبات وُطييرق الوقاية من ال�رصقة 
العلمييية ومكافحتها، يف تقديييري اإّن ِا�ستمرار 
بع�ض املُمار�سات على غرار ِاجتاه اجلامعات مثاًل 
ات تخزييين رقمية تتوي  خللق قواعييد ومن�سّ
علييى مذكييرات واأطروحات ُمتاحيية للتحميل، 
ييا منهييا علييى ُمواكبة معاييير الع�رصنة  حر�سً
واجلييودة يف التقييييم، دون مراعيياة اأب�سط اأُطر 
احلماية والت�سفر مثاًل، جعلها ُت�سِهل من عملية 
�رصقيية اأعمال الباحثني، �سمن هذا ال�سياق كنُت 
تعر�سُت موؤخييراً ل�رصقة من ِقبل باحث م�رصي 
املدعو )ح.�ييض.م(، كان �سببهييا الرئي�سي توفر 
ن�سخة رقمية ميين مذكرتي على موقع اجلامعة 
ُمتاحيية للتحميل برابط مفتوح امل�سدر، اأين قام 
ب�رصقة حمتوى مذكرتييي للماج�ستر، لين�سبها 
لنف�سه يف حالة �رصقة كاملة، وين�رصها يف ِكتاب 
بِا�سمييه. وقد علييق الدكتور “رابييح زغوين”–
اأ�ستاذ العلوم ال�سيا�سية اأّن امل�سوؤولية االأوىل يف 
مثل هذه احلاالت من ال�رصقات العلمية الكاملة 

تقع على عاتق اجلامعات اجلزائرية التي ُت�سارع 
لن�ييرص الر�سائل واالأطاريح كاملًة على مواقعها 
بحًثا عن زيادة مرئية زائفة و�سعًيا وراء ت�سني 
ترتيب كاذب، دون تمل م�سوؤوليتها يف حماية 
حقوق املوؤلفييني، على عك�ض اأغلييب اجلامعات 
العاملية التي تكتفي بن�ييرص ملخ�سات االأعمال 

فقط.
يف ظل تزايد حيياالت ال�رصقات العلمية العابرة 
للحدود التي م�سييت االأعمال يف التخ�س�سات 
علييى  لزاًمييا  �سييار  التقنييية،  اأو  ااِلجتماعييية 
احلكومييات وكذلييك الهيئات الدولييية املخولة 
بذلييك، و�سع اإطييار قانوين واإجييراءات جزائية 
وعقابية �سارمة للحد من مثل هذه املُمار�سات. 
علييى ال�سعيييد الدويل ُتقييدم املنظميية العاملية 
للملكييية الفكرييية )WIPO( اإطيياراً مقبييواًل 
للتعاون وتبادل اخلييرات واملعلومات يف جمال 
ال�رصقييات، واأي�سييا ُت�ساهم يف ت�سوييية العديد 
ميين املنازعييات يف جميياالت ِعدة علييى �سلة 
بال�رصقييات العلمية، غر اأّن بع�ييض التعقيدات 
القانونييية داخل بع�ييض الدول خا�سييًة التي مل 
تتكيف مع طبيعة ال�رصقات الرقمية، ُتعيق اأداء 

مهامها ب�سكٍل جيد وكامل.
اأعتقد اأّن دور اجلامعة واجلهات الو�سية حموري 
يف و�سع حد لهييذه الظاهرة، من خالل: -اإدراج 
مييواد يف خمتلف اأطوار التكوين تتطرق لتقدمي 
حمتييوى علمييي وت�سي�سييي حييول اأخالقيات 
البحييث العلمييي واأ�سييول التوثيييق االأكادميي 
واالأمانيية العلمييية. -اإدراج اإجييراءات ت�سبق اأي 
عمييل اأو م�رصوع علمييي ُتلييزم �ساحبه بتقدمي 
تعهييد ُيخ�سعه اِللتزام اأخالقي وقانوين ُيحِمُلُه 
امل�سوؤولية كاملة يف التعر�ض لعقوبات يف حال 
تورطييه يف �رصقة علمية من عمييل اأ�سلي اآخر 
داخلي اأو خارجييي، االأمر اّلذي يرتتُب عنه خلق 
رادع قييوي قد يحُد ميين ِانت�سار هييذه الظاهرة. 
-تطوير وتيني ُنظييم وبرامج الك�سف وفح�ض 
ال�رصقات العلمية بقاعييدة بيانات عاملية ولي�ض 

فقط حملية.

 السرقات العلمية اتسع نطاقها 
مع التطور التكنولوجي

ال �سييك اأّن اإتاحيية املييواد العلمييية ميين ُكتييب 
ومذكييرات تخرج واأبحيياث علمية على �سبكة 
النت للقييراءة والتحميل قد �سّكل �سنداً وحافزاً 
ُمهًمييا نحو ترقية البحث العلمييي، الأّنه ِاخت�رص 
الوقييت واجلهييد علييى الباحثني يف اإطييار اإجناز 
بحوثهييم واأعمالهم العلمييية وحّتى ن�سو�سهم 
االإبداعييية، غيير اأّن االأميير َيطييرح يف املُقابييل 
ظاهييرة ااِلنتهيياكات التييي اأ�سبحت تدث يف 
ظييل التكاثر املُت�سييارع حلجم املييواد املنّزلة مع 
�سهوليية احل�سييول عليهييا -�سييواء تلييك التي 
ُتيتيحهييا اجلامعييات ومراكييز البحييث اأو التي 
يقييوم اأ�سخا�ض اأو جهييات معينيية بت�سويرها 
ورقمنتها- حيييث اأ�سبحت يف متناول حمرتيف 
ال�رصقات العلمية ب�سهولة ودون اأدنى جمهود.

تتعاظم ال�رصقات العلمية لُت�سكل ظاهرة يّت�سع 
نطاقها يف ظل قدرة ِا�ستيعاب �سبكة االنرتنت 
و�رصعيية ااِلنت�سار وتعّدد احلوامل والتطبيقات، 
ِمَا جعل من ِاقتنا�ض املن�سورات والتعدي على 
حقوق ملكيتها الفكرييية واالأدبية هاج�ًسا ُيهدد 
اأعمال الباحثييني واالأكادمييني، وهذه العملية يف 
حقيقة االأمر لي�سييت حملية بل اإّنها تتخذ طابًعا 
دولًيا ُينذر بتفاقم االأمر، ال�سيء اّلذي يجعل من 
ال�سعوبيية احلد منه، خا�سًة مييع جلوء كثر من 
املوؤ�س�سات واملجييالت للتغطية على ال�رصقات 
التييي يقرتفهييا املنت�سبييون اإليهييا، حفاًظا على 
�سمعتها العلمية من جهيية وتالفًيا للدخول يف 

معارك قانونية من جهة اأخرى.

تر�ض عديييد املوؤ�س�سات االأكادميييية والعلمية 
يف مناطييق خمتلفة من العامل على منع التداول 
ااِللكييرتوين للبحييوث املُقدميية لييدى هيئاتها 
العلمية يف اإطار نيل ال�سهادات الُعليا كر�سائل 
املاج�ستر والدكتوراه، وتقت�رص ااِل�ستفادة على 
ت�سوير �سفحات حُمّددة منها، ناهيَك عن رواج 
بيع ال�سيييغ ااِللكرتونية للمن�سورات والُكتب، 
كّل هييذا يف ظييل حيازتها على قواعييد بيانات 
ثرييية تت�سميين كّل الدرا�سييات داخييل الوطن 
وحّتى خارجه، يف حني ُنالحظ اأّن ِعدة جامعات 

جزائرية تقوم باإتاحيية مثل هذه الدرا�سات على 
مواقعهييا وتنقييل روابطها لتن�رص علييى اأو�سع 
نطيياق، يف ظل فقر منظوماتها املعلوماتية التي 
مُتكنها ميين و�سع قاعدة بيانات علمية متطورة 
تلم باملنتج االأكادميي، اّلذي ُيعاين غياب الت�سفر 
االإلكرتوين كذلك، االأمر اّلذي من �ساأنه اأن يحد 

من كفاءة برامج ك�سف البالجيا.
يف ظل هذا الو�سع، يبدو اإغراق �سبكة االنرتنت 
بالبحوث والدرا�سات ومن طرف اجلامعات اأمراً 
غر حم�سوب العواقب –رغم ِانعكا�ساته املهمة 
علييى البحييث العلمي- الأّنييه ُي�سجييع وُي�سهل 
ال�رصقييات العلمية داخل وخييارج الوطن، وهو 
مييا يعك�ض حالة ميين غياب ثقافيية تاأمني املُنتج 
االأكادميييي اجلزائري اّلذي اأ�سبح عر�سة لل�سلخ 
وااِلنتهيياك، ويعك�ض حالة من ااِلنتهازية املقيتة 
التي يتبناها بع�ض املح�سوبني على عامل البحث 

والكتابة.
من غيير املعقول حرمان الباحثييني ِمَا يتوفر من 
مييواد على �سبكيية االإنرتنت، ملييا اأ�سبحت مُتثله 
ميين ن�سبة قد تتجيياوز اأحياًنا %80 من جمموع 
املراجييع املُعتمد عليهييا، وعليييه فاالأولوية هي 
التفكر يف تديث املنظومة املعلوماتية املُتعلقة 
بالبحييث العلمييي لتجعييل ميين الك�سييف عن 
التجاوزات العلمييية اأمراً غر معقد، ف�ساًل عن 
�ييرصورة ُم�سايرة قوانني العداليية لهذه الظاهرة 
والتعامل معهييا كغرها من ااِلنتهيياكات التي 

تتعر�ض لها امللكية.

u�إبر�هيم بوملكاحل �أ�ستاذ جامعي 

u حمّمد بن �ساعو �أ�ستاذ بجامعة �سطيف2 

 
التكنولوجيا خدمت 

االنتهازية العلمية واألدبية 
وعمليات السطو الُمنظم 

العلمييية  ال�رصقييات  ُتعييد 
واالأدبية يف وقتنا احلا�رص اأحد 
االأكرث  املذمومة  املُمار�سييات 
ِانت�ساراً على م�ستوى الدوائر 
العلمية واالأدبية وحّتى الفنية 
واملهنييية، وتييزداد ِحييدًة كلما 
�سُعَفييت وتقل�ست م�ساحات 
العلمي  والتدقيييق  الفح�ييض 
واالأدبييي، ناهيييَك عن حاالت 
التواطييوؤ مييع ُمار�سيهييا من 
ِقبل هذه الدوائر اأو تلك، وهي 
�سييكٌل ميين اأ�سييكال الف�ساد 
ااِلجتماعي  بال�سلوك  املُرتبط 
لالأفراد واملُنظمييات على حٍد 

�سواء.
وقييد �ساهييم التطييور التكنولوجييي الهائل اّلييذي تعرفييه املجتمعات 
املُعا�رصة مع تزايد ِحدتها وتعاظمها، وت�سهيل ُمار�ساتها بفعل �سهولة 
الولييوج اإىل امل�سييادر الرقمييية املُخزنة لهييذه البيانييات امل�رصوقة، اأو 
التييي ميكن �رصقتهييا وا�ستغاللها ب�سكٍل اأو باآخر. لذلييك ميكُن اجلزم اأّن 
�رصعة الو�سييول للمعلومة واِلنك�سافية امل�سييادر املخزنة عر املواقع 
ااِللكرتونية للجامعات ومراكز البحييث والنوادي ااِللكرتونية وبنوك 
املعلومييات واملكتبييات الرقمية واملخابر ُيعُد عاميياًل حُمفزاً للمزيد من 
ال�رصقييات وعمليييات الن�سخ غر امل�ييرصوع وااِلعتييداء الفا�سح على 
حقييوق املُوؤلييف والتاأليف علييى حٍد �سييواء، وبخا�سيية اإذا كانت البنية 
القانونييية غر قادرة علييى التكيف مع هذه الو�سعيييات، اأو ملحدودية 
ُنظم املُتابعة والتحليييل البياين للم�سادر من ِقبل دوائر ِعلمية اأو اأدبية 

ُيفرت�ض اأن تتوىل مهمة حماية وت�سني هذه املواد امل�رصوقة.
لطاملا نظر املهتمون والبّحاثة اإىل كون تكنولوجيات االإعالم وااِلت�سال 
علييى اأّنهييا و�سائل ُت�ساهييم بفاعلية كبييرة يف نقييل املعلومة و�رصعة 
الو�سييول اإليها، من خالل املواد املُخزنة عر مواقييع اإلكرتونية وبنوك 
معلومييات خا�سة مبراكز البحث واجلامعات وغرها، غر اأّن الواقع واإن 
كان ال ينفي هييذه اخلا�سية ُيوؤكد اأّنها �ساهمييت مبمار�سات ف�سائحية، 
اإن �سييَح التعبر، يف اإهدار حقييوق املُوؤلف والتاأليف، و�ساهمت يف دعم 
ااِلنتهازييية العلمية واالأدبية وعمليات ال�سطو املُنظم اّلذي مُيَار�ض على 
الكثيير من االأعمال التي ِاجتهد اأ�سحابها وا�ستغلوا بكٍد وجد من اأجل 
ت�سيلها قبل اأن ي�سطو عليها الك�ساىل واحلمقى، دون اأن تتوفر البنية 
القانونييية واملعلوماتييية واالإدارية والبحثييية على الو�سائييل الكفيلة 
بالييردع وا�سييرتداد احلقوق امله�سوميية حّتى واإن مّت �سحييب ال�سهادات 
العلمييية والُرتييب املُح�سل عليها ِاحتيييااًل وانتحااًل ل�سفيية لي�ض اأهاًل 

لبلوغها.
هذه اجلدلية بني دور التطور املعلوماتي والتكنولوجي الهائل يف ت�سهيل 
عمليييات ال�سطو وال�رصقييات العلمييية واالأدبية، متثل اأحييد النقا�سات 
املُعا�ييرصة االأكييرث تعقيداً لي�ض لييدى االأفراد فيما بينهييم واملجموعات 
البحثييية ولكن اأي�سا بالن�سبة للييدول بحكوماتها املختلفة واملنظمات 
الدولية واالإقليمية احلكومييية منها وغر احلكومية، يف مقدم كّل هذه 
النقا�سييات تلك املُتعلقة باجلدل القائم بييراءات ااِلخرتاع بني الواليات 
املتحييدة وال�سني، وبني ااِلتاد االأوروبي وال�سييني والواليات املتحدة 
وبييني الدول املتقدمة والدول النامية. وبني هيئة االأُمم املتحدة بوكاالتها 

املُتخ�س�سة كاليون�سكو، ناهيَك عن املنظمة العاملية للتجارة.
فالكثيير من الت�رصيعات داخل الييدول تت�ساهل ب�سكٍل اأو باآخر مع هذه 
ال�رصقات مِبَا يف ذلك حكومات الكثر من الدول العربية، مِبَا تتوفر عليه 
�سة والتي ُتتيُح  من مراكييز بحثية واأكادميية وجامعات ومعاهد ُمتخ�سّ
لالأفييراد الو�سول اإىل اأطروحييات الدكتوراه واملاج�ستيير وغرها من 
الدرا�سييات غر املن�سورة تديييداً والتي تظهر فيما بعييد باأ�سماء غر 
اأ�سماء اأ�سحابها يف �سكل ُكتب تتفنن دور الن�رص اخلا�سة يف اإ�سدارها 
واملُ�ساركة بها يف املعار�ض الدولية واملحلية، وال َيُهمها م�سدرها بقدر 
ِاهتمامهييا بالعائد التجاري منها. فقد تتحّول ر�سالة ماج�ستر من�سورة 
يف اجلزائيير اإىل اأطروحيية دكتوراه يف جامعة القاهييرة اأو ِكتاب يف دار 
ن�ييرص عراقية. اأو تتحّول �سل�سة درا�سات من�سورة يف جامعة بغداء اإىل 
جملد يف اإحدى دور الن�رص املغربية، وقد ي�ستل »باحث« ك�سول ر�سالة 
ماج�ستيير اأو اأطروحيية دكتوراه ميين جامعة ما وُيناق�ض بهييا ترقيته اأو 

تاأهيله اأو نيل درجة دكتوراه يف اجلامعة التي ينتمي اإليها.
لذلييك اأعتقد من وجهة نظر خا�سة اإىل �ييرصورة اإعادة النظر يف قدرة 
االأفراد يف الو�سول اإىل هذه املواد من خالل نظام ااِل�سرتاكات وتفعيل 
اآلييية تتبع حركة املييادة من خالل نظام الهوييية الرقمية للُم�سرتك على 
ِاعتبييار اأّن الكثر من اجلامعات ومراكز البحث يف وقتنا احلايل ت�ستغل 
بُنُظييم اأرقام الت�سجيل ااِللكرتوين لباحثيها، وهو طبًعا ما تعمل به هذه 
الهيئات وتلك يف الدول التييي تعرف حمايًة عالية حلقوق التاأليف كما 
هييو ال�سيياأن يف دول ااِلتاد االأوروبييي والواليات املتحييدة االأمريكية 
وبريطانيييا وكندا واأ�سرتاليا، وهي الدول التييي بلغت اأعلى امل�ستويات 

من حيث حماية حقوق التاأليف واحلقوق املُجاورة. 

uنبيل دحماين �أكادميي وباحث  
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مالحظة:  يمكن للمتعهد  �لذي يحتج على �الختيار �لذي قامت به �لم�صلحة �لمتعاقدة  �أن يرفع 
طعن��ا  �أمام لجنة �ل�صفقات في �أجل ع�صرة )10( �أي��ام �إبتد�ء من تاريخ ن�صر �إعالن   �لمنح �لم�ؤقت 
لل�صفقة  في �لجر�ئد �ل�طنية  �أو  �لمحلية طبقا الأحكام �لمادة 82 من �لمر�ص�م �لرئا�صي 247/15 
�لم�ؤرخ في 16/ 09/ 2015 �لمتعلق بتنظيم �ل�صفقات �لعم�مية  �إذ� تز�من  �لي�م �لعا�صر  مع ي�م 
عطل��ة يمدد �لتاريخ �لمحدد لرفع �لطعن �إلى ي�م �لعم��ل �لم��لي يمكن للمتعهد �لذي يرغب في 
�الط��الع على �لنتائج �لمف�صلة  لتقييم �لعرو�ض �الت�ص��ال بم�صلحتنا في �أجل �أق�صاه ثالثة )03( 

�أيام �إبتد�ء من �لي�م �الأول لن�صر �إعالن �لمنح �لم�ؤقت.

�جلمهورية �جلز�ئرية �لدميقر�طية �ل�شعبية 
مديرية �ل�شكن لوالية خن�شلة

�لرقم �لتعريف �جلبائي: 55/ 0013400190044

اإعالن عن املنح امل�ؤقت
تطبيقا  الأحكام �لمادة 44، 65، 72 و 161 من �لمر�ص�م �لرئا�صي رقم 15/ 274 �لم�ؤرخ في 16 �صبتمبر 2015 �لمت�صمن تنظيم �ل�صفقات �لعم�مية و تف�ي�صات �لمرفق �لعام.

تعل��م مديري��ة �ل�صك��ن ل�الية خن�صل��ة �إلى كافة �لعار�صين  �لم�صاركين ف��ي �الإعالن  عن طلب عرو�ض مفت�ح مع ��صت��ر�ط قدر�ت دنيا رقم 2021/06  �ل�ص��ادرة بجريدة �لحياة بتاريخ 
2021/06/17 وجري��دة  Compétition  بتاري��خ 2021/06/17 و�لمتعلق��ة باإعادة �العتبار للحظيرة �لعقارية لبلديات والية خن�صلة )د�ئ��رة خن�صلة(  من خالل تقييم �لعرو�ض تم �لمنح 

�لم�ؤقت ل�صفقات �الإنجاز كالتالي:
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�جلمهورية �جلز�ئرية �لدميقر�طية �ل�شعبية
وز�رة �لتعليم �لعايل و�لبحث �لعلمي
�لديو�ن �لوطني للخدمات �جلامعية

مديرية �خلدمات �جلامعية - �شوق �أهر��س
رقم �لتعريف �جلبائي
408020002041083

�إعالن عن طلب عرو�ض مفتوح
مع ��شرت�ط قدر�ت دنيا

رقم 2021/01
بن��اء ملقت�صي��ات امل���اد 44، 61، 62 و 65 من املر�ص���م الرئا�صي رقم 15-247 امل���ؤرخ يف 2015/09/16، املت�صم��ن تنظيم ال�صفقات 
العم�مي��ة وتف�ي�ص��ات املرفق العام تعلن مديرية اخلدمات اجلامعية - �ص���ق اأهرا�ض - عن طلب عرو�ض مفت�ح مع ا�صرتاط قدرات دنيا 

رقم 2021/01 املت�صمنة ت�ريد مطاعم االقامات اجلامعية بامل�اد الغذائية خالل ال�صنة املالية 2022، امل�زعة ح�صب احل�ص�ض التالية:

يف ما يخ�ض حيازة ال��صائل املادية )النقل واحلفظ( فاإنه باالإ�صافة اىل ملكيتها يتم االأخذ بعني االعتبار يف عملية التقييم التقني كراء هذه ال��صائل
* ملف الرت�صح )الظرف 01( يجب اأن يت�صمن يف ن�صخة واحدة ال�ثائق املذك�رة يف املادة10-1  ال�صفحة 22 من دفرت ال�رشوط

- العر�ض التقني )الظرف 02( يجب اأن يت�صمن يف ن�صخة واحدة ال�ثائق املذك�رة يف املادة 10-2  ال�صفحة 23 من دفرت ال�رشوط
-العر�ض املايل )الظرف 03( يجب اأن يت�صمن يف ن�صخة واحدة ال�ثائق املذك�رة يف املادة 10-3  ال�صفحة 23 من دفرت ال�رشوط

املرت�صح�ن املهتم�ن ميكنهم مبا�رشة اأو عن طريق ممثليهم امل�كل�ن �صحب دفرت ال�رشوط على م�صت�ى العن�ان املعني اأدناه مقابل و�صل دفع لفائدة وكيل 
االيرادات لدى مديرية اخلدمات اجلامعية �ص�ق اأهرا�ض بقيمة 5000.00دج غري قابلة للرد ومتثل م�صاريف الت�ثيق والن�صخ.

مل��ف الرت�صح، العر���ض التقني والعر�ض املايل يجب اأن تك�ن م�صح�بة بال�ثائق املعنية يف دفرت ال���رشوط يف اأظرفتها الثالثة داخل ظرف  العر�ض اىل 
العن�ان املبني اأدناه:

مديرية �خلدمات �جلامعية �شوق �أهر��س
�لطريق �لوطني رقم 81 طريق �حلنان�شة

�شوق �أهر��س
ويحمل العبارة التالية:

ال يفتح �إال من طرف جلنة فتح وتقييم �لعرو�س
طلب  عرو�س مفتوح مع �إ�شرت�ط قدر�ت دنيا

رقم 01/ م خ ج �شوق �أهر��س /2021
�ملت�شمنة توريد مطاعم �القامات �جلامعية باملو�د �لغذ�ئية خالل �ل�شنة �ملالية 2022

مدة حت�صري العرو�ض حمددة ب)خم�صة ع�رش( 15 ي�م كاملة ابتداء من تاريخ اأول ن�رش لالإعالن يف اجلرائد ال�طنية ون�رشة املتعامل االقت�صادي
- اأم��ا ت�صلي��م العرو�ض فيك�ن يف الي�م اخلام�ض ع�رش من  مهلة اعداد العرو�ض املحددة يف دفرت ال�رشوط من ال�صاعة 10.00 �صباحا اىل ال�صاعة 13.00 

زواال وترف�ض العرو�ض ال�اردة عن طريق الربيد.
- اإذا �صادف ي�م ت�صليم العرو�ض ي�م عطلة فاإن الت�صليم يتم يف ي�م العمل امل�ايل

-فت��ح العرو���ض التقنية واملالية يك�ن يف جل�ص��ة علنية وبح�ص�ر املتعهدين املدع�ن مب�ج��ب هذا االإعالن حل�ص�ر فتح العرو���ض مبقر مديرية اخلدمات 
اجلامعية �ص�ق اأهرا�ض اأين مت ايداع العرو�ض على ال�صاعة 13.01 زواال.

-العرو�ض امل�صلمة قبل وبعد التاريخ املحدد اأعاله �صيتم رف�صها
-املتعهدون يبق�ن ملتزمني بعرو�صهم ملدة 3 اأ�صهر ا�صافة للمدة املعدة لتح�صري العرو�ض وتبداأ من تاريخ الت�صليم.

مالحظ��ة: االإعالن عن طل��ب العرو�ض املفت�ح مع ا�صرتاط قدرات دني��ا يت�صمن ال�رشوط العامة امل�صرتكة بالن�صبة جلمي��ع املتعهدين وجلميع احل�ص�ض 
والذي �صيجدون بدفرت ال�رشوط التف�صيل وال�رشوط اخلا�صة بكل ح�صة.

�جلمهورية �جلز�ئرية �لدميقر�طية �ل�شعبية
وز�رة �لتعليم �لعايل و�لبحث �لعلمي
�لديو�ن �لوطني للخدمات �جلامعية

مديرية �خلدمات �جلامعية - �شوق �أهر��س

�إعالن عن طلب عرو�ض مفتوح مع �إ�شرت�ط قدر�ت دنيا
رقم 2021/02

متعلق بالنقل �جلامعي للطلبة ل�شنة 2022
رقم �لتعريف �جلبائي
408020002041083

بن��اء ملقت�صي��ات امل�اد 44، 61، 62 و 65 من املر�ص�م الرئا�صي رقم 15-247 امل�ؤرخ يف 2015/09/16، املت�صمن تنظيم 
ال�صفقات العم�مية وتف�ي�صات املرفق العام تعلن مديرية اخلدمات اجلامعية - �ص�ق اأهرا�ض - عن طلب عرو�ض مفت�ح 
مع ا�صرتاط قدرات دنيا رقم 2021/02 خا�ض بالنقل اجلامعي من واإىل اأماكن الدرا�صة يف املجمعات وامللحقات اجلامعية 

وعلى خمتلف امل�صالك احل�رشية خالل ال�صنة املالية 2022.

ميك��ن امل�صارك��ة يف طلب العرو���ض املفت�ح مع ا�صرتاط ق��درات دنيا م��ص�ع دفرت ال���رشوط كل �صخ�ض 
طبيعي اأو معن�ي مقيدون يف ال�صجل التجاري ويح�زون على �صفقة ناقل للم�صافرين وتت�فر فيه ال�رشوط 

التالية:
1 - يح���زون على ملكية العرب��ات خم�ص�صة ومهياأة للنقل اجلماعي للم�صافرين )اأوت�با�ض واأوت�كار( وال 
يقل عددها عن جمم�ع العربات )احلافالت( املبينة يف امللحق ويف الك�صف الكمي والتقديري لدفرت ال�رشوط 
وبالن�صب��ة لكل خط ي�صاف اليها عدد كاف من العربات االحتياطي��ة على االأقل حافلة احتياطية واحدة )01( 

لكل خط.
2 - احلاف��الت املقرتحة يجب اأن تك�ن من ن���ع )اأوت�با�ض واأوت�كار( والتي ال تقل قدرة ا�صتيعابها عن 70 
�صخ�صا وهذا تطبيقا الأحكام من�ص�ر وزارة النقل حتت رقم 35 بتاريخ 2001/01/28 املحدد لكيفيات تطبيق 

�رشوط ممار�صة ن�صاطات النقل الربي للم�صافرين والب�صائع.
3 - عم��ر احلاف��الت املقرتحة للنقل يجب اأن ال يتجاوز )12( اثنت��ا ع�رش �صنة كحد اأق�صى من تاريخ ال��صع 

يف ال�صري بتاريخ 2020/12/31.
4 - احلافالت املقرتحة يجب اأن تك�ن حائزة على البطاقات الرمادية اأو و�ص�الت امللكية امل�ؤقت اأو البطاقات 
ال�صف��راء �صاري��ة املفع���ل وم�صلمة من ال�صلط��ات االدارية املخت�ص��ة م�صح�بة مبحا���رش معاينة املح�رش 
الق�صائي للحافالت حمررة بعد تاريخ االإعالن عن طلب العرو�ض وم�صح�بة كذلك بب�لي�صة التاأمني على 

احلافالت �صارية املفع�ل بعد تاريخ االإعالن عن طلب العرو�ض.
مك�نات العر�ض:

- مل��ف الرت�ص��ح )الظرف 01( يجب اأن يت�صمن يف ن�صخة واحدة ال�ثائ��ق املذك�رة يف املادة 10 1- ال�صفحة 
17 - 18 من دفرت ال�رشوط

العر���ض التقن��ي )الظرف 02( يجب اأن يت�صمن يف ن�صخة واحدة ال�ثائ��ق املذك�رة يف املادة 10 2- ال�صفحة  
18 من دفرت ال�رشوط

العر�ض املايل )الظرف 03( يجب اأن يت�صمن يف ن�صخة واحدة ال�ثائق املذك�رة يف املادة 10- 3 ال�صفحة 19 
من دفرت ال�رشوط

املرت�صح���ن املهتم���ن لهم مبا�رشة اأو عن طريق ممثليهم امل�كل�ن �صحب دفرت ال�رشوط على م�صت�ى العن�ان 
املع��ني اأدن��اه مقابل و�صل دفع لفائ��دة لدى وكيل االي��رادات ملديرية اخلدمات اجلامعية �ص���ق اأهرا�ض بقيمة 

5000.00دج غري قابلة للرد ومتثل م�صاريف الت�ثيق والن�صخ.
ملف الرت�صح: العر�ض التقني والعر�ض املايل يجب اأن تك�ن م�صح�بة بال�ثائق املعينة يف دفرت ال�رشوط يف 

اأظرفتها الثالثة داخل ظرف العر�ض اىل العن�ان املبني اأدناه:
مديرية �خلدمات �جلامعية �شوق �أهر��س

�لطريق �لوطني رقم 81 طريق �حلنان�شة
�شوق �أهر��س

ويحمل العبارة التالية:
ال يفتح �إال من طرف جلنة فتح وتقييم �لعرو�س

طلب  عرو�س مفتوح مع �إ�شرت�ط قدر�ت دنيا
رقم 02/ م خ ج �شوق �أهر��س /2021

�ملت�شمنة خدمة �لنقل �جلامعي للطلبة خالل �ل�شنة �ملالية 2022
مدة حت�صري  العرو�ض حمددة ب )خم�صة ع�رش( 15 ي�ما كاملة ابتداء من تاريخ اأول ن�رش لالإعالن يف اجلرائد 

ال�طنية ون�رش املتعامل االقت�صادي.
- اأما ت�صليم العرو�ض فيك�ن يف الي�م اخلام�ض ع�رش من  مهلة اعداد العرو�ض املحددة يف دفرت ال�رشوط من 

ال�صاعة 10.00 �صباحا اىل ال�صاعة 13.00 زواال وترف�ض العرو�ض ال�اردة عن طريق الربيد.
- اإذا �صادف ي�م ت�صليم العرو�ض ي�م عطلة فاإن الت�صليم يتم يف ي�م العمل امل�ايل

-فت��ح العرو���ض التقنية واملالية يك���ن يف جل�صة علنية وبح�ص���ر املتعهدين املدع�ن مب�ج��ب هذا االإعالن 
حل�ص�ر فتح العرو�ض مبقر مديرية اخلدمات اجلامعية �ص�ق اأهرا�ض اأين مت ايداع العرو�ض على ال�صاعة 13.01 

زواال.
-العرو�ض امل�صلمة قبل وبعد التاريخ املحدد اأعاله �صيتم رف�صها

-املتعه��دون يبق�ن ملتزمني بعرو�صهم ملدة 3 اأ�صهر ا�صاف��ة للمدة املعدة لتح�صري العرو�ض وتبداأ من تاريخ 
الت�صليم.
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�جلمهورية �جلز�ئرية �لدميقر�طية �ل�شعبية
جمل�س ق�شاء ق�شنطينة

حمكمة ق�شنطينة
�لق�شم �شوؤون �لأ�شرة

رقم �جلدول 20/04367
رقم �لفهر�س 21/00286
تاريخ �حلكم 21/01/17

بني/
زرو�ق ح�شينة

وبني/
زرو�ق عمرة
زرو�ق عي�شى

وكيل �جلمهورية

حكم باحلجر
اأم��رت املحكم��ة ح��ال ف�شلها يف ق�شاي��ا �ش���ؤون الأ�رسة علني��ا ابتدائيا 
ح�ش�ري��ا بافتت��اح التقدمي على املدع��ى عليها )زرواق عم��رة( بنت احلاج 
وم�ي�شات �رسيف��ة امل�ل�دة بتاري��خ 12-04-1967 ببلدية م�شيف حتت 
رق��م )00077( ومن مت احلجر عليها وتعيني اختها املدعية )زرواق ح�شينة( 
مقدم��ا عليه��ا للتكفل به��ا وت�شيري اأم�ره��ا مع ن�رس منط���ق هذا احلكم 
باح��دى اجلرائد الي�مية ال�طنية ال�ش��ادرة باللغة العربية لالعالم وتعليق 
ن�شخة من��ه على ل�حة اعالن��ات املحكمة وكذا بلدي��ة ق�شنطينة مع امر 
�شاب��ط احلال��ة املدنية لبلدية ق�شنطين��ة بالتاأ�شري به عل��ى هام�ش �شهادة 
املدعى عليها ال�شلية رقم 00077 وحتميل املدعية امل�شاريف الق�شائية.

ب��ذا �شدر احلكم و�رسح ب��ه جهرا يف اجلل�ش��ة العلنية املنعق��دة بالتاريخ 
املذك�ر اأعاله واأم�شي ا�شل هذا احلكم من طرف الرئي�ش واأمني ال�شبط.
الرئي�ش)ة(                                                                       اأمني ال�شبط

�جلمهورية �جلز�ئرية �لدميقر�طية �ل�شعبية
مكتب �لأ�شتاذ حممدي عبد �لوحيد
حم�شر ق�شائي لدى حمكمة باتنة

�لعنو�ن: حي 410 م�شكن - �يكوتاك -
عمارة 16 رقم �ملكتب 153 باتنة

حم�شر ن�شر م�شتخرج من قائمة �شروط بيع عقار
عن طريق الن�شر يف جريدة يومية وطنية

�ملادة 748 من ق.�.م.�
بتاريخ: .....................من �شهر: .............................�شنة األفني وواحد وع�رسين )......../........./2021(

نح��ن الأ�شت��اذ حممدي عبد ال�حيد، حم���رس ق�شائي بدائرة اخت�شا�ش حمكمة باتن��ة، جمل�ش ق�شاء باتنة، 
امل�قع اأدناه، والكائن مكتبنا بحي 410 م�شكن - ايك�تاك - عمارة 16 رقم املكتب 153 باتنة.

بطلب من : عجينة �شامية عجينة )زهية، مباركة، نبيل( برور م�شع�دة
العن�ان: باتنة

بناء على املادة 12 من القان�ن رقم: 03/06 املت�شمن تنظيم مهنة املح�رس الق�شائي
بعد الإطالع على امل�اد: 406 اإىل 416 من قان�ن الإجراءات املدنية والإدارية

بن��اء على احلكم ال�شادر عن حمكمة باتن��ة، ق�شم �ش�ؤون الأ�رسة، رقم اجل��دول: 19/00697، رقم الفهر�ش: 
19/03165 بتاريخ: 2019/05/08 واملمه�ر بال�شيغة التنفيذية.

بناء على حم�رس قائمة �رسوط البيع امل�دعة برئا�شة اأمانة �شبط حمكمة باتنة يف 2021/07/14 حتت رقم: 
21/44 وه��ذا بغر���ش بيع عقار ممل�ك على ال�شي�ع ل�: عجينة �شامي��ة، عجينة )زهية، مباركة، نبيل(، برور 
م�شع���دة، ورثة املرح�م عجينة حمنة وهم: زوجته الثانية: بلخ��ري جميلة، اأولده: علي، جمعة، عمار، دليلة ، 

اأمال، اآ�شيا، خديجة، وحيدة، ر�شيدة، هند، حممد، مداين.
يف العق��ار اآتى تعيينه: دار معدة لل�شكن كائنة بباتن��ة حي �شباق اخليل جتزئة عبد ال�شمد، م�شاحتها مائتني 
 "G" واثن��ي ع�رسة مرا مربعا وثالثة وخم�شني دي�شم��را مربعا )212.53م2( حتمل رقم 65 جزء 01 الق�شم
من خمطط م�شح الأرا�شي باتنة ويحدها من اجلهة ال�شمالية: ملكية فتح الله ال�رسيف، ومن اجلهة اجلن�بية 
طري��ق بدون ا�شم ومن اجلهة ال�رسقية: ملكية ريحاين حمم��د الر�شيد، ومن اجلهة الغربية: طريق بدون ا�شم 
لهذا العقار واجهتان رئي�شية بها حمالت وجانبية بها مدخل الط�ابق كم�شاكن. هذا العقار مبني على طابق 

اأر�شي وطابق اأول وطابق ثاين غري منتهي الأ�شغال و�شطح.
ال�شعر الفتتاحي جلل�شة البيع الذي يبداأ به البيع باملزاد العلني ب�: 64.000.000.00دج

مت حتديد جل�شة العرا�شات بتاريخ 2021/08/17 على ال�شاعة 11.00 مبكتب رئي�ش حمكمة باتنة
تقدم العرا�شات قبل ثالثة )03( اأيام على الأقل من جل�شة العرا�شات واإل �شقط احلق يف التم�شك بها.
يج���ز ل��كل �شخ�ش يريد امل�شاركة يف املزاد العلني اأن يتح�شل عل��ى ن�شخة من قائمة �رسوط البيع باملزاد 

على العلني من مكتبنا اأو من مكتب رئي�ش اأمناء �شبط املحكمة وهذا بعد دفع حق�قها.
اإثباتا لذلك

بلغنا وتكلمنا كما ذكر اأعاله، و�شلمنا ن�شخة من هذا املح�رس للمخاطب الكل طبقا للقان�ن.
المح�شر الق�شائي 

�جلمهورية �جلز�ئرية �لدميقر�طية �ل�شعبية
مكتب �لأ�شتاذ بومزبر عبد �لباقي

حم�شر ق�شائي لدى حمكمة عني مليلة  / جمل�س ق�شاء �أم �لبو�قي
�لكائن مكتبه بحي غز�يل م�شعود عني مليلة / �لهاتف: 032.50.78.20

حم�شر تكليف بالوفاء عن طريق الن�شر
�ملو�د: 612، 613، 623، 625 �ملادة 412 فقرة 04 من ق.�إ.م.�إ

بتاريخ الع�رسين من �شهر ج�ان �شنة األفني وواحد وع�رسين )2021/06/20(
نح��ن الأ�شتاذ ب�مزبر عب��د الباقي حم�رس ق�شائي لدى حمكمة عني مليلة اخت�شا�ش جمل�ش ق�ش��اء اأم الب�اقي امل�قع اأدناه، والكائن 

مكتبنا بحي غزايل م�شع�د عني مليلة.
بناء على طلب/ مديرية وحدة بريد اجلزائر ل�لية اأم الب�اقي

بعد الطالع على امل�اد: 612، 613، 623، 625، 412 فقرة 04 من قان�ن الجراءات املدنية والدارية.
بناء على احلكم املمه�ر بال�شيغة التنفيذية ال�شادر بتاريخ: 2017/10/15 حتت رقم:

17/00778 فهر�ش رقم: 17/01169 عن حمكمة عني فكرون ق�شم اجلنح.
 مبقت�شى الأمر ال�شادر بتاريخ: 2021/05/06 حتت رقم: 21/00212 عن رئي�ش حمكمة عني فكرون والقا�شي: ناأذن بن�رس م�شم�ن 

حم�رس التبليغ لل�شند التنفيذي املذك�ر اأعاله يف جريدة ي�مية وطنية وعلى نفقة طالبه.
كلفنا ال�شيد/  �شاكر زين العابدين )املكنى عادل(

ال�شاكن/ بقرية العقلة بلدية �شيق��ش
بال�فاء مببلغ قدره: 548.240.00 دج خم�شمائة وثمانية واأربع�ن األف ومائتان واأربع�ن دينار جزائري ميثل مبلغ التع�ي�ش  بال�شافة 

اإىل امل�شاريف واحلق الن�شبي.
ونبهناه باأن له مهلة )15( خم�شة ع�رس ي�ما ت�رسي من تاريخ ن�رس هذا املح�رس واإل نفذ عليه جربا بكافة الطرق القان�نية.

المح�شر الق�شائي 

  An-Nasr 3-8-2021

  An-Nasr 3-8-2021

  An-Nasr 3-8-2021

  An-Nasr 3-8-2021  

�جلمهورية �جلز�ئرية �لدميقر�طية �ل�شعبية
جمل�س ق�شاء ب�شكرة

حمكمة ب�شكرة
�لق�شم �شوؤون �لأ�شرة

رقم �جلدول 21/00578
رقم �لفهر�س 21/02300
تاريخ �حلكم 21/06/02

بني/
زهرة فطيمة �لزهر�ء

وبني/
حوين �شالح

�ل�شيد وكيل �جلمهورية لدى حمكمة ب�شكرة

حكــــــــــــــم باحلجـــــــــــــــر
حكم��ت املحكمة ح��ال ف�شلها يف ق�شايا �ش���ؤون الأ�رسة علنيا، 

ابتدائيا، ح�ش�ريا:
يف ال�شكل: قب�ل الدع�ى

يف امل��ش�ع:
1 / اعتم��اد تقري��ر اخلربة املنجزة من قبل اخل��ري العيدون عي�شى 
وامل�دع��ة بتاريخ 28-03-2021 حتت رقم الفهر�ش 2021-216 
وبالنتيج��ة افتتاح التقدمي على املدعى عليه ح�ين �شالح امل�ل�د 
بتاري��خ 17-09-1998 ب��� ب�شك��رة اب��ن �شليم، وزه��رة فطيمة 
الزه��راء، ومن ثم احلجر عليه وتعيني املدعية زهرة فطيمة الزهراء 
امل�ل���دة بتاريخ 26-06-1967 ب� ب�شك��رة ابنة �شا�شي وح�ين 
املازية ب�شفتها والدة املحج���ر عليه مقدما عليه لتت�ىل رعايته 
والقيام مقامه بكافة �ش�ؤون��ه الدارية والقان�نية واملالية وت�شري 

جميع ت�رسفاته.
الرئي�ش)ة(                                                           اأمني ال�شبط

  An-Nasr 3-8-2021  

�جلمهورية �جلز�ئرية �لدميقر�طية �ل�شعبية
ولية جيجل / د�ئرة �لعن�شر / بلدية �لعن�شر

الإعالن عن طلب �شهادة احليازة
رقم 12 ل�شنة 2021

بتاري��خ: 2021/07/26، ال�شيد: عي���دة ر�ش�ان، امل�ل�د 
بتاريخ: 1984/04/10

ب���: تايلمام - بلدي��ة العن�رس، ابن: حمم��د، وابن: برادعي 
ف�شية

ق��دم لبلدية العن�رس طلبا للح�ش�ل عل��ى �شهادة احليازة 
لقطع��ة اأر���ش تقع بامل��كان امل�شم��ى طبة تاري��ة، بلدية 

العن�رس، م�شاحتها: 147.30م2، حدودها:
-من ال�شمال: اأر�ش وبناية ب�ح��ش م�شع�د

- من اجلن�ب: اأر�ش وبناية عي�دة حممد
- من ال�رسق: اأر�ش وبناية قارة خالد وعي�دة حممد
- من الغرب: لع�شب �شعيد وبناية ب�ح��ش م�شع�د

العرا�شات تر�شل كتابي��ا ويف مهلة ل تتعدى �شهرين 
)02( ابت��داء م��ن تاريخ ه��ذا الإعالن اىل ال�شي��د/ رئي�ش 
املجل���ش ال�شعب��ي البل��دي لبلدي��ة العن���رس - امل�شلحة 

التقنية -
رئي�س المجل�س ال�شعبي البلدي

  An-Nasr 3-8-2021 18/ 245 

مكتب �لأ�شتاذ يكن ح�شني حم�شر ق�شائي لدى حمكمة باتنة
 �خت�شا�س  جمل�س ق�شاء باتنة 

�لكائن مكتبنا بـ: ممر كالجن بجانب طريق ب�شكرة ـ باتنة
هـ: 0777.31.37.10

 حم�شر تبليغ حكم ح�شوري اعتباري
 عن  طريق  الن�شر 

)�ملادة    4/412  ق.�إ.م.�إ(
بن��اء على طلب ال�شيد"ة": جب��ايل ي��شف، العن�ان: حي الن�رس نهج "و ف" رقم 08 

باتنة.
بناءا على احلكم التجاري البحري ال�شادر عن حمكمة باتنة بتاريخ: 2020/11/22 
فهر���ش رقم: 2020/05329 القا�ش��ي اإلزام املرجع �شده جب��ايل �ش�قي باأن يدفع 
ملرجع جبايل ي��شف مبلغ ملي�ن ومائت��ي األف دينار جزائري )1.200.000.00دج( 
كدين له يف ذمت��ه ومبلغ مائة وع�رسين األف دين��ار )120.000.00دج( كتع�ي�ش 

عن ال�رسر الالحق به.
بناء على امل�اد: 329، 336، 04/412  من قان�ن الجراءات املدنية والدارية.

بن��اءا على الأمر املت�شم��ن الذن بالن�رس ال�شادر عن رئي���ش حمكمة باتنة بتاريخ 
2021/06/18 حت��ت رقم 2021/988 املت�شمن الإذن لالأ�شتاذ يكن ح�شني حم�رس 
ق�شائي لدى حمكمة باتنة بن���رس م�شم�ن احلكم احل�ش�ري العتباري يف جريدة 
ي�مي��ة يف م�اجهة ال�شيد جبايل �ش�قي ال�شاكن: نه��ج بن فلي�ش باتنة وعلى نفقة 

طالبه.
وعليه نحن الأ�شتاذ: يكن ح�شني حم�رس ق�شائي لدى حمكمة وجمل�ش ق�شاء باتنة 
الكائ��ن مكتبه مبمر كالجن بجان��ب طريق ب�شكرة باتنة تبليغ ع��ن طريق الن�رس يف 
جري��دة ي�مي��ة ال�شيد: جبايل �ش�قي ال�شاكن: نهج بن فلي���ش باتنة مب�شم�ن احلكم 
التج��اري البحري ال�شادر ع��ن حمكمة باتنة بتاري��خ: 2020/11/22 فهر�ش رقم: 

2020/05329 رقم اجلدول 2020/02292
واأعلمن��اه باأن اأجل الطع��ن بال�شتئناف حم��دد ب�شهر واحد )01( ابت��داء من تاريخ 
التبليغ اإذا كان لل�شخ�ش ذاته وميدد اأجل ال�شتئناف اىل )02( اإذا مت التبليغ يف م�طنه 

احلقيقي اأو املختار طبقا لن�ش املادة 336 من قان�ن الإجراءات املدنية والإدارية.
توقيع وختم المح�شر الق�شائي 

  An-Nasr 3-8-2021 05/ 371  

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

�لديو�ن �لعمومي للمح�شر �لق�شائي
مكتب �لأ�شتاذ/ �لعايب بادي�س / حم�شر ق�شائي لدى حمكمة ق�شنطينة

�خت�شا�س جمل�س ق�شاء ق�شنطينة / 02 نهج بت�شني �أحمد، بالن�شي ق�شنطينة
�لهاتف: 05.51.18.58.83

حم�شر تبليغ �شند تنفيذي عن طريق الن�شر
�ملادة 412 و 612 من قانون �لجر�ء�ت �ملدنية و�لإد�رية

- بطلب : ك�يرة را�شية.
- العن�ان: اجلدور - ق�شنطينة

-�شد ال�شيد/ ب�جعجع �شفيان ابن �شالح
-العن���ان ب���: حي الزيادية عم��ارة "�ش/13" رق��م : 312 - 

ق�شنطينة
- بن��اءا على  احلك��م ال�شادر ع��ن حمكمة ق�شنطين��ة،  ق�شم: 
�ش�ؤون الأ�رسة بتاريخ 2019/03/28، ق�شية رقم: 18/07055، 

فهر�ش رقم : 19/02059  املمه�ر  بال�شيغة التنفيذية.
- القا�شي ب�: يف  امل��ش�ع .....  الزام املدعي عليه باأن يدفع 

للمدعية املبالغ التالية:
- مبلغ مائة وثمان�ن دينار جزائري )180.000 دج( تع�ي�شا 

عن ال�رسر الالحق بها.
- مبلغ ثالث�ن األف دينار جزائري )30.000 دج( نفقة اهمال.

- ا�شن��اد ح�شانة الأبناء هن��ادي - ح�شام الدين - الهام ر�شا 
ل�الدتهم املدعية مع منحه��ا ال�لية عليهم وباملقابل  متكني 
والده��م املدعى عليه م��ن حق زيارتهم كل ي���م جمعة من 
التا�شع��ة �شباح��ا اىل غاي��ة اخلام�ش��ة م�شاءا و ك��ذا الي�م 
الثاين م��ن الأعي��اد الديني��ة وال�طنية والعط��ل املدر�شية 

منا�شفة بينهما.
- ال��زام املدع��ى علي��ه بتمك��ني املدعية م��ن نفق��ة الأبناء 
املح�ش�ن��ني مببل��غ خم�شة اآلف دينار جزائ��ري )5000 دج( 
�شهري��ا ل��كل واح��د منهم ت�رسي م��ن تاري��خ اأوت 2018 

وت�شتمر اىل غاية �شق�ط احل�شانة �رسعا وقان�نا.
- ال��زام املدع��ى عليه ب��اأن ي�ف��ر للمدعية م�شكن��ا مالئما 
ملمار�ش��ة احل�شانة وان تعذر ذلك منحها بدل ايجار  �شهري 
قدره ثماني��ة اآلف دينار جزائري )8000 دج( ي�رسي �شهريا 
م��ن تاري��خ �شدور ه��ذا احلك��م ي�شتمر اىل  غاي��ة �شق�ط 

احل�شانة �رسعا وقان�نا.
-حتميل املدعى عليه امل�شاريف الق�شائية

-بناءا عل��ى احلكم ال�شادر عن حمكم��ة ق�شنطينة بتاريخ: 
رق��م:  ق�شي��ة  الأ���رسة،  �ش���ؤون  الق�ش��م:   ،2021/03/25

20/05506، فهر�ش رقم: 2021/01606.
-القا�شي ب�: الق�شاء بت�شحيح اخلطاأ املادي ال�ارد يف احلكم 
ال�شادر عن حمكمة ق�شنطينة، ق�شم �ش�ؤون الأ�رسة بتاريخ: 
2019/03/28 حتت رقم الفهر�ش 19/02059 وذلك بجعل 
املبل��غ املحك�م ب��ه كتع�ي�ش عن ال���رسر الالحق باملدعية 
مائة وثمان���ن األف دينار جزائ��ري )180.000دج( بدل من 

مائة وثمان�ن دينار جزائري
-حتميل املدعى عليه امل�شاريف الق�شائية

-بن��اءا على حما�رس تكليف بال�ف��اء وتبليغ تكليف بال�فاء 
وتبلي��غ ال�شن��د التنفيذي املبلغ��ان بتاري��خ: 2021/04/13 
عل��ى ال�شاع��ة: 12.20 �ش��ا زوال خاطبن��ا والدت��ه )ح�شب 
ت�رسيحاتها( دون ا�شتظهار اله�ية والتي رف�شت ال�شتالم 
والت�قي��ع مم��ا ا�شت�جب تبليغ��ه عن طريق الربي��د ال�شمن 

ال��ش�ل يحمل رقم: 00549001425
-بناءا عل��ى حما�رس التبليغ عن طري��ق التعليق على ل�حة 
الإعالن��ات على م�شت�ى بلدية وحمكمة ق�شنطينة بتاريخ: 

.2021/06/08
-بن��اءا عل��ى الإذن بن�رس م�شم���ن عقد التبلي��غ الر�شمي 
ال�ش��ادر ع��ن ال�شي��د رئي�ش حمكم��ة ق�شنطين��ة، بتاريخ: 

2021/07/12، حتت رقم الرتيب: 21/2180.
نح��ن الأ�شتاذ العايب بادي���ش حم�رس ق�شائي لدى حمكمة 

ق�شنطينة جمل�ش ق�شاء ق�شنطينة وامل�قع اأدناه
-قمن��ا بتبلي��غ ال�شن��د التنفي��ذي املذك���ر اأع��اله لل�شيد/ 

ب�جعجع �شفيان ابن  �شالح
- العن���ان ب���: ح��ي الزيادية عم��ارة "�ش/13( رق��م : 312 

- ق�شنطينة
- ع��ن طريق الن���رس يف جريدة وطنية ي�مي��ة طبقا للم�اد: 

412 و 612 من قان�ن الجراءات املدنيةوالإدارية.
اإثبات��ا لكل ذلك قمنا بن�رس م�شم�ن هذا املح�رس يف جريدة 

وطنية ي�مية طبقا للقان�ن.
توقيع المح�شر الق�شائي

  An-Nasr 3-8-2021 25/ 894 

مكتب �لأ�شتاذ/ برقادي حمفوظ
حم�شر ق�شائي لدى حمكمة وجمل�س ق�شاء باتنة

�لهاتف: 033.80.32.98 - 06.65.35.49.16

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

نح��ن الأ�شت��اذ برق��ادي حمف���ظ حم���رس ق�شائي ل��دى حمكم��ة باتنة 
اخت�شا���ش جمل�ش ق�ش��اء باتنة الكائن مق��ر مكتبنا مبم��رات بن ب�لعيد 

عمارة "C" الطابق الأول رقم 211 باتنة امل�قع اأدناه
بع��د الإط��الع على امل���اد 612، 613، 412 من قان�ن الإج��راءات املدنية 

والإدارية ومراعاة لأحكام امل�اد 406 اإىل 416 منه.
مب�ج��ب ال�شند التنفيذي لعقد رهن حيازي لعت��اد املحرر من طرف امل�ثقة 
الأ�شتاذة: العل���اين �شهام بتاريخ 2019/05/23 رق��م 2019/93 لفائدة: 
ال�رسك��ة ال�طني��ة للت�ش�ي��ق و ت�زيع امل���اد البرولية نفط��ال ممثلة يف 
�شخ�ش نايب �شعيدي رفيق،  العن�ان  ب� طريق الكثبان �ش ب 73 ال�رساقة 
ولية اجلزائر،  بناء على الإذن بن�رس م�شم�ن عقد تبليغ ر�شمي يف جريدة 
ي�مي��ة وطنية ال�شادر ع��ن رئي�ش حمكمة باتنة بتاري��خ 2021/06/14، 
حتت رقم: 944/ر/21 بناء عل��ى حم�رس تبليغ التكليف بال�فاء امل�ؤرخ يف 
2021/02/16 املر�شل  عن طريق الربيد امل�شمن، كلفنا بال�فاء: م�ؤ�ش�شة 
البن��اء و حف��ر الآبار ���ش. ذ. م. م ممثلة يف �شخ���ش م�شريها زعط�ط عبد 
احلمي��د،  العن�ان ب  02  تام�شيط � باتنة  بتنفيذ حمت�ى ال�شند التنفيذي 
املذك���ر اأع��اله ودفع املبل��غ الت��ايل مبل��غ 25.000.000.00دج )خم�شة 
و ع���رسون ملي���ن دينار جزائري( ال��ذي ميثل  مبلغ القر���ش وامل�شاريف 

الق�شائية، والأتعاب التنا�شبية للمح�رس الق�شائي.
ونبهن��اه باأن ل��ه مهلة 15 ي�ما لل�فاء ت�رسي م��ن تاريخ ن�رس هذا املح�رس 

باجلريدة ال�طنية الي�مية واإل نفذ عليها جربا بكافة الطرق القان�نية.
المح�شر الق�شائي

  An-Nasr 3-8-2021 05/ 370 05/ 372 

25/ 892 

A Vendre
Carrière en activité sur une superficie de 15 
hectares de production (sable, gravier toutes 
dimensions, TVC, et autre).
Situe a Koudiat El Maazoula Ain Abid Wilaya 
de Constantine avec Matériels ou sans.
Pour toute information ou visite téléphone:
07 70 61 59 28
07 70 12 91 10

  An-Nasr 3-8-2021 25/882 

�جلمهورية �جلز�ئرية �لدميقر�طية �ل�شعبية
ولية قاملة / د�ئرة قاملة / بلدية قاملة

مديرية �لتنظيم و�ل�شوؤون �لعامة / م�شلحة �لتنظيم
مكتب �لتنظيم )�جلمعيات(
رقم: ............./2021

و�شل ا�شتالم التبليغ بتجديد املكتب امل�شري
طبقا لأحكام املادة 18 من القان�ن رقم 06/12 امل�ؤرخ يف 18 �شفر 1433 امل�افق ل� 12 
يناي��ر 2012 املتعلق باجلمعيات مت هذا الي���م 2021/06/23 ا�شتالم مذكرة التعديالت 

امل�ؤرخة يف 2021/06/05 التي اأدخلت على املكتب امل�شري للجمعية املحلية امل�شماة:
اللجنة الدينية مل�شجد بالل بن رباح بلدية قاملة
امل�شجلة حتت رقم: 04 بتاريخ: 2001/01/16

املقيمة ب�: حي 19 ج�ان ت��شيع 02 قاملة
يراأ�شها ال�شيد: زرتي اأح�شن

رئي�س المجل�س ال�شعبي البلدي

�جلمهورية �جلز�ئرية �لدميقر�طية �ل�شعبية
ولية قاملة

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

مكتب �جلمعيات

و�شل ا�شتالم التبليغ بتجديد املكتب امل�شري
طبق��ا لأحكام املادة 18 الفقرة 02 م��ن القان�ن رقم 06/12 امل�ؤرخ يف 18 �شفر 1433 
امل�افق ل� 12 يناير 2012 املتعلق باجلمعيات مت هذا الي�م 2021/07/01 ا�شتالم مذكرة 
التعديالت امل�ؤرخة يف 2021/05/08 التي اأدخلت على املكتب امل�شري للجمعية املحلية 

امل�شماة:
جمعية حماية البيئة وتهيئة القليم والك�كب الزرق ل�لية قاملة

امل�شجلة حتت رقم : 11 بتاريخ: 2014/09/28
املقيمة ب�: نهج �شليماين عمار عمارة رقم 03

التي تراأ�شها ال�شيدة: �رسيدي منرية 

�جلمهورية �جلز�ئرية �لدميقر�طية �ل�شعبية
ولية جيجل / د�ئرة �مليلية / بلدية �مليلية

مديرية �لتنظيم و�ل�شوؤون �لعامة / م�شلحة �ل�شوؤون �لجتماعية/ مكتب �جلمعيات
رقم: 12/ 2021/ م �س �إ/ م ج/ ت ن

و�شل اإ�شهاري لتجديد جمعية حملية
طبق��ا لأحكام القان���ن رقم 06/12 امل�ؤرخ يف 2012/01/12 املتعلق باجلمعي��ات ل �شيما املادة رقم 08، 

لقد مت جتديد اجلمعية الدينية  امل�شماة:
-اجلمعية الدينية مل�شجد المام مالك حي زاهر امليلية.

- تاريخ  ورقم ايداع امللف 2021/04/04 حتت رقم 2021/5098
-الرئي�ش: حندي�ش ح�شني

- امل�ل�د يف 1956 ح 1963/10/08 اولد عطية
-املقر: م�شجد المام مالك حي زاهر امليلية.

ي�شل��م هذا ال��شل للقيام باإجراءات ال�شهار وفقا لأحكام امل��ادة )08( الفقرة الثانية من القان�ن ال�شالف 
الذكر وكذا القيام باجراءات تاأمني اجلمعية طبقا للمادة 21 من نف�ش القان�ن.

رئي�س المجل�س ال�شعبي البلدي

  An-Nasr 3-8-2021 24/ 91    An-Nasr 3-8-2021 24/ 90  

  An-Nasr 3-8-2021 18/ 246 

إعالنات مبوبة

 MD

103/ 2021 

تعـــــــــــــزّيـــــــــــــــة

ببالغ الأ�ش��ى والتاأثر تلقت الرئي�شة املديرة العامة 
جلريدة الن�رس نرج�ش كرمي�ش نباأ وفاة

 �ل�شيد ر�شيد حملي مدّقق �حل�شابات باجلريدة
وعل��ى اإثر هذا امل�شاب تتق��ّدم اأ�شالة عن نف�شها 
ونياب��ة عن كّل م�شتخدم��ي الن�رس باأحر التعازي 
واأ�شدق عبارات امل�ا�شاة اإىل عائلة حملي، �شائلة 
العل��ي القدي��ر اأن ي�شم��ل الفقيد ب�ا�ش��ع رحمته 
وي�شكن��ه ف�شيح جنانه ويلهم اأهل��ه وذويه جميل 

ال�شرب وال�شل�ان.
اإنا هلل و اإنا اإليه راجعون
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ياحي، ويف حو�ر مع �لن�رص، �أو�ضح 
باأن تو�جد �حت��اد �ل�ضاوية كو�حد من 
�أبرز �أطر�ف معادلة �ل�ضعود �إىل غاية 
�جلولة ما قبل �الأخرية من �ملو�ضم، ال 
يعن��ي باأن �الرتقاء كان هدفا رئي�ضيا 
للفريق، ليبقى �أه��م مك�ضب لالحتاد 
من هذه �ملغام��رة �لثقة �لكبرية �لتي 
ك�ضبته��ا �ملجموعة �ل�ضابة، وتعودها 
على �أج��و�ء بطولة �لر�بط��ة �لثانية، 
الأن �خلز�ن � ح�ضب��ه � "ثري باملو�هب 
�ل�ضابة �لقادرة على �إعادة �لفريق �إىل 
مكانته يف �لر�بط��ة �ملحرتفة، �إال �أن 
�لعقب��ة �لوحيدة تكمن يف عدم توفر 

�الإمكانيات �ملادية".
يف  فريق��ك  م�ش��وار  تقّي��م  *كي��ف 

املو�شم املنق�شي؟

كم��ا هو معل��وم، فاإن �جلان��ب �ملادي 
�ألق��ى بظالله عل��ى و�ضعية فريقي 
خالل �ل�ضنو�ت �ملا�ضية، الأن �للجنة 
�مل�ض��رية �أ�ضبحت تعم��د �إىل �نتهاج 
�ضيا�ضة �لت�ضبي��ب، بو�ضع �لثقة يف 
�الإمكانيات  �ضاب��ة، وقل��ة  عنا���رص 
جعلت ه��دف �ملو�ضم �ملنق�ضي، يبقى 
منح���رص� يف �لعم��ل عل��ى �ضمان 
ب��كل  �لثاني��ة  �لر�بط��ة  يف  �لبق��اء 
�أريحية، على �عتبار �أن منط �ملناف�ضة 
كان ��ضتثنائي��ا، باللعب يف فوج من 
12 فريق��ا، و�ل�ضقوط من��ه �مل�ضري 
�حلتمي لثلث �لرتكيبة، كما �أن �إجر�ء 
22 مب��ار�ة يف �ملو�ض��م قّل���ص م��ن 
فر�ص �لتد�رك، جر�ء كرثة �حل�ضابات، 
وعليه ف��اإن �خلروج من ه��ذ� �ملو�ضم 
ب�ض��الم، كان �أم��ر� �ضعب��ا بالن�ضبة 

لكل �لنو�دي.
مت�ّش��ك  ال�شاوي��ة،  احت��اد  *لك��ن 
غاي��ة  اإىل  ال�شع��ود  يف  بحظوظ��ه 

اجلولت الأخرية؟

�لتو�ج��د �ضم��ن كوكب��ة �ل�ضد�رة 
كان ثم��رة �لعمل �جلبار �ل��ذي قمنا 
ب��ه، الأن فريقن��ا كان ق��د �نطلق يف 
�لتح�ضري�ت مبك��ر�، ودخولنا �أجو�ء 
�ملناف�ض��ة �لر�ضمية كان ج��د موفق، 
نق��اط يف   10 �إح��ر�ز  بنجاحن��ا يف 
�جل��والت �الأرب��ع �الأوىل، وه��و م��ا 
�أعطان��ا �لكثري من �لثق��ة يف �لنف�ص 
و�الإمكاني��ات، كم��ا �أن مكانة �حتاد 
�لكروي��ة  �ل�ضاح��ة  يف  �ل�ضاوي��ة 
�لوطني��ة كان له��ا تاأث��ري كبري على 
معطي��ات �لبطولة، عل��ى �عتبار �أن 

لبطولة  �ل�رصقية  �ملجموع��ة  تركيبة 
�لر�بطة �لثاني��ة، ت�ضم �أندية �عتادت 
عل��ى ت�ضجي��ل تو�جده��ا يف �لق�ضم 
�لتناف���ص،  ح��دة  ز�د يف  مم��ا  �الأول، 
"�لديربي��ات"، وجناحن��ا يف  بطاب��ع 
مو��ضل��ة �مل�ض��و�ر بنف���ص �لريت��م، 
وت�ضجيل �ضل�ضل��ة �لنتائج �الإيجابية 
فت��ح �ل�ضهية، وجعلنا نطمح للذهاب 
بعي��د�، وذلك بالدف��اع عن حظوظنا 
يف �عت��الء من�ضة �لتتوي��ج، رغم �أن 
�لهدف �مل�ضطر بقي يف حدود �ضمان 
�لبق��اء، و�ل�ضعي للخ��روج من د�ئرة 

ح�ضابات �ل�ضقوط مبكر�.
*األ ت��رى ب��اأن النقاط الت��ي �شاعت 
باأم البواق��ي، كانت ال�شبب الرئي�شي 

يف تبخر حلم ال�شعود؟

ال ميك��ن �أن ن�ض��ع �ل�ضعود يف خانة 
�حتاللن��ا  الأن  تبخ��ر،  �ل��ذي  �حلل��م 
�ملرك��ز �لثال��ث يع��د يف ح��د ذ�ت��ه 
�إجن��از� باهر�، على �عتب��ار �أننا حققنا 
�لغاي��ة �ملرج��وة، وذل��ك باالطمئنان 
عل��ى مكان��ة �لفري��ق يف �لر�بط��ة 
�لثاني��ة ملو�ض��م �آخر وب��كل �أريحية، 
�ملتناف�ضني  قائم��ة  و�لتو�جد �ضم��ن 
على تاأ�ضرية �ل�ضع��ود �إىل غاية �آخر 
�لت�ضحي��ات  ثم��رة  كان  �جل��والت، 
�مليد�ني��ة �ملقدم��ة، الأنن��ا بقينا نوؤمن 
بحظوظن��ا يف �لق��درة عل��ى �ضنع 
"�ملعج��زة"، ورف��ع �لتح��دي بف�ضل 
�ض��الح �الإر�دة �لفوالذي��ة، لكن يف 
غياب �الإمكانيات �ملادية �لتي تكفي 
للم�ضاعدة عل��ى جت�ضيد هذ� �لهدف، 
بدليل �أنه ال يوجد �أي جمال للمقارنة 
بني و�ضعيتنا وو�ضعية العبي هالل 

�ضلغ��وم �لعيد و�حت��اد عنابة، كما �أن 
�للجن��ة �مل�ضرية مل تك��ن تتوفر على 
�الأم��و�ل �لت��ي تدفعه��ا �إىل حتفيزنا 
كالعبني يف �ملباريات �حلا�ضمة، على 
�لعك�ص م��ن باقي �ملناف�ض��ني، وهذ� 
�جلانب �أح��دث �لفارق يف �ملنعرجات 
�حلا�ضمة من �ضباق �ل�ضعود، غري �أن 
�لهزمي��ة �ملفاجئة �لتي كنا قد تلقيناها 
د�خ��ل �لديار �أمام دف��اع تاجنانت يف 
�جلولة �خلام�ضة، تبقى �أهم منعرج يف 
م�ضو�رن��ا، الأنها ج��اءت يف فرتة كنا 
ن�ضتحوذ فيها على �لريادة، وك�رصت 
ريت��م �لنتائج �الإيجابية �لتي حققناها 
يف بد�ي��ة �ملو�ض��م، وظل��ت هزميتن��ا 
�لوحي��دة يف مرحلة �لذه��اب، وتلك 
�لنق��اط كانت حا�ضمة يف �أمر �للقب، 

وهنا بودي �أن �أو�ضح �ضيئا مهما.
*تف�شل.... ما هو؟

مرحل��ة �الإي��اب من �لبطول��ة كانت 
�ضعبة للغاي��ة، ب�ضبب تو�جد �لعديد 
ح�ضاب��ات  د�ئ��رة  يف  �لف��رق  م��ن 
�ل�ضقوط، و�لدليل على ذلك �أننا كنا 
قد �أنهينا �لن�ض��ف �الأول من �ملو�ضم 
بينم��ا كان��ت  نقط��ة،   22 بر�ضي��د 
ح�ضيلتنا يف مرحلة �لعودة 16 نقطة 
فقط، وذلك ال يعني باأن �أد�ءنا تر�جع، 
ب��ل �أننا بقينا نحتف��ظ بحظوظنا يف 
�ل�ضع��ود �إىل غاي��ة �جلول��ة ما قبل 
�الأخرية، ومقابلة عنابة كانت �ملنعرج 
�حلا�ض��م، الأننا كنا نبح��ث عن �لفوز 
لقلب �ملو�زين، وخطف �ل�ضد�رة قبل 
جولتني من �لنهاي��ة، �إال �أن �لتحكيم 
لعب دوره يف تلك �ملو�جهة، و�رصبة 
�جلز�ء �لت��ي ت�ضديت لها يف �لدقائق 
�الأخ��رية، كان��ت �أكرب دلي��ل ميد�ين 
على �لنز�ه��ة �لتي لعبن��ا بها، فكان 
نقطة �لتع��ادل �لتي �أحرزن��ا يف �آخر 
ثانية من عمر �للق��اء م�ضتحقة، وقد 
�ضيعن��ا طيلة �ملو�ض��م 9 نقاط د�خل 
�لديار، ومعطي��ات مباريات �الإياب 
تختل��ف كلي��ة، لكنن��ا مهم��ا كانت 
�لظروف مل ننهزم �أمام �لفرق �لثالثة، 
�لتي كانت ت�ضكل كوكبة �ل�ضد�رة، 
يف �ضورة هالل �ضلغوم �لعيد، �حتاد 

عنابة و�حتاد خن�ضلة.
الفري��ق  م�شتقب��ل  ت��رى  *وكي��ف 

املو�شم القادم؟

�حلدي��ث ع��ن �مل�ضتقب��ل يبق��ى من 
�ضالحي��ات �الإد�رة، ولو �أن م�ضكل 

و��ضح��ا،  �أ�ضب��ح  �ل�ضاوي��ة  �حت��اد 
ويتمث��ل يف عدم توف��ر �الإمكانيات 
�لت��ي م��ن �ضاأنه��ا �أن ت�ضاع��د على 
حتقيق �لع��ودة �إىل �لر�بطة �ملحرتفة 
ث��ري  �خل��ز�ن  �أن  رغ��م  �الأوىل، 
باملو�هب �ل�ضاب��ة، بعد �العتماد على 
�لت�ضبيب، وك�ضب جمموعة  �ضيا�ضة 
بينها،  فيم��ا  ومتنا�ضق��ة  من�ضجم��ة 
عملت على رف��ع �لتحدي يف غياب 
�الإمكاني��ات، وتو�ج��د 8 العبني من 
�لردي��ف �ضمن �لتعد�د، مع م�ضاركة 
غالبيته��م كاأ�ضا�ضي��ني يف �ملباريات 
�لر�ضمي��ة، يبقى �أهم مك�ضب للفريق 
يف �ملو�ض��م �ملن�رصم، وبالت��ايل فاإن 
�ال�ضتثم��ار يف ه��ذه �لطاقات كفيل 
بفتح باب �لتف��اوؤل على م�رص�عيه، 
وعليه فاإننا نبق��ى بحاجة �إىل �لدعم 
�ل��الزم لتج�ضيد �حللم �ل��ذي ما فتئ 
ير�ود �الأن�ض��ار، الأن �لفريق ي�ضتحق 
مكانة مع �لكبار، و��ضتعادة ذكريات 
�لتتوي��ج بلق��ب �لبطول��ة �لوطني��ة 
و�مل�ضارك��ة �الإفريقي��ة، و�لتي كانت 

قد �ضنعتها �الأجيال �ل�ضابقة.            
حــاوره: �صالح فرطــا�س

حار�س احتاد ال�شاوية عبد اجلليل ياحي للن�شر

مومسنا ناجح والصعود مل يكن 
حلما ليتبخر !

اعترف حار�س اتحاد ال�شاوية عبد الجليل ياحي، باأن اإنهاء فريقه الم�شوار في ال�شف الثالث �شمن ترتيب المجموعة 
ال�شرقية لبطولة الرابطة الثانية يعد اإنجازا كبيرا، يتجاوز عتبة الهدف الم�شطر من الإدارة، لكنه بالموازاة مع ذلك 
اأكد على اأن حلم ال�شعود كان قابال للتج�شيد، لو توفرت الإمكانيات المادية، لأن �شالح الإرادة الفولذية � كما قال � " 

لم يكن كافيا لتج�شيد "معجزة" ال�شعود".

يريد البقاء وال�شتئثار مبلف التعاقدات

لكناوي ي�صتف�صر عن م�صتقبله 
واأجرته قد تبعده عن البابية

حت�ضل��ت �لن���رص عل��ى معلوم��ة 
�مل��درب نذي��ر  �أن  موؤك��دة، تفي��د 
لكن��اوي ق��د حت��دث موؤخ��ر� م��ع 
م�ض��ريي �لنادي �له��اوي ملولودية 
�لعلمة، من �أج��ل �ال�ضتف�ضار حول 
م�ضتقبله يف �لفريق، �ضو�ء بتجديد 
عقده ملو�ض��م �إ�ضايف �أو �لبحث عن 
فريق �آخ��ر ي�رصف عل��ى عار�ضته 

�لفنية يف �ملو�ضم �لقادم.
ف��اإن  وح�ض��ب م�ض��ادر مطلع��ة، 
�لتقني »�لعنابي« ال يعار�ص �لبقاء 
مع »�لبابية«، بعد قيادته �لت�ضكيلة 
يف �ملو�ضم �ملنق�ضي ل�ضمان �لبقاء، 
�ملعن��ي يرغ��ب يف و�ض��ع  لك��ن 
ر�أ�ضه��ا  معين��ة، وعل��ى  ���رصوط 
�للعب م��ن �أجل ��ضتهد�ف �ل�ضعود 

و�نتد�ب عنا�رص قادرة على ذلك.
ويف ه��ذ� �مل�ضعى، �أب��دى لكناوي 
ب�ض��ورة  �الإ���رص�ف  يف  رغبت��ه 
�ضخ�ضي��ة على عملي��ة �لتعاقد�ت 
�جلديدة، بهدف تف��ادي �لوقوع يف 
نف�ص �أخطاء �ملو�ضم �ل�ضابق، م�ضري� 
يف �لوق��ت نف�ضه �أن �لتعد�د بحاجة 
�إىل تدعيم��ات نوعية يف �خلطوط 

�لثالثة.
وب�ضب��ب �ل�ضبابي��ة �حلا�ضل��ة يف 
بيت �ملولودية، فاإن م�ضريي �لنادي 
�لهاوي مل يف�ضلو� بعد يف م�ضتقبل 
�لطاق��م �لفني، الأنه��م يجهلون يف 
�الأ�ضل م�ضري �ل�رص�عات �الإد�رية 
و�لقانوني��ة، �حلا�ضل��ة م��ع جمل�ص 

�إد�رة �ل�رصك��ة �لريا�ضية �لتجارية، 
وهم ينتظ��رون �الآن �ضدور �حلكم 
�لنهائي من جمل�ص ق�ضاء �ضطيف، 
ح��ول �جلهة �لقانوني��ة �لتي ت�رصف 
يف  �الأول  �لفري��ق  ت�ضي��ري  عل��ى 

�ملو�ضم �لقادم.
يحدث هذ� يف وقت ك�ضف م�ضدر 
م�ض��وؤول يف �لن��ادي، ع��ن �حتمال 
�مل��درب  خدم��ات  يف  �لتفري��ط 
لكن��اوي، ب�ضبب �أجرت��ه �ل�ضهرية 
�ملرتفع��ة �لتي تف��وق 100 مليون 
�جلمي��ع  يعل��م  ح��ني  يف  �ضنتي��م، 
�ملتوقع��ة  �لكب��رية  �ل�ضعوب��ات 
للن��ادي �ملو�ض��م �لق��ادم، بدليل �أن 
ديون »�لبابي��ة« على م�ضتوى جلنة 
�ملنازعات �لتابعة للر�بطة �ملحرتفة 
ق��د بلغت رق��م 7.1 ماليري �ضنتيم، 
دون �حت�ض��اب �ملبال��غ �ملالية، �لتي 
يدي��ن به��ا �أي�ض��ا العب��ي �ملو�ضم 

�ملنق�ضي.                       اأحمد خليل
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ماللة مرتيث بخ�شو�س عر�س عنرت يحيى

�صباب باتنة يدر�س مقرتح اال�صتقبال مبلعب مروانة
تلق��ى حار�ص �ضب��اب باتن��ة �أ�ضامة 
مالل��ة، عر�ض��ا م��ن �حت��اد �جلز�ئ��ر 
ل�ضم��ه �إىل �ضفوف��ه �ملو�ضم �لقادم، 
بعد تاألق��ه مع �ملنتخب �لوطني الأقل 
من 20 �ضنة، فيما يبقى حمل �هتمام 
�لقبائل،  بل��وزد�د و�ضبيب��ة  �ضب��اب 
حي��ث ف�ضل �لرتيث وع��دم �لت�رصع 

يف حتديد وجهته �لقادمة.
�ملدي��ر  �أن  للن���رص،  مالل��ة  و�أك��د 
�لعا�ضمي عنرت  للن��ادي  �لريا�ض��ي 
يحي��ى عر���ص عليه فك��رة خو�ص 
جترب��ة م��ع �ضو�ضط��ارة، للرفع من 
م�ضت��و�ه وتطوي��ر قدر�ت��ه، وباملرة 
�الق��رت�ب �أكرث م��ن �ضفوف �خل�رص 
بع��د �أن حظي بثق��ة �لناخب �لوطني 
جم��ال بلما�ض��ي، من خ��الل منحه 
فر�ض��ة �مل�ضارك��ة يف ترب�ص جو�ن 
�الأخري، �لذي تخللته ثالث مباريات 
ودية، مو�ضحا �أن �حلديث عن تغيريه 

�الأجو�ء �ضابق الأو�نه.
 ويف �ضي��اق ذي �ضل��ة، ح��ل ع�ضية 

�الأح��د بباتنة، �ضانع �ألع��اب �لكاب 
زكي خال��دي للحديث مع م�ضوؤويل 
�لفريق ح��ول �لعر�ص �الإمار�تي، يف 
ظل �هتمام ن��ادي بني يا�ص بخدماته 
ب��ني  مت  �ل��ذي  �ملبدئ��ي  و�التف��اق 
�لطرفني، ف�ضال ع��ن عدم معار�ضة 
�لرئي���ص زغين��ة �نتقال��ه، باعتب��اره 
�لت�رصي��ح، كون��ه  يخ�ض��ع لورق��ة 

ينتمي لفئة �الآمال.
�إىل ذل��ك، ع��ربت �إد�رة �ل�ضباب عن 

رف�ضه��ا �ال�ضتقب��ال �ملو�ض��م �لقادم 
مبرك��ب �أول نوفم��رب، معت��ربة على 
�أن �مل�ضاعي  �أح��د �مل�ضريي��ن  ل�ض��ان 
قائمة من �أجل �نطالق �أ�ضغال ترميم 
بع�ص �ملر�فق مبلع��ب �ضفوحي، وفقا 
الح��رت�ز�ت جلن��ة معاين��ة �ملن�ضاآت 
�لريا�ضية، ولو �أن عدم �لرد من طرف 
�لبلدية على طل��ب زغينة، لالإ�رص�ع 
�ملرفوع��ة،  �لتحفظ��ات  يف معاجل��ة 
جعل �الإد�رة تدرك باأن تاأهيل �مللعب 

بات �ضعب �ملنال.
و�أو�ض��ح ذ�ت �مل�ض��وؤول �أنه يف حال 
عدم �عتم��اد �ضفوحي، ف��اإن �الإد�رة 
و�ضع��ت ملعب بن �ضا�ض��ي مبرو�نة، 
كخي��ار �أول وح��ل بدي��ل الحت�ضان 
�ملباريات �لر�ضمية للكاب يف بطولة 
�له��و�ة للمو�ضم �ملقب��ل، خا�ضة و�أنه 
يتوف��ر على كل �ملقايي���ص �ملطلوبة، 
�إىل جان��ب جتهيزه �ل�ضن��ة �ملا�ضية 

بب�ضاط ��ضطناعي جديد.  
           م ـ مداني

اإ�شافة لنجاي حار�س الفريق اجلار

العبان من جنم بوعقال قد يفتتحان مريكاتو البوبية
تعتزم �إد�رة مولودية باتنة �ضبط 
قائمة �لالعبني �ملحتفظ بهم من 
تع��د�د �ملو�ض��م �ملنق�ض��ي، وفق 
تقرير �لطاقم �لفني، قبل �لتفرغ 
لعملية �النتد�بات �لتي �ضي�رصف 
ح��اج  لزه��ر  �ملخ���رصم  عليه��ا 
عي�ضى �ل��ذي يت�ض��در �لقائمة، 
�إىل جانب غ�ضبان وبهلول وزير 
وقومي��دي وبولعين�رص، وثالثة 

وجوه من �لرديف.
وح�ض��ب م�ض��در مق��رب م��ن 
�لالعب��ني  جمي��ع  ف��اإن  �الإد�رة، 
�ملر�ضحني للبقاء، جددو� �رصطهم 
لقبول �لعر�ص ومو��ضلة حملهم 
�أل��و�ن �ملولودي��ة، و�ملتمث��ل يف 
م�ضتحقاته��م  عل��ى  �حل�ض��ول 

�ملالية �لعالقة، قب��ل �حلديث عن 
�ملو�ضم �جلدي��د، �إدر�كا منهم باأن 
�ع��رت�ف بدين،  �متالكهم وثيقة 
�مل�ضلم��ة لهم من ط��رف �لرئي�ص 
ت�ضم��ن  �أن  ميك��ن  ال  �ل�ضاب��ق، 
له��م حقوقه��م، �إال بعد خو�ضهم 

معركة ق�ضائية.
و�نطالقا من �إحلاح �الأن�ضار على 
تكوين فري��ق تناف�ضي، باإمكانه 
لع��ب دور ري��ادي يف بطولة ما 
ب��ني �جله��ات للمو�ض��م �لق��ادم، 
و�لتي �ضتنطل��ق يوم 15 �أكتوبر 
�ملقب��ل، تن��وي �الإد�رة �الحتفاظ 
بثماني��ة العب��ني يعت��ربون نو�ة 
�لت�ضكيلة، رغم معار�ضة بع�ص 
�الأطر�ف، مع �لقيام با�ضتقد�مات 

نوعية ت�ضم��ل �خلطوط �لثالثة، 
باالإ�ضاف��ة �إىل حار�ص مرمى قد 
يكون �ضعيد جن��اي �لذي حر�ص 
عرين �ل��كاب �ملو�ض��م �ملا�ضي، 
يف وق��ت يوجد العب��ان من جنم 
بوعق��ال يف �ملفك��رة، رف�ض��ت 
�الإد�رة �الإف�ض��اح ع��ن هويتهما 

�إىل حني تر�ضيم �ضفقتهما.
من جهة �أخ��رى، تعم��ل �الإد�رة 
عل��ى فك �خل��الف �مل��ايل �لقائم 
�لريا�ض��ي   �ملرك��ب  �إد�رة  م��ع 
�أول نوفم��رب، و�ملتعل��ق بدي��ون 
يت�ضنى  �ملنق�ض��ي، حتى  �ملو�ضم 
�ملرفق،  للبوبية �ال�ضتقب��ال بهذ� 
على �أن يحت�ض��ن ملعب �ضاوي 

�لتدريبات.                     م ـ مداني
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اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�شعبية 
ولية �شطيف

مديرية البيئة 

قرار رقم 2436  يت�صمن تعديل القرار رقم 1454 املوؤرخ يف 
البيئة للح�صول  التاأثري على  ا�صهار موجز  2021/04/18 املت�صمن 

على املوافقة امل�صبقة الجناز مذبح الدواجن باملكان امل�صمى م�صتة 
لغريبة بلدية الر�صفة لفائدة ال�صيد مانع حممد �صالح.

�إن و�يل والية �ضطيف
باقرت�ح من �ل�ضيد مدير �لبيئة

يقرر
�مل��ادة �الأوىل: تع��دل �أح��كام �مل��ادة �الأوىل م��ن �لق��ر�ر رقم 1454 �مل��وؤرخ يف 
2021/04/18 �ملت�ضمن ��ضهار موجز �لتاأثري على �لبيئة للح�ضول على �ملو�فقة 
�مل�ضبقة الجناز مذبح �لدو�جن باملكان �مل�ضمى م�ضتة لغريبة بلدية �لر�ضفة لفائدة 

�ل�ضيد مانع حممد �ضالح
ويعاد �ضياغتها كما يلي:
-�مل�رصوع: مذبح للدو�جن

- �لعنو�ن: �ملكان �مل�ضمى م�ضتة لغريبة بلدية �لر�ضفة
-�ضاحب �مل�رصوع: مانع حممد �ل�ضالح

-�لت�ضنيف: �جلناح رقم 2210، 2920 ح�ضب �ملر�ضوم �لتنفيذي رقم 144-07.
- نوع �لرخ�ضة: رخ�ضة والئية.

باقي �ملو�د دون تغيري
�مل��ادة �لثانية: يكلف �ل�ضادة �الأمني �لعام للوالية، مدير �لتنظيم و�ل�ضوؤون �لعامة، 
مدي��ر �لبيئة، مدي��ر �لطاقة، مدير �ملو�رد �ملائية، مدي��رة  �ل�ضحة و�ل�ضكان، مدير 
�حلماية �ملدنية، مدير �مل�ضالح �لفالحية، حمافظ �لغابات، مدير �ل�ضناعة و�ملناجم، 
مدي��ر �لتجارة، مدي��ر �لربجم��ة ومتابع��ة �مليز�نية، مدي��ر �ل�ضياح��ة و�ل�ضناعة 
�لتقليدية، مدي��ر �لثقافة، رئي�ص �الأمن �لوالئي، قائ��د �ملجموعة �الإقليمية للدرك 
�لوطن��ي، رئي���ص د�ئ��رة �ضالح ب��اي، رئي�ص �ملجل���ص �ل�ضعبي لبلدي��ة �لر�ضفة  
و�ملحاف��ظ �ملحق��ق كل فيم��ا يخ�ضه بتنفي��ذ هذ� �لق��ر�ر �لذي �ضين���رص بن�رصة 

�لقر�ر�ت �الإد�رية للوالية.
�لو�يل

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�شعبية
وزارة العدل 

الديوان العمومي للمح�شر الق�شائي
مكتب الأ�شتاذ/ العايب بادي�س / حم�شر ق�شائي لدى حمكمة ق�شنطينة

اخت�شا�س جمل�س ق�شاء ق�شنطينة / 02 نهج بت�شني اأحمد، بالن�شي ق�شنطينة
الهاتف: 05.51.18.58.83

حم�صر تبليغ تكليف بالوفاء عن طريق الن�صر
املادة 412 و 612 و 613 من قانون الجراءات املدنية والإدارية

بطلب : كويرة ر��ضية.
- �لعنو�ن: �جلدور - ق�ضنطينة

- بن��اء� عل��ى  �حلكم �ل�ضادر ع��ن حمكمة ق�ضنطين��ة،  ق�ضم: 
رق��م:  ق�ضي��ة   ،2019/03/28 بتاري��خ  �الأ���رصة  �ض��وؤون 
18/07055، فهر���ص رق��م : 19/02059  �ملمه��ور  بال�ضيغة 

�لتنفيذية.
- �لقا�ض��ي ب�: يف  �ملو�ضوع .....  �ل��ز�م �ملدعي عليه باأن يدفع 

للمدعية �ملبالغ �لتالية:
- مبلغ مائة وثمانون دينار جز�ئ��ري )180.000 دج( تعوي�ضا 

عن �ل�رصر �لالحق بها.
- مبلغ ثالثون �ألف دينار جز�ئري )30.000 دج( نفقة �همال.

- ��ضن��اد ح�ضان��ة �الأبناء هن��ادي - ح�ضام �لدي��ن - �لهام ر�ضا 
لو�لدته��م �ملدعية مع منحه��ا �لوالية عليه��م وباملقابل  متكني 
و�لده��م �ملدع��ى عليه م��ن حق زيارته��م كل ي��وم جمعة من 
�لتا�ضع��ة �ضباحا �ىل غاية �خلام�ضة م�ض��اء� و كذ� �ليوم �لثاين 
من �الأعي��اد �لديني��ة و�لوطني��ة و�لعطل �ملدر�ضي��ة منا�ضفة 

بينهما.
- �ل��ز�م �ملدع��ى علي��ه بتمك��ني �ملدعي��ة م��ن نفق��ة �الأبن��اء 
�ملح�ضون��ني مببل��غ خم�ض��ة �آالف دين��ار جز�ئ��ري )5000 دج( 
�ضهريا لكل و�حد منهم ت�رصي من تاريخ �أوت 2018 وت�ضتمر 

�ىل غاية �ضقوط �حل�ضانة �رصعا وقانونا.
- �لز�م �ملدعى عليه باأن يوفر للمدعية م�ضكنا مالئما ملمار�ضة 
�حل�ضان��ة و�ن تع��ذر ذل��ك منحها ب��دل �يجار  �ضه��ري قدره 
ثماني��ة �آالف دين��ار جز�ئ��ري )8000 دج( ي���رصي �ضهريا من 
تاري��خ �ضدور هذ� �حلكم وي�ضتم��ر �ىل  غاية �ضقوط �حل�ضانة 

�رصعا وقانونا.
-حتميل �ملدعى عليه �مل�ضاريف �لق�ضائية

-بن��اء� على �حلك��م �ل�ضادر ع��ن حمكمة ق�ضنطين��ة بتاريخ: 
رق��م:  ق�ضي��ة  �الأ���رصة،  �ض��وؤون  �لق�ض��م:   ،2021/03/25

20/05506، فهر�ص رقم: 2021/01606.
-�لقا�ض��ي ب�: �لق�ضاء بت�ضحيح �خلط��اأ �ملادي �لو�رد يف �حلكم 
�ل�ض��ادر عن حمكمة ق�ضنطينة، ق�ضم �ض��وؤون �الأ�رصة بتاريخ: 
2019/03/28 حت��ت رقم �لفهر���ص 19/02059 وذلك بجعل 
�ملبل��غ �ملحك��وم ب��ه كتعوي�ص ع��ن �ل�رصر �لالح��ق باملدعية 
مائ��ة وثمانون �ألف دينار جز�ئري )180.000دج( بدال من مائة 

وثمانون دينار جز�ئري
-حتميل �ملدعى عليه �مل�ضاريف �لق�ضائية

-بن��اء� عل��ى حما�رص تكليف بالوف��اء وتبليغ تكلي��ف بالوفاء 
وتبلي��غ �ل�ضند �لتنفيذي �ملبلغان بتاري��خ: 2021/04/13 على 
�ل�ضاع��ة: 12.20 �ضا زو�ال خاطبنا و�لدته )ح�ضب ت�رصيحاتها( 
دون ��ضتظه��ار �لهوية و�لتي رف�ضت �ال�ضت��الم و�لتوقيع مما 
��ضتوج��ب تبليغه ع��ن طريق �لربيد �ل�ضم��ن �لو�ضول يحمل 

رقم: 00549001425
-بن��اء� على حما���رص �لتبليغ ع��ن طريق �لتعلي��ق على لوحة 
�الإعالن��ات على م�ضت��وى بلدية وحمكم��ة ق�ضنطينة بتاريخ: 

.2021/06/08
-بناء� على �الإذن بن�رص م�ضمون عقد �لتبليغ �لر�ضمي �ل�ضادر 
عن �ل�ضيد رئي�ص حمكمة ق�ضنطين��ة، بتاريخ: 2021/07/12، 

حتت رقم �لرتتيب: 21/2180.
نح��ن �الأ�ضت��اذ �لعاي��ب بادي�ص حم�رص ق�ضائ��ي لدى حمكمة 

ق�ضنطينة جمل�ص ق�ضاء ق�ضنطينة و�ملوقع �أدناه
-قمنا بتبليغ وتكليف �ل�ضيد/ بوجعجع �ضفيان �بن  �ضالح

- �لعن��و�ن ب���: حي �لزيادي��ة عمارة "���ص/13" رق��م : 312 - 
ق�ضنطينة

- ع��ن طري��ق �لن���رص يف جريدة وطني��ة يومية طبق��ا للمو�د: 
412 و 612 و 613 م��ن قان��ون �الج��ر�ء�ت �ملدنيةو�الإد�رية 
وكلفناه بالوف��اء و�اللتز�م مب�ضمون �ل�ضن��د �لتنفيذي �ملذكور 
�أع��اله وباأد�ئه للمبل��غ �ملقدر ب���: 968.097.90 دج )ت�ضعمائة 
وثمانية و�ضتون �ألف و�ضبعة وت�ضعون دينار جز�ئري وت�ضعون 

�ضنتيم( و�لذي ميثل:
-مبلغ �لدين: 905.000 دج

-م�ضاريف �لتنفيذ )�لتكليف بالوف��اء ، تبليغ �لتكليف بالوفاء 
، تبليغ �ل�ضند �لتنفيذي، حم�رص تنفيذ/ �متناع 6798 دج.

-�حلقوق �لتنا�ضبية: 56.299.90 دج
-و�أخطرن��اه )�( لتنفي��ذ ما ج��اء بال�ضن��د �لتنفي��ذي وذلك يف 
خ��الل مهل��ة خم�ض��ة ع���رصة  )15( يوم��ا �عتبار� م��ن تاريخ 
��ضتالمه )�( له��ذ� �لتبليغ ويف حالة �المتن��اع �ضتتخذ �ضده)�( 
�الج��ر�ء�ت �لقانوني��ة �لالزم��ة �بتد�ء م��ن تاري��خ �لن�رص يف 
�جلري��دة و�أنه بانق�ضائها تتخذ �ض��ده )�( كافة �لطرق �لقانونية 
�لت��ي ت�ضمن حقوق طالب �لتنفيذ �إثبات��ا لكل ذلك قمنا بن�رص 
م�ضمون حم�رص تكليف بالوف��اء يف �جلريدة �لوطنية �ليومية 

طبقا للقانون.
توقيع �ملح�رص �لق�ضائي
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و�أك��د ب��ن نا���ر يف درد�ش��ة مع 
�لن���ر، باأن �لإ�ش��كال �لذي يو�جه 
�لف��اف و�لر�بط��ة �ملحرتفة على حد 
�ش��و�ء، يكم��ن يف ترق��ب �حل�شول 
عل��ى مو�فق��ة �ل�شلط��ات �لعلي��ا، 
بخ�شو�س موعد �إقامة نهائي كاأ�س 
�لر�بط��ة، لأن ه��ذه �ملناف�شة �أدركت 
حمطته��ا �لنهائي��ة، ومل يتبق �شوى 
�لر�شم��ي لإجر�ء  �لتاري��خ  �شب��ط 
�أوت   10 ي��وم  و�ق��رت�ح  �لنهائ��ي، 
�حلايل ماز�ل قيد �لدر��شة، وبالتايل 
ف��اإن �لروؤية مل تت�ش��ح، لكن � كما 
ق��ال � " دون �أن يت��م و�شع خمطط 
�آخر، بخ�شو���س كيفية �لف�شل يف 
م�شر تاأ�ش��رة �مل�شاركة يف كاأ�س 
�ل��كاف، لأن هذه �لتذك��رة �شتكون 

ب�ش��ورة �آلي��ة م��ن ن�شي��ب �أح��د 
من�شطي �لنهائي، وحظوظنا يف هذ� 
�ل�شدد، تبق��ى مت�شاوية مع �شبيبة 

�لقبائل".
و�أ�ش��ار حمدثنا يف �شي��اق مت�شل، 
�إىل �أن م��ا مت تد�ول��ه ع��ر مو�ق��ع 
�لتو��ش��ل �لجتماع��ي وكذ� بع�س 
و�شائل �لإعالم مطلع هذ� �لأ�شبوع، 
يبقى جمرد �إ�شاعات، عمدت � على 
حد ت�ريحه � " بع�س �لأطر�ف �إىل 
�لرتويج لها، يف حماولة خللط �أور�ق 
�ملكتب �لفيدر�يل، وذلك با�شتغالل 
ع��دم حتدي��د موع��د �إج��ر�ء نهائي 
كاأ�س �لر�بطة، �شعيا لإرغامها على 
�لعدول عن قر�ر منح �لنادي �ملتوج 
بكاأ���س �لر�بطة، ���رف متثيل �لكرة 
�جلز�ئرية يف كاأ�س �لإحتاد �لإفريقي، 
�شيم��ا و�أن �لآج��ال �لت��ي حددته��ا 
�لكاف تو�ش��ك على �لنق�شاء، ولو 
�أنن��ي �شخ�شيا �ت�شل��ت مب�شوؤولني 
يف �لحتادي��ة، فكان رده��م و��شحا 
و�ريح��ا، وذل��ك بالإ���ر�ع لنفي 

م��ا يتم تد�وله، مقاب��ل �لتاأكيد على 
�لقر�ر �ل��ذي كان �ملكتب �لفيدر�يل 
ق��د �تخذه ي��وم �خلمي���س �ملن�رم، 
و�لذي كان مبثاب��ة تثبيت للمخطط 
�ل��ذي مت ر�شمه ع��ن مو�فقة �لفاف 
على بعث هذه �ملناف�شة، لأنها جاءت 
لتعوي���س كاأ���س �جلز�ئ��ر، بالنظ��ر 
�ملق��رتن  �ل�شتثنائ��ي  �لظ��رف  �إىل 

بالو�شعية �لوبائية".
عل��ى �شعيد �آخ��ر، ك�شف بن نا�ر 
باأن �إد�رته ف�شخت ع�شية �أول �أم�س 
عق��د �ملد�ف��ع خليل��ي بالرت��ش��ي، 
�لالعب،  لطل��ب  ��شتجاب��ة  وذل��ك 
�لذي من �ملحتمل �أن يخو�س جتربة 
�حرت�في��ة يف �ل��دوري �ل�شع��ودي، 
بينم��ا �أرجع �لالعب بن وي�س، طلب 
�لف�ش��خ لظروف عائلي��ة قاهرة، يف 
�لوق��ت �ل��ذي يتو��شل في��ه غياب 
مد�ين، �ل��ذي �أجرى عملية جر�حية، 
فيما يبقى كابري خارج �خلدمة منذ 

عدة جولت. 
�س / فرطــا�س

رئي�س جنم مقرة عز الدين بن نا�صر للن�صر

تأشرية كأس الكاف بني فريقي 
والكناري إىل أن يثبت العكس !

مو�سمها  �إنقاذ  تريد  فرق  حميط  م�سدرها  �لر�ئجة  •�لإ�ساعة 
فند رئي�س نجم مقرة عز الدين بن نا�صر، الأخبار التي تتحدث عن اإمكانية تراجع المكتب الفيدرالي، عن قرار منح التاأ�صيرة 

الثانية لتمثيل الجزائر في مناف�صة كاأ�س الإتحاد الإفريقي، للفريق الذي �صيتوج بكاأ�س الرابطة، مقابل اللجوء اإلى اعتماد ترتيب 
البطولة كمعيار للف�صل في اأمر هذه التذكرة، وجعلها من ن�صيب الفريق الذي يحتل المركز الرابع، واأو�صح في هذا ال�صدد باأن 

فريقه يبقى طرفا مبا�صرة في النهائي، لكنه لم يتلق اأي اإ�صعار ب�صاأن هذا المقترح، وكل ما يتم تداوله ل يتجاوز ـ ح�صبه ـ " عتبة 
التخمينات، في ظل وجود العديد من الأطراف التي ت�صعى لفر�س منطقها، بحثا عن حل ي�صمح لها باإنقاذ مو�صمها، من خالل 

�صمان الم�صاركة القارية" .

حمدي باق وقا�صمي يطمئن بزاز

بيت �سباب  يف  زوبعة  "�ملنح" تثري 
ق�سنطينة 

�لريا�ش��ي  �لن��ادي  لعب��و  ه��دد 
�لق�شنطين��ي مبقاطعة لق��اء �جلولة 
�لقادم��ة �أم��ام ن���ر ح�ش��ني د�ي، 
بع��د �لأخب��ار �ملتد�ولة ح��ول �إلغاء 
�مل�شري��ن �ملنح �لتي يدين��ون بها، 
 100 جممله��ا  يف  تف��وق  و�لت��ي 

مليون لكل لعب.
و�جتمع لعبو �ل�شنافر �أم�س �لأول، 
بغ��رف تغير �ملالب���س حيث �تفقو� 
على �لدخول يف �إ�ر�ب بد�ية من 
�ليوم، �حتجاجا على �خلرجة �جلديدة 
ل��الإد�رة، و�ملتمثلة يف حرمانهم من 
�ملنح �لت��ي يدينون بها، بعد �لف�شل 
يف �لو�شول �إىل  �لأهد�ف �مل�شطرة، 
و�ملتعلقة بالتاأهل �إىل م�شابقة قارية 

على �أقل تقدير.
وعلم �ملدير �لع��ام قا�شمي وهو يف 
�لعا�شم��ة بخ��ر �لإ���ر�ب �لذي 
ينوي �لالعب��ون �شنه، حيث �شارع 
�لعمري،  �لفري��ق  بقائد  لالت�ش��ال 
�إىل  ر�شالت��ه  بنق��ل  �إي��اه  مطالب��ا 
بقي��ة زمالئه، و�ملتمثل��ة يف تفادي 
�لدخول يف �إ�ر�ب �إىل غاية عودته 
ومناق�ش��ة هذه �مل�شاأل��ة، �لتي يبدو 
�أنها �شتثر زوبعة يف بيت �ل�شباب، 
�شيما و�أن �لفريق مل يعرف مثل هذه 
�ل�شيناريوه��ات من��ذ �شنة 2016، 
�آخر م��رة مل يتدرب فيها �لالعبون، 

ب�شبب م�شكل �لأمو�ل.
وتقرر �إعف��اء �لالعبني من �لتدرب 
�أم�س، على �أن تعالج �مل�شاألة �ليوم، 
من خ��الل �لتفاق عل��ى �حل�شول 
على ج��زء فقط، م��ن �ملبلغ �لكلي 

للمنح �لعالقة.
عل��ى �شعي��د �آخ��ر، �لتق��ى �أم�س 
بالعا�شم��ة، رئي���س جمل���س �إد�رة 
�رك��ة �شب��اب ق�شنطين��ة عم��ر 
ر�بح، باملدي��ر �لعام قا�شمي و�ملدير 
�لريا�ش��ي بز�ز، و�مل��درب حمدي، 
بالإ�شافة �إىل مدير �لفئات �ل�شنية 
حميمد�ت، حي��ث مت �خلروج باتفاق 
يق�شي بر�شم خارطة طريق �ملو�شم 
�ملقب��ل، و�ملبني��ة يف �لأ�شا�س على 
يف  �ملغ��رتب  �لتقن��ي  ��شتم��ر�ر 
من�شب��ه، على �أن يت��م �لف�شل يف 
�لأيام �ملقبل��ة يف م�شر بز�ز �لذي 
�أملى ���روط مقابل �لبق��اء، ولئن 
كان قا�شم��ي، قد وعد مبنح �لالعب 

يف  �ل�شالحي��ات  كل  �ل�شاب��ق 
مل��ف �لنتد�بات، �ل��ذي كان ور�ء 
تفك��ر ب��ز�ز يف �لن�شح��اب، بعد 
علم��ه بات�ش��ال �مل�شوؤولني ببع�س 

�لعنا�ر دون ��شت�شارته.
 عم��ر ر�ب��ح ي�شتف�ر ع��ن ق�شية 

�شيبوب
بي��ت  يف  �لأول  �لرج��ل  ��شتغ��ل 
�ل�شب��اب، تو�جد كل �مل�شوؤولني يف 
�لجتم��اع �ملنعق��د �أم���س، من �أجل 
�ل�شتف�ش��ار حول ق�شي��ة �لدويل 
��شتكى  �ل��ذي  �شيبوب  �ل�شود�ين 
�ل�شناف��ر عل��ى م�شت��وى �لفيف��ا، 
و�لتي حكم��ت ل�شاحله بت�ريحه، 
ومنح��ه �حل��ق يف �ملطالب��ة بكامل 
�أمو�ل عق��ده، و�ملقدرة مبدئيا باأزيد 

من �أربعة ماليير �شنتيم.
رئي���س جمل�س  قا�شم��ي  وطم��اأن 
ق�شي��ة  بخ�شو���س  �لإد�رة، 
�شيب��وب، موؤكد� ب��اأن �إد�رته قامت 
بالإج��ر�ء�ت �لقانوني��ة للدفاع عن 
حق��وق �ل�شب��اب عل��ى م�شت��وى 
�لحتاد �ل��دويل للعبة، خا�شة و�أنها 
متلك ملفا ثقي��ال �شد �لالعب، بعد 
�أن دّونت كاف��ة غياباته غر �ملررة 
منذ نهاية ترب�س منتخب بلده حيث 
مل يعد �لالع��ب �إىل ق�شنطينة، ومل 
يكلف نف�شه حتى عناء �ل�شتف�شار، 

من �أجل �إيجاد خمرج مل�شكلته.
موع��د رجيم��ي يتاأج��ل وقم��رود 

يطلب رفع �لر�تب
ق��رر �ملدير �لع��ام تاأجي��ل ��شتقبال 
�لأ�شماء �مل�رح��ة، ب�شبب �ن�شغاله 
باجتم��اع �لعا�شم��ة، حيث �رب 
غ��د�، موعد� جديد لالعب رجيمي، 
على �أن يح��اول �إنهاء ق�شيته �لتي 
طالت، رفق��ة كل من جحنيط وبن 
طاه��ر، عل��ى �أن ينظ��ر يف طل��ب 
�ملد�ف��ع �لأمين قم��رود �لذي �ملتعلق 

برفع �لر�تب.
ووع��د قا�شمي قم��رود بالنظر يف 
�ن�شغالت��ه، خا�ش��ة و�أن��ه يعد من 
�أكرث �لالعبني خو�شا للقاء�ت، بعد 
لعبه 34 مبار�ة، مع تقدميه 8 كر�ت 
حا�شمة، و�كتفائ��ه باإنذ�رين فقط، 
وه��ي ح�شيل��ة مقبول��ة بالن�شب��ة 
لالعب يتقا�شى 80 مليون �شنتيم.
�سمير. ك
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يدادان وبن بولعيد مطلوبان يف وفاق �صطيف

�لكوكي ل يعار�س �لبقاء وعر�س م�سري لعمورة
�أك��دت م�ش��ادر م��ن بي��ت وف��اق 
�أن �مل��درب �لكوك��ي، ل  �شطي��ف 
يعار���س فك��رة �لبقاء ملو�ش��م �أخر، 
بالرغ��م م��ن �حلديث ع��ن عرو�س 
و�شلت��ه من �أندي��ة جز�ئرية و�أخرى 
تون�شي��ة، حيث قالت ه��ذه �مل�شادر 
�إن �مل��درب �لتون�ش��ي يوؤي��د فكرة 
�ل�شتقر�ر، لكن مقابل حتقيق جملة 

من �ل�روط.
و�أ�شافت ذ�ت �مل�شادر �أن �لكوكي 
�شيطل��ب من �إد�رة �لن��ادي، �لتعاقد 
م��ع �أكرث م��ن ع�رة لعب��ني جدد، 
ل�شيم��ا و�أن��ه ��شتك��ى كث��ر� من 
حمدودية �لتعد�د يف �ملو�شم �جلاري، 
م��ع �لدع��وة يف نف�س �لوق��ت �إىل 
�لتعاقد مع لعبني مميزين لتعوي�س 
مغ��ادرة �أب��رز �لالعب��ني على غر�ر 

�لعو�يف و�ملهاجم غ�شة.
 ومن ���روط �لكوكي �أي�شا �إيجاد 
حل نهائي مل�شكلة �لتاأخر يف ت�شوية 
�مل�شتحقات، خوفا من تكر�ر حدوث 
نف���س �شيناريوهات �ملو�شم �جلاري، 
عندم��ا نظ��م رفقاء جحني��ط عديد 
�لوقف��ات �لحتجاجية وو�شلت �إىل 

حد �لإ�ر�ب عن �لتدريبات.
وح�ش��ب م�شدر م��ن �إد�رة �لنادي، 
ف��اإن رئي���س جمل���س �لإد�رة �ر�ر 
و�ملدي��ر �لع��ام حلفاي��ة، ق��د ح��دد� 
منت�ش��ف �ل�شهر �جل��اري للجلو�س 
عل��ى طاول��ة �ملفاو�ش��ات، وح�شم 

م�شر �لطاقم �لفني.
م��ع  �ملفاو�ش��ات  وبخ�شو���س 
�لأ�شماء �مل�شتهدفة، فقد قال م�شدر 
�مل�شري��ن  �إن  �لوف��اق،  بي��ت  م��ن 
يرغب��ون يف �لف��وز ب�شفقة هد�ف 
هالل �شلغ��وم �لعيد ي��د�د�ن، وكذ� 
و�ش��ط مي��د�ن ود�د تلم�ش��ان � بن 
بولعيد، ه��ذ� �لأخر يعت��ر من �أهم 

طموحات �لوفاق يف �ملو�شم �لقادم، 
بالنظر �إىل �مل�شتوي��ات �جليدة �لتي 
ف��اإن  م�شادرن��ا  وح�ش��ب  قدمه��ا، 
�ملناج��ر �لعام بوع��ود قد حتدث مع 

�لالعب بخ�شو�س �لأمر.
وتبق��ى �مل�شكل��ة �لرئي�شي��ة �لت��ي 
ت�شادف �لإد�رة يف ح�شم �ل�شفقات 
�جلدي��دة، تكمن �أ�شا�ش��ا يف �جلانب 

�ملايل.

وم��ن جان��ب �آخر، ي��دور حديث يف 
بيت �لوفاق عن تق��دم �أحد �لوكالء 
�لأجان��ب، مبق��رتح حتوي��ل �ملهاج��م 
�لزمال��ك  �شف��وف  �إىل  عم��ورة 
�مل��درب  و�أن  خا�ش��ة  �مل���ري، 
باتري�س كارترون يرغب  �لفرن�شي 
يف �لتعاق��د م��ع مهاجم م��ن �شمال 
�إفريقي��ا، بدلي��ل تفك��ره يف جلب 

�ملهاجم كرمي عريبي.
وح�ش��ب �مل�شدر �ل��ذي �أورد �خلر، 
فاإن �إد�رة �لفري��ق �مل�ري م�شتعدة 
لدفع �لقيمة �ملالي��ة �لتي ��شرتطتها 
�إد�رة �لوفاق، لك��ن �مل�شكلة تكمن 
�لالع��ب يف �لح��رت�ف  يف رغب��ة 

ببطولة �أوروبية ولي�س عربية.
ويف �شي��اق منف�ش��ل، وجه مدرب 
�ملنتخب �لوطني ل�شنف �أقل من 17 
�شن��ة �لدعوة لثنائ��ي �لوفاق �شمر 
حم��الوي و�إدري�س م�شاه��ل، بغية 
�مل�شارك��ة يف �لرتب�س �لتح�شري 

�ملقبل.                           �أحمد خليل

مدرب احتاد ب�صكرة 
اأيت جودي

فر�سنا يف 
�لنجاة كبرية

اأكد مدرب اتحاد ب�صكرة عز 
الدين اأيت جودي، باأن مهمة 

�صمان البقاء بيد لعبيه، 
م�صيرا اأن الفريق باإمكانه 

تحقيق ذلك والنجاة من 
ال�صقوط، بالنظر اإلى اأف�صلية 

ا�صتقبال "خ�صراء الزيبان" 
على مرتين في الجولتين 36 
و37، وهو ما يعزز من فر�س 

بقائها اأكثر.
واأو�صح اأيت جودي في �صياق 

حديثه للن�صر، اأن اأكثر ما 
يخيفه هو كثرة الغيابات 

لدواع مختلفة، وغياب 
ال�صتقرار داخل المجموعة، 

الأمر الذي انعك�س براأيه 
ب�صكل �صلبي على النتائج 

الفنية الم�صجلة، خا�صة في 
الجولتين الأخيرتين .

وبخ�صو�س تاأجيل الجولة 
اإلى التا�صع من �صهر اأوت   35
الجاري، فقد ارتاح الطاقم 

الفني، بالنظر اإلى الو�صعية 
ال�صعبة التي يمر بها الفريق 

بعد التعثر الأخير اأمام 
�صبيبة ال�صاورة، بالإ�صافة 
اإلى عدم جاهزية عدد من 
الالعبين ب�صبب الإ�صابة، 

التي يعانون منها والتي  
حالت دون م�صاركتهم في 

اللقاءات الأخيرة.    ع/ بو�سنة

�لفاف و�لر�بطة يف ورطة ب�سبب نهائي �لكاأ�س
ك�شفت م�شادر ح�شنة �لإطالع للن�ر، �أن �لفاف 
و�لر�بطة �ملحرتفة يتو�ج��د�ن يف ورطة حقيقية، 
ب�شب��ب تاأخر تر�شيم موعد نهائ��ي كاأ�س �لر�بطة 
بني �شبيب��ة �لقبائل وجنم مقرة، حي��ث ت�شر �آخر 
�لأخب��ار �إىل �إمكاني��ة تاأجيل ه��ذ� �ملوعد جمدد�، 
ب�شب��ب عدم تلق��ي هيئة مدو�ر ل��رد من �جلهات 
�لو�شي��ة، حول مقرتح لعبه بتاريخ �لعا�ر �أوت، 
وعلي��ه فالر�بط��ة و�لفاف، قد تو�جه��ان م�شكلة 
يف �ختي��ار هوية �ملمثل �لث��اين للجز�ئر يف كاأ�س 

�لكونفدر�لية.
وح�ش��م �ملكتب �لفيدر�يل �أم��ره يف �آخر �جتماع، 
بخ�شو���س هوي��ة �لأندي��ة �ملعني��ة بامل�شابق��ة 
�لقارية، حيث �ختار �لأول و�لثاين لتمثيل �جلز�ئر 
يف ر�بط��ة �لأبطال، فيما �شيك��ون �لنادي �لثالث 

بالإ�شافة �إىل �ملتوج بكاأ�س �لر�بطة حا�رين يف 
كاأ�س �لكاف.

ويف حال مل تلع��ب مبار�ة نهائ��ي كاأ�س �لر�بطة 
بتاريخ 10 �أوت، �ملقرتح من هيئة مدو�ر، خا�شة 

و�أن �ل�شلط��ات �لعمومي��ة، ترف���س �إقام��ة 
لقاء�ت من ه��ذ� �لنوع يف �لفرتة �حلالية، بعد 
�لقفزة �لنوعية يف عدد �لإ�شابات ب"كوفيد 
19"، �شيك��ون لز�ما عل��ى �مل�شوؤولني �إيجاد 
طريق��ة مثل��ى لختيار �ملمث��ل �لر�ب��ع، و�إن 
كان��ت م�شادرنا، قد �أكدت ب��اأن �للجوء �إىل 
عملية �لقرع��ة بني �شبيبة �لقبائل وجنم مقرة 
م�شتبع��د جد�، كون �لفريق��ني يرف�شان ذلك 

جملة وتف�شيال. 
هذ�، وقد تلجاأ �لر�بطة حللول �أخرى، منها طلب 

رخ�شة ��شتثنائية جديدة، ولو �أن ذلك قد ترف�شه 
�ل��كاف بن�شبة كبرة جد�، باعتب��ار �أن �لوقت يف 
غر �شاحله��ا، بعد حتديد تاريخ 15 �أوت ل�شحب 

قرعة �ملناف�شات �لقارية.                     �سمير. ك
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�لثـــالثــــــــاء 03 �أوت 2021م 
1442هـ �حلـــــــــجـــــة  ذو   24 ريــاضــة22 l

�للجنة �عتربته غري م�ؤ�س�س وثبتت نتيجة �ملبار�ة

رف�ض طعن ال�ضام يف ق�ضية العب املدية 
ربيعي

رف�ست لجنة �ال�ستئناف �لتابعة للفاف، �لطعن �لذي تقدمت به �إد�رة جمعية عين مليلة ب�ساأن ملف �حتر�ز�تها على العب 
�أولمبي �لمدية حمزة ربيعي، وم�ساركته في �للقاء �لذي جمع �لفريقين ي�م 26 ج��ن �لفارط، لح�ساب �لج�لة 27 لبط�لة 
�لر�بطة �لمحترفة، مما يعني تثبيت �لنتيجة �لميد�نية للمبار�ة، وذلك باعتماد ف�ز �الأولمبي بهدف دون رد، ول� �أن هذ� 
�الإجر�ء يف�سح �لمجال �أمام �إد�رة »ال�سام« للج�ء �إلى �لمحكمة �لريا�سية �لجز�ئرية، ثم �إذ� �قت�سى �الأمر �إحالة �لق�سية على 

»تا�س ل�ز�ن«، في خط��ت مخ�لة قان�نا �سمن �لم�ساعي �لر�مية للدفاع عن حقها في هذ� �لملف. 

املعلومات التي ا�ستقتها الن�رص من 
م�سدر جد موثوق، تفيد باأن اللجنة 
والت��ي  لال�ستئن��اف،  الفيدرالي��ة 
يراأ�سها الأ�ستاذ بلخروبي، كانت قد 
ا�ستمع��ت يف جل�ستها ليوم الأربعاء 
املا�س��ي، ملمثل��ي اإدارة جمعية عني 
مليل��ة الذي��ن حاولوا تربي��ر موقف 
التحفظات التي تقدموا بها، ودوافع 
الق��رار  يف  الطع��ن  اإىل  جلوئه��م 
ال�س��ادر عن جلنة الن�سباط، وذلك 
بتاأكيده��م عل��ى اأن الالع��ب حمزة 
ربيع��ي، مل ي�ستنفد اإجمايل العقوبة 
التي كانت قد �سلطت عليه يف نهاية 
املو�س��م املن���رصم، وبق��ي � ح�سبهم 
� مل��زم بع��دم امل�سارك��ة يف املقابلة 
الأوىل من املو�سم احلايل اأمام �سبيبة 
ال�س��اورة، لك��ن ت�سجي��ل ح�سوره 
الت�سكيلة الأ�سا�سية لأوملبي  �سمن 
املدي��ة يف جول��ة التد�س��ني، جعل��ه 
املعمول  القانونية  الن�سو�ص  يخرق 
به��ا، ويبقى حتت طائلة العقوبة منذ 

بداية املو�سم.
م�س��در الن���رص، اأ�س��ار يف نف���ص 
ال�س��دد اإىل اأن مل��ف الطع��ن الذي 
تقدمت ب��ه اإدارة جمعية عني مليلة، 
ت�سمن ن�سخا من املحا�رص التاأديبية 
للجن��ة الن�سباط التابع��ة للرابطة 
املحرتف��ة، والت��ي تخ���ص متابع��ة 
الو�سعي��ة التاأديبية لالعب ربيعي، 
لأن الق�سي��ة � ي�سي��ف م�سدرن��ا � 
انطلقت م��ن البطاقة احلم��راء التي 
كان الالع��ب قد تلقاه��ا بتاريخ 13 
مار���ص 2020، خالل املب��اراة التي 
كانت قد جمعت اأوملبي املدية باجلار 
اأمل الأربع��اء، يف اإط��ار اجلولة 22 
لبطول��ة الرابط��ة الثاني��ة للمو�سم 
وه��ي   ،)2020  /  2019( الك��روي 
حال��ة الط��رد التي كلفت��ه التعر�ص 

لعقوبة بثالث مقاب��الت، من بينها 
واحدة م��ع وق��ف التنفي��ذ، وفقا ملا 
ج��اء يف املح���رص رق��م 27، ق�سية 
رقم 174،  قب��ل اأن تتوقف املناف�سة 
ا�سطراري��ا ج��راء تف�س��ي فريو�ص 
كورونا، ليك��ون الالعب ربيعي قد 
امتنع ع��ن امل�ساركة م��ع فريقه يف 

لقاء واحد، خالل املو�سم املا�سي.
ه��ذا اجلانب، ي�سي��ف ذات امل�سدر، 
كان نقطة الرت��كاز التي ا�ستندت 
اإليها اإدارة »ل�سام« يف الحرتازات 
التي تقدمت بها، واعتربت م�ساركة 
الالع��ب حم��زة ربيع��ي يف اجلولة 
الأوىل م��ن املو�س��م اجل��اري غ��ري 
قانوني��ة، بحكم اأنه مل ي�ستنفد كامل 
العقوب��ة امل�سلطة علي��ه، لكن جلنة 
املحرتفة  للرابطة  التابعة  الن�سباط 
عاجلت الق�سية م��ن جانب اآخر، من 
خ��الل تاأكيده��ا عل��ى اأن العقوب��ة 
املتبقي��ة لالع��ب املعني، ق��د األغيت 

ب�س��ورة اأوتوماتيكية، وبررت ذلك 
مبا هو من�سو���ص عليه يف املادة 35 
من الدلي��ل العقابي للف��اف، والذي 
يلغ��ي يف نهاي��ة كل مو�سم كروي 

العقوبة اخلا�سة مبقابلة نافذة.
وخل�ص م�س��در الن�رص اإىل التاأكيد 

عل��ى اأن م�سريي جمعية عني مليلة، 
حاول��وا اأمام جلنة ال�ستئناف التمييز 
ب��ني العقوب��ة الآلية وم��ا تبقى من 
اأي عقوبة اأخ��رى، يف ال�سق املتعلق 
بالإلغ��اء يف نهاية املو�سم الذي مي�ص 
املقابل��ة النافذة، �سواء تل��ك الناجتة 
الإن��ذارات،  �سل�سل��ة  تراك��م  ع��ن 
اأو الإن��ذار ب�سب��ب الحتج��اج على 
العقوب��ة  حت��ى  اأو  احلك��م،  ق��رار 
الناجتة عن  الناف��ذة،  الأوتوماتيكية 
تلقي اإنذارين يف نف�ص املقابلة، لكن 
دون اأن يك��ون ال�سط��ر املتبقي من 
اأي عقوبة اأخ��رى معنيا بالإلغاء، اإل 
اأيدت  اأن اللجنة الفيدرالية للطعون 
قرار نظريتها لالن�سباط، ورف�ست 
ملف احرتازات »ل�سام« بحجة عدم 
التاأ�سي�ص من حيث امل�سمون، وقد مت 
تبليغ اإدارة الرئي���ص �سداد بن �سيد 

بالقرار �سهرة اأول اأم�ص الأحد. 
�ض / فرطــا�ض

اأن�ضار مولودية اجلزائر ي�ضحون 
باحتفالية املئوية للت�ضدي لكورونا

اجلزائ��ر،  مولودي��ة  اأن�س��ار  ق��رر 
املئوي��ة  باحتف��الت  الت�سحي��ة 
اجل��اري،  اأوت   7 بتاري��خ  املق��ررة 
من اأج��ل الن�سم��ام اإىل املبادرات 
اخلريية اخلا�سة بالت�سدي لفريو�ص 
كورونا، بع��د القفزة القيا�سية لعدد 
الإ�سابات يف اجلزائر الفرتة الأخرية.
املولودي��ة،  جماه��ري  وف�سل��ت 
الن�سمام اإىل احلمالت اخلريية، التي 
يقودها بع�ص ال�سباب، عرب خمتلف 
رب��وع الوط��ن، جلم��ع التربع��ات 
الأوك�سج��ني  مول��دات  لقتن��اء 
للم�ست�سفي��ات اجلزائري��ة، بدل من 
اإقامة الحتف��الت املعتادة، ب�رصف 
اأم��وال �سخم��ة ل���رصاء الألع��اب 
النارية و«الأك�سي�سوارات« اخلا�سة 

بالحتفال، كما كان خمططا له.

وح���رص جمه��ور املولودي��ة له��ذه 
العام  ال�سخم��ة، من��ذ  الحتفالي��ة 
وا�سع��ة  حم��الت  ع��رب  املا�س��ي 
الر�سمي��ة  الن��ادي  ح�ساب��ات  يف 
واجلماهريية عل��ى مواقع التوا�سل 
الجتماع��ي، قب��ل اأن تق��رر جلن��ة 
كاف��ة  با�ست�س��ارة  الأن�س��ار 
الفاعل��ني اإلغاء كل �س��يء، وتوجيه 
الهتمام��ات �سوب جم��ع الأموال 
لدع��م امل�ست�سفيات، بعد اأن �سجلت 
الأخرية ن��درة يف مادة الأوك�سجني 

لإنقاذ مر�سى كورونا.
جماه��ري  اأطلقته��ا  الت��ي  املب��ادرة 
مولودي��ة اجلزائر، �ساح��ب القاعدة 
الكب��رية، دعمه��ا ع��دد  ال�سعبي��ة 
قيا�سي من امل�سجعني، الذين اأجمعوا 
على اأنه م��ن العيب الحتفال مبئوية 
النادي و�رصف اأم��وال �سخمة، يف 
ح��ني اأن اجلزائريني يعان��ون ب�سبب 
اإىل  م�سريي��ن  كورون��ا،  فريو���ص 
اأن ذل��ك �سيك��ون و�سم��ة عار يف 
جبينه��م اإىل الأب��د، ورف��ع اأن�سار 
»ل  اأبرزه��ا:  �سع��ارات  املولودي��ة 
لالألعاب النارية نعم لالأوك�سجني«.

واأك��د نائ��ب رئي�ص جلن��ة الأن�سار 
يف  اجلزائ��ر،  مولودي��ة  لن��ادي 
ت�رصيحات اإعالمية بخ�سو�ص هذا 
احل��دث، اأن ذكرى املئوي��ة �ستكون 
ذك��رى مولودي��ة الأوك�سجني، من 
خ��الل عمل ت�سامن��ي كبري، وتابع 
تري��د  »اجلماه��ري  املتح��دث:  ذات 
اإعطاء الأولوية للمر�سى، من خالل 
توف��ري اأق�س��ى قدر من ق��ارورات 
الأوك�سجني ورمبا الأدوية«. �ضمير. ك

�خليبة متتد للم�سارعة وتريكي للدفاع عن �س�رة �ألعاب �لق�ى

االآمال معقودة على املالكمة خليف حل�ضد اأول ميدالية
تعقد الآم��ال على املالكمة اجلزائرية ال�سابة 
اإمي��ان خليف، لإهداء اجلزائ��ر اأول ميدالية يف 
اأوملبياد طوكيو 2020، خا�سة واأنه يف�سلها 
انت�سار وحيد عن �سمان امليدالية الربونزية 
على الأق��ل، ول��و اأن ماأمورية ابن��ة مدينة 
تيارت لن تكون �سهلة، فجر اليوم بداية من 
�سا4.35، عن��د مواجهتها للبطلة الإيرلندية 
املخ�رصمة، كيلي اآين هرينغتون )31 �سنة(، 
بطلة العامل ل�سنة 2018 بنيو دلهي )الهند(.

خلي��ف الوحي��دة الت��ي تخطت ال��دور ثمن 
النهائ��ي، من املالكم��ني الثماني��ة املتاأهلني 
باأريحي��ة  ف��ازت  الأوملبي��ة،  الألع��اب  اإىل 
يف  حم��راين،  التون�سي��ة  نظريته��ا  عل��ى 
الدور املا�س��ي، لتحقق بذل��ك اأول انت�سار 
للمالكمة الن�سوية يف الأوملبياد، يف انتظار 
اأن توا�سل املغام��رة، وتقطع تاأ�سرية التاأهل 
اإىل الدور ن�سف النهائي، يف اإجناز �سيكون 
غ��ري م�سب��وق بالن�سب��ة للقف��از الن�س��وي 
اجلزائ��ري، كم��ا اأن��ه �سي�سم��ح للمالكم��ة 
اجلزائرية بالع��ودة اإىل من�سات التتويج من 

جديد، بعد غياب دام 21 �سنة كاملة.
واأعرب مدرب املنتخب الن�سوي عبد الهاين 
كن��زي، عن اأمله يف تاأه��ل خليف اإىل الدور 
املقبل، م�سريا يف ت�رصيح مقت�سب للن�رص، 
باأن��ه ينتظر اأن حتق��ق لعبته اإمي��ان املفاجاأة، 

وتنجح يف �سمان ميدالية لها وللجزائر يف 
دورة طوكيو.

وكان للن�رص حديث مقت�س��ب مع زميلتها 
يف املنتخ��ب اإ���رصاق �سعي��ب، التي ودعت 
املناف�سة يف الدور الأول، بعد خ�سارتها اأمام 
الهندية راين، اأين متن��ت حظا موفقا خلليف، 
م�سيف��ة باأنه��ا واثقة م��ن مقدرته��ا على 

تخطي عقبة البطلة الإيرلندلية.
وبعي��دا عن املالكم��ة، التي خيب��ت الآمال، 
ن��ي اجلزائري��ون النف���ص اأن يحف��ظ بطل  ميمُ
الوثب العايل حمم��د يا�رص تريكي ماء وجه 
األعاب القوى، بعد الإق�ساء اجلماعي لكافة 

امل�ساركني.
و�ستكون الأنظ��ار م�سوبة اإىل ابن مدينة 

ق�سنطين��ة، ال��ذي �سي�سج��ل اأول ظهور له 
�سبيح��ة الي��وم بداية من ال�ساع��ة الواحدة 
ميدالي��ة  يفت��ك  اأن  اأم��ل  عل��ى  �سباح��ا، 
برونزي��ة على الأقل، وهو الذي يب�سم على 

م�ستويات رائعة يف الأ�سهر الأخرية.
اإىل ذل��ك، امت��دت اخليب��ة اإىل اخت�سا���ص 
امل�سارع��ة الإغريقي��ة والروماني��ة، بعد اأن 
عج��ز فرق��ات وبوجمل��ني عن العب��ور اإىل 
الأدوار املقبلة، وتبخر حلم امل�سارع فرقات 
عب��د الكرمي، بع��د انهزام��ه اأم��ام ال�سيني 
واليه��ان �سايليك��ي، يف منازلة ال�ستدراك 

بنتيجة )1/6(، لي�سيع بذلك فر�سة املناف�سة 
على امليدالية الربونزية.

وكان فرق��ات، ق��د انه��زم الأح��د 
مناف�س��ه  اأم��ام   0-8 بنتيج��ة 

حامل  فوميت��ا،  كين�س��ريو 
اآ�سي��ا  بطول��ة  لق��ب 

وبطول��ة   2020
 ،2019 الع��امل 

�س��ح  ليرت

ع  ر مل�سا ا
ي  ئ��ر ا جلز ا

املنازل��ة  خلو���ص 
ال�ستدراكية، باعتبار 

اأن نظ��ريه الياب��اين بل��غ 
الدور النهائي لهذه الفئة.

اأي  الخت�سا���ص  نف���ص  ويف 
امل�سارعة الإغريقية الرومانية، انهزم 

اآدم بوجمل��ني �سبيحة اأم�ص، اأمام الإيراين 
حممد هاديف �رصايف بنتيجة )0/9( يف 
الدور ثمن النهائي لوزن 97 كلغ، 
و�سيك��ون بو�س��ع امل�س��ارع 
يف  امل�سارك��ة  اجلزائ��ري 
م��ن  الت��دارك،  دور 
املناف�س��ة  اأج��ل 
امليدالية  على 
الربونزية، 

يف 

ل  حا
متك��ن 

ف�س��ه  منا
ال�سابق امل�سارع 
املتاأه��ل  الإي��راين، 
لن�س��ف النهائ��ي، م��ن 

بلوغ املنازلة النهائية.
الي��وم دخول  وي�سه��د برنام��ج 
امل�س��ارع مراب��ط عبد املال��ك )67 

كلغ( املناف�س��ة، مبواجهة الك��وري اجلنوبي 
روي هان�سو يف الأدوار الت�سفوية.

ويف مناف�سة الكان��وي كاياك، التي ت�سارك 
فيها اجلزائ��ر لأول مرة، احتلت اأمرية خري�ص 
املرتبة الثامنة والأخرية يف ال�سل�سلة الثالثة 
لل��دور ربع النهائ��ي من �سب��اق 200 مرت، 
لت��ودع املناف�س��ة يف ه��ذه الفئ��ة، عل��ى اأن 

ت�سارك غدا يف �سباق 500 م.

بوجملين للن�ضر: الحلم �ضيء 
والواقع اأمر اآخر

حتدثت الن�رص �سبيح��ة اأم�ص، مع امل�سارع 
اآدم بوجمل��ني، بخ�سو���ص خ�سارته اأمام 
مناف�س��ه الإي��راين، اأي��ن اأكد ب��اأن الأمور 
جتاوزت��ه، لعدي��د املعطي��ات، اأبرزها نق�ص 
الأبط��ال  ببقي��ة  مقارن��ة  التح�س��ريات، 
الأوملبي��ة،  الألع��اب  دورة  يف  امل�سارك��ني 
م�سيفا يف هذا ال�س��اأن: متنيت الذهاب بعيدا 
يف ه��ذه البطول��ة، واإه��داء اجلزائ��ر اإحدى 
امليداليات، ولكن احللم �سيء والواقع �سيء 
اآخ��ر متاما، عل��ى العموم قدر الل��ه وما �ساء 
فعل، وح��ظ موفق لبقية زمالئ��ي املرتقب 

ظهورهم الواحد تلو الآخر«.
�ضمير. ك

حل�ساب ت�س�ية رزنامة �لر�بطة �ملحرتفة

�ضدام �ضو�ضطارة والقبائل بعنوان االقرتاب من البوديوم
يواجه �سهرة اليوم بداية من ال�ساعة 
التا�سعة لي��ال، فريق احتاد العا�سمة 
نظ��ريه �سبيبة القبائ��ل مبلعب »عمر 
حم��ادي«، يف لقاء مفت��وح من اأجل 
هدف م�س��رتك، يتمثل يف القرتاب 
من »البوديوم«، وه��ذا مبنا�سبة لقاء 

ت�سوية رزنامة اجلولة ال26.
اجلزائ��ر  احت��اد  م��ن  كل  وي�سع��ى 
يف  املنهزم��ني  القبائ��ل،  و�سبيب��ة 
الت��دارك،  اإىل  الأخ��رية  خرجتهم��ا 
فاحت��اد العا�سم��ة، ال��ذي توقف��ت 
�سل�سل��ة 7 مباري��ات دون انه��زام 
على ميدان جنم مقرة، حمكوم عليه 

بالفوز وبالتايل تفادي ثاين تعرث له 
على التوايل، رغ��م �سعوبة املهمة 
اأم��ام �سبيب��ة القبائل الت��ي تذوقت 
بدوره��ا يوم اجلمع��ة املا�سي، طعم 
الهزمي��ة يف مباراته��ا املوؤجل��ة اأمام 

�سباب بلوزداد )2-1(.
وتبحث ت�سكيل��ة »الكناري«، ثالث 
اأح�سن فريق خارج القواعد مبجموع 
24 نقطة م��ن اأ�سل 45 ممكنة، عن 
انت�س��ار جديد يف ملع��ب بولوغني 

يعبد طريق التاأ�سرية القارية.
ق - ر
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وك�ش��ف موق��ع »بوركين��ا 24«، �أن 
دخلت يف  �لبوركينابية،  �ل�شلط��ات 
�شباق مع �لزمن، من �أجل �إنهاء �أعمال 
ملع��ب 4 �أوت، قب��ل موعد مو�جهة 
منتخ��ب »�خليول« �أم��ام �خل�رض، غري 
�أن �ملهم��ة تبدو �شب��ه م�شتحيلة يف 
ظ��ل �حلال��ة �ل�شيئ��ة �لت��ي يتو�جد 
عليه��ا ه��ذ� �ملرفق �لريا�ش��ي، �لذي 
ال يتوفر عل��ى �ل�رضوط و�ملتطلبات 
�لت��ي يحر�ص �الحتاد �ل��دويل للعبة 

وب�رض�مة على توفريها.
و��شتبع��دت ذ�ت �مل�ش��ادر، �أن تقام 
مو�جه��ة �جلولة �لثانية من �ملجموعة 
�الأوىل لت�شفي��ات موندي��ال قط��ر، 
مبلع��ب   »1983 �أوت   4« مبلع��ب 
�لعا�شمة و�غادوغو، ب�شبب �شعوبة 
��شتكم��ال �أعمال �إع��ادة �لتهيئة يف 
�الآج��ال �ملح��ددة، حت��ى و�إن كان��ت 
�الحتادية �لبوركينابية، قد ��شتفادت 
من تاأجيل �جلولت��ن �الأوىل و�لثانية 
من �شه��ر جو�ن �إىل �شبتمرب، غري �أن 
ذلك مل يكن كافي��ا بالن�شبة لها حلل 

هذ� �الإ�شكال.

وكان �الحتاد �لدويل لكرة �لقدم، قد 
رف�ص �عتماد ملعب  »4 �أوت 1983« 
الإقام��ة �للقاء بن �خلي��ول و�خل�رض، 
لع��دم ��شتجابت��ه للمو��شفات �لتي 
�لع�شب، ف�شال  يطلبها بخ�شو���ص 
عن �لكر��شي �ملرقم��ة و�أي�شا غرفة 
تغي��ري �ملالب�ص، باالإ�شافة �إىل بع�ص 
تتطلبه��ا  �رضوري��ة  �أخ��رى  �أم��ور 

مباريات من هذ� �حلجم.
ه��ذ�، ويف �ش��ورة ع��دم ��شتكمال 
 ،1983 �أوت   4 مبلع��ب  �الأ�شغ��ال 
ف�شيك��ون منتخ��ب بوركينافا�ش��و 
جم��رب� عل��ى ��شت�شاف��ة �ملنتخ��ب 
�لوطن��ي بتاريخ 4 �شبتم��رب �ملقبل، 
باأح��د بل��د�ن �جل��و�ر، بد�ي��ة بكوت 
ديف��و�ر، وحتدي��د� مبلع��ب »�حل�ش��ن 

»�ل��كاف« مل  و�أن  و�ت��ار�«، خا�ش��ة 
تعتم��د يف �آخ��ر من�شور�تها يف هذ� 
�خل�شو���ص مالعب دول��ة �ل�شنغال، 
مباري��ات  باإقام��ة  �أي�ش��ا  وه��ددت 

»�أ�شود �لتري�نغا« مبلعب حمايد.
�ملناف�ص  ويعد منتخب بوركينافا�شو 
�الأول لرف��اق ريا���ص حم��رز، على 
�لبطاقة �ملر�شحة للدور �لفا�شل من 
ت�شفيات �ملوندي��ال، بحكم �متالكه 
عدد كب��ري م��ن �لالعب��ن �ملميزين 
�لدوري��ات  �أق��وى  يف  �لنا�شط��ن 
�الأوروبية، غ��ري �أن �إقامة لقاء �جلولة 
�لثانية بعيد� عن �لعا�شمة و�غادوغو 
�شيع��زز م��ن حظ��وظ �خل���رض يف 
�لعودة بنتيج��ة �إيجابية، وبالتايل قد 
�أنف�شهم على  يجد �أ�شبال بلما�ش��ي 
مقربة من �لتاأهل بعد خو�ص جولتن 
فق��ط، خا�ش��ة و�أن حظ��وظ �لفوز 
بلق��اء �جلول��ة �الأوىل �أم��ام جيبوتي 
مبلع��ب م�شطفى ت�شاكر بالبليدة جد 
و�ف��رة، يف ظل ف��ارق �مل�شتوى بن 

�ملنتخبن.
�سمير. ك

طماأن بلما�ضي على جاهزيته 

مدرب غالدباخ يزف اأخبارا �سارة عن بن �سبعيني
بورو�شي��ا مون�شنغالدب��اخ  ن��ادي  م��درب  زف 
�الأملاين �آدي هوتر، �أخبار� �شارة بخ�شو�ص �حلالة 
�ل�شحية ملد�فع �خل�رض ر�مي بن �شبعيني، �ملبتعد 
عن �أجو�ء �لتدريب��ات، منذ �أزيد من 10 �أيام، بعد 

تعر�شه الإ�شابة على م�شتوى ع�شلة �لفخذ.
وقال �لتقني �لنم�شاوي، �إن بن �شبعيني �شي�شارك 
يف �لتدريب��ات يوم �جلمعة 6 �أوت �ملقبل، �أي قبل 
�أول مو�جه��ة ر�شمي��ة ل�»غالدب��اخ« يف �ملو�ش��م 
�جلدي��د ب� 72 �شاع��ة فقط، و�لت��ي �شتكون �أمام 
ن��ادي كاي��زر �شالوترن، بر�شم �ل��دور �الأول من 
كاأ���ص �أملاني��ا، وقبل �أ�شب��وع و�حد عل��ى �فتتاح 

�لدوري �الأملاين مبو�جهة بايرن ميونيخ.
و�أكد �آدي هوت��ر، يف ت�رضيحات ملوقع »فو�شبال 
ني��وز« �الأملاين، �أن عودة �بن مدينة ق�شنطينة �إىل 
�لتدريبات باتت و�شيك��ة، وقبل موعدها �ملحدد، 
بع��د �أن كان يعان��ى م��ن �إ�شابت��ن متتاليتن يف 
�لفخ��ذ و�لكاحل، وقال يف هذ� �خل�شو�ص: »ميكن 
ل��ن �شبعيني �لع��ودة �إىل �لتدريب��ات �جلمعة �أو 

�ل�شبت �ملقبلن«.
وتاب��ع �مل��درب �لنم�ش��اوي حديثه ع��ن �إمكانية 

م�شاركة بن �شبعيني يف 
لقاء كاي��زر �شالوترن 

يف كاأ���ص �أملانيا، يوم 
�أوت،   9 �الثن��ن 

قائ��ال: »�لتقدير 
يل،  يع��ود 
�ش��اأرى ه��ل 

جاهز�  �شيكون 
يف  للم�شارك��ة 

بعد  ر�شم��ي،  لقاء 
ح�شت��ن  �أو  ح�ش��ة 

تدريبيتن«.
وتوقع موقع »فو�شبال نيوز«، �أن ال يغامر مدرب 
غالدب��اخ بظه��ريه �الأي�رض �الأ�شا�ش��ي يف مبار�ة 
�لكاأ�ص، حتى يكون جاهز� للمبار�ة �الفتتاحية يف 
»�لبوند�شليغا« �أمام ن��ادي بايرن ميونيخ، �ملقررة 

يوم 13 �أوت �ملقبل.
يف �شي��اق ذي �شلة، ك�ش��ف مدرب غالدباخ �أنه 
جه��ز بديل ب��ن �شبعين��ي، و�ملتمث��ل يف �لدويل 
�الأمريك��ي جو �شكايل، وق��ال: »مطمئن حاليا ملا 

يقدمه جو �ش��كايل.. هو 
جاه��ز لتعوي���ص ب��ن 
�الأقل  �شبعيني على 
يف �لفرتة �حلالية«، 
ه��ذه  وت��ربز 
ت  يحا لت�رض �
لقيم��ة  �
ملد�فع  �لثابت��ة 
�ملنتخب �لوطني، 
ح�شاب��ات  يف 
بورو�شي��ا  ن��ادي 
مم��ا  مون�شنغالدب��اخ، 
يف�رض رف�ص �الإد�رة ت�رضيح��ه يف �لفرتة �حلالية، 

رغم �لعرو�ص �لتي و�شلته.
ومم��ا ال �ش��ك في��ه، �أن كالم م��درب غالدبالخ، 
بخ�شو���ص جاهزية بن �شبعيني، �شرتيح �لناخب 
�لوطني جم��ال بلما�شي، �لذي يعول كثري� على 
خري��ج مدر�ش��ة ب��ار�دو، يف �فتت��اح �لت�شفيات 

�ملونديالية، بالنظر �إىل �أدو�ره �لكبرية.
�سمير. ك

باليلي يلتحق 
الليلة برتب�ص 

نادي قطر
ينتظر �أن يلتحق �لالعب يو�ضف 
مبع�ضكــر  �لليلــة،  هــذه  باليلــي 
فريقــه قطر �لقطــري، �ملتو�جد 

فــرة  بعــد  ب�ضربيــا  ترب�ــص  يف 
عطلة مطولة فاقــت 50 يوما، وهو 

مــا �أثار حفيظة �إد�رة �لنادي �لتي مل 
ته�ضم ت�ضرفه، حيث يعود �آخر ظهور 

ملهاجــم �خل�ضــر ليــوم 12 جــو�ن �ملا�ضي، 
مبنا�ضبــة �للقاء �لودي بــن �ملنتخب �لوطني 

ونظريه �لتون�ضي.
وكان �لناخــب �لوطنــي، قد �نتقد يف وقــت �ضابق �بن �لباهيــة، عقب رف�ضه 
�لعــودة للتــدرب مــع فريقــه �ل�ضابــق �أهلي جــدة، مــا �أدى �إىل و�ضعــه خارج 
ح�ضاباته ب�ضكل موؤقت، وجعله يعتذر لبلما�ضي مع تعهده بعدم تكر�ر نف�ص 

�لت�ضرفات.
و�ضي�ضعــى باليلــي بعــد �ندماجــه مع فريقــه مبع�ضكــر �ضربيــا، �إىل تد�رك 
�لتاأخــر يف حت�ضــري�ت �ملو�ضم �جلديد، مــع �لتطلع ال�ضتعــادة جاهزيته �لتي 
متكنــه من �مل�ضاركة، يف موقعتي ت�ضفيات »�ملونديال« �أمام جيبوتي وبوركينا 

فا�ضو، �ملقررتن مطلع  �ضهر �ضبتمرب �لقادم.
م ـ مداني

 قطر والدحيل ي�ستف�سران
 عن بن زية

ذكر موقع »فوت مريكاتو« �لفرن�ضــي، �أن �إد�رة ناديي �لدحيل وقطر، �ت�ضلتا 
بــاإد�رة نادي ديجون �لفرن�ضي، لال�ضتف�ضــار عن و�ضعية يا�ضن بن زية، �لذي 
ينتهــي عقده �ضيف �لعام �ملقبــل، م�ضري� �أن �إد�رة �لنــادي �لفرن�ضي م�ضتعدة 

لت�ضريح �ضانع �ألعابها، يف حال و�ضول عر�ص منا�ضب لطموحاتها �ملالية.
وال يعار�ــص بــن زيــة فكــرة �النتقــال �إىل �لــدوري �لقطــري، خا�ضــة و�أن 

مــه  ن�ضما �إىل نادي قطر، �ضيجعلــه يز�مل ثنائي �خل�ضر �
يو�ضف باليلي وجمال بلعمري.

وكان نــادي قطــر قــد �ضــم �ملو�ضــم 
�ملا�ضــي باليلــي، قبــل �أن تتجه 
النتــد�ب  �لفريــق  �إد�رة 
�لفرن�ضــي  ليــون  مد�فــع 
منت�ضــف  بلعمــري،  جمــال 
�ضفقــة  يف  �ملا�ضــي،  �ل�ضهــر 
�نتقال حر بعد نهاية عقده، 
ليبحث نادي قطر عن �ضفقة 
جز�ئريــة ثالثــة مــن خالل 
�لرغبــة يف �لتعاقــد مــع بــن 

زية.
�سمير. ك

رد ميد�نيا على مدربه 

�سليماين هداف وديات اأوملبيك ليون
رد مهاجم �ملنتخ��ب �لوطني �إ�شالم �شليماين، 

بطريقت��ه �خلا�شة على مدرب��ه يف نادي 
لي��ون �لهولن��دي بيرت بو���ص، بعد �أن 

�ل�شابق  ن�ش��ب ه��د�ف بل��وزد�د 
�أف�شل مهاجم يف فرتة  نف�شه 

�الإعد�د، متفوقا على جنم 
�لدويل  �الأول  �لفري��ق 
مو�ش��ى  �لفرن�ش��ي 

دميبيلي.
ف��رتة  �شليم��اين  و�أنه��ى 

�لتح�ش��ري�ت هد�ف��ا لن��ادي ليون، 
بر�شي��د �أربعة �أهد�ف، رغ��م �أنه �شارك 

بديال يف �أغلب �ملباريات �لتي لعبها �لفريق 
�لفرن�ش��ي، �إذ خا�ص 5 لقاء�ت م��ن 6 مباريات 

لعبه��ا �لفري��ق، وهو م��ا يوؤكد �حل���ص �لتهديفي 
�لكب��ري ملهاج��م �خل�رض، رغ��م عدم ثق��ة �ملدرب 

�جلديد لليون �لهولندي بيرت بو�ص يف موؤهالته.
وكان �شليم��اين قد �شجل هدف��ا يف �للقاء �لودي 
�الأخ��ري لنادي��ه �أمام بورت��و �لربتغ��ايل، �ل�شبت 
�ملا�ش��ي، يف مبار�ة �شارك فيه��ا بديال، وخ�رضها 
فريق��ه بخم�شة �أهد�ف لثالث��ة، وتفوق �شليماين 
يف �الأرق��ام عل��ى جن��م �لهج��وم �الأول، مو�شى 

دميبيلي �ل��ذي �شجل 3 �أه��د�ف فقط، يف حن 
�شجل ح�شام عو�ر و�لكامريوين �إيكومبي 

هدفن.
ورغ��م �أن �شليم��اين ي�شجل كلما 
�ش��ارك �أو دخل بدي��ال، �إال �أن 
م��درب لي��ون ال يثق فيه 
�شم��ن  ي�شع��ه  وال 
�الأ�شا�شي��ة،  خيار�ت��ه 
م��ن منطل��ق �أن��ه ال يف�شل 
ه��ذه �لنوعية م��ن �ملهاجمن، �إذ 

�العتم��اد  يف�ش��ل 
على �لالعبن �ملهارين، 
بدليل �أنه ما ز�ل م�رض� على 
�شم مهاجم من �لعيار �لثقيل، قبل 

غلق �شوق �لتحويالت �ل�شيفية.
موق��ف  �الآن  حل��د  يت�ش��ح  ومل 
�شليم��اين م��ع لي��ون، قب��ل بد�ي��ة 
�ملقبل،  �الأ�شبوع  �لفرن�ش��ي  �لدوري 
وغلق �شوق �لتحويالت نهاية �ل�شهر 

�جل��اري، خا�ش��ة يف ظ��ل خروجه من 
�حل�شاب��ات �الأ�شا�شي��ة للم��درب بيرت 
بو���ص، �شيم��ا �أن ه��ذه �لو�شعي��ة ل��ن 

ت�شاعده، وهو �ملقبل عل��ى �مل�شاركة مع �ملنتخب 
�لوطني، يف ت�شفيات كاأ�ص �لعامل 2022.

ورف���ص ه��د�ف �خل���رض �لعدي��د م��ن �لعرو�ص 
�خلليجي��ة، لرغبت��ه يف �ال�شتم��ر�ر يف �أوروب��ا، 
و�لبقاء يف �مل�شتوى �لعايل على �الأقل �إىل ما بعد 
كاأ�ص �لع��امل 2022، وحتقيق حلم �مل�شاركة للمرة 
�لثانية مع �خل�رض يف هذ� �حلدث �لكروي �لكبري.
�سمير. ك

عريبي  يختار العودة لتون�ص !
ذكرت تقارير �إعالمية تون�ضية، 
�ضمــن  �لريا�ضــي  �لرجــي  �أن 
خدمــات �ملهاجــم كــرمي عريبي 
بن�ضبــة كبرية، يف ظــل ح�ضوله 
مــن  باملغــادرة  �ملو�فقــة  علــى 
نيــم  �أوملبيــك  م�ضــوؤويل فريقــه 

�لفرن�ضي.
و��ضتناد� لذ�ت �مل�ضادر، فاإن �إد�رة 
�لرجي ت�ضلمت �أم�ص، ن�ضخة من 
بروتوكــول �لتعاقــد مم�ضيــا من 
�لنادي �لفرن�ضي، بعد �أن �أر�ضلته 
نهاية �الأ�ضبــوع �ملا�ضي، ما يعطي 
�النطبــاع بتو�ضــل �لطرفن �إىل 
�تفــاق نهائي، يف �نتظــار تر�ضيم 
�ل�ضفقة خــالل �ل�ضاعات �لقليلة 
�لقادمة، و�لتي كلفت فريق »باب 
�ل�ضويقــة« مبلغا قــدره 400 �ألف 

�أورو.
وترى نف�ص �مل�ضــادر، �أن �لالعب 
�الأ�ضبق لدفاع تاجنانت، �ملنتظر و�ضوله �إىل تون�ص قبل نهاية هذ� �الأ�ضبوع، 
الإجــر�ء �لفحو�ضات �لطبية �لتقليدية، و�لتوقيع علــى �لعقد  ي�ضعى لتكر�ر 
جتربتــه �لناجحة مــع �لنجم �ل�ضاحلي �لتون�ضي قبــل مو��ضم خلت، ومن ثمة 

ك�ضب ثقة �لناخب �لوطني بلما�ضي، ملنحه فر�ضة حمل �الألو�ن �لوطنية.
م ـ مداني 

�ل�ضلطات �لبوركينابية عاجزة عن جتهيز ملعب 4 �أوت 

لقاء اخل�سر واخليول قد ينقل لكوت ديفوار 
ت�ضير كل �لمعطيات �أن �لمنتخب �لوطني بقيادة جمال بلما�ضي، �ضيكون في طريق مفتوح للعودة بنتيجة �إيجابية، خالل خرجته 
�لثانية من �لت�ضفيات �لمونديالية، في ظل �الأخبار �لتي تتحدث عن خو�ص لقاء بوركينافا�ضو، �لمرتقب يوم 4 �ضبتمبر �لمقبل 

بملعب محايد.

ال�سروع اليوم يف عملية طرح تذاكر مباريات كاأ�ص العرب
�أعلنــت �أم�ــص، �للجنــة �ملنظمــة ملناف�ضة كاأ�ــص �لعرب، �ملقررة بقطــر بد�ية من تاريــخ 30 نوفمرب �ملقبل، عــن �لبدء �ليوم يف عمليــة طرح تذ�كر 

مباريات �لبطولة، �لتي �ضتعرف م�ضاركة 16 منتخبا عربيا، وتقام للمرة �الأوىل حتت رعاية�الحتاد �لدويل لكرة �لقدم.
و�ضُيتــاح بد�يــة من �ليــوم، للجمهور تقدمي طلبات �حل�ضول على تذ�كر �ملباريات، وهذ� حتى منت�ضف يــوم 17 �أوت، على �أن تختتم �ملرحلة �الأوىل 

2 نوفمــرب وت�ضتمر حتى ختام  مــن بيــع �لتذ�كــر يف �لفرة مــن 28 �ضبتمرب حتى 12 �أكتوبر، فيمــا تبد�أ �ملرحلة �الأخرية مــن طرح �لتذ�كر يف 
مناف�ضات �لبطولة.

وي�ضرط على كل ر�غب يف ح�ضور مباريات كاأ�ص �لعرب، تقدمي رقم �ملو�فقة على طلب »بطاقة �مل�ضجع« حتى يتمكن من �لدخول �إىل دولة قطر.
وي�ضتهل �ملنتخب �لوطني، �أحد �ملر�ضحن للتناف�ص على �للقب، هذه �ملناف�ضة، مبو�جهة منتخب �ل�ضود�ن يوم �لفاحت دي�ضمرب �لقادم. 

جدير ذكره، �أن مباريات كاأ�ص �لعرب �ضتقام على 6 مالعب مت ت�ضييدها الحت�ضان مباريات كا�ص �لعامل ويف مقدمتها ملعب �لبيت، �مل�ضمم على �ضكل 
�خليمة �لعربية �لتقليدية، و�لذي �ضي�ضهد �فتتاح �لبطولة بن منتخبي قطر و�لبحرين يف 30 نوفمرب، و�ملبار�ة �لنهائية يف 18 دي�ضمرب �ملقبل.

ق - ر
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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

الثـالثــاء 03 اأوت 2021 م  / 24 ذو احلـــــــــجـــــة 1442 هـ

�شباب ق�شنطينة

بـزاز يقـرر الرحــيل

 ق��رر املدير الريا�س��ي للنادي الريا�س��ي الق�سنطيني 
يا�سني بزاز االن�سحاب من من�سبه، بعد نهاية البطولة 
مبا�رشة، يف ظل عدم ر�ساه عن بع�ض االأمور احلا�سلة 
يف بي��ت ال�سب��اب، ويف مقدمتها ع��دم ا�ست�سارته يف 

عديد امل�سائل الهامة، على غرار ملف االنتدابات.
ب��زاز ال��ذي �سجل ح�س��وره اأم�ض بالعا�سم��ة ملالقاة 
رئي�ض جمل���ض االإدارة عمر رابح والرئي�ض املدير العام 
حلوة، حتدث مع الثنائ��ي بخ�سو�ض م�ستقبله، موؤكدا 
باأنه �سيكمل اللقاءات املتبقية على راأ�ض الفريق، على 

اأن يغادر ب�سكل نهائي.
ومت تعيني ب��زاز مديرا ريا�سيا للفري��ق قبل اأ�سهر من 

االآن، خلفا لزميله ال�سابق ن�رش الدين جموج. 
�سمير -ك

�شكيكدة

حجز اأكرث من 1200 قر�ص 
من دواء "لرييكا" 

متكنت فرقة مكافح��ة املخدرات باأمن والية �سكيكدة 
اأم���ض، من توقيف �سخ���ض عن ق�سي��ة تهريب مواد 
�سيدالني��ة ذات من�ساأ اأجنبي واملمار�سة ال�سبيهة ملهن 

ال�سحة.
العملي��ة وح�س��ب بيان م�سالح االأم��ن، متت بعد ورود 
معلوم��ات تفيد بقي��ام اأحد االأ�سخا���ض بحيازة كمية 
م��ن املوؤثرات العقلي��ة بغر�ض ترويجه��ا، ليتم توقيفه 
وبحوزت��ه 1200 كب�سولة م��ن دواء "بريغابالني 300 

ملغ" ذات من�ساأ اأجني داخل كي�ض بال�ستيكي.
ومت تق��دمي امل�ستبه فيه البالغ من العم��ر 23 �سنة اأمام 
النياب��ة املخت�سة، حيث �سدر اأمر بو�سعه رهن احلب�ض 
املوؤق��ت.  ويف �سي��اق مت�سل مت توقي��ف �سخ�ض اآخر 
بذات التهمة وبحوزته 42 كب�سولة من دواء "لرييكا".
بوزيد مخبي

لفائدة 3 وليات بال�شرق

م�سنع القفازات بعني مليلة يوزع كميات 
معتربة من الكمامات و و�سائل التعقيم 
اأعلنت، اأم�س، اإدارة م�شنع القفازات الطبية بعين مليلة، عن عملية ت�شامنية موجهة 

لفائدة الطواقم الطبية بالم�شت�شفيات وقاعات العالج عبر وليات اأم البواقي، 
�شوق اأهرا�س وتب�شة، من خالل ر�شد كميات معتبرة من و�شائل التعقيم والكمامات 
والم�شادات الحيوية، وتمت العملية تحت اإ�شراف اللجان الولئية للهالل الأحمر 

الجزائري بالوليات الثالث، وبعين مليلة كذلك اأعلنت ال�شلطات المحلية ر�شدها مبلغ 
4.2 مليار �شنتيم لقتناء اأجهزة توليد الأوك�شجين.

االإنتاج  وك�س��ف مدي��ر وح��دة 
يف  �رشق��ي  ه�س��ام  بامل�سن��ع 
ت�رشيحه للن���رش، باأن م�سنعي 
وامل�سادات  الطبي��ة  القف��ازات 
احليوية خ�س�سا 360 األف زوج 
من القف��ازات الطبية و48 األف 
علبة من امل�سادات احليوية و40 
األف علبة من �سائل التعقيم و48 

األف كمامة.
وتعت��ر ه��ذه الهبة ه��ي الثالثة 
الت��ي يخ�س�سه��ا امل�سنع، بعد 
توجي��ه  فيه��ا  مت  الت��ي  االأوىل 
اأوك�سجني وكمامات  مكثف��ات 

ولوازم الوقاية لوزارتي التجارة 
امل�ست�سفيات،  وبع�ض  وال�سحة 
يف وق��ت كان��ت وجه��ة الهب��ة 
اإيطاليا  الثاني��ة نحو  الت�سامنية 
والت��ي �سم��ت 304 اأالف زوج 
م��ن القف��ازات الطبي��ة. واأك��د 
مدير االإنتاج بامل�سنع باأن االأخري 
معتاد على امل�ساركة يف املجهود 
الوطن��ي ملحاربة وب��اء كورونا 
بالتن�سي��ق م��ع اله��الل االأحمر 

اجلزائري.
وبعني مليلة اأعلن رئي�ض البلدية 
نوري دقي�ض ع��ن ر�سد غالف 

مايل معتر للم�ساركة يف جهود 
مكافح��ة الوب��اء، مو�سح��ا باأن 
املجل���ض ال�سعب��ي البلدي يحق 
ل��ه اأن يتدخل يف اإط��ار حماولة 
اجلائحة،  ح��د النت�س��ار  و�س��ع 
بتخ�سي���ض  الت��داول  مت  اأي��ن 
مبلغ 4 مالي��ري �سنتيم وبعملية 
ملي��ون   200 بقيم��ة  ثاني��ة 
�سنتيم، و�سيوجه املبلغ الرئي�سي 
لالأوك�سج��ني  مول��د  القتن��اء 
يخ�س���ض  فيم��ا  للم�ست�سف��ى 
املبل��غ االآخ��ر القتن��اء مكثفات 

االأوك�سجني.                اأحمد ذيب

1 -  فم القطة
2 -  كم املنامة

3 -  و�شع القلن�شوة
4 -  حزام ال�شاعة

5 -  رجل املقعد
6 -  عنق الطفل

7 -  اأعلى املقعد

الأخطــــــــــــــــــــاء    7

حالة الطقس

أوقات الصالة

من الرعيل الأول ملجاهدي 
الولية الثانية التاريخية

وفاة املجاهد لو�سيف حممد 
ال�سعيد عن عمر ناهز 87 عاما 

رحمة  اإىل  انتقل 
املجاه��د  الل��ه 
لو�سي��ف حممد 
ع��ن  ال�سعي��د، 
عمر ناه��ز ال�87 
ما  عام��ا، ح�سب 
اأفادت ب��ه، اأم�ض 
وزارة  االثن��ني، 
املجاهدين وذوي 
بيان  احلقوق، يف 

لها.
املرح��وم  ويع��د 

الذي ولد يوم 20 جويلية 1934 بوادي زناتي بوالية 
قامل��ة م��ن »الرعي��ل االأول الذين التحق��وا ب�سفوف 
الثورة التحريرية املجيدة بالوالية الثانية التاريخية«.

التحق ب�سفوف الثورة التحريرية يف بدايتها مب�سقط 
راأ�س��ه بوادي زناتي ع��ن طريق اأخي��ه املجاهد رابح 
لو�سيف املدعو »رابح االأمة«، حيث �سارك يف »عديد 
املعارك والعمليات كانت اأ�سهرها هجومات ال�سمال 
الق�سنطين��ي التاريخي��ة«، ليع��ني بعده��ا »م�سوؤول 
ق�سم��ة باملنطقة الرابع��ة للوالية الثاني��ة التاريخية 

واإىل غاية اال�ستقالل«.
وكان ق��د تلقى تعالي��م الدين االإ�سالم��ي من والده 
الذي اتخذ من امل�سجد ال��ذي بناه بقرية برج �سباط 
ب��وادي زناتي، مقرا لتعليم وتلق��ني اأ�ساليب املقاومة 
الفكري��ة �سد التجهيل والقمع م��ن طرف االحتالل 

الفرن�سي.
وبعد اال�ستقالل --ي�سي��ف ذات امل�سدر-- انتخب 
ع�س��وا باملجل���ض الوطن��ي للمجاهدين، ث��م ع�سوا 
يف الهيئ��ة الوالئي��ة للمنظمة الوطني��ة للمجاهدين 
بق�سنطين��ة، ثم ع�سوا يف املجل���ض العلمي والتقني 
للمتحف الوطني للمجاهد واأحد اأع�سائه النا�سطني، 
الذين زودوا هذه املوؤ�س�سة باملادة التاريخية من خالل 

ن�ساطه الدوؤوب اأو من خالل �سهاداته احلية.
واأ�س��ار البيان اأن املجاهد لو�سيف بقي »وفيا لر�سالة 
ال�سه��داء حمافظا على االأمانة حمب��ا لوطنه، اإىل اأن 

وافاه االأجل«.
واأمام هذا امل�ساب اجللل، تقدم وزير املجاهدين وذوي 
احلق��وق، ال�سيد العيد ربيق��ة، اإىل اأفراد عائلة الفقيد 
واإىل رفاق��ه يف اجلهاد، ب� »تعازي��ه القلبية اخلال�سة 
امل�سفوع��ة باأ�سدق م�ساعر الت�سام��ن واملوا�ساة يف 

مواجهة هذه املحنة االأليمة«.
واأج

م�شت�شفى �شلغوم العيد مبيلة
توقيف م�سبوقني اُتهما مبحاولة 
العتداء على الطاقم الطبي 

 متكن��ت عنا���رش اأم��ن دائ��رة �سلغوم العي��د بوالية 
ميلة اأول اأم�ض، م��ن توقيف �سخ�سني اُتهما مبحاولة 
االعت��داء على الطاقم الطبي مب�سلحة اال�ستعجاالت 

مل�ست�سفى هواري بومدين ب�سلغوم العيد.
ومت تق��دمي املوقوفني اأمام نيابة حمكمة �سلغوم العيد 
الت��ي اأم��رت بو�سعهم��ا رهن احلب�ض، كم��ا مت حجز 
كمية من املوؤثرات العقلية، باالإ�سافة  اإىل مبلغ مايل 

ميثل عائدات الرتويج.
تفا�سيل الق�سي��ة وبح�سب البيان ال�سادر عن خلية 
االت�سال والعالقات العام��ة الأمن والية ميلة، تعود 
لبالغ تلقت��ه ال�رشطة من م�ست�سف��ى �سلغوم العيد  
مف��اده قيام �سخ�سني يف حالة �سكر متقدم باالإخالل 
بالنظام العام داخ��ل م�سلحة اال�ستعجاالت الطبية، 

حماولني االعتداء على الطاقم الطبي.
 وعل��ى الفور تنقل��ت عنا�رش اأمن الدائ��رة اإىل عني 
املكان ليتم توقيف امل�ستبه فيهما واللذين تبني اأنهما 
م�سبوقان ق�سائيا يف الثالثينات من العمر. وقد اأبديا 
مقاوم��ة عنيفة حماولني الف��رار على منت مركبتهما 
ب�رشع��ة فائق��ة لكنهما ف�سال يف ذل��ك اإذ مت القب�ض 

عليهما.
وعن��د تفتي�ض املركبة ع��ر بداخلها على 274 وحدة 
من املوؤث��رات العقلية وثالث قارورات من ال�سوائل 
املهلو�س��ة، باالإ�سافة ملبلغ مايل ق��دره 43.350.00 

دج من عائدات الرتويج، ح�سب بيان االأمن.
  اإبراهيم �سليغم

اأم البواقي

حجز خناجر بحوزة �سّبان خالل فرتة احلجر اجلزئي 
االأول،  اأم���ض  �سه��رة  حجزت، 
عنا���رش ال�رشطة باأم��ن والية 
بي�س��اء  اأ�سلح��ة  البواق��ي،  اأم 
مل  �سب��ان  بح��وزة  وخناج��ر 
يلتزم��وا باإجراء احلج��ر اجلزئي 
بع��ني فك��رون، مع حج��ز عدد 
جديد م��ن الدراج��ات النارية 
الت��ي مل يحرتم اأ�سحابها فرتة 

احلجر كذلك.
واأ�ساف بي��ان خللية االت�سال 
باأمن والي��ة اأم البواق��ي، باأن 
العملي��ة التي توا�سلت مبدينة 
عني فكرون يف �سياق مرافقة 
املواطن��ني م��ن اأج��ل التقي��د 
بتدابري احلجر ال�سحي و اتباع 
مكنت  ال�سحي،  الروتوكول 
تبني  من مراقبة 27 �سخ�س��ا 
مبحوث  �سخ�س��ان  بينهم  اأن 
اجله��ات  قب��ل  م��ن  عنهم��ا 
الق�سائية وحمل اأمر بالقب�ض، 
بحوزته  �سخ���ض  توقيف  مع 
يف  بي�ساء متثل��ت  اأ�سلح��ة 
بحوزته  واآخ��ر  10 �سكاكني، 

�سالح اأبي�ض.
كم��ا مت حجز 26 دراج��ة نارية 

خمتلف��ة،  خمالف��ات  حم��ل 
العملية، عمليات  وتخللت هذه 
لفائ��دة  وا�سع��ة  حت�سي���ض 
اأ�سح��اب املح��الت التجاري��ة 
وم�ستعملي  املواطن��ني  وك��ذا 

اتب��اع  بخ�سو���ض  الطري��ق 
لتفادي  ال�سح��ي  الروتوكول 
انت�سار فريو�ض كورونا والتقيد 
مبواقيت احلجر ال�سحي اجلزئي.
     أحمد ذيب


