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يرت�أ�سه �لرئي�س تبون �ليوم

الو�سع الأمني واحلالة ال�سحية والتح�سري لل�ستحقاقات القادمة على طاولة املجل�ص الأعلى للأمن

وزير �لت�سال عمار بلحيمر يوؤكد

اجلزائر اتخذت تدابري ل�سمان اأمنها 
املعلوماتي

�أكــد وزيــر �لت�ســال عمــار بلحيمــر، �أّن �لجز�ئــر قد تفطنــت �إلى 
�لتحديــات �لتي يفر�سهــا �سوء ��ستعمــال �لمجــال �لإلكتروني، مما 
��ستدعــى �لقيام بعمــل  ل�سمان �لأمــن �لمعلوماتــي �لمتعلق بحياة 
�لأ�سخا�ــس و�سالمة �أجهزة �لدولة  ل�سيمــا من خالل خلق محتوى 
وطني �سيبر�نــي وو�سع �لقو�نين �لمالئمة و��ستحــد�ث �لموؤ�س�سات 

�لمخت�سة.

 رّدت على ما مت تد�وله عرب و�سائل �لتو��سل 

  اجلمـارك تنفـي وجـود �سعـوبـات 
يف جمركة مكثفات الأوك�سجني

نفــت �لمديريــة �لعامــة للجمارك، �دعــاء�ت بوجــود �سعوبات في 
جمركــة �لعتــاد �لطبــي “مكثفــات �لأوك�سجين” من طــرف م�سالح 
�لجمــارك �لعملياتية، وقالت باأن م�سالحها ت�ستجيب للرفع �لفوري 
لكل �لب�سائع �لمعد�ت و�لمو�د �لم�ستوردة في �إطار تج�سيد �لآليات 

�لوطنية لمكافحة تف�سي وباء كورونا.

�ملدير �لريا�سي ل�سباب ق�سنطينة يا�سني بز�ز 
للن�سر

تركت مكاين نظيفا كلعب و�ساأتركه 
كذلك كم�سري 

�أكــد يا�سين بــز�ز �ن�سحابه �لر�سمي 
مــن من�سبه كمديــر ريا�سي للنادي 
م�سيــر�  �لق�سنطينــي،  �لريا�ســي 
فــي حو�ره مــع �لن�ســر، باأنــه �سرح 
�أ�سباب مغادرته بالتف�سيل للرئي�س 
�لوطنيــة  لل�سركــة  �لعــام  �لمديــر 
لالأ�سغــال فــي �لآبــار، على �أمــل �أن 

يتفهم �لأخير موقفه.

الفريق �صنقريحة لدى تن�صيب القائد اجلديد للدرك الوطني

املوؤامرات التي حتاك �سد اجلزائر حقيقة واجلي�ص �سيت�سدى لها
�ص 3

ح�سب �ملوقع �للكرتوين "ميدل ��ست �آي"

املخابرات املغربية كانت حتظى مبوافقة امللك يف ق�سية "بيغا�سو�ص"
�أ�سار مقال ن�سرته و�سيلة �لإعالم �للكترونية "ميدل �ي�ست �آي" )Middle East Eye( �أم�س �لثالثاء �إلى �أن �أجهزة �لمخابر�ت �لمغربية 

لم تت�سرف دون مو�فقة �لق�سر �لملكي في ق�سية بيغا�سو�س �لغام�سة و�أن "�لأزمة �لدولية" �لناتجة عنها قد بد�أت للتو.

�أكــد �لفريــق �ل�سعيــد �سنقريحة، رئي�س �أركان �لجي�س �لوطني �ل�سعبي، �أن �لموؤ�مــر�ت و�لد�سائ�س �لتي تحاك �سد �لجز�ئر، لي�ست من ن�سج �لخيال، كمــا يدعي بع�س �لم�سككين، بل هي حقيقة 
و�قعــة �أ�سبحــت ظاهــرة للعيان، م�سدد� على �أن �لجي�س �سيت�سدى لهــا م�سنود� في ذلك بال�سعب �لجز�ئري، وقال بــاأن �لجز�ئر �لجديدة ت�سق طريقها، رغم كل �ســيء، بخطى ثابتة نحو وجهتها 

�ل�سحيحة و�ل�سليمة
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 �لوزير يدعو مر�كز طب �لعمل للم�ساهمة يف �لعملية

اإطــــالق حملــــة تلقيــــح وا�سعـــــة 
لفائــــــدة عمــــــال الرتبيــــــة

دعا وزير �لتربية �لوطنية عبد �لحكيم بلعابد �أم�س �للجنة �لوطنية للخدمات �لجتماعية لعمال �لتربية للم�ساهمة في 
ت�سريع وتيرة تلقيح �لمنت�سبين للقطاع، عبر ت�سخير مر�كز طب �لعمل لإنجاح هذه �لمهمة بالتن�سيق مع وز�رة �ل�سحة 

تح�سبا للدخول �لمدر�سي �لمقبل.

وك�ش��ف الوزير خالل اإ�رشافه على 
الوطنية للخدمات  اللجنة  تن�شيب 
االجتماعي��ة عن وج��ود 41 مركزا 
لطب العمل على امل�شتوى الوطني، 
ا�شتحداثه��ا  يف  الف�ش��ل  يرج��ع 
وه��ي  االجتماعي��ن،  لل���رشكاء 
جمه��زة مبختلف الو�شائ��ل الطبية، 
ي��راد ا�شتغاللها اليوم لتلقيح العدد 
االأك��ر من عم��ال وموظفي قطاع 

الرتبية الوطنية.
وق��ال بلعاب��د اإن��ه يطم��ح حت�شبا 
للدخ��ول املدر�شي املقبل، اأن يكون 
كاف��ة املنت�شبن للقط��اع قد قاموا 
بالتلقي��ح، باعتب��اره واجب��ا وطنيا 
و�شحي��ا، والتزام��ا جت��اه االآخرين، 
متوقع��ا اأن تق��وم اللج��ان الوالئية 
ال  ب��دور  االجتماعي��ة  للخدم��ات 
ي�شته��ان ب��ه الإجن��اح ه��ذه احلملة، 
التي دفعت بال��وزارة اإىل تن�شيب 
اللجن��ة الوطنية خ��الل �شهر اأوت 

بدل �شبتمر القادم.
كما �شدد الوزير على اأهمية تر�شيد 
النفقات العمومي��ة، وفر�ض رقابة 
دقيق��ة ول�شيق��ة وم�شتم��رة على 
والوطني��ة  الوالئي��ة  اللج��ان  اأداء 
االجتماعي��ة،  اخلدم��ات  لت�شي��ر 
حلماي��ة اإطارات القط��اع الذين قد 
يرتكبون اأخطاء بنية ح�شنة، ب�شبب 
عدم تخ�ش�شهم يف جمال الت�شير 

املايل.
كما اأم��ر املتدخل بتعميم اال�شتفادة 
م��ن اأم��وال اخلدم��ات االجتماعية 
على كاف��ة موظفي القط��اع، واأن 
تطال االأغلبية ال�شاحقة وال تقت�رش 

عل��ى فئ��ة حم��ددة، مع ���رشورة 
�شب��ط االأولوي��ات، الت��ي تتمثل 
حالي��ا يف التكف��ل ال�شحي بعمال 
الرتبية، بداية مب�شاعدة القطاع على 
التلقيح املكثف ملنت�شبيه، بالتن�شيق 
م��ع وزارة ال�شح��ة ع��ر تفعي��ل 

مراكز طب العمل.
وب�شاأن الدخول املدر�شي املقبل اأكد 
بلعابد باأن التح�شر له يجري على 
قدم و�شاق، يف اإطار الدعم الكامل 
من احلكوم��ة والوزير االأول، قائال 
اإن تلقي��ح عمال القطاع يعد اأولوية 
ق�ش��وى، ينبغي ال�شهر على القيام 

بها كما ينبغي.
للخدمات  الوطني��ة  اللجن��ة  وت�شم 
االجتماعي��ة ت�شع��ة اأع�ش��اء ميثلون 
االأط��وار التعليمية الثالث��ة، يراأ�شها 

ع�ش��و منتخب م��ن ط��رف اللجنة، 
وه��ي تطوعية ال يرتتب ع��ن املهام 
الت��ي يوؤديها اأع�شاوؤه��ا تعوي�شات 
 85 قب��ل  م��ن  انتخابه��ا  مت  مالي��ة، 
باملائة م��ن م�شتخدمي قطاع الرتبية 
الوطني��ة، وهو ما يدعو وفق الوزير، 
اإىل �رشورة م�شاعدتها على الدخول 
بق��وة يف عملي��ة ت�شامني��ة لفائدة 
عمال القطاع بطريقة عادلة ومتزنة.

وتعد اللجن��ة املن�شبة اأم�ض الثالثة 
التعددي��ة  عه��د  يف  نوعه��ا  م��ن 
املايل  اأداوؤه��ا  النقابي��ة، ويخ�ش��ع 
وامل��ادي وت�شيره��ا اإىل �شواب��ط 
بال���رشف  اآم��ر  واإىل  وقوان��ن، 
وحما�ش��ب ي�شه��ران عل��ى تطبيق 
امل��داوالت الت��ي تقوم به��ا اللجنة 
يف اإطار القان��ون، وبح�شب بلعابد 

فاإن هي��كل الت�شير للجنة الوطنية 
للخدم��ات االجتماعية، يعد يف حد 

ذاته مراقبا ماليا لذات اللجنة.
واأعل��ن املتح��دث يف ذات املنا�شبة 
عن توجي��ه تعليم��ات تن�ض على 
���رشورة احلف��اظ على امل��ال العام 
وتر�شيد النفقات وح�شن ا�شتعمال 
اأم��وال عم��ال القطاع، كم��ا تعهد 
تن�شي��ب  اإج��راءات  بت�شهي��ل 
باللجان  اخلا�ش��ة  الت�شير  هي��اكل 
الوالئي��ة، مع اإعطائه��ا التو�شيات 
والتعليمات الإنف��اق املال العام يف 
حمله، دون امل�شا���ض ب�شالحياتها، 
عل��ى اعتب��ار اأن اللج��ان ه��ي من 
تت��داول وت�شب��ط كيفي��ة �رشف 

اأموال اخلدمات.
وك�شف الوزير ع��ن اإطالق عملية 
الإع��ادة ترتي��ب االأولوي��ات فيم��ا 
يخ���ض �رشف ه��ذه االأم��وال التي 
ر�شدتها الدولة مل�شاعدة املنت�شبن 
الناحي��ة االجتماعية،  للقطاع م��ن 
ال�شاحق��ة  االأغلبي��ة  حت��ى تط��ال 
لعم��ال الرتبي��ة، يف اإط��ار الرقابة 
الدورية الت��ي تقوم به��ا املفت�شية 
العامة لل��وزارة، اإىل جانب الرقابة 
الدقيقة التي تقوم بها اأجهزة الدولة 

املخولة.
ويح��ق لنقاب��ات القط��اع ح�ش��ب 
عم��ل  عل��ى  االط��الع  امل�ش��در، 
والوطني��ة  الوالئي��ة  اللج��ان 
التي تقوم  للخدمات االجتماعي��ة، 
�شنوي��ا بتق��دمي ح�شيل��ة ن�شاطها 
لوزي��ر القط��اع وك��ذا  ال���رشكاء 

االجتماعين.                لطيفة بلحاج 

لدر��سة ومتابعة �لو�سع �لأمني �لعام 
و�حلالة �ل�سحية يف �لبالد

الرئي�س تبون يرتاأ�س اليوم اجتماعا 
دوريا للمجل�س الأعلى لالأمن 

يرتاأ�ض رئي���ض اجلمهورية، ال�شيد 
عب��د املجيد تبون، القائ��د االأعلى 
للق��وات امل�شلح��ة، وزي��ر الدفاع 
الوطني، الي��وم االأربعاء، اجتماعا 
دوري��ا للمجل�ض االأعل��ى لالأمن، 
ومتابع��ة  لدرا�ش��ة  يخ�ش���ض 
واحلالة  الع��ام،  االأمن��ي  الو�ش��ع 
وك��ذا  الب��الد،  يف  ال�شحي��ة 
التح�ش��ر لال�شتحقاقات املحلية 
املقبل��ة، ح�ش��ب م��ا اأفاد ب��ه بيان 

لرئا�شة اجلمهورية.

:«يرتاأ���ض،  البي��ان  يف  وج��اء 
ال�شيد عب��د املجيد تب��ون، رئي�ض 
اجلمهورية، القائد االأعلى للقوات 
امل�شلح��ة، وزير الدف��اع الوطني، 
اجتماع��ا دوري��ا للمجل�ض االأعلى 
لدرا�ش��ة  يخ�ش���ض  لالأم��ن، 
ومتابع��ة الو�ش��ع االأمن��ي العام، 
واحلالة ال�شحي��ة يف البالد، وكذا 
 التح�ش��ر لال�شتحقاقات املحلية

 املقبلة«.
واأج 

لفائدة 85 هيكال �سحيا عرب �لوطن

اجلمعية الوطنية لل�سيادلة اجلزائريني 
تتربع مبعدات الإنعا�س والوقاية 

وزعت اجلمعية الوطنية لل�شيادلة 
 ،)ANPHA( »اأنف��ا«  اجلزائري��ن 
اأكرث من 250 األف كمامة و 4500 
واق للوجه ومع��دات اإنعا�ض على 
85 من�ش��اأة �شحي��ة منت�رشة عر 
الوط��ن و ه��ذا يف اإط��ار مكافحة 
جائحة فرو���ض كورونا )كوفيد - 
19( ، ح�شبما اأو�شحت اجلمعية يف 

بيان اأم�ض الثالثاء.
جتن��د  »لق��د  البي��ان  يف  وج��اء 
�شيادل��ة جمعية  »اأنف��ا« عر اأكرث 
م��ن 33 والي��ة لتقدمي مئ��ات من 
 CPAP« التنف���ض  جتهي��زات 
م��ن  واأك��رث   »de Boussignac
250000 قن��اع واق و4500 واق 
للوج��ه ع��ر 85 م�شلح��ة طبي��ة 
و  جامعي��ة  ا�شت�شفائي��ة  )مراك��ز 
املوؤ�ش�شات العمومية اال�شت�شفائية 
و العي��ادات متع��ددة اخلدم��ات و 
غرها( وهذا بالتعاون مع جمعيات 

اأخرى نا�شطة يف هذا املجال.

و اأو�شح��ت جمعي��ة »اأنف��ا« اأن��ه 
ال�شحي��ة،  الزوبع��ة  خ�ش��م  »يف 
تواج��ه االأطق��م الطبي��ة م�ش��اكل 
م��ن  الوقاي��ة  يف  و�شعوب��ات 
خماطر الع��دوى. اجلمعية الوطنية 
تتح��رك  اجلزائري��ن  لل�شيادل��ة 
اجله��ود  يف  للم�شاهم��ة  ميداني��ا 
املبذول��ة حلماية �شح��ة اجلزائرين 
وه��ذا مب�شاعدة امل�شال��ح ال�شحية 
يف مواجهة تبعات اجلائحة وبتقدمي 
االإنعا�ض  مب�شالح  جتهيزات خا�شة 
مل�شتخدم��ي  وقاي��ة  وو�شائ��ل 
مقدم��ة  االإ�شت�شفائي��ة  امل�شال��ح 
كهبات من ط��رف �رشكائنا خمابر 
مرين��ال »Merinal« لل�شناع��ة 

الدوائية«.
وتوؤك��د اجلمعية: »نح��ن مقتنعون 
اإال  يك��ون  ال  املحن��ة  جت��اوز  اأن 
ال�شيادلة  نح��ن  بيننا  بالت�شام��ن 
املجتمع  ونا�شطو  ال�شحة  ومهنيو 

املدين وهذا لت�شير اأجنع لالأزمة.
واأج

رّدت على ما مت تد�وله عرب و�سائل �لتو��سل �لجتماعي

اجلمارك تنفي وجود �سعوبات يف جمركة مكّثفات الأوك�سجني
نف��ت املديرية العام��ة للجمارك، 
ادع��اءات بوج��ود �شعوبات يف 
“مكثفات  الطبي  العتاد  جمركة 
االأوك�شجن” من طرف م�شالح 
وقال��ت  العملياتي��ة،  اجلم��ارك 
ب��اأن م�شاحلها ت�شتجي��ب للرفع 
الفوري لكل الب�شائع واملعدات 
اإط��ار  يف  امل�شت��وردة  وامل��واد 
جت�شيد االآليات الوطنية ملكافحة 
تف�ش��ي وباء كورون��ا، ردا على 
بالت�شبب  اجلهاز  انتقادات طالت 
يف تعطي��ل ا�شت��الم جتهي��زات 

طبية مل�شاعدة مر�شى كورونا.
كذب��ت اجلم��ارك اجلزائري��ة م��ا 
املغر�شة«  »االدع��اءات  اعترته 
الت��ي يت��م تداولها ع��ر مواقع 
التوا�شل االجتماعي، موؤكدة اأنها 
»تفند حمتواها جملة وتف�شيال« 
وتوؤك��د »جتن��د كل اأعوانها من 
�شب��اط واإطارات يف »التج�شيد 
ال�ش��ارم واملحك��م لالإج��راءات 
الت�شهيلي��ة والتب�شيطية املوؤطرة 
خ�شي�ش��ا ا�شتباقي��ا م��ن طرف 
م�شاحلها العملياتية« لال�شتجابة 

»الناجعة«.
وقالت املديرية العامة للجمارك، 
اأن��ه مت تداول بع�ض الت�شجيالت 
العارية ع��ن ال�شحة عر مواقع 
التوا�ش��ل االإجتماع��ي. حول ما 

يزع��م م��ن ادع��اءات مغر�ش��ة 
بوج��ود �شعوب��ات يف جمركة 
“مكثف��ات  الطب��ي  العت��اد 
االأوك�شجن” من طرف م�شالح 
واأك��دت  العملياتي��ة،  اجلم��ارك 
الف��وري لكل  »الرفع  اجلم��ارك 
وامل��واد  املع��دات  الب�شائ��ع«، 
اإط��ار جت�شي��د  امل�شت��وردة »يف 
االآليات الوطنية ملكافحة تف�شي 

وباء كورونا«.
وذك��رت م�شالح اجلم��ارك اأنها 
»تكفل املعاجل��ة االآنية للب�شائع 
امل�شتوردة يف هذا االإطار« واأي�شا 
االإجرائية«  الت�شهيالت  »تكر�ض 
وكذا »اال�شتفادة من االمتيازات 

الت��ي  اجلبائي��ة«  واالإعف��اءات 
الت�رشيعية  الن�شو���ض  اأوردتها 
والتنظيمية والتدابر اخلا�شة يف 
هذا ال�شاأن. كما توؤطر ال�شوابط 
ال�رشورية  اجلمركي��ة  الرقابي��ة 
يف املعاجل��ة اجلمركي��ة ال�شل�شة 
»دفاعا وحماية ل�شحة و�شالمة 
ال�شوابط  توؤطر  املواطنن«.كما 
الرقابية اجلمركية ال�رشورية يف 

املعاجلة اجلمركية ال�شل�شة.
ودعت م�شالح اجلمارك لالطالع 
املقدم��ة  الت�شهي��الت  عل��ى 
والتوا�شل الدائ��م مع م�شاحلها 
وه��ذا  املتخ�ش�ش��ة  للمرافق��ة 
عر خمتل��ف قنواتها التوا�شلية 

الر�شمي��ة، داعية اأي�ش��ا لتفادي 
املغلوطة،  االأخب��ار  مع  التعاطي 
واأكدت املديرية العامة للجمارك 
اأنها »حتتفظ بحقه��ا يف املتابعة 

القانونية يف هذا ال�شاأن«.
ق��د  وكان��ت ع��دة فيديوه��ات 
انت�رشت على مواق��ع التوا�شل 
اتهامات  تت�شم��ن  االجتماع��ي 
ملديرية اجلم��ارك بعرقلة جمركة 
العت��اد الطب��ي امل�شت��ورد م��ن 
قبل جمعيات م��ن داخل وخارج 
الطبية  الكوادر  مل�شاعدة  الوطن 
ال��رتاب  ع��ر  وامل�شت�شفي��ات 
 الوطن��ي عل��ى مواجه��ة وب��اء
 كورونا.                           ع �سمير

وفاة   41 و  جديدة  �إ�سابات   1307

ا�ستقرار يف احل�سيلة اليومية لفريو�س كورونا
�شجل��ت 1307 اإ�شابات جديدة بفرو���ض كورونا )كوفيد- 19( و41 
وفاة خالل ال��� 24 �شاعة االأخرة يف اجلزائر، فيم��ا متاثل 787 مري�شا 
لل�شف��اء، ح�شب ما ك�شفت عنه، اأم�ض الثالثاء، وزارة ال�شحة يف بيان 

لها. 
واأو�ش��ح ذات امل�شدر اأن اإجمايل احلاالت املوؤكدة بلغ 175229 حالة، 
م��ن بينها 1307 اإ�شابات جديدة، بينما بلغ العدد االإجمايل للم�شابن 
الذين متاثل��وا لل�شف��اء 117557 �شخ�شا والعدد االإجم��ايل للوفيات 
4370 حال��ة.  وح�ش��ب نف�ض امل�ش��در، يتواجد حالي��ا 29 مري�شا يف 

العناية املركزة.
واأ�ش��اف البي��ان اأن 10 والي��ات مل ت�شج��ل بها خالل ال��� 24 �شاعة 
االأخ��رة اأي حال��ة جديدة، و 14 والية من حال��ة واحدة اإىل 9 حاالت، 

فيما �شجلت 24 والية اأخرى 10 حاالت فما فوق.
وتو�ش��ي وزارة ال�شح��ة املواطنن ب�رشورة االلت��زام بنظام اليقظة، 
كم��ا تدعوهم اإىل احرتام قواعد النظاف��ة وامل�شافة اجل�شدية واالرتداء 

االإلزامي للقناع الواقي واالمتثال لقواعد احلجر ال�شحي.
كما ت�شدد على اأن االلتزام ال�شارم من قبل املواطنن بهذه االإجراءات 
الوقائي��ة، اإىل جانب اأخ��ذ احليطة واحلذر، هي عوام��ل مهمة اإىل غاية 

الق�شاء نهائيا على هذا الوباء.                                                واأج

�سركة "�سيد�ل غاز" �لتابعة ل�سوناطر�ك 

م�ساعفة اإنتاج الأوك�سجني الطبي املوجه للم�ست�سفيات
قامت �سركة »�سيد�ل غاز«، �أحد فروع �سوناطر�ك، مب�ساعفة �إنتاجها من �لأوك�سجني �لطبي لي�سل 

�إىل 1 مليون لرت يف �ل�سهر، ح�سبما �أفاد به �ملجمع �أم�س �لثالثاء.
و�أو�ســح جممــع �سوناطر�ك يف من�سور ب�سفحتــه �لر�سمية على فاي�سبوك، �أنــه »حر�سا على توفري 
�لأوك�سجــني �إىل جميــع �ملوؤ�س�سات �ل�ست�سفائيــة و�لوحد�ت �لطبية على م�ستــوى �لرت�ب �لوطني، 
تبا�ســر �ل�سركــة �لفرعيــة �سيد�ل غــاز �لعمــل 24/24�ساعــة مل�ساعفة �لإنتــاج وتوفري هــذه �ملادة 
�حليويــة، حيــث و�سل �لتوزيع يف �سهر جويلية �إىل 1 مليون لرت من �لأوك�سجني �أي ما يعادل 37 �ألف 

مرت مكعب من �لأوك�سجني �لغازي«.
وتعتزم »�سيد�ل غاز« �إنتاج ما يفوق 1 مليون لرت من �لأوك�سجني �لطبي يف �سهر �أوت �جلاري، ي�سيف 
نف�س �مل�سدر.                                                                                                                                                                                              و�ج  



احلـــدث3 l لأربــــعـــــــاء 4 �أوت 2021م�
1442هـ �حلـــــــــجـــــة  ذو   25

�لفريق �سنقريحة يحّذر من "�حلرب �لقذرة" �لتي ت�ستهدف �لبالد

امل�ؤامرات التي حتاك �ضد اجلزائر 
حقيقة واجلي�ش �ضيت�ضدى لها

�سد  تحاك  �لتي  و�لد�سائ�س  �لم�ؤ�مر�ت  �ل�سعبي، �أن  �ل�طني  �لجي�س  �أركان  رئي�س  �سنقريحة،  �ل�سعيد  �لفريق  �أكد 
�لجز�ئر، لي�ست من ن�سج �لخيال، كما يدعي بع�س �لم�سككين، بل هي حقيقة و�قعة �أ�سبحت ظاهرة للعيان، م�سدد� 
على �أن �لجي�س �سيت�سدى لها م�سن�د� في ذلك بال�سعب �لجز�ئري، وقال باأن �لجز�ئر �لجديدة ت�سق طريقها، رغم 

كل �سيء، بخطى ثابتة نح� وجهتها �ل�سحيحة و�ل�سليمة

�شدد رئي���ش اأركان اجلي�ش الوطني ال�شعبي، 
الفري��ق ال�شعي��د �شنقريح��ة، عل��ى جاهزية 
اجلي�ش ملواجهة التهدي��دات واملوؤامرات التي 
حت��اك �شد اجلزائ��ر و�شعبه��ا، وق��ال الفريق 
�شنقريح��ة، لدى اإ�رشافه، اأم�ش، على تن�شيب 
العمي��د يحي��ى عل��ي واحل��اج قائ��دا للدرك 
الوطن��ي، خلفا للواء ن��ور الدي��ن قوا�شمية، 
»اإن املوؤام��رات والد�شائ���ش الت��ي حتاك �شد 
اجلزائ��ر، والتي لطامل��ا حذر منه��ا يف العديد 
م��ن املنا�شبات، لي�شت من ن�ش��ج اخليال، كما 
يدعي بع�ش امل�شككني، بل هي حقيقة واقعة 
اأ�شبحت ظاهرة للعيان واأن اجلي�ش �شيت�شدى 
له��ا م�شن��ودا يف ذل��ك بال�شع��ب اجلزائ��ري 

الأبي«.
وقال الفريق �شنقريح��ة، اإن تلك املكائد التي 
��ر �شد �شعبها،  حتاك �ش��د اجلزائر، والتي ُتدبَّ
ي��درك خلفياته��ا الع��ام واخلا���ش، م�شت��دل 
باحلمل��ة امل�شع��ورة املرك��زة املوجه��ة �ش��د 
بالدن��ا وجي�شها، عل��ى منابر بع���ش و�شائل 

الإع��الم الأجنبي��ة، ويف �شب��كات التوا�شل 
الجتماعي، والتي قال باأنها لي�شت  »اإل اجلزء 
القليل الب��ارز من هذه احل��رب القذرة املعلنة 
�ش��د اجلزائر«، م�شددا عل��ى اأن تلك احلمالت 
الت��ي ت�ش��ن �ش��د اجلزائر ه��ي انتق��ام منها 
عل��ى مواقفها املبدئية جت��اه الق�شايا العادلة، 
وغريتها على �شيادتها الوطنية، وقرارها احلر 

الذي ياأبى اخل�شوع واخلنوع.
الفري��ق  ج��دد  بال��ذات،  ال�ش��دد  ه��ذا  ويف 
�شنقريح��ة، التاأكيد عل��ى اأن اجلي�ش الوطني 
ال�شعب��ي، �شيعرف كيف يت�شدى لكل الذين 
يكي��دون للوط��ن، ويرتب�ش��ون ب��ه ال�شوء، 
م�شن��ودا يف هذه املهم��ة ال�شامي��ة بال�شعب 

اجلزائري الأبي«.
م��ن جانب اآخ��ر، تط��رق الفريق كذل��ك اإىل 
ال�ش��ور الرائع��ة للت�شام��ن الت��ي ر�شمه��ا 
�شعبنا هذه الأيام جراء النت�شار املقلق جلائحة 
كوفي��د19-، م��ن خ��الل جتن��ده، اإىل جان��ب 
موؤ�ش�شات دولته، لتخفيف تبعات هذا الوباء، 

ومد ي��د امل�شاع��دة للم�شاب��ني وم�شتخدمي 
ال�شح��ة العمومي��ة، وق��ال الفري��ق اإن ه��ذه 
الهب��ة ال�شعبية العارم��ة »وخ�شلة الت�شامن 
هذه لي�شت غريبة عن ه��ذا ال�شعب الأ�شيل، 
ال��ذي ف�شل ال�شتعم��ار الغا�ش��م، طيلة قرن 
وثلث ق��رن، بكل قوت��ه وبط�ش��ه وجربوته، 
يف اإخم��اد جذوة الث��ورة يف �شمريه اجلمعي، 
وطم�ش مقوماته وهويت��ه الوطنية العريقة«، 
م�شيف��ا باأن »ه��ذا ال�شعب ال�شل��ب الإرادة، 
القوي العزمية، الذي لن تتمكن اأية جهة، مهما 
كان مكرها وخبثها، م��ن ا�شتغالله والتحايل 
عليه ومغالطته وت�شليله، لتمرير م�شاريعها 
وخمططاتها الدنيئة«.واعترب الفريق، اأن جتند 
كاف��ة ال�رشائح م��ن اأبناء الوط��ن، اإىل جانب 
اإخوانهم يف اجلي�ش الوطن��ي ال�شعبي، �شليل 
جي�ش التحرير الوطن��ي، اأ�شبح يقلق الأعداء 
ويزعجه��م، لأنهم يدرك��ون كل الإدراك، اأنه 
ل جمال لنج��اح حماولتهم اليائ�ش��ة، ما دام 
ال�شع��ب متحدا ومتالحما م��ع جي�شه، ويقف 
اأفرادهما مع��ا، رجال ون�شاء، �ش��دا منيعا يف 
وجه كل املتاآمرين، الذي��ن لن ُيفِلحوا اأبداً يف 

تدني�ش هذه الأر�ش الطاهرة«.
ال�شي��د الفري��ق اختت��م كلمت��ه بالتعبري عن 
تفاوؤل��ه ب��اأن اجلزائ��ر اجلديدة ت�ش��ق طريقها، 
رغ��م كل �ش��يء، بخطى ثابتة نح��و وجهتها 
ال�شحيح��ة وال�شليمة: وقال »وانطالق��ا مم��ا 
�شب��ق، ل ي�شعن��ي اإل اأن اأق��ول ب��كل فخ��ر 
واعتزاز وتفاوؤل بامل�شتقبل الواعد، باأن اجلزائر 
اجلدي��دة ت�ش��ق طريقها، حت��ت قي��ادة ال�شيد 
رئي���ش اجلمهوري��ة، القائد الأعل��ى للقوات 
امل�شلحة، وزير الدف��اع الوطني، بخطى ثابتة 
نح��و وجهته��ا ال�شحيح��ة وال�شليمة، وذلك 
بف�ش��ل وع��ي ال�شع��ب اجلزائ��ري وتكاتفه 
مع موؤ�ش�ش��ات دولته وجي�ش��ه، الذي يعرف 
دوم��ا يف الأوق��ات احلا�شم��ة كي��ف يحافظ 
ون وحدته  على اأمن وا�شتق��رار الوطن، وَي�شُ
الرتابية وال�شعبية، وهو واجب مقد�ش، واأمانة 
غالية يف اأعناقنا جميعا، وفاء منا للت�شحيات 

اجل�شام التي قدمها �شهداوؤنا الأبرار«.
ع �ضمير

وزير �لت�سال عمار بلحيمر ي�ؤكد

اجلزائر اتخذت تدابري ل�ضمان 
اأمنها املعل�ماتي

ال�ضيربانية اجلرائم  عن  مناأى  يف  اأحد  اأال  »بيغا�ض��ش«اأثبتت  • ف�ضيحة 
اأك��د وزي��ر الت�ش��ال عم��ار بلحيم��ر، 
اأّن اجلزائ��ر ق��د تفطن��ت اإىل التحدي��ات 
الت��ي يفر�شه��ا �ش��وء ا�شتعم��ال املجال 
الإلك��رتوين، مم��ا ا�شتدعى القي��ام بعمل  
ل�شم��ان الأمن املعلومات��ي املتعلق بحياة 
الدول��ة   اأجه��زة  و�شالم��ة  الأ�شخا���ش 
ل�شيم��ا م��ن خالل خلق حمت��وى وطني 
املالئم��ة  القوان��ني  وو�ش��ع  �شي��رباين 

وا�شتحداث املوؤ�ش�شات املخت�شة.
ولف��ت ال�شيد بلحيمر يف ح��وار خ�ّش به 
موق��ع  »�شريم��ا ني��وز«، اإىل اأّن ف�شيحة 
التج�ش���ش ال�شهيوين – املغربي الأخرية 
بربنام��ج بيغا�شو�ش  »دلي��ل على األ اأحد 
يف من��اأى عن اجلرائ��م ال�شيرباني��ة التي 
تقرتفه��ا جه��ات واأ�شخا���ش ل ذمة ول 

اأخالق لهم«.
م�ش��ريا اإىل  اأن اجلزائ��ر احتل��ت املرتب��ة 
الأوىل عربي��ا والرابعة ع���رشة  عامليا من 
حيث البل��دان الأكرث تعر�ش��ا للهجمات 
الإلكرتوني��ة �شنة 2018، وه��و ما �شبق 
لرئي���ش اجلمهوري��ة ال�شيد عب��د املجيد 
تب��ون التطرق اإلي��ه يف اإح��دى مقابالته 
ال�شحفي��ة موؤك��دا اأن اأك��رث م��ن ثمانني 
موقع��ا اأجنبي��ا ي�شنون حم��الت ت�شويه 
�ش��د اجلزائ��ر، واأرج��ع ا�شتهدافه��ا  اإىل 
 مت�شكه��ا مبواقفه��ا ال�شيادي��ة واملبدئي��ة.
و�شدد الوزي��ر عل��ى اأّن وزارة الت�شال 
و�شع��ت �شمن اأولوي��ات برنامج عملها 
امل�شاهمة يف احلد من اجلرائم اللكرتونية، 
قان��وين  اإط��ار  »لأول  اأ�ش�ش��ت   حي��ث 
ملمار�ش��ة ن�ش��اط الإعالم ع��رب الإنرتنت 
ون���رش ال��رد اأو الت�شحي��ح ع��رب املوق��ع 

الإلكرتوين.
وموازاة مع اإعم��ال وتفعيل هذا املر�شوم 
ال��ذي ي�ش��رتط ب�ش��كل خا���ش توطني 
)dz.( املواق��ع الإلكرتونية با�ش��م النطاق
وال��ذي مينح��ه مركز البح��ث يف الإعالم 
اآخري��ن  ومتعامل��ني  والتقن��ي  العلم��ي 
)CERIST( ف��اإن ال��وزارة ت��ويل اأهمية 

خا�شة للن�شاط التوعوي والتثقيفي«.
وعدد  الإج��راءات الت��ي اتخذتها اجلزائر 
حي��ث   اللك��رتوين،  اأمنه��ا  لتح�ش��ني 
اأن�ش��اأت اأول مركز لالأمن ال�شيرباين تابع 
لت�ش��الت اجلزائر والذي ي�شمح للعديد 
م��ن املوؤ�ش�ش��ات والهيئ��ات ال�شتف��ادة 
م��ن خدماته من اأج��ل مواجهة الهجمات 

ال�شيربانية .
العمليات��ي  املرك��ز  تنظي��م  ويعتم��د 
لالأمن عل��ى ثالثة جوان��ب حمورية هي 

:ال�شتجابة وال�شتباقية وجودة الأمن. 
العلمي��ة  اللق��اءات  خ��الل  م��ن  ويت��م 
املتخ�ش�شة و عملي��ة الت�شال املنتظمة 
التاأكيد على خطورة اجلرائم الإلكرتونية 
على الأ�شخا���ش واملوؤ�ش�شات والتعريف 
بالآليات املعتمدة للت�شدي ملا يعرف خطا 

ب�»اجلرائم الناعمة«.
ف�شال عن اتخ��اذ اإجراءات ردعية ملعاقبة 
املت�شبب��ني يف اجلرائ��م ال�شيرباني��ة على 
غ��رار �شن امل��ادة 196 مكرر م��ن قانون 
العقوبات املعدل، والتي تفر�ش عقوبتي 
احلب���ش والغرام��ة املالية �ش��د “كل من 
ين�رش اأو ي��روج عمدا ب��اأي و�شيلة كانت 
اأخب��ارا اأو اأنب��اء كاذب��ة اأو معر�ش��ة بني 
اجلمهور يكون من �شاأنها امل�شا�ش بالأمن 

العمومي اأو النظام العام “.
واأك��د الوزير  اأن الت�ش��دي لل�شموم يتم 
م��ن »خ��الل برنامج متن��وع يرتكز على 
تفعيل القوان��ني ذات ال�شلة والتح�شي�ش 
امل�شتم��ر بخطورتها اإىل جان��ب التعاون 
والتن�شي��ق يف اإطار التفاقي��ات الثنائية 
والدولية التي تربم للت�شدي لهذه اجلرائم 

العابرة لالأوطان«.
و اأ�ش��اف املتح��دث ب��اأن اجلزائ��ر امللزمة 
مب�شايرة  التطور التكنولوجي تعمل على 
اإعداد البيئ��ة املالئمة والآلي��ات الكفيلة 
بالتعام��ل مع ه��ذا التطور ب�ش��كل اآمن 

واإيجابي.
من خالل و�ش��ع »املنظوم��ة الت�رشيعية 
والتنظيمية للفع��ل الإلكرتوين وتاأطريه 
مبا يجب من ن�شو�ش ت�شجع على التحكم 
يف الرقمنة والت�ش��دي ل�شوء ا�شتعمالها 
ل�شيم��ا من خ��الل الت�ش��دي للقر�شنة 

وللهجمات الإلكرتونية«.
وك�شف ال�شيد بلحيم��ر، من جهة اأخرى،  
اأن  ع��دد املواق��ع الإلكرتوني��ة “املوؤمنة 
واملح�شن��ة” يف اجلزائر ف��اق التوقعات، 
حي��ث مت   ت�شلي��م اأك��رث م��ن 140و�شل 
اإي��داع ت�رشي��ح مبوقع اإلك��رتوين، ق�شد 
توطينه��ا مادي��ا ومنطقي��ا بامت��داد ا�شم 

  )dz.( النطاق
وب�شاأن الإ�شالحات التي يعرفها القطاع 
اأكد الوزي��ر اأن  دائرت��ه الوزارية تعكف 
حالي��ا م��ن خ��الل ف��وج العم��ل املكلف 
بتحيني ومتابعة الن�شو�ش القانونية على 
مراجعة ن�شيني مرجعيني لإدارة وت�شيري 
القطاع ومهنة ال�شحاف��ة. ويتعلق الأمر 
لالإع��الم وبقانون  الع�ش��وي  بالقان��ون 
ن�ش��اط ال�شمع��ي الب���رشي مب��ا يتوافق 
م��ع اأح��كام الد�شت��ور اجلدي��د والنظرة 
ال�شت�رشافية للقط��اع تنفيذا لتوجيهات 
رئي���ش اجلمهوري��ة وللواق��ع اجلديد يف 

امل�شهد الإعالمي الوطني والدويل.
ومن ب��ني الأهداف الك��ربى املتوخاة من 
العملي��ة، كما ق��ال الوزي��ر، تعزيز حرية 
ال�شحاف��ة واإيجاد الت��وازن املطلوب بني 
حري��ة ال�شحافة وم�شوؤولية ممار�شيها يف 
احرتام حقوق الغري وا�شتقرار املوؤ�ش�شات 
القن��وات  ن�ش��اط  تنظي��م  جان��ب  اإىل 
التلفزيونية اخلا�شة التي تخ�شع غالبيتها 
للقان��ون الأجنب��ي بفع��ل وج��ود مقرها 

الجتماعي حاليا خارج الوطن.
وزي��ر الت�ش��ال اأ�ش��اد، من جان��ب اآخر،  
مب��ا و�شف��ه بال�شل��وك الراق��ي والر�شيد 
مل�شوؤول��ني �شام��ني يف الدول��ة من خالل 
الإلكرتوين  التوا�ش��ل  حر�شه��م عل��ى 
الآين م��ع املواطن��ني يف �ش��ورة رئي�ش 
اجلمهوري��ة  اأو وزير  اخلارجية، موؤكدا اأن  
التوا�شل الآين وال�شادق ، من �شاأنه  �شد 
اأي ف��راغ اإعالمي رقمي ميكن اأن ت�شتغله 
جه��ات م�شبوهة واأط��راف مغر�شة لبث 
اأخبار كاذبة و�شور مفربكة قد توؤثر �شلبا 

على رواد مواقع التوا�شل الجتماعي.
وعن �شوؤال ب�ش��اأن احليوية الديبلوما�شية 
للجزائ��ر يف الف��رتة الأخرية، ق��ال ال�شيد 
ال�شي��د بلحيم��ر اإن بالدن��ا   »ت�شرتج��ع 
باقت��دار مرك��ز ثقله��ا ال��وازن ودوره��ا 
الري��ادي ال��ذي ل ميكن جت��اوزه ل�شيما 
اإقليمي��ا وهذا باع��رتاف كب��ار م�شوؤويل 

العامل «.
ف�ش��ال عن تاأكي��د اأط��راف اإقليمية على  
وجاه��ة مواق��ف اجلزائر املبدئي��ة واملبنية 
على الأخ��وة والت�شام��ن البيني لب�شط 
ال�شلم والأمن يف القارة وت�شوية خمتلف 
النزاعات التي ت�شهدها باحلوار والت�شاور 
خا�شة يف بلدان اجلوار وال�شاحل والقرن 

الفريقي.
ع-ب

يف مر��سم �أ�سرف عليها �لفريق �سنقريحة

تن�ضيب العميد يحيى علي واحلاج قائدا للدرك ال�طني

اأ���رشف ال�شي��د الفري��ق ال�شعي��د �شنقريحة، 
رئي�ش اأركان اجلي�ش الوطني ال�شعبي، اأم�ش، 
با�شم ال�شيد رئي�ش اجلمهورية، القائد الأعلى 
للق��وات امل�شلح��ة، وزي��ر الدف��اع الوطني، 
ووفقا للمر�شوم الرئا�شي املوؤرخ يف اأول اأوت 
2021، على مرا�شم ت�شليم ال�شلطة وتن�شيب 
العمي��د يحي��ى عل��ي واحل��اج قائ��دا للدرك 

الوطني، خلفا للواء نور الدين قوا�شمية.
يف البداي��ة، وبع��د مرا�ش��م ال�شتقبال، وقف 

ال�شيد الفريق وقفة ترحم وخ�شوع على روح 
ال�شهي��د العربي بن مهيدي، الذي يحمل مقر 
قيادة ال��درك الوطني ا�شم��ه، اأين و�شع باقة 
م��ن الزهور عن��د الن�شب الت��ذكاري املخلد 
لل�شهي��د، وت��ال فاحت��ة الكتاب عل��ى روحه 
الطاهرة وعلى اأرواح قوافل ال�شهداء الأبرار.

مرا�ش��م حف��ل التن�شي��ب ا�شتهل��ت بتفتي�ش 
ال�شي��د الفريق ملربعات اأف��راد الدرك الوطني 
امل�شطف��ة ب�شاح��ة العل��م، ليعل��ن بعدها عن 

التن�شي��ب الر�شم��ي للقائ��د اجلدي��د للدرك 
الوطن��ي، حيث قال الفريق �شنقريحة : »با�شم 
ال�شي��د رئي���ش اجلمهوري��ة، القائ��د الأعلى 
للق��وات امل�شلح��ة، وزي��ر الدف��اع الوطني، 
ووفقا للمر�شوم الرئا�شي املوؤرخ يف اأول اأوت 
2021، اأن�ش��ب ر�شمي��ا العمي��د يحيى علي 
واحلاج قائدا للدرك الوطن��ي، خلفا للواء نور 

الدين قوا�شمية.
وق��دم الفري��ق تعليم��ات اإىل اأف��راد ال��درك 
الوطني مب�شاعدة القائ��د اجلديد قائال: »عليه، 
اآمركم بالعمل حتت �شلطت��ه، وطاعة اأوامره، 
وتنفيذ تعليماته مبا ميليه �شالح اخلدمة، جت�شيدا 
للقواعد والنظم الع�شكرية ال�شارية، وقوانني 
�شهدائن��ا  لت�شحي��ات  ووف��اء  اجلمهوري��ة، 
الأبرار، وتخليدا لقيم ثورتنا املجيدة« . بعدها 
قام ال�شيد الفريق بت�شلي��م العلم الوطني اإىل 
القائد اجلدي��د وامل�شادقة على حم�رش ت�شليم 

ال�شلطة.
وجت��در الإ�شارة اإىل اأن العمي��د علي واحلاج، 
مت تن�شيب��ه �شنة 2015 قائ��دا جهويا للدرك 
الوطني بالقي��ادة اجلهوية الثالثة، بب�شار. كما 
مت تعيين��ه، �شنة 2020، رئي�ش��ا لأركان قيادة 

الدرك الوطني.
ع �ضمير
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بعد  �لت�ضال وزير �لعدل ي�ضتلم م�ضودة �مل�ضروع �خلا�س باملجل�س �لأعلى للق�ضاء

القطاعات الوزارية توا�صل تكييف 
القوانني مع الد�صتور اجلديد

لوراري: ور�صة كبرية تنتظر النواب اجلدد  • ر�صيد 
تو��ضل مختلف �لقطاعات �لوز�رية  �ل�ضتغال على تكييف �لن�ضو�س �لقانونية �لمنظمة لها مع �أحكام �لتعديل �لد�ضتوري 

للفاتح نوفمبر من �لعام �لما�ضي، فبعد وز�رة �لت�ضال �لتي جمعت قبل �أيام مهنيي �لقطاع و�لفاعلين فيه وخبر�ء من 
�أجل تكييف قانون �لإعالم و�لقانون �لمتعلق بال�ضمعي �لب�ضري ��ضتلم �أم�س وزير �لعدل حافظ �لأختام م�ضودة �لم�ضروع 

�لتمهيدي �لمحدد لطرق �نتخاب �أع�ضاء �لمجل�س �لأعلى للق�ضاء وقو�عد تنظيمه وعمله.

و�أف��اد بيان لوز�رة �لع��دل �أم�س �أن 
وزي��ر �لع��دل حاف��ظ �لأختام،عبد 
�أم���س  ��ستقب��ل  طب��ي،  �لر�سي��د 
�لثالث��اء، مبق��ر و�ل��وز�رة، رئي���س 
�لقانون  �للجن��ة �ملكلف��ة مبر�جع��ة 
�لع�سوي �ملتعلق بت�سكيل �ملجل�س 
�لأعلى للق�ساء وعمله و�سالحياته 
�ل�سي��د عبد �لعزي��ز نويري، رئي�س 
غرفة مبجل���س �لدولة، �ل��ذي �سلم 
للوزير م�سودة �مل�رشوع �لتمهيدي 

�لذي �نتهت �للجنة من �إعد�ده.
 وين��درج ه��ذ� �لعم��ل –ي�سي��ف 
�إط��ار مر�جعة �ملنظومة  �لبيان-يف 
بالق�س��اء  �ملتعلق��ة  �لقانوني��ة 
�لف��احت  د�ست��ور  م��ع  وتكييفه��ا 
نوفم��ر 2020 �سيم��ا �مل��ادة 180 
م��رة  لأول  د�س��رت  �لت��ي  من��ه 
ت�سكيلة �ملجل�س �لأعلى للق�ساء مبا 
ي�سمن ��ستقاللي��ة �لق�ساء تنفيذ� 
للتز�مات رئي���س �جلمهورية عبد 

�ملجيد تبون.
�لقان��ون  ه��ذ�  م���رشوع  ويح��دد 
�أع�ساء  �نتخ��اب  ط��رق  �لع�سوي 
�ملجل���س �لأعلى للق�س��اء وقو�عد 
تنظيمه وعمله و ق��د مت �لتن�سيب 
�لر�سم��ي للجن��ة �ملكلف��ة باإع��د�د 
م�رشوع��ه و �مل�سكل��ة م��ن ق�ساة 
وممث��ل للنقاب��ة �لوطني��ة للق�ساة، 

بتاريخ 08 �أبريل �لفارط.
�لقان��ون  يف  �خلب��ر  ويق��ول 
�لد�ست��وري، ر�سي��د ل��ور�ري، �أن 
لت�سكيلة  �ملحدد  �لع�سوي  �لقانون 
�ملجل���س �لأعلى للق�س��اء و قو�عد 

تنظيم��ه يعت��ر م��ن �لن�سو���س 
�لأ�سا�سي��ة �ملهم��ة وتكييفه مع ما 
جاء ب��ه �لن�س �لد�ست��وري �جلديد 
���رشورة لأن مه��ام و دور �ملجل�س 
يف ظل د�ست��ور 2020 تخلف متاما  
عما كانت علي��ه يف �ل�سابق �سو�ء 
م��ن حي��ث �لت�سكيل��ة �أو من حيث 

�ل�سالحيات.
ت�رشي��ح  يف  �ملتح��دث  و�أو�س��ح 
�أن هناك جمموعة  �أم���س  »للن�رش« 
معترة م��ن �لن�سو���س ت�ستدعي 
�لن���س  م��ع  مالءمته��ا  ���رشورة 
�لد�ست��وري �جلدي��د م��ن جانب��ن، 
�لأول هناك  ن�سو�س كانت �سادرة 
مبوج��ب ن�سو���س ت�رشيعية عادية 
و�أ�سبحت �لي��وم يف ظل �لد�ستور 
�جلدي��د قو�نن ع�سوي��ة، و�جلانب 
�لثاين يتمثل يف ���رشورة تكييف 
�أكانت  �لن�سو���س �س��و�ء  بع���س 

ع�سوي��ة �أو عادي��ة  حت��ى ت�سبح 
مالئمة لأح��كام �لن�س �لد�ستوري 

�جلديد.
�أن ور�س��ة  وي��رى ذ�ت �ملتح��دث 
م�ست��وى  عل��ى  �ستفت��ح  كب��رة 
�حلكومة و�لرمل��ان يف هذ� �ل�سدد 
لأن هن��اك ن�سو�سا �أخرى لبد من 
تكييفها على غر�ر قانون �جلمعيات 
�أي�س��ا �لذي يعت��ر قانونا مهما يف 
�حلياة �لعامة للمجتمع، م�سيفا باأن 
�ملجل���س �ل�سعبي �لوطن��ي �جلديد 
تنتظ��ره ور�س��ة و��سع��ة �أن رغب 
�لن��و�ب �لعمل من �أج��ل تكييف و 

تغير �لقو�نن.
 و �أعرب ر�سيد ل��ور�ري عن �أمله 
يف �أن يقوم �لن��و�ب �جلدد باملبادرة 
باقر�ح م�ساري��ع قو�نن و �لبحث 
يف �لقطاع��ات �لتي جت��اوز �لزمن 
قو�نينه��ا �ملنظم��ة، وع��دم �نتظار 

فق��ط ما تب��ادر ب��ه �حلكوم��ة من 
م�ساري��ع قو�نن يف ه��ذ� �ل�سدد، 
�سيما و�أن �لد�ست��ور مينح هذ� �حلق 

وهذه �ل�سالحية للنو�ب.
وللتذكر كان وزير �لت�سال عمار 
بلحيم��ر قد عقد يوم �لأحد �ملا�سي 
لق��اء م��ع ممثل��ي و�سائ��ل �لأعالم 
�لعمومي��ة و �خلا�س��ة و�لفاعل��ن 
يف �لقط��اع من نقاب��ات ونا�رشين 
و�ل�سم��اع  للت�س��اور  وخ��ر�ء 
�لقانون  تكييف  ب�س��اأن  ملقرحاتهم 
�لع�سوي �ملتعلق بالإعالم و�لقانون 
�خلا���س بال�سمع��ي �لب���رشي مع 

�لن�س �لد�ستوري �جلديد.
 كما كان جمل�س �لوزر�ء قد �سادق 
يف ماي��و �ملا�سي على م�رشوع �أمر 
يع��دل ويتم��م �لأمر رق��م 02-06 
 2006 فيف��ري   28 يف  �مل��وؤرخ 
�ملت�سمن �لقان��ون �لأ�سا�سي �لعام 
�لذي  �لع�سكري��ن  للم�ستخدم��ن 
يه��دف �إىل تكييف ه��ذ� �لن�س مع 
�أحكام د�ستور 2020 و�إدر�ج بع�س 
�حلياة  بت�سير  �ملتعلق��ة  �لتعديالت 

�ملهنية للم�ستخدمن �لع�سكرين.
وينتظر �أن تو��سل بقية �لقطاعات 
�لأخ��رى تكييف �لقو�ن��ن �ملنظمة 
لها م��ع �لن�س �لد�ست��وري �جلديد 
ك��ون ذل��ك ملزم��ا له��ا م��ن جهة 
ومن �أج��ل �إعطاء دف��ع جديد لهذه 
�لقطاع��ات م��ن جهة �أخ��رى وفق 

�لتز�مات رئي�س �جلمهورية.
 اإليا�س -ب

�ضفقات �لأ�ضغال �لعمومية

دفرت بنود اإدارية جديد يدخل حيز التنفيذ نهاية �صبتمرب 
�لأ�سغ��ال  �سفق��ات  �ستخ�س��ع 
�لعمومية، �بتد�ء من نهاية �سبتمر 
�ملقبل، �إىل دفر بن��ود �إد�رية عامة 
جديد، ح�سبما ورد يف �لعدد 50 من 

�جلريدة �لر�سمية.
»ويع��د �ل�ستناد �ملرجع��ي لأحكام 
دف��ر �لبن��ود �لإد�ري��ة �لعامة هذ�، 
�لعمومي��ة  �ل�سفق��ات  �إب��ر�م  يف 
�ملر�سوم  �إلز�ميا«، ح�سب  لالأ�سغال، 

م��اي   20 يف  �ملوق��ع  �لتنفي��ذي 
�ملا�سي.

»حت��دد بد�ي��ة �رشيان دف��ر �لبنود 
�أ�سهر  �لإد�ري��ة �لعامة بعد ثالث��ة 
م��ن تاريخ ن���رش ه��ذ� �ملر�سوم يف 
�جلري��دة �لر�سمية )24 ج��و�ن(«، ما 
يعني �أنه��ا �ستدخل حيز �لتنفيذ يف 
24 �سبتم��ر �ملقب��ل، ح�سب �لن�س 
�ل��ذي �أ�سار من جه��ة �أخرى �إىل �أن 

جميع �لأحكام �ملخالفة لهذ� �لدفر 
تعتر ملغاة.

�لإد�ري��ة  �لبن��ود  دف��ر  ويح��دد 
�لتعاقدية  �لعامة خمتل��ف �لأبع��اد 
لل�سفق��ات �ملتعلقة ب��ه، �إذ يو�سح 
عل��ى �سبيل �ملث��ال �لوثائق �ملكونة 
لالأ�سغ��ال،  �لعمومي��ة  لل�سفق��ة 
�أ�سعاره��ا، كيفي��ات دف��ع �أجره��ا، 
�أ�سعارها، حت�س��ر وتنظيم  تغي��ر 

ونظام �لور�س��ة، �ل�رشوط �ملتعلقة 
�لعامل��ة  �لي��د  وحماي��ة  بالعم��ل 
وحماية �لبيئ��ة و�مللكية �ل�سناعية 
�لبناي��ات  مطابق��ة  و�لتجاري��ة، 
و�لعي��وب و�لخت��اللت �مل�سجلة 
يف �لبن��اء، نظ��ام �لدف��ع للمناول، 
وكذ� �لإجر�ء�ت �لردعية و�إجر�ء�ت 

�لف�سخ.
واأج

جمع وزيري �لعمل و�ل�ضباب و�لريا�ضة

اجتماع تن�صيقي  لت�صريع اإدماج اأ�صحاب العقود 
و�لت�سغي��ل  �لعم��ل  وزي��ر�  عق��د 
و�ل�سمان �لجتماعي، عبد �لرحمان 
حلفاية، و�ل�سب��اب و�لريا�سة، عبد 
�ل��رز�ق �سبق��اق، �أم���س �لثالث��اء، 
جل�س��ة عم��ل خ�س�س��ت لدر��سة 
مدى تقدم عملي��ة �إدماج �ملنت�سبن 
جله��ازي �مل�ساع��دة عل��ى �لإدماج 
�ملهني وعق��ود �لإدماج �لجتماعي 

حلاملي �ل�سهاد�ت. 
�لعم��ل  ل��وز�رة  بي��ان  و�أو�س��ح 
و�لت�سغي��ل و�ل�سم��ان �لجتماعي 
�أن �لجتماع  �لذي جرى مبقر وز�رة 
�ل�سب��اب و�لريا�سة، ح�رشه ممثلون 

عن  وز�رة �ملالي��ة و�ملديرية �لعامة 
و�لإ�س��الح  �لعمومي��ة  للوظيف��ة 

�لإد�ري.
وبهذه �ملنا�سبة، �أك��د �ل�سيد حلفاية 
�أن ه��ذ� �للق��اء »ه��و �لأول من بن 
�سل�سل��ة لقاء�ت �سيت��م عقدها مع 
كاف��ة �لقطاع��ات �ملعني��ة بعملية 
�لإدم��اج من �أجل تذلي��ل �لعر�قيل 
�لإد�رية مهم��ا كان نوعها لت�رشيع 
وترة �إدماج �ملنت�سبن لهذ� �جلهاز«، 
م�س��دد� عل��ى »�عتم��اد معي��اري 
�ملو�سوعي��ة و�ل�سفافية يف معاجلة 

هذ� �مللف«.

و�أ�س��اف وزير �لعم��ل �أن »جت�سيد 
ه��ذ� �للت��ز�م ل��ن يتاأت��ى بالأط��ر 
و�لإجر�ء�ت �لتقليدية، بل ي�ستدعي 
�عتماد �إجر�ء�ت ��ستثنائية تفر�سها 
طبيع��ة �لعملي��ة يف �إط��ار مقاربة 
تتعا�سد فيها جهود كل �لقطاعات 

�ملعنية«.
من جهت��ه، ك�سف وزي��ر �ل�سباب 
و�لريا�س��ة عن »��ستع��د�د قطاعه 
للعمل على �إيج��اد �حللول �لالزمة 
�لأط��ر�ف  كاف��ة  م��ع  بالتن�سي��ق 
لإعطاء دفع جدي��د لعملية �لإدماج 
�ملح��ددة  �لآج��ال  يف  وجت�سيده��ا 

قانونا«.
للتذكر، ف��اإن هذ� �للق��اء جاء تبعا 
تر�أ�سه  �لذي  �لتن�سيق��ي  لالجتماع 
وزير �لعم��ل و�لت�سغيل و�ل�سمان 
 15 بتاري��خ  �ملنعق��د  �لجتماع��ي 
جويلية 2021 م��ع �للجنة �ملركزية 
متعددة �لقطاع��ات �ملكلفة مبتابعة 
و�ل��ذي خ�س�س  �لإدماج،  عملي��ة 
لإعادة بعث هذه �لعملية، حيث توج 
مبجموعة من �لقر�ر�ت �لعملية من 
بينها عقد ه��ذه �جلل�سات مع كافة 

�لقطاعات �ملعنية بهذ� �مللف«.
واأج

بتهم ف�ضاد ومنح �متياز�ت غري قانونية للغري

 التما�س 10 �صنوات حب�صا نافذا 
يف حق الوايل ال�صابق مو�صى غالي

�لتم���س وكي��ل �جلمهوري��ة ل��دى 
حمكم��ة �سي��دي �أحمم��د باجلز�ئر 
 10 �لثالث��اء،  �أم���س  �لعا�سم��ة، 
�سن��و�ت حب�سا نافذ� ومليون دينار 
جز�ئري غر�مة مالية يف حق �لو�يل 
�ل�ساب��ق لتيب��ازة مو�س��ى غ��الي 
�ملتابع بتهم ف�س��اد ومنح �متياز�ت 

غر قانونية للغر.
و�لتم���س يف ح��ق مو�س��ى غالي 
�أي�سا منعه م��ن �لر�سح ملدة ع�رش 
�سن��و�ت �سارية �ملفع��ول بدء� من 
م��دة  �نق�س��اء  م��ن  �لأول  �لي��وم 

عقوبته.
�أما علي بوعمري��ر�ن، مدير �أمالك 
�لدولة بالولية �سابقا، فقد �لتم�س 
يف حق��ه 6 �سنو�ت حب�س��ا نافذ� و 
ملي��ون دج غر�مة مالي��ة مع منعه 
هو �لأخر من ح��ق �لر�سح ملدة 10 

�سنو�ت.
�لآخري��ن  �ملتهم��ن  وبخ�سو���س 
وه��م �إطار�ت ب��وز�ر�ت �ل�سناعة 
و�ل�سياح��ة و�لبيئة وبولية تيبازة، 
فقد تر�وحت �للتما�سات يف حقهم 
بن 5 و�سنتن حب�سا نافذ� وغر�مة 

مليون دج لكل و�حد منهم.
ويف نف���س �لق�سية، �لتم�س وكيل 
�مل�ستثمري��ن  تغ��رمي  �جلمهوري��ة 
عل��ى  حت�سل��و�  �لذي��ن  �لثالث��ة 
�مل�ساري��ع بطرق �عت��رت خمالفة 

للت�رشي��ع �ملعم��ول به مبلي��ون دج 
غر�م��ة لكل منه��م م��ع �إق�سائهم 
م��ن �ل�سفق��ات �لعمومي��ة ملدة 5 

�سنو�ت.
كم��ا �لتم���س وكي��ل �جلمهوري��ة 
م�س��ادرة �لأمو�ل و�لعقار�ت �لتي 
مت حجزه��ا خ��الل �لتحقيق��ات يف 

�لق�سية.
و  �ل�ساب��ق  �ل��و�يل  وتوب��ع 
�لأ�سخا���س �لآخرون بته��م �أهمها 
منح ��ستثم��ار�ت للغر كم�رشوع 
��ستثماري لجناز حظرة للت�سلية، 
ووح��دة  لل�سي��ار�ت  ح�س��رة 
لتو�سي��ب �خل���رش و�لفو�كه فوق 
�أر��سي مت �ل�ستحو�ذ عليها بطرق 

غر قانونية.
كم��ا وجهت لهم تهمة تبديد �أمو�ل 
�لوظيف��ة  و��ستغ��الل  عمومي��ة 
لال�ستف��ادة م��ن �متي��از�ت و منح 

�متياز�ت للغر.
وجتدر �لإ�سارة �إىل �أن و�يل تيبازة 
�ل�ساب��ق مو�سى غ��الي يقبع حاليا 
يف �سج��ن �لقليع��ة بع��د �إد�نته يف 
12 �سن��ة �سجن��ا  ب���   2019 �أوت 
ناف��ذ� يف ق�سية �ملدير �لعام لالأمن 
�لوطني �لأ�سب��ق عبد �لغني هامل 
بعد ثب��وت تورط��ه يف منح قطع 

�أر�سية لأحد �أبناء هذ� �لأخر.
واأج

يف كلمة �أمام موؤمتر �لفتاء �لعاملي بالقاهرة

بلمهدي يدعو اإىل الو�صطية 
واالعتدال

�لديني��ة  �ل�س��وؤون  وزي��ر  �أك��د 
بامله��دي،  يو�س��ف  و�لأوق��اف، 
عل��ى  بالقاه��رة،  �لثالث��اء  �أم���س 
قيمة �لفت��وى يف �ملجتمع �مل�سلم، 
و�آلية  ��ستقر�ر«،  باعتبارها »عامل 
من �آليات ت�سي��ر �لأزمات، د�عيا 
�إىل �رشورة تبني �خلطاب �لديني 
�ملو�سوم ب� »�لو�سطية و�لعتد�ل«، 

ح�سب ما �أفاد به بيان للوز�رة.
و�أب��رز �ل�سي��د بامله��دي يف كلمة 
خالل م�ساركته يف فعاليات موؤمتر 
�لإفتاء �لعامل��ي �ل�ساد�س بالقاهرة، 
�لفتوى  »موؤ�س�س��ات  حتت عنو�ن 
حتدي��ات   � �لرقم��ي  �لع���رش  يف 
�لتطوير و�آليات �لتعاون«، �رشورة 
»حتل��ي من يت�سدر له��ا )�لفتوى( 
و���رشوط  �أ�سا�سي��ة  بكف��اء�ت 
مو�سوعي��ة«، منوها ب��اأن �لفتوى 
تعتر »عامل ��ستق��ر�ر، و�آلية من 
�آلي��ات ت�سي��ر �لأزم��ات �لتي متر 
به��ا �ل�سع��وب و�لأمم، باعتباره��ا 
ت�ستجي��ب للمتغ��ر�ت �لزماني��ة 
�لو�سعيات  وت�ستوعب  و�ملكانية، 
و�جلماع��ات،  لالأف��ر�د  �ملختلف��ة 
كم��ا  �خل��ر�ء  ب��ر�أي  وت�سر�س��د 

ح�سل يف جائحة كورونا«.
�لأم��ة  �أن  �لوزي��ر  و�أ�س��اف 
»�لظ��رف  ه��ذ�  يف  �لإ�سالمي��ة 
�لدقيق« مدع��وة �إىل �أن »تتكاتف 
�خلط��اب  تتبن��ى  و�أن  جهوده��ا، 
بالو�سطي��ة  �ملو�س��وم  �لدين��ي 
و�لعت��د�ل �لذي يقي من �لتطرف 

و�حلروب �لفر��سية«.
بلمه��دي  �ل�سي��د  تط��رق  كم��ا 
�لدول��ة  »جترب��ة  �إىل  باملنا�سب��ة، 
�جلز�ئرية يف �لتعامل مع �لتطور�ت 
�لرقمية وعالقتها بالفتوى و�لفقه، 
ل �سيم��ا �لركي��ز عل��ى �لتجربة 
�للجنة  �لت��ي عرفته��ا  �لإيجابي��ة 
�لوز�ري��ة للفت��وى خ��الل جائحة 

كورون��ا، وم�ساعيه��ا �حلثيث��ة يف 
مر�فقة �ملجتم��ع �جلز�ئري لتجاوز 
هذه �لأزمة �ل�سحية �لتي �أ�سابت 

�ملجتمع �لب�رشي كله«.
»�لتفاع��ل  �إىل  �أي�س��ا  و�أ�س��ار 
�لكفاء�ت  �أبدت��ه  �ل��ذي  �لإيجابي 

�لعلمية �لفقهية 
�جلامعية �لتي تتكون منها �للجنة، 
كما تطرق �إىل �أه��م �لق�سايا �لتي 
عاجلته��ا يف بياناته��ا -�لتي بلغت 
31 بيان��ا- و�إىل �لتاأ�سيل �لعلمي 
�لفقه��ي �ل��ذي متي��زت ب��ه، دون 
�أن تغف��ل �لتن�سي��ق �لو��س��ح مع 
و�ل�رشكاء،  �ملوؤ�س�س��ات  خمتل��ف 
�لطبية  �لعلمي��ة  �للجن��ة  خا�س��ة 

ملتابعة ور�سد فرو�س كورونا«.
»�ل�سر�تيجي��ة  ب���  ن��وه  كم��ا 
�لو�سائ��ل  �ملتع��ددة  �لإعالمي��ة 
و�لأ�سكال و�لو�سائط �لتي ر�فقت 
عمل �للجن��ة، و�أو�سل��ت كلمتها 
و�آر�ءه��ا �إىل كل فئ��ات �ملجتم��ع 
�جلز�ئري، وهو ما جعل �لكثر من 
�سف��ر�ء �لدول �لغربي��ة يف �جلز�ئر 
يبدي �إعجاب��ه باإ�سهام �لفتوى يف 

حماربة �جلائحة«.
ب��اأن  بلمه��دي  �ل�سي��د  و�أو�س��ح 
عمل �للجن��ة »متو��سل يف خدمة 
�ملجتم��ع، يف �سياق �جله��ود �لتي 
تبذله��ا وز�رة �ل�س��وؤون �لديني��ة 
و�لأوق��اف ويف �إطار برنامج عمل 
�حلكومة، جت�سي��د� لرنامج رئي�س 

�جلمهورية، عبد �ملجيد تبون«.
�ملنظ��م  �ملوؤمت��ر،  لالإ�س��ارة �سه��د 
على م��د�ر يوم��ن )2 و 3 �أوت(، 
م�ساركة نحو 85 دولة ميثلها كبار 
و�ل�سخ�سيات،  و�ل��وزر�ء  �ملفتن 
وكذلك ح�سور نخبة من �لقياد�ت 
�لدينية وممثلي هيئات �لإفتاء على 

م�ستوى �لعامل.
واأج
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اجلزائر- ال�صني

 بحث �سبل تعزيز العالقات اال�سرتاتيجية
 يف جمال ال�سناعات ال�سيدالنية

ال�صناع��ة  وزي��ر  تباح��ث 
ال�صيدالنية، عبد الرحمان جمال 
لطفي بن باحمد، اأم�س الثالثاء، 
م��ع �صف��ر جمهوري��ة ال�صني 
ليان��ه،  باجلزائ��ر، يل  ال�صعبي��ة 
امل�صرتك  الثنائي  التع��اون  حول 
تعزي��ز  و�صب��ل  البلدي��ن  ب��ني 
يف  اال�صرتاتيجي��ة  العالق��ات 
ال�صيدالنية  ال�صناع��ات  جمال 
وامل�صي قدم��ا لالرتقاء بها اإىل 
م�صتويات اأعلى، ح�صبما اأفادت 

به الوزارة.
واأو�صح��ت الوزارة يف من�صور 
لها على ح�صابها مبوقع التوا�صل 
اأنه مت  "فاي�صب��وك"،  االجتماعي 
كذلك خالل ه��ذا اللقاء، املنعقد 
مبق��ر ال��وزارة، "بح��ث االآليات 
الكفيلة بتنمية وتطوير التعاون 

بني البلدي��ن خا�صة فيما يتعلق 
مبجابهة كوفي��د19- وذلك عرب 
اإنت��اج كل من مادة االأوك�صجني 
الطب��ي وك��ذا اللق��اح امل�ص��اد 

لفرو�س كورونا امل�صتجد".
 كما ط��رح الطرف��ان -ي�صيف 

الت�ص��ورات  امل�ص��در-  ذات 
العالق��ة  ال�صتم��رار  الالزم��ة 
اال�صرتاتيجي��ة والنوعي��ة التي 
يف  ال�صيم��ا  اجلانب��ني،  ترب��ط 

القطاع ال�صناعي ال�صيدالين.
واأج

ال�صحراء الغربية 

وا�سنطن ت�سدد على عملية 
�سيا�سية تقودها االأمم املتحدة 

وزارة  با�ص��م  متح��دث  اأك��د 
اخلارجي��ة االأمركي��ة، اأول اأم�س 
االثنني، اأن وا�صنطن تدعم عملية 
�صيا�صي��ة يف ال�صح��راء الغربية 
االأمم  تقودها  بامل�صداقية"  "تتمتع 
املتح��دة لتحقي��ق اال�صتقرار يف 

املنطقة.
و تعقيبا على �صوؤال لقناة "احلرة" 
ح��ول  اأم���س،  اأول  االأمريكي��ة 
املتح��دة جتاه  الواليات  �صيا�ص��ة 
ال�صحراء الغربي��ة، قال املتحدث 
عملي��ة  تدع��م  وا�صنط��ن  "اإن 
بامل�صداقي��ة  تتمت��ع  �صيا�صي��ة 
لتحقي��ق  املتح��دة  االأمم  تقوده��ا 
اال�صتق��رار و�صم��ان وق��ف اأي 
اأعمال عدائية". م�صيفا "نت�صاور 
م��ع االأطراف حول اأف�صل ال�صبل 
لوق��ف العن��ف وحتقي��ق ت�صوية 

دائمة يف نهاية املطاف".
و تاب��ع املتح��دث "نوؤي��د ب�صدة 
لتعي��ني  املتح��دة  االأمم  جه��ود 
العام  مبعوث �صخ�ص��ي لالأمني 
اإىل ال�صح��راء الغربية يف اأ�رسع 
وقت ممكن. ونحن على ا�صتعداد 
للم�صارك��ة بن�ص��اط م��ع جميع 

االأطراف لدعم هذا الفرد".
وياأت��ي ت�رسيح املتح��دث با�صم 
وزارة اخلارجي��ة للحرة مطابقا ملا 
قاله ج��وي ه��ود، م�صاعد كاتب 
الدولة االأمريكي ل�صوؤون ال�رسق 
االأو�صط، خالل زيارته االأ�صبوع 
املا�ص��ي اإىل املنطق��ة حي��ث قال 
من الرب��اط، ح�صبما جاء يف بيان 
للخارجي��ة االأمريكية اإن "موقف 
وا�صنط��ن وا�صح، وه��و اأن نرى 
عملية بقيادة االأمم املتحدة، توؤدي 
اإىل اتفاق مقبول جلميع االأطراف 
ويوؤدي اإىل ال�صالم واال�صتقرار".
واأ�صاف هود ، وفق ذات امل�صدر، 
اأن "ه��ذا هو االأف�ص��ل للمنطقة، 
وه��ذا ما �صن�صع وقتن��ا وطاقتنا 
وجهدن��ا في��ه"، موؤك��دا �رسورة 
تعيني مبع��وث �صخ�صي لالأمني 

االأممي "يف ال�صحراء الغربية.
وكانت وزارة اخلارجية االأمريكية 
قد اأبلغت يف �صهر جوان املا�صي 
عن تغي��ر يف املقاربة االأمريكية 
فيما يتعلق بالق�صية ال�صحراوية 

م�صرة اإىل اأنه��ا عرفت "تغيرا" 
من طرف اإدارة الرئي�س جو بايدن.
و ���رسح الناط��ق با�ص��م وزارة 
اخلارجي��ة االأمريكي��ة نيد براي�س 
حينها يف ن��دوة �صحفية، "لي�س 
ل��دي ما اأعلن��ه يف الوقت احلايل 
لكنن��ي اأعتقد اأن��ه اإذا نظرمت اإىل 
اإط��ار  يف  الغربي��ة  ال�صح��راء 
و  للمنطق��ة،  االأو�ص��ع  املقارب��ة 
الت��ي تبنته��ا االإدارة ال�صابقة يف 
)اإبراهام(،  اتفاق��ات  اإط��ار  �صياق 
فاإنن��ا نالح��ظ هن��ا "نوع��ا م��ن 
الفرق يف املقاربة" يف اإ�صارة اإىل 
اعرتاف الرئي�س ال�صابق ترامب ب� 
"ال�صيادة" املزعومة للمغرب على 

االأرا�صي ال�صحراوية املحتلة.
واأ�صاف "لي�س لدي اأي �صيء اآخر 
الأعلن��ه يف الوقت احلايل، لكنني 
بالتاأكي��د اأرف���س التو�صيف باأن 
هن��اك ا�صتمرارية، مب��ا يف ذلك ما 
يتعلق مبقاربتن��ا اإزاء املنطقة منذ 

االإدارة االأخرة".
وكان وزي��ر اخلارجية االأمريكي، 
اأنطوين بلينكن قد دعا يف مار�س 
املا�صي، االأمني العام لالأمم املتحدة 
االإ�رساع  اإىل  اأنطونيو غوتري�س 
يف تعي��ني مبعوث��ه ال�صخ�ص��ي 
اإىل ال�صح��راء الغربي��ة، م�صددا 
املتح��دة  الوالي��ات  عل��ى دع��م 
ال�صيا�صية بني  املفاو�صات  مل�صار 
الطرف��ني )املغ��رب و اجلمهورية 
الدميقراطية(  ال�صحراوية  العربية 

برعاية االأمم املتحدة.
واآخ��ر مبع��وث اأمم��ي لل�صحراء 
االأمل��اين  الرئي���س  الغربي��ة كان 
ال�صابق، هور�ص��ت كوهلر، الذي 
ا�صتقال يف ماي 2019 - ر�صميا 

لدواع �صحية.
وع��اد ملف الن��زاع يف ال�صحراء 
الغربي��ة اإىل الواجهة يف نوفمرب 
جبه��ة  اإع��الن  بع��د  املا�ص��ي 
التزامه��ا  اإنه��اء  البولي�صاري��و 
باتف��اق وقف اإط��الق النار املربم 
ع��ام 1991 ردا عل��ى الع��دوان 
الع�صك��ري املغرب��ي يف منطقة 

الكركرات العازلة.
واأج

ح�صب مقال يف "ميدل اإي�صت اآي" 

 املخـابرات املغربيـة كانت حتظى مبـوافقة املـلك
 يف ق�سـية "بيغـا�سو�س"

اأ�صار مقال ن�رسته و�صيلة االإعالم 
االإلكرتوني��ة "مي��دل اإي�صت اآي" 
اأم���س   )Middle East Eye(
الثالث��اء اإىل اأن اأجه��زة املخابرات 
املغربية مل تت���رسف دون موافقة 
ق�صي��ة  يف  امللك��ي  الق���رس 
بيغا�صو�س الغام�صة واأن "االأزمة 
الدولي��ة" الناجتة عنه��ا قد بداأت 

للتو.
بعن��وان:  راأي  مق��ال  فف��ي 
حمم��د  واملغ��رب:  "بيغا�صو���س 
ال�صاد���س كان على عل��م بذلك"، 
املغربي  الكات��ب وال�صحفي  اأكد 
عل��ي ملراب��ط اأنه "ي�صتحي��ل" اأن 
يقرر رئي�س املديرية العامة لالأمن 
القوم��ي املغرب��ي، عب��د اللطيف 
على  التن�صت  مبف��رده  حمو�ص��ي 
فيلق م��ن ال�صخ�صيات من جميع 
با�صتخدام  واجلن�صي��ات  امل�صارب 
برنام��ج التج�ص���س "بيغا�صو�س" 
الذي �صنعته ال�رسكة ال�صهيونية 

."NSO"
ف��اإن  الكات��ب،  راأي  وح�ص��ب 
التج�ص�س على �صحفيني مغاربة 
حقوقي��ني  ون�صط��اء  اأجان��ب  اأو 
"ال يتطلب  و�صيا�صي��ني مغارب��ة 
اأي اإذعان" من امللك، لكن حماولة 
ا�صتهداف للهاتف اخللوي للرئي�س 
ماك��رون  اإميانوي��ل  الفرن�ص��ي 
ورئي�س وزرائه وما يقرب خم�صة 
ع�رس ع�صوا يف حكومته "اأمر ال 
ميك��ن اأن يك��ون وراءه احلمو�صي 

وحده".
واأو�ص��ح ملراب��ط اأن "احلمو�ص��ي 
ال��ذي يح�ص��ل عل��ى �صلطات��ه 

التع�صفية مبا�رسة من �صيده ملك 
املغ��رب، وال��ذي من خ��الل اأحد 
م�صت�صاري��ه، ف��وؤاد عل��ي الهمة، 
يحتف��ظ بال�صيط��رة املطلقة على 
االأجه��زة ال�رسي��ة، اإذ لي���س لديه 
الذي يجعله  ال�صيا�ص��ي  الطموح 

اإلكرتوًنا حًرا".
ويف املق��ال، اأ�ص��ار ال�صحفي اإىل 
اأن املغ��رب جل��اأ يف �صبي��ل تربئة 
الق�رس امللكي وحتى نظام �صبكة 
التج�ص�س الوا�صعة، اإىل �صن هجوم 
م�ص��اد من خالل اإي��داع �صكوى 
ت�صه��ر يف فرن�صا �صد املنظمتني 
غ��ر احلكوميتني )منظم��ة العفو 
 Foridden ومنظم��ة  الدولي��ة 
تطرقت��ا  اللت��ني   )Stories
للق�صي��ة الأول مرة، وكذلك �صد 
املوؤ�ص�ص��ات االإعالمية "لوموند" 
و"ميدياب��ارت" و"اإذاع��ة فرن�صا" 
الت��ي خ�ص�صت تغطي��ة وا�صعة 

لهذه الق�صية.   
واغتن��م البع�س فر�ص��ة ورود اأحد 
هواتف امللك حممد ال�صاد�س �صمن 
قائم��ة الهواتف التي ق��د تن�صتت 
عليها املخابرات املغربية، اإال اأنه من 
املحتم��ل جدا، ح�ص��ب كاتب املقال، 
اأن "احلمو�ص��ي كان ي�صع��ى ملراقبة 
خط��ى امللك الأجل �ص��ون �صورته 
الت��ي نال��ت منه��ا ب�ص��كل ج�صيم 

االإ�صاعات امللحة والقذرة". 
وم��ن املمك��ن اأي�ص��ا اأن "اختي��ار" 
بال���رسورة  يعن��ي  ال  )وال��ذي 
ال�صاد�س  هاتف حمم��د  "جت�ص�س"(، 
ق��د مت القي��ام ب��ه عن ق�ص��د الأجل 
اإبعاد امللك عن �صكوك حول تورطه 

املحتمل يف حال ما اإذا مت اكت�صاف اأن 
املغرب ي�صتخدم الربنامج اجل�صو�س 

بيغا�صو�س، وهذا هو احلال حاليا". 
وت�ص��اءل ملراب��ط يف مقال��ه عن ما 
اإذا �صيتخل��ى امللك ع��ن احلمو�صي 
يف حال اإطالق قا�ص��ي فرن�صي اأو 
اإ�صباين الأم��ر دويل بالقب�س �صده، 
للحمو�ص��ي م�صاكل  واأن  ال�صيم��ا 
م��ع العدال��ة الفرن�صي��ة يف ق�صية 
مومن��ي، فاالأم��ر �صع��ب توقع��ه، 
بح�ص��ب مراب��ط ال��ذي خل�س اإىل 
القول " ه��ا نحن اأم��ام اأزمة دولية 

بداأت للتو". 
"لومون��د  �صحيف��ة  وكان��ت 
الفرن�صي��ة" قد اأك��دت يوم ال�صبت 
لل�صلط��ات  حتقيق��ا  اأن  الف��ارط 
اأن املغ��رب  اأثب��ت  الفرن�صي��ة ق��د 
جت�ص���س بالفعل عل��ى هواتف عدد 
من االأ�صخا�س يف فرن�صا وذلك بعد 
الك�صف عن ف�صيحة "بيغا�صو�س" 
ال��ذي ت��ورط فيه��ا نظ��ام املخزن 
ع��رب ت�صنت��ه عل��ى هوات��ف اآالف 
و  ال�صيا�صي��ة  ال�صخ�صي��ات 
االإعالمي��ة عرب الع��امل ، با�صتخدام 
برنام��ج طورته �رسكة "اإن اأ�س اأي" 
االإ�رسائيلية، ح�صبما اأكدته �صحيفة 

"لوموند" الفرن�صية.
العنا���رس  اإن  ال�صحيف��ة،  وقال��ت 
االأوىل للتحلي��الت الفني��ة الت��ي 
يف  االأخ��رة  االأي��ام  يف  اأجري��ت 
اإط��ار التحقي��ق الق�صائ��ي، توؤكد 
 17 قدمته��ا  الت��ي  املعلوم��ات 
موؤ�ص�ص��ة اإعالمي��ة دولي��ة، مبا يف 
"لوموند"، بال�رساكة  ذلك �صحيفة 
مع املخت��رب االأمني ملنظم��ة العفو 

الدولية. 
وتع��د هذه ه��ي امل��رة االأوىل التي 
تاأت��ي فيه��ا ال�صلط��ات الر�صمي��ة 
الفرن�صي��ة ب�صكل م�صتق��ل لتاأكيد 
اأجرت��ه  ال��ذي  الفن��ي  التحلي��ل 
منظم��ة العف��و الدولي��ة يف اإطار 
"م���رسوع بيغا�صو�س" واملعلومات 
الت��ي قدمه��ا جتم��ع املوؤ�ص�صات 
امل�صاركة يف  الدولي��ة  االإعالمية 

هذا التحقيق.                       واج 

 

 

 

اعتربته جتاوزا اإجرائيا و�صيا�صيا غري مقبول 

�سبع دول تعرت�س على منح اإ�سرائيل �سفة 
املراقب يف االحتاد االإفريقي

اعتر�صت �صبع مندوبيات دائمة لدى االتحاد االإفريقي في اأدي�س اأبابا، على منح مفو�صية االتحاد اإ�صرائيل �صفة ع�صو 
مراقب لدى الهيئة االإفريقية، حيث قدمت �صفاراتها مذكرة لالتحاد بهذا الخ�صو�س.

�صفوي��ة،  مذك��رة  يف  وج��اء 
تلق��ت )واأج( ن�صخ��ة منه��ا، اأم�س 
اأر�صلتها �صف��ارات كل  الثالث��اء، 
من اجلزائ��ر وم�رس وج��زر القمر 
وتون���س وجيبوت��ي وموريتاني��ا 
وليبي��ا لرئي�س مفو�صي��ة االحتاد 
االإفريق��ي مو�ص��ى فق��ي، "ن��ود 
اإخطار املفو�صية برف�صنا للخطوة 
التي اأق��دم عليها رئي�صه��ا ب�صاأن 
م�صاأل��ة �صيا�صي��ة ح�صا�ص��ة وهي 
منح "اإ�رسائي��ل" �صفة مراقب يف 

االحتاد االإفريقي".
وقالت ال��دول ال�صبع يف مذكرتها 
: "من��ذ زم��ن طوي��ل ومق��ررات 
تعرب  وا�صحة  االأفريق��ي  االحت��اد 
عن موقفه الثابت الداعم للق�صية 
ملمار�صات  واملدي��ن  الفل�صطينية، 
اإ�رسائي��ل بكاف��ة اأ�صكالها يف حق 
ال�صقي��ق،  الفل�صطين��ي  ال�صع��ب 
والت��ي تتعار���س م��ع امل�صلح��ة 
ومثل��ه  وقيم��ه  لالحت��اد  العلي��ا 

ومقرراته".
املذك��ورة  ال�صف��ارات  واأعرب��ت 
رئي���س  ك��ون  "تاأ�صفه��ا"  ع��ن 
املفو�صي��ة "مل ينظ��ر يف الطل��ب 
االإ�رسائيل��ي عل��ى نحو م��ا �صار 

علي��ه �صابق��وه، وال��ذي يتما�صى 
وفق��ا للمبادئ واالأه��داف الواردة 
يف القان��ون التاأ�صي�ص��ي لالحت��اد 
االأفريقي واملقررات ال�صادرة عن 
اأجه��زة االحتاد املختلف��ة، وكذلك 
االأع�ص��اء  ال��دول  ان�صغ��االت 
ومعاير منح �صفة مراقب ونظام 
الت��ي  املنظم��ة  ل��دى  االعتم��اد 
اعتمده��ا املجل���س التنفي��ذي يف 

جويلية 2005".
وه��و م��ا ميث��ل -ح�ص��ب املذكرة- 
اإجرائي��ا و�صيا�صي��ا غر  "جت��اوزا 
مقبول من جانب رئي�س املفو�صية 

ل�صلطته التقديرية".
ولهذه االأ�صب��اب ت�صيف املذكرة، 
ال��دول  �صف��ارات  "تعرت���س 
ال�صبع ر�صميا عل��ى قبول رئي�س 
املفو�صية لوثائ��ق �صفر اإ�رسائيل 
وتطل��ب م��ن رئي���س املفو�صي��ة 
اجلل�ص��ة  امل�صاأل��ة يف  اإدراج ه��ذه 
املجل���س  اأعم��ال  م��ن  الالحق��ة 

التنفيذي".
االأذه��ان  اإىل  املذك��رة  واأع��ادت 
الثابت��ة  االأفريقي��ة  "املواق��ف 
والداعم��ة للحق��وق الفل�صطينية 
امل�رسوعة والتي م��ن اأهمها مقرر 

قمة االحتاد االإفريقي التي عقدت 
يف غان��ا 2007 والت��ي �صان��دت 
مبوجب��ه مب��ادرة ال�ص��الم العربية 
الت��ي اأقرها جمل���س جامعة الدول 
القم��ة  م�صت��وى  عل��ى  العربي��ة 
والتي عقدت يف ب��روت مار�س 
2002، باالإ�صاف��ة اإىل املق��ررات 
واالإعالن��ات ال�صادرة عن االحتاد 

االإفريقي ذات ال�صلة".
لالإ�ص��ارة فق��د كان��ت اجلزائر من 
ال��دول ال�صباقة الت��ي ردت على 
قرار املفو�صية االإفريقية، واأكدت 
اأن  م��ن خ��الل وزارة خارجيته��ا 
ال��ذي  االإفريق��ي،  ق��رار االحت��اد 
اتخ��ذ دون م�ص��اورات مو�صع��ة 
م�صبقة مع جميع الدول االأع�صاء، 
"ال يحم��ل اأي��ة �صف��ة اأو ق��درة 
الإ�صفاء ال�رسعي��ة على ممار�صات 
و�صلوكيات املراق��ب اجلديد، التي 
تتعار���س متاما م��ع القيم واملبادئ 
عليه��ا  املن�صو���س  واالأه��داف 
يف القان��ون التاأ�صي�ص��ي لالحت��اد 

االأفريقي".
وج��ددت الوزارة حينه��ا، التاأكيد 
عل��ى اأن "اجلزائ��ر الت��ي �صاهمت 
ب�صكل كب��ر يف اإر�ص��اء وتعزيز 

ب��ني  اال�صرتاتيجي��ة  ال�رساك��ة 
اإفريقيا والعامل العربي، �صتوا�صل 
جهوده��ا من اأج��ل اال�صتمرار يف 
تقوية الت�صامن ب��ني املجموعتني 

ل�صالح جميع �صعوبهما".
وعق��ب املوقف اجلزائ��ري، توالت 
م��ن داخل قل��ب البي��ت االإفريقي 
الفعل املعرت�ص��ة وامل�صتاءة  ردود 
من ق��رار رئي���س املفو�صية، وهو 
م��ا اأعربت عن��ه كل م��ن جنوب 
اأكدت��ا  اللت��ني  اإفريقي��ا وناميبي��ا 
اعرتا�صهما لقرار املفو�صية الذي 
راأت في��ه الدولتان اأن��ه يتعار�س 
ومب��ادئ العقد التاأ�صي�صي لالحتاد 
االإفريقي، خا�صة يف الوقت الذي 
ت�صاع��ف في��ه اإ�رسائي��ل اأعمالها 
القان��ون  كلي��ا  خارق��ة  القمعي��ة 
ال��دويل و�صاربة عر���س احلائط 

حقوق االإن�صان يف فل�صطني.
اأن  اإىل  هن��ا،  االإ�ص��ارة  وجت��در 
�صفارات كل من االأردن والكويت 
وقطر واليمن وبعثة جامعة الدول 
العربي��ة ق��د اأعربت م��ن قبل عن 
ت�صامنها مع ال�صفارات ال�صبع يف 

هذه امل�صاألة.
واج

االأربــــعـــــــاء 04 اأوت 2021م 
1442هـ احلـــــــــجـــــة  ذو   25
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خرق للقر�ر �لولئي و خماوف و�سط �لعائالت

حفالت ومواكب زفاف ببلدية برج الطهر 
تع��رف بلدية برج الطهر باأعايل والية جيجل، يف 
الفرتة االأخرية، خروق��ات باجلملة للقرار الوالئي 
املتعلق مبنع اإقامة حف��ات االأعرا�س والتجمعات 
العائلي��ة ب�ضب��ب الو�ضعية الوبائي��ة التي متر بها 

الباد. 
و اأو�ضح العديد من املواطنني للن�رص، باأن املنطقة 
ت�ضهد يوميا اإقامة حفات غنائية الأعرا�س ت�ضتمر 
اإىل منت�ض��ف الليل يف مرات عدي��دة، مع ك�رص 
كل��ي للحجر املن��زيل يف الف��رتة امل�ضائية، بحيث 
مل متتثل عائ��ات للقرارات و التحذيرات املقدمة 
من قبل امل�ضالح ال�ضحية والبلدية ب�رصورة اأخذ 

احليطة و احلذر من خطر فريو�س كورونا.
واأ�ضار حمدثونا اإىل اأن العائات مل تكتف بدعوة 
بع���س االأق��ارب للوالئم، ب��ل اأقام��ت االأعرا�س 
بح�ضور مغن��ني و بدعوة ع���رصات االأ�ضخا�س، 
كما اأن مواكب الزف��اف ال تكاد تنتهي مع غياب 
لتطبي��ق الربوتوك��ول ال�ضحي املعم��ول به، يف 
ظل عدم وجود مقر اأمن��ي باملنطقة اجلبلية. ودعا 
�ض��كان، ال�ضلط��ات الوالئية و االأجه��زة االأمنية 
اإىل التدخ��ل ملنع التجاوزات الت��ي تقع يوميا يف 
الفرتة الليلية، خ�ضو�ض��ا مع ت�ضجيل العديد من 

االإ�ضابات داخل حميط البلدية.

وذكر م�ضوؤول ببلدي��ة برج الطهر، باأن الو�ضعية 
الوبائي��ة باإقلي��م البلدي��ة متحك��م فيه��ا و باأن��ه 
مت العم��ل عل��ى حت�ضي���س املواطن��ني ب���رصورة 
االلت��زام باالإج��راءات الوقائي��ة، و تبليغ اجلهات 
االأمني��ة يف حالة وق��وع جتاوزات، كم��ا مت اإلغاء 
دورة كروية كانت مربجم��ة و اللجوء اإىل تنظيم 
عمليات تلقي��ح بالتن�ضيق م��ع م�ضالح ال�ضحة، 
اإذ من املنتظر تنظي��م عملية تطعيم �ضد كورونا 
بامل�ضج��د املتواجد مبرك��ز املدينة، فيم��ا تتوا�ضل 

بقاعة العاج.
كـ. طويل

حتقيقات معّمقة حول �أ�سبابها

 32 حريقـــا يلتهــــم 342 هكتــارا  
مـــن الغابـات بجيجـل

�سجلت م�سالح محافظة �لغابات بولية جيجل منذ بد�ية �سهر جو�ن، �ندلع 32 حريقا عبر مختلف �لبلديات، �أدت �إلى 
�لتهام �أزيد من 342 هكتار� من �لغابة و مكوناتها، فيما �ُسرع في فتح تحقيقات معمقة لتحديد �أ�سبابها.

و اأو�ض��ح، رحم��وين عب��د املوؤمن، 
رئي�س مكت��ب الوقاي��ة و مكافحة 
احلرائ��ق باملحافظ��ة، ب��اأن احلرائ��ق 
م�ضت بدرجة كب��رية اجلهة الغربية 
على غرار بلديتي زيامة من�ضورية 
و العوانة، فيما �ضهدت نف�س الفرتة 
من ال�ضنة املا�ضي��ة ما يقارب 153 
 1014 الته��ام  يف  ت�ضب��ب  حريق��ا 
هكتارا، م�ضيفا اأنه يجري التن�ضيق 
م��ع م�ضال��ح احلماي��ة املدني��ة ملنع 
انت�ضار الن��ريان يف الغابات بالرغم 

من �ضعوبة امل�ضالك الغابية.
و ذك��رت م�ضال��ح الغاب��ات ع��رب 
�ضفحته��ا مبوقع »في�ضب��وك«، باأنها 
قامت بخرج��ات مع اجلهات االأمنية 
التحقي��ق يف  اإط��ار  املخت�ض��ة يف 

اأ�ضباب احلرائق.

ومتكن��ت، اأول اأم���س، ف��رق التدخل 
للحماي��ة املدنية بزيام��ة من�ضورية 
م��ن اإخماد حريق يف ح��دود ال�ضاعة 

ال�ضاد�ض��ة و ن�ض��ف م�ض��اء، حيث 
اندلع يف غابة جب��ل الربق، قرنبالة 
و تيمريج��ان من��ذ 31 جويلية، ومت 

ذلك بدعم من الرتل املتنقل للحماية 
املدنية و اأعوان الغابات.

ثاث��ة  مت��ت يف  االخم��اد   عملي��ة 
مواق��د م�ضتعل��ة  ويف ت�ضاري���س 
�ضعب��ة يف ظ��ل انع��دام امل�ضال��ك، 
م��ا دف��ع ذات امل�ضال��ح اإىل التنقل 
على م�ضاف��ات بعي��دة و ا�ضتعمال 
و  املحمول��ة  االإطف��اء  م�ضخ��ات 
خمتلف الو�ضائل االأخرى، باالإ�ضافة 
ومن�ض��اآت  امل�ضاك��ن  حماي��ة  اإىل 
عمومية قريبة من املنطقة امل�ضتعلة. 
وقدرت اخل�ضائر بحوايل 55 هكتارا 
من الغط��اء الغابي مك��ون من 41 
هكتارا من االأحرا�س و 9 هكتارات 
م��ن اأ�ضج��ار البل��وط الفليني و 5 

هكتارات من االأدغال.
كـ. طويل 

�ست�سمح بالق�ساء على �لنقطاعات

ت�صغيل املحطة املقطورة للكهرباء بزيامة من�صورية
مت، م�ض��اء اأول اأم���س، ببلدية زيامة 
املحطة  ت�ضغيل  من�ضورية بجيجل، 
املقطورة للكهرب��اء التي مت اإجنازها 
و تركيبه��ا للق�ض��اء عل��ى م�ضكل 
الغربي��ة.  باجله��ة  التي��ار  انقط��اع 
و اأو�ض��ح مدي��ر موؤ�ض�ض��ة امتي��از 
التوزيع بجيجل للن�رص، باأن املحطة 
دخل��ت اخلدمة عرب مراحل و�ضتم�س 
اأربع بلدي��ات، بحيث مت العمل على 
املط��روح باخلط  امل�ض��كل  معاجل��ة 

الكهربائ��ي ال�ضاب��ق ال��ذي ينطلق 
من منطقة بوحم��دون باالأمري عبد 
الق��ادر، اأي��ن �ضيت��م تق�ضيمه على 
اأربع��ة خط��وط �ضغ��رية و حت�ضني 
اخلدم��ة عرب دائرتي العوانة و زيامة 
من�ضوري��ة، و يتعلق االأمر ببلديات  
زيام��ة من�ضورية و العوانة، �ضلمى 
بن زيادة و اإيراقن �ضوي�ضي، م�ضريا 
اإىل اأن م�ضاحل��ه تعم��ل جاه��دة مع 
خمتل��ف ال���رصكاء، عل��ى حت�ض��ني 

اخلدمة العمومية للتزويد بالكهرباء 
حمليا، عرب القيام بو�ضع جتهيزات و 
اإجناز من�ضاآت و كذا جتديد ال�ضبكة.

و ذك��ر امل�ضوؤول، باأن اجلهة ال�رصقية 
مماثل��ة  عملي��ة  �ضتع��رف  للوالي��ة 
تنتهي االأ�ضغال بها خال اأ�ضبوعني 
كاأق�ضى تقدير، بحيث �ضيتم حت�ضني 
اخلدمة يف عدة بلديات عرب ت�ضغيل 
حمطة مماثل��ة مبنطقة بودقاق ببلدية 
بلدي��ة  رئي���س  اأ�ض��ار  و  ال�ضقف��ة. 

زيامة من�ضوري��ة، اإىل اأن للمحطة 
املقط��ورة اأهمية كب��رية يف حت�ضني 
خدمة التزوي��د بالطاقة الكهربائية، 
اأي��ن كانت ت�ضهد البلدية العديد من 
االنقطاع��ات ط��وال ال�ضنة، و قد مت 
العمل مع خمتلف امل�ضالح للق�ضاء 
عل��ى امل�ضكل عرب ع��دة مرا�ضات 
و تق��دمي ت�ضهي��ات لتحديد مكان 
و�ض��ع املحط��ة واملرافق��ة ميدانيا، 
ح�ضب امل�ضوؤول.                  كـ. طويل 

�أثارت خماوف �ملو�طنني

 انزالقات بامل�صلك الـموؤدي
 لل�صواطئ ال�صخرية

اإىل  امل��وؤدي  امل�ضل��ك  ي�ضه��د 
مبدين��ة  ال�ضخري��ة  ال�ضواط��ئ 
انهي��ارات وانزالقات  �ضكيك��دة، 
للرتب��ة م��ن اأع��ايل اجلب��ال، حيث 
م�ض��ت اأج��زاء وا�ضع��ة واأدت اإىل 
غلق بع�س اأطراف الطريق انطاقا 
م��ن �ضاطئ املحج��رة، وياأتي ذلك 
يف ظل ا�ضتم��رار احلركي��ة باجتاه 

هذه ال�ضواطئ.
و وقفنا على ت�رصر كبري للم�ضلك 
املوؤدي خا�ضة اإىل �ضاطئ املحجرة، 
للرتبة  انزالق��ات  �ضاهدن��ا  حي��ث 
و�ضق��وط احلج��ارة، كم��ا ت�رصر 
اجل��دار الواق��ي وانه��ارت اأج��زاء 
منه ف��وق رمال ال�ضاط��ئ لدرجة 
اأن م�ضتعمل��ي الطري��ق اأ�ضبح��وا 
يتحا�ضون امل��رور يف هذا الطريق.  
وجدناه��م  مواطن��ون  اأع��رب  و 
ي�ضلك��ون الطري��ق، ع��ن خوفهم 
م��ن موا�ضل��ة ال�ض��ري وا�ضف��ني 
الو�ضعي��ة باخلط��رية، حيث قرروا 
الرج��وع خوف��ا م��ن االنهي��ارات 

ال�ضخرية الت��ي قد تبقيهم عالقني 
يف امل��كان. و ي�ضهد ه��ذا امل�ضلك 
حركية ن�ضطة للمواطنني من اأجل 
التنزه وحتى ال�ضباح��ة، رغم قرار 
وايل �ضكيك��دة بغل��ق ال�ضواطئ 
يف اإط��ار جمابه��ة تف�ض��ي وب��اء 
كورون��ا، ولعل م��ا زاد يف االقبال 
عليها كونها غري مدرجة يف قائمة 
وامل�ضموحة  املحرو�ض��ة  ال�ضواطئ 
لل�ضباحة. و حتولت هذه ال�ضواطئ 
اإىل م��ا ي�ضب��ه مف��ارغ فو�ضوية 
بفع��ل انت�ض��ار مظاه��ر االأو�ضاخ 
و الق��اذورات، �ض��واء يف امل�ضلك 
املوؤدي اإليها اأو فوق الرمال، وذلك 
ب�ضب��ب رم��ي بع���س امل�ضطافني 
للف�ض��ات وبقاي��ا املاأكوالت.  و 
اأو�ضح رئي�س بلدية �ضكيكدة باأن 
م�ضاحله �ضتتدخل الإزالة خملفات 
ه��ذه االنزالقات وتنظي��ف املكان 

من االأو�ضاخ.                     
 كمال وا�صطة 

يف يوم در��سي مبجل�س ق�ساء �سكيكدة

دعوة لو�صع خمططات ا�صتباقية 
ملواجهة حرائق الغابات 

دع��ت تو�ضي��ات الي��وم الدرا�ضي 
حول جرائ��م االعتداء عل��ى الرثوة 
الغابي��ة ال��ذي نظ��م اأم���س مبجل�س 
���رصورة  اإىل  �ضكيك��دة  ق�ض��اء 
حتديد خمططات ا�ضتباقية وتطبيق 
االإج��راءات اجلزائي��ة ب�رصام��ة يف 
حق الذي��ن يثبت ارتكابه��م  جرائم 
االعتداء على الرثوة الغابية، مع رفع 
جمي��ع املخالفات املتعلق��ة بالنظام 
التحريات  للغاب��ات وتكثيف  العام 
لتحديد هوي��ة الفاعلني فيما ك�ضف 
م�ضاع��د وكي��ل اجلمهوري��ة تق��ي 
الدي��ن كحلة اأن عقوبة جناية احلرق 
العمدي لاأماك الوطنية العمومية 
ت�ضل اإىل ال�ضجن املوؤبد وبني ع�رص 

اإىل ع�رصين �ضنة �ضجنا.
واأو�ض��ح وكيل اجلمهورية امل�ضاعد 
يف تدخل��ه خ��ال الي��وم الدرا�ضي 
الذي احت�ضنته قاعة املكتبه مبجل�س 
الق�ض��اء، اأن جرائ��م االعت��داء على 
الغابات هي اإح��دى ق�ضايا ال�ضاعة 
من منطلق اأن الرثوة الغابية يعتربها 
امل�رصع اجلزائ��ري من قبيل االأماك 
االقت�ضادية داعيا اإىل رفع امل�ضتوى 
التن�ضيق��ي ب��ني خمتل��ف االإدارات 
العمومي��ة للمحافظة عل��ى الرثوة 
الغابي��ة واتخ��اذ جمي��ع االإجراءات 
�ض��د كل خمالفة من �ضاأنها اأن مت�س 
ال�رصامة  الغابية ووج��وب  بالرثوة 
القانوني��ة  االإج��راءات  تنفي��ذ  يف 
م�ضددا اأن الدول��ة �ضتقف باملر�ضاد 
الأي جتاوز من �ضاأنه اأن مي�س بالرثوة 

الغابية.

وعر�س املتحدث بالتف�ضيل اأحكام 
القانون املنظم للنظام العام للغابات 
�ضيم��ا االأح��كام اجلزائي��ة باملوازاة 
م��ع ذلك مت التط��رق اإىل ن�س املادة 
قان��ون  م��ن  مك��رر  396و396 
العقوب��ات الت��ي اأدرج فيها امل�رصع 
اجلزائري عقوبة م�ضددة فيما يتعلق 
بجناي��ة احل��رق العم��دي للغاب��ات 
ت�ض��ل اإىل ال�ضجن املوؤب��د بالن�ضبة 
لاأماك الوطنية العمومية وكذلك 

بني 10 اإىل 20 �ضنة �ضجنا.
كما اأ�ضار املتحدث يف مداخلته اإىل 
اأهمي��ة اجلانب التوع��وي من خال 
اإع��ام املواط��ن باه��م االإج��راءات 

املرتتبة عن خمتلف التجاوزات.
واأب��رز رئي���س املحكم��ة من خال 
اأهمي��ة  تاه��ا  الت��ي  التو�ضي��ات 
التن�ضي��ق مع ال�ضبطي��ة الق�ضائية 
وم�ضال��ح الدرك الوطن��ي كل يف 
جمال اخت�ضا�ض��ه من خال برامج 
توعوية ت�ضارك فيها جميع االدارات 
م��ن �ضاأنه��ا اأن ت�ضاه��م يف توعي��ة 
املواطنني للحد من االعتداءات التي 

تطال الرثوة الغابية.
واأ�ضار حماف��ظ الغابات يف كلمته 
اإىل اأن م�ضاحل��ه �ضجلت منذ الفاحت 
حريق��ا   45 االآن  غاي��ة  اإىل  ج��وان 
ت�ضبب يف اإتاف 152 هكتارا و13 
حريق��ا مت اإخم��اده يف بدايته ف�ضا 

عن اإنقاذ جتمعات �ضكانية.
كمال وا�صطة

�سوق �أهر��س

ا�صتـالم 6 اآالف لـرت من االأوك�صجني لفائدة مر�صى كوفيد- 19
ا�ضتل��م م�ضت�ضفى كل من �ضوق 
بومدي��ن«  و«ه��واري  اأهرا���س 
م��ن  ل��رت  اآالف   6 ب�ضدرات��ة 
لفائ��دة  وذل��ك  االأوك�ضج��ني 
مر�ض��ى كوفي��د- 19 املاكث��ني 
بهات��ني املوؤ�ض�ضتني، ح�ضبما علم 
اأم�س الثاثاء من مديرية ال�ضحة 

وال�ضكان.
واأو�ضح يف هذا ال�ضدد خمي�ضي 
قوجيلي باأن هن��اك جهودا حثيثة 
متوا�ضلة من اأجل حتكم  اأف�ضل 
لتوف��ري هذه امل��ادة احليوية حيث 
جت��ري ات�ضاالت جلل��ب كميات 
موؤكدا  االأوك�ضج��ني،  اأخرى من 
باأن والية �ضوق اأهرا�س احلدودية 
‘’مل ت�ضجل وال حلظة انقطاع يف  

التزود مبادة االأوك�ضجني’’.
التلقيح  وبخ�ضو���س عملي��ات 
التي تعرف اإقباال كبريا من طرف 
املواطن��ني عرب خمتل��ف  النقاط 
املفتوح��ة له��ذا الغر���س والتي 
يبلغ عددها 50 نقط��ة بالوالية، 
اأ�ض��ار ذات امل�ض��وؤول اإىل اأنه مت 
تخ�ضي���س 8 فرق تلقيح متنقلة 
املعزول��ة  للمناط��ق  موجه��ة  
والنائي��ة ومناط��ق الظ��ل، كما 
�ضيتم فتح نق��اط اإ�ضافية متا�ضيا 
مع االإقب��ال املتزاي��د للمواطنني 
الراغبني يف تلق��ي اللقاح ق�ضد 
احلف��اظ عل��ى �ضامته��م م��ن 

الفريو�س.
واأ�ض��ار ذات امل�ضدر اإىل اأن عدد 

جرعات التلقي��ح التي ا�ضتلمتها 
والي��ة �ض��وق اأهرا���س اإىل ح��د 
االآن بلغ 82 األف جرعة ا�ضتعمل 
منه��ا 45 األف جرع��ة، داعيا اإىل 
عملي��ات  موا�ضل��ة  ���رصورة 
التح�ضي���س ال �ضيما واأن التلقيح 
اأح�ضن و�ضيلة لعاج هذا الوباء، 
موؤكدا باأنه قب��ل اأي تلقيح هناك 

فح�س طبي.
وبعدما اأو�ضح باأنه منذ ال�رصوع 
يف عمليات التلقيح نهاية يونيو 
املا�ض��ي بالوالي��ة مل ت�ضجل اأي 
ال�ضحة  اأ�ضار مدير  م�ضاعفات، 
اأن��ه بالتوازي مع  وال�ضكان اإىل 
ذلك تعرف الوالية هبة ت�ضامنية 
كب��رية حي��ث مت تخ�ضي���س 22 

ملي��ون د.ج م��ن ميزانية الوالية 
و24 ملي��ون د.ج م��ن ميزاني��ة 
بلدي��ة �ض��وق اأهرا���س القتن��اء 
مولدات ومكثفات االأوك�ضجني.

وف�ض��ا عن ذلك هن��اك مبادرة 
ت�ضامني��ة من طرف 4 متعاملني 
مول��دات  القتن��اء  اقت�ضادي��ني 
ذات  ح�ض��ب  لاأوك�ضج��ني، 
امل�ض��در، م�ض��ريا اإىل ���رصورة 
توخي احلذر واأخ��ذ االحتياطات 
عمليات  وموا�ضل��ة  االحرتازية 
وال�ضاحات  لل�ض��وارع  التعقي��م 
والف�ض��اءات العمومي��ة اجلارية 

عرب خمتلف بلديات الوالية.
          )واأج( 
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�لو�يل �أمر با�ستغالل مزيد من �لهياكل كمر�كز تطعيم

تدعيم امل�شت�شفيات مبحطات توليد 
الأوك�شجني ب�شطيف

من  كبير  بعدد  وذلك  كورونا،  فيرو�س  �سد  للتلقيح  �لجديدة  �لمر�كز  من  �لمزيد  فتح  عن  �سطيف  ولية  م�سالح  �أعلنت 
�لبلديات، من خالل ��ستغالل �لمد�ر�س �لبتد�ئية و�لم�ساجد ودور �ل�سباب، في وقت �سبطت فيه غرفة �ل�سناعة و�لتجارة 

»�له�ساب« خطة �لعمل في �سبيل �قتناء �إحدى ع�سرة محطة لتوليد �لأك�سجين وتوزيعها على جميع م�ست�سفيات �لولية.

وقام اأم�س الأول، وايل �سطيف كمال 
عبلة برفقة مدير ال�سحة وال�سكان 
مبعاين��ة �س��ر عملي��ة التلقيح على 
م�ستوى املرك��ز الإ�سالمي الثقايف 
بحي تبين��ت، حيث اأم��ر با�ستغالل 
كام��ل الإمكان��ات املادية يف �سبيل 
اإجن��اح احلمل��ة الوا�سع��ة، داعيا اإىل 
التح�سي�سي��ة  احلم��الت  توا�س��ل 
لإقن��اع املواطنني باأهمي��ة التطعيم، 
لالأطب��اء  الدع��وات  جتدي��د  م��ع 
ب�رضورة  املتقاعدي��ن  واملمر�س��ني 

تقدمي الدعم وامل�ساهمة يف العملية.
ورغم فتح الع�رضات من الف�ساءات 
اجلديدة بجميع البلديات تقريبا، غر 
اأن النق���س امل�سجل يف عدد الأطباء 
واملمر�س��ني ل ي��زال عائقا لتحقيق 
الأرق��ام امل�سطرة، ما جعل املوؤ�س�سة 

العمومية لل�سح��ة اجلوارية بدائرة 
ال�ساع��ات  يف  ت�س��در  اأزال  ع��ني 
الأخ��رة مذكرة م�سلحية اأقرت من 
خالله��ا غلق جميع قاع��ات العالج 
بق��رى كت��ف البئ��ر، اأولد العربي، 
اأولد قا�سم، حلميات، احلمام، احلامة، 
اأولد �ساتة، ذراع الو�سط، اأم العظام 
وباجرو. ودع��ت املوؤ�س�سة املوظفني 
من اأطباء وممر�سني اللتحاق �رضيعا 
بالعي��ادات التابعة له��م، يف �سبيل 

امل�ساهمة يف اإجناح عملية التلقيح. 
وك�سف��ت اإدارة امل�ست�سفى اجلامعي 
“�سعادنة عبد النور”، عرب �سفحتها 
التوا�س��ل  موق��ع  يف  الر�سمي��ة 
ع��ن  “الفاي�سب��وك”،  الجتماع��ي 
ا�ستف��ادة م�سلح��ة الإنعا�س الطبي 
من اإح��دى ع�رض ق��ارورة اأك�سجني 

من احلج��م الكب��ر، تقدم به��ا اأحد 
املح�سنني من الولية.

ونا�س��د الطاق��م الطب��ي باملوؤ�س�سة 
ال�ست�سفائي��ة “بن��ي عزي��ز” م��ن 
املح�سنني،  الو�سية وحت��ى  اجلهات 
ب�رضورة متوين اخلزان الرئي�سي مبادة 
الأك�سجني، بعد نفادها يف ال�ساعات 
املا�سية، م��ع التاأكيد اأن القارورات 
التي يتوف��ر عليها امل�ست�سفى وجب 
اإعادة تعبئتها يف اأ�رضع وقت، بالنظر 
اإىل وجود الع�رضات من احلالت يف 

م�سلحة الإنعا�س املركزي.
اأعل��ن  منف�س��ل،  �سي��اق  ويف 
رئي���س غرف��ة ال�سناع��ة والتجارة 
“اله�س��اب” بولي��ة �سطيف، علي 
من�س��وري، عن مب��ادرة املتعاملني 
القت�سادي��ني يف اقتن��اء حمط��ات 

 11 ل�سال��ح  الأك�سج��ني  تولي��د 
امل�ست�سف��ى  وه��ي  م�ست�سف��ى، 
اجلامعي، قطب ط��ب الأطفال بحي 
ع��ني  وم�ست�سفي��ات  بوكعب��وب، 
اأزال،  الكبرة، بوقاعة، العلمة، عني 
ع��ني وملان، بوقاعة، بن��ي ورثيالن، 

وبني عزيز.
واأك��د املعن��ي اأن الغرف��ة تتكف��ل 
با�ست��راد �ستة حمط��ات، اأما ملبنة 
ال�سوم��ام الواق��ع مقره��ا بولي��ة 
بجاي��ة فاأعلن��ت تكفله��ا با�ستراد 
حمطت��ني ل�سال��ح م�ست�سفيي بني 
ومولدي��ن  اأزال،  وع��ني  ورثي��الن 
اآخري��ن �سيتم ا�سترادهم��ا من قبل 
رج��ل اأعم��ال رف���س الك�سف عن 
هويت��ه، اإ�سافة اإىل حمطة �سيتكفل 
اأي�س��ا با�سترادها رج��ل اأعمال من 

املنطقة.
اأن  الغرف��ة  رئي���س  واأ�س��اف 
الت�س��الت ق��د انطلقت من��ذ اأيام 
امل�سنعة،  الأجنبي��ة  ال���رضكات  مع 
ث��م  التولي��د  حمط��ات  ل�ست��راد 
تركيبه��ا يف اأقرب وقت، م�سيفا اأن 
امل�سكلة الرئي�سية تكمن يف عملية 

ال�سحن.
وعلمت الن���رض اأن دائرة عني وملان 
قد تقدمت بطل��ب نحو فرقة الدرك 
الوطن��ي، م��ن اأج��ل غل��ق مركب 
�سياحي ل يزال قي��د الإجناز ب�سبب 
اأبواب��ه ل�ستقب��ال املواطنني،  فت��ح 
بالرغم من اإجراءات املنع املعلن عنها 
منذ اأكرث من ع���رضة اأيام، واأ�سافت 
م�سادرن��ا اأن الدائرة قررت ولنف�س 

ال�سبب غلق م�سبح ثان.
                                   اأحمد خليل

فيما يتو��سل �إنتاج �لأوك�سجني مبركب �حلجار

التربع بـ 1.5 مليار �شنتيم ل�شراء 
بعنابة اأوك�شجني  جهاز   200

وق��ف وايل عناب��ة جم��ال الدي��ن 
عل��ى  اأم���س،  �سبيح��ة  برمي��ي، 
ترتيبات اإعادة ت�سغيل وحدة اإنتاج 
الأوك�سجني مبركب �سيدار احلجار، 
بعد العطب الذي اأ�ساب املحولت 
الأ�سب��وع  نهاي��ة  الكهربائي��ة 
املا�س��ي، كم��ا ك�سف ع��ن تربع 
املح�سن��ني مببل��غ 1.5 مليار �سنتيم 
�سي�سم��ح بتغطي��ة تكاليف �رضاء 

200 جهاز اأوك�سجني.
وعاين برميي حمط��ة مراكز التوتر 
الع��ايل ذو 60 كيلو فولط، والتي 
الإنت��اج  مت��ون خمتل��ف وح��دات 
بالكهرب��اء، وح�س��ب املدي��ر العام 
ملرك��ب احلجار كم��ال مان��ع، فقد 
متكنت الفرقة التقنية املختلطة مع 
�سونلغ��از، من اإ�س��الح جزء كبر 
من من�ساة الطاقة بتجديد و�سيانة 
ال�سغط  نتيجة  املح��ركات  بع�س 
الكب��ر عل��ى املحطة، م��ع و�سع 
خطة عمل لإعادة جتديد حمولت 
الطاق��ة التي يعود تاري��خ اإجنازها 

اإىل �سنوات ال�سبعينيات. 
وحر���س ال��وايل عل��ى ت�سجي��ع 
اإط��ارات املركب، م��ن اأجل �سمان 
توف��ر الأوك�سج��ني مل�ست�سفيات 
الولي��ة، وحتقيق الكتف��اء الذاتي 
عل��ى م�ست��وى عناب��ة، وتف��ادي 
اأي  اأو  التذب��ذب  يف  الوق��وع 
نق���س عل��ى م�ست��وى امل�سال��ح 
الت��ي ت�ستقب��ل امل�سابني بفرو�س 
كورون��ا، م��ع العم��ل عل��ى رفع 

الطاقة الإنتاجية. 
واأك��د املدير الع��ام ل�سيدار احلجار 
باأن املركب يوا�س��ل �سمان متوين 
املوؤ�س�س��ات ال�ست�سفائي��ة بولية 
عناب��ة، مب��ادة الأك�سج��ني ال�سائل 
املنت��ج ب�سف��ة منتظم��ة وب��دون 
توقف منذ انطالق العملية بتاريخ 
15 جويلية املا�س��ي مبعدل 5000 
لرت يف الي��وم، رغم التذبذب الذى 
�سمل �سل�سل��ة الإنتاج جراء عطب 
اأ�ساب املرك��ب واأثر على التموين 
بالطاق��ة الكهربائي��ة ذات التوت��ر 

العايل خالل الأيام الأخرة.
واأو�س��ح امل�س��وؤول ب��اأن عملي��ة 
اإ�س��الح العط��ب �ستمك��ن م��ن 
للن�س��اط  تدريج��ي  ا�ستئن��اف 

اأن  معت��ربا  باملرك��ب،  النتاج��ى 
الأولوي��ة الق�س��وى تتج��ه حاليا 
نحو مادة الأك�سجني ق�سد تغطية 
الحتياج��ات منه��ا يف هذا الظرف 

ال�سحي ال�ستثنائي.
وذك��ر مان��ع ب��اأن مرك��ب �سيدار 
احلج��ار، زود خ��الل اخلم�س��ة اأيام 
الأخرة املن�ساآت ال�سحية مبجموع 
الأك�سج��ني  م��ن  ل��رت  األ��ف   27
ال�سائل. ويف �سي��اق مت�سل تنقل 
تقني��ون م��ن املرك��ب اإىل مدين��ة 
العلم��ة يف �سطيف، للم�ساعدة يف 
تركيب حمطة اإنت��اج الأوك�سجني 
على م�ستوى م�سنع احلديد التابع 
لأحد اخلوا�س هن��اك، بعد توجيهه 
نداء للخرباء للم�ساعدة يف ت�سغيل 
امل�سنع  املحطة، وح�س��ب �ساحب 
يف ت�رضيح لو�سائ��ل الإعالم فقد 
ع يف التجارب الأولية لالإنتاج  �رضرُ

اأول اأم�س.  
م��ن جهت��ه ك�س��ف وايل عناب��ة 
عن جم��ع مبلغ 1.5 ملي��ار �سنتيم 
اإط��ار  به��ا حم�سن��ون يف  ت��ربع 
املعدات  لتوفر  الت�سامني��ة  الهبة 
امل�ست�سفيات، والتكفل  الطبية يف 
باحتياج��ات امل�سابني بكوفيد 19، 
ما �سي�سمح بتغطية تكاليف �رضاء 
200 جه��از تنف���س جدي��د ع��ايل 

التكثيف.
ولي��ة  م�سال��ح  ا�ستلم��ت  كم��ا 
عناب��ة، اأول اأم�س، 30 جهاز تنف�س 
ا�سطناع��ي تربع��ت به��ا جمعية 
العلم��اء امل�سلمني لفائ��دة امل�سالح 
الت��ي ت�ستقب��ل امل�سابني بفرو�س 
كوفي��د 19. وتعد اأجه��زة التنف�س 
امل�سلم��ة، اأم���س، الدفع��ة الثالث��ة 
بعد منح اجلمعي��ة 78 جهازا على 

مرحلتني. 
وق��د اأثنى وايل عنابة على املبادرة 
ل��دى ا�ستقب��ال وف��د م��ن ممثل��ي 
جمعي��ة العلم��اء بعناب��ة، واأ�س��اد 
باجلهود الت��ي تبذلها يف التخفيف 
من تاأث��رات اأزمة الوب��اء، معتربا 
اأن اأجهزة التنف�س جاءت يف وقتها، 
م��ن اأجل دعم الطواق��م الطبية يف 

اإنقاذ املر�سى.
ح�شين دريدح

فيما مت �لرتخي�س لقتناء مولد �أوك�سجني مل�ست�سفى بريكة

عدد امللقحني �شد فريو�س كورونا يتجاوز مئة األف بباتنة
�سجل��ت امل�سالح ال�سحية لولية باتنة اأم�س، 
جتاوز ع��دد الأ�سخا���س الذين تلق��وا اللقاح 
امل�س��اد لفرو���س كورون��ا كوفي��د 19 مائة 
األ��ف، بينهم اأزيد من 77 األ��ف �سخ�س تلقوا 
اجلرعة الأوىل واأزيد من 35 األفا اأخذوا اجلرعة 
الثاني��ة، وباملوازاة مع ذلك مت ا�ستالم اأزيد من 
40 األف جرعة لتوزيعها على مراكز التلقيح. 
ويف �سي��اق مت�س��ل، مت الرتخي�س جلمعيتني 
خريتني بربيكة ويتعلق الأم��ر بكافل اليتيم 
وجزائ��ر اخل��ر لقتناء مول��د اأوك�سجني، بعد 
جمع مبلغ 1.2 مليار م��ن تربعات املح�سنني 

ورج��ال امل��ال. و�سجل��ت امل�سال��ح ال�سحية 
لولي��ة باتنة ارتفاع��ا يف موؤ�رض الإقبال على 
تلقي اللقاح امل�ساد لفرو���س كورونا تزامنا 
وت�ساعد عدد الإ�سابات خالل املوجة الثالثة، 
بعد اأن عرفت العملية يف بداياتها خالل �سهر 
فيف��ري من ال�سنة اجلاري��ة عزوفا. وكان عدد 
الذين تلقوا اللقاح الأ�سبوع املا�سي، اأزيد من 
�سبع��ني األف �سخ�س ليتج��اوز يف ظرف اأيام 
مائة األف. ويف ذات ال�سياق مت تكثيف التلقيح 
ع��رب الإدارات العمومي��ة وفت��ح ف�س��اءات 
جواري��ة واإ�رضاك احلماية املدني��ة يف العملية، 

و�ساهم��ت ال�رضط��ة يف التح�سي���س باأهمية 
التقيد باإجراءات الوقاية من انت�سار الفرو�س.

من جه��ة اأخرى، حت�سلت جمعيتا كافل اليتيم 
وجزائر اخلر بربيكة على ترخي�س من وزارة 
ال�سناعة ال�سيدلنية لقتناء مولد اأوك�سجني 
مل�ست�سف��ى بريك��ة، وهذا بع��د جمعهما ملبلغ 
م��ايل يقدر ب���1.2 ملي��ار �سنتي��م خ�سي�سا 
للعملي��ة التي عرفت جتاوبا م��ن طرف رجال 

املال من خارج الوطن.
ويف �سي��اق مت�سل ما ي��زال تراجع وتذبذب 
توف��ر الأوك�سج��ني بع��دد م��ن املوؤ�س�س��ات 

ال�ست�سفائي��ة، ي�س��كل هاج�س��ا للمر�س��ى 
عل��ى  القائم��ني  وامل�سوؤول��ني  واأهاليه��م 
امل�ست�سفي��ات، حي��ث تراجع��ت اأم�س كميات 
مروان��ة  م�ست�سفي��ات  ع��رب  الأوك�سج��ني 
وا�ستنج��دت  وال�ساناتوري��وم،  ونقاو���س 
املوؤ�س�س��ات باملواطنني واجلمعي��ات من اأجل 
البحث عن امل��ادة جللبها للمر�س��ى. يذكر اأن 
كمي��ات كان��ت قد تدعم��ت به��ا موؤ�س�سات 
ا�ست�سفائية، من وليت��ي عنابة وجيجل، غر 
اأن بع���س امل�ست�سفي��ات لت��زال بحاجة اإىل 

كميات اإ�سافية.                    يا�شين عبوبو       

مببادرة من �سيادلة وحم�سنني

اأدوية جمانية وجهود لتخفي�س �شعر الفحو�شات يف الربج
�رضع��ت، جمموع��ة م��ن ال�سيادلة 
الأدوي��ة  تق��دمي  يف  واملح�سن��ني، 
ملر�سى وباء كورونا باملجان، لفائدة 
املعوزين، عل��ى م�ستوى ال�سيدلية 
الت��ي مت افتتاحه��ا خ�سي�س��ا لهذا 
الغر���س مب�ست�سف��ى بوزيدي بربج 
بوعريريج، بعدما اأثبتت التحقيقات 
الوبائي��ة اأن اأغل��ب احل��الت الت��ي 
تعر�س اأ�سحابها لتعقيدات �سحية 
تعود اإىل ال�ستهتار بخطر الوباء اأو 
التاأخ��ر يف ت�سخي�س املر�س و عدم 
الق��درة على اإجراء التحاليل واقتناء 
للمر�س��ى غر  بالن�سب��ة  الأدوي��ة 
املوؤمن��ني اجتماعي��ا والذين يعانون 

من العوز.
و طرح��ت جمموعة م��ن املح�سنني 
خالل الف��رتة الأخ��رة، فكرة تقدمي 
امل�ساع��دات والإعان��ات للمر�سى 
املعوزي��ن، كاإج��راء للتخفي��ف من 
ع��دد امل�ساب��ني، واحلد م��ن انت�سار 
الج��راءات  واتخ��اذ  الع��دوى، 
ال�ستباقي��ة لتفادي بل��وغ املر�سى 
ملرحل��ة اخلطر و ���رضورة تزويدهم 
مبادة الأوك�سج��ني التي تعرف طلبا 
متزايدا خالل الف��رتة الأخرة، التي 
تزامن��ت مع ظه��ور املوج��ة الثالثة 

للفرو�س املتحور.
كما تهدف هذه املبادرة، اإىل ال�سعي 
بالأ�سعة  الفح�س  اأ�سعار  لتخفي�س 
والتحالي��ل على م�ست��وى املخابر، 

والفح�س الطب��ي بن�سبة 50 باملائة 
ملر�س��ى الكوفي��د، للتخفي��ف من 
غ��الء التكالي��ف الت��ي ت�سببت يف 
اأرب��اب العائالت على  عدم ق��درة 
توف��ر الأم��وال الكافي��ة للرعاي��ة 
الطبية لأفراد اأ�رضه��م، خا�سة و اأن 
بع���س العائالت حت�س��ي اأكرث من 
حال��ة اإ�سابة، م��ا يجعله��ا تكتفي 
بال�ست�سف��اء املن��زيل ويزي��د م��ن 
خطر انت�سار الع��دوى والتعقيدات 
ال�سحي��ة للم�ساب��ني الذي��ن عادة 
م��ا يتنقل��ون اإىل امل�ست�سفي��ات يف 
و�سعية حرج��ة ت�ستدعي تزويدهم 

بالأوك�سجني .

و قد بادرت جمموعة من ال�سيادلة 
ونقابة ال�سيادلة اخلوا�س، اإىل جمع 
كميات من الأدوية وفقا للربتوكول 
ال�سح��ي املعتم��د من قب��ل وزارة 
ال�سح��ة، و و�سعه��ا حتت ت�رضف 
املر�سى عل��ى م�ستوى امل�ست�سفى، 
�رضيط��ة اأن يتم احل�سول عليها بناء 
على و�سفة تقدم من طرف الطبيب 

املعالج.
بالعم��ل  مت�س��ل  �سي��اق  يف  و 
اأك��دت م�سادرنا على  الت�سامني، 
�سع��ي مديرية ال�سح��ة لتخفي�س 
اأعباء وتكاليف الفحو�سات الطبية 
والك�سف بالأ�سعة  والتحاليل، من 

خ��الل ات�سالها بالأطب��اء اخلوا�س، 
الت�سوي��ر  عي��ادات  اأ�سح��اب  و 
بالأ�سع��ة واملخاب��ر، بتو�سيات من 
ال��وايل للتخفيف من ع��بء الأزمة 
ال�سحي��ة على العائ��الت املعوزة، 
و تكثي��ف اجله��ود ملواجه��ة الوباء، 
ف�سال ع��ن توجي��ه مرا�سالت اإىل 
الأطباء اخلوا�س لعتماد الربتوكول 
ال�سح��ي املو�س��ى ب��ه م��ن قب��ل 
الوزارة لتمك��ني املر�سى املعوزين 
من الأدوية باملجان، و من ذلك احلد 
من انت�سار الوباء وتخفيف ال�سغط 

على امل�ست�سفيات .
ع/ بوعبداهلل
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�أم �لبو�قي

اال�ستعانة باأطباء اخلدمات 
اجلامعية واجلامعة يف التلقيح

الأي��ام  خ��ال  �رشع��ت 
القليلة املنق�ضية، الطواقم الطبية 
التابعة جلامعة العربي بن مهيدي 
ب��اأم البواق��ي وقط��اع اخلدمات 
اجلامعي��ة، يف عملي��ات وا�ضع��ة 
وخمتل��ف  املواطن��ن  لتلقي��ح 
لأ�ض��اك  التابع��ن  املوظف��ن 
الإ�ضاب��ة  خط��ر  م��ن  متع��ددة 
وذلك على  بفريو���س كورون��ا، 
م�ضت��وى ملحق��ة متو�ضط��ة بن 
زوة حوا���س الت��ي بات��ت تعرف 

اإقبال للع�رشات منهم يوميا.
الدكتور لعريبي �ضليمان من�ضق 
الأطباء مبديرية اخلدمات اجلامعية 
باأم البواقي، اأو�ضح لنا باأن عملية 
التلقي��ح تت��م يف ظ��روف جي��دة 
وت�ضه��ر 4 ف��رق ت�ض��م اإجم��ال 
18 طبيب��ا و31 عونا �ضبه طبي 
لق��اح »�ضينوفاك«  تق��دمي  عل��ى 
الذي توف��ره املوؤ�ض�ضة العمومية 

لل�ضحة اجلوارية.
واأ�ض��اف املتح��دث ب��اأن الطاقم 
الطبي يح�ضي يوميا تقدم ما بن 

150 اإىل 200 مواطن من �ضكان 
كمي��ة  اأن  اإىل  م�ض��ريا  املدين��ة، 
املقدمة من��ذ مبا�رشة  اللقاح��ات 
امللحقة  م�ضت��وى  عل��ى  العملية 
بلغ نحو 500 جرع��ة، اأين تلقاها 
مواطن��ون من اأعمار تفاوتت بن 

18 اإىل 80 �ضنة.
واأ�ض��ار املتح��دث اإىل اأن اأع��وان 
الأم��ن وموظفي قط��اع ال�ضحة 
بات��وا يقبلون بكرثة على امللحقة 
لأج��ل تلقي اللق��اح، م�ضيفا باأن 
الطواقم الطبية التي ت�ضهر على 
باملر�ضى  العملية كانت تتكف��ل 
من طلبة اجلامع��ة على م�ضتوى 
الإقامات اجلامعية واملركز الطبي 
الجتماع��ي. وف�ض��ل املتح��دث 
توجيه دع��وة للمواطنن للتقرب 
من املركز لرفع ال�ضغوطات على 
بقية نقاط التلقيح، ومن الأح�ضن 
ح�ضب��ه، اأن يتم تلقي اللقاح نهارا 
حيث اأن املركز مفتوح من الثامنة 

�ضباحا حتى الثالثة بعد الظهر.
اأحمد ذيب

ي�شمل 3 بلديات كربى 

برنامج خا�ص مبناوبة �سيارات 
االأجرة خالل فرتة احلجر 

اأم���س، م�ضالح مديرية  �رشعت، 
النق��ل ب��اأم البواق��ي، يف جت�ضيد 
برنامج خا�س باملناوبة خال فرتة 
احلجر ال�ضحي وكذا خال عطل 
ل�ضائقي  الأ�ضب��وع، موجه  نهاية 
باملحيط��ات  الأج��رة  �ضي��ارات 
الأفراد  احل�رشية، ل�ضم��ان تنقل 
خال �ضاعات احلجر خا�ضة منهم 
اأو  امل�ضت�ضفيات  نح��و  املتوجهن 

لقتناء الأدوية من ال�ضيدليات.
مدير النقل ع��ايل ر�ضا اأو�ضح 
يف ت�رشيحه للن�رش، باأن املديرية 
الربنام��ج  جت�ضي��د  يف  �رشع��ت 
للولي��ة،  الك��ربى  بالبلدي��ات 
ويتعل��ق الأم��ر بع��ن البي�ضاء، 
اأم البواق��ي وع��ن مليل��ة، حيث 
مت �ضبط��ه م��ع نقاب��ات �ضي��ارة 
ع  الأج��رة للنقل احل���رشي، و�رشرُ
يف جت�ضي��ده بعن البي�ض��اء واأم 
البواقي.  واأ�ضار املتحدث اإىل اأن 
�ضيارات الأجرة �ضت�ضمن املناوبة 
الليلي��ة خ��ال ف��رتات احلجرات 
ال�ضح��ي، وخ��ال عط��ل نهاية 
الأ�ضب��وع وذل��ك اإىل غاية رفع 
احلج��ر، وت�ضع��ى املديري��ة لإمتام 
�ضبط الربنامج مبدينة عن مليلة، 
ومن بن الإجراءات املتخذة تعقيم 
املركب��ات واحلاف��ات باملحط��ة 
الربية لنقل امل�ضافرين، مع جتديد 
مراقبة الناقلن والتاأكد من مدى 

التزامهم بالربوتوكول ال�ضحي.
من جهة اأخ��رى اأ�ض��ار امل�ضوؤول 
الأول على قطاع النقل بالولية، 
اإىل اأن املديرية ويف اإطار جت�ضيد 
لفتح  الو�ضية  الوزارة  توجيهات 
خط��وط جدي��دة خا�ض��ة نح��و 
املناطق التي تعرف انعدام اأو قلة 
مركبات النق��ل، مت ت�ضكيل جلنة 
�رشع��ت يف عملها بتنقلها جلميع 
بلدي��ات الولية، ق�ض��د اإح�ضاء 
خط��وط  يف  امل�ضج��ل  العج��ز 

ومركبات نقل امل�ضافرين.
ومت حتوي��ل التقرير لوزارة النقل 
التي وافقت على منح تراخي�س، 
اأي��ن مت النط��اق يف ا�ضتقب��ال 
الطلبات عرب البوابة الإلكرتونية، 
و درا�ض��ة ه��ذه الطلبات بح�ضب 
كل حالة على حدة، قبل ال�رشوع 
يف ا�ضتقب��ال ملفات املعنين عرب 

الربيد الإلكرتوين.
ومت يف ه��ذا املجال ا�ضت��ام اأزيد 
م��ن 30 طلبا من مناطق متفرقة، 
وهي خطوط يغلب عليها الطابع 
الريفي وك��ذا ما ب��ن البلديات، 
واأ�ض��اف مدير النق��ل باأنه مل تتم 
درا�ض��ة امللف��ات بع��د لأن مهلة 
اإيداعها ل تزال مفتوحة اإىل غاية 
ال�ضاد�س م��ن �ضهر اأوت اجلاري، 
اأين �ضت�رشع بعدها جلنة تقنية يف 
الأف�ضلية  ب��اأن  موؤكدا  درا�ضتها، 
�ضتك��ون وفق��ا لل���رشوط التي 
الو�ضي��ة،  ال��وزارة  و�ضعته��ا 
بح�ض��ب عم��ر املركب��ة ونوعها 
وتاريخ اإيداع الطلب وغريها من 

املعايري التقنية.
وك�ضف مدير النقل باأن م�ضاحله 
قامت خال الأيام القليلة املا�ضية، 
بفتح خط جديد ل�ضيارات الأجرة 
ب��ن مدينت��ي ق���رش ال�ضبيحي 
وعن البي�ضاء، يف انتظار جتهيز 
اأ�ضحابها،  املركبات م��ن ط��رف 
واأ�ضار املتحدث اإىل اأن 80 باملائة 
من اخلط��وط اجلديدة �ضتكون ما 

بن البلديات و ريفية.
 وبخ�ضو���س اخلط��وط م��ا بن 
اأنه يلزمها  اأكد املدي��ر،  الوليات 
ال��وزارة  ترخي���س م��ن ط��رف 
اأين اقرتح��ت املديرية  الو�ضي��ة، 
اأم  غ��رار  عل��ى  خط��وط  ع��دة 
البواق��ي نح��و ولي��ات جيج��ل 
و�ضكيك��دة والطارف يف انتظار 
املوافقة.                                  اأحمد ذيب

ب�شبب �لتهاون يف تطبيق �لربوتوكول �ل�شحي

اإحالة 170 تاجرا على العدالة وغلق 33 حمال
اأف��اد مدير التج��ارة لولية الطارف، 
عم��ر �ضعابنة، يف ت�رشي��ح للن�رش، 
اأن��ه مت جتنيد 40 فرق��ة رقابة ملتابعة 
بالربوتوكول  التج��ار  تقي��د  م��دى 
ال�ضح��ي للحد م��ن تف�ضي فريو�س 
كورونا، اإ�ضافة اإىل متابعة و�ضعية 
بال�ضل��ع  املحلي��ة  ال�ض��وق  متوي��ن 
ذات  الأ�ضا�ضي��ة  امل��واد  خ�ضو�ض��ا 
امل�ضوؤول  وذكر  الوا�ضع.  ال�ضتهاك 
ب��اأن الفرق راقب��ت اأكرث م��ن 300 
ف�ضاء جت��اري على م�ضتوى الولية 
خال اليوم��ن الأخريين، خا�ضة ما 

تعل��ق باإلزامي��ة ارت��داء الكمامات، 
والتعقي��م  الجتماع��ي  التباع��د 
والتنظي��ف، حي��ث مت غلق 33 حما 
وحتري��ر حما�رش �ضد ح��وايل 170 
ولت اإىل اجلهات الق�ضائية  خمالفا، حرُ
ب�ضبب ع��دم تقيده��م بالربوتوكول 
ال�ضح��ي رغم الن��داءات وحمات  
التح�ضي���س الدورية. واأكد امل�ضوؤول 
جتني��د 10 ف��رق تعم��ل بالتن�ضي��ق 
للتكثي��ف  الأمني��ة  امل�ضال��ح  م��ع 
املح��ات  مراقب��ة  عملي��ات  م��ن 
والأ�ض��واق والف�ض��اءات التجارية، 

يف ظ��ل الرتف��اع املح�ضو���س يف 
ع��دد الإ�ضاب��ات بكورون��ا خ��ال 
م�ضاهم��ة  موؤك��دا  الأخ��رية،  امل��دة 
قطاعه الفعال��ة يف حمات التوعية 
الفاعل��ن وال�رشكاء  م��ع  بالتن�ضيق 
من فيدرالية التج��ار، غرفة التجارة 
الوطني��ة  اجلمعي��ة  و  وال�ضناع��ة، 
للتج��ار، حي��ث مت تطه��ري ال�ضوارع 
والأحي��اء وتوزي��ع مطوي��ات على 
املواطنن والتجار والناقلن تدعوهم 
اإىل توخ��ي احليطة واحل��ذر والتقيد 
ال�ض��ارم بتدابري الوقاية، ف�ضا عن 

توزي��ع الكمام��ات وم��واد التعقيم 
ببع���س املوؤ�ض�ض��ات ال�ضت�ضفائية. 
اأطلقت غرف��ة التجارة  من جهته��ا، 
وال�ضناعة “املرجان” حملة ت�ضامنية 
لقتن��اء  املتعامل��ن  كل  مب�ضارك��ة 
مكثفات واأجهزة الأوك�ضجن لدعم 
خمزون الولية من هذه املادة، حت�ضبا 
لأي طارئ، موازاة ودخول جمعيات 
خريية و رج��ال اأعم��ال و�ضناعين 
على اخلط جلمع التربعات املالية من 
 اأج��ل توفري الأوك�ضج��ن للم�ضالح 
ال�ضحية.                              نوري.ح

مليار� ور�شاتها تعرف تاأخر� و كلفتها تتجاوز 180 

 م�ســـاع ال�ستـالم موؤ�س�سـات تربويـــة خــالل الدخـــول املقبـــــل 
اأك��د مدي��ر التجهي��زات العمومية 
رزوق،  �ضلي��م  الط��ارف،  لولي��ة 
اأن تاأخ��ر و�ضول اعتم��ادات الدفع 
ت�ضب��ب يف تعطل و توق��ف بع�س 
امل�ضاري��ع الرتبوية اجل��اري اإجنازها 
حت�ضب��ا للدخول الجتماع��ي القادم 
بغر���س حت�ضن ظروف التمدر�س و 
الق�ضاء على نقاط ال�ضغط ببع�س 
املناطق خا�ضة يف الطور املتو�ضط.

وقال امل�ض��وؤول يف ت�رشيح للن�رش، 
باأن موؤ�ض�ضات الإجناز ت�ضابق الزمن 
لاإ�رشاع يف اإنهاء امل�ضاريع الرتبوية 
وا�ضتامها يف املوع��د املحدد، رغم 
ال�ضائق��ة املالي��ة الت��ي تعرفها يف 
التموي��ن مبواد البن��اء و�رشف اأجور 
العم��ال، م�ضريا اإىل م�ضاع تبذل من 
الولئية  قبل م�ضاحله وال�ضلط��ات 
ل��دى اجلهات املركزي��ة لتخ�ضي�س 
العتمادات املالية ودفع م�ضتحقات 
املقاولت العالقة حفاظا على وترية 

املتخذة  والإجراءات  موازاة  الإجناز، 
لتفعيل الور�ضات من خال املتابعة 
امليدانية لاأ�ضغال ومرافقة اأ�ضحاب 
موؤ�ض�ض��ات الإجن��از والتكفل بكل 
م�ضاكلهم الإدارية واملالية والتقنية، 
مع اإلزامهم باحرتام اجلودة والنوعية.

واأف��اد امل�ض��وؤول، باأن��ه ينتظ��ر مع 
الدخ��ول املدر�ض��ي اجلدي��د ا�ضتام 
جمموعة من الهياكل الرتبوية التي 
تتجاوز تكلفتها 180 مليار �ضنتيم، 
م��ا �ضي�ضم��ح بدعم البني��ة التحتية 
للقط��اع و تقري��ب املوؤ�ض�ض��ة م��ن 
املتمدر�ضن. و من بن هذه املن�ضاآت، 
الطارف  ببلديتي  ثانويتان جديدتان 
و ال�ضط، يف انتظ��ار ا�ضتام اأخرى 
مبنطق��ة ع�ضف��ور بحي��ث جتاوزت 
ن�ضبة الأ�ضغال بها حدود 30 باملائة.

وينتظ��ر ا�ضتام متو�ضط��ة ببلدية 
م��ن  مدر�ض��ي  ال�ضافي��ة وجمم��ع 
�ضن��ف »د« بعا�ضم��ة الولي��ة من 

اأ�ضل 3 جممعات جاري��ة الأ�ضغال 
بها يف الطارف و القالة، زيادة على 
مطعم��ن مدر�ضي��ن ب�ضع��ة 200 
وجب��ة ل��كل منهم��ا يف ابتدائيت��ي 
بن حداد عبد الل��ه و زعطوط نوار 
ببلدي��ة ع��ن الع�ض��ل، ف�ض��ا عن 
14 حج��رة تو�ضي��ع موزعة على 9 
اأق�ض��ام يف الط��ور املتو�ضط و 56 
يف البتدائ��ي، ناهيك ع��ن التكفل 
برتمي��م 7 متو�ضطات و 8 ثانويات 
ملعاجل��ة  الولي��ة  م�ضت��وى  عل��ى 
م�ض��اكل الكتامة واإع��ادة العتبار 
لهذه الهياكل، و ه��ي العملية التي 

خ�ض�س لها مبلغ 9 مايري �ضنتيم.
كم��ا تع��زز القطاع خ��ال الدخول 
مراف��ق  بع��دة  اجل��اري،  املدر�ض��ي 
التمدر�س  �ضمحت بتح�ضن ظروف 
والتخفي��ف م��ن ح��دة الكتظ��اظ 
والعجز امل�ضجل يف بع�س الأطوار، 
منه��ا ا�ضت��ام ثانويت��ن ببوثلج��ة 

4 متو�ضط��ات  و �ضي��دي قا�ض��ي، 
بالقال��ة، ال�ضوارخ، بح��رية الطيور 
و بوحج��ار، 5 جممع��ات مدر�ضية، 
قاع��ة للريا�ضة بثانوي��ة الب�ضبا�س، 
9 اأن�ضاف داخلية، و وحدة للك�ضف 
و املتابع��ة بثانوية ال�ضط، اإىل جانب 
ترميم عدد من املن�ضاآت الرتبوية يف 
الطوري��ن املتو�ض��ط و البتدائي و 
هي م�ضاريع جت��اوزت قيمتها 250 
مليار �ضنتيم. مدير الرتبية عز الدين 
جي��ايل اأك��د للن���رش، اأن ا�ضتام 
املراف��ق  الرتبوي��ة املذك��ورة يبقى 
مرهون��ا بت�رشي��ع وت��رية امل�ضاريع 
التي تعرف تاأخرا مقارنة مع الآجال 
املح��ددة له��ا، مرجح��ا اأن يقت���رش 
الأمر  على  جمم��ع مدر�ضي واحد، 
م��ع تاأجي��ل ا�ضت��ام باق��ي املرافق 
الأخرى اإىل املو�ضم الدرا�ضي القادم 
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فيما تلقى �أكـثـر من 42 �ألف �شخ�ص �لتلقيح بالطارف

 م�سالح ال�سحة توؤكد وفرة االأوك�سجني 
يف امل�ست�سفيات

�أكد مدير �ل�شحة و�ل�شكان لولية �لطارف ، عبد �لرحمان حاج بادة ، �أم�ص ، للن�شر  توفر �لأك�شجين في جميع �لم�شالح 
�ل�شت�شفائية م�شير� �إلى �أن �لو�شعية متحكم فيها د�عيا �لمو�طنين و�لمر�شى �إلى �لطمئان �أمام �لتد�بير �لمتخذة في هذ� 

�لجانب، م�شير� �إلى  �أن �لولية تتمون يوميًا من ولية جيجل بمادة �لأك�شيجين و�ن �لمخزون �لحالي يكفي لعدة �أيام ، ذلك �أن 
�لكمية �لمتوفرة د�ئما �أكثر من 6500 لتر يتم توزيعها ح�شب حاجة �لموؤ�ش�شات �ل�شت�شفائية بالولية.

الوفي��ات  اأن  امل�ض��وؤول،  وذك��ر 
الأخ��رية امل�ضجل��ة كان��ت ب�ضب��ب 
كورون��ا  فريو���س  م�ضاعف��ات 
ولي�ضت ب�ضب��ب انعدام الأك�ضجن 
الذي تبق��ى الكمي��ة الكبرية منه 
متوف��رة مب�ضت�ضف��ى الأم��ري عب��د 
القادر بالب�ضبا���س ، حيث مت  خال 
72�ضاع��ة املا�ضي��ة تزويد كل من 
م�ضت�ضفي��ات القال��ة ، الط��ارف ، 
بوحج��ار و الب�ضبا���س مب��ا يكف��ي 
تزوي��د  عل��ى   زي��ادة  حاجياته��ا، 
الأوك�ضج��ن  ق��ارورات  وتعبئ��ة 
ال�ضحي��ة  املوؤ�ض�ض��ات  ب��كل 
العمومي��ة اجلوارية وال�ضت�ضفائية 
بالولية من ط��رف  موؤ�ض�ضة ليند 
غاز، مردف��ا يف �ضياق مت�ضل باأنه 
ورغ��م التذب��ذب ال��ذي �ضهدت��ه 
يف  ال�ضحي��ة  امل�ضال��ح  بع���س 
الت��زود مب��ادة الأك�ضج��ن لكن مل 
يكن هن��اك اأي انقط��اع بالتموين 
بف�ض��ل  احليوي��ة   امل��ادة  به��ذه 
التداب��ري املتخذة ،  كم��ا اأن اللجنة 
الولئية املكلف��ة مبتابعة الو�ضعية 
الوبائي��ة تتابع عن كث��ب وت�ضهر 
على مدى توفري م��ادة الأك�ضجن 

مبختل��ف امل�ضال��ح ال�ضت�ضفائي��ة، 
ل�ضم��ان  العاج��ل  التدخ��ل   م��ع 
توفري حاجيات الولية متى تطلب 
ال�رشورة ذل��ك، اإىل جانب الإبقاء 
على خم��زون احتياطي حت�ضبا لأي 
ط��ارئ ، عاوة على اإلزام م�ضريي 
امل�ضت�ضفيات الأربعة على م�ضتوى 
الولي��ة اإبرام اتفاقيات مع وحدات 
اإنت��اج الأك�ضجن لدع��م حاجياتها 
وب�ضف��ة  املطلوب��ة  بالكمي��ات 
منتظمة،وك��ذا اإيفاد جل��ان تفتي�س 

للوق��وف عل��ى ظ��روف التكف��ل 
توفر  بالفريو�س، ومدى  بامل�ضابن 
كل  تتخ��ذ  اأن  عل��ى  الأك�ضج��ن 
الإجراءات الإدارية حيال املق�رشين 
ذات  واأ�ض��اف  واملتقاع�ض��ن. 
امل�ض��در،  اأن��ه مت  تخ�ضي�س 150 
�رشيرا  ملر�ضى كوفيد19مو�ضولة 
بالأك�ضج��ن  و 23 �رشي��ر اإنعا�س 
م��ع رفعه��ا يف حال��ة زي��ادة عدد 
بالوب��اء، مثمن��ا م��ن  الإ�ضاب��ات 
جه��ة اأخ��رى  الهب��ة الت�ضامني��ة 

للجمعي��ات واملح�ضن��ن يف توفري 
ل�ضال��ح  الأك�ضج��ن  مكثف��ات 
امل�ضال��ح ال�ضحية عل��ى م�ضتوى 
الولية ل�ضم��ان الحتياجات على 
م��دار ال�ضاعة تفادي��ا لأي متاعب 

للمر�ضى. ،
اإىل  املواطن��ن  امل�ض��وؤول   ودع��ا 
ع��دم الن�ضي��اق وراء ال�ضاع��ات 
عل��ى من�ضات التوا�ض��ل لتهويل 
الو�ضع. واأ�ضار املتحدث من جانب 
اآخ��ر  اإىل جتني��د كل الإمكاني��ات 
املادي��ة والب�رشي��ة لإجن��اح احلملة 
كل  بت�ضخ��ري  للتلقي��ح  الوطني��ة 
العمومي��ة  واملراف��ق  الهي��اكل 
وامل�ضاج��د والف�ض��اءات العمومية  
ل�ضتهداف اأكرب قدر من املواطنن، 
حي��ث مت  تلقيح اأزيد م��ن 42 األف 
�ضخ���س. واأفاد امل�ض��وؤول، بو�ضع 
خمطط لإ���رشاك الأطباء اخلوا�س 
التلقي��ح  حمل��ة  يف  وال�ضيادل��ة 
وتخ�ضي���س  العملي��ة   لت�رشي��ع 
ف�ضاءات �ضحي��ة واإدارية كاإجراء 
اإح��رتازي للتكف��ل بامل�ضاب��ن يف 

حالة تزايد عدد احلالت. 
نوري.ح
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فيما مت �ل�ضتنجاد بعيادة خا�ضة لإنقاذ ر�ضع 

و�سول �سحنة جديدة من الأوك�سجني 
وال�ستفادة من 30 مكثفا بق�سنطينة

حول �لقائمون على م�ضت�ضفى ديدو�س مر�د بق�ضنطينة في �ل�ضاعات �لأولى من يوم �أم�س، ثمانية ر�ضع يعانون من �ضعوبات 
تنف�ضية ب�ضكل ��ضتعجالي �إلى عيادة خا�ضة في زو�غي، بعد �أن نفد �لأوك�ضجين من �لمرفق، في وقت ي�ضعى فيه منتخبون 
محليون وبرلمانيون من �أجل زيادة ح�ضة م�ضت�ضفيات �لولية من �لأوك�ضجين �لذي و�ضلت �ضحنة منه للولية م�ضاء �أم�س من 

م�ضنع بالرة بجيجل.

وذكر مدي��ر م�شت�شف��ى ديدو�ش 
م��راد، عب��د الك��رمي ب��ن مهيدي، 
يف ت�ري��ح للن���ر، اأن الطاق��م 
الطبي للعيادة اخلا�شة »مي�شالني« 
بزواغ��ي ق��د اأنق��ذ الر�ش��ع م��ن 
ل�شي��ارة  اأبواب��ه  بفت��ح  الكارث��ة 
الإ�شعاف التي حتملهم يف ال�شاعة 
الواحدة لي��ا وا�شتقبالهم، م�شريا 
اإىل اأن عملي��ة التحوي��ل ج��اءت 
على اإثر نفاد خمزون الأوك�شجني 
م��ن امل�شت�شف��ى، كم��ا اأو�شح اأن 
اأربع��ة من الر�شع ق��د حولوا من 
اب��ن بادي�ش  امل�شت�شف��ى اجلامعي 
ب�شب��ب  قب��ل  اإىل ديدو���ش م��ن 
م�شكل��ة الأوك�شج��ني. واأ�ش��اف 
نف���ش امل�ش��در اأن املرف��ق يعاين 
م��ن نق�ش كب��ري يف الأوك�شجني 
خال هذه الف��رة، حيث ي�شتهلك 
600 لر منه يومي��ا وي�شم حاليا 
كورون��ا  بفريو���ش  م�شاب��ا   27
منبه��ا  لا�شت�شف��اء،  خا�شع��ني 
اإىل اأن حالته��م جميع��ا تتطل��ب 

تزويدهم بالأوك�شجني مل�شاعدتهم 
على التنف�ش. 

�شب��اح  امل�شت�شف��ى  وا�شتف��اد 
اأم�ش، م��ن �شبعة اأجه��زة تكثيف 
ح�ش��ة  اإط��ار  يف  لاأوك�شج��ني 
ال�شح��ة على  وزعته��ا مديري��ة 
املوؤ�ش�ش��ات ال�شت�شفائي��ة مثلما 
اأك��د امل�ش��وؤول، بينم��ا اأو�شح اأن 
للمرفق �شارت  الطبي��ة  الطواقم 
الذين  بالفريو�ش  امل�شاب��ني  توجه 
ل يعانون م��ن �شعوبات تنف�شية 
وم�شاعفات خطرية اإىل موا�شلة 
وتعاط��ي  املن��ازل  يف  املك��وث 
الع��اج بع��د الإبق��اء عليه��م يف 
اإن  ق�ش��رية  لف��رة  امل�شت�شف��ى 

ا�شتدعى الأمر.
 واأ�شاف امل�ش��وؤول اأن امل�شت�شفى 
يدع��م امل�شاب��ني بالعتم��اد على 
مكثف��ات الأوك�شج��ني املتوف��رة 
لديه، ف�شا عن ت�شجيع املر�شى 
عل��ى جل��ب املكثف��ات يف ح��ال 
حيازتها من اأجل ت�شيري الو�شعية 

احلالي��ة، بينم��ا ذك��ر اأن م�شاحله 
اأوك�شجني  ترتقب و�شول �شاحنة 
يف الف��رة امل�شائية م��ن يوم اأم�ش 
من اأج��ل اإع��ادة تعبئ��ة املخزون، 
بع��د اأن زارت م�شت�شفيات اأخرى 

بالولية. 
وقد ذكر النائ��ب الربملاين الطاهر 
حم�ش��ن عرب �شفحت��ه يف من�شة 
التوا�ش��ل الجتماعي »في�شبوك« 
اأن �شاحن��ة حممل��ة بالأوك�شجني 
ق��د انطلق��ت م��ن وح��دة الإنتاج 
يف ب��ارة بولي��ة جيج��ل باجتاه 
ولي��ة ق�شنطينة من اأج��ل تزويد 
امل�شت�شفي��ات، فيم��ا ���رح لن��ا 
اأن ال�شاحن��ة ق��د و�شل��ت لتزويد 

امل�شت�شفيات اإل اأنها غري كافية.
واأ�ش��اف نف���ش امل�ش��در اأن جلنة 
امل�شت�شفي��ات  و�شعي��ة  متابع��ة 
امل�شكل��ة من ط��رف منتخبني، قد 
كلفت اأحد الربملانيني بالتوجه اإىل 
الوطني  ال�شعبي  املجل���ش  رئي�ش 
من اأج��ل تقدمي طلب ع��ن طريقه 

اإىل اللجنة الوطنية ملتابعة فريو�ش 
كورون��ا م��ن اأج��ل رف��ع ح�ش��ة 
الولي��ة م��ن الأوك�شجني مبا يلبي 
حاج��ة م�شت�شفياته��ا، التي تعمل 
على تدارك العجز باملكثفات عند 

نفاد املخزون.
مدي��ر ال�شح��ة بو�شلو���ش عب��د 
احلميد ق��ال يف ات�ش��ال بالن�ر، 
اإن �شحن��ة الأوك�شجني الآتية من 
م�شن��ع ب��ارة، قد وزع��ت على 
اب��ن بادي�ش  امل�شت�شف��ى اجلامعي 
ال�شت�شفائيت��ني  املوؤ�ش�شت��ني  و 
باخلروب و ديدو���ش مراد، فيما مت 
اأوك�شجني  30 مكث��ف  ا�شتقب��ال 
اأول اأم���ش من ال��وزارة الو�شية، 
وق��د ُوزعت ه��ي الأخ��رى على 
الهي��اكل ال�شحي��ة املعنية بعاج 
مر�شى كوفيد، ما ي�شاهم بح�شب 
ظ��روف  حت�ش��ني  يف  امل�ش��وؤول، 

التكفل بهم و �شّد العجز.
�سامي.ح/ ق.م

م�ضروع 4 �آلف �ضكن �جتماعي بعني عبيد

تعليمات بت�سريع الأ�سغال على م�ستوى �سبكات مياه ال�سرب
اأم�ش،  اأ�ش��دى وايل ق�شنطين��ة، 
تعليم��ات اإىل املقاولت امل�رفة 
على اأ�شغ��ال اإجناز �شبكات املياه 
ال�شاحلة لل���رب على م�شتوى 
موق��ع 4 اآلف �شك��ن اجتماعي 
ببلدي��ة ع��ني عبي��د، ب���رورة 

ت�ريع وترية العمل.
اأحم��د عب��د  اأج��رى �شا�ش��ي  و 
احلفيظ، زيارة تفقدية للم�روع  
ق�ش��د الوق��وف على م��ا تبقى 
من الأ�شغ��ال و الدفع بها، حيث 
و  اخلارجي��ة  بالتهيئ��ة  تتعل��ق 
�شبك��ة ال�رف ال�شح��ي التي 

ه��ي  قيد الإجن��از، ح�شب ما جاء 
لولية  الر�شمي��ة  ال�شفح��ة  يف 
ق�شنطين��ة على مواقع التوا�شل 

الجتماعي »في�شبوك«.  
بالإ���راع  امل�ش��وؤول  واأم��ر   
بالأ�شغال املتعلقة بالتزويد باملياه 
ال�شاحلة لل�رب، حيث �شتنطلق 
بالتن�شي��ق مع مديرية  التجارب 
امل��وارد املائية و �ركة »�شياكو«  
للوق��وف عل��ى الت�رب��ات من 
القنوات اإن وجدت و اإ�شاحها، 
لإتاح��ة املج��ال لأ�شغ��ال اإجن��از  

الطرق و املداخل.   

و �شبق ملدير التعمري و الهند�شة 
املعماري��ة و البن��اء، بق�شنطينة، 
حكيم غمري،  اأن �رح للن�ر، 
اأنه مل تتب��ق اإل اأ�شغ��ال ب�شيطة 
 4000 موق��ع  م�شت��وى  عل��ى 
�شك��ن اجتماع��ي ببلدي��ة ع��ني 

عبيد.
و من املنتظ��ر اأن يتم ن�ر قوائم 
املعنيني بال�شكن��ات الجتماعية 
الواقعة بعني عبيد، حيث �شيوزع 
جزء هام منها على �شكان املدينة 
القدمي��ة بق�شنطين��ة، فيم��ا يت��م 
توزيع جزء اآخر على م�شتفيدين 

من بلدية عني عبيد.           
م��ن جهة اأخرى، قام الوايل رفقة 
الوفد املرافق له بزيارة متو�شطة 
م��ن �شن��ف 7 باملدين��ة اجلديدة 
اخل��روب،  ببلدي��ة  ما�شيني�ش��ا 
التعم��ري  مديري��ة  ح�ش��ب  و 
بق�شنطين��ة، فقد انته��ت اأ�شغال 
الإجناز، و �شتدخل املوؤ�ش�شة حيز 
املدر�شي  الدخ��ول  اخلدمة خال 
ال��وايل  اأب��دى  حي��ث  املقب��ل، 
ح�شبها، اإعجابه بنوعية الأ�شغال 
و اأكد على ���رورة ا�شتحداث 

امل�شاحات اخل�راء.
حاتم / ب 

�ملقاطعة �لإد�رية علي منجلي

تزايد يف الإقبال على 
التلقيح �سد كورونا

ارتفع، يف الآونة الأخرية، الإقبال 
على اأخذ اللق��اح امل�شاد لفريو�ش 
كورونا من طرف �شكان املقاطعة 
الإداري��ة علي منجلي بق�شنطينة، 
وذل��ك ب�ش��كل كب��ري، م��ا جعل 
الفرق الطبية تلج��اأ للعمل بحجز 
موع��د للراغب��ني يف التطعيم، يف 
وقت خ�ش�ش��ت م�شالح ال�شحة 
بالتن�شي��ق مع املديري��ات الأخرى 

اأزيد من 10 نقاط لهذا الغر�ش.
ال�شحي��ة  املراك��ز  عرف��ت  و 
امل�شتغل��ة م��ن اأج��ل التلقي��ح يف 
علي منجلي، طواب��ري طويلة متتد 
لع���رات الأمت��ار، بع��د التوافد 
الكب��ري للمواطن��ني عليه��ا، على 
الدي��ن  ال�شب��اب ع��ز  دار  غ��رار 
اجلوارية  بالوحدة  الواقعة  جموبي 
لفر���ش  املنظم��ني  دف��ع  م��ا   ،6
طريق��ة تنظ��م التلقي��ح، و ذل��ك 
بحج��ز موع��د م�شبق��ا، حيث متت 
عملية تدوين اأ�شم��اء املعنيني مع 
حتدي��د يوم التطعي��م. كما عرفت 
العيادت��ان متعددتا اخلدمات اإقبال 
منقط��ع النظ��ري م��ن املواطن��ني 
الذين يتواجدون بهما يف �شاعات 

مبكرة.
احلماي��ة  م�شال��ح  خ�ش�ش��ت  و 
املدني��ة بالتن�شي��ق م��ع مديريتي 
ال�شح��ة و الربي��ة، موؤ�ش�شت��ني 
تربويتني من اأج��ل اإتاحة الفر�شة 
اأمام املواطن��ني للتطعيم، و عرفت 
العملي��ة التي انطلق��ت قبل اأزيد 
م��ن اأ�شب��وع اإقبال ارتف��ع مبرور 
الأي��ام، و ت�شكل��ت طواب��ري اأمام 

ثانوية بول�شفار بالوحدة اجلوارية 
20 و متو�شطة ثنيو اأحمد بالوحدة 

اجلوارية 18.
و اأم��ام ه��ذا الإقب��ال ا�شط��رت 
امل�شال��ح البلدي��ة بالتن�شي��ق مع 
مديرية الربي��ة، لفتح موؤ�ش�شتني 
للتلقي��ح، و يتعلق الأمر مبتو�شطة 
الوح��دة  يف  �شال��ح  ال�شب��اق 
اجلواري��ة 18 و جوين��ي الطاه��ر 
يف الوح��دة 20، بغر���ش تخفيف 
ال�شغط ع��ن بقية املراكز و اإتاحة 
الفر�شة لتطعي��م اأكرب قدر ممكن 

من الأ�شخا�ش.
وق��د فتح��ت امل�شح��ة اخلا�ش��ة 
»النخي��ل« اأبوابها اأم��ام املواطنني 
اأج��ل تلق��ي اللق��اح، فيم��ا  م��ن 
انطل��ق اأم���ش، تطعي��م املواطنني 
ال�شب��اب  دار  م�شت��وى  عل��ى 
املتعددة  والقاع��ة  �رقي خمت��ار 
الريا�ش��ات بالوح��دة اجلوارية 7، 
بع��د ت�شخري الهيكل��ني من طرف 
مديرية ال�شباب والريا�شة لولية 
ق�شنطين��ة، بالتن�شيق مع املديرية 
املنتدب��ة علي منجل��ي و باإ�راف 
لل�شحة  العمومية  املوؤ�ش�ش��ة  من 

اجلوارية اخلروب.
و عرف��ت العملي��ة اإقب��ال كب��ريا 
من طرف املواطن��ني القاطنني يف 
و  القريب��ة،  اجلواري��ة  الوح��دات 
خا�شة من الوحدتني 6 و 8، حيث 
عرف��ت مدرج��ات القاع��ة تواجد 
عدد معترب من املنتظرين لدورهم، 

و�شط ح�شور لفت لل�شباب. 
حاتم / ب 

يف مظاهر �ضّوهت �ملحيط

مـــواطـنــون يـرمـــون القـمـــــامـــة املنــزلـيــــة على الأر�ســـفـــة و الطــرقـــــــات
رفعت موؤ�ش�شات نظافة وبلديات 
ن��داء اإىل املواطن��ني حتثه��م في��ه 
عل��ى ���رورة اح��رام مواقي��ت 
و اأماك��ن التخل���ش م��ن القمامة 
املنزلي��ة، بعد تف�شي ظاهرة الرمي 
يف غ��ري النق��اط املخ�ش�شة لها، 
الطرق��ات  و  الأر�شف��ة  لتغ��رق 
و�شط القمامة، يف مناظر �شوهت 
ع��دة مناطق بالولي��ة على غرار 
املقاطعة الإداري��ة علي منجلي و 
مدينة ق�شنطين��ة و بلدية ديدو�ش 

مراد.
الوح��دات  بع���ش  اأ�شبح��ت  و 
و�ش��ط  يف  الواقع��ة  اجلواري��ة 
مدينة عل��ي منجلي، تغرق و�شط 
القمامة، بعد اأن تعمد �شكان رمي 
اأكيا�ش املهمات على الأر�شفة و 
على ح��واف الطرقات، على غرار 
ما هو م�شجل بالوحدة اجلوارية 5، 
وذلك رغم توفر حاويات حديدية.

بالوح��دة  قاطن��ون  يرم��ي  كم��ا 
اجلواري��ة 8 القمامة و�شط املجمع 
ال�شكن��ي الواق��ع مبح��اذاة امللعب 
»نيوي��ورك«، حيث  بحي  اجلواري 
وتكد�ش��ت.  الكمي��ات  ارتفع��ت 
وانت�رت اأكيا���ش النفايات اأي�شا 
يف الوحدة 6، و و�شلت اإىل و�شط 

الأر�شفة.
ال�شل��وكات  نف���ش  تك��ررت  و 
يف ح��ي �شي��دي م��ربوك مبدين��ة 

ق�شنطين��ة، اأي��ن يق��وم مواطنون 
بالتخل���ش م��ن النفاي��ات و�شط 
الأر�شفة و على حواف الطرقات، 
م��ع انت�ش��ار الروائ��ح الكريه��ة. 
كم��ا تنت���ر القمام��ة يف اأماكن 
مك�شوفة و قبال��ة حماور حيوية، 

مثلما ه��و م�شجل بح��ي كوحيل 
خل�ر قبالة حمط��ة احلافات، ما 

ي�شوه منظر املدينة.
العمومي��ة  املوؤ�ش�ش��ة  ون���رت 
العمومي��ة  وال�شح��ة  للنظاف��ة 
لولي��ة ق�شنطين��ة، �ش��ورا على 
�شفحتها مبوقع »فاي�شبوك«، تظهر 
و�شع احلاويات البا�شتيكية ذات 
�شع��ة 660 ل��را، عل��ى م�شتوى 
18 و  17 و  الوح��دات اجلواري��ة 
19 و 20  بعل��ي منجل��ي و ك��ذا 
بح��ي �شيدي م��ربوك، وق��د متت 
العملية على ف��رات خال الأيام 
املا�شي��ة و انتهت اأم���ش الثاثاء، 
على اأن مت�ش اأحياء تعرف نق�شا يف 
توف��ر احلاويات.ون�رت موؤ�ش�شة 
النظافة »بروبكو« �شورا لأكيا�ش 
املجمعات  و�ش��ط  مرمي��ة  قمامة 
ال�شكني��ة و بالطري��ق العمومي، 
ون��ددت به��ذه الت�رف��ات، كما 

مبوق��ع  �شفحته��ا  يف  ذك��رت 
التوا�ش��ل الجتماعي »في�شبوك« 
توف��ر  رغ��م  يح��دث  ذل��ك  اأن 
احلاوي��ات املخ�ش�شة بالقرب من 
نق��اط الرم��ي الع�شوائ��ي، حيث 
دعت املواطنني اإىل احرام مواقيت 
و اأماك��ن التخل�ش م��ن النفايات 
املنزلية حت��ى ي�شهلوا على اأعوان 
النظاف��ة مهامهم.كم��ا دعا رئي�ش 
بلدي��ة ديدو���ش م��راد، املواطنني 
اإىل ع��دم رمي النفاي��ات يف غري 
الأماك��ن املخ�ش�ش��ة له��ا، و جاء 
يف بي��ان للبلدي��ة، اأنه وج��ه نداء 
لكل �شكان املدينة اجلديدة بوحارة 
عب��د ال��رزاق مبوق��ع برنامج عدل 
2، بعدم التخل���ش الع�شوائي من 
ال��ردوم و خملفات البناء، و رميها 
يف املفرغة و احرام مواقيت مرور 
املواطن��ني  مطالب��ا  ال�شاحن��ات، 

بامل�شاهمة يف نظافة املحيط.
حاتم/ ب

11 lحمـلـيــات
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واقتطع يا�سسر حممد طاهر 
تريكي �صبيحة اأم�س، 

تاأ�صرية التاأهل اإىل 
م�صابقة  نهائي 
الثالثي  القفز 
ة  ر و لسسد
ب  لعسسا لأ ا
 ، ملبيسسة و لأ ا
بعسسد حلولسسه 

م�صسسا  خا
الرتتيسسب  يف 

النهائي.
مدينسسة  ابسسن  واحتسسل 

ق�صنطينسسة املركسسز الثالسسث يف 
املجموعسسة الثانيسسة، بعد حتقيقه 
اأمتسسار،   17.05 لقفسسزة بطسسول 
وراء الربتغايل بي�صاردو بيدرو 
اإيسسر  والرتكسسي  مسسرتا(   17.71(

نيكاتي )17.13 مرتا(.
وبات الرهان علسسى البطل تريكي 

ل�صنسسع املفاجسساأة يف حمفسسل طوكيو، 
واإهسسداء اجلزائسسر ميداليتهسسا الأوىل يف 
الإخفاقسسات  واأن  خا�صسسة  الأوملبيسساد، 
يف باقسسي الريا�صسسات متوا�صلة بداية 
باملالكمة، مسسرورا باجليسسدو و�صباقات 
األعاب القوى، و�صسسول اإىل امل�صارعة 
الرومانيسسة والإغريقيسسة، التي مل يكن 
اأبطالهسسا عند م�صتسسوى التطلعات حلد 

الآن.
ق�صنطينسسة كل  مدينسسة  ابسسن  وميتلسسك 
اإحسسدى  علسسى  للمناف�صسسة  املوؤهسسالت 
امليداليات، خا�صة اإذا ما جنح يف معادلة 
رقمسسه القيا�صي، املقدر بقفسسزة طولها 
17.33 مرتا، والتسسي تعد تا�صع نتيجة 
عاملية يف م�صابقة الوثب الثالثي، غري 
اأنها حتتل ال�صف الثاين يف الت�صفيات، 
التي اأجراها تريكي ومناف�صوه �صبيحة 
اأم�سسس، اأين كانت ال�صسسدارة للربتغايل 
كان  فيمسسا   ،)17.71  ( بقفسسزة  بيسسدرو 
املركسسز الثسساين مسسن ن�صيسسب الرتكي 
نيكاتي بقفزة )17.13 (، وهي اأقل من 
الرقم القيا�صي اجلزائري امل�صجل با�صم 

تريكي.
ويقسسام نهائسسي م�صابقة القفسسز الثالثي 
ال�صاعسسة  غسسدا اخلمي�سسس، بدايسسة مسسن 
اجلزائسسر،  بتوقيسست  �صباحسسا  الثالثسسة 
مب�صاركسسة �صاحب ثالسسث نتيجة عاملية، 

الأمريكسسي كالي ويسسل )18.14 مرتا( 
والبوركينابسسي زانغو هسسوغ فابري�س، 
العاملسسي  القيا�صسسي  الرقسسم  حامسسل 
لالخت�صا�س يف القاعة )18.07 اأمتار( 
و�صاحب الرقم القيا�صي الإفريقي، يف 

الهواء الطلق ب17.82 مرتا.
وحتسسدث تريكسسي يف ت�ريحسسات اإىل 
وكالسسة الأنبسساء الأملانيسسة، بخ�صو�سسس 
عبوره اإىل النهائسسي، موؤكدا باأنه تفاجاأ 
للم�صتسسوى العسسايل املقسسدم حلسسد الآن، 
م�صيفسسا يف هسسذا ال�صاأن:»املناف�صة يف 
الت�صفيسسات كانت �صعبسسة للغاية، ومل 
اأتوقع اأن تكون بهذه ال�را�صة، خا�صة 
اأن امل�صابقة حتتاج تقنيات عالية، ورغم 
عسسدم تاأقلمسسي حتسسى الآن مسسع توقيت 
طوكيو، حيث اأتيت اإىل هنا، قبل 5 اأيام 
فقط، ولكننسسي تاأهلت للنهائي واحلمد 
للسسه، واأ�صعسسى لتقدمي كل مسسا لدي يف 
ختام املناف�صة من اأجل ت�ريف بلدي«.

واأ�صسساف: »حققت رقسسم 17.05، وهو 
خام�سسس اأف�صسسل رقسسم يف الت�صفيات، 
وكل �صسسيء يظسسل ممكنسسا يف النهائي، 
وقدمت اإىل هنسسا لبذل كل ما بو�صعي، 
ولسسن اأدخر جهسسدا يف النهائسسي، وقمنا 
بالعديد مسسن الت�صحيات واملجهودات 

واإن �صاء الله القادم اأف�صل«.
اإىل ذلسسك، تبخر حلم اإميسسان خليف )60 
كلغ( يف الظفر باإحدى امليداليات، بعد 
اإق�صائها يف الدور ربسسع نهائي لدورة 
املالكمسسة حل�صسساب اأوملبيسساد طوكيسسو، 
عقسسب خ�صارتهسسا �صبيحة اأم�سسس، اأمام 
مناف�صتها الإيرلندية هارينغتون كيلي 

بنتيجة 0-5.
ومل تتمكن املالكمة ال�صابة )22 �صنة(، 
من ال�صمسسود اأمام قوة وخربة نظريتها 
الإيرلندية )31 �صنة(، بطلة العامل �صنة 
2018، لتكتفسسي بذلك باحتالل املركز 

اخلام�س يف الرتتيب العام.
وتعد اإميان خليف اآخر مالكمة جزائرية 
مدرجسسة يف الأوملبيسساد، بعسسد اإق�صسساء 
زميلتيهسسا بوعالم رمي�صسساء )51 كلغ( 
واإ�راق �صعيب )75 كلغ(، فيما توقف 
م�صوار املالكمني الذكور اخلم�صة، عبد 
احلفيسسظ بن �صبلسسة )91 كلسسغ(، يون�س 
منو�صي )75 كلسسغ(، �صعيب بولودينات 
)اأكرث من 91 كلغ(، حممد حومري )81 
كلغ( و حممسسد فلي�صسسي )52 كلغ( يف 

الدور ثمن النهائي.
هسسذا، واأدار احلسسظ ظهره للربسساع وليد 
الأثقسسال  رفسسع  ريا�صسسة  يف  بيسسداين 

بعسسد  كلسسغ(،   109 )وزن 
ا�صتبعسسد ب�صبسسب  اأن 
تعر�صه لفريو�س 
حيث  كورونا، 
حتفسسظ   ا
حسسب  �صا
ليسسة  ا مليد ا
الربونزيسسة 
بطولسسة  يف 
مل  لعسسا ا
 ، ة خسسري لأ ا
مسسن  بب�صي�سسس 
الأمل، قبسسل اأن يتاأكد 
اإق�صاوؤه من امل�صاركة ع�صية 

اأم�س.

الم�سارع �سيد عزارة 
متم�سك بالأمل 

حالف احلظ البطل �صيد عزارة ب�صري، 
الرومانية  امل�صارعسسة  اخت�صا�سسس  يف 
تاأكسسد  بعسسد  )87 كلسسغ(،  والإغريقيسسة 
م�صاركتسسه يف الأدوار ال�صتدراكيسسة، 
مسسن اأجسسل امليداليسسة الربونزيسسة، حيث 
�صيواجسسه مناف�صسسه ال�ربسسي زورابي 

داتونا�صفيلي �صبيحة اليوم.
وكان امل�صسسارع �صاحب )24 �صنة(، قد 
جتاوز يف السسدور ثمن النهائي مناف�صه 
ال�صينسسي بانغ فيي بنتيجة 11-1، قبل 
النهزام اأمام الأوكراين زهان بيلينيوك 
)1-1(، رغم اأنه فر�سسس �صيطرته على 
القانسسون  اأن  اإل  النسسزال،  اأطسسوار  كل 
العاملي لريا�صة امل�صارعة، ين�س على 
منح الفوز للم�صارع الذي ي�صجل اآخر 

نقطة.
الأدوار  يف  عسسزارة  �صيسسد  اإدراج  ومت 
ال�صتدراكيسسة، بعسسد تاأهسسل الأوكراين 
بيلينيوك للمنازلة النهائية، عقب فوزه 
على مناف�صسسه روي هان�صو من كوريا 

اجلنوبية بنتيجة 0-8.
من جهتسسه، اأق�صي مرابسسط عبد املالك 
الت�صفويسسة  الأدوار  يف  كلسسغ(   67(
اأمسسام  خ�صارتسسه  عقسسب  للم�صارعسسة، 
الكوري اجلنوبي ريسسو هان�صو بنتيجة 
8-0، وياأتسسي اإق�صسساء مرابط، لي�صاف 
لعبسسد الكرمي فرقسسات )60 كلسسغ( واآدم 

بوجملني )97 كلغ(.
وي�صهد برنامج اليسسوم، دخول خربا�س 
عبسسد احلق )57 كلغ( وفاحت بن فرج الله 
)86 كلغ(، غمار املناف�صة يف اخت�صا�س 
امل�صارعة احلرة، حيث �صيواجهان على 
التوايل البلغسساري فاجنيلوف جيورجي 
وال�صوي�ري ري�صموت  فالونتينسسوف 

�صتافان.
�سمير. ك

يف �نتظار رد م�س�ؤويل �حلمر�وة

جنل بلومي مطلوب يف ريال �سو�سيداد 
تلقى جنسسل الأ�صطورة خل�ر بلومي حممسسد الب�صري، عر�صا 
ر�صميسسا مسسن ريسسال �صو�صيسسداد الإ�صبسساين، يف انتظسسار رد 
م�صسسوؤويل مولودية وهران على املقرتح، خا�صة واأن الالعب 
يتواجسسد حمل اهتمسسام فرق اأوروبية اأخسسرى، على غرار نانت 

و�صانت اإيتيان الفرن�صيني.
وح�صسسب موقسسع »دي زاد فوت«، فسساإن النادي 

الإ�صبسساين قسسد تقسسدم بعر�سسس ر�صمسسي، 
يت�صمن احل�صول على جنل الأ�صطورة 

خل�سسر بلومي، ملدة عسسام واحد بنظام 
الإعسسارة، مع بنسسد يت�صمسسن ال�راء 

بنهاية عقد الإعارة.
واأو�صح م�صوؤولو ريال �صو�صيداد، 
خسسالل املقرتح املقسسدم لنظرائهم من 
احلمراوة، باأنهسسم �صي�ركون حممد 
الب�صسسري بلومي مع الفريسسق الثاين، 
السسذي ي�صسسارك يف دوري الدرجسسة 
الثانيسسة الإ�صبسساين، ويف حسسال جنح 
الالعسسب ال�صاب يف فر�سسس نف�صه، 

فاإن اإدارة النادي الإ�صباين �صتمنحه عقدا ملدة ثالث �صنوات، 
على اأن ينتقل للعب مسسع الفريق الأول النا�صط يف »الليغا«، 

وهو ما يعد اأمرا منطقيا لالعب يبلغ من العمر 19�صنة.
ويسسرى متابعسسون اأن حممسسد الب�صسسري بلومي، السسذي برز مع 
املنتخسسب الوطني لأقل من 20 �صنة، خسسالل دورة �صمال 
اإفريقيا بت�صجيله هدفا جميال يف مرمى »ن�صور 
قرطسساج«، قبسسل اأن ي�صتدعسسى للمنتخسسب 
ينتظره  املحليسسني،  الوطنسسي لالعبسسني 
م�صتقبسسل كروي زاهسسر، خا�صة واأنه 
يتمتع مبهارات فنيسسة كبرية، جعلت 
البع�سسس يطلق عليه و�صف ريا�س 

حمرز اجلديد.
وي�صارك حممد الب�صري بانتظام مع 
الفريسسق الأول ملولودية وهران منذ 
العودة مسسن دورة »لونسساف«، حيث 
خا�سسس عدة لقسساءات �صجل خاللها 
3 اأهداف، وقدم 3 متريرات حا�صمة.
�سمير. ك

قادري على خطى عطال وبن �سبعيني 

الدوري البلجيكي الوجهة املف�سلة ملواهب بارادو
البلجيكي  السسدوري  بات 

املف�صلسسة  الوجهسسة 
مدر�صسسة  خلريجسسي 

بسسارادو،  نسسادي 
لعديد املعطيات، 

كان  اأنه  اأبرزها 
�صببا يف تطور 

اأوىل  م�صتويات 
للفريق  املغادريسسن 

الحسسرتاف  �صسسوب 
اخلارجسسي، وو�صولهسسم 

يف  تن�صسسط  نسسوادي  اإىل 
اأوروبيسسة  بطسسولت 

قويسسة، ومسسن ثمة نيل 
الفر�صة مع املنتخب 

الأول،  الوطنسسي 
يف �صاكلسسة مسسا 
للثنائي  حسسدث 

املتاألسسق رامي بن 
ويو�صف  �صبعينسسي 

عطال.
م�صسسوؤويل  اأن  ويبسسدو 

نادي بارادو بقيادة رئي�س 
الفسساف ال�صابسسق خسسري الديسسن زط�صي، 
اأ�صبحسسوا مينحسسون الفسسرق البلجيكية 
الأف�صليسسة عنسسد التفاو�س بخ�صو�س 
مواهبهسسم، خا�صسسة واأن ذلسسك �صيعود 
بالفائدة علسسى اجلميع، بدايسسة مب�صريي 
الباك، الذين مل يجسسدوا اأي عراقيل يف 

اإمسسالء �روطهسسم، و�صول 
الالعسسب،  م�صلحسسة  اإىل 
الذي يف�صل عدم حرق 
املراحل بالنتقال اإىل 
اأملانيسسا،  اأو  فرن�صسسا 

اإىل  يعيسسده  قد  ما 
ال�صفسسر،  نقطسسة 
كمسسا حدث مسسع عديد 
العنا�سسر لعسسل اآخرهسسا 
مل  السسذي  عريبسسي،  كسسرمي 

يوفق يف جتربته مع نادي نيم.
وكان عبد القهسسار قادري اآخر الأ�صماء 
املنتقلة اإىل نادي بلجيكي، بعد اأن قرر 
الن�صمام اإىل نادي كورتري النا�صط 
يف دوري الدرجسسة الأوىل، اإذ ف�صلسسه 
علسسى بقيسسة العرو�سسس الأخسسرى، ويف 

مقدمتهسسا عر�سسس نادي بورتسسو، الذي 
اأراده علسسى �صكل اإعسسارة، وهو املقرتح 
الذي رف�صته بسسارادو والالعب نف�صه، 
خوفسسا من تكرار جتربسسة نعيجي، الذي 
غادر �صسسوب جيل في�صنتي الربتغايل، 

قبل اأن يعود للبطولة الوطنية.
اإن  موثوقسسة،  م�صسسادر  وقالسست 
اإدارة نسسادي بسسارادو اتفقسست مع 
نظريتهسسا من كورتسسري على 
و�صيم�صي  التفا�صيل،  كل 
�صاحب )21 �صنة( للفريق 
البلجيكسسي عقدا لثالث 
 500 مقابسسل  �صنسسوات، 
اأورو، مسسع ح�صسسول  األسسف 
بارادو على ن�صبة 50 %، من 
مبلسسغ انتقالسسه اإىل اأي فريق اآخر 

م�صتقبال.
ويعسسد لعب املنتخسسب املحلي، ثاين 

جزائسسري مسسن نسسادي بسسارادو يلعسسب 
لنسسادي كورتري، بعسسد اأن �صبقه 
لعب املنتخب الوطني يو�صف 
السسذي لعسسب هنسساك  عطسسال، 
وتاألق   2018/2017 مو�صم 
ب�صكل لفسست، لينتقل اإىل 
السسدوري الفرن�صسسي، بعد 
مو�صسسم واحسسد فقط مع 
كورتسسري، ممسسا يف�سسر 
ثقسسة الأخري يف لعب 

اأكادميية نادي بارادو.
وانتهسسى م�صووؤلو 
قبسسل  بسسارادو 
اأ�صابيسسع فقسسط، 
حتويسسل  مسسن 

اآخر  واعسسد  جنسسم 
السسدوري  اإىل 
 ، لبلجيكسسي ا
ويتعلسسق الأمسسر 
زرقسسان،  بسساآدم 

التحسسق  السسذي 
�صسسارل  بنسسادي 

لسسوروا، وقبلسسه حول 
اأي�صسسا  بسسارادو  نسسادي 

رامسسي  ال�صابسسق  جنمسسه 

بسسن �صبعينسسي، نحسسو نسسادي ليري�سسس 
البلجيكسسي، حيسسث لعب معسسه مو�صما 
واحدا، فقط قبل اأن ينتقل اإىل الدوري 
الفرن�صي، حيث لعب لناديي مونبوليي 
لبورو�صيسسا  ين�صسسم  اأن  قبسسل  وريسسن، 

مون�صنغالدباخ الأملاين.
ويعترب قادري، الذي يلعب يف من�صب 
و�صط امليسسدان، كواحد مسسن جنوم كرة 
القسسدم اجلزائرية الواعديسسن، بدليل اأنه 
نسسال اإعجسساب الناخب الوطنسسي جمال 
بلما�صي، بعسسد اأن عاينه رفقة منتخب 
املحليسسني يف وديسسة ليبرييسسا، حيث قدم 
م�صتسسوى كبريا جدا، رغسسم �صغر �صنه 
وقلة خربته على امل�صتسسوى العايل، مما 
يجعل متابعني يتوقعون اأن يزداد تاألق 
الالعب يف اأوروبا، ويف دوريات اأقوى 

من الدوري البلجيكي بكثري.
�سمير. ك

خ�فا من ت�سييع مكانته مع �خل�سر

قرار جديد لفرحات قبل احل�سم يف الوجهة امل�ستقبلية
تراجع لعب اخل�سسر زين الدين فرحسسات عن القرار 
الذي اتخذه �صابقسسا، واملتمثل يف عدم خو�س اأي لقاء 
ر�صمي مع نسسادي نيم يف دوري الدرجسسة الثانية، اإىل 

غاية اإيجاد فريق جديد مي�صي معه.
وتاأتسسي اخلطوة اجلديسسدة لفرحات، خوفا مسسن اإمكانية 
ت�صييسسع مكانته مع املنتخب الوطني، �صيما واأنه كان 
حا�را رفقة كتيبة بلما�صي يف اآخر ترب�س، وا�صتمع 
لتهديسسدات الأخسسري بخ�صو�سسس ا�صتبعسساد العنا�ر 

املفتقدة لأجواء املناف�صة.
ورف�سسس لعب احتسساد اجلزائسسر �صابقسسا، امل�صاركة يف 
اجلولسسة الأوىل من دوري الدرجة الثانية الفرن�صي مع 
ناديه نيم، قبل اأن يقسسرر لعب الدقائق اخلم�س الأخرية 
من لقاء ديجون يف اجلولة الثانية، والذي انتهى بفوز 

فريقه بهدفني لهدف.
ورغم م�صاركسسة فرحات يف لقسساءات الدرجة الثانية، 
اإل اأن ذلسسك ل يعنسسي بقسساءه مع نيم، واإكمسسال املو�صم 

املتبقي يف عقده، لأن قسسرار امل�صاركة جاء 
ب�صبب اقتناع الالعب ب�رورة اللعب 

لك�صب اللياقة التناف�صية املنا�صبة، 
قبسسل النتقال نحسسو فريق جديد، 
قبسسل غلسسق �صسسوق التحويالت 
نهايسسة ال�صهسسر اجلسساري، وهو 
العديسسد  رادار  موجسسود علسسى 
اأبرزها  من الأنديسسة الفرن�صية، 
�صانت اإيتيان واأوملبيك مر�صيليا 

و�صرتا�صبورغ وبري�صت.
الفرن�صيسسة  الن�صخسسة  يف  وجسساء 

ملوقع »بسسي اإن �صبسسورت«، اأن نادي 
بري�صسست النا�صسسط يف دوري الدرجسسة 

الأوىل الفرن�صسسي، هسسو اأكسسرث الراغبني ب�صم 
لعسسب املنتخب الوطني، اإذ تقسسدم بعر�س و�صل اإىل 
حسسدود 3.5 مليون اأورو، لإدارة نيم التي رف�صت هذا 

العر�سسس يف وقت �صابسسق، لكنها قد تقبله 
يف حال عدم و�صول عرو�س اأف�صل.

وممسسا ل �صك فيسسه هسسو اأن فرحات 
�صيقسسرتب اأكسسرث مسسن بري�صسست، 
يف حسسال رحيسسل جنسسم الأخسسري 
رومان فافر، �صاحب الأ�صول 
اإىل وجهسسة جديدة،  اجلزائريسسة 
اإذ يعسسد الأخسسري مطلوبسسا بقوة 
يف الدوري الأملسساين، و�صيوفر 
الكافيسسة  الأمسسوال  انتقالسسه 
مل�صوؤويل نسسادي بري�صت لتمويل 
�صفقسسة فرحسسات، السسذي ياأمسسل يف 
ال�صتمرار يف »الليسسغ 1« للبقاء �صمن  

ح�صابات بلما�صي.
�سمير. ك

�لفاف وهيئة مدو�ر تنهيان حالة �لرتقب

نهائي كاأ�س الرابطة ُير�سم الثالثاء املقبل
تلقت �أم�س، �لإتحادية �لجز�ئرية لكرة �لقدم، م��فقة �ل�سلطات �لعليا للبالد من �أجل برمجة نهائي كاأ�س �لر�بطة لهذ� �لم��سم ي�م 10 

�أوت �لجاري، وهي �لمقابلة �لتي �سيحت�سنها ملعب 5 ج�يلية �لأولمبي، وتجمع بين �سبيبة �لقبائل ونجم مقرة.

وك�صفسست الرابطسسة املحرتفسسة، يف بيان 
ر�صمسسي ن�رته عرب موقعهسسا الر�صمي 
عن قرار الربجمة ومكان اإجراء املباراة، 
لكنهسسا اأرجسساأت حتديسسد التوقيسست اإىل 
اإ�صعسسار اآخر، وهو نف�سسس الإجراء، الذي 
كان م�صمسسون برقية اأر�صلتهسسا الهيئة 
الو�صيسسة اإىل طريف النهائي، يف الوقت 
السسذي مل يتسسوان فيسسه رئي�سسس الرابطة 
عبسسد الكسسرمي مسسدوار عسسن الت�صسسال 
هاتفيسسا بالرئي�صني عسسز الدين بن نا�ر 
وال�ريسسف مسسالل، لإخطارهمسسا بهسسذا 
القسسرار، حتى يت�صنى لسسكل فريق اتخاذ 
التدابري الالزمسسة، للتح�صري جيدا لهذا 

املوعد.
حلالسسة  حسسدا  و�صسسع  القسسرار  هسسذا 
»ال�صو�صبان�سسس«، التسسي كانسست قائمسسة 
ب�صسساأن موعد اإجراء هسسذا النهائي، على 
اعتبسسار اأن املكتب الفيسسدرايل، كان قد 
اأدرج هسسذه املناف�صسسة �صمسسن املخطسسط 
اخلا�س بالتمثيل اجلزائري على ال�صعيد 
القسساري، لأن املتسسوج بكاأ�سسس الرابطسسة 
اإحدى  اأوتوماتيكيسسة،  ب�صسسورة  �صينال 
تاأ�صريتي امل�صاركسسة يف الن�صخة املقبلة 
من كاأ�سسس الإحتاد الإفريقي، بينما تبقى 
التذكسسرة الأخرى مسسن ن�صيب �صاحب 
ال�صف الثالث يف ترتيب بطولة الرابطة 

املحرتفة، لكسسن ال�صغط تزايد باقرتاب 
انق�صاء الآجال التسسي كانت الكاف، قد 
حددتها ل�صبط قائمسسة النوادي، املعنية 
بامل�صاركة يف مناف�صتي املو�صم القادم، 
الأمسسر الذي فتح بسساب التاأويالت على 
م�راعيسسه، لأن برجمسسة نهائسسي كاأ�س 
الرابطسسة يبقى مقرتنسسا باحل�صول على 
موافقة ال�صلطات العليا للبالد، والفاف 
كانت يف بادئ الأمر، قد اقرتحت اأواخر 
�صهر جسسوان الفسسارط كموعسسد لإقامة 
النهائي، ثم ا�صطرت اإىل تقدمي مقرتح 
اآخسسر، ميتسسد اإىل نهايسسة جويليسسة، قبل اأن 

يرتكز القسسرتاح الأخري علسسى اآخر يوم 
من الفرتة، التسسي كان الحتاد الإفريقي 
قسسد حددها لر�صال قائمسسة ممثلي الكرة 
اجلزائرية يف املناف�صات القارية اخلا�صة 

بالأندية.
مسسن هذا املنطلسسق، فاإن التذكسسرة الثانية 
للم�صاركسسة يف كاأ�س السسكاف، �صتكون 
من ن�صيسسب اإما �صبيبسسة القبائل اأو جنم 
مقرة، ممسسا يجعل الروؤية تت�صح ب�صورة 
السسذي  الرباعسسي،  بخ�صو�سسس  كبسسرية 
�صيحمل راية متثيل اجلزائر على ال�صعيد 
الإفريقي املو�صم القادم، يف ظل اعتماد 

املكتب الفيسسدرايل يف اجتماعه املنعقد 
يوم اخلمي�س الفارط، جملة من التدابري 
التي لها عالقسسة مبا�رة بهذه الق�صية، 
وذلسسك بالتخسساذ مسسن و�صعيسسة �صلسسم 
الرتتيسسب ليوم الثالثاء القسسادم، كمعيار 
اأ�صا�صي ل�صبسسط القائمة الر�صمية، من 
خسسالل اعتمسساد املعامسسل الرتجيحي بني 
الأنديسسة، يف حسسال عسسدم الت�صسساوي يف 
عسسدد املقابسسالت امللعوبسسة، والو�صعية 
احلالية، منحسست �صباب بلوزداد ب�صورة 
يف  امل�صاركسسة  تاأ�صسسرية  اأوتوماتيكيسسة 
دوري الأبطسسال، علسسى اأن يرافقسسه اإمسسا 
�صبيبسسة ال�صسساورة اأو وفسساق �صطيسسف، 
والأف�صليسسة علسسى السسورق ترجح كفة 
»ن�صور اجلنوب«، مبراعاة ح�صابات املادة 
80 مسسن القوانني العامة للفسساف، اإذا ما 
ت�صاوى الفريقسسان يف الر�صيد النقطي، 
وعليه فاإن الفريق الذي �صيخ�ر رهان 
امل�صاركة يف دوري الأبطال، �صي�صمن 
اآليا احل�صور يف كاأ�س الإحتاد الإفريقي، 
يف ظسسل ابتعسساد كل مسسن احتسساد اجلزائر 
ومولودية وهسسران عن دائرة احل�صابات، 
حتى بعد اإجراء اجلولسسة 35، و�صريافقه 
يف ذلك اإما �صبيبة القبائل اأو جنم مقرة، 
وهو الثنائي الذي �صيتناف�س على كاأ�س 
الرابطة.                         �س / فرطــا�س

ب�سبب "�لبطالة" 

رباعي »قدمي« خارج احل�سابات يف ترب�س 
اخل�سر املقبل

محرز  ريا�س  رفاق  مالقاة  �سي�سهد  و�لذي  �لمقبل،  �لترب�س  عن  �لعنا�سر  بع�س  ل�ستبعاد  بلما�سي،  جمال  �ل�طني  �لناخب  ي�ستعد 
لمنتخبي جيب�تي وب�ركينافا�س�، بر�سم �لج�لتين �لأولى و�لثانية من �لت�سفيات �لم�ؤهلة لم�نديال قطر.

ويتاأهب امل�صوؤول الأول على العار�صة 
ببع�سسس  لالإطاحسسة  للخ�سسر  الفنيسسة 
الأ�صماء، املتعودة على التواجد ب�صكل 
دائم يف مع�صكسسرات املنتخب الوطني، 
يف ظل تواجدهسسا دون فريق يف الفرتة 
املناف�صة،  احلاليسسة، وافتقادهسسا لأجسسواء 
بداية بعدلن قديسسورة، مرورا بتاهرت 
وعبد الالوي، و�صول اإىل احلار�س عز 

الدين دوخة.
وتخلسسى الغرافة القطسسري عن خدمات 
قديورة مسسع نهاية املو�صسسم، وهو نف�س 
المر الذي ينطبق على دوخة وتاهرات 
مسسع الوحسسدة وابهسسا ال�صعوديسسني على 
التسسوايل، يف حني ان عبسسد الالوي قرر 
الرحيسسل عن نادي �صيسسون ال�صوي�ري 

يف الأ�صابيع املا�صية.
ورغم اقسسرتاب موعد مباراتي جيبوتي 
العنا�سسر  اأن  اإل  وبوركينافا�صسسو، 
ال�صالفسسة الذكسسر، مل حتدد بعسسد وجهة 
جديدة لهسسا ت�صمن تواجدها مع اخل�ر 
يف الفرتة املقبلة، ممسسا �صيدفع بلما�صي 
دون �صسسك ل�صتبعادهسسا، خا�صسسة واأنه 
اأكد بعد ودية تون�سسس الأخرية، باأنه لن 
ي�صتدعي م�صتقبال اأزيد من 23 لعبا، 
كونه يسسود العمل مع جمموعة حمددة، 

حتى ي�صتطيع اإي�صال اأفكاره ب�صهولة 
لكل الأ�صماء احلا�رة.

ويتسسدرب قديورة وبقيسسة رفاقه الذين 
اأنهسسوا تعاقدهسسم مسسع فرقهسسم، مبعيسسة 

حم�رين بدنيني مسسن اأعلى م�صتوى، 
غسسري اأن ذلك لن يكسسون كافيا من اأجل 
نيل ثقسسة بلما�صسسي، على اعتبسسار اأنه 
يسسود العتماد على خدمسسات العنا�ر 

التسسي �صاركسست بانتظام مسسع فرقها يف 
املباريسسات الودية، وكسسذا الأ�صماء التي 

ت�صتعد لبدء املو�صم كاأ�صا�صية. 
ولن ي�صسسكل ا�صتبعاد تاهرت وقديورة 
وعبد السسالوي ودوخسسة اأي اأزمة داخل 
املنتخب الوطني، كون الغالبية عنا�ر 
احتياطيسسة، با�صتثنسساء قديسسورة، ولو ان 
الأخري بداأ يخرج مسسن ح�صابات الطاقم 
الفنسسي للخ�ر تدريجيا، ب�صبب تقدمه 
يف ال�صن، وبروز الواعد راميز زروقي 
السسذي ين�صط يف نف�سسس من�صبه خالل 

املباريات الخرية.
و�سسرع الناخب الوطنسسي منذ فرتة يف 
التح�صسسري ملع�صكر نهايسسة �صهر اأوت، 
يف ظسسل متابعتسسه الدقيقسسة مل�صتويات 
العنا�ر الوطنية مع فرقها، خالل فرتة 
الإعسسداد، اإذ �صيجسسد �صعوبة كبرية يف 
اختيار القائمة النهائية، حتى واإن كانت 
بع�سسس املعطيات يف غري �صالح بع�س 
الالعبسسني، على غسسرار الرباعسسي الذي 

يتواجد دون فريق حاليا.
�سمير. ك

رحو م�ساعدا لدوما يف تي بي 
مازميبي

هذ�  نهاية  �جلديدة  مهامه  رح�  �سليمان  �ل�سابق  �لدويل  يبا�سر  �أن  ينتظر 
�لأ�سب�ع، �سمن �لطاقم �لفني لنادي تي بي مازميبي، حيث �سد �لرحال �أم�س، 
يف  وذلك  دوما،  فر�نك  �لفرن�سي  �ملدرب  رفقة  �لدميقر�طية  �لك�نغ�  �س�ب  

نف�س �لرحلة �نطالقا من مطار �أوريل بباري�س.
وح�سب م�قع »ف�ت �أفريكا«، فاإن رح� �سيعمل كم�ساعد للتقني �لفرن�سي يف 
�جلهاز �لفني للعمالق تي بي مازميبي �لك�نغ�يل، يف �أول جتربة له باخلارج.
ومعل�م �أن �لرجلني �سبق لهما �لعمل جنبا �إىل جنب يف فريقي �سبيبة �لقبائل 

و�سباب بل�زد�د، ما يعك�س �لعالقة �لطبية �لتي تربطهما.
م ـ مداني

فار�س ي�سرح اأ�سباب التاأخر عن 
ترب�س روما

�أن تاأخر �ملد�فع حممد فار�س يف  ذكر م�قع  »ت�ت� مريكات�« �لإيطايل، 
�للتحاق ب�سف�ف فريقه لزي� روما، �ملت��جد يف مع�سكر حت�سريي 

د�خل  من  �ل�سخ�سية  وثائقه  ل�سرقة  تعر�سه  مرده  باأملانيا، 
�سيارته.

عملية  �أن  �مل�قع  ذ�ت  و�أكد 
��ستهدفت  �لتي  �ل�سط� 

�خل�سر،  لعب  وثائق 
طريق  يف  وه�  متت 

فرن�سا  من  �لع�دة 
فرتة  نهاية  عقب 
ق�ساها  �لتي  �لعطلة 
عائلته،  رفقة  هناك 
غيابه  يك�ن  �أن  نافيا 
باخليار�ت  عالقة  له 
ماوري�سي�  للمدرب  �لفنية 

�ساري.
�خل�سر  مد�فع  و�أن  علما، 

�إ�سد�ر  �أجل  من  �لعمل  ب�سدد 
قبل  فرن�سا،  من  جديدة  وثائق 

�لندماج مع �ملجم�عة.
م ـ مداني

برنامج خا�س 
لغولم

ف�زي  �لالعب  ع�دة  �أن  �لإيطايل  ناب�يل  نادي  �إد�رة  ت�ساعده �أكدت  �أن  �ساأنها  من  �نفر�د،  على  ول�  �لتدريبات  �إىل  �ملد�فع غ�لم  �أن  �لنادي،  م�قع  على  م��سحة  جاهزيته،  ��ستعادة  من على  متكينه  �أجل  من  خا�س،  لربنامج  �سيخ�سع  للخ�سر  �إىل حني تخل�سه من متاعبه.��سرتجاع لياقته بعد 5 �أ�سهر من �لغياب، ما قد ي�ؤجل ع�دته للمناف�سة �ل�سابق 
�إ�سابة  �إىل  تعّر�س  قد  غ�لم  من وكان   7 ي�م  �لركبة،  م�ست�ى  م��سمه مار�س �ملا�سي،  جعلته يلجاأ لإجر�ء على  �أنهت  جر�حية،  عملية 

�لبالغ قبل �لأو�ن. غ�لم  و�أن  ما علما،  �سنة،   30 �لعمر  بعقد من  مرتبطا  ز�ل 
ناب�يل  نادي  مع 

ميتد  �لإيطايل، 
ج��ن  لغاية 

.2022
م ـ مداني

بيداني يقصى قبل األوان 

حلم خليف يتبخر وتريكي 
إلنقاذ المشاركة الجزائرية

تعلق �لآمال على بطل �ل�ثب �لثالثي محمد يا�سر تريكي، لإنقاذ �لم�ساركة �لجز�ئرية في �أولمبياد ط�كي�، خا�سة بعد �أن �أخفقت 
�لمالكمة �إيمان خليف في �إهد�ء �لجز�ئر ميد�لية برونزية على �لأقل، �إثر خ�سارتها �أمام مناف�ستها �لإيرلندية.  

لعب وي�ست هام كري�س��ل ي�سرح

هدف بن رحمة الأخري يلخ�س اإمكانياته !
فريق  لعب  كري�س��ل  �آرون  �أثنى 
على  �لجنليزي،  ي�نايتد  هام  وي�ست 
�ملنتخب  مهاجم  �لفريق،  يف  زميله 
تاألقه  بعد  رحمة،  بن  �سعيد  �ل�طني 
مل�قع  ت�سريح  يف  م��سحا  برينتف�رد،  �أمام 
�لنادي بق�له:« �لهدف �لذي وقعه �سعيد كان 
�ليمنى  وبقدمه  جيد�  كان  ومت�قعه  ر�ئعا، 
�إمكانياته، لقد فعل  �سجل �لهدف �لذي يلخ�س 

ذلك يف �لكثري من �ملر�ت يف �لتدريبات«.
و�أ�ساف:« �أنا على يقني من �أن زميلي بن رحمة  
وبنف�س  �لأهد�ف  عديد  ت�سجيل  باإمكانه 
�لطريقة، ومتاأكد �أننا �سرنى �ملزيد من �سعيد 

هذ� �مل��سم يف �لدوري �لجنليزي«.
هي  تكن  مل  �لإ�سادة،  هذه  �أن  و�ل��قع   
عقب  رحمة،  بن  يتلقاها  �لتي  �لأوىل 
�ل�سابق  فريقه  �سباك  يف  هدفه 
مدربه  �متدحه  حيث  برينتف�رد،  
م�ؤكد�  م�ي�س،  ديفيد  �ل�سكتلندي 
�لطريق  على  ي�سري  لعبه  �أن 

�ل�سحيح.
م ـ مداني



هببل ت�ؤكببد خببر ان�سحابك من 
من�سببب املديببر الريا�سي للنادي 

الريا�سي الق�سنطيني؟
اأج��ل، لق��د التقي��ت بالعا�صمة يوم 
يف  م�صوؤول��ن  املا�ص��ي،  الإثن��ن 
ال�رشك��ة املالك��ة للن��ادي، وحتدثت 
اإليه��م بخ�صو���ص ان�صحاب��ي م��ن 
من�صب��ي كمدير ريا�ص��ي ل�صباب 
ق�صنطينة مع نهاية املو�صم الكروي، 
لإع��ان  ا�صط��ر  ق��د  اأنن��ي  ول��و 
مغادرت��ي للفريق قب��ل ذلك، كوين 
مل اأع��د ق��ادرا عل��ى املوا�صلة، يف 
ظ��ل الكثري م��ن الأم��ور امل�صجلة 
عل��ى م�صتوى بي��ت ال�صباب، على 
العموم، لق��د �رشحت للرئي�ص املدير 
مغادرت��ي،  اأ�صب��اب  حل��وة  الع��ام 
ولق��د ح��اول اإقناعي بالع��دول عن 
ق��راري، ولكنني اأقنعت��ه با�صتحالة 

ال�صتمرار لعديد الأ�صباب.
ملاذا اتخذت هذا القرار؟

لكي اأكون �رشيح��ا معكم، رغبتي 
الن��ادي  اأ�ص��وار  ع��ن  الرحي��ل  يف 
الريا�صي الق�صنطيني، لي�صت وليدة 
الي��وم، بل تع��ود اإىل �صه��ر مار�ص 
املا�صي، حينما اأعلنت عن ان�صحابي 
الر�صم��ي، ولكن بع��د تدخل ال�صيد 
الأن�ص��ار وجدت  وحت��ى  ال��وايل، 

يف  لا�صتم��رار  م�صط��را  نف�ص��ي 
من�صبي، ولكن م��ع فقدان الرغبة، 
التي كان��ت حتدوين عن��د قدومي، 
لقد حاول��ت طيلة الفرتة املا�صية اأن 
اأك��ون عند ق��در امل�صوؤولية، واحلمد 
لل��ه را���ص عم��ا قدمت��ه، اإذ حققت 
 25 44 نقط��ة يف  رفق��ة طاقم��ي 
لقاء، واأطحنا خ��ال هذه املواجهات 
بكل الف��رق التي حتتل املقدمة، ولو 
بع�ص التع��رات املفاجئة، لقتطعنا 

تاأ�ص��رية التاأه��ل اإىل م�صابقة قارية 
على الأقل.

الأ�سببباب  عببن  لنببا  تف�سببح  مل 
احلقيقية وراء قرارك القا�سي 

بالرحيل ؟
ل�ص��ت هنا لإثارة امل�ص��اكل يف بيت 
ال�صباب، وكما تركت مكاين نظيفا 
مل��ا كن��ت لعب��ا، �صاأترك��ه كذلك 
كم�صري، لقد انتهى "املكتوب" بيني 

وبن فري��ق القلب، واأمتن��ى اأن يجد 
امل�صوؤولون خليفتي يف اأقرب وقت، 
فكما تعلم��ون، تقل��د منا�صب من 
ه��ذا النوع، يتطل��ب �صخ�صا يتمتع 
مبوا�صفات خا�صة، وه��و ما اآمل اأن 

يتوفر يف بديلي.
تبدو را�ض عما قدمته...

عمل��ت بني��ة خال�ص��ة يف من�صبي 
كمدير ريا�ص��ي، ومل اأبخل ب�صيء، 
ولك��ن هن��اك عراقي��ل حال��ت دون 
جت�صيد امل�رشوع الذي قدمت لأجله، 
ولذلك ف�صلت الن�صحاب، لأن عامل 
كرة القدم ل يتطلب اإملامك به فقط، 
بل هن��اك اأمور اأخرى عليك اتباعها، 
على العم��وم النجاح يتطلب اختيار 
الرجل املنا�ص��ب وو�صعه يف املكان 
الوحيدة  ن�صيحتي  وه��ذه  املنا�صب، 
للماك قبل مغادرت��ي ملن�صبي يف 

الفريق ب�صكل ر�صمي.
مباذا تريد اأن تختم احل�ار ؟

اأ�صك��ر كل م��ن �صان��دين، واأطلب 
العتذار م��ن الأن�صار على قراري 
بالرحيل، واأوؤكد لهم باأنني من اليوم 
ف�صاعدا، ل�صت م�صوؤول عما يحدث 

اأو �صيحدث يف بيت ال�صباب.
حاوره: �سمير. ك

املدير الريا�سي ل�سباب ق�سنطينة يا�سني بزاز للن�سر

تركت مكاني نظيفا كالعب 
وسأتركه كذلك كمسري 

•�سرحت حلل�ة �أ�سباب �ن�سحابي ولن �أحتمل م�س�ؤولية ما �سيحدث 
اأكد يا�سين بزاز ان�سحابه الر�سمي من من�سبه كمدير ريا�سي للنادي الريا�سي الق�سنطيني، م�سيرا في ح�اره مع الن�سر، 

باأنه �سرح اأ�سباب مغادرته بالتف�سيل للرئي�ض المدير العام لل�سركة ال�طنية للأ�سغال في الآبار، على اأمل اأن يتفهم 
الأخير م�قفه، م�سيفا باأنه من الي�م ف�ساعدا، لن يك�ن م�س�ؤول عما �سيحدث في بيت الفريق الق�سنطيني.

الك�كي ا�ستعاد رباعي مهم

وفاق �سطيف يح�سر مل��جهة 
ب�سكرة ويتمنى هدية من ب�سار

انطلق��ت م�ص��اء اأم���ص، ت�صكيل��ة 
اجلدية،  التح�ص��ريات  الوف��اق يف 
مل��ا ينتظرها يف لق��اء اجلولة املقبلة 
اأم��ام ال�صي��ف احت��اد ب�صك��رة يف 
مي��دان الثام��ن ماي، وه��و املوعد 
الذي يعترب م�صرييا يف حتديد نوع 
�صي�صارك  الت��ي  القارية  املناف�ص��ة 
فيها "الن�رش الأ�ص��ود" يف الن�صخة 
القاري��ة املقبل��ة، �ص��واء م�صابق��ة 
كاأ�ص رابطة اأبطال اإفريقيا اأو كاأ�ص 

"الكاف".
ول��ن يك��ون هن��اك اأي خي��ار اأمام 
الوف��اق �صوى الف��وز يف لقاء هذا 
�صبيب��ة  تع��ر  وانتظ��ار  الإثن��ن، 
ال�ص��اورة عن��د ماقات��ه املت�صدر 
�صب��اب بل��وزداد مبيدان��ه 20 اأوت 
بب�ص��ار، لأن ذل��ك يعن��ي �صم��ان 
"الكحل��ة والبي�ص��اء"، امل�صارك��ة 
ر�صمي��ا يف املناف�ص��ة الأغلى وهي 

رابطة الأبطال.
يف  الفن��ي  الطاق��م  و�صيهت��م   
تدريب��ات ه��ذا الأ�صب��وع باجلانب 
النف�ص��ي للمجموع��ة، م��ن خال 
اإع��ادة ال��روح القتالي��ة لاعبي��ه، 
وحثهم على اأهمي��ة ا�صتعادة نغمة 
النت�ص��ارات يف اجل��ولت الأربع 
املتبقي��ة من نهاي��ة املو�صم اجلاري، 
خا�ص��ة واأن التناف���ص عل��ى لقب 
نظ��را  ممكن��ا،  ي��زال  ل  البطول��ة 
للمباري��ات ال�صعب��ة، التي تنتظر 
املت�ص��در �صب��اب بل��وزداد وحتى 

املاحق �صبيبة ال�صاورة.
نبي��ل الكوكي  وي�صتفي��د املدرب 
بداية م��ن لقاء ب�صك��رة من عودة 
اأبرز العنا�رش الأ�صا�صية الغائبة عن 
مواجه��ة جمعية ال�صل��ف ال�صابقة، 
يف �صورة املهاجم عمورة وو�صط 
امليدان قراوي والقائد جحنيط، بعد 
ا�صتنف��اذ الأول العقوب��ة يف ح��ن 
تعافى الثاين والثالث من الإ�صابة.

اأي�صا  املقبل��ة  املواجهة  و�صتع��رف 
عودة املهاج��م دغموم، بعد تو�صله 
موؤخ��را اإىل اتفاق م��ع املدير العام 
فه��د حلفاية، ح��ول طريقة ت�صوية 
الأج��ور العالق��ة، مع اأخ��ذ موافقة 
الاع��ب عل��ى البق��اء، دون تغيري 
الأج��واء نح��و وجه��ة خارجية يف 
املو�ص��م الق��ادم، وبالتايل ف��اإن هذا 
الاع��ب ال�ص��اب �صيك��ون حت��ت 
التون�ص��ي، عند  التقن��ي  ت���رشف 

�صبط الت�صكيلة الأ�صا�صية.
تنتظ��ر  الن��ادي  اإدارة  ت��زال  ل 
ال�صتف��ادة م��ن الإعان��ة 
الت��ي  املالي��ة 

خ�ص�صتها البلدية بقيمة 14 مليار 
�صنتي��م، حتى يت�صنى له��ا ت�صوية 
ج��زء من الدي��ون العالق��ة، خا�صة 
املتعلق��ة مب�صتحق��ات الاعبن يف 
جلنة املنازع��ات الوطني��ة اأو على 

م�صتوى "الفيفا".
وقال م�صدر من داخ��ل الفريق اإن 
حلفاي��ة اعتمد موؤخ��را على اأمواله 
اخلا�صة من اأجل ت�صوية م�صتحقات 
الاع��ب ال�ص��اب قندو�صي، وذلك 
خوف��ا م��ن �صياع��ه ر�صمي��ا، بعد 
تقدميه ل�صكوى �ص��د النادي على 
م�صت��وى الرابط��ة، ب�صب��ب التاأخر 
احلا�صل يف دف��ع اأجوره يف املوعد 
املح��دد، يف وق��ت يرغ��ب رئي���ص 
جمل���ص الإدارة عب��د احلكيم �رشار 
واملدي��ر الع��ام فه��د حلفاي��ة عقد 
اجتم��اع عمل م��ع املناج��ري العام 
ه�صام بوعود، بهدف �صبط القائمة 
النهائي��ة لاعب��ن امل�صتهدفن يف 
املو�ص��م الق��ادم، م��ادام اأن الوفاق 
�صي�صم اإىل �صفوفه ع�رشة لعبن 
ج��دد عل��ى الأق��ل، وين�صطون يف 
اخلط��وط الثاثة، ب�صب��ب الرحيل 
اجلماعي لأبرز العنا�رش الأ�صا�صية 
اإمكاني��ة  م��ع  عقوده��ا،  املنتهي��ة 
كبرية جدا لتحوي��ل املهاجم حممد 
الأم��ن عم��ورة وو�ص��ط املي��دان 
اأحم��د قندو�ص��ي للخ��ارج، مقابل 
ال�صتف��ادة مالي��ا به��دف ت�صوي��ة 

الديون العالقة اجتاه النادي.
وكان��ت م�صادر م��ن داخل الفريق 
ق��د حتدثت ع��ن وج��ود ات�صالت 
اأولية بن بوعود وعدد من الأ�صماء 
ثنائ��ي مولودية  امل�صتهدف��ة، مثل 
وه��ران بوطي�ص ومطراين وو�صط 
ب��ن  اأم��ن  تلم�ص��ان  وداد  مي��دان 
بولعي��د ومهاج��م ه��ال �صلغ��وم 

العيد يادادان.
ويبقى اأم��ل الإدارة اإمتام ال�صفقات 
يف اأق��رب وقت ممك��ن، خا�صة يف 
ظل ال���رشاع الكبري ب��ن خمتلف 
الأندية، للف��وز باأح�صن ال�صفقات 

يف املو�صم اجلديد.

دباري ر�بع �لمغادرين
يتج��ه الظه��ري الأمين دب��اري نحو 
�صب��اب  �صف��وف  يف  التوقي��ع 
بل��وزداد، بع��د املعلوم��ات القوية 
الت��ي حتدث��ت ع��ن اإتف��اق نهائي 
ب��ن الاع��ب واإدارة "ال�صياربي"، 
يف انتظ��ار الإعان ع��ن ال�صفقة، 
مبا���رشة بع��د اإ�ص��دال ال�صتار عن 

نهاية املو�صم اجلاري.
وبهذا يكون دباري هو رابع لعب، 
الن��ادي  تعاق��ده يف  ينته��ي  مم��ن 
دون  الأج��واء،  تغي��ري  ويف�ص��ل 
املوافق��ة على جتديد عق��ده ملو�صم 
اإ�صايف، بعد كل من املهاجم ح�صام 
الدين غ�صة املحرتف يف البطولة 
الرتكية، الظهري الأي�رش العوايف 
�صف��وف  اإىل  حديث��ا  املن�ص��م 
التون�ص��ي،  ال�صاحل��ي  النج��م 
�صعي��دي،  املهاج��م  واأخ��ريا 
الدرج��ة  اأي�ص��ا يف  املح��رتف 
الأوىل من البطولة ال�صعودية.

�أحمد خليل

الأربعاء  4  اأوت 2021 م 
رياضة14 25   ذو احلجة  1442 هب l

زعلين يطلب الت�سريح  

�لالعــبــ�ن يعــدلــ�ن عن �لإ�سـر�ب
فاج��اأ املدافع ن���رش الدين زعاين 
م�صريي �صب��اب ق�صنطينة، عندما 
وثائ��ق  عل��ى  احل�ص��ول  طل��ب 
ت�رشيحه، يف ظل رغبته يف تغيري 

الأجواء بداية من املو�صم املقبل.
وتقدم زعاين، الغائب عن الفريق 
اأ�صابي��ع، ب�صب��ب الإ�صاب��ة  من��ذ 
بطلب كتابي للمدير العام قا�صمي 
�صبيح��ة اأم���ص، يتمث��ل يف ف�صخ 
عق��ده بالرتا�ص��ي، رغب��ة منه يف 
خو���ص جترب��ة احرتافي��ة خ��ارج 
اجلزائر، وهو ما قد يدفع امل�صوؤولن 
للموافقة، خا�صة واأنهم ياأملون يف 
التخل�ص م��ن كل الأ�صم��اء التي 

تتقا�صى اأجورا كبرية.
وكان يطو قد غادر الفريق ب�صكل 
مفاج��ئ قب��ل اأي��ام، ليلتح��ق ب��ه 
زع��اين، يف انتظ��ار الف�صل يف 
م�صتقبل بقي��ة الركائز، على غرار 

القائ��د �صيد عل��ي العمري، 
الآخر  ه��و  املر�صح 

للرحي��ل يف اأي حلظ��ة، �صاأن��ه يف 
ذلك �صاأن كوادر اأخرى.

اإىل ذل��ك، يفكر املدي��ر الريا�صي 
يا�ص��ن ب��زاز، با�صتعج��ال ق��راره 
الن��ادي  اأ�ص��وار  ع��ن  بالرحي��ل 
الق�صنطيني، وقد تكون  الريا�صي 
بالن�صبة  الأخ��رية  الن�رشية  مباراة 
له على راأ���ص ال�صباب، وهو الذي 
اتفق اأم�ص الأول مع الرئي�ص املدير 
الع��ام ل�رشك��ة الآبار حل��وة، على 
املغادرة مع نهاي��ة املو�صم، غري اأن 
عدم ر�صاه ببع�ص الأمور احلا�صلة 
يف بيت ال�صباب، قد يدفعه لإعان 
ق��راره الر�صم��ي، بالأن�صحاب يف 

الأيام القليلة املقبلة.
ولن يبحث املدي��ر العام عن خليفة 
حي��ث  احل��ايل،  الوق��ت  ب��زاز يف 

الأمر  �صيوؤج��ل 

اإىل ما بعد نهاية البطولة، ولو 
اأن �صوق النتقالت ال�صيفية، 
قد ي�صطر قا�صمي، ل�صتعجال 
تعين بديل ابن مدينة القرارم، 
خا�ص��ة واأن الفري��ق مطال��ب 
امل�صت��وى،  يف  بتعاق��دات 
لتعوي���ص غياب عديد الركائز 
يف �صاكل��ة الثنائ��ي زع��اين 

ويطو.
على �صعيد اآخر، تراجع لعبو 
ال�صباب ع��ن قرارهم القا�صي 
بع��د  اإ���رشاب،  بالدخ��ول يف 
اأن وعده��م املدي��ر العام ب�صب 
املن��ح العالقة، يف اأقرب فر�صة 

ممكنة.
�سمير. ك

يف خط�ة 
ا�ستباقية تغلق باب املفاجاأة

 �لحتادية ت�ستعجل �لأندية
 يف طلب �إجازة "�لكاف"

ك�سف م�سدر جد م�ث�ق للن�سر، اأن التحادية الجزائرية لكرة القدم، طلبت من الأندية المر�سحة لت�سجيل 
ح�س�رها في المناف�سات الإفريقية، ا�ستكمال الإجراءات الإدارية المتعلقة باإجازة "الكاف"، في خط�ة ا�ستباقية، 
من �ساأنها اأن ت�سمح للفرق المعنية، ب�سمان تاأهيل اللعبين على ال�سعيد القاري في الآجال المحددة، مع اإيداع ملف 

تر�سيم الم�ساركة لدى الهيئة ال��سية، وه� الأمر الذي جعل اإدارة نجم مقرة ت�دع ر�سميا ملفها لدى الفاف، وقد 
اختارت ملعب 8 ماي ب�سطيف كمكان لإجراء مبارياتها "الدولية"، في حال النجاح في نيل �سرف الم�ساركة في كاأ�ض 

الإتحاد الإفريقي، لأول مرة في تاريخ النادي.
اإلى ذلك، قررت اإدارة النجم الدخ�ل في ترب�ض مغلق تح�سبا لم�عد النهائي، وذلك بالتنقل اإلى الجزائر العا�سمة 

ي�م غد الخمي�ض، على اأن يع�سكر اأ�سبال المدرب عزيز عبا�ض بفندق "الأولمبيك"  اإلى غاية الثلثاء القادم، م�عد 
اإجراء المباراة النهائية، و�سيتنقل الفريق بتعداد 25 لعبا.

�ص / ف

�إد�رة 
 ب�سكرة ممتع�سة 

من خط��ت لعبيها
ك�سفت م�سادر مطلعة للن�سر، اأن اإدارة اتحاد ب�سكرة ا�ستنكرت خط�ة لعبين قام�ا بت�جيه 

اإعذارات للإدارة مع التهديد باللج�ء للجنة المنازعات، للح�س�ل على م�ستحقاتهم المالية 
العالقة.

واعتبرت اإدارة "خ�سراء الزيبان" ح�سب تلك الم�سادر، الأمر بال�سابق لأوانه، في ظل التزامها 
بت�سديد الم�ستحقات المالية، عند انتعا�ض الخزينة، م�جهة دع�ة للعنا�سر التي عمدت اإلى الخط�ة 

المذك�رة لأجل �سرورة و�سع م�سلحة الفريق في المقام الأول، من خلل العمل على �سمان بقاء 
خ�سراء الزيبان في الرابطة المحترفة الأولى، ثم المطالبة بالمال مع مراعاة و�سع الإتحاد 

ال�سعب.
ع/ ب��سنة



بايزيد، ويف حو�ر مع �لن�رص، �أو�ضح 
باأن �لبد�ي��ة �ملتعرثة �إىل جانب هزمية 
�جلولة �لأخرية م��ن مرحلة �لذهاب، 
�أ�ضباب جمانب��ة �لظفر ببطولة  �أحد 
�ملجموعة �ل�رصقي��ة، كما عاد لعب 
جمعي��ة �خل��روب �ل�ضاب��ق يف ذ�ت 
�حلو�ر، �إىل ظروف �لتحاقه بالحتاد، 
"�ضي�ض��كاوة"  �أ���رصة  �أن  موؤك��د� 
�حت�ضنته، وكان��ت خري �ضند له يف 
ظرف��ه �ل�ضعب �لذي مر به، متعهد� 
مبنحها �لأولوية ب�ضاأن �ملو�ضم �ملقبل، 
�ل��ذي يري��ده �أن يكون ج���رص� لرد 

جميل �ملدينة و�لفريق و�لأن�ضار.
*ما تقييم��ك للم�شوار الذي اأداه 
احتاد خن�شلة املو�شم املن�شرم يف 

الرابطة الثانية؟
�أب�ض��ط ما ميكن قوله يف هذ� �ل�ضاأن، 
�أنن��ا جنحنا يف حتقي��ق �لهدف �لذي 
كان �لإد�رة قد �ضطرته، و�ملتمثل يف 
�ضمان �لبقاء بكل �أريحية، و�خلروج 
مبكر� من د�ئرة ح�ضابات �ل�ضقوط، 
لأن بطول��ة �ملو�ض��م �ملا�ضي كانت 
��ضتثنائي��ة، بعد �عتماد منط مناف�ضة 
�لأندي��ة  وتق�ضي��م  ماأل��وف،  غ��ري 
عل��ى ثالثة �أف��و�ج رفع م��ن درجة 
�ل�ضغ��ط على �لالعب��ن و�لطو�قم 
�لفنية و�لإد�رية، بحكم �أن �ل�ضقوط 
كان م�ضري ثل��ث تركيبة كل فوج، 
ولي���س من �ل�ضهل �ضمان �لبقاء يف 
�ملجموعة �ل�رصقية، يف وجود �لعديد 
من �لأندية �لتي لها خربة طويلة يف 
م�ضتوي��ات �أعلى، وبالتايل فاإننا كنا 
نر�ه��ن على �ضمان �لبق��اء، رغم �أن 
حقيق��ة �ملي��د�ن ك�ضفت �ضيئ��ا �آخر، 
تغ��ريت،  �ملناف�ض��ة  معطي��ات  لأن 
وفريقنا �أ�ضبح م��ن �أبرز �ملتناف�ضن 
على تاأ�ضرية �ل�ضعود، ولول بع�س 
�لظ��روف حلققن��ا �ملبتغ��ى، باعتالء 

من�ضة �لتتويج.
*نفه��م م��ن ه��ذا ال��كالم باأن��ك 
ورق��ة  ت�شيي��ع  عل��ى  تتح�ش��ر 

ال�شعود؟
�حلديث ع��ن �ل�ضع��ود كان قد ولد 
مع م��رور �جلولت، بف�ضل �ضل�ضلة 
�لنتائج �لإيجابية �لتي �ضجلناها، لأن 
�ملعطي��ات �لأولي��ة للبطولة، كانت 
ت�ض��ع �حت��اد خن�ضلة خ��ارج قائمة 
�لطاحم��ن للتناف���س عل��ى �للقب، 
كما �أن �نطالقتنا كانت جد متذبذبة، 
بدلي��ل �أننا �نتظرن��ا �إىل غاية �جلولة 
�ل�ضاد�ضة لتذوق ن�ض��وة �لنت�ضار، 

وذلك ل يعن��ي باأن م�ضتوى �لفريق 
كان متذبذبا، ب��ل �إننا �أدينا مباريات 
يف �مل�ضتوى، لكننا كنا بحاجة ما�ضة 
�إىل فوز يحررنا من �لناحية �ملعنوية، 
وهذ� ما تاأخر ن�ضبيا، �إل �أننا مع ذلك 
عدنا بقوة يف �ل�ضباق، و�لتفكري يف 
�ل�ضعود كان طموحا م�رصوعا، لأن 
�حت��اد خن�ضلة �أ�ضبح من �لفرق �لتي 
يح�ضب له��ا يف �لبطول��ة، وتعد�ده 
ي�ضم لعبن �أ�ضح��اب خربة، �لأمر 
�ل��ذي جعلنا كمجموع��ة، نعمد �إىل 
رف��ع عار�ض��ة �لطموح��ات عاليا، 
و�لدف��اع ع��ن حظوظن��ا يف خطف 
ورق��ة �للق��ب، م��اد�م �لتناف���س قد 
�حت��دم بن عدة �أندية، وفريقنا رفقة 
ه��الل �ضلغ��وم �لعيد جت��اوز عقبة 
�خل��ربة يف �لق�ضم �لثاين، لأن �مليد�ن 
ه��و �ملعي��ار �لوحيد للوق��وف على 
م��دى قوة كل فري��ق، وكالعبن ل 
بد �أن نتح�رص عل��ى ت�ضييع تاأ�ضرية 
�ل�ضع��ود، لأنه��ا كان��ت حلما قابال 
للتج�ضي��د، رغم �أنن��ا حققنا �لهدف 

�مل�ضطر من طرف �لإد�رة.
*وه��ل لن��ا اأن نع��رف الأ�شب��اب 

التي كانت وراء الف�شل؟
�حل���رصة عل��ى �ل�ضع��ود ل ميك��ن 
رف��ع  لأن  "ن��دم"،  �إىل  تتح��ول  �أن 
وف��ق معطي��ات  �لطموح��ات كان 

ميد�نية، و�ملر�هنة على �لتتويج بلقب 
�لبطولة، كان بعد �لتاأكد من قدرتنا 
كالعبن على رفع �لتحدي، و�ضنع 
"معج��زة"، خا�ض��ة يف ظ��ل توف��ر 
مقوم��ات �لنجاح، رغم �أننا كنا على 
در�ية م�ضبقة، باأن �نطالقتنا �ملتعرثة 
له��ا تاأثري كبري عل��ى م�ضو�رنا، لأن 
�لكتف��اء ب��� 4 نق��اط يف �جلولت 
�خلم���س �لأوىل، جعلنا نحتل �ملر�كز 
�لأخرية، �لأمر �لذي �ضعد من درجة 
�ملخ��اوف على م�ضتقب��ل �لفريق يف 
�لر�بط��ة �لثاني��ة، �إل �أن �لفوز �لأول 
يف �ملو�ض��م، �أعطانا �لكثري من �لثقة 
يف �لنف���س و�لمكانيات، وظهرت 
�حلقيق��ي،  مب�ضتو�ه��ا  �لت�ضكيل��ة 
�لإيجابية،  �لنتائ��ج  �ضل�ضلة  فتو�لت 
لكن مع طفو م�ضكل عوي�س على 
�ل�ضطح، يتمثل يف كرثة �لإ�ضابات 
لدى �لالعبن، وه��ذ� �لأمر مل يكن 
حكر� على �حتاد خن�ضلة فح�ضب، �إل 
�أن فريقنا كان من �أكرب �ملت�رصرين، 
بدلي��ل �أننا يف بع���س �للقاء�ت كنا 
حمروم��ن م��ن خدم��ات 8 عنا�رص 
ذل��ك  عو�ق��ب  لتك��ون  �أ�ضا�ضي��ة، 
ت�ضيي��ع 5 نق��اط د�خ��ل �لديار يف 
منع��رج حا�ضم، ب��ن نهاي��ة مرحلة 
�لذه��اب و�نطالق �لن�ض��ف �لثاين 
من �ملو�ضم، بعد �لنهز�م �أمام �لعلمة 
و�لتعادل مع �ضباب باتنة، ومع ذلك 

فق��د تد�ركنا �لو�ضع، فكان �لتعادل 
بخن�ضلة م��ع هالل �ضلغ��وم �لعيد، 
نقط��ة �لنهاي��ة مل�ضو�رن��ا يف رحلة 
�ل�ضع��ود، وم��ع ذلك فق��د و��ضلنا 
�ملو�ض��م ب��كل جدي��ة، و�أحرزن��ا 4 
�لتو�جد  ف��كان  متتالية،  �نت�ضار�ت 
يف �ل�ض��ف �لثال��ث �إجن��از� للفريق، 
رغم �أننا كالعبن نع��رف باأننا كنا 
قادرين على حتقيق �لأف�ضل، و�إهد�ء 

�أ�رصة �لحتاد �ضعود� تاريخيا.
م��ع  م�شتقبل��ك  ع��ن  *وم��اذا 

الفريق؟
�حلقيق��ة �أنني تلقي��ت عرو�ضا جادة 
من بع���س �أندية تن�ضط يف �لر�بطة 
�لثاني��ة، �إل �أنن��ي ف�ضل��ت �لريث، 
لأن قناعت��ي �ل�ضخ�ضية تنطلق من 
�ل�ضع��ي ل��رد �جلمي��ل لالأ�ضخا�س، 
�لذي��ن كان��و� قد وقف��و� �إىل جانبي 
يف �لظروف �ل�ضعب��ة، و�إد�رة �حتاد 
خن�ضل��ة كان��ت ق��د �ضمتن��ي �إىل 
�لفري��ق بعد �لأزم��ة �ل�ضحية �لتي 
عا�ضته��ا، و�أجربتن��ي عل��ى مغادرة 
جمعية �خلروب، وهذه  �حلادثة كانت 
نقط��ة �لإنط��الق لعالق��ة وطي��دة 
تربطني به��ذ� �لنادي، خا�ضة و�أنني 
لقيت كام��ل �لرحاب من كل �أ�رصة 
�لحت��اد، لأن �رص �لنج��اح كان �لثقة 
�لكب��رية �ملوج��ودة ب��ن �لالعب��ن 
و�للجن��ة �مل�ضرية، وع��دم �إدخار �أي 
جهد لتوف��ري عو�مل �لنج��اح، وفق 
بدلي��ل عدم  �ملتاح��ة،  �لمكاني��ات 
ت�ضجي��ل �أي م�ضكل ب��ن �لالعبن 
و�لإد�رة طيل��ة مو�ض��م كام��ل، مم��ا 
جعلنا نرك��ز على �لعم��ل �مليد�ين، 
و�ضخ�ضي��ا فق��د كن��ت حا�رص� يف 
�أغلب �ملباريات، و�ضجلت 7 �أهد�ف، 
غالبيتها كانت حا�ضمة، كما حت�ضلت 
على 3 �رصب��ات ج��ز�ء، وقدمت 8 
مترير�ت حا�ضم��ة، كما �أنني متا�ضيت 
مع �خليار�ت �ملتعددة للطاقم �لفني، 
ول��و �أنني مقتنع باأنن��ي كنت قادر� 
على �لظهور بوج��ه �أف�ضل، وعليه 
فاإنني �أعطي �لأولوية لحتاد خن�ضلة 
من �أج��ل �لتجديد ملو�ض��م �آخر، قبل 
�لتفكري يف تغيري �لأجو�ء، لأنني ل 
ميكن �أن �أنكر �جلميل، يف موقف كان 
مبثاب��ة منع��رج حا�ض��م يف م�ضريتي 
�لكروية، و�أملي �أن ننجح يف حتقيق 
�ل�ضعود من �لفري��ق �ملو�ضم �لقادم 

ليكون �أغلى هدية لالأن�ضار.
حــاوره: �صالح فرطــا�س

هداف احتاد خن�شلة �شفيان بايزيد للن�شر

حققنا هدف املوسم ولكن 
نتحسر على ضياع الصعود

•جميل �صي�صكاوة ل يرد �صوى بالبقاء والجتهاد لتحقيق الأف�صل
و�شف مهاجم اتحاد خن�شلة �شفيان بايزيد، م�شوار فريقه في بطولة الرابطة الثانية للمو�شم المن�شرم بالناجح، ولو 

اأنه اأكد باأن تحقيق ال�شعود على الرابطة المحترفة، كان م�شروعا قابال للتج�شيد.

تعوي�شا عن خطاأ مكتب زط�شي

مولودية العلمة تطالب الفاف 
مليارا ! بـ 20 

�إد�رة  �أم���س،  �ضبيح��ة  �أودع��ت 
�ل�رصك��ة �لريا�ضية �لتجارية، طلبا 
على م�ضتوى �لحتادية، بخ�ضو�س 
�حل�ض��ول على تعوي�ض��ات مالية، 
تف��وق ح�ض��ب م��ا ج��اء يف وثيقة 

�لطلب 20 مليار�.
وكان فري��ق مولودي��ة �لعلمة، قد 
��ضتك��ى لهيئ��ة عمارة م��ن خطاأ 
�ملكت��ب �لفيدر�يل �ل�ضاب��ق بقيادة 
من��ح  �لرئي���س زط�ض��ي، عندم��ا 
�لأول  �لفري��ق  ت�ضي��ري  �رصعي��ة 
ل�ضال��ح �لن��ادي �له��اوي ولي���س 

�ل�رصكة �لتجارية.
وح�ضب جمل���س �لإد�رة، فاإن خطاأ 
�لفي��در�يل كل��ف خزينة  �ملكت��ب 
�لنادي مبالغ مالية معتربة، خا�ضة 
و�أن �ل�رصك��ة �لتجاري��ة تعاق��دت 
مع �لالعب��ن و�ملدربن مع برجمة 
�لرب�ض��ات �ملغلقة، قب��ل �أن يقرر 
زط�ض��ي بج��رة قلم من��ح �رصعية 

�لت�ضيري ل�ضالح �لنادي �لهاوي.
�إىل  باللج��وء  �ل�رصك��ة  وه��ددت 
�ملحكمة �لريا�ضية، يف حال رف�س 

"�لف��اف" تقدمي تعوي�ض��ات مالية، 
خا�ض��ة و�أن �لكث��ري م��ن �لد�ئنن 
قد �أودع��و� �ضكاوى على م�ضتوى 
حمكم��ة �لعلمة �لبتد�ئي��ة، مثلما 
فع��ل يف �ل�ضاع��ات �ملا�ضية مالك 

فندق "�لريف".
�ض��دور  �ل�رصك��ة  �إد�رة  وتنتظ��ر 
�حلك��م �لنهائي م��ن جمل�س ق�ضاء 
�ل��ذي  �لطع��ن  ح��ول  �ضطي��ف، 
رفعت��ه �إد�رة �لن��ادي �لهاوي �ضد 
�حلك��م �ل�ضادر من حمكمة �لعلمة 
�لبتد�ئي��ة، و�لذي ين�س على منح 
�لأول،  �لفري��ق  ت�ضي��ري  �رصعي��ة 
ل�ضال��ح �ل�رصك��ة ولي���س �لنادي 

�لهاوي.
وح�ض��ب حمام��ي �ل�رصك��ة، ف��اإن 
�ل�ضب��ب ور�ء تاأخر �ض��دور �حلكم 
هو فرة �لعطلة، م�ضري� �أن باإمكان 
�ل���رصوع يف  �لتجاري��ة  �ل�رصك��ة 
�لعم��ل ب�ضورة طبيعي��ة، ماد�م �أن 
�حلك��م �ل�ضادر من قب��ل �ملحكمة 

�لإبتد�ئية يف �ضاحلها.
اأحمد خليل

الأربعاء  4  اأوت 2021 م 
رياضة15 25   ذو احلجة  1442 ه� l

�صباب باتنة يخطط ملبا�صرة 
التح�صريات يوم 25 اأوت

ح��ددت �إد�رة �ضب��اب باتنة تاريخ 
25 �أوت �جل��اري، موعد� لل�رصوع 
�جلديد  للمو�ضم  �لتح�ض��ري�ت  يف 
مبلع��ب �ضفوح��ي، وف��ق برنام��ج 
م��ع  بالتن�ضي��ق  �ضبط��ه  �ضيت��م 
�لطاقم �لفني، �ضعي��ا منها لتفادي 
�أخطاء �ملا�ض��ي، و�ضمان �جلاهزية 
�ملطلوب��ة، يف ظل �لآم��ال �ملعلقة 
عل��ى �لن�ضخة �لقادم��ة من بطولة 
�له��و�ة، لطي �ضفح��ة �لإخفاقات 

و�ملر�هنة على ورقة �ل�ضعود.
وقبل ذلك، ت�ضعى �لإد�رة لرتيب 
�لبي��ت، و�لعم��ل عل��ى �حل�ضم يف 
�أبرزه��ا  �ملطروح��ة،  �لإ�ض��كالت 
بات��ت  �لت��ي  �لفني��ة،  �لعار�ض��ة 
ت�ضكل هاج�س �لرئي�س زغينة �أمام 
حتفظات �مل��درب ليامن بوغر�رة، 
للع��ودة و�ل�رصوط �لت��ي طرحها، 
ت�ضوي��ة  ���رصورة  مقدمته��ا  يف 
م�ضتحقات��ه �ملالي��ة �لعالق��ة قب��ل 
�لتفاو���س حول �ملو�ضم �جلديد، مع 
مر�جعة بع���س �جلو�نب يف �لعقد، 

�ضيما من �جلانب �ملايل.
ملع��ب  ق�ضي��ة  �إىل  وبالإ�ضاف��ة 
�ضفوح��ي، �مله��دد بالغل��ق ب�ضبب 
منه��ا  ي�ضك��و  �لت��ي  �لنقائ���س 
و�إمكاني��ة حتوي��ل لق��اء�ت فريقه 
نح��و ملع��ب �آخ��ر، يبق��ى �لتعد�د 
ي�ض��كل �أح��د �هتمام��ات رئي���س 
�ل��كاب، خا�ض��ة بع��د تهدي��د�ت 
�لركائ��ز باملغ��ادرة عل��ى خلفي��ة 
�لتباي��ن يف موق��ف �لإد�رة ح��ول 
���رصف م�ضتحقاتهم، وهو ما �أبدى 
ب�ضاأن��ه �لقائ��د عبد �ملال��ك بيطام، 
للن���رص:"  ت�رصي��ح  يف  بقول��ه 
�أعتق��د ب��اأن �لكاب ل ميل��ك خيار� 
�آخر عن �لحتف��اظ بركائزه �لذين 
�أثبت��و� جد�رتهم �ملو�ض��م �ملا�ضي. 
باأن��ه  �أرى  نظ��ري،  وجه��ة  م��ن 
ت�ضوي��ة و�ضعيتهم  �لإد�رة  عل��ى 
�ملالية �لتي تبق��ى �ل�ضبيل �لوحيد 
لتحفيزه��م على �لبق��اء، مع �لقيام 

بانتد�بات نوعية".
م ـ مداني

رفع احلجز عن حافلة النادي

خزار مقرتح لتدريب مولودية باتنة
ت�ضع��ى بع���س �جله��ات يف حميط 
جلن��ة  لت�ضكي��ل  باتن��ة،  مولودي��ة 
ت�ض��م ك��و�در �لفري��ق وم�ضريي��ن 
�ضابق��ن ولعب��ن قد�م��ى، توكل 
لها مهمة م�ضاع��دة �لإد�رة �جلديدة 
بقي��ادة زعط��وط دون �لتدخ��ل يف 
�ضالحياته��ا وه��ذ� حل��ل �مل�ض��اكل 
�ملطروح��ة، يف مقدمته��ا �إ�ضكالي��ة 
تق��ارب  و�لت��ي  �لعالق��ة  �لدي��ون 
�لت�ض��ال  م��ن خ��الل  6 مالي��ري، 
�إيج��اد �ضيغة  بالد�ئن��ن، وحماولة 
تفاهم معهم ح��ول طريقة �لت�ضديد، 

لرفع �حلج��ز عل��ى �لر�ضيد ومتكن 
�لإد�رة من ��ضتغالل مبلغ 3 ماليري 

ظل جممد�.
ويف �ضياق مت�ض��ل، جنحت �لإد�رة 
�أم���س، يف ت�ضدي��د دي��ون �لالعب 
�ل�ضابق عل��ي عي��ادي، وباملرة رفع 
�لتجمي��د عل��ى حافل��ة �لفريق بعد 
�أن كان��ت يف طريقها للبي��ع باملز�د 
�لعلن��ي، وه��و ما مكن �لن��ادي من 
�حلفاظ على �أحد ممتلكاته، يف �نتظار 
مو��ضلة �ملجه��ود�ت للتخل�س من 
عامل "�ملديونية"، ورفع �لقيود على 

�حل�ضاب �لبنكي.
يحدث هذ�، يف �لوقت �لذي �رصعت 
هيئة �لت�ضي��ري مبعي��ة �لالعب لزهر 
ح��اج عي�ض��ى، يف رب��ط �لت�ضال 
وف��ق  �مل�ضتهدف��ن  بالالعب��ن 
�حتياج��ات �لفريق، حت�ضبا لنتد�بهم 
يف فرة �لنتقالت �ل�ضيفية، حيث 
��ضرطو� جميع��ا ت�ضبيقا ماليا، فيما 
مل تعار���س ركائز �ملو�ضم �ملنق�ضي 
م�ضو�ره��م،  مو��ضل��ة  �إمكاني��ة 
مقاب��ل �رصط وحي��د وه��و ت�ضديد 

م�ضتحقاتهم �لعالقة.

كم��ا مت �ق��ر�ح ��ضم �مل��درب خز�ر، 
�ملعروف ب�رص�مته يف �لعمل، ق�ضد 
�إ�ضن��اد له مهمة تدري��ب �لت�ضكيلة 

�ملو�ضم �ملقبل.                م ـ مداني 
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اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�شعبية 
مكتب الأ�شتاذ: ميهوب يا�شني 

 حم�شر ق�شائي بدائرة اخت�شا�ص حمكمة اخلروب 
و جمل�ص ق�شاء ق�شنطينة 

�شارع ح�شني برادعي )طنجة( رقم 24 ـ اخلروب 
الهاتف ـ الفاك�ص: 031.96.86.24

 ن�ضر م�ضمون حم�ضر تكليف بالوفاء
)املواد: 612 و 613 و 412 من قانون الإجراءات املدنية و 

الإدارية(
نح��ن الأ�صتاذ: ميه��وب يا�صني، حم���ر ق�صائ��ي بدائ��رة اخت�صا�ص حمكمة 
اخل��روب و جمل�ص ق�ص��اء ق�صنطين��ة، و ترخي�صا من رئي���ص حمكمة اخلروب 
مبقت�صى الأمر ال�صادر بتاريخ: 2021/07/22، حتت رقم: 2021/1732. فهر�ص 

رقم: 21/1732.
 وبن��اء على طلب ال�صيد/ �صعبي فاروق. ال�صاكن ب�/ حي التجزئة البلدية الأوىل 

رقم 40 عني اأعبيد. 
وبناء عل��ى احلكم املمهور  بال�صيغ��ة التنفيذية ال�صادر ع��ن حمكمة اخلروب،  
ق�ص��م اجلنح، بتاري��خ 2020/12/17، جدول رق��م: 2020/04084، فهر�ص رقم: 
2020/04779. كلفن��ا ال�صيد/ ما�صي ال�صادق. العن��وان ب�/ حي 100 م�صكن 
ع 04 رق��م 422 عني اأعبي��د.  عن طريق ن�ر حم�ر تكليف بالوفاء يف اجلريدة 
الوطني��ة اليومية لأدائه املبلغ املقدر ب�/ثمان مائة و ثمانية وخم�صون األف وثمان 
مائ��ة وثمانون دينار جزائري )858.880.00 دج(.  يف خالل مهلة خم�صة ع�رة 
)15( يوم��ا ابتداء م��ن تاريخ التبليغ الر�صمي، ويف حال��ة المتناع �صينفذ �صده 

جربا.
اإثبات��ا لكل ذلك قمنا بن�ر م�صمون حم�ر تكليف بالوفاء يف اجلريدة الوطنية 

اليومية طبقا للقانون. 
الأ�صتاذ/ املح�ر الق�صائي
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اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�شعبية
جمل�ص ق�شاء عنابة

حمكمة احلجار
الف�شم �شوؤون الأ�شرة

رقم اجلدول 21/00264
رقم الفهر�ص 21/02796
تاريخ احلكم 21/07/01

بني/
بو�شامي نبيلة

وبني/
بو�شامي امال )مري�ص عقليا(

النيابة العامة

حكم باحلجر
حكمت املحكمة حال ف�صلها يف ق�صايا �صوؤون الأ�رة علنيا ح�صوريا ابتدائيا

يف ال�صكل قبول ا�صرتجاع الدعوى
يف املو�ص��وع افراغ احلك��م ال�صادر عن حمكمة احلال بتاري��خ 21-11-2019 فهر�ص 
3111 من��ه اعتم��اد خربة اخلبري مغربي حكي��م عطية املودعة باأمان��ة �صبط املحكمة 

بتاريخ 06-01-2021 رقم 06 ومنه:
احلج��ر على املرجع �صدها بو�صامي امال املولودة يف 21-03-1974 بعنابة لأبيه احمد 
و لأمه: بو�صامي مربوكة وتعيني املرجعة بو�صامي نبيلة مقدما عليها لرعايتها وت�صيري 

�صوؤونها اىل غاية زوال حجرها.
ام��ر �صابط احلالة املدنية املخت���ص ببلدية عنابة بالتاأ�صري مبنط��وق احلكم وب�صعي من  

النيابة على هام�ص عقد ميالد املحجور عليها.
الم��ر بن���ر هذا احلك��م لالعالم باإح��دى اجلرائد اليومي��ة والوطني��ة وتعليقه بلوحة 

اعالنات املحكمة على اأن يكون ذلك ب�صعي من املرجعة.
حتميل املرجعة امل�صاريف الق�صائية.

هك��ذا �صدر احلكم واأف�صح به جهارا باجلل�ص��ة العلنية املنعقدة باليوم وال�صهر وال�صنة 
كما هو مبني اأعاله واأم�صي اأ�صل هذا احلكم من طرف الرئي�صة واأمني ال�صبط.

الرئي�ص)ة(        
      اأمني ال�صبط

مكتب الأ�شــــتاذ //  بوقربوعـــة عــــــمار
حم�شر  ق�شائي بدائرة اخت�شا�ص حمكمة اخلروب وجمل�ص ق�شاء ق�شنطينـة

حـي 1039 م�شكن ع 108 رقم 06 – اخلـــروب
الهاتف -  الفاك�ص  41  52  76   " 031  "

حم�ضر تبليغ اإنذار بالت�ضديد عن طريق الن�ضر
)املواد:412 و 725 من قانون الإجراءات املدنية والإدارية(

بناء على طلب //  ال�صندوق الوطني للتوفري والحتياط cnep وكالة �صيدي مربوك 270– ق�صنطينة 
الكائن مقره ب� // �صيدي مربوك ق�صنطينة .

- بن��اء عل��ى الن�صخة التنفيذية لعق��د الرهن الر�صمي املحرر بق�صنطينة بتاريخ 26 اأوت م��ن �صنة 2015 من طرف الأ�صتاذ 
املوثق العربي بو�ر�صة ، وجدول قيد الرهن امل�صهر باملحافظة العقارية بق�صنطينة يوم: 2015/09/07 حجم 355 رقم 92 .
- بن��اء على بطاقة معلوم��ات حما�صبية حمررة بتاريخ 2021/01/24 املت�صمنة مبلغ الدي��ن الذي هو يف ذمة املدين املقدر 

ب� / 9.173.236،90 دج.
- بناء على حم�ر تكليف بالوفاء و تبليغ تكليف بالوفاء وتبليغ ال�صند تنفيذي املبلغ بتاريخ :2021/01/24 .

- بناء على حم�ر امتناع حمرر يف : 2021/02/09. 
- بن��اء عل��ى عقد البيع املحرر م��ن طرف ال�صتاذ بو�ر�ص��ة العربي موثق بق�صنطين��ة بتاري��خ : 2015/08/26 ،  امل�صهر 

باملحافظة العقارية بق�صنطينة بتاريخ : 2015/09/07 ، حجم : 2199 ، رقم: 70.
- بناء على ال�صهادة العقارية ال�صادرة عن املحافظة العقارية بق�صنطينة بتاريخ : 20 �صبتمرب 2020 .

- بن��اء عل��ى اأمر باحلجز على اأموال املدين العقارية ال�صادر عن ال�صي��د // رامول عبد الوهاب - رئي�ص حمكمة ق�صنطينة - 
بتاريخ : 2021/04/19، حتت رقم : 21/1174. 

- بن��اء على الإذن بن�ر م�صمون عقد التبليغ الر�صمي ال�صادر عن ال�صيد رئي�ص حمكمة ق�صنطينة بتاريخ : 2020/03/10 
حتت رقم : 20/775  .

- بناء على املواد من 412-725 من قانون الإجراءات املدنية والإدارية.
نح��ن الأ�صتاذ// بوقربوعة ع�م��ار، املح�ر الق�صائي بدائرة اخت�صا�ص حمكمة اخلروب وجمل���ص ق�صاء ق�صنطينة، الكائن 

مكتبه بالعنوان اأعاله واملوقع اأدناه، قمنا باإنذار: 
لل�صيدة // غديري عب�د املالك بن حمم�د.

الكائن موطنه)ا( ب� // حي الدق�صي عبد ال�صالم 30 م�صكن رقم : 06 ق�صنطينة.
   و اإعالمه اأنه اإزاء تخلفه عن �صداد مبلغ الدين الذي بذمته رغم الإجراءات التي اتخذت �صده قمنا با�صت�صدار اأمر باحلجز 
عل��ى العق��ار اململوك اململوك للمدينة ال�صي��د)ة (// غديري عب�د املالك بن حمم�د ، املتمثل��ة يف " �صقة �صكنية تقع يف بناية 
خا�صع��ة لنظ��ام امللكية امل�صرتك��ة الكائنة بق�صنطينة نهج الخوة كرادة رقم : 03 تق��ع بالطابق الر�صي ، تتاألف من ثالث 
)03( غرف ، مطبخ ، مرحا�ص ، م�صاحتها تقدر ب� / خم�ص و خم�صني مرتا مربعا و خم�صة و ثالثني دي�صمرتا مربعا )55،35م2 

( ، و ن�صبة مقدرة ب� / 1000/117،88 من الأجزاء امل�صرتكة للح�صة رقم : 03 . ""
واإن��ذاره اأن��ه اإن مل يدفع خالل م��دة )01( �صهر واحد من تاريخ التبلي��غ الر�صمي بني اأيدينا نحن املح���ر الق�صائي املبا�ر 
لالإج��راءات واحلام��ل لل�صن��دات واملوؤهل لت�صلي��م تربئة املخال�ص��ة للمبال��غ التالي��ة : 9.465.401،63 دج ت�صعة ماليي�ن 
واأربعمائ��ة وخم�صة و�صتون الف واربعمائة وواحد دين��ار جزائري وثالثة و�صتون �صنتيم ،  �صيبا�ر بعدها اإجراء بيع العقار 

باملزاد العلني .
اإثباتا لكل ذلك قمنا بن�ر م�صمون اإنذار بالت�صديد قبل بيع عقار باملزاد العلني يف اجلريدة الوطنية اليومية طبقا للقانون.

  اخلروب يف: ......./......./2021    
   تاأ�صرية ال�صتالم                                 
 الأ�صتاذ املح�ر الق�صائي / بوقربوعة عمار
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اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�شعبية 
ولية �شكيكدة 

دائرة القل 
بلدية ال�شرايع 

م�شلحة التعمري و الأ�شغال 
مكتب التعمري والبناء 

رقم 2021/1095

اإعالن باإعداد �ضهادة حيازة 
طبق��ا للمر�ص��وم التنفي��ذي رق��م 254/91 امل��وؤرخ يف 1991/07/27 املت�صمن اإعداد 

�صهادة احليازة و ت�صليمها. 
فاإن ال�صيد: / بليدي فتحي بن �صعد

املولود يف: 1975/06/26   ب� �صكيكدة
ال�صاكن ب�: نهج �صعد رابح

ق��د قدم ملفا لبلدي��ة ال�رايع مدعيا امتالكه لعق��ار طالبا اإثبات ه��ذه امللكية بتحرير 
�صهادة احليازة للعقار التايل: 

العقار عبارة عن قطع��ة اأر�ص �صاغرة باملكان امل�صمى/ كاف الغول - منطقة بومهاجر 
- بلدية  ال�رايع م�صاحتها الإجمالية 170.00م2.

يحدها من: 
من ال�صمال: ممر 

من اجلنوب: ملكية ورثة حركات 
من ال�رق: ممر

من الغرب: طريق غري معبد 
  فعل��ى اأي �صخ�ص لديه اعرتا�ص على �صهادة احلي��ازة اأن يقدم طلبا كتابيا اإىل ال�صيد 
رئي���ص املجل���ص ال�صعبي البلدي خالل مدة �صهرين ابت��داء من تاريخ ن�ر الإعالن يف 

جريدة وطنية. 
رئي�ص املجل�ص ال�صعبي البلدي 
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اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�شعبية 
ولية �شكيكدة 

دائرة القل 
بلدية ال�شرايع 

م�شلحة التعمري و الأ�شغال 
مكتب التعمري والبناء 

رقم 2021/1120

اإعالن باإعداد �ضهادة حيازة 
طبق��ا للمر�ص��وم التنفي��ذي رق��م 254/91 امل��وؤرخ يف 1991/07/27 املت�صمن اإعداد 

�صهادة احليازة و ت�صليمها. 
فاإن ال�صيد: / لعكيكزة جمال بن ح�صني

املولود يف: 1965/11/14   ب� اأولد عطية
ال�صاكن ب�: حي بوخل�صامي حممود - القل

ق��د قدم ملفا لبلدي��ة ال�رايع مدعيا امتالكه لعق��ار طالبا اإثبات ه��ذه امللكية بتحرير 
�صهادة احليازة للعقار التايل: 

العق��ار عب��ارة عن قطعة اأر���ص مبنية  بامل��كان امل�صمى/ طبة بوالعن�ص��ل -  منطقة 
بوعالهم - بلدية  ال�رايع م�صاحتها الإجمالية 145.20م2.

يحدها من: 
من اجلهة ال�رقية: جغيم

من اجلهة الغربية: معلم عبد الله
من اجلهة ال�صمالية: طريق
من اجلهة اجلنوبية: طريق

  فعل��ى اأي �صخ�ص لديه اعرتا�ص على �صهادة احلي��ازة اأن يقدم طلبا كتابيا اإىل ال�صيد 
رئي���ص املجل���ص ال�صعبي البلدي خالل مدة �صهرين ابت��داء من تاريخ ن�ر الإعالن يف 

جريدة وطنية. 
رئي�ص املجل�ص ال�صعبي البلدي 
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اجلمهورية اجلزائريـة الدميقراطيـة ال�شعبيـة
وزارة العـــــدل

الديوان العمومي للمح�شر الق�شائي                            
مكتب الأ�شتاذ / بن جحي�ص خمي�شي

  مـحـ�شـر قـ�شـائــي 
  نهج �شليماين عمار رقم 22 

الطابــق الثانــي/  
رقم الهاتـف: 037.15.10.68 

اعالن عن بيع احلق العيني العقاري باملزاد العلني
طبقا للمادة 748 من ق ا م ا 

- نح���ن الأ�صت���اذ / بن جحي�ص خمي�صي حم�ر ق�صائي لدى دائ�رة اخت�ص�ا�ص جمل�ص ق�ص���اء قاملة الكائن مقر مكتبنا بالعنوان 
املذكور اأعاله و املوقع اأدن��اه.

لفائدة : حيمري عالوة، العنوان ب: حي عجابي رقم 60 / قاملة
�ص��د : اي�صاحلي عبد اخلالق ، ال�صاكن ب : حي �صهيلي حممد بلدية بلخري / قاملة.    

- بن���اء عل��ى الن�صخ��ة التنفيذية للقرار اجلزائ��ي ال�صادر عن جمل�ص ق�صاء قامل��ة ، الغرفة املدنية ،  بتاري��خ : 2018/11/29 حتت 
رق��م : 18/01211 م��ن امللف و حتت رقم 01600 /18 من الفهر�ص . املمهور بال�صيغ��ة التنفيذية املوؤرخ يف: 2018/12/09 حتت 

رقم : 18/1060 .
- بن���اء على  حم�ر اإي��داع قائمة �روط البيع لدى اأمانة �صبط حمكمة قاملة بتاري��خ :2021/04/18 حتت رقم : 21/05 والذي 

يظهر من خاللها بان جل�صة العرتا�صات حددت ليوم 2021/05/25 على ال�صاعة : العا�رة
 ) 10 �صا( �صباحا ، مبكتب رئي�ص حمكمة قامل�ة ، وجل�صة البيع باملزاد العلني حددت ليوم: 2021/06/01 .

بناءا على الأمر ال�صادر عن رئي�صة ق�صم البيوع العقارية مبحكمة قاملة بتاأجيل جل�صة البيع اىل تاريخ: 2021/08/24
- يعل��ن الأ�صت��اذ باأنه �صيتم البيع باملزاد العلني بقاع�ة اجلل�صات مبحكمة قامل��ة يوم 2021/08/24 على ال�صاعة احلادية ع�ر )11 :  

00 د ( �صباحا ، بقاعة البيوع العقارية مبحكمة قاملة. للعقار املعني كمايل�ي:
عقد المتياز رقم 832 من �صجل العقود الدارية ل�صنة 2013 العدد 832 من ال�صجل اخلا�ص لالمالك يف يوم

2013/04/17 امل�صهر باملحافظة العقارية بقاملة بتاريخ : 2013/06/10 حجم 1943 رقم 32 املت�صمن منح امتياز لفائدة اي�صاحلي 
عب��د اخلال��ق على قطعة ار�ص فالحية م�صاحته��ا 02 هكتار 82 ار 50 �صار ح�صب املخطط املرفق با�ص��ل هذا العقد ، و التي تقع 
باملكان امل�صمى " �صيبو�ص " بلدية هيليوبولي�ص دائرة هيليوبولي�ص ولية قاملة ح�صب املخطط امل�صح رقم 1271 املوؤرخ يف جانفي 

1996 و التي تتبع ق�صم 13 جمموعة امللكية رقم 35 .
- المالك ال�صطحية : تتكون المالك ال�صطحية من المالك املبنية يف قائمة اجلرد املرفقة بهذا العقد .

- ال�صع��ر الفتتاح��ي لنطالق املزايدة لبيع احلق العين��ي العقاري املتمثل يف حق المتياز املمن��وح للمحجوز عليه اي�صاحلي عبد 
اخلال��ق مبوجب عقد المتي��از امل�صار اليه اعاله الوارد على امل�صتثمرة الفالحية التي ت�صتم��ل على ارا�صي فالحية باملكان امل�صمى 
" �صيبو���ص " بلدي��ة هيليوبولي�ص دائرة هيليوبولي�ص ولية قاملة حدد ب�:  5،993،000،00 دج ) خم�صة ماليني و ت�صعمائة و ثالثة 

و ت�صعون الف دينار جزائري  ( .
-  �روط البيع : ا�صافة اىل ال�روط املذكورة يف دفرت ال�روط فان الرا�صي عليه املزاد يدفع حال انعقاد اجلل�صة 
خم�ص الثمن و امل�صاريف والر�صوم امل�صتحقة ، ويدفع املبلغ املتبقي يف اجل اق�صاه 8 ايام بامانة �صبط املحكمة .

ملزيد من املعلومات ولالطالع على دفرت ال�روط الت�صال مبكتب املح�ر الق�صائي املذكور اعاله اأو اأمانة �صبط حمكمة قاملة .
    قاملة يف : 2021/08/01
   حتت كل التحفظات                                                                                    
   املح��ر الق�صائ�ي    
   ال�صت��اذ/ بن جحي�ص خمي�صي                                         
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مكتب الأ�شــــتاذ //  بوقربوعـــة عــــــمار
حم�شر  ق�شائي بدائرة اخت�شا�ص حمكمة اخلروب وجمل�ص ق�شاء ق�شنطينـة

حـي 1039 م�شكن ع 108 رقم 06 – اخلـــروب
الهاتف -  الفاك�ص  41  52  76   " 031  "

 حم�ضـر تبليغ اأمر حجز عقـاري عـن
 طريـق الن�ضـر

)املواد:412 و 725 من قانون الإجراءات املدنية والإدارية(
بناء على طلب //  ال�صندوق الوطني للتوفري والحتياط cnep وكالة �صيدي مربوك 270– ق�صنطينة 

الكائن مقره ب� // �صيدي مربوك ق�صنطينة .
- بن��اء على الن�صخ��ة التنفيذية لعقد الرهن الر�صمي املحرر بق�صنطينة بتاريخ 26 اأوت م��ن �صنة 2015 من طرف الأ�صتاذ املوثق 

العربي بو�ر�صة ، وجدول قيد الرهن امل�صهر باملحافظة العقارية بق�صنطينة يوم: 2015/09/07 حجم 355 رقم 92 .
- بن��اء عل��ى بطاقة معلوم��ات حما�صبية حمررة بتاري��خ 2021/01/24 املت�صمنة مبل��غ الدين الذي هو يف ذم��ة املدين املقدر ب� 

/ 9.173.236،90 دج.
- بناء على حم�ر تكليف بالوفاء و تبليغ تكليف بالوفاء وتبليغ ال�صند تنفيذي املبلغ بتاريخ :2021/01/24 .

- بناء على حم�ر امتناع حمرر يف : 2021/02/09. 
- بن��اء على عقد البيع املح��رر من طرف ال�صتاذ بو�ر�صة العربي موثق بق�صنطينة بتاري��خ : 2015/08/26 ،  امل�صهر باملحافظة 

العقارية بق�صنطينة بتاريخ : 2015/09/07 ، حجم : 2199 ، رقم: 70.
- بناء على ال�صهادة العقارية ال�صادرة عن املحافظة العقارية بق�صنطينة بتاريخ : 20 �صبتمرب 2020 .

- بن��اء على اأم��ر باحلجز على اأموال املدين العقارية ال�صادر عن ال�صيد // رامول عبد الوهاب - رئي�ص حمكمة ق�صنطينة - بتاريخ 
: 2021/04/19، حت��ت رق��م : 21/1174. القا�صي يف منطوق��ه " ناأمر مببا�رة احلجز التن�فيذي على الأم��وال العقارية املرهونة ، 
اململوك��ة لل�صي��د // غدي���ري عب�د امل�الك ب��ن حممد  ، املتمثلة يف " �صق��ة �صكنية تقع يف بناية خا�صعة لنظ��ام امللكية امل�صرتكة 
الكائن��ة بق�صنطين��ة نهج الخوة كرادة رقم : 03 تقع بالطابق الر�صي ، تتاألف من ثالث )03( غرف ، مطبخ ، مرحا�ص ، م�صاحتها 
تق��در ب��� / خم���ص و خم�صني مرتا مربع��ا و خم�صة و ثالثني دي�صم��رتا مربع��ا )55،35م2 ( ، و ن�صبة مقدرة ب��� / 1000/117،88 
م��ن الأج��زاء امل�صرتكة للح�ص��ة رقم : 03".وهذا متهي��دا لعملية البيع باملزاد العلن��ي ق�صد حت�صيل الدين ال��ذي يف ذمة املدين // 
غدي�ري عب�د امل�الك بن حممد ، لفائدة الدائن // ال�صندوق الوطني للتوفري والحتياط cnep وكالة �صيدي مب��روك – ق�صنطين��ة 
الكائن مقره ب� // �صيدي مب��روك ق�صنطين��ة ،بالإ�صافة اإىل م�صاريف التنفيذ اأي مبب��لغ اإجمايل قدره: 9.465.401،63 دج ت�صعة 
ماليي�ن واأربعمائة وخم�صة و�صتون الف واربعمائة وواحد دينار جزائري وثالثة و�صتون �صنتيم.و امل�صاريف الالحقة ان وجدت.

- بن��اء عل��ى الإذن بن���ر م�صمون عقد التبلي��غ الر�صمي ال�صادر عن ال�صي��د رئي�ص حمكمة ق�صنطينة بتاري��خ : 2020/03/10 
حتت رقم : 20/775  .

- بناء على املواد من 412-725 من قانون الإجراءات املدنية والإدارية.
 نح��ن الأ�صت��اذ/ بوقربوعة عمار ، املح���ر الق�صائي بدائرة اخت�صا�ص حمكم��ة اخلروب و جمل�ص ق�ص��اء ق�صنطينة املوقع اأدناه 

قمنا بتبليغ :
ال�صيد)ة( // غديري عب�د املالك بن حمم�د.

الكائن موطنه)ا( ب� // حي الدق�صي عبد ال�صالم 30 م�صكن رقم : 06 ق�صنطينة.
- بالأم��ر باحلج��ز على اأم��وال املدين العقارية ال�ص��ادر عن ال�صيد // رامول عب��د الوهاب - رئي�ص حمكم��ة ق�صنطينة - بتاريخ : 

2021/04/19، حتت رقم : 21/1174.
اإثباتا لكل ذلك قمنا بن�ر م�صمون حم�ر تبليغ اأمر حجز عقاري يف اجلريدة الوطنية اليومية طبقا للقانون.

     اخلروب يف: ......./......./2021    
   تاأ�صرية ال�صتالم                                        
       الأ�صتاذ املح�ر الق�صائي / بوقربوعة عمار
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مكتب الأ�شتاذ: زديرة جمال حم�شر ق�شائي
لدى حماكم وجمل�ص ق�شاء خن�شلة

العنوان حي 150 م�شكن رقم 40 خن�شلة

التبليغ الر�ضمي لل�ضند التنفيذي والتكليف 
بالوفاء عن طريق الن�ضر

بتاريخ الثالث )3( من �صهر اأوت �صنة األفني وواحد وع�رين )2021( ال�صاعة 14.00 زوال
نحن الأ�صتاذ/ زديرة جمال حم�ر ق�صائي لدى حماكم وجمل�ص ق�صاء خن�صلة املوقع اأ�صفله.

الكائن مقر مكتبه بحي 150 �صكن رقم 40 خن�صلة.
بناء على املواد: 405 412 اىل 416 612 من قانون الجراءات املدنية والإدارية 

وبن��اء على الإذن بن���ر التبليغ الر�صمي لل�صند التنفيذي يف جري��دة يومية وطنية ال�صادر 
ع��ن رئا�صة حمكمة �ص�ص��ار بتاريخ: 2021/07/28 رقم الرتتي��ب: 21/0125 رقم الفهر�ص 

21/175
نبلغ املدعو: طالبي عدلن من مواليد: 1979/09/02 بخن�صلة ابن مداين وبن حامد تفاحة

ال�صاكن عني جربوع بلدية بابار ولية خن�صلة عن طريق الن�ر يف جريدة يومية وطنية
بال�صن��د التنفي��ذي للحكم اجلزائي ال�صادر يف: 2020/01/08 ع��ن حمكمة عني مليلة ق�صم 

اجلنح
رقم اجل��دول: 19/03801 رقم الفهر�ص: 2020/00062 ممه��ور بال�صيغة التنفيذية موؤرخة 

يف: 2021/05/27 
ونكلف��ه بالوفاء بدفع للطرف املدين تعوي�ص قدره: ع�رة ماليني )10.000.000.00( دينار 

جزائري ت�صديد اأتعاب اجراءات التنفيذ: مبلغ: 277.640.00دج ن�صبة املبلغ املح�صل
دفع مبلغ: 2520.00دج، مقابل تبليغ التكليف بالوفاء والتبليغ الر�صمي لل�صند التنفيذي

ومبلغ: 1560.00دج مقابل التكليف بالوفاء، مبلغ 1560.00دج مقابل حم�ر الوفاء
املبل��غ الجم��ايل: ع���رة مالي��ني ومئت��ان و�صبع��ة و�صبع��ون األ��ف و�صتمائ��ة واأربعون 

)10.277.640.00( دينار جزائري
وذلك خالل خم�صة ع�رة )15( يوما اأجل ي�ري من تاريخ التبليغ لل�صند التنفيذ والتكليف 

بالوفاء.
نبهنا اأنه اإذا مل ميتثل، بتنفيذ ال�صند التنفيذي جربا بكافة الطرق القانونية.

اثباتا لذلك حررنا املح�ر احلايل بتاريخه، و�صلمنا ن�صخة منه ملا ي�صتوجب به قانونا.
املح�ر الق�صائي
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اجلمهوريـة اجلزائريـة الدميقراطيـة ال�شعبيـة
 وزراة العدل

الديوان العمومي للمح�شر الق�شائي  
مكتب الأ�شتاذ / بن جحي�ص خمي�شي

مـحـ�شـر قـ�شـائــي  
نهج �شليماين عمار رقم 22  الطابــق الثانــي/ 

رقم الهاتـف: 037.15.10.68   

اعالن عن بيع عقار باملـزاد العلنـي
طبقا للمادة 748 من ق ا م ا بعد انقا�ص الع�شر

- نح���ن الأ�صت�اذ / بن جحي�ص خمي�صي حم�ر ق�صائي 
ل��دى دائ�رة اخت�ص�ا�ص جمل�ص ق�ص�اء قاملة الكائن مقر 

مكتبنا بالعنوان املذكور اأعاله و املوقع اأدن��اه .
لفائ��دة : ال�صتاذة بوع�صة �صوني��ا املحامية القائمة يف 
ح��ق ورثة املرحومة عقابي زهرية و هم : بناتها �رفاين 
ونا�ص��ة ، م�صع��ودة ، فتيح��ة ، فطيمة ، ورث��ة املرحوم 
عقابي حمم��د و هم : عقابي زبيدة ، عبد احلميد ، حبيبة 
، ن�صي��م ، ورث��ة املرحوم عقابي �صليم��ان و هم : ارملته 
�رفاين اخلام�صة ، اولده : عقابي رابح ، احمد ، الويزة ، 

م�صعدوة ، نورة . العنوان ب : قاملة .
 �ص����د: - عقاب��ي نا���ر بن حممد . العن��وان ب : حي 
1000 م�صكن عمارة 03 رقم 12 / قاملة - عقابي عمار 
بن حممد . العنوان ب حي خمان�صة عبد اللطيف عمارة 

03 رقم 08 / قاملة. 
- ظواف��ر لين��دة . - العنوان ب : ح��ي امل�رح الروماين 

/ قاملة .
- بن���اء عل��ى احلك��م ال�ص��ادر ع��ن حمكم��ة قامل��ة ، 
الق�ص��م العق��اري بتاري��خ : 2017/12/12 ، حت��ت رقم 
:17/03991 م��ن الفهر���ص ،و رق��م : 17/03325 من 

اجلدول .
ال�ص��ادر  للق��رار  التنفيذي��ة  الن�صخ��ة  بن���اء عل��ى   -
ع��ن جمل���ص ق�صاء قامل��ة ، الغرف��ة العقاري��ة بتاريخ : 
2019/07/01 ، حتت رق��م : 19/00654 من الق�صية ، 
و رق��م : 19/00942 من الفهر���ص و املمهور بال�صيغة 
رق��م:  حت��ت   2019/07/08 يف:  املوؤرخ��ة  التنفيذي��ة 

      .  2019/670
 - بن���اء على  حم���ر اإيداع قائمة ���روط البيع لدى 
اأمانة �صبط حمكمة قامل��ة بتاريخ :2020/10/19 حتت 

رقم : 2020/08 
 وال��ذي يظهر م��ن خاللها ب��ان جل�ص��ة العرتا�صات 
حددت ليوم 2020/11/26 وجل�صة البيع باملزاد العلني 

حددت ليوم :2020/12/03 

- بن��اءا عل��ى المر ال�صادر ع��ن رئي�صة ق�ص��م البيوع 
العقارية مبحكمة قاملة بتاجي��ل جل�صة البيع بعد اإنقا�ص 

الع�ر  اىل تاريخ : 2021/08/12.
- يعلن الأ�صت��اذ باأنه �صيتم البيع بامل��زاد العلني بقاع�ة 
اجلل�ص��ات مبحكم��ة قامل��ة ي��وم 2021/08/12 ، بقاعة 

البيوع العقارية مبحكمة قاملة . للعقار املعني كمايل�ي:
املتعلق��ة ببيع العق��ار املتمثل يف �صق��ة �صكنية بعمارة 
ذات ملكي��ة م�صرتك��ة تق��ع بح��ي امل���رح الروماين 
الطاب��ق الث��اين درج 08 عم��ارة 02 بقامل��ة تتكون من 
03 غ��رف ، مطبخ ، حمام ، مرحا���ص ، تقدر م�صاحتها 

ب� : 38.33 م2 . 
- ال�صعر الفتتاحي لنطالق املزايدة لبيع العقار املتمثل 
يف ال�صق��ة ال�صكني��ة متواج��د بحي امل���رح الروماين 
الطاب��ق الثاين درج 08 عم��ارة  02 / قاملة وفقا للحكم 
ال�ص��ادر بتاري��خ : 2017/12/12 ع��ن الق�صم العقاري 
والق��رار ال�ص��ادر ع��ن جمل���ص ق�ص��اء قامل��ة ، الغرفة 
العقارية  بتاريخ :2019/07/01  وهو مو�صوع التنفيذ 
احلايل ، حدد بعد اإنقا�ص الع�ر ب�: 4.432.864.00 دج 
)اربعة ماليني واأربعمائة واثنان وثالثون األف وثمامنائة 

واأربعة و�صتون  دينار جزائري ( .
  -  ���روط البي��ع : ا�صافة اىل ال���روط املذكورة يف 
دفرت ال�روط ف��ان الرا�صي عليه املزاد يدفع حال انعقاد 
اجلل�صة خم�ص الثم��ن  و امل�صاريف والر�صوم امل�صتحقة 
، ويدف��ع املبل��غ املتبق��ي يف اج��ل اق�صاه 8 اي��ام بامانة 

�صبط املحكمة .
 ملزيد م��ن املعلوم��ات ولالطالع على دف��رت ال�روط 
الت�ص��ال مبكتب املح���ر الق�صائي املذك��ور اعاله او 

امانة �صبط حمكمة قاملة . 
 حتت كل التحفظات
املح��ر الق�صائ�ي
ال�صت��اذ/ بن جحي�ص خمي�صي  
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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 4-8-2021 25/882 

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�شعبية
ولية �شطيف

دائرة �شطيف      بلدية �شطيف
مكتب اجلمعيات
رقم: 2021/310

و�ضل ت�ضجيل الت�ضريح بتاأ�ضي�س جمعية حملية 
طبقا لأحكام القانون  06/12 املوؤرخ يف 18 �شفر عام 1433

املوافق ل�: 2012/01/12 املتعلق باجلمعيات
مت ه��ذا اليوم : 2021/07/28 ت�صليم و�صل  ت�صجيل الت�ريح بتاأ�صي�ص اجلمعية املحلية  امل�صماة: النادي 

الريا�صي الهاوي م�صعل �صباب �صطيف.
امل�صجلة حتت رقم 310 بتاريخ 2021/07/28

الكائن مقرها ب�: �صارع مدور عمار رقم 09 حي اله�صاب �صطيف.
يرتاأ�صها ال�صيد)ة(: �صارف �صمري

تاريخ ومكان الإزدياد: 1979/04/29 �صطيف
املقيم)ة( ب�: �صارع الخوة بو�صياف حي ح�صمي رقم ج 10 �صطيف

رئي�ص املجل�ص ال�صعبي البلدي
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اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�شعبية
مكتب الأ�شتاذ بكري عادل املح�شر الق�شائي

لدى اخت�شا�ص جمل�ص ق�شاء امل�شيلة
حي 12 م�شكن مقابل

املحكمة اجلديدة بامل�شيلة
هـ/ 035.33.68.22

ن�ضر م�ضمون حم�ضر التبليغ الر�ضمي لل�ضند 
التنفيذي والتكليف بالوفاء

طبقا لن�ص املادة: 412 من قانون الإجراءات املدنية والإدارية
نحن املوقع اأدن��اه الأ�صتاذ/ بكري عادل املح�ر الق�صائ��ي املقيم بدائرة اخت�صا�ص 

جمل�ص ق�صاء امل�صيلة.
مبقت�ص��ى امل��ادة 02 و 12 م��ن القانون رق��م 03-06 امل��وؤرخ يف 20  فرباير 2006 

املت�صمن تنظيم مهنة املح�ر الق�صائي.
وبناء على املادة 412 من قانون الإجراءات املدنية والإدارية

لفائدة/ بعلي عالء الدين ال�صاكن بحي 608 بامل�صيلة.
�صد ال�صيد/ كدو�ص م�صعود بن ال�صعيد ال�صاكن  بحي 24 م�صكن بامل�صيلة

بن��اء عل��ى الإذن بالن���ر ال�ص��ادر ع��ن ال�صي��د رئي�ص حمكم��ة امل�صيل��ة بتاريخ: 
2021/07/27 حت��ت رقم 21/949 وال��ذي ياأذن بن�ر م�صم��ون التكليف بالوفاء 
املعل��ن للمدي��ن كدو�ص م�صع��ود بن ال�صعي��د ال�صاكن  بحي 24 م�صك��ن امل�صيلة، 
املتعل��ق بال�صند التنفيذي لعقد وديعة املحرر من طرق املوثق الأ�صتاذ/ عمر زيتوين 
بتاري��خ: 2019/08/07 رق��م الفهر���ص 2019/501 املمه��ور بال�صيغ��ة التنفيذية 

امل�صلمة يف: 2021/02/22.
منطوق��ه "اإلزام املنفذ �صده باأن يدفع للمنف��ذ له مبلغ 2.850.000.00 دج مليونان 

وثمامنائة وخم�صون األف دينار جزائري".
اأنذرناه )ها( باأنه اإذا مل يقم بالوفاء بعد انق�صاء اأجل خم�صة ع�ر )15( يوما املمنوحة 
ل��ه كمهلة �صن�رع يف تنفيذ هذا ال�صند التنفيذي جربا بجميع طرق التنفيذ اجلربية 

و�صوف يتحمل يف هاته احلالة جميع م�صاريف التنفيذ الالحقة.
واإثباتا لذلك حررنا هذا املح�ر يف ال�صاعة اليوم وال�صهر وال�صنة  املذكورين اأعاله 

وذلك للعمل مبوجبه قانونا.
املح�ر الق�صائي

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�شعبية
الأ�شتاذ/ بلخر�شو�ص في�شل

حم�شر ق�شائي مبجل�ص ق�شاء اأم البواقي
حمكمة اأم البواقي 

حي 108 �شكن طريق خن�شلة اأم البواقي
الهاتف/ 032.54.56.38

اإعالن عن بيع �ضيارة باملزاد العلني
)املادة 749، 750/ 2 من ق ا م ا(

يعلن مكتب املح�ر الق�صائي الأ�صتاذ: بلخر�صو�ص في�صل حم�ر ق�صائي اخت�صا�ص 
حمكمة اأم البواقي: 

�صيت��م بيع �صي��ارة م��ن ن��وع:SUZUKI SWIFT  �صوزوكي �صويف��ت ذات اللون 
الرم��ادي رق��م الت�صجي��ل 02132.116.04 ال�ص��ري 38884كلم �صيتم البي��ع بتاريخ: 

2021/08/08 على ال�صاعة: 11.00�صباحا 
ال�صعر الفتتاحي: 1.400.000.00 دج مليون واأربعمائة دينار جزائري

مكان البيع: حي اجلحفة م�صكن رقم : 52 )م�صتودع ملك خالف عبد الر�صيد(
عل��ى الراغ��ب بال���راء ان يت�صل مبكت��ب املح���ر الق�صائي والط��الع على دفرت 

ال�روط واحل�صور يوم املزايدة
�روط البيع: 

ير�ص��ى املزاد ل�صالح الأكرب عطاء ولآخر مزايد ول ت�صلم ال�صيارة ال مقابل دفع كامل 
املبلغ بح�صاب الزبائن باخلزينة العامة 

يدفع كل من يرغب يف دخول املزايدة مبلغا حمدد وعليه القيام مبعاينة ال�صيارة ويعترب 
ا�صرتاكه باملزاد اإقرار منه باإمتام املعاينة التامة النافية لكل جهالة لأن البيع بدون �صمان.

تب��اع ال�صيارة يف احلالة التي توجد فيها ب��دون اأي �صمان من طرف املح�ر الق�صائي 
ول يقبل اأي احتجاج

ارتداء القناع الواقي اجباري واتباع الربوتوكول ال�صحي
ي�صمح بزيارة ال�صيارة مو�صوع املزايدة قبل ال�روع يف البيع وهذا خالل اأوقات العمل 
ح�ص��ب التوقيت الزمن��ي التايل يومي 03 و 04 و 2021/08/05 من 9.00 �صباحا اىل 

11.30 �صباحا يف العنوان املحدد اأعاله.
املح�ر الق�صائي

الأ�صتاذ/ بلخر�صو�ص في�صل
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نــاس وحـوادث20 l لأربــــعـــــــاء 4 �أوت 2021م�
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كان معطال منذ ما يزيد عن سنة

شبان يبتكرون لوحة حتكم 
لتشغيل مولد األوكسجني 

�أن  بعد  �لمعطل،  �لأوك�سجين  مولد  ت�سغيل  تب�سة،   بولية  �لنا�سئة  �لموؤ�س�سات  حا�سنة  �سباب  ��ستطاع،   
نفاد  م�سكلة  على  بالق�ساء  �سمح  ما  خدماته،   من  �ل�ستفادة  دون  كاملة،  �سنة  من  لأكثر  �لخدمة  خارج  كان 

�لأوك�سجين بم�ست�سفى بوقرة بولعر��س ببلدية  بّكارية.

�صب��اب احلا�صنة ، وبعد يومني من العم��ل املتوا�صل ليال و نهارا، 
متكن��وا باإمكاناتهم اخلا�ص��ة ومببادرة تطوعية، رفق��ة مهند�س يف  
الط��ران، من ابت��كار لوحة حتكم جديدة لت�صغي��ل املولد الذي بداأ 

يعمل بطاقة  ت�صغيل ق�صوى.
م�صوؤول وموؤ�ص���س ومدير برامج احلا�صنة  فتحي قا�صمي، اأو�صح 
للن���ر، اأنه اأثناء توجه جمموعة من ال�صباب اإىل م�صت�صفى بوقرة 
بولعرا���س، حي��ث توج��د امل�صلح��ة املرجعية لكوفي��د - 19، لفت 
انتباهه��م مولد اأوك�صجني معّطل، رغ��م اأهميته و دوره الكبر يف 
ه��ذا الظرف ال�صح��ي اخلطر، و بالتع��اون مع مهند���س الطران  
مه��دي غنّيات، جنح ال�صباب يف ظرف يومني من العمل املتوا�صل 
دون انقطاع، يف اإ�صالح املوّلد، ليعود اإىل احلياة من جديد، و يبقى 
قيد التجربة من اأجل التاأكد من فعالية عمل املولد، وقد بلغت ن�صبة 

جناح العملية 100 باملئة، كما اأكد املتحدث.                                                                                          
و اأ�ص��اف امل�ص��وؤول اأن جه��ودا م�صني��ة تبذل من ط��رف فريق 
احلا�صن��ة، املك��ون م��ن خ��راء و دكات��رة وخمت�ص��ني يف عدة 
جم��االت، من اأج��ل التو�ص��ل اإىل طريقة متكنهم م��ن تو�صيل 
االأوك�صج��ني املنت��ج اإىل امل�صاب��ني، ب��دل ا�صتعم��ال قارورات 

االأوك�صجني.
املتح��دث اأ�ص��ار اإىل اأن ت�صلي��ح مول��د االأوك�صج��ني، جاء يف 
ظل االأزم��ة ال�صحية و نق�س االأوك�صج��ني، الذي ت�صهده منذ 
اأي��ام م�صت�صفيات الوالية، فتجند �صب��اب حا�صنة املوؤ�ص�صات، 
البت��كار لوحة حتك��م ملولد االأوك�صج��ني بعد اإت��الف اللوحة 
االأ�صلي��ة، على اأم��ل الق�صاء نهائي��ا على م�صكل ه��ذه املادة 

احليوية بامل�صت�صفى و و�صع حد ملخاوف املر�صى و ذويهم. 
ع.ن�صيب

حتمل أمساء مسرحيني من ضحايا كورونا

املسرح الوطين يطلق ثالث 
مسابقات موجهة لألطفال

اأطلق امل�رح الوطني 
اجلزائري حمي الدين 

ب�صطارزي ثالث 
م�صابقات لالأطفال يف 

جماالت احلكاية، الق�صة 
و الفكاهة، وحتمل هذه 

امل�صابقات، وفق م�صدر 
من امل�رح الوطني 

اجلزائري، اأ�صماء ثالثة  
م�رحيني جزائريني من 
�صحايا جائحة كورونا، 
وذلك تكرميا لهم ووفاء 

لذاكرتهم واأر�صدتهم 
امل�رحية.

حتمل امل�صابقة االأوىل 
املخ�ص�صة للحكواتي 

ال�صغر ا�صم املرحوم اأح�صن ع�صو�س اأما امل�صابقة الثانية و هي م�صابقة القا�س ال�صغر 

فتحمل ا�صم املرحوم اإدري�س �صقروين، بينما حتمل م�صابقة الفكاهي ال�صغر، و هي 
الثالثة، ا�صم املرحوم عبد املالك بو�صاهل. 

ح�صب نف�س امل�صدر، فاإن ا�صتقبال ملفات االأطفال امل�صاركني يكون ابتداء من اليوم 

املوافق ل� 4اأوت اجلاري اإىل غاية 3 �صبتمر القادم، عن طريق الريد االإلكرتوين، على اأن 

يتم اإعالن اأ�صماء الفائزين يف امل�صابقات الثالث بعد 15 يوما من نهاية اأجل امل�صاركة، و 

هم ثالثة يتم تكرميهم و اإهدائهم  لوحات اإلكرتونية و كتب قيمة لالأطفال.

و اأفادت اإدارة امل�رح الوطني اجلزائري حمي الدين ب�صطارزي اأن امل�صابقة موجهة 

لالأطفال الذين ينتمون اإىل الفئة العمرية من 6 و15 �صنة، كما اأن امل�صاركة يف م�صابقة 

احلكواتي ال�صغر يف احلكاية، تكون عن طريق اإر�صال فيديو م�صور عر الريد 

االإلكرتوين يقدم من خالله الطفل امل�صارك، حكاية معرة خالل 5 دقائق، ونف�س ال�صيء 

بالن�صبة مل�صابقة الفكاهي ال�صغر، حيث يقوم الطفل امل�صارك بتقدمي عر�س فكاهي مدته 

حوايل خم�س دقائق، وتكون االأولوية للموا�صيع التي تتعلق بوباء كورونا.

و بالن�صبة مل�صابقة القا�س ال�صغر، فهي خم�ص�صة للق�صة ال�صغرة، وتكون امل�صاركة 

عن طريق ن�س ق�ص�صي مكتوب، من طرف الطفل امل�صارك، وتعطى االأولوية للن�صو�س 

التي تتناول مو�صوع وباء كورونا، مبا ال يزيد عن 500 كلمة.
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رقم اجلدول 21/01481
رقم الفهر�س 21/03954

حكم باحلجر
حكمت محكمة �سطيف حال ف�سلها في ق�سايا �س�ؤون الأ�سرة علنيا، 

ابتدائيا، ح�س�ريا
- في ال�سكل: قب�ل دع�ى الترجيع �سكال.

- في الم��س�ع:  اإف��راغ الحكم ال�سادر قبل الف�سل في الم��س�ع 
بتاري��خ 2020/12/17 تح��ت  رقم فهر���س 20/06383 والم�سادقة 
عل��ى تقري��ر الخبرة المنج��زة من ط��رف الخبيرة )بلمه��دي كريمة( 
الم�دعة لدى اأمانة �سبط المحكمة بتاريخ  2021/01/25 وبالنتيجة 
الحكم بالحجر على  المرجع �سدها )رحاب �سافية( الم�ل�دة بتاريخ 
1980/12/20 لأبيه��ا محمد واأمها قارون زيل�خ��ة وتعيين المرجع 
)رحاب محمد( الم�ل�د بتاريخ 1960/03/01 ب�سطيف لأبيه م�سع�د 
و  اأم��ه عيب�د عرج�ن��ة مقدما عن��ه لرعايته وت�سيير كاف��ة �س�ؤونه 
وفق��ا لما ي�سمح به القان�ن، واأم��ر  المرجع بن�سر هذا الحكم لالعالم 
باإح��دى الجرائد ال�طنية وفقا لالإج��راءات المقررة قان�نا على نفقته 
م��ع اأمر �سابط الحالة المدنية للبلدي��ة المخت�سة بالتاأ�سير بمنط�ق 
ه��ذا الحكم على هام�س  �سه��ادة ميالد المحج�ر عليها في �سجالت 

الحالة المدنية للبلدية  المخت�سة ب�سعي من النيابة العامة.
وتحميل المرجع الم�ساريف الق�سائية.

بذا �س��در الحكم واأف�سح به جهرا وعلني��ا بالتاريخ المذك�ر اأعاله، 
وبح�سبه اأم�سيناه مع اأمين  ال�سبط.

الرئي�س)ة(                                                                                                اأمين ال�ضبط

رقم اجلدول: 21/00402
رقم الفهر�س: 21/00578

حكم باحلجر
حكم��ت محكمة ب�قاعة حال ف�سلها في ق�سايا �س�ؤون الأ�سرة علنيا 

ح�س�ريا في اأول درجة:
في ال�سكل: قب�ل الدع�ى

ف��ي الم��س�ع: اإفراغ الحك��م ال�سادر قبل الف�س��ل في الم��س�ع 
بتاري��خ 07-12-2020 فهر�س رقم 1257-20 وبالنتيجة الم�سادقة 
واعتم��اد تقرير الخب��رة المنجز من قبل الخبي��ر عل�اني محمد لمين 
طبي��ب مخت�س ف��ي الأمرا�س العقلي��ة والم�دع ل��دى اأمانة �سبط 
المحكم��ة بتاري��خ: 10-01-2021 تحت رق��م 07-2021 والق�ساء 
بالحج��ر على المرجع �سدها بن قيل��ة رزيقة من م�اليد 06-1983-
17 ببلدي��ة ب�قاعة ابن��ة ال�سعيد وب�بكري يامن��ة وتعيين المرجعة 
ب�بكري يامن��ة بنت م�سع�د مقدما عليه��ا لرعايتها وت�لي �س�ؤونها 
وتمثيله��ا اأمام مختل��ف الجهات والهيئ��ات الإدارية بم��ا ي�سمح به 
القان���ن وتح�سي��ل الأم���ال الت��ي تتلقاها ف��ي عهدتها م��ع م�سك 
ح�سابات بالم�ستندات عن ذلك، مع الأمر بن�سر هذا الحكم في اإحدى 
ال�سح��ف الي�مية لالإعالم، والتاأ�سير بافتتاح التقديم مع الحجر على 
هام�س عق��د ميالد المحج���ر عليه، وتحميل المرجع��ة الم�ساريف 

الق�سائية.
ب��ذا �سدر هذا الحك��م واأف�سح به في الجل�س��ة العلنية المنعقدة في 
الي���م وال�سهر وال�سن��ة المذك�رين اأعاله ول�سحت��ه اأم�سيناه نحن 

الرئي�س واأمين ال�سبط.
الرئي�س)ة(                                                                                                اأمين ال�ضبط

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�شعبية 
والية �شطيف

مديرية البيئة 

قرار رقم 2429 يت�ضمن فتح حتقيق عمومي حول اإ�ضهار لدرا�ضة التاأثري 
على البيئة للح�ضول على املوافقة امل�ضبقة مل�ضروع تو�ضعة مذبح الدواجن 
)اإ�ضافة ن�ضاط ذبح املوا�ضي( باملكان امل�ضمى الت�ضاير ق�ضم رقم 28 القطعة 

رقم 24  بلدية عني اأرنات لفائدة ال�ضيد دراج اأمني.
اإن والي ولية �سطيف

باقتراح من ال�سيد مدير البيئة  لل�لية 
يقرر

الم��ادة الأولى: ي�سرع ف��ي  تحقيق عم�مي ح�ل 
اإ�سهار درا�سة التاأثير عل��ى البيئة للح�س�ل على 

الم�افقة الم�سبقة ل� :
- الم�س��روع: ت��سع��ة مذب��ح الدواج��ن )اإ�سافة 

ن�ساط ذبح الم�ا�سي(
-العن�ان: بالمكان الم�سمى الت�ساير ق�سم رقم 28 

القطعة رقم 24  بلدية عين اأرنات
-�ساحب الم�سروع: ال�سيد دراج اأمين

-الت�سني��ف الجناح رق��م 2210، 2215، 2920، 
1512  ح�سب المر�س�م التنفيذي رقم 144/07

-قدرة الذبح: وزن الهياكل 25 طن/ الي�م.
-ن�ع الرخ�سة: رخ�سة ولئية

الم��ادة الثاني��ة: يعي��ن ال�سيد  نقيب ع��ادل تقني 
�سام��ي ل��الدارة القليمية ف��ي الت�سيي��ر التقني 
ببلدي��ة عي��ن اأرن��ات  ب�سفت��ه محافظ��ا محققا 
لت�سجيل الآراء والقتراحات المكت�بة وال�سف�ية 

المتعلقة بهذا الم�سروع في �سجل التحقيق.
الم��ادة الثالث��ة: يعلق هذا القرار بمق��ر بلدية عين 

اأرنات.
-ي���دع مل��ف التحقيق بمق��ر بلدية عي��ن اأرنات  
لمدة خم�سة ع�سر )15( ي�م ابتداء من تاريخ ن�سر 
ه��ذا القرار  لتمكي��ن من يهمه الأم��ر باإبداء راأيه 
وذل��ك كل ي�م )ماعدا اأي��ام العطل( وتدون جميع 

المالحظات على ال�سجل.

-بانتهاء الأجل المحدد اأعاله يغلق �سجل التحقيق 
وي�ؤ�سر من طرف رئي�س المجل�س ال�سعبي لبلدية 

عين اأرنات.
-يحرر المحافظ المحقق عند نهاية مهمته تقريرا 
يحت�ي عل��ى تفا�سي��ل تحقيقات��ه والمعل�مات 
التكميلي��ة الت��ي يجمعها مدعم��ة براأيه ال�سريح 

ح�ل الم�سروع.
-ير�سل مل��ف التحقيق مرف�ق��ا بتقرير المحافظ 
المحق��ق وكذا مح�س��ر فتح وغل��ق التحقيق اإلى 

مديرية البيئة.
الم��ادة الرابع��ة: ين�سر ه��ذا القرار ف��ي جريدتين 
ي�ميتي��ن وطنيتين على الأق��ل ويتحمل �ساحب 

الم�سروع م�ساريف الن�سر.
الم��ادة الخام�س��ة: يكلف كل من ال�س��ادة الأمين 
الع��ام لل�لية، مدي��ر التنظيم وال�س���ؤون العامة، 
مدي��ر البيئة، مدير الطاقة، مدي��ر الم�ارد المائية، 
مدير ال�سح��ة وال�سكان، مدي��ر الحماية المدنية، 
مدير الم�سالح الفالحي��ة، محافظ الغابات، مدير 
ال�سناعة والمناج��م، مدير التجارة، مدير البرمجة 
ومتابع��ة الميزاني��ة، مدي��ر ال�سياح��ة وال�سناعة 
التقليدي��ة، مدي��ر الثقافة، رئي�س الأم��ن ال�لئي، 
قائد المجم�ع��ة الإقليمية للدرك ال�طني، رئي�س 
دائرة عين اأرنات، رئي�س المجل�س ال�سعبي لبلدية 
عين اأرنات والمحاف��ظ المحقق كل فيما يخ�سه 
بتنفيذ هذا القرار ال��ذي �سين�سر بن�سرة القرارات 

الإدارية لل�لية.
الوالي

اجلمهوية اجلزائرية الدميقراطية ال�شعبية
وزارة العدل

الديوان العمومي للمح�شر الق�شائي
االأ�شتاذ/  بو�شنيتفة  مولود

حم�شر ق�شائي  لدى حمكمة ميلة
اخت�شا�س جمل�س ق�شاء ميلة

والكائن مكتبه بـ: 43 �شارع بن �شوالق – ميلة

تكليف بالوفاء عن طريق الن�ضر
املادة: 4/412 من قانون االإجراءات املدنية واالإدارية

بناء على طلب ال�سيد: بنك التنمية المحلية )BDL( وكالة فرجي�ة الممثلة بمديرها 
الكائن مقرها ب�: فرجي�ة ولية ميلة

بمقت�س��ى العق��د الت�ثيقي الخا�س بفت��ح قر�س ورهن المحرر بمكت��ب الأ�ستاذ: ب��سرمة دري���س الم�ثق  بميلة 
بتاريخ: 2007/12/30، تحت رقم: 2007/1788، والممه�ر بال�سيغة التنفيذية.

وبمقت�س��ى العقد الت�ثيقي الخا���س بفتح قر�س ورهن ر�سمي المحرر بمكتب الأ�ست��اذ: ب��سرمة دري�س الم�ثق 
بميلة بتاريخ: 2007/12/30 تحت رقم : 2007/1789 والممه�ر بال�سيغة التنفيذية.

-وبمقت�س��ى العقد الت�ثيقي الخا�س بفتح قر�س ورهن حيازي المحرر بمكت��ب الأ�ستاذ: ب��سرمة دري�س الم�ثق 
بميلة بتاريخ: 2009/12/23 و 2010/06/01 تحت رقم : 2010/639 والممه�ر بال�سيغة التنفيذية.

وبمقت�س��ى العقد الت�ثيقي الخا�س باق��رار بكفالة مدين المحرر بمكتب الأ�ست��اذ: ب��سرمة دري�س الم�ثق بميلة 
بتاريخ: 2008/01/16 تحت رقم: 2008/068

بمقت�س��ى العق��د الت�ثيقي الخا���س بعقد كفالة ت�سامنية المح��رر بمكتب الأ�ستاذ: خلفة عم��ار الم�ثق بفرجي�ة 
بتاريخ: 2012/12/03 تحت رقم 2012/701.

وبمقت�سى �سهادة الدين ال�سادرة من طرف بنك التنمية المحلية وكالة فرجي�ة 362 والتي تبين القر�س المح�سل 
عليه وف�ائد الدين اأي المبلغ الإجمالي: 19.327.205.26 دج.

بناء على مح�سر تكليف بال�فاء  عن طريق البريد الم�سم�ن ال��س�ل بتاريخ: 2019/05/19
بناء على مح�سر  تكليف بال�فاء عن طريق التعليق على ل�حة اإعالنات محكمة فرجي�ة بتاريخ: 2019/06/18.
بناء على مح�سر تكليف  بال�فاء عن طريق التعليق  على ل�حة اإعالنات  بلدية فرجي�ة بتاريخ: 2019/06/18.

حي��ث اأن مبلغ التكليف وم�سم�ن التنفيذ يقدر اإجمال بمبل��غ: 19.797.247.37دج بما فيه الم�ساريف التنفيذية 
وهذا يف�ق مبلغ: 500.000.00دج.

تنفي��ذا لالأمر  ال�سادر ع��ن رئي�س محكمة فرجي�ة بتاري��خ: 2021/06/21 تحت رق��م: 21/377 المت�سمن الإذن 
بن�س��ر مح�س��ر تبليغ واإخطار اأمر الحجز العقاري في جريدة وطنية وفقا للم��ادة 412 فقرة 4 من قان�ن الإجراءات 

المدنية والإدارية.
بلغن��ا  نح��ن الأ�ستاذ ب��سنيتفة  م�ل�د مح�سر ق�سائي لدى مجل�س ق�ساء ميل��ة، ال�سيد: ال�سركة ذات الم�س�ؤولية 
المح��دودة تيركاف لالأ�سغال العم�مية والمط��ارات بم�سيرتها بن عامر فتيحة تحت �سمان الكفيل العيني ال�سيد: 

يحي محمد مالك بن ابراهيم ال�ساكن)ة( ب�: �سارع اأول ن�فمبر بلدية فرجي�ة ولية ميلة.
م��ن اأج��ل دف��ع مبلغ الدي��ن بالإ�سافة اإل��ى اأتعاب المح�س��ر الق�سائ��ي والحق���ق التنا�سبية المق��درة اإجمال ب�: 

19.797.247.37دج
ونبهن��اه باأن له مهلة 15 ي�ما ت�سري من تاريخ ن�س��ر مح�سر تكليف بال�فاء في الجريدة الي�مية ال�طنية واإل نفذ 

عليه جبرا بكافة الطرق القان�نية.
 المح�ضر الق�ضائي

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�شعبية
والية اأم البواقي
دائرة عني مليلة
بلدية عني مليلة

اإعالن للجمهور
�سي�سرع في فتح التحقيق العم�مي الخا�س ب� م�سروع 

رخ�سة فتح و اإ�ستغالل حمام.
لفائدة ال�سيد)ة(: �سيبان الت�ن�سي

الكائن��ة بالعن�ان : تح�سي�س ق�اجلي��ة 02 رقم 215 
بلدية عين مليلة

لهذا الغر���س �سيفتح تحقيق عم�م��ي لمدة 15 ي�ما 
ابتداء من تاريخ: 25 ج�يلية 2021

وقد عين ال�سيد: ك�ا�سي اإليا�س رئي�س الق�سم الفرعي 
للفالحة ببلدية عين مليلة كمحافظ محقق للم�سروع.

حي��ث يمكنكم الإطالع على ملف ه��ذه المن�ساأة على 
م�ست�ى مق��ر البلدية اأيام التحقيق ابت��داء من ال�ساعة 

الثامنة �سباحا حتى الرابعة والن�سف م�ساءا.
رئي�س المجل�س ال�ضعبي البلدي

اإعالن عن �ضياع
تعلم "تعا�شدية التاأمين الجزائرية لعمال التربية 
والثقافــة" �سي��اع خت��م م�ستطي��ل خا���س بال�سي��دة: 
فراحتيــة فاطمــة ب�سفته��ا مكلفة بت�سيي��ر وكالة اأم 
الب�اق��ي رم��ز 307 بالنيابة ب��اأم الب�اق��ي وبالنتيجة فاإن 
التعا�سدي��ة ل تتحمل ع�اقب ا�ستعم��ال هذا الختم الذي 

األغي بتاريخ 2021/08/01".

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�شعبية 
والية �شكيكدة 
دائرة اأم الطوب 
بلدية اأم الطوب 

اإعالن باإعداد �ضهادة احليازة 
اإن رئي�س المجل�س ال�سعبي البلدي لبلدية اأم الط�ب 

طبقا للقان���ن رقم: 25/90 الم�ؤرخ في 1990/11/18 المت�سمن الت�جيه 
العقاري 

و بعد الطالع على ملف طلب �سهادة الحيازة لل�سيد: 
الإ�سم: م��سى ، اللقب: ب�عنيقة

اإبن: ب��سريط و اإبن: هامل م�سع�دة
الم�ل�د في: 1986/11/10  باأم الط�ب

بخ�س��س القطعة الأر�سية ال�اقعة بحي محم�د مهت�ر
و الكائنة ببلدية اأم الط�ب م�ساحتها: 291.14 م2

يحدها من: 
ال�سرق:  م�سكن ب�بريم م�سع�د

الغرب: طريق غير معبد
ال�سمال: م�سكن مهت�ر فريد واأر�س �ساغرة

الجن�ب: طريق غير معبد
يعل��ن كافة الم�اطنين من لديه��م حق�ق على العقار الم�س��ار اإليه اأعاله 
اأن يقدم���ا اعترا�سه��م و مالحظاتهم كتابيا اإلى ال�سي��د: رئي�س المجل�س 
ال�سعب��ي البلدي لبلدي��ة اأم الط�ب خالل مدة �سهري��ن اعتبارا من تاريخ 

ن�سر هذا الإعالن في الجريدة الر�سمية.
لمزيد من المعل�مات ات�سل�ا بمقر البلدية. 

رئي�س المجل�س ال�ضعبي البلدي لبلدية اأم الطوب 
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مصابون بكورونا يستخدمونها يف العالج

 مختصـــون يحذرون من اإلفراط 
في تناول خلطات الطب البديل

يلجاأ كثير من �لمو�طنين هذه �لفترة، خا�صة �لذين ظهرت لديهم �أعر��ض �لإ�صابة بكورونا، 
�إلى  �لو�صفات و �لخلطات �لطبيعية �لمتكونة �أ�صا�صا من �لأع�صاب �لطبية و بع�ض �لم�صتح�صر�ت، 

�عتقاد� منهم باأنها تقودهم �إلى �ل�صفاء �لعاجل، و تغنيهم عن ��صت�صارة �لطبيب.

مع ظهور كل موجة من موجات اجلائحة، 
تنتع�ش جتارة الأع�ش��اب الطبية،  و يزيد 
الإقب��ال عليه��ا،  حي��ث انت���رت موؤخرا 
مواق��ع  ع��ر  ال�شفح��ات  م��ن  العدي��د 
التوا�ش��ل الجتماع��ي للرتوي��ج لبع�ش 
»اخللط��ات ال�شحرية«، كم��ا يتم و�شفها، 
عل��ى عل��ى اأنه��ا  ق��ادرة عل��ى ع��اج 
امل�شاب��ن بفريو���ش كورون��ا، م��ا جعل 
الكث��ري م��ن املواطنن يلج��اأون اإىل مزج 
بع���ش الأع�ش��اب مع بع�شه��ا و �ربها 
على �شكل منق��وع اأو ا�شتن�شاق بخارها، 
يف ح��ن يحذر الأطباء م��ن خطر التخلي 
ع��ن الع��اج الطب��ي و العتم��اد عل��ى 
الط��ب البدي��ل  فق��ط ، الذي ي��وؤدي اإىل 
تفاق��م  حالة  للم�شاب،  كما �شددوا على 
خط��ر الإف��راط يف ا�شتخدامه��ا، خا�شة  
الأع�ش��اب و امل�شتح�رات غري املعروفة 
ذات املكون��ات املجهولة، التي قد تتحول 
اإىل م��واد �شام��ة و تلحق ���ررا مبا�را 

بالكبد. 

مواقع و صفحات ترّوج 
لألعشاب 

الطبي��ة  الأع�ش��اب  و�شف��ات  ع��ادت 
التوا�ش��ل  مواق��ع  لتم��اأ  اخللط��ات،  و 
ع��دد  ارتف��اع  و  تزامن��ا  الجتماع��ي، 
الإ�شابات و الوفي��ات بفريو�ش كورونا، 
و ب��رزت �شفحات تبيع و تروج خللطات 
طبيعي��ة ،على  اأنها ت�شمن ال�شفاء الكلي 

عند الإ�شابة بالفريو�ش.
ه��ذه  عل��ى  اطاعن��ا  خ��ال  لحظن��ا 
ال�شفحات اأنها جنحت يف �شد انتباه املئات 
من املبحرين عر الف�ش��اء الفرتا�شي و 
املتابع��ن،  كما اأن ع��دد الطلبيات لقتناء 
ه��ذه  اخللط��ات كب��ري ، يف ظ��ل انت�شار 
ثقافة الطب البدي��ل يف املجتمع اجلزائري 
التي عززتها الأزمة الوبائية ، و من خال 
التعليق��ات لحظن��ا اأن هن��اك ثقة كبرية 
بنجاعة الو�شفات يف تقوية مناعة اجل�شم 

و الق�شاء على الفريو�ش .
و من بن الو�شف��ات الأكرث رواجا حاليا، 
م��زج القرنفل و الليم��ون باملاء ،  و تناول 
اخلليط كمنق��وع اأو ا�شتن�شاق بخاره بعد 
تغليته، اإ�شاف��ة اإىل بع�ش اخللطات التي 
تب��اع داخل قارورات زجاجية و تروج لها 

بع�ش املواق��ع ،على اأنها مزي��ج بن عدة 
اأع�ش��اب، و تناوله��ا لعدة لأي��ام من قبل 
�شخ�ش م�شاب بالفريو�ش، يجعله ي�شفى 
نهائيا ، و فعاليته اأف�شل بكثري من العاج 

الطبي، ح�شب مروجيها.
و زاد موؤخ��را الإقب��ال عل��ى حمات بيع 
الأع�ش��اب الطبية ، تزامنا و املوجة الثالثة 
الت��ي ارتفع��ت فيه��ا اأرق��ام الإ�شاب��ات 
ب�ش��كل كب��ري، و قالت  حن��ان، بائعة يف 
حم��ل لاأع�ش��اب الطبية ب�ش��ارع عبان 
رم�شان و�ش��ط مدينة ق�شنطينة للن�ر،  
اأن حج��م املبيع��ات تراج��ع قب��ل �شه��ر ، 
بعدما �شجل املح��ل مبيعات مرتفعة منذ 
بداية الأزمة الوبائية ، و الإقبال يف تزايد 

م�شتمر منذ اأ�شبوعن.
و قالت اأمرية /ب التي تق�شي فرتة احلجر 
املنزيل رفقة والديه��ا و �شقيقها الوحيد ، 
ب�شب��ب اإ�شابتهم بفريو���ش كورونا، اإنهم 
يعتم��دون، اإىل جانب العاج الطبي الذي 
و�شف��ه لهم الطبيب املعالج ، على منقوع 
الأع�ش��اب الطبية،  كالزعرت و الزجنبيل و 
القرنفل و الليم��ون ، لأنهم متاأكدون اأنها 
ذات فعالية كبرية يف التخل�ش من بع�ش 
اأعرا�ش كوفيد 19، و اأ�شافت 
اأمرية يف حديثه��ا للن�ر، اأنها 
تت�شفح من ح��ن لآخر مواقع 
التوا�ش��ل الجتماعي من اأجل 
البح��ث عن و�شف��ات جديدة 
قادرة عل��ى تقوي��ة املناعة، و 
ت�شاعده��م عل��ى التغلب على 
حالة الوه��ن و التعب ، م�شرية 
اإىل اأنه��ا ل حت��ب كثريا �رب 
الأدوي��ة ، و تف�شل العاجات 
الطبي��ة، اعتق��ادا منه��ا اأنها ل 

ترتك اآثارا جانبية.

الليمون يقفز إىل 700 
دج و القرنفل األكثر 

استهالكا
ت�شاع��ف �شع��ر الليم��ون يف 
ال�شوق  املحلية ، مع تزايد عدد 
الإ�شابات بكورونا يف املوجة 
الثالثة م��ن اجلائح��ة، فبعد اأن 
كان �شع��ره 250 دج  للكيلوغرام الواحد، 
بل��غ الي��وم عتب��ة 700 دج للكيلوغ��رام 
يف حم��ات بيع اخل�ش��ار، و 600 دج يف 

�شاحنات بيع اخل�شار .
و بالرغم من الزيادة يف �شعره، زاد الإقبال 
على اقتنائه من قبل املواطنن ل�شتخدامه 
كع�شري، لتقوية مناعة اجل�شم للوقاية من 
الزكام و فريو�ش كورونا و عند الإ�شابة، 
فهو مي��د اجل�شم بالق��وة و يقل�ش م�شكل 

التعب،  ح�شبما هو رائج بن املواطنن.
املاحظ اأن �شع��ر الليمون اأ�شبح مرتبطا 
ب�ش��كل مبا�ر م��ع اإح�شائي��ات كورونا 
من��ذ ظهوره��ا ، فم��ع كل موج��ة و يف 
ظل كل ارتف��اع يف الإ�شابات،  ت�شهد 
اأ�شع��ار الليمون ارتفاع��ا جنونيا ، حيث 
بلغ �شع��ره يف ال�شنة الفارط��ة اأعقاب 

املوجة الثانية 1200 دج .
يف املقابل تع��رف حمات بيع الأع�شاب 

الطبية،  اإقبال معترا و يعد القرنفل، كما 
ق��ال عدد م��ن الباعة للن�ر، ه��و الأكرث 
مبيعا ، حيث يعتقد اأن له مفعول كبري يف 
التقلي�ش م��ن اأعرا�ش الإ�شابة بكورونا، 

كال�شعال احلاد و �شيق التنف�ش.

كرمية بو�جلدري �أخ�صائية 
�لطب �لد�خلي

اإلفراط  يف  تناول بعض 
األعشاب لتقوية املناعة 

يسبب التهاب الكبد

حتذر اأخ�شائية الطب الداخلي ، الدكتورة 
كرمية بواجل��دري يف حديثها للن�ر ، من 
املخاط��ر الناجمة عن الإف��راط يف تناول 
بع���ش الأع�شاب و اخللطات ، للعاج من 
فريو�ش كورون��ا اأو للوقاية من الفريو�ش 
و تقوي��ة املناعة،   موؤك��دة اأن ذلك يلحق 
���ررا بالكب��د، و اإذا مت  تن��اول اخللطات 
ب�ش��كل يومي ي��وؤدي ذل��ك اإىل الإ�شابة 

بالتهاب الكبد.
الع��ادات  ه��ذه  اأن  الأخ�شائي��ة  وت��رى 
ال�شيئ��ة،  �شببها املفاهي��م اخلاطئة الرائجة 
يف املجتم��ع ، و مفاده��ا اأن الطب البديل، 
ميك��ن اأن يعو�ش العاج الطبي، لذا  ترى 
املتحدثة اأنه يجب ت�شحيح هذه املعلومات 
التي انت���رت بقوة بن املواطنن، خا�شة 

يف  ظل الأزمة الوبائية الراهنة.
و ت��رى املتحدث��ة اأن ه��ذه الأع�ش��اب و 
فعاليته��ا  تك��ون  املعروف��ة،  اخللط��ات 
اأك��رث قب��ل الإ�شاب��ة ، فهن��اك درا�شات 
علمي��ة اأثبت��ت اأن الع�ش��ل و الزجنبي��ل و 
زيت الزيت��ون  و احلبة ال�ش��وداء ،  تعمل 
عل��ى تقوية جه��از املناعة قب��ل الإ�شابة 

بفريو�ش كورونا ، لكن املوؤ�شف 
، ح�شبه��ا،  اأن  الكثري 

امل�شابن،  م��ن 
�ش��ة  خا

ر  كب��ا

ال�ش��ن، يعتم��دون علي ه��ذه الو�شفات  
اأنه��ا  يعتق��دون  و  اأ�شا�ش��ي   كع��اج 
�شتخل�شه��م م��ن الفريو���ش و اأعرا�شه،  
لك��ن خطورتها تكم��ن يف كونها تقل�ش 
بع���ش الأعرا���ش، في�شعر امل�ش��اب اأنه 
يتماث��ل لل�شفاء، يف حن تتفاق��م اإ�شابته 
و تظه��ر بعد اأيام م��ن الإح�شا�ش بالراحة،  
نق���ش  و  كاحلم��ى  �شدي��دة،  اأعرا���ش 
الأوك�شج��ن يف ال��دم ، و ق��د ي�شتدعي 
ذلك نقل امل�شاب على جناح ال�رعة اإىل 

امل�شت�شفى.
و اأ�شارت الدكتورة ب��و اجلدري اأن بع�ش 
هذه احلالت الت��ي اعتمدت على اخللطات 
 ،19 الطبيعي��ة يف الع��اج م��ن كوفي��د 
ق�ش��دت عيادتها، و بع��د معاينتها ات�شح 
له��ا اأن و�شعه��ا ال�شحي تعق��د كثريا،  و 
ذل��ك بعد م��رور عدة اأي��ام م��ن الإ�شابة 
بالفريو�ش دون متابعة عاج طبي منا�شب.
و تن�شح الطبيبة جميع املواطنن بالذهاب 
اإىل الطبي��ب عند بداي��ة ال�شعور بعر�ش، 
ق��د يك��ون موؤ���را لاإ�شاب��ة بكوفي��د 
19الذي يتطلب عاجا 
و  طبيا �شارما 
 ، فوري��ا 
ل  و 

ميك��ن ب��اأي ح��ال العتم��اد عل��ى الطب 
البدي��ل ، عك�ش الزكام العادي الذي ينفع 
يف التخفي��ف من اأعرا�ش��ه �رب منقوع 
بع�ش النبات��ات، كالزجنبي��ل و الزعرت و 

غريها .
و اأ�شاف��ت باأن��ه م��ن ال���روري اإباغ 
الطبي��ب باخللط��ات اأو الأع�ش��اب الت��ي 
تناوله��ا ال�شخ�ش امل�ش��اب، لأن بع�شها 
جمه��ول ، م��ن الناحي��ة العلمي��ة، خا�شة 
بع�ش اخللط��ات التي مت الرتويج لها على 
اأنها عاج فعال و �شحري ، يف حن ت�شكل 

خطرا على �شحة و �شامة امل�شاب.
و تدع��و الطبيبة  اإىل عدم الن�شياق وراء 
ما تبيع��ه بع�ش  املواقع الإلكرتونية التي 
تزاي��د عددها يف ظل الأزم��ة الوبائية ، و 
التي ت��روج  خللطات جمهولة،  قد ي�شبب 

تناولها الإ�شابة بت�شممات حادة .
و اأ�ش��ارت املتحدثة اإىل ���رورة تفعيل 
جه��از الرقاب��ة ملتابع��ة م��ا تن���ره ه��ذه 
ال�شفحات و حتى حمات بيع الأع�شاب 
الطبية، ف�شاحب حمل لبيع هذه املواد، من 
ال���روري، ح�شبه��ا،  اأن يك��ون قد تابع 
تكوين��ا و ح�شل على �شه��ادة يف جمال 
الطب البديل ، و على اأ�شا�شها ميكنه تقدمي 

ن�شائح و اإر�شادات للزبائن.
و اأ�شاف��ت الطبيب��ة اأن��ه ل مين��ع ���رب 
منقوع بع�ش الأع�شاب املعروفة بالن�شبة 
للجمي��ع كالزع��رت و الزجنبي��ل و غريهما 
عندما يكون ال�شخ�ش م�شابا بفريو�ش 
كورون��ا ، و ي�شتح�شن �ربها �شاخنة،  
كاإ�شاف��ة للع��اج الطب��ي و الأدوية  
، لك��ن لبد م��ن تناوله��ا بكميات 
حمددة و مل��دة حمددة،  لتف��ادي اأي 
خماطر تنجم عنه��ا و تلحق ال�رر 
باأع�ش��اء اجل�شم يف مقدمتها الكبد، 
كم��ا تن�ش��ح ب�رب زي��ت الزيتون 
لك��ن يف فرتات متباعدة عن الأدوية، 
لأنه ي�شعف فعالي��ة امل�شادات احليوية 
الت��ي تو�شف ع��ادة يف ع��اج الإ�شابة 
بكورونا ، م�شرية اإىل اأن زيت الزيتون من 

املواد الطبيعية ذات الفعالية القوية.
وهيبة عزيون



بعد قرار غلق ال�سواطئ ب�سكيكدة

خماطر الفريو�ص و الغرق ترتب�ص مب�صطافني متمردين
اأف��رز دخول قرار غل��ق ال�سواطئ بوالي��ة �سكيكدة حيز 
التنفي��ذ، يف اإطار التدابري املتخ��ذة  للحد من تف�سي وباء 
كورون��ا، الكثري من اخلروق��ات و الظواه��ر، خا�سة من 
قب��ل ال�سباب،  ما جعل م�سالح االأمن تدخل يف رحلة كر 
وف��ر معهم مبختلف �سواطئ الوالي��ة، فقررت العديد من 
العائ��ات امل�سطافة و جمموعات �سباني��ة، التوجه نحو 
ال�سواط��ئ  ال�سخرية البعيدة، رغ��م اأنها غري حمرو�سة، 
م��ا يعر�سهم خلطر ع��دوى الفريو�س و عدي��د احلوادث، 
يف غي��اب اجلهات املكلفة باالإنق��اذ و التكفل، كما اختار 
اآخ��رون التوجه اإىل �سفاف االأودية، كما اكت�سفت الن�رص 

خال جولتها اال�ستطاعية. 
بداي��ة اجلول��ة كان��ت م��ن �سواط��ئ القل، غ��رب والية 
�سكيكدة،  فاحظنا الكث��ري من اخلروقات على م�ستوى 
اأغل��ب ال�سواطئ، حت��ى تلك املتواجدة منه��ا بالقرب من 
املدين��ة،  مث��ل �سواط��ئ  ع��ن الدولة و ك�س��ري الباز، و 
ل��ركار وع��ن اأم الع�سب و كذا �ساط��ئ  متنارت ببلدية 
ال�رصاي��ع، فقد الحظن��ا اأن العديد من ال�سب��ان ي�ستغلون  
فرتة عدم تواج��د امل�سالح االأمنية بتل��ك ال�سواطئ و لو 
لف��رتة ق�سرية، م��ن اأج��ل ال�سباحة، فيما ق�س��د �سبان و 
بع�س العائات ال�سواط��ئ ال�سخرية القريبة من مدينة 
القل، عل��ى غرار الق�سيعة،  وغدير احل��وت، و لكريك ،  
و املين��اء الفنيقي وغريه��ا ، خا�سة تلك الت��ي ال ت�سلها 

م�سالح الرقابة، اإىل جانب بع�س االأودية.
تعتر والية �سكيكدة، اآخر والية بالوطن تغلق �سواطئها 
موؤخ��را،  للحد من انت�سار وباء كورونا و طال قرار الغلق 
حتى االأودية، بعد تغي��ري امل�سطافن من ال�سباب و حتى 
العائات، وجهته��م من ال�سواط��ئ اإىل �سفاف االأودية، 
حي��ث اتخ��ذت بلدي��ة اأوالد عطية ق��رارا مبن��ع ال�سباحة 
واال�ستجم��ام على ط��ول »وادي تيزغب��ان« الذي كانت 
تق�س��ده ع���رصات العائات من خمتل��ف الواليات، الأنه 
يحت��وي على مناظ��ر طبيعية خاب��ة و اأماك��ن مريحة، 
فيم��ا مل ي�سم��ل الق��رار العدي��د م��ن االأودي��ة االأخرى 
بالري��ف القل��ي،  و يق�سدها ال�سب��اب و بع�س العائات 
لا�ستجمام و الراحة، هروبا من حرارة املدن والقرى خال 
االأيام االأخ��رية، رغم االأخطار الت��ي ترتب�س بهم يف ظل 

االأزمة الوبائية الراهنة. 

كر و فر .. من أجل السباحة
يبق��ى الكثري من ال�سباب، �سيم��ا من �سكان مدينة القل، 
ي�رصون على موا�سل��ة ال�سباحة و اال�ستجمام، �ساربن 
االإج��راءات الوقائية للحد من تف�سي وباء كورونا عر�س 
احلائ��ط، حيث يق�سدون ال�سواط��ئ يف االأوقات التي  ال 
تك��ون فيه��ا امل�سالح االأمني��ة حا�رصة،  و يف��رون مبجرد 
روؤيته��ا قادم��ة،  حيث يكلف��ون واحدا منه��م باملراقبة و 

فيما  بتحركاتها،  اإخباره��م 
االآخ��ر  البع���س  يق��وم 
ال�سواطئ  اإىل  بالتنق��ل 
البعي��دة  ال�سخري��ة 
التي ال ت�سلها م�سالح 
با�ستعم��ال  الرقاب��ة، 
ق��وارب ال�سيد �سباحا 
و ال يع��ودون اإال يف اآخر 

النهار.

عائالت مصطافة 
تغادر و أخرى تطالب 
بمستحقات الكراء

اأفرز قرار غلق ال�سواطئ حرية و�سط عائات قدمت من 
خمتلف الواليات، حيث قامت با�ستئجار �سقق و �سكنات 
مبختلف االأحياء، لفرتة طويلة و دفعت م�ستحقات الكراء 

م�سبقا.
بع�س هذه العائات قررت مغ��ادرة ال�سكنات و العودة 
اإىل دياره��ا، فيم��ا طالب��ت الكثري من العائ��ات باملبالغ 
املالي��ة املتبقية من اأ�سحاب ال�سقق، ما اأدخل الطرفان يف 
�رصاعات ومناو�سات،  على غرار ما حدث يف حي 400 

م�سكن و حي 700م�سكن .

كورنيش مكتظ مقابل شاطئ خاو 
يعج كورني�س عن الدولة بو�سط مدينة القل ، بالعائات 
و ال�سباب، خا�سة يف امل�ساء، من اأجل الرتويح عن النف�س 
و اال�ستمت��اع بالن�سائ��م املنع�س��ة القادمة م��ن ال�ساطئ 
املقاب��ل اخلاوي عل��ى عرو�سه، م�سكل��ن بذلك جتمعات 
و ل��و اأنها حم��دودة، لي�ست كتل��ك التي كان��ت ل�سيقة 

باال�ستجمام على رمال ال�ساطئ و ال�سباحة. 
 بوزيد مخبي 

22 lصيفيات

فر�ست اإجراءات الوقاية من تف�سي فيرو�ض كورونا بعنابة، التي تلتها قرارات غلق ال�سواطئ و تقييد بع�ض االأن�سطة كالمقاهي و المطاعم بعنابة، على غرار باقي الواليات ال�ساحلية، 
على �سكان و زوار المدينة اإتباع نمط حياة جديد ، في عز مو�سم اال�سطياف، و و�سط مخاوف من االإ�سابة بالفيرو�ض، بدءا بالبحث عن جرعة اأوك�سجين طبيعي نهارا بالمواقع المطلة 

على البحر، و المناطق الغابية التي تخ�سع لرقابة �سارمة بين المنع و التقييد، و�سوال اإلى جوالت ليلية في الكورني�ض العنابي.

بع��د غلق ال�سواطئ بعنابة االأ�سبوع املا�سي، 
عل��ى  مدينته��م  زوار  و  العنابي��ون  اأقب��ل 
الكورني���س لي��ا، للتج��ول و الرتفي��ه ع��ن 
النف�س، فق��د تغريت نظرتهم و كذا �سلوكهم 
اإزاء زرقة البح��ر، من الرغبة يف ال�سباحة يف 
ف�س��ل اال�سطياف، اإىل االكتفاء بالتنزه قبالة 
البح��ر، يف حماولة لرف��ع املعنوي��ات جتديد 

الطاقة ملقاومة خماوف العدوى . 

المسار من الميناء إلى غاية 
رأس الحمراء وجهة مفضلة 

للعائالت
الن�رص ر�سدت �سهرة اأول اأم�س، حركية على 
ط��ول الكورني�س، �س��واء من قب��ل الراجلن 
اأو ال�سي��ارات الت��ي كان��ت جت��وب ال�رصيط 
ال�ساحلي م��ن امليناء اإىل غاي��ة راأ�س احلمراء، 
حي��ث كان��ت املركب��ات مركونة عل��ى حافة 
الطريق م��ن اأجل اال�ستمت��اع بتاأمل البحر و 
خمتل��ف املناظر الطبيعي��ة اجلميلة التي تزخر 
بها املنطق��ة، و ا�ستن�ساق الن�سائم القادمة من 

االأزرق البعيد.
الحظن��ا اأن عائ��ات اأخرجت م��ن مركباتها 
كرا���س مطوية، و جل�س عليه��ا اأفرادها قبالة 
الواجه��ة البحري��ة، خا�س��ة بكورني�س عن 
ع�سري، فيما ف�سل��ت عائات اأخرى امل�سي و 
التج��ول ب��ن �ساطئي » �ساب��ي و �سانكلوا«، 
يف ظل انعدام ت��ام لكافة االأن�سطة الرتفيهية 
والريا�سي��ة، وك��ذا خدم��ات تق��دمي الطعام 
االكتف��اء  و  الط��اوالت،  عل��ى  واملثلج��ات 

باملحمول منها فقط .
و ال ميك��ن للم��ار م��ن هن��اك اإال اأن ياح��ظ 
اأن احلركي��ة كان��ت اأك��ر بكث��ري قب��ل غلق 
ال�سواط��ئ، و تراجعت لتقت���رص على �سكان 
املدين��ة و بع�س الزوار الذين حجزوا �سققا اأو 
غرفا بالفنادق، قبل اتخاذ قرار غلق ال�سواطئ 

ملنع تف�سي الوباء اأكرث.

التزام المتجولين بارتداء 
الكمامات و التباعد

ال�سه��رات تتوا�س��ل اإىل �ساع��ات متاأخ��رة 
م��ن اللي��ل ، الأن مدين��ة عناب��ة غ��ري معنية 
بق��رار احلجر اجلزئي م��ن الثامن��ة م�ساء اىل 
غاي��ة ال�ساد�س��ة �سباحا، و الحظن��ا اأن اأغلب 
املتجول��ن م��ن العائ��ات،  يرت��دي اأفرادها 
الكمام��ات، و اختف��ت التجمعات التي كانت 
تت�سكل حول االألعاب و احلفات التي كانت 

تنظم على طول الكورني�س.  
خال جولتن��ا �سادفنا عائلت��ن باأحد مطاعم 
الكورني�س، اقرتبن��ا منهما، فعلمنا اأن االأوىل 
قادم��ة م��ن �سطي��ف و تتكون م��ن �ساب و 

والدت��ه و زوجته و اأطفاله الثاث��ة، قال لنا« 
نح��ن متواجدون بعنابة منذ اأي��ام، قدمنا قبل 
غل��ق ال�سواط��ئ بيوم��ن، نتقب��ل و نتفه��م 
ه��ذا االإجراء، رغ��م اأننا ح�رصن��ا لا�ستجمام 
وال�سباح��ة ب�سواط��ئ البح��ر، قررن��ا اإكمال 
عطلتن��ا بعناب��ة و االكتف��اء بالتج��ول دون 
�سباح��ة، و هو اأف�سل من الع��ودة اإىل البيت، 
يف ظل االرتفاع الكبري يف درجات احلرارة«.

 قال لنا رب العائلة الثانية باأنه قدم مع اأ�رصته 
م��ن بجاي��ة اإىل عناب��ة لق�ساء عطل��ة نهاية 
االأ�سبوع، الأنه��ا غري معنية باحلجر اجلزئي، و 
ميكن التجول لي��ا بها و الرتويح عن النف�س، 
مع اتخ��اذ احتياطات الوقاي��ة الازمة، وذكر 
ب��اأن هذا الوب��اء ت�سبب يف اأزم��ة نف�سية له و 
الأف��راد اأ�رصت��ه نتيج��ة اخلوف م��ن الفريو�س 

وع��دم اإتاح��ة الفر�سة للرتويح ع��ن النف�س، 
مند ظهوره �سنة 2019.

توافد غير مسبوق 
للمصطافين قبل قرار الغلق

وعرفت عنابة خال �سه��ري جوان وجويلية 
تواف��دا هائ��ا للم�سطافن، اأك��ر بكثري من 
ال�سن��وات املا�سي��ة، و قد قدم��وا من جميع 
واليات الوطن تقريبا، خا�سة و اأن ال�سلطات 
املحلي��ة وف��رت كل م�ستلزم��ات و �رصوط 
اال�سطياف االآمن عل��ى م�ستوى ال�سواطئ، 
فتبددت خم��اوف ال�سي��اح و امل�سطافن من 
ال�سورة النمطية التي كانت تروج عن عنابة 
على اأنها تكرث بها جرائم القتل و االعتداءات.

ممتلئ��ة  ال�سواط��ئ  اأغل��ب  كان��ت 

نهاي��ة  عطل��ة  يف  خا�س��ة  بامل�سطاف��ن، 
االأ�سب��وع، م��ع حت�س��ن م�ست��وى اخلدم��ات 
رك��ن  جماني��ة  و  ال�سياحي��ة،  و  الفندقي��ة 
ال�سي��ارات بالكورني���س، و ت�سدي م�سالح 
ال��درك الوطن��ي الأي حماول��ة  ال�رصط��ة و 
الحت��ال ال�سواطئ بال�سم�سي��ات، اأو اإرغام 

امل�سطافن على اجللو�س. 
وم��ع اإ�سدار ق��رار الغلق تقل�س��ت احلركية 
اغل��ب  واألغ��ى  بالكورني���س،  املعه��ودة 
امل�سطاف��ن حجوزاته��م يف الفن��ادق ل�سهر 
تدريجي��ا  تغ��ادر  العائ��ات  وب��داأت  اأوت، 

املوؤ�س�سات الفندقية التي نزلت بها.  
اأن م�سال��ح والي��ة عناب��ة،  جدي��ر بالذك��ر 
اأ�س��درت  اأم���س، ق��رارا حت��ت رق��م 143 ، 
يق�سي مبن��ع ال�سباحة وكذا جت��ول املواطنن 
عر جميع �سواطئ اإقليم الوالية، بعد ت�سجيل 
جت��اوزات يف بع���س ال�سواط��ئ املعزولة، و 
نزول العائ��ات اإىل رمال ال�ساطئ لل�سهر و 
التجمع ليا، ما ا�ستدع��ى ا�سدار قرار بغلق 
املناف��ذ املوؤدية اىل جمي��ع ال�سواطئ وغلقها 
يف بع�س البلدي��ات باحلواجز االإ�سمنتية ملنع 
م��رور املركبات وحتى الراجل��ن، على غرار 
�ساطئ جن��ان الباي ب�رصايدي، وكذا �سواطئ 

�سطايبي.
وا�ستن��ادا لبيان م�سالح احلماي��ة املدنية، بلغ 
عدد امل�سطاف��ن يف �سهر جويلية، 698770 
م�سطافا ورمب��ا و�سل العدد اإىل نحو  مليون 
م�سطاف، باحت�ساب الذين يلجون ال�سواطئ 
بع��د ال�ساع��ة التا�سع��ة لي��ا ويف ال�سباح 
الباك��ر، باالإ�ساف��ة اإىل امل�سطاف��ن الذي��ن 
يق�س��دون ال�سواطئ غ��ري املحرو�سة اأو غري 
املفتوح��ة ب�سكل ر�سمي م��ن قبل ال�سلطات 
املحلية. و قد �سجل��ت م�سالح احلماية املدنية 
1041 تدخ��ا ، و 3 وفي��ات تتعلق برجلن و 

طفل ب�ساطئ غري حمرو�س.
ح�صين دريدح

العنابيون و الزوار يقصدون 
الكورنيش للرتفيه عن أنفسهم 
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بعد غلق الشواطئ 
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مجالك
اعنت باأظافرك بعيدا 

عن �صالونات التجميل

تع��د �لأظاف��ر من �سم��ات �لأنوثة و �جلم��ال عند �ملر�أة، م��ا ي�ستوجب 
�لعناية بها ب�سكل يومي، و �إن مل تتمكن �ل�سيد�ت من �لقيام بذلك يف 

�سالونات �لتجميل، فاإن ذلك ممكن يف �لبيت.
تع��اين �لكثري�ت م��ن م�س��كل �سعف �لأظاف��ر و تك�رسه��ا، ب�سبب 
�لأ�سغ��ال �ملنزلية خ�سو�سا، و باإمكانه��ن تطبيق �لو�سفات �لطبيعية 
�لتي تتوف��ر مكوناتها يف كل بيت من �أجل �لعناية بالأظافر و تقويتها 
و تنعيمه��ا، و تعد و�سفة �لليمون �أ�سهره��ا على �لإطالق، حيث ميكن 
نق��ع �لأظافر لدقائق بع�سري �لليمون، ث��م جتفف دون ��ستخد�م �ملاء، �أو 

فركها بن�سف ليمونة كل ليلة، قبل �خللود �إىل �لنوم.
و يعترب جوز �لهند �أي�سا من �ملو�د �لطبيعية �لفعالة يف �لعناية بالأظافر 
و �جللد �ملحيط بها، و ذلك بدهنها يوميا بزيت جوز �لهند، و حتى زيت 
�خلروع �لذي يقيها من �لتك�رس، لحتو�ئه على �لفيتامني "ه�"، �لفازلني 

و زيت �للوز.
اإ.ز

صحة

تمييه الجسم و التغذية الصحية سبيل 
الحامل لصيف آمن

يوؤثر ف�شل �ل�شيف بكل خ�شائ�شه على �لجميع، دون ��شتثناء، غير �أن ذلك يكون ب�شكل �أكبر على �لمر�أة �لحامل، �لتي 
ي�شدد �لأخ�شائيون على �أهمية عنايتها ب�شحتها و �شحة جنينها، تفاديا لأي تاأثير�ت قد تكون �آنية، و قد تظهر لحقا.

توؤك��د �لطبيب��ة �لعامة �آ�سي��ا �آغا ، 
�أن �مل��ر�أة �حلام��ل يف و�سع �سحي 
خمتل��ف عن غريه��ا، لذل��ك فهي 
بحاجة �إىل رعاي��ة خا�سة، تختلف 
�لف�س��ول، خا�س��ة يف  باخت��الف 
ف�س��ل �ل�سي��ف و م��ع �لرتف��اع 
�لكب��ري يف درج��ات �حل��ر�رة �لتي 
قد يك��ون تاأثريه��ا �سلبي��ا عليها، 
و ذل��ك م��ا يظه��ر عل��ى �س��كل 
نق���ص يف �ل�سو�ئ��ل، �أو �لإ�ساب��ة 
�ملبا�رس  �لتعر���ص  نتيج��ة  بحروق 
لأ�سع��ة �ل�سم�ص، �أو حتى �لإ�سابة 

مب�ساعفاتها ك�رسبات �ل�سم�ص.
و تدعو �لدكتورة �آغا كل حامل �إىل 
تفادي �لتعر�ص لأ�سعة �ل�سم�ص، و 
�حلر�ص على خف���ص درجة حر�رة 
�جل�سم عرب �ل�ستحم��ام مباء يكون 
بارد� ن�سبي��ا، علما �أن ر�ص �لوجه 
و �لأط��ر�ف يف حال �ل�سعور 

بال�سيق يكون فعال �أي�سا، حمذرة 
من خطر تعر�سها لهبوط �ل�سغط 
�ل��ذي ق��د يك��ون م��ن �أعر����ص 
�أن  ميك��ن  و  �ل�سم���ص  �رسب��ات 
ير�فقه دو�ر، م��ا يحتم على �حلامل 
قيا�ص �سغطها ب�س��كل م�ستمر و 
ذلك تفادي��ا لهبوط��ه �أو �سعوده، 
موؤكدة �أن �رتفاع �ل�سغط ي�سكل 
خطر� �أك��رب على �سحته��ا و حياة 
�جلن��ني، و ي�ستدعي �لأم��ر متابعة 
طبي��ة و قيا���ص دوري، تفاديا لأي 

م�ساعفات.
�أ�ساف��ت �لطبيبة �أن �مل��ر�أة �حلامل 
يج��ب �أن حتر�ص �أي�س��ا على متييه 
�جل�سم، م��ن خالل ���رسب كميات 
كب��رية م��ن �ل�سو�ئ��ل، و يف�س��ل 
�أن تك��ون عب��ارة ع��ن مي��اه، م��ع 
�لغازية  �مل�رسوب��ات  �لبتعاد ع��ن 
�لت��ي ت�سب��ب �ل�سع��ور بالنتفاخ، 

و تف��ادي �لع�سائ��ر �ل�سطناعية 
�لغنية بال�سكر.

�أم��ا ع��ن �لغ��ذ�ء، قال��ت �ملتحدثة 
�إن �مل��ر�أة �حلامل حتت��اج �إىل تغذية  
�سحي��ة و لكمية م��ن �لربوتينات 
�أك��ر من �ل�سخ���ص �لعادي، حيث 
حتت��اج خ��الل �لثالث��ي �لأول من 
�حلم��ل �إىل 100 حري��رة يف �ليوم، 
و يف باق��ي م��دة �حلم��ل �أكر من 
250 حري��رة يومي��ا، بينم��ا حتتاج 
لكمية من 10 �إىل 20 غ بروتينات 
يومي��ا، و هي موج��ودة يف �للحوم 
و �لبي���ص، ف�س��ال ع��ن حاجته��ا 
لالأحما���ص �لأميني��ة �ملوجودة يف 
بيا�ص �لبي���ص، �ل�رسدين، �حلبوب 
�جلافة، �للحوم �حلمر�ء، هذه �لأخرية 
حتت��اج لتناوله��ا ب�س��كل يوم��ي، 
ب�سبب فقدها للحدي��د �لذي ياأخذه 

منها �جلنني.
و �س��ددت �لطبيب��ة عل��ى �أهمي��ة 
مر�قبة �ملر�أة �حلامل لوزنها، خا�سة 
يف ف�سل �ل�سيف، و ذلك خوفا من 
تعر�سها ملر���ص �سكري �حلمل، و 
خطر �رتفاع �سغط �لدم، و معاناة 
�جلنني �أثن��اء �لولدة، حيث يجب �أن 
تكون �لزي��ادة يف �لوزن بني 9 �إىل 
12 كلغ ل �أكر،  خالل فرتة �حلمل، 
م��ع تف��ادي �تب��اع حمي��ة غذ�ئية 
نهائي��ا ،مل��ا لها م��ن تاأث��ري �سلبي 
عل��ى �سالم��ة �جلن��ني، و �أ�سارت 

�ملتحدث��ة �إىل �أهمية تفادي �لتلوث 
و ��ستن�ساق �لهو�ء �مللوث، و عدم 
تناول �لأدوية، �إل �ل�رسورية منها.
�لدكت��ورة �آغا �أو�سح��ت باأنه من 
�ل���رسوري تناول ث��الث  وجبات 
غنية بالأغذية �لطاقوية يوميا، مع 
�ل�ستفادة من �لفو�كه و �خل�رس يف 
ف�سل �ل�سيف مبعدل خم�ص حبات 
من كل �سنف على �لأقل يوميا، و 
�لبتعاد عن �ملقليات و �ل�سكريات 
�مل�سبعة خا�سة ب��ني �لوجبات، مع 
تن��اول �ل�سم��ك و �ملك���رس�ت، و 
زيت �لأوميغا 3 يف �لثالثي �لأول 
و �لثاين، و �مل�س��ي مبعدل 3 مر�ت 
�أ�سبوعي��ا، و تن��اول �لفيتامين��ات 
�ل�رسوري��ة، كالفيتامني ب�6 و ب�3، 
�لفيتامني �سي، م��ع �لكال�سيوم، و 
تن��اول �لأطعمة �لغني��ة بالز�نك و 

�حلديد.
و مب��ا �أنن��ا يف ف��رتة �نت�س��ار وباء 
كورون��ا ، تن�س��ح �لطبيبة �حلامل 
بالعناية بغذ�ئها و تنويعه باخل�رس 
و �لفو�ك��ه، و �لبق��اء يف �لبي��ت، 
م��ع تف��ادي �لتجمع��ات، و تناول 
�مل�رسوبات و منقوعات �لأع�ساب 
غ��ري �لب��اردة، و ع��دم �لإكثار من 
�لأطعمة �ملهيجة �لغنية بالتو�بل �أو 
�حلارة، و �لبتعاد عن �ملنبهات مثل 

�لقهوة و �ل�ساي.
اإ.زياري

�سلطة اخليار و اجلزر

u�ملقادير
3 �إىل 4 حبات جزر

حبتان )02(خيار
حبة طماطم

 ب�سلة �سغرية
�أور�ق نعناع
زيت زيتون

ع�سري ليمون
ملح

uطريقة �لتح�شري
� نق�رس �جلزر و نقوم برب�سه

� نغ�س��ل �خلي��ار و نقطع��ه �إىل 
�رس�ئح طولي��ة رفيعة، و نقطع 

�لقليل منه �إىل مكعبات �سغرية.
� نقط��ع �لب�س��ل �إىل مكعب��ات 
�سغرية مع �لطماطم، و نخلطها 
م��ع مكعب��ات �خلي��ار، و ناأخ��ذ 
�رس�ئ��ح �خليار و ن�س��ع و�سطها 
�جلزر �ملب�سور، مثلما هو مو�سح 
يف �ل�س��ورة، و ن�سكله��ا على 
�س��كل زه��رة، ن�س��ع و�سطه��ا 
�إىل  �ملقطع��ة  �خل�س��ار  مزي��ج 

مكعبات.
� نزي��ن �ل�سلطة باأور�ق �لنعناع، 
 و نتبله��ا بخليط �خلي��ار، �لزيت 

و �مللح.

معقودة البطاطا
u�ملقادير

حبات بطاطا
ملح

فلفل �أ�سود
بقدون�ص مفروم

ملعقتان)02 ( جنب مب�سور
زبدة

فرينة
بي�ستان )02(

خبز جمفف م�سحوق "�سابلور"
زيت للقلي

uطريقة �لتح�شري
� نق��وم ب�سلق �لبطاطا دون ن��زع ق�سورها يف ماء مملح ، 
ثم نن��زع عنها �لق�سور و ن�سحقها مع �لقليل من �لزبدة، 
ن�سيف �مللح، �لفلفل �لأ�سود، �جلنب، �لبقدون�ص و ن�سكل 

�أ�سابع �ملعقودة .

� ن�س��ع �ملعق��ودة يف �لفرينة، ث��م يف �لبي�ص �ملخفوق و 
بعد ذلك يف م�سحوق �خلبز ثم ن�سعها يف �ملجمد حو�يل 

2 �ساعات.
� نقليه��ا بعد ذل��ك يف �لزيت على ن��ار متو�سطة، حتى 

تكت�سب لونا ذهبيا.

كيك الزبيب ال�سريع
u�ملقادير

4 بي�سات ذ�ت حجم كبري 
كاأ�ص �سكر

كاأ�ص زيت ناق�ص قليال )مبقد�ر �إ�سبعني(
كاأ�ص حليب ناق�ص قليال )مبقد�ر �إ�سبعني(

كي�سان )02(خمرية حلويات
ر�سة ملح

ملعقة �سغرية فانيليا
كاأ�سان)02 ( و ربع فرينة

كاأ�ص زبيب منقوع يف �ملاء، �أو ماء زهر ، م�سبقا.

uطريقة �لتح�شري
� نخفق �ل�سكر و �لبي�ص مع �مللح و �لفانيليا 

جيد� باخلالط �لكهربائي.
� ن�سيف �لزيت، فاحلليب و نو��سل �خلفق .

� يف �لأخ��ري ن�سي��ف �لفرين��ة �ملنخولة مع 
�خلمرية و �لزبيب.

� نده��ن قالب �لفرن بالزبدة و نر�سه بالفرينة 
و ن�سك��ب �خلليط، و يخب��ز يف فرن م�سخن 

م�سبقا ملدة 25 �إىل 30 دقيقة.
�صهية طيبة

صصيفية

أأطباق
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أوقات الصالة

تدعو الن�شر اأ�شحاب الأك�شاك 
بوليات ال�شرق  اإىل تبليغها 
ب�شاأن اأي تذبذب اأو تاأخر يف 

توزيع اجلريدة، كما تدعو 
اأ�شحاب الأك�شاك اجلديدة اإىل 

الت�شال لت�شجيل طلباتهم على 
الرقمني: 

 - 0660376223-
-0660376045

شكرا على تعاونكم

إعالن إلى أصحاب األكشاك

الأربعاء  4  اأوت 2021 م  /  25   ذو احلجة  1442 هـ

الأخطــــــــــــــــــــاء    7

-1  زاوية الباب
2 -  حامي من ال�صدمات

3 -  كتف ال�صائق
4 -  خلف ال�صيارة

5 -  حجم امل�صباح
6 -  مراآة ال�صاحنة
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 عنابة

�ضبط 29 كلغ من املخدرات 
و توقيف 3 اأ�ضخا�ص

متكنــت، اأول اأم�ــس، امل�شلحة اجلهويــة ملكافحة 
لناحيــة  باملخــدرات  ال�شرعــي  غــر  الإجتــار 
ال�شــرق، من و�شع حــد لن�شاط �شبكــة اإجرامية 
منظمة خمت�شة يف املتاجرة باملخدرات بعنابة.
اأ�شخا�ــس   3 توقيــف  عــن  العمليــة  واأ�شفــرت 
تــراوح اأعمارهــم بــني 30 و 40 �شنــة، وحجــز 
قرابــة 29 كلغ من املخــدرات، �شيــارة �شياحية، 
و 4 هواتــف نقالــة. وا�شتنــادا خلليــة الت�شــال 
كافــة  اتخــاذ  مت  فقــد  عنابــة،  وليــة  باأمــن 
الإجــراءات القانونيــة الالزمة يف حــق امل�شتبه 
فيهــم بالتن�شيق مع وكيــل اجلمهورية املخت�س 

اإقليميا. 
ح.د

ميناء بجاية

 جريح وخ�ضائر معتربة 
يف انهيار رافعة حاويات

انهــارت، اأم�س الثالثاء، رافعــة حاويات مبيناء 
بجاية خملفة جريحا وخ�شائر معتربة، ح�شبما 

علم من مديرية موؤ�ش�شة ميناء بجاية.
واأو�شــح الرئي�س املدير العــام للموؤ�ش�شة، ال�شيد 
حليــم قا�شمي لــواج اأن احلــادث وقــع يف حدود 
8�شا45 دقيقة يف ظروف مل حتدد بعد، م�شرا 
حتقيــق  علــى  ت�شــرف  خــرباء  جلنــة  اأن  اإىل 
لتحديــد مالب�شــات احلادث وظروفــه. و اأ�شاف 

اأن الرافعة حتطمت كليا لأ�شباب مازلنا جنهلها.
وخــالل انهيارهــا، ت�شببــت الرافعــة يف اإ�شابــة 
اأحد العمال )54 �شنة( بارجتاج يف املخ نقل على 
اإثره اإىل م�شت�شفى خليل عمران و حياته لي�شت 

يف خطر.
وت�شبــب احلادث يف خ�شائر مادية معتربة حيث 
حتطمت حاويات كانت بجانبها ليتم اتخاذ قرار 
بتعليــق ت�شليــم احلاويــات للزبائــن اإىل غايــة 

حتديد مدى حجم اخل�شائر.
واأ�شــار ال�شيد قا�شمــي اإىل و�شع خمطط عمل يف 
هذا ال�شياق ملعاجلة م�شكل التذبذب يف الت�شليم 
التنزيــل  عمليــات  �شتبقــى  بينمــا  اأيــام  لعــدة 

متوا�شلة يف ظروف عادية.
واأج

اإتالف كمّيات من املواد 
منتهية ال�ضالحية بتب�ضة

متكن، اأم�س، اأعوان الرقابة للمحالت التجارية 
لبلديتي تب�شة و العقلة، اأثناء معاينة ميدانية، 
املــواد منتهيــة  مــن حجــز واإتــالف كميــة مــن 

ال�شالحية. 
وح�شب بيــان مديريــة التجارة لوليــة تب�شة، 
فقــد متثلــت املحجــوزات يف 19 كلــغ مــن مــواد 
التنظيــف، 10 كلغ من العجائــن الغذائية، 112 
كلغ من ال�شكريــات واحللويــات واملك�شرات غر 
ال�شاحلة لال�شتهــالك الب�شري، ف�شال عن حجز 
8 لــرات مــن احلليــب املب�شــر، و 5،2 كلــغ من 
التوابــل، و 4 علب حلفاظــات الأطفال. وقد مت 
توجيــه ا�شتدعــاءات للتجار املعنيــني لالت�شال 

مبديرية التجارة.  
ع.ن�ضيب

زلزال بقوة 5 درجات ي�ضرب 
�ضواحل موغال الرتكية

- �شرب زلزال بلغت قوته 5 درجات على مقيا�س 
ري�شر  اأم�س �شواحل ق�شاء دات�شا بولية موغال 

جنوب غربي تركيا.
واأفــادت اإدارة الطــوارئ والكــوارث الركيــة /
اآفــاد/، بــاأن الزلزال وقــع عند ال�شاعــة  15:38 
بالتوقيــت املحلــي، وكان علــى عمــق 7.61 كيلو 

مر.
ومل تــرد اأنباء حول ت�شجيــل خ�شائر ب�شرية اأو 

مادية جراء الزلزال.
وكان زلــزال مماثــل بلغت قوتــه 5.5 درجة قد 
اأي  ورود  دون  الأحــد،   املنطقــة  نف�ــس  �شــرب 

بالغات حول وقوع اأ�شرار. 

 اُتهموا باإن�شاء ع�شابة اأحياء

توقيف 3 اأ�ضخـــــا�ص وحجز 
اأ�ضلحــة بي�ضـــــــاء بب�ضكرة

اأوقفت فرقة البحث والتدخل باأمن ولية ب�شكرة 3 اأ�شخا�س بتهمة الإتجار في 
المخدرات واإن�شاء ع�شابة اأحياء وحجزت خراطي�س و اأ�شلحة بي�شاء واألعاب نارية.

بي��ان �صدر  العملي��ة وح�ص��ب 
الإت�ص��ال  خلي��ة  ع��ن  اأم���س 
والعالقات العامة باأمن الولية، 
ج��اءت بناء على معلومات تفيد 
بوجود جمموع��ة اأ�رشار تن�صط 
يف جمال بيع وترويج املخدرات 

باأحد الأحياء ال�صعبية باملدينة.
 وبالتن�صي��ق م��ع النياب��ة املحلية 

وتفتي���س امل�صاك��ن مت توقي��ف 3 
اأ�صخا���س بينهم قا���رش، ترتاوح 
اأعمارهم بني 17 و 31 �صنة وتبني 
وفقا للم�ص��در ذاته، تورطهم يف 
الأحياء  مبختل��ف  �صج��ارات  عدة 
ال�صعبي��ة، كم��ا مت حج��ز �ص��الح 
تقلي��دي ال�صن��ع و21 خرطو�صة 
حية م��ن عي��ار 16 مل��م وكمية 

من املخ��درات وك��ذا مبلغ مايل 
البي��ع والرتوي��ج  م��ن عائ��دات 
واأ�صلحة بي�ص��اء خمتلفة الأنواع 
واألعاب نارية، تتمثل يف �صماريخ 
ال�صج��ارات.  يف  ت�صتعم��ل 
املوقوف��ون قدم��وا اأم���س  اأم��ام 
 النياب��ة فيم��ا يبقى اآخ��ر يف حالة 

فرار.                             ع/ بو�ضنة

 جزء منها كان ممّوها ب�شناديق اخل�شر

حجز 125 قنطارا من التبغ املقّلد بالربج
الدرك الوطني  حجزت م�صالح 
ب��رج بوعريري��ج، كمي��ة م��ن 
)�صم��ة(،  الرت�ص��ق  تب��غ  م��ادة 
ق��در وزنه��ا الإجم��ايل ب� 125 
قنطارا م�صنعة و موجهة للبيع 
بطريقة غ��ر قانونية، وذلك يف 
عمليتني متفرقتني اُتهم فيهما 3 

اأ�صخا�س.             
بي��ان  اأم���س،  ي��وم  اأف��اد،  و 
للمجموع��ة القليمي��ة لل��درك 
بال��رج، عن متكن اأف��راد الفرقة 
الإقليمية بتيك�صتار من توقيف 
عل��ى  م�صبوهت��ني  �صاحنت��ني 
البلدي غر  م�صت��وى الطري��ق 
الر�صف��ة، وبعد  املرق��م بقري��ة 
تفتي�صهم��ا مت العثور على 290 
كي�ص��ا بال�صتيكي��ا ممل��وءا مبادة 
ال�صم��ة املطحون��ة، مبجموع 87 
 130 اإىل  بالإ�صاف��ة  قنط��ارا، 
علب��ة �صمة م��ن ن��وع ال�صاحل 
كانت مموهة يف �صناديق فارغة 
خا�صة باخل�رش والفواكه، وتبني 
ال�صائقني،  بعد ال�صتف�صار م��ع 
اأنهم��ا ل ميلكان وثائ��ق ت�صمح 

لهما بحيازة اأو نقل هذه املواد.
الي��وم،  نف���س  كم��ا متك��ن يف 
لأمن  الإقليمية  ال�رشي��ة  اأف��راد 
الطرق��ات ب�صي��دي اأمبارك من 
توقيف �صاحنة نوع )�صوناكوم( 

على م�صت��وى الطريق الوطني 
رق��م 103 يف �صط��ره الراب��ط 
ب��ني بلديتي تيك�صت��ار و راأ�س 
ال��وادي، حيث كان��ت حمملة ب� 
348 علب��ة كرتونية م��ن مادة 
ال�صم��ة م��ن نوع �صيم��اء احلرة 
بوزن 28 قنط��ارا، دون امتالك 
�صائقها للوثائق املطلوبة حليازة 

اأو نقل املواد التبغية.
و اأ�صار ذات البيان اإىل اأنه وتبعا 

لتعليم��ات وكي��ل اجلمهوري��ة 
املخت���س اإقليميا، فق��د مت حجز 
اإىل  ت�صليمه��ا  و  الب�صاع��ة 
الدول��ة، ورفع  اأم��الك  مديرية 
جن��ح ممار�ص��ة ن�ص��اط جت��اري 
غر ق��ار دون القيد يف ال�صجل 
الفات��ورة،  انع��دام  التج��اري، 
وخمالف��ة اإلزامية و�صم املنتوج، 

يف حق املخالفني.
ع/ ب

 اأفغان�شتان 

 مقتل 375 م�ضلًحا من 
طالبان خالل 24 �ضاعة

اأم�ــس  الأفغانيــة  الدفــاع  وزارة  اأعلنــت 
حركــة  مــن  375م�شلًحــا  مقتــل  الثالثــاء، 
طالبــان، واإ�شابــة 193 اآخريــن، خــالل 24 

�شاعة يف  11 اإقليما باأفغان�شتان.
واأو�شحــت وزارة الدفــاع - يف بيــان اأوردته 
وكالــة اأنباء )خامــا بر�س( الأفغانيــة -  اأنه 
متت ا�شتعادة م�شاحــات وا�شعة من الأرا�شي 

خالل العمليات الع�شكرية.
العمليــات  تنفيــذ  مت  اأنــه  البيــان  وذكــر 
الع�شكريــة يف اأقاليم »نور�شتــان« و«لوجار«  
و«هــرات«  و«اأوروزجــان«  و«قندهــار« 
و«�شاماجنــان«  و«بلــخ«  و«جاوزجــان« 

و«هلمند«  و«كابي�شا« و«بغالن«.
واأ�شاف البيــان اأن الغارات اجلوية الأخرة 
التي �شنتها قــوات الدفاع والأمــن  الوطنية 
20 م�شلًحــا  اأ�شفــرت عــن مقتــل  الأفغانيــة 
واإ�شابــة 12 اآخــًر يف مدينــة ل�شــكار  جــاه 
الواقعــة باإقليــم هلمند جنــوب البالد، كما 
ا�شتعــادت القــوات ال�شيطــرة علــى منطقــة  

نيجراب باإقليم كابي�شا.
وكالت

  اأعداد املتعافني من كورونا 
يف اأفريقيا تقارب 6 ماليني

ذكرت جامعة )جونز هوبكنز( الأمريكية، 
اأم�ــس  الثالثاء، اأن 5 ماليني و900 األف و14 
مري�شا بفرو�س كورونا يف اأفريقيا متاثلوا 
ال�شجــالت  لأحــدث  وفقــا  التــام،  لل�شفــاء 

الطبية املُدونة.
واأفــادت اأحــدث البيانات التــي �شدرت عن 
املوؤكــدة   الإ�شابــة  حــالت  بــاأن  اجلامعــة 
اأفريقيــة  دولــة   55 يف  بـ«كوفيــد19-« 
ارتفعت، اإىل 6 ماليني و746 األفا و85 حالة،  
بينما جنحت ال�شلطــات الطبية الأفريقية 
يف توزيــع اأكــر مــن 46 مليــون جرعــة من  

اللقاحات امل�شادة للفرو�س حتى الآن.
 وكانت جنوب اأفريقيا اأكر البلدان ت�شررا 
بعــدد اإ�شابات جتــاوزت 2 مليــون و456 األفا  
ووفيــات بلغــت 72 األفــا و 191 حالــة، وفقا 
للبيانات التي ر�شدتها اجلامعة بال�شتعانة  
العامليــة  ال�شحــة  منظمــة  باإح�شائيــات 
واملوؤ�ش�شــات الدوليــة الأخــرى وبالإ�شافة 
الوطنيــة  العامــة  ال�شحــة  اأق�شــام   اإىل 

والإقليمية.
وكالت


