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�ص 3

مبوجب مذكرة توقيف دولية

اجلـزائـر تت�سّلـم عبد املومن ولـد قدور من الإمــارات العربيــة املتحــدة

�لرئي�س تبون يعزي وي�سيد مب�سريته 

رحيــل املمثــل الكبيــر �سعيــد حلــمـي 
توفــي، �أم�ــس �لأربعــاء، �لممثــل �لقديــر �ســعيد حلمــي 
�سنــة متاأثــر�   82 ناهــز  �لعا�سمــة عــن عمــر  بالجز�ئــر 
بم�ساعفــات فيرو�ــس كورونا ح�سب ما علم مــن �أقربائه، 
و توجه رئي�ــس �لجمهورية عبد �لمجيد تبون �إلى عائلة 
�لفقيد و�إلى �لأ�سرة �لثقافيــة و�لفنية، باأخل�س �لتعازي 
و�أ�سدق م�ساعر �لمو��ساة، م�سيد� بم�سيرة �لفنان �لر�حل 
موؤكــد� باأنــه تــرك ب�سماتــه �لو��سحــة فــي �لعديــد من 

�لأعمال �لفنية �لهادفة و�لر�قية.

الرئي�س تبون يقّرر خالل تر�ؤ�سه لجتماع جمل�س الأمن

معاجلة م�سكل الت�سغيل باجلنوب وو�سع حمطات اأوك�سجني بامل�ست�سفيات
�ص 3-2

�لوزير �لأول يقّرر

متديد احلجر بنف�ص التوقيت ملدة 10 
اأيام يف 37 ولية

تقــرر تمديــد �لحجــر �لجزئــي �لمنزلــي بد�ية مــن �ليوم مــن �ل�ساعة 
�لثامنة م�ساء �إلى غاية �ل�ساعــة �ل�ساد�سة من �سباح �ليوم �لمو�لي، على 
م�ستوى 37 ولية لمدة 10 �أيام، كما تقرر تعليق �لنقل ما بين �لوليات، 
خالل �أيــام �لعطلة �لأ�سبوعية، ف�سال عن تمديد �إجر�ء غلق �لأن�سطة 
�لتــي يتــردد عليها �ل�ســكان بقــوة و�لتي تمثــل خطر� و��سحــا لنتقال 

�لعدوى في �لوليات �لـمعنية بالحجر �لجزئي �لـمنزلي.

جملة  "�جلي�س" توؤكد

املغرب ي�ستجدي 
اجلزائر لفتح احلدود 

 وتنا�سى اأنه ال�سبب 
يف غلقها

 اأمر بت�سريع عملية اقتناء املكّثفات واإعطاء الأولوية يف التلقيح للوليات املت�سّررة             متابعة املتوّرطني يف ن�سر الأخبار الكاذبة     
 النتخابات املحلية يف نوفمرب اإذا حت�ّسنت الو�سعية ال�سحية          جترمي املت�سّببني يف حرائق الغابات وت�سديد العقوبات    

 ا�ستحداث قطب جزائي جديد ملتابعة اجلرائم ال�سيربانية ومكافحتها
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�مللف طرح للنقا�س خلل �جتماع �ملجل�س �لأعلى للأمن

  االنتخابـــــات املحليــــة يف نوفمبــــر 
اإذا حت�صنت الو�صعية ال�صحية

اأكد رئي�س اجلمهورية ال�سيد عبد 
املجيد تبون، اأن اإجراء االنتخابات 
املحلي��ة املقبل��ة مره��ون بتطور 
احلال��ة الوبائية يف الب��اد، ومن 
غ��ر امل�س��تبعد اأن جت��رى خال 
�س��هر نوفمرب القادم اإذا حت�سنت 

الو�سعية ال�سحية يف الباد.
كان مو�سوع االنتخابات املحلية 
املقبل��ة، �سم��ن امللف��ات الت��ي 
طرحت للنقا���س خال االجتماع 
الدوري للمجل�س االأعلى لاأمن 
املنعق��د اأم���س،  برئا�س��ة رئي�س 
اجلمهورية القائد االأعلى للقوات 
امل�سلح��ة وزير الدف��اع الوطني، 
والذي خ�س�س لدرا�سة الو�سع 
االأمني العام واحلالة ال�سحية يف 
الباد والتح�سر لا�ستحقاقات 
اإىل  اإ�ساف��ة  املقبل��ة،  املحلي��ة 

الدخول االجتماعي.
وقال��ت رئا�س��ة اجلمهوري��ة يف 
بي��ان له��ا، اأن اجتم��اع املجل���س 
االأعل��ى لاأم��ن ال��ذي تراأ�س��ه 
رئي�س اجلمهورية، القائد االأعلى 
للق��وات امل�سلحة، وزي��ر الدفاع 

الوطن��ي، ال�سي��د عب��د املجي��د 
تب��ون تط��رق اإىل »حت�س��رات 
اال�ستحقاق��ات املحلي��ة املقبل��ة، 
الت��ي �ستج��رى �سه��ر نوفم��رب 
الو�سعي��ة  اإذا حت�سن��ت  الق��ادم 

ال�سحية يف الباد«.
اجلمهوري��ة،  رئي���س  وكان 
جويلي��ة   22 يف  ا�ستقب��ل  ق��د 
ال�سلط��ة  املا�س��ي،  رئي���س 
الوطني��ة امل�ستقل��ة لانتخابات، 
ال�سي��د حممد ���ريف، للت�ساور 
لا�ستحقاق��ات  والتح�س��ر 
ال�سلطة  رئي���س  القادمة، وق��دم 
لانتخابات  امل�ستقل��ة  الوطني��ة 
لل�سي��د الرئي���س عر�س��ا ح��ول 
االأخرة  الت�ريعية  االنتخاب��ات 
التي ت�سكل اأر�سية للم�ساورات 

مع الفاعلني ال�سيا�سيني.
واأك��د رئي�س ال�سلط��ة الوطنية 
يف  لانتخاب��ات،  امل�ستقل��ة 
ت�ريح �سحفي عقب االجتماع، 
ان��ه »يندرج يف اإط��ار التح�سر 
لانتخابات املحلي��ة القادمة من 
اأجل »تثبيت امل�س��ار على اأ�س�س 

مت ا�ستعرا�س  �سحيحة«. حي��ث 
واملتو�سط��ة  القريب��ة  »االآف��اق 
لاأجندة ال�سيا�سية التي التزم بها 
اأمام ال�سعب اجلزائري« و املتمثلة 
بتجدي��د  التغي��ر  »اإح��داث  يف 
املوؤ�س�سات الد�ستورية برمتها«.

وقال �ريف، اإنه بعد االنتخابات 
الت�ريعي��ة التي ج��رت يوم 12 
يوني��و الف��ارط، كان »الب��د اأن 
ننطل��ق نح��و املرحل��ة املوالي��ة، 
وهي جتدي��د املجال���س املحلية«، 
ي�سي��ف ال�سي��د ���ريف، ال��ذي 
اأو�سح اأن لقاءه مع الرئي�س تبون 
اجلوانب  ح��ول »خمتل��ف  متحور 
القانوني��ة واللوج�ستية« واأنه قام 
باإب��داء راأيه به��ذا اخل�سو�س. و 
ك�س��ف ال�سيد ���ريف باملنا�سبة 
عن »لق��اءات اأخ��رى« �ستجمعه 
م��ع رئي�س اجلمهوري��ة حتى يتم 
--كما قال-- تثبيت م�سار جتديد 
موؤ�س�سات الدولة اجلزائرية على 
»اأ�س�س �سحيحة« وفقا »ملا التزم 

به رئي�س اجلمهورية«.
  ع �س

دعا �ملو�طنني �إىل عدم �لرت�خي  �أمام متحّور )د�لتا(

الرئي�س تبون ياأمر بت�صريع 
اقتناء املكثفات وو�صع حمطات 
اإنتاج االأوك�صجني بامل�صت�صفيات
lموا�صلة عملية التلقيح واإعطاء االأولوية للواليات االأكرث ت�صررا
lو�صول 3 اآالف مكثف اأوك�صجني اأم�س و ت�صلم دفعة مماثلة نهاية االأ�صبوع

دعا رئي�س اجلمهورية، عبد املجيد 
تبون، اأم�س االأربعاء، املواطنني اإىل 
املزيد من اليقظ��ة وعدم الرتاخي 
يف اح��رتام االإج��راءات الوقائي��ة 
م�سدي��ا  )دالت��ا(،  متح��ور  اأم��ام 
تعليمات��ه لت�ريع اقتناء مكثفات 
االأوك�سج��ني وو�س��ع حمط��ات 
بامل�ست�سفيات،  االأوك�سجني  اإنتاج 
التلقي��ح  عملي��ة  موا�سل��ة  م��ع 
للوالي��ات  االأولوي��ة  واإعط��اء 
االأك��ر ت���ررا. وخ��ال تروؤ�سه 
اجتماع��ا دوري��ا للمجل���س االأعلى 
لاأم��ن خ�س�س لدرا�س��ة ومتابعة 
واحلال��ة  الع��ام،  االأمن��ي  الو�س��ع 
ال�سحية يف الباد، وكذا التح�سر 
املقبل��ة،  املحلي��ة  لا�ستحقاق��ات 
اإ�ساف��ة اإىل الدخ��ول االجتماع��ي، 
ح�سب ما اأ�س��ار اإليه بي��ان لرئا�سة 
اجلمهوري��ة، ثم��ن ال�سي��د الرئي�س 
الهبة ال�سعبي��ة الت�سامنية ملواجهة 

وب��اء كوفيد- 19، داعي��ا املواطنني 
اإىل املزيد من اليقظة وعدم الرتاخي 
يف احرتام االإج��راءات الوقائية اأمام 
ل�رع��ة  بالنظ��ر  )دالت��ا(  متح��ور 

انت�ساره.
واأ�س��دى الرئي���س تب��ون يف ه��ذا 
ال�سياق تعليمات تتعلق ب� »ت�ريع 
االإجراءات ملوا�سلة اقتناء مكثفات 
جديدة لاأوك�سج��ني والتي ي�سل 
منه��ا الي��وم )اأم�س االأربع��اء( اإىل 
وح��دة  اآالف   3 الوط��ن  اأر���س 
م��ع ت�سلم دفع��ة مماثل��ة يف نهاية 
االأ�سبوع وو�س��ع حمطات الإنتاج 
االأوك�سج��ني داخ��ل امل�ست�سفيات 
لتلبي��ة الطل��ب الذاتي له��ذه املادة 
احليوي��ة يف اأقرب وق��ت ممكن مع 
موا�سل��ة عملية التلقي��ح واإعطاء 
االأولوية للواليات االأكر ت�ررا، 
خ�سو�سا مع ت�سلم اجلزائر خلم�سة 

مايني جرعة هذا االأ�سبوع«.  ع.م

�لرئي�س تبون يقرر خلل تروؤ�سه لجتماع جمل�س �لأمن

معاجلـــة م�صكل الت�صغيــل يف اجلنـــــوب 
ومتابعة املتورطني يف ن�صر االأخبار الكاذبة

lجترمي املت�صببني يف حرائق الغابات وت�صديد العقوبات  lا�صتحداث قطب جزائي جديد ملتابعة اجلرائم ال�صيربانية ومكافحتها
lحت�صني اخلدمة العمومية للتزود باملياه  lاعتماد احلوار حلل ان�صغاالت العاملني يف قطاعات الرتبية و التكوين املهني و التعليم العايل وال�صحة

قرر رئي�س �لجمهورية، عبد �لمجيد تبون، �أم�س �لأربعاء، معالجة م�سكل �لت�سغيل في �لجنوب ومتابعة �لمتورطين في ن�سر 
�لأخبار �لكاذبة مع ��ستحد�ث قطب جز�ئي جديد مكلف بمتابعة �لجر�ئم �ل�سيبر�نية ومكافحتها، �إ�سافة �إلى تجريم �لمت�سببين 

في حر�ئق �لغابات وت�سديد �لعقوبات �سدهم وتح�سين �لخدمة �لعمومية للتزود بالمياه، كما �أمر باعتماد �لحو�ر مع �ل�سريك 
�لجتماعي ق�سد �إيجاد حلول لم�ساكل و�ن�سغالت �لعاملين في قطاعات �لتربية و �لتكوين �لمهني و �لتعليم �لعالي و�ل�سحة.

وخ��ال تروؤ�س��ه اجتماع��ا دوري��ا 
للمجل���س االأعل��ى لاأمن خ�س�س 
لدرا�س��ة ومتابعة الو�س��ع االأمني 
العام، واحلال��ة ال�سحية يف الباد، 
التح�س��ر لا�ستحقاق��ات  وك��ذا 
اإىل  اإ�ساف��ة  املقبل��ة،  املحلي��ة 
الدخول االجتماع��ي«. اأ�ساد رئي�س 
اجلمهوري��ة، وف��ق م��ا اأورده بيان 
ب��� »ا�ستقرار  لرئا�س��ة اجلمهورية، 
الو�سع يف الباد وحت�سنه اأمام كل 
املح��اوالت املتوا�سل��ة ال�ستهداف 
ا�ستغ��ال  ع��رب  الوط��ن،  وح��دة 
الظروف االجتماعي��ة مثل البطالة 

يف بع�س الواليات اجلنوبية«.

وتق��رر يف هذا ال�سي��اق --وفق ما 
ت�سمنه بي��ان رئا�سة اجلمهورية-- 
يف  الت�سغي��ل  م�س��كل  »معاجل��ة 
اجلن��وب ومتابع��ة املتورط��ني يف 
ن���ر االأخبار الكاذبة عرب من�سات 
بغر���س  االجتماع��ي  التوا�س��ل 
التهويل مع تكليف اأع�ساء املجل�س 
االأعل��ى لاأمن با�ستح��داث قطب 
جزائي جدي��د مكلف مبتابعة اجلرائم 
اإىل  اإ�سافة  ال�سيربانية ومكافحتها 
جت��رمي املت�سببني يف حرائق الغابات 
وت�سديد العقوبات �سدهم وحت�سني 
اخلدمة العمومي��ة للتزود باملياه مع 
القريب ملحط��ات جديدة  الدخ��ول 

لتحلية مياه البحر حيز اال�ستغال«.
وعن الدخ��ول االجتماع��ي املقبل، 
اأمر الرئي�س تبون ب� »معاينة املرافق 
الرتبوي��ة للم�ستوي��ات التعليمي��ة 
و  اجلامع��ي  )املدر�س��ي،  الثاث��ة 
وتكثي��ف  املهن��ي..(،  التكوي��ن 
التن�سي��ق م��ع االأطق��م ال�سحي��ة 
لو�س��ع بروتوك��ول �سحي خا�س 
اإ�ساف��ة   ،»19 كوفي��د-  مبحارب��ة 
اإىل »اعتم��اد احل��وار م��ع ال�ريك 
االجتماع��ي ق�س��د اإيج��اد حل��ول 
مل�س��اكل وان�سغ��االت العاملني يف 
قطاعات الرتبية و التكوين املهني 

و التعليم العايل وال�سحة«.

املجل���س  اجتم��اع  اختت��ام  وقب��ل 
االأعل��ى لاأمن، اأ�س��اف البيان اإىل 
حت�س��رات  اإىل  التط��رق  مت  اأن��ه 
اال�ستحقاق��ات املحلية املقبلة، التي 
»�ستج��رى �سهر نوفم��رب القادم اإذا 
حت�سن��ت الو�سعي��ة ال�سحي��ة يف 

الباد«.
ع.م

متابع يف ق�سايا ف�ساد

اجلزائر تت�صلم عبد املومن ولد قدور من االإمارات
االإماراتي��ة،  ال�سلط��ات  �سلم��ت 
الرئي�س املدير العام االأ�سبق ل�ركة 
�سوناط��راك عبد املوم��ن ولد قدور 
اإىل اجلزائ��ر، مبوج��ب مذكرة توقيف 
دولي��ة �س��درت يف حق��ه ب�سب��ب 
متابعات ق�سائية لها عاقة بق�سايا 
ف�ساد، من بينها �سفقة �راء م�سنع 
تكرير النف��ط يف اأوغ�ستا ب�سقلية 
االإيطالي��ة، وه��ي ال�سفق��ة الت��ي 
اأ�سال��ت الكث��ر م��ن احل��رب ب�سبب 
قدمها م��ا ا�ستدعى �س��خ ازيد من 
250 مليون دوالر ل�سيانتها، وكذا 
م�ساهم��ات يف اأنابيب نق��ل النفط 

مب�سنع التكرير.
ت�سلم��ت اجلزائ��ر، اأم���س، الرئي���س 
ل�رك��ة  االأ�سب��ق  الع��ام  املدي��ر 
“�سوناطراك” عبد املومن ولد قدور 
من دولة االإم��ارات العربية املتحدة 
وذلك مبوج��ب مذكرة توقيف دولية 
�س��ادرة �س��ده عل��ى ذم��ة ق�سايا 
ف�س��اد، وف��ور و�سول��ه اإىل مطار 
ال��دويل، خ�سع  ه��واري بومدي��ن 
ولد ق��دور اإىل االإجراءات ال�سحية 
واالأمني��ة والقانونية املعهودة. ومن 
املق��رر اأن ميث��ل اأم��ام عمي��د ق�ساة 
التحقيق للغرفة االأوىل لدى القطب 
املايل واالقت�سادي ملحكمة »�سيدي 

اأحممد«.  
 20 يف  ق��دور،  ول��د  توقي��ف  ومت 
مار���س املا�سي مبطار دب��ي، بعد اأن 
احتجزته �رطة املطار لوجود ا�سمه 
يف الن�رية احلم��راء ل�”االنرتبول”، 

واأطل��ق �راحه بكفالة مع منعه من 
مغادرة الرتاب االإماراتي. وكان ولد 
ق��دور غادر فرن�سا ، الت��ي يقيم بها 
مع اأفراد عائلت��ه يف يوم 20 مار�س 
املا�سي ، متوجها اإىل عمان حل�سور 
موؤمت��ر عرب دبي، وعند م��روره اأمام 
�رطة احلدود مبطار دبي،  مت توقيفه 
ب�سبب مذكرة التوقيف الدولية التي  

اأ�سدرها الق�ساء اجلزائري �سده. 
وق�سى ول��د قدور الليل��ة حمتجزا 
من طرف ال�رط��ة مبطار دبي، قبل 
اأن يت�سل بابن��ه الذي اأوكل حماميا 
متك��ن بع��د 48 �ساع��ة م��ن اإطاق 
�راحه بكفال��ة، ب�رط اأن ال يغادر 
احلدود مع �سحب جواز �سفره. وعلى 
اإثرها بداأت املفاو�سات بني البلدين 
على امل�ستوى الق�سائي لت�سليم ولد 
قدور، بن��اء على اتفاقي��ة امل�ساعدة 
الت��ي ت�سه��ل  القانوني��ة املتبادل��ة 
البلدي��ن  ب��ني  الت�سلي��م  اإج��راءات 

واملوقعة يف 2007.
وكان��ت ال�سلط��ات العمومي��ة قد 
اأعلن��ت يف  فرباي��ر املا�س��ي ع��ن 
اإ�سدار الق�ساء الأمر دويل بالقب�س 
عل��ى املت�سب��ب الرئي���س يف مل��ف 
���راء م�سف��اة اأوغو�ست��ا ب�سقلية 
االإيطالية املقي��م باخلارج وبال�سبط 

بفرن�سا.
يف  �سوناط��راك  �رك��ة  واأبرم��ت 
عه��د الرئي���س املدي��ر الع��ام عب��د 
املوم��ن ولد ق��دور، �سه��ر دي�سمرب 
2018 �سفق��ة مع اإي�س��و اإيطاليانا، 

ف��رع املجم��ع االأمريك��ي ل�رك��ة 
“اإيك�س��ون موبي��ل”، تتعلق ب�راء 
م�سن��ع تكرير النف��ط يف اأوغ�ستا 
ب�سقلي��ة االإيطالية، تت�سمن كذلك 
ثاث��ة م�ستودعات نفطية تقع بكل 
من بالرمو ونابويل واأوغ�ستا وكذا 
م�ساهم��ات يف اأنابيب نق��ل النفط 

مب�سنع التكرير.
و فت��ح الق�س��اء اجلزائ��ري حتقيق��ا 
حول ال�سفق��ة يف �سهر جويلية من 
العام املا�س��ي، ومت  و�سع  مازيغي 
اأحم��د الها�سمي م�ست�س��ار الرئي�س 
املدير الع��ام لل�ركة ره��ن احلب�س 
بتهمة تبديد اأموال عمومية واإ�ساءة 
ا�ستغال الوظيف��ة ومنح امتيازات 
غر مربرة ب�سبب  ق�سية”اأوغ�ستا”، 

ونف�س التهم وجهت لولد قدور.
واأث��ارت ال�سفق��ة ع��دة ت�ساوؤالت 
وق��ت االإعان عنه��ا، بالنظ��ر اإىل 
ق��دم املن�س��اة النفطي��ة الت��ي بنيت 
املا�س��ي،  الق��رن  خم�سيني��ات  يف 
باالإ�ساف��ة  اإىل الثم��ن الذي دفعته 
وال��ذي جت��اوز  ال�رك��ة مقابله��ا 
واعت��ربت  دوالر،  ملي��ون   700
غ��ر  ا�ستثم��ارا  حينه��ا  ال�سفق��ة 
مربح ومثرة لل�سك��وك. وبعد عام 
م��ن �رائها، اقرت�س��ت �سوناطراك 
250 ملي��ون دوالر م��ن ال�رك��ة 
العربي��ة لا�ستثم��ارات البرتولي��ة 
عملي��ات  لتموي��ل  “ابيك��ورب”، 

�سيانة يف امل�سفاة.
ع �صمير
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�لوزير �لأول يقرر

متديد �حلجر بنف�س �لتوقيت ملدة 10 �أيام 
يف 37 والية 

m تعليق �لنقل ما بني �لواليات خالل �أيام �لعطلة �الأ�ضبوعية  m متديد تعليق ن�ضاط �لنقل �حل�ضري و �لنقل 
بال�ضكك �حلديدية خالل �لعطلة �الأ�ضبوعية  m ��ضتمر�ر غلق ف�ضاء�ت �لت�ضلية و�لرتفيه و�ال�ضرت�حة و�أماكن 
�لتنزه و�ل�ضو�طئ بالواليات �لـمعنية باحلجر  m متديد حتديد ن�ضاطات �لـمقاهي و�ملطاعم بالبيع �لـمحمول

�إلى غاية �ل�صاعة �ل�صاد�صة من �صباح �ليوم  تقرر تمديد �لحجر �لجزئي �لمنزلي بد�ية من �ليوم من �ل�صاعة �لثامنة م�صاء 
�لمو�لي، على م�صتوى 37 ولية لمدة 10 �أيام، كما تقرر تعليق �لنقل ما بين �لوليات، خالل �أيام �لعطلة �لأ�صبوعية، ف�صال 
�لوليات  في  �لعدوى  لنتقال  و��صحا  خطر�  تمثل  و�لتي  بقوة  �ل�صكان  عليها  يتردد  �لتي  �لأن�صطة  غلق  �إجر�ء  تمديد  عن 

�لـمعنية بالحجر �لجزئي �لـمنزلي.

و طبق��ا مل��ا ورد يف بي��ان مل�صال��ح 
�لوزي��ر �لأول، �أم���س، فاإن��ه عم��ا 
بتعليمات رئي�س �جلمهورية، �ل�صيد 
عب��د �ل�مجيد تب��ون، �لقائد �لأعلى 
للق��و�ت �ل�م�صلحة ووزي��ر �لدفاع 
�ل�م�ص��اور�ت مع  �لوطني وعق��ب 
�للجن��ة �لعلمي��ة ل�متابع��ة تط��ور 
جائحة فريو�س كورونا )كوفيد19- 
( و�ل�صلطة �ل�صحية، قرر �ل�صيد �أمين 
بن عبد �لرحمان، �لوزير �لأول وزير 
�ملالية، �عتماد جملة من �لتد�بري �لتي 
يتعني تنفيذه��ا بعنو�ن جهاز ت�صيري 
بجائحة  �ل�مرتبطة  �ل�صحية  �لأزمة 

فريو�س كورونا )كوفيد19-(.
و�إذ تن��درج دوم��ا يف �إط��ار �حلفاظ 
�ل�مو�طن��ني وحمايتهم  على �صحة 
م��ن �أي خط��ر لنت�ص��ار فريو���س 
كورون��ا )كوفي��د19-(، ف��اإن ه��ذه 
�لتد�بري ترم��ي، بالنظر �إىل �لو�صع 
�لوبائ��ي، �إىل تعدي��ل ومتديد �جلهاز 

�حلايل للحماية و�لوقاية.
ولهذ� �لغر�س ف��اإن �لتد�بري �لآتية، 
�ملق��ررة ل�م��دة ع���رة )10( �أي��ام، 
�صتدخل حي��ز �لتنفيذ �بتد�ء من يوم 

�خلمي�س 5 �أوت 2021:
�جلزئ��ي  �حلج��ر  يخ���س  فيم��ا  و 
�ل�من��زيل: يعدل �إجر�ء �حلجر �جلزئي 

�ل�منزيل وميدد كما يلي:
يطبق �إج��ر�ء �حلجر �جلزئي �ل�منزيل 
 )20h00( من �ل�صاعة �لثامنة م�صاء
 )06h00(إىل غاية �ل�صاعة �ل�صاد�صة�
م��ن �صباح �لي��وم �ل�م��و�يل، على 
�لولي��ات �ل�صبع��ة و�لثاثني )37( 
�لآتي��ة: �أدر�ر، �لأغو�ط، �أم �لبو�قي، 
باتنة، بجاية، ب�صكرة، ب�صار، �لبليدة، 
�لبويرة، تب�صة، تلم�صان، تيزي وزو، 

�جلز�ئ��ر، جيجل، �صطي��ف، �صعيدة، 
�صي��دي بلعبا���س، عناب��ة، قال�م��ة، 
�ل�م�صيل��ة،  م�صتغ��امن،  ق�صنطين��ة، 
مع�صك��ر، ورقلة، وه��ر�ن، �لبي�س، 
تي�صم�صيلت،  تن��دوف،  بومرد����س، 
�ل��و�دي، خن�صل��ة، �ص��وق �أهر����س، 
تيب��ازة، �لنعام��ة، ع��ني متو�صن��ت، 

غليز�ن و�أولد جال.
�جلزئ��ي  �حلج��ر  �إج��ر�ء  يخ���س  ل 
�لو�ح��دة  �لولي��ات  �ل�من��زيل 
و�لع�ري��ن )21( �لآتي��ة: �ل�صل��ف، 
مترن��صت، تيارت، �جللفة، �صكيكدة، 
�ل�مدي��ة، �إلي��زي، ب��رج بوعريريج، 
�لطارف، ميلة، عني �لدفلى، غرد�ية، 
متيمي��ون، ب��رج باجي خمت��ار، بني 
عبا���س، �إن �صال��ح، �إن قز�م، تقرت، 

جانت، �ل�مغري و�ل�منيعة.
وميكن �أن يتخ��ذ �لولة، بعد مو�فقة 
�ل�صلط��ات �ل�مخت�صة، كل �لتد�بري 
�لت��ي يقت�صيه��ا �لو�ص��ع �ل�صحي 
لكل ولية، ل�صيما �إقر�ر �أو تعديل 
�أو �صب��ط مو�قيت حج��ر جزئي �أو 
كلي ي�صتهدف بلدية �أو مكانا �أو حيا 

�أو �أكرث، ت�صهد بوؤر� للعدوى.
و فيم��ا يخ���س حرك��ة �لأ�صخا�س 

وتنقاتهم:
�إج��ر�ء تعلي��ق ن�ص��اط �لنقل  مي��دد 
�حل�ري و �لنقل بال�صكك �حلديدية 
خال �أي��ام �لعطل��ة �لأ�صبوعية يف 
جمي��ع �لولي��ات �ل�معني��ة باحلجر 

�جلزئي �ل�منزيل.
تعليق ن�صاط �لنقل ما بني �لوليات، 
خ��ال �أيام �لعطل��ة �لأ�صبوعية، يف 
جمي��ع �لولي��ات �ل�معني��ة باحلجر 

�جلزئي �ل�منزيل.
فيم��ا يخ�س �لأن�صط��ة �لجتماعية 

و�لقت�صادية:
ميدد �إجر�ء غلق �لأن�صطة �لتي يرتدد 
عليه��ا �ل�ص��كان بقوة و�لت��ي متثل 
خطر� و��صحا لنتق��ال �لعدوى يف 
�لولي��ات �ل�معني��ة باحلجر �جلزئي 

�ل�منزيل.
�لآتية:  ويتعل��ق �لأم��ر بالأن�صط��ة 
�ل�م�صتعملة،  �ل�صيار�ت  �أ�صو�ق بيع 
و�ل�متع��ددة  �لريا�صي��ة  �لقاع��ات 
�لريا�ص��ات، دور �ل�صباب، �ل�مر�كز 

�لثقافية.
ميدد �إجر�ء حتديد ن�صاطات �ل�مقاهي 
�ل�ريع  �لأكل  و�ملطاعم وحم��ات 
مب��ا  �ل�مثلج��ات،  بي��ع  وف�ص��اء�ت 
يجعله��ا مقت�رة فق��ط على �لبيع 

�ل�محمول.
ميدد �إج��ر�ء غلق ف�ص��اء�ت �لت�صلية 
و�لرتفيه و�ل�صرت�حة و�أماكن �لتنزه 
و�ل�صو�طئ على م�صتوى �لوليات 
�ل�معني��ة باحلجر �جلزئ��ي �ل�منزيل، 
م��ع �لإ�ص��ارة �إىل �أن �إج��ر�ء غل��ق 
�ل�صو�ط��ئ ي�صمل جمي��ع �لوليات 

�ل�صاحلية.
�إج��ر�ء تعزيز تد�ب��ري �ل�مر�قبة  ميدد 
�ل�مطبق��ة عل��ى �لأ�ص��و�ق �لعادية 
و �لأ�صبوعي��ة من قب��ل �ل�م�صالح 
�ل�مخت�ص��ة ق�صد �لتحقق من مدى 
�لتقي��د بتد�ب��ري �لوقاي��ة و�حلماي��ة 
وتطبي��ق �لعقوب��ات �ل�من�صو���س 
عليها يف �لتنظيم �ل�معمول به �صد 

�ل�مخالفني.
فيم��ا يخ�س �لأن�صط��ة �لجتماعية 

و�لقت�صادية:
جتمع��ات  كل  من��ع  �إج��ر�ء  مي��دد 
�لأ�صخا���س و �لجتماعات �لعائلية 
مهما كان نوعها، عرب كامل �لرت�ب 

�لزو�ج  �لوطني، ول�صيم��ا حفات 
و�خلتان وغريها من �لأحد�ث.

بال�صح��ب  �ملتعل��ق  �لإج��ر�ء  مي��دد 
�لنهائ��ي لرخ�صة ممار�ص��ة �لن�صاط 
�لتي  �حلف��ات  لقاع��ات  بالن�صب��ة 

تنتهك �حلظر �ل�معمول به.
وتكلف م�صالح �لأمن بال�صهر بكل 
دقة على تطبي��ق �لتد�بري �ل�متخذة 
عل��ى �صح��ة  �حلف��اظ  �أج��ل  م��ن 
�ل�مو�طنني وتفادي �نت�صار �لعدوى.

و�أخ��ري�، ف��اإن �حلكوم��ة تذك��ر باأن 
�صيتم  و�لعقوبات  �ل�مر�قب��ة  �أجهزة 

تطبيقها 
دوم��ا وب�ص��كل �ص��ارم، على كل 
من ينتهك �لتد�ب��ري �ملانعة للعدوى 
وخمتلف �لربوتوك��ولت �ل�صحية 
�ل�معتمدة من قب��ل �للجنة �لعلمية 
ل�متابع��ة تط��ور جائح��ة كورون��ا 
فريو�س )كوفيد.19 ( و�ل�مخ�ص�صة 
�لقت�صادي��ة  �لن�صاط��ات  ملختل��ف 

و�لتجارية و�لجتماعية.
ومع ذلك، فاإنها تنوه بدرجة �لوعي 
�لعالي��ة ل��دى �ل�مو�طن��ني �لذي��ن 
مو��صل��ة  عل��ى  �لع��زم  يحدوه��م 
�لمتث��ال بدق��ة ل��كل �لتو�صي��ات 
و�لتد�بري �ل�صحية للوقاية و�حلماية، 
مثلم��ا ت�صج��ل �لهّب��ة �لت�صامني��ة 
�لأزم��ة  له��ذه  للت�ص��دي  �لقوي��ة 

�ل�صحية.
كما حت��ث �ل�مو�طن��ات و�ملو�طنني 
على �ل�م�صاركة بكثافة يف حمات 
�لتلقيح �لت��ي �أطلقت على م�صتوى 

كامل �لرت�ب �لوطني«. 
ق.و

وجهها �لربوفي�صور جنوحات ب�صاأن  �ملتحور "دلــتـــا +"

حتذير�ت من ن�ضر معلومات مغلوطة لالإ�ضر�ر باملناعة �جلماعية 
ح��ذر �لربوفي�صور كمال جنوحات �أم�س من 
ت��د�ول معلوم��ات مغلوطة ح��ول �ملتحور 
�ملحتمل لفريو�س كورونا، قائا �إن �لتهويل 
ي��وؤدي �إىل رف��ع م�صت��وى �لقل��ق و�خلوف 
لاأ�صخا���س،  �ملناع��ي  �جله��از  و�إ�صع��اف 
وي�صهل �نت�صار �لعدوى، نافيا �صحة ما يثار 
حول �ملتحور »دلتا +« ب�صاأن درجة خطورته 

و�رعة �نت�صاره.
�أكد �ملخت���س يف علم �ملناع��ة �لربوفي�صور 
كم��ال جنوحات يف ت�ري��ح »للن�ر« باأن 
مر�ص��ى �لنفو�س يعم��دون يف كل مرة �إىل 
�لرتويج ملعلومات غري �صحيحة بخ�صو�س 
�لتح��ور�ت �لت��ي قد تط��ر�أ عل��ى فريو�س 
كوفي��د 19، به��دف ن���ر �خل��وف و�لهل��ع 
و�لإ�ر�ر باجلهاز �ملناعي لاأفر�د، و�إ�صعاف 
�لقدرة على مقاومة �لن�صخ �جلديدة �ملحتملة 

للفريو�س.
و�أو�صح �ملتحدث باأن �ملتحور » دلتا+« �لذي 
يج��ري �حلديث عنه ه��ذه �لأي��ام، و�ملنت�ر 
مبناطق جد حم��دودة ببع�س �لدول من بينها 
�لهند، يحم��ل نف�س خ�صو�صي��ات �ملتحور 
»دلتا« من ناحي��ة م�صتوى �خلطورة و�رعة 
�لنت�صار، غري �أن �لف��ارق بينهما يكمن يف 

ق��درة »دلت��ا+« عل��ى �إ�صابة م��ن �كت�صبو� 
مناع��ة طبيعية بع��د �لإ�صاب��ة بالعدوى �أو 
تلقي �للقاح، دون �أن ي�صبب �أعر��صا خطرية 

عك�س ما يروج له.
و�أ�ص��اف رئي���س جمعية عل��م �ملناع��ة باأن 
»دلتا+« ه��و نف�صه دلتا �لهندي �ملنت�ر حاليا 
باجلز�ئ��ر، غ��ري �أن �لتحولت �لت��ي �صهدها 
موؤخ��ر� جعلت��ه �أك��رث ق��درة عل��ى مقاومة 
�ملناع��ة �لت��ي يوفره��ا �للق��اح �أو �لإ�صابة 
باملر���س، وبح�صبه ف��اإن م�صت��وى مقاومة 
�للقاح للفريو�س �ملتح��ور »دلتا +« تقدر ب 

52 باملائة.
وي��رى �لربوفي�ص��ور كم��ال جنوح��ات باأن 
�ت�صاع حملة �لتلقي��ح �لتي م�صت 3 مايني 
�صخ���س حلد �لآن، ف�صا ع��ن �إ�صابة �أعد�د 
كبرية بالفريو�س بن�صخه �ملختلفة، �صي�صاعد 
حمتم��ل،  ط��ارئ  لأي  �لت�ص��دي  عل��ى 
د�عي��ا �ملو�طن��ني �إىل ��صتق��اء �ملعلومة من 
�لأخ�صائيني وع��دم �لن�صياق ور�ء ما ين�ر 
يف مو�ق��ع �لتو��ص��ل به��دف �لرتويع، لأن 
�لقل��ق و�خلوف �صي�صع��ف مناعة �ل�صخ�س 

ويجعله عر�صة للمر�س.
و�أك��د �مل�ص��در وقوف��ه على ع��دة حالت 

كان��ت �لأعر��س �لتي ي�صع��ر بها �مل�صابون 
بالفريو���س يف �لبد�ي��ة ج��د خفيف��ة، لكن 
م��ع �خل��وف و�لقلق م��ن �ملجه��ول، حتولت 
�لأعر����س �لب�صيط��ة �إىل ح��الت خط��رية 
ب�صب��ب تا�ص��ي �جله��از �ملناع��ي، وفقد�نه 

�لقدرة و�ل�صيطرة على �لفريو�س.
ويوؤكد �لربوفي�صور جنوح��ات باأن �لو�صع 
�ل�صحي �لعام �ل��ذي متر به �لباد هذه �لأيام 
يت�ص��م بال�صتقر�ر و�له��دوء، مما يدل ح�صبه 
على بلوغ �ل��ذروة بالن�صبة مل�صتوى �نت�صار 
�لفريو���س، مرجع��ا �لف�ص��ل يف ذل��ك �إىل 
فعالية �إج��ر�ء�ت �حلجر �ل�صح��ي، و�رتفاع 
م�صت��وى �لوعي ل��دى �ملو�طن��ني و�ت�صاع 

حملة �لتلقيح �لتي �أطلقتها وز�رة �ل�صحة.
و�أدت هذه �لتطور�ت �لإيجابية فيما يخ�س 
�لو�ص��ع �لوبائي �إىل تر�ج��ع �ل�صغط على 
�صيم��ا غ��رف  �ل�صت�صفائي��ة، ل  �مل�صال��ح 
�لإنعا���س، بع��د �أن تقل�ص��ت ن�صبة خطورة 
�لفريو�س، و�نخفا�س عدد �لأ�صخا�س �لذين 
يتطل��ب و�صعهم �ل�صحي ربطه��م باأجهزة 
تكثي��ف �لأوك�صج��ني، متوقعا ب��اأن ترت�جع 
�لإ�صاب��ات �ليومي��ة �إىل 300 حال��ة خال 
�صبتم��رب �لق��ادم يف ح��ال �لتقي��د بالتد�بري 

�لوقائية.
ويوؤك��د �لربوفي�ص��ور كمال جنوح��ات باأن 
�جلز�ئر عا�ص��ت يف �لأيام �لأخ��رية �ملوجتني 
�لثالثة و�لر�بع��ة لفريو�س كورونا يف نف�س 
�لوقت، ب�صبب �ملتحوري��ن �لربيطاين »�ألفا« 
ودلت��ا« �لهن��دي، مم��ا يف���ر �رتف��اع �أعد�د 
�لإ�صاب��ات �ليومية، وحال��ة �ل�صغط �لتي 

عا�صتها �ملوؤ�ص�صات �ل�صت�صفائية.
وي�صي��ف من جهت��ه �ملخت���س يف �ل�صحة 
�لعمومي��ة �لدكت��ور �حمم��د كو����س ب��اأن 
�ملتحور�ت هي مر�حل متر بها �لفريو�صات ل 
يجب �أخذها با�صتهتار ول بالتهويل، قائا �إن 
ما ع�صناه موؤخ��ر� �أعطانا در�صا جديد� وغري 
�ملفاهي��م حول خط��ورة �لفريو�ص��ات، وبني 
حجم �ل�ريبة �لت��ي يدفعها �ملجتمع نتيجة 
�لتغا�ص��ي عن �لإج��ر�ء�ت �لوقائية، خا�صة 
م��ا يتعلق بارتد�ء �لكمام��ة و�حرت�م م�صافة 

�لتباعد �لجتماعي.
   وح��ث �مل�ص��در �ملو�طن��ني عل��ى �لتوجه 
�لف��وري �إىل �لطبيب عند �ل�صعور باأعر��س 
�ملر�س، م��ع تف��ادي �لتطبيب �لذ�ت��ي لأنه 
ي�صاهم يف ن�ر �لعدوى وحتول �لإ�صابة �إىل 
حالة جد خطرية، كما ي�صاعد �لفريو�س �لذي 
تطول مدة حيات��ه د�خل �جل�صم على �لتحور 

�إىل ن�صخ جديدة.
و�أي��د �لدكتور كو��س ت�صدي��د تد�بري �حلجر 
�ل�صح��ي و�لإج��ر�ء�ت �لعقابية يف حق من 
ل يحرتمون �لإجر�ء�ت �لوقائية، ل �صيما ما 

تعلق باإقامة �لأعر��س و�ملنا�صبات �لعائلية. 
لطيفة بلحاج

حّذرت من تاأثري�تها على �ملو�طنني يف ظل 
�لو�صعية �لوبائية

�للجنة �لوز�رية للفتوى تدعو 
�إىل جتّنب ن�ضر �الإ�ضاعات

للفتوى،  �لوز�ري��ة  �للجن��ة  دع��ت 
�لتابع��ة لوز�رة �ل�ص��وؤون �لدينية و 
�لأوقاف، �إىل جتنب ن�ر �لإ�صاعات 
وع��دم �لعتم��اد عل��ى »�مل�ص��ادر 
�لو�صعي��ة  ظ��ل  يف  �مل�صبوه��ة« 
�لب��اد،  ت�صهده��ا  �لت��ي  �لوبائي��ة 
مل��ا لذلك م��ن تاأث��ري عل��ى نف�صية 
�ملو�طن��ني و م��ا يحدث��ه م��ن �إثارة 
للقل��ق، كما ثمن��ت �للجن��ة، �لهبة 
�لت�صامني��ة �لأخ��رية �لت��ي �أبد�ه��ا 
باملقابل  �جلز�ئري، وحّذرت  �ملجتمع 
من »�لت�رف��ات �ل�صاذة« �ل�صادرة 
عّمن يرفع��ون �لأ�صعار ويحتكرون 

�ل�صلع.
و�أك��دت �للجنة �لوز�ري��ة للفتوى 
يف بيان لها �ص��در �أم�س، �أنها تتابع 
باهتمام �لأحد�ث �لتي ت�صغل �لر�أي 
�لعام، ل�صيما م��ا يتعلق بالو�صعية 
�ل�صحي��ة �ملرتبطة بجائحة كورونا، 
حيث ذّكرت ب���رورة �لعمل على 
جتنب �لإ�صاعة و�لوقاية منها، وذلك 
مل��ا ينج��ر عنها م��ن ن���ر �لأخبار 
�ل�صحيح��ة،  غ��ري  و�ملعلوم��ات 
وتبادله��ا دون تثبت ول ��صتناد �إىل 
�مل�ص��ادر �ملوثوق��ة، مما يث��ري �لقلق 
و�ل�صط��ر�ب و�لإرج��اف و�خلوف 
بال�صحة  و�لتَّاع��ب  �لآمن��ني،  بني 
�لنف�صي��ة للمو�طنني، وك��ذ� �لتاأثري 
عل��ى منظوم��ة �لقي��م و�لأخ��اق، 
وغري ذلك من �لآثار �لتي قد ت�صبب 

�لفتنة يف �ملجتمع، ح�صب �لبيان.
وبع��د ��صتدللها باآي��ات من �لقر�آن 
�لك��رمي، ذك��رت �للجن��ة باأنه يحرم 
ون�ره��ا  �لإ�صاع��ات  �صناع��ة 
وتد�وله��ا، ملا يف ذلك م��ن �لكذب 
�لذي ُيعدُّ من كبائر �لإثم و�ملعا�صي، 
ودع��ت �إىل �لتثبت م��ن �ملعلومات 
��َدة،  و�أخذه��ا م��ن م�صادره��ا �ملوؤكَّ
�مل�ص��ادر  عل��ى  �لعتم��اد  وع��دم 
�أهمي��ة  عل��ى  موؤك��دة  �مل�صبوه��ة، 
»تعزي��ز ثقاف��ة �ح��رت�م �لتخ�ص�س 
و�خلربة، فهي من �أف�صل ما يلتزم به 

يف هذ� �لظرف«.
�لبي��ان »ل يج��وز نق��ل  و�أ�ص��اف 
�ملعلومة �إل بعد �لتاأكد من �صحتها 
خمت�ص��ة  جه��ة  م��ن  و�صدوره��ا 
موثوقة، حر�صا على عدم �مل�صاهمة 
ودع��ت  �لإ�صاع��ة«،  �نت�ص��ار  يف 

جلن��ة �لفت��وى �إىل مو��صلة �جلهود 
وتعزيزها يف مو�جه��ة �جلائحة، مع 
�إ�صاع��ة معاين ح�صن  �لرتكيز على 
�لظن ب��ني �أف��ر�د �ملجتم��ع وَطماأَنِة 
�ملو�طن��ني، وتقوي��ِة عزمي��ِة �أع��و�ن 
ول��ِة وتعزي��ِز �ل��روِح �ملعنوي��ة  �لدَّ

ِة. لاأمَّ
�إىل جان��ب ذلك، مت �لتذكري بالثو�ب 
�ملرج��ّو من جه��ود قط��اع �ل�صحة 
�لعمومي��ة حلماي��ة �ملجتمع من هذه 
�أجهزة  �جلائح��ة، وجه��ود خمتل��ف 
�لذي��ن  �ملدني��ة  و�حلماي��ة  �لأم��ن 
ي�صهرون عل��ى �أم��ن �ملو�طنني يف 
هذه �لظ��روف �حلرج��ة، وكذلك ما 
تبذل��ه �مل�صاجد �لت��ي �أعطت منوذجا 
ُيحَت��َذى ب��ه يف �ح��رت�م �لإجر�ء�ت 
�ل�صحية، ويف دع��م عملية �لتلقيح 
بالتن�صيق مع �لأطقم �لطبّية، وعلى 
ر�أ�صها �لأئمة من خال �لدور �لذي 
يوؤدون��ه يف �لتوعي��ة و�لتح�صي�س، 
�إ�صاف��ة �إىل جه��ود و�صائل �لإعام 
�لع��ام  �ل��ر�أي  تنوي��ر  �صبي��ل  يف 
ومر�فقته وحت�صي�صه، تردف �لهيئة.

��ة  وثمن��ت �للجن��ة �لوز�ري��ة، �لهبَّ
�لت�صامني��ة �لت��ي �أبد�ه��ا �ملجتم��ع 
مبختل��ف �ر�ئحه، ودعت  �جلز�ئري 
�إىل بذل �ملزيد م��ن �لرب و�لإح�صان، 
�ملوؤ�ص�ص��ات  دع��م  يف  ل�صيم��ا 
�لطبّي��ة  بالأجه��زة  �ل�صت�صفائي��ة 
ومكثف��ات �لأوك�صج��ني، حم��ذرة 
و�صفت��ه  مم��ا  ذ�ت��ه،  �ل�صي��اق  يف 
بالت�رف��ات �ل�ص��اذة �ل�صادرة عن 
�لظ��روف  بع���س مم��ن ي�صتغل��ون 
�حلرج��ة ويتاج��رون بحي��اة �لنا�س، 
برف��ع �لأ�صعار و�حت��كار ما هو من 

�ل�روريات.
و تاب��ع �لبي��ان »يف ه��ذه �لظروف 
��ة ندعو كافة �أف��ر�د �ملجتمع  �خلا�صّ
�إىل مزيد من �حليطة و�حلذر، و�لتز�م 
�لإجر�ء�ت �ل�صحية، و�لتجاوب مع 
جهود �لدولة يف تاأمني �لوطن ودفع 
�ملخاطر �لتي حتاك �صده يف مو�جهة 
ه��ذه �جلائحة وجتاوزه��ا، كما ندعو 
�إىل �ملو��صل��ة يف ثقاف��ة �لتكاف��ل 
�صلوكياتن��ا  و�أَْخَلق��ة  و�لت�صام��ن 
�مل�صلح��ة  ��ُق  يحقِّ مب��ا  وتر�صيده��ا 

�لعامة«.          
 ي.ب
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�سكنات �لرتقوي �حلر

فتــح بـــاب الرت�شــــح عبــــر كامــــل 
التـــــراب الوطني ابتداء من اليــــوم

�أعلنت �لموؤ�س�سة �لوطنية للترقية �لعقارية، �أم�س �لأربعاء، عن فتح باب �لتر�سح �أمام �لمو�طنين، عبر كامل �لتر�ب 
�لوطني، لقتناء �سكنات �لترقوي �لحر »L.P.L« �بتد�ء من �ليوم �لخمي�س.

و�أو�سح��ت �مل�ؤ�س�س��ة �أن عملي��ة 
�لرت�س��ح مفت�حة ل��كل �مل��طنني 
بدون ���روط �لأهلي��ة مع ت�فري 
ملف ي�سم �سهادة �مليالد و ن�سخة 
م��ن بطاق��ة �لتعري��ف �ل�طني و 
ذلك ح�سب �ملخ��زون �ملت�فر بعدة 

وليات من �ل�طن.
وتتم عملي��ة �لت�سجيل عرب �مل�قع 
www. لإلك��رتوين للم�ؤ�س�س��ة�

�لتقرب من �مل�سالح  �أو   enpi.dz
للم�ؤ�س�سة عرب  �لتابع��ة  �لتجارية 
�ملديري��ات �جله�ي��ة و مديري��ات 
�مل�ساريع بال�ليات �ملعنية بعملية 
�قتن��اء �سكن��ات �لرتق���ي �حل��ر، 
�بت��د�ء من �لي���م �خلمي�س، ح�سب 

�لبيان.
وبخ�س��س �ملخ��زون �ملت�فر من 
هات��ه �ل�سكن��ات ع��رب �ل�ليات، 
قالت �مل�ؤ�س�س��ة �أنها تتم�قع بحي 
24 م�سك��ن ترق���ي عم�م��ي » 
ف��ردي - تيليت��ني ب�لي��ة �أدر�ر و 
حي 369 م�سكن ترق�ي عم�مي 
ب�لي��ة �لأغ����ط و ك��ذ� حي 36 
م�سك��ن ترق�ي عم�م��ي ب�لية 

تقرت.
كما تتم�قع ه��ذه �ل�سكنات بحي 
200 م�سك��ن ترق���ي عم�م��ي 
ب�لي��ة �ل��دي و  حي 25 م�سكن 
ترق�ي عم�م��ي ب�لية غرد�ية و 
�أحياء 72 م�سكن ترق�ي عم�مي 
» �ل�سعيبة 2  و 46 م�سكن ترق�ي 

عم�م��ي » �ل�سعيب��ة 3 » و  278 
م�سك��ن ترق�ي عم�م��ي » ذر�ع 

�لري�س » ب�لية عنابة.
�أم��ا ب�لي��ة باتن��ة فيتعل��ق �لأمر 
بكل من حي 120 م�سكن ترق�ي 
عم�م��ي » بارك �أف���ر�ج » و حي 
166 م�سك��ن ترق���ي عم�مي » 
بارك �أف�ر�ج » وحي 400 م�سكن 
ترق�ي عم�مي » حملة 03 » فيما 
�سم��ت ولي��ة جيجل ح��ي 280 
م�سكن ترق���ي عم�مي » حر�ثن 
» وولي��ة ميلة  ح��ي 84 م�سكن 

ترق�ي عم�مي » فردوة ».
و بخ�س����س ولي��ة �سكيك��دة 
فيتعلق �لأمر بح��ي 590 م�سكن 
ب�زع��رورة   « عم�م��ي  ترق���ي 
» فيم��ا خ�س�س��ت ب�لي��ة �س�ق 
�أهر����س �سكن��ات �لرتق���ي �حلر 
بح��ي 42 م�سكن ترق�ي عم�مي 
و ولي��ة قامل��ة ح��ي 222 م�سكن 

ترق�ي عم�مي.
كما خ�ست �سكنات �لرتق�ي �حلر 
ب�لي��ة �لطارف ح��ي 51 م�سكن 
ترق���ي عم�مي » ب��ن مهيدي »  
و ب�لي��ة تب�سة  ح��ي 50 م�سكن 

ترق�ي عم�مي.
تخ�سي�س  مت  ق�سنطين��ة  وب�لية 
كل من ح��ي 620 م�سكن ترق�ي 
عم�مي » ما�سيني�سا » باخلروب و 
حي 380 م�سكن ترق�ي عم�مي 
» علي منجلي » بعني �سمارة، فيما 

مت تعي��ني ب�لي��ة �سطيف كل من 
حي 260 م�سكن ترق�ي عم�مي 
م�سك��ن   154 ح��ي  و  بالعلم��ة 
ترق�ي عم�م��ي » قاوة 2« و حي 
320 م�سك��ن ترق���ي عم�م��ي 
» ق��اوة 2« و ح��ي 500 م�سك��ن 

ترق�ي عم�مي » قاوة 2 ».
�أما ب�لية وهر�ن فقد مت تعيني كل 
من ح��ي 2.100 م�سك��ن ترق�ي 
�ل�سحم��ي«  �سي��دي   « عم�م��ي 
و ح��ي 2.000 م�سك��ن ترق���ي 
فيما  �ل�سحمي«،  »�سيدي  عم�مي 
مت تخ�سي�س ب�لية م�ستغامن  حي 
300 م�سك��ن ترق���ي عم�مي و 
ب�لية �سي��دي بلعبا�س حي 500 
م�سك��ن ترق�ي عم�مي و ب�لية 
ع��ني تيم��سنت حي 132 م�سكن 

ترق�ي عم�مي.
ومت تخ�سي���س ب�لية تيارت حي 
218 م�سك��ن ترق���ي عم�مي و 
ب�لي��ة �سعيدة ح��ي 25 م�سكن 
ترق���ي عم�م��ي » ظه��ر �ل�سيح 
» و ب�لي��ة تي�سم�سيل��ت حي 36 
م�سك��ن ترق�ي عم�مي و ب�لية 
تلم�سان حي 415 م�سكن ترق�ي 
عم�م��ي » بب�جلي��دة » و ب�لية 
ب�س��ار ح��ي 43 م�سك��ن ترق�ي 

عم�مي »جنان �سيف �لله«.
مت  فق��د  �لبي���س   ب�لي��ة  �أم��ا 
تخ�سي�س حي 50 م�سكن ترق�ي 
عم�م��ي فيم��ا مت تعي��ني حي 80 

م�سك��ن ترق�ي عم�م��ي ب�لية 
غليز�ن .

 180 ح��ي  تخ�سي���س  مت  كم��ا 
م�سك��ن ترق�ي عم�م��ي ب�لية 
ع��ني �لدفل��ى و ب�لي��ة �لبلي��دة 
ح��ددت �سكن��ات �لرتق���ي �حلر 
بكل من حي 240 م�سكن ترق�ي 
عم�م��ي  ب��اأولد �سالم��ة و حي 
1.144 م�سك��ن ترق���ي عم�مي 
م�سك��ن   64 ح��ي  و  ب�ين��ان«   «
ترق���ي عم�م��ي » م�ز�ي��ة » و 
حي 80 م�سك��ن ترق�ي عم�مي 

»�لأربعاء«.
وبخ�س����س ولي��ة �ل�سلف فقد 
مت حتديد كل م��ن حي 30 م�سكن 
ترق�ي عم�مي و حي 40 م�سكن 

ترق�ي .
�أم��ا ب�ليات �ملدي��ة وعني �لدفلى 
و  �مل�سيل��ة  و  ب�عريري��ج  وب��رج 
�لب�يرة ،فقد مت حتديد على �لت��يل 
�لأحياء �لتالي��ة: حي 194 م�سكن 
ترق�ي عم�مي »�ملدية« وحي  32 
م�سكن ترق���ي عم�مي » مليانة 
»)ولية عني �لدفلى( و كل من حي 
ترق�ي  م�سك��ن   1500/800/40
عم�مي و ح��ي 1500/800/105 
م�سك��ن ترق�ي عم�م��ي  و حي 
ترق�ي  م�سكن   1500/800/109
عم�م��ي )برج ب�عريري��ج( و كذ� 
حي  108 م�سكن ترق�ي عم�مي 
» �مل�يلحة » )ولية �مل�سيلة( و حي 
596 م�سك��ن ترق���ي عم�م��ي 

بالب�يرة.
�أم��ا عن ولي��ات بجاي��ة و تيزي 
وزو و عناب��ة و ق�سنطين��ة فقد مت 
تخ�سي���س على �لت����يل كل من 
حي 154 م�سكن ترق�ي عم�مي 
82 م�سك��ن  ح��ي  و  »و�د غ��ري« 
ترق�ي عم�مي » �لق�ر » ببجاية 
م�سك��ن   288 ح��ي  م��ن  كل  و 
ترق���ي عم�مي » تام��د� » و حي 
80 م�سكن ترق�ي عم�مي » و�د 
فايل » و ح��ي 85 م�سكن ترق�ي 
عم�م��ي » ذر�ع �ملي��ز�ن »ب�لية 
تي��زي وزو و كل م��ن ح��ي 48 
م�سكن ترق�ي ح��ر » ك�لني روز 
» و  ح��ي 40 م�سك��ن ترق�ي حر 
» ك�ل��ني روز » و حي 60 م�سكن 
ترق���ي حر » ك�لني روز » ب�لية 
عناب��ة  و ك��ذ� ح��ي 30 في��ال » 

زو�غي »ب�لية ق�سنطينة.
واأج

يف ح�سيلة �أ�سبوع للجي�س �لوطني

القب�ض على اإرهابي بربج 
 باجي خمتار وك�شف كمية 

من الذخرية بالوادي

نف��ذت وح��د�ت ومف��ارز للجي�س 
�ل�طن��ي �ل�سعبي، خ��الل �لأ�سب�ع 
�ملا�س��ي، عدة عملي��ات تندرج يف 
�إط��ار مكافح��ة �لإره��اب، �جلرمي��ة 

�ملنظمة و�لهجرة غري �ل�رعية.
وج��اء يف ح�سيلة عملياتي��ة للجي�س 
�ل�طني �ل�سعبي، �أم���س �لأربعاء، �أنه 
»يف �إط��ار مهامها �لنبيل��ة يف �لدفاع 
ع��ن �ل��رت�ب �ل�طن��ي وتاأمين��ه �سد 
خمتل��ف �لتهديد�ت، نف��ذت وحد�ت 
ومف��ارز للجي���س �ل�طن��ي �ل�سعبي، 
خالل �لفرتة �ملمتدة من 28 ج�يلية �إىل 
03 �أوت 2021 عدي��د �لعمليات �لتي 
ت�ؤك��د �لتز�م ق��تن��ا �مل�سلحة باحلفاظ 

على �لأمن و�ل�سكينة ببالدنا«.
ففي �إطار مكافحة �لإرهاب، »�ألقت 
�ل�سعبي  �ل�طن��ي  للجي�س  مف��رزة 
�لقب���س عل��ى �لإرهاب��ي »ب. ب��ن 
حممد« �ملدع� »عبد �ملالك« بالقطاع 
خمت��ار  باج��ي  ل��ربج  �لعمليات��ي 
�ل�ساد�س��ة،  �لع�سكري��ة  بالناحي��ة 
�لإرهاب��ي �ل��ذي كان ق��د �لتح��ق 
�سن��ة 2017 باجلماع��ات �لإرهابية 
كان  �ل�ساح��ل،  مبنطق��ة  �لنا�سط��ة 
بح�زت��ه م�سد���س ر�سا�س من ن�ع 
كال�سنيك���ف و3 خم��ازن ذخ��رية 

ممل�ءة«.
ويف نف�س �ل�سي��اق، ك�سفت مفرزة 
م�سرتك��ة للجي�س �ل�طني �ل�سعبي 
خالل عملية بح��ث وتفتي�س ببلدية 
دو�ر �مل��اء، ولي��ة �ل����دي، خمب��اأ 
يحت���ي عل��ى 40 ح�س���ة د�فع��ة 
خا�س��ة بقذ�ئف �ملدفعي��ة و 1957 
طلقة ذخرية م��ن خمتلف �لعيار�ت 
بالألغ��ام  خا���س  مفج��ر  و408 
و�لقناب��ل �ليدوي��ة بالإ�ساف��ة �إىل 
جمم�عة �أج��ز�ء وخمازن و�سال�سل 
ذخ��رية خا�س��ة باأ�سلح��ة خمتلف��ة 

و�أجهزة �ت�سال.
ويف �إط��ار حماربة �جلرمي��ة �ملنظمة 
وم���سلة للجه���د �حلثيثة �لهادفة 
�لجت��ار  �آف��ة  عل��ى  �لق�س��اء  �إىل 
»�أوقف��ت  �لب��الد،  يف  باملخ��در�ت 
مف��ارز م�سرتكة للجي���س �ل�طني 
بالتن�سي��ق م��ع خمتلف  �ل�سعب��ي، 

�لناحيتني  باإقليمي  �لأم��ن،  م�سالح 
 7 و�لثالث��ة  �لثاني��ة  �لع�سكريت��ني 
  203 و�سبط��ت  خم��در�ت  جت��ار 
كيل�غر�م من �لكيف �ملعالج حاولت 
�إدخاله��ا  �لإجر�مي��ة  �ملجم�ع��ات 
ع��رب �حلدود مع �ملغ��رب، يف حني مت 
ت�قي��ف 15 تاجر خم��در�ت �آخرين 
وحج��ز 10 كيل�غ��ر�م م��ن نف���س 
�مل��ادة بالإ�ساف��ة �إىل 6450 قر�س 
مهل��س خالل عمليات خمتلفة عرب 

ن��حي ع�سكرية �أخرى«.
ويف �سي��اق �آخ��ر، �أوقف��ت مف��ارز 
للجي���س �ل�طن��ي �ل�سعب��ي ب��كل 
م��ن مترن��س��ت وع��ني ق��ز�م وبرج 
باجي خمت��ار وجانت، 126 �سخ�س 
و�سبطت م�سد�سا  ر�سا�سا من ن�ع 
كال�سنيك�ف وخم��زن ذخرية ممل�ء 
و33 مركب��ة و12 م�ل��د� كهربائيا 
طن��ا  و26  �سغ��ط  مطرق��ة  و17 
من خلي��ط �لذهب �خل��ام و�حلجارة، 
بالإ�ساف��ة �إىل متفجر�ت ومعد�ت 
ت�ستعمل  �أخ��رى  تفجري وجتهيز�ت 
يف عملي��ات �لتنقيب غري �مل�روع 
 7 ع��ن �لذه��ب، بينم��ا مت �سب��ط 
بنادق �سي��د و48 طنا من �لنفايات 
�لنحا�سي��ة و 15000علبة من مادة 
�لتب��غ، خ��الل عملي��ات منف�سل��ة 
نفذت بكل م��ن غرد�ية و�إن �أمنا�س 

وتيزي وزو وتيبازة«.
كم��ا مت �إحب��اط حم��اولت تهريب 
كميات من �ل�ق���د تقدر ب� 7500 
لرت بكل من تب�سة و�لطارف و�س�ق 
�أهر��س وتندوف وبرج باجي خمتار، 

ت�سيف نف�س �حل�سيلة.
وم��ن جه��ة �أخ��رى، متك��ن حر��س 
�إحب��اط حماولت  �ل�س��ح��ل م��ن 
هجرة غ��ري �رعية ل� 128 �سخ�س 
كان���� على م��ن ق����رب تقليدية 
�ل�سن��ع بكل م��ن وه��ر�ن و�لقالة 
وعنابة و�سكيكدة و�ل�سلف، فيما مت 
ت�قي��ف 44 مهاجر� غري �رعي من 
جن�سيات خمتلفة بكل من تلم�سان 
وغرد�ي��ة وتن��دوف وجان��ت، وفقا 

لذ�ت �حل�سيلة.
واأج

�لبنك �لوطني �جلز�ئري 

اتفــــاق مع االحتـــــاد العــــام للتجـــــار و احلرفيـــني لتطويــــر الدفــــع االلكرتوين
وق��ع �لبن��ك �ل�طن��ي �جلز�ئ��ري و�لحتاد 
�لع��ام للتجار و�حلرفي��ني �جلز�ئريني، �أم�س 
�لأربعاء بالعا�سمة، على بروت�ك�ل �تفاق 

يت�سمن تط�ير �لدفع �للكرتوين.
يه��دف بروت�ك�ل �لتفاق ه��ذ� �إىل تنفيذ 
برنامج تط�ير و�سائ��ل �لدفع �للكرتوين 
و خدمات �لبنك عن بعد لفائدة �ملنخرطني 
و�حلرفي��ني  للتج��ار  �لع��ام  �لحت��اد  يف 

�جلز�ئريني.
يت�سم��ن ه��ذ� �لربنام��ج جمم�ع��ة م��ن 
�لبطاق��ات �لبنكي��ة �لت��ي مينحه��ا �لبنك 
�ل�طني �جلز�ئ��ري و�لتزويد باأجهزة �لدفع 
�للك��رتوين و��ستعم��ال �لتطبي��ق �لنقال 

للدفع »wimpay« للدفع و�لقب�س.
ويتعل��ق �لأمر كذلك مبر�فق��ة دمج �أجهزة 
�لدفع �ملقتناة من قبل �ملنخرطني يف �سبكة 
�لقب�ل �لبنكي��ة CIB و�ملر�فقة للت�سديق 

�لتي ت�سمح بقب�ل �لدفع �للكرتوين.
مت �لت�قي��ع عل��ى بروت�ك���ل �لتفاق من 
قبل �ملدير �لع��ام للبنك �ل�طني �جلز�ئري، 
حمم��د مل��ني لب��� و�لأم��ني �لع��ام لالحتاد 
�لعام للتج��ار و�حلرفيني �جلز�ئريني، حز�ب 
بن �سه��رة، بح�س�ر �لأم��ني �لعام ل�ز�رة 

�ملالية، بر�هيم ك�سايل.
و�أو�س��ح �ملدي��ر �لع��ام للبن��ك �ل�طن��ي 
�جلز�ئ��ري �أن هذ� �لت�قي��ع يندرج يف �إطار 

حتديد �للج�ء �إىل �ل�سي�لة و كذ� حت�سي�س 
�لتجار و �مل��طنني، معترب� �أن �لحتاد �لعام 
للتج��ار و�حلرفيني �جلز�ئري��ني يعد »ب��بة 
هام��ة« بالن�سب��ة للبن�ك من �أج��ل تعميم 

ت�زيع �أجهزة �لدفع �للكرتوين.
و�أك��د �ل�سيد لب��� �أن »�لهدف �لآخر يكمن 
يف تط�ي��ر �لإدم��اج �مل��ايل، م��ن خ��الل 
تقلي���س �لكتل��ة �لنقدي��ة �مل�ستعمل��ة يف 

�ل�سفقات �لتجارية«.
و م��ن جانبه، �أفاد �ل�سي��د بن �سهرة باأنه مت 
�لتف��اق �سم��ن �لحتاد ب���رورة  تعميم 
�لبطاقة �لبنكي��ة �للكرتونية، م�سري� �إىل 
م�ساهمة منظمته �ملهنية يف هذ� �ملنظ�ر. 

كم��ا �أفاد باأنه يف �إطار بروت�ك�ل �لتفاق، 
�سيتم تنظيم �أيام �إعالمية و حت�سي�سية على 
�مل�ست�ى �ل�طني ترمي �إىل ترقية و تط�ير 

��ستعمال و�سائل �لدفع �للكرتوين. 
و م��ن جهته، ذكر �ل�سيد ك�س��ايل باأن هذ� 
�مل�سار يت�جه نح� �ل�سم�ل �ملايل و و�سع 
خدم��ات بنكي��ة جديدة لفائ��دة �مل��طن و 

�لتجار و �حلرفيني. 
و �أك��د ممث��ل �ل���ز�رة يق���ل »ه��� م�سار 
ع�رنة يت�سارع من��ذ �سنة قامت خاللها 
�لبن���ك ببذل جمه���د�ت ��ستثنائية لأجل 
�لتق��رب من �مل��طن و ع�رنة ت�سيريها و 

رقمنة ن�ساطها«.

و �عت��رب �لأمني �لعام ل�ز�رة �لتجارة �لذي 
كان حا�ر� يف هذه �ملر��سم، �لهادي بكري، 
�أن ه��ذ� �لتف��اق ميثل »تقدم��ا معترب�« يف 

م�سار �لرقمنة يف �جلز�ئر. 
و �أب��رز قائ��ال »ع��الوة عل��ى ذل��ك، فاإنه 
ي�سف��ي �سفافي��ة �أك��رب عل��ى �ل�سفقات 
�لتجاري��ة. لكن ذلك يقت�س��ي �إ�ر�ك عام 
للتجار �جلز�ئري��ني، ك�ن �أنه ل ي�جد خيار 
�أخ��ر �س���ى �لرقمن��ة«. و ذكر �أي�س��ا باأن 
�إجباري��ة �قتناء نهائيات �لدفع �للكرتوين 
من طرف �لتج��ار و �حلرفيني �ستدخل حيز 

�لتنفيذ يف 1 جانفي �ملقبل. 
واأج
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 جملة "�جلي�س" ت�ؤكد

املغرب ي�ستجدي اجلزائر لفتح احلدود وتنا�سى اأنه ال�سبب يف غلقها
دولة و م�ؤ�س�سات اجلزائر  �سد  العداء  من�س�ب  رفع  • املخزن 

احلقيقي لنظام املخزن   ال�جه  ك�سفت  جت�س�س  ق�سية  "بيغا�س��س" اأغبى  •  ف�سيحة 
�أكدت مجلة "�لجي�س" ل�سان حال �لم�ؤ�س�سة �لع�سكرية، �أن نظام �لمخزن �لمغربي رفع من من�س�ب �لعد�ء تجاه �لجز�ئر دولة وم�ؤ�س�سات، حيث �أ�سبح يخ��سه على عدة جبهات على ر�أ�سها 
حرب �لمخدر�ت و�لحرب �لإعالمية و �لدعائية و �ل�سيبر�نية ناهيك عن تحالفه �لعلني مع �لكيان �ل�سهي�ني، و �أ�سافت �أن ف�سيحة �لتج�س�س " بيغا�س��س" �أتت لتك�ن بمثابة �لق�سة �لتي 
ق�سمت ظهر نظام �لمخزن وتك�سف �ل�جه �لحقيقي له، وه� �لي�م ي�ستجدي �لجز�ئر لفتح �لحدود  من خالل �للعب على �لع��طف وتنا�سى �أنه كان �ل�سباق في �لم�سا�س بعالقات �لأخ�ة 

�لتي تجمع �ل�سعبين و�أنه �ل�سبب في غلق �لحدود مع ��ستمر�ره في ��ستفز�ز �لجز�ئر في كل مرة وعلى �أكثر من �سعيد .

وكتب��ت �ملجل��ة يف عدده��ا ل�شه��ر �أوت 
�جل��اري �ل�شادر �أم���س  يف ركن �لتعليق 
حت��ت عن��و�ن" �لتكال��ب �ملخ��زين على 
وح��دة �لوطن مل يعد خفي��ا"، �أن تو�شيف 
�لقن�ش��ل �لعام �ملغرب��ي يف وهر�ن �شهر 
ماي م��ن �شنة 2020 حني قال �إن "�جلز�ئر 
بلد ع��دو بالن�شبة للمغ��رب" يظهر جليا  
نظ��رة �ملخ��زن لبلدنا وكل م��ا يرتتب من 

ت�رصفات خمزية منه جتاهنا.
و�شدد مقال جملة �جلي�س بهذ� �خل�شو�س 
عل��ى �أن ت�شعي��د �ملخ��زن يف �شيا�شات��ه 
�لعد�ئية �ش��د بالدنا ينب��ع "لالنتقام من 
�لت��ي ال ت�ش��اوم يف  �لدول��ة �جلز�ئري��ة 
مو�قفها وال تتنازل عن مبادئها �مل�شتلهمة 
من تاريخها �لعري��ق وثورتها �لتحريرية 
�ملظف��رة، وال حتي��د �أبد� ع��ن �لوقوف �إىل 
جان��ب �ل�شع��وب �ملظلوم��ة و �ملقه��ورة 
و�لدفاع عن �لق�شاي��ا �لعادلة على غر�ر 

�لق�شية �ل�شحر�وية".
كم��ا �أن �شعي �لنظام �ملخ��زين –ت�شيف 
�ملجلة- م��ن خ��الل �الإ�ش��اء�ت �ملتكررة 
و�لتحر���س �ل�شافل ببالدن��ا مرده ت�شدير 
�أزمات��ه �لد�خلي��ة وتغطية ف�ش��ل �لنظام 
�ملغرب��ي يف مو�جهة �لتحدي��ات �خلطرية 
�لت��ي ته��دد م�شتقبله، يف ظ��ل �الحتقان 
�الجتماع��ي �ل��ذي ب��ات يه��دد �ململكة 
جر�ء �لف�ش��ل يف حلحلة خمتلف �مل�شاكل 
�الجتماعية  و�ملتاعب �القت�شادية �خلانقة 

�لتي يعاين منها �ل�شعب �ملغربي.
"�شماع��ة  �أن  �إىل  �ملجل��ة   ونب��ه مق��ال 
�لت�شعيد وحتر�س نظ��ام �ملخزن باجلز�ئر 
تهدف �إىل خدمة طموحات و �أطروحات 
�للوب��ي �ل�شهيوين �ملتج��ذر يف دو�ليب 
�حلك��م يف �لرب��اط  مدعوما م��ن دو�ئر 
�شناعة �لق��ر�ر يف عو��شم �أخرى" حيث 
�أ�شبح��ت "ي��د �ل�شيطان" ه��ذه على حد 
تعبري �شاح��ب �ملقال- ه��ي �لتي ت�شنع 
�شيا�شاته وتوج��ه بو�شلته �لدبلوما�شية 
وحتدد لها �لو�شفات لتغرقها يف �ملز�عم 
و�الإدع��اء�ت �لكاذب��ة  و�لته��م �مللفق��ة 

و�حلمالت �ملعادية   للجز�ئر .
وك�شف��ت  �جلي���س   جمل��ة  وع��ددت   
�لو�شائل �خلبيث��ة �لتي ي�شتعملها �ملخزن 
�ملغرب��ي يف حماول��ة ل���رصب �لوح��دة 
�لوطني��ة و�ال�شتقر�ر يف بالدنا، كاحلرب 
�الإعالمي��ة و�لدعائية �ملغر�شة وت�شوير 
و�ش��ع مغلوط ع��ن بالدنا، حي��ث ر�ح 
�ملخزن من خالل �أذرع��ه و�أبو�قه يحاول 
عبث��ا زرع �ل�شك يف عق��ول �جلز�ئريني 
م��ن �أج��ل حتقيق �أه��د�ف دنيئ��ة متمثلة 
يف حماول��ة ت�شتي��ت �ل�ش��ف �لد�خل��ي 
و �إ�شع��ال نار �لفتن��ة يف �جلز�ئر بغر�س 
تقلي�س دور �جلز�ئر و�رصب م�شد�قيتها 

كدولة حمورية يف �ملنطقة �الإقليمية.

 

ومن ب��ني �لو�شائل �خلبيثة �الأخرى جتنيد 
�خلون��ة و�لعم��الء و�أ�شب��اه �ملعار�ش��ني 
دعمه��م  و  �لد�خل��ي  �لو�ش��ع  لتاأجي��ج 
بامل��ال و خمتلف �الإمكاني��ات و �لرتويج 
الأطروحاته��م و�أفكاره��م �لهد�م��ة عرب 

و�شائل �إعالمه.
 و م��ن �آخر �ملمار�ش��ات �لدنيئ��ة لنظام 
�ملخ��زن وف��ق �ملجل��ة، �لتج�ش���س على 
�جلز�ئر بو��شط��ة برنامج ط��وره �لكيان 
�ل�شهيوين ويع��رف با�شم " بيغا�شو�س" 
وحت��ى  و�إعالمي��ني  �شيا�شي��ني  وط��ال 
مو�طن��ني  و�جلز�ئ��ر مل تك��ن �لوحي��دة 
�لت��ي ��شتهدفها �ملخزن به��ذه �لربجمية 
�لتج�ش�شي��ة ب��ل ط��ال ذل��ك ع��دة دول 
موؤك��دة باأن ما قام ب��ه �ملغرب يف �لعرف 
�ل��دويل "ممار�شة غري قانوني��ة ومنبوذة 
وخط��رية تن�شف مناخ �لثقة �لذي ينبغي 
�أن ي�ش��ود �لتب��ادالت و�لتفاع��الت بني 

�مل�شوؤولني وممثلي �لدول".
"�جلي���س"  جمل��ة  ج��ددت  وباملنا�شب��ة  
بتنفي��ذ  �الحتف��اظ  يف  �جلز�ئ��ر   ح��ق 
��شرت�تيجيتها لل��رد وهي تبقى م�شتعدة 
للم�شارك��ة يف �أي جهد دويل يهدف �إىل 

�إثبات �حلقائق ب�شكل جماعي.
 و�عت��رب �ملقال هنا �أن ه��ذه �لق�شية �لتي 
ال ت��ز�ل ت�شيل �حلرب يف ك��ربى عو��شم 
�لعامل "ز�دت من حما�رصة نظام �ملخزن" 
�ل��ذي بات عبئا عل��ى �ملجموعة �لدولية 
ب�شبب ممار�شات��ه �لرعناء رغم حماوالته 

�لتن�شل من م�شوؤولياته �إال �أن �لف�شيحة 
�كت�شفت من ط��رف موؤ�ش�شات �إعالمية 
ذ�ت �شمع��ة مهني��ة عالي��ة ومن طرف 

منظمات غري حكومية.
 و م��ن ب��ني �لو�شائ��ل �الأخ��رى �لتي جلاأ 
�إليه��ا نظام �ملخزن �ملغرب��ي لالإ�شاءة �إىل 
�جلز�ئر و�إحلاق �ل�رصر بها، ي�شيف �ملقال، 
مو��شل��ة حملت��ه �ل�رص�ش��ة �لر�مية �إىل 
�إغ��ر�ق بلدن��ا مبختلف �أن��و�ع �ملخدر�ت، 
وتزوير �لعمل��ة، و�لتحالف م��ع �لدو�ئر 
�ملعادي��ة للجز�ئر مث��ل حتالفه مع �لكيان 
�ل�شهيوين عل��ى �أعلى �مل�شتويات، وهو 
�لتحال��ف �ل��ذي �شيرتتب عن��ه ح�شور 
�شهيوين على مقربة من حدودنا- حتذر 
جملة �جلي�س- خا�ش��ة و�أن �لبلدين وقعا 
موؤخ��ر� �تفاقية حول �حلرب �الإلكرتونية.

وهو م��ا يعني ��شتهد�ف��ا مبا�رص� لبالدنا 
وحتر�شا مبيت��ا ب�شيادة �جلز�ئ��ر خالفا ملا 
يع��رب عن��ه دبلوما�شيا بخط��اب �الأخوة  

و�جلو�ر و�لرو�بط �لتاريخية.
كم��ا جلاأ نظ��ام �ملخزن   وف��ق ما ورد يف 
�ملجل��ة، للتعامل مع �حل��ركات �الإرهابية 
كم��ا فعل يف ت�شعيني��ات �لقرن �ملا�شي 
ف�ش��ال  قادته��ا،  �حت�ش��ان  �إىل  وعم��د 
ع��ن حماول��ة عرقل��ة كل م�ش��ار نبيل 
للدبلوما�شي��ة �جلز�ئري��ة با�شتعمال �ملال 
�لننت �ملتاأتي من جت��ارة �ملخدر�ت ل�رص�ء 
�ل��ذمم لعرقل��ة كل م�ش��ار نبي��ل تق��وم 
به الإح��الل �ل�شل��م و�الأم��ن يف �ملنطقة 

�ملغاربي��ة و�ل�شاحل �الإفريق��ي و�إفريقيا 
عموما. وطع��ن ذ�ت �لنظام �جلز�ئر �أي�شا 
�شينمائي��ا من خالل �لعم��ل على ت�شوير 
�أف��الم ت�شيء ل�ش��ورة �جلز�ئر على غر�ر 
فيلم " ي��وم �لفد�ء" �لذي ي�شور �الإرهاب 
يف �جلز�ئ��ر وغريه من �الأف��الم، ومن �آخر 
هرطق��ات ه��ذ� �لنظ��ام- تك�ش��ف جملة 
�جلي���س- حتمي��ل مل��ك �ملغ��رب �جلز�ئ��ر 
�لتطبي��ع  عل��ى  �إجب��اره"   " م�شوؤولي��ة 
وحماولت��ه ���رصف �أنظ��ار �ملغارب��ة عن 

خيانته لفل�شطني.
وخل�س تعليق جملة �جلي�س �إىل م�شمون 
�ملث��ل �ل�شعبي �جلز�ئ��ري �لقائل" ما يبقى 
يف �ل��و�د غ��ري حجارو" وه��و �ملثال �لذي 
ينطب��ق �ليوم على �ملغرب �لذي لعب كل 
�أور�قه للتغطية عل��ى نك�شاته وم�شاوئه 
وقبح��ه ، ومل يب��ق ل��ه �إال �نفج��ار �أكو�م 
�لقمام��ات يف وجهه وزو�ل " خالفة �أمري 
�ملوؤمن��ني" �لتي رمت باملغرب يف �أح�شان 

�ل�شهيونية و �أهانت �ملو�طن �ملغربي.

 نظام المخزن تنتظره اأيام 
 ع�سيبة للم�ساءلة يتبعها 

ح�ساب ع�سير
ويف ركن" كلمة البد منها" كتبت �ملجلة 
حتت عنو�ن" ف�شيح��ة بيغا�شو�س .. من 
�البت��ز�ز �إىل �أغبى ق�شية جت�ش�س" وفيه 
تطرقت لتو�يل �شقطات �ملخزن �ملغربي 
من ف�شيح��ة �إىل �أخ��رى م�شتعمال كل 
�البت��ز�ز و�ال�شتف��ز�ز�ت �شاربا  �أنو�ع 
�لقو�ن��ني  كل  �حلائ��ط  عر���س  بذل��ك 
�لدولية  و�الأع��ر�ف �لدبلوما�شية ومعها 

�لقيم �الإن�شانية.
فبعد طعن فل�شطني يف �لظهر بالتطبيع 
م��ع �لكيان �ل�شهيوين و�بت��ز�ز �إ�شبانيا 
بق�شية �ملهاجرين عالوة على �ال�شتفز�ز 
�ملتو��شل �شد �جلز�ئر بطرق بالية هاهو 
نظام �ملخزن يتورط يف ف�شيحة جديدة 
من �لعيار �لثقيل مل ت�شاهد �إال يف �الأفالم 
�لتي تفننت فيه��ا هوليود، حيث فجرت 
17 و�شيل��ة �إعالمي��ة ق�شي��ة جت�ش���س 
بطلها �ملخزن بهجوم��ه �ل�شيرب�ين على 
�آالف �لهو�ت��ف ل�شخ�شي��ات مبا يف ذلك 
روؤ�ش��اء دول وحكوم��ات و�شحفيني و 
نا�شط��ني با�شتعمال برنام��ج �لتج�ش�س 
�ل�شهي��وين " بيغا�شو���س" �لذي يعترب 
عرب��ون �لتطبي��ع �لعلن��ي م��ع �لكيان 

�ل�شهيوين رغم �أنف �ل�شعب �ملغربي.
و �أك��دد كات��ب �ملق��ال �أن جل��وء �لنظام 
ولي��د  يك��ن  مل  للتج�ش���س  �ملغرب��ي 
�لي��وم فتاريخ��ه حاف��ل يف ه��ذ� �ملجال، 
و ف�شيحت��ه يف ه��ذ� �ل�ش��دد هي جرمية 
مكتمل��ة �الأركان، وعليه فم��ن �لناحية 

�لقانونية تنتظره �أيام ع�شيبة للم�شاءلة 
يتبعها ح�شاب ع�شري على هذه �ل�شقطة 
�لت��ي ال تغتفر وفق��ا للقو�ن��ني �لدولية 
�ملربم��ة يف ه��ذ� �ملج��ال و�لت��ي �شادق 

عليها  �ملخزن نف�شه.
و �أو�ش��ح �ملق��ال �أن نظ��ام �ملخزن خرق 
�مل��ادة 17 من �ملعاه��دة �لدولية للحقوق 
�ملدني��ة و�ل�شيا�شي��ة �لت��ي تن���س على 
جترمي �لتدخ��ل يف خ�شو�شيات �لغري �أو 
�ش��ن حمالت غري قانونية مت�س �شمعتهم 
و�رصفه��م، كم��ا �أن �تفاقي��ة بود�بي�شت 
تلزم �لدول بتج��رمي هذه �الأفعال، و�أي�شا 
�تفاقي��ة �شنة 1981 �لتي تعرف باتفاقية 
�لدولي��ة  �الآلي��ات  جان��ب  �إىل   "108"
�الإقليمية على غ��ر�ر �التفاقية �الأوربية 
حلقوق �الإن�شان �لتي حتمي �خل�شو�شية.
�إذن و بع��د �كتم��ال �أركان �جلرمي��ة كل 
�لقر�ئ��ن و�لدالئ��ل ت�ش��ري �إىل ت��ورط 
�ململك��ة �ملغربي��ة يف �لتج�ش�س و�نتهاك 
حري��ات �الآخري��ن، و�ملوؤك��د �أن �ل��دول 
�ملت�رصرة وخمتل��ف �ملنظمات �حلقوقية 
ل��ن تبقى مكتوف��ة �الأيدي ب��ل �شت�شن 
حرب��ا قانوني��ة �ش��د نظام �ملخ��زن الأنه 
بات حتميا و�شع ح��ل لت�رصفاته وكبح 
جماح �شيا�شات��ه �ملنافية للقانون �لدويل 

وحقوق �الإن�شان.
وبالن�شب��ة للجز�ئ��ر فه��ي تدي��ن ب�شدة 
هذ� �العت��د�ء �ملمنه��ج و�ملرفو�س على 
حق��وق �الإن�ش��ان و�حلري��ات �الأ�شا�شية 
وه��ي م�شتع��دة للمارك��ة يف �أي جه��د 
دويل يهدف �إىل �إثبات �حلقائق وت�شليط 

�ل�شوء على حجم هذه �جلر�ئم.
ولفتت جملة �جلي���س يف مقالها هذ� �إىل 
�أن �ملتب��ع ل�شلوك نظام �ملخزن يقف دون 
�شك عل��ى مدى �النف�ش��ال بني خطابه 
�لر�شمي و�أفعاله على �أر�س �لو�قع، فهو 
و�لدميقر�طية  �الإن�ش��ان  بحق��وق  يتغنى 
و�حرت�م �حلري��ات ولكن يفع��ل نقي�س 
ذل��ك متام��ا، وي�شع��ى يف �لظاه��ر �إىل 
�شيا�شة ح�شن �جلو�ر ويفعل عك�س ذلك 

من خالل �فتعاله �الأزمات مع جري�نه.
 و�لي��وم ف��اإن �ملخزن ي�شتج��دي �جلز�ئر 
لفت��ح �حل��دود  من خ��الل �للع��ب على 
�لعو�طف وتنا�شى �أن��ه كان �ل�شباق يف 
�مل�شا���س بعالق��ات �الأخ��وة �لتي جتمع 
�ل�شعبني وه��و �ل�شب��ب يف غلق �حلدود 
مع ��شتمر�ره يف ��شتفز�ز �جلز�ئر يف كل 

مرة وعلى �أكرث من �شعيد.
و�لي��وم فاإن ف�شيح��ة "بيغا�شو�س" �أتت 
لتكون مبثابة �لق�ش��ة �لتي ق�شمت ظهر 
�لبعري لتك�ش��ف �لوجه �حلقيقي للمخزن 
�ل��ذي ي�شعه �ملتتبع��ون يف  خانة �لدول 

�ملارقة.
اإليا�س -ب

تخ�س تنظيم ر�ساد �لإرهابي وتدع� �إىل زعزعة �لأمن

�سرطة الأغ�اط ت�قف اأ�سحاب منا�سري حتري�سية يف الف�ساء ال�سربياين 
�لوطني  �الأم��ن  متكن��ت م�شالح 
م��ن  �حل��ايل  �الأ�شب��وع  خ��الل 
معاجل��ة ق�شي��ة "نوعي��ة" تتعلق 
�لتو��شل  مو�قع  بالتحري�س عرب 
�الجتماع��ي وت��د�ول من�شور�ت 
م��ن �شاأنه��ا �مل�شا���س بامل�شلحة 

�لعام،  بالنظام  و�الإخالل  �لوطنية 
ح�ش��ب بي��ان �أ�شدرت��ه �ملديرية 
�لعام��ة لالأم��ن �لوطن��ي، �أم���س 

�الأربعاء.
نتائ��ج  �أن  �مل�ش��در  و�أو�ش��ح 
�لت��ي  �لق�شي��ة،  يف  �لتحقي��ق 

"عوجلت من قب��ل فرقة مكافحة 
�لتابعة الأمن  �ملعلوماتي��ة  �جلر�ئم 
�إ�رص�ف  �الأغ��و�ط، حت��ت  والي��ة 
�مل�شلحة �ملركزية ملكافحة �جلر�ئم 
�الإعالم  بتكنولوجي��ات  �ملت�شلة 
و�الت�ش��ال، �أف�ش��ت �إىل حتدي��د 

هوية وتوقي��ف �شخ�شني م�شتبه 
فيهم��ا، ينح��در�ن م��ن واليت��ي 

�مل�شيلة ومع�شكر".
ومت��ت �الإ�ش��ارة يف ه��ذ� �ل�شدد 
�إىل �أن �مل�شتب��ه فيهما "قاما بفتح 
جمموع��ة ت�ش��م ع��دة ح�شابات 

عرب موق��ع �لتو��شل �الجتماعي 
فاي�شبوك لغر�س �لرتويج و�إعادة 
ن���رص �ملنا�ش��ري �خلا�ش��ة بتنظيم 
ر�ش��اد �الإرهاب��ي وك��ذ� منا�شري 
�إىل  تدع��و  �أخ��رى  حتري�شي��ة 

زعزعة �الأمن و�ال�شتقر�ر".

�لعام��ة  �ملدري��ة  بي��ان  وخل���س 
لالأم��ن �لوطن��ي �إىل �لتاأكيد باأنه 
"بع��د ��شتكمال جميع �الإجر�ء�ت 
�لقانوني��ة، مت تقدمي �مل�شتبه فيهما 
�أمام �جلهات �لق�شائية �ملخت�شة".
واأج
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�صّلط �ل�صوء على زيارة لعمامرة �إىل �إثيوبيا و �ل�صود�ن و م�صر

الإعالم امل�سري ي�سيد مب�ساعي اجلزائر 
لت�سوية �سلمية لالأزمات يف املنطقة

�أثارت �لزيارة �لتي قام بها وزير �ل�صوؤون �لخارجية و �لجالية �لوطنية في �لخارج رمطان لعمامرة موؤخر� �إلى م�صر في �إطار 
جولة قادته �إلى دول �لمنطقة، �هتمام �ل�صحافة �لم�صرية �لتي �أ�صادت بم�صاعي �ل�صيد لعمامرة �لهادفة �إلى تقريب وجهات 

�لنظر بين �أطر�ف �أزمة �صد �لنه�صة �لإثيوبي و �لبحث عن ت�صوية �صلمية للأزمات في �لمنطقة.

امل�صصري  الإعصصام  حتصصدث  و 
عن زيصصارة العمصصل التي قصصام بها 
اإىل  اخلارجيصصة  ال�شصص�ؤون  وزيصصر 
م�ر يصص�م 31 ج�يليصصة املن�رم 
ب�شفتصصه مبع�ثصصا خا�شصصا لرئي�س 
اجلمه�ريصصة، ال�شيصصد عبصصد املجيد 
تب�ن يف اإطار ج�لصصة له باملنطقة، 
م�شصصرة اإىل اأن الزيصصارة "�شمحت 
عاقصصات  با�شتعرا�صصس  للبلديصصن 
التاريخيصصة  والتعصصاون  الأخصص�ة 
تعزيزهصصا،  واآفصصاق  البلديصصن  بصصن 
اإىل جانصصب تبادل وجهصصات النظر 
حصص�ل اآخر التطصص�رات يف منطقة 
املغرب العربصصي ومنطقة ال�شاحل 
وال�شحصصراء والقصصرن الأفريقي، و 
التاأكيصصد علصصى اللتصصزام امل�شرتك 
�شلميصصة  ت�ش�يصصة  اإىل  للت��شصصل 
و�شيا�شيصصة لاأزمصصات والنزاعات 
التصصي ت�ؤثصصر علصصى ا�شتقصصرار هذه 

املناطق".
وح�ل لقصصاء الرئي�س امل�ري عبد 
الفتصصاح ال�شي�شي ب�زيصصر ال�ش�ؤون 
اخلارجيصصة و اجلاليصصة ال�طنيصصة يف 
اخلصصارج وحتت عنصص�ان "ال�شي�شي 
: تط�يصصر التعصصاون مصصع اجلزائر يف 
ذكرت �شحيفة  املجالت"،  جميع 
"الأهصصرام" اأنصصه "مت تاأكيصصد الإرادة 
ال�شيا�شيصصة و الرغبصصة امل�شرتكصصة 
لتعزيصصز اأطر التعصصاون بن م�ر و 
اجلزائصصر و تعظيم قن�ات الت�ا�شل 

امل�شرتكة ...".
من جهته ذكر م�قع "القاهرة 24" 
اأن "زيصصارة لعمامرة الصصذي يتمتع 
بخصصرة ط�يلة ومعرفصصة بالق�شايا 
يف  تاأتصصي  م�صصر  اإىل  الإفريقيصصة 
اإطصصار م�شاعصصي جزائريصصة لتقريب 

وجهات النظصصر ح�ل �شد النه�شة 
بصصن دولة املنبصصع اإثي�بيصصا ودولتي 
امل�شصصب م�ر وال�شصص�دان"، علما 
بصصاأن ج�لة وزير ال�ش�ؤون اخلارجية 
قادتصصه اإىل كل من ت�ن�س و اإثي�بيا 

و ال�ش�دان و م�ر.
وبصصدوره قصصال الكاتصصب امل�صصري 
حممد اأب� الف�شل يف مقال ن�رته 
"العصصرب" "حملت زيارة  �شحيفة 
وزيصصر خارجيصصة اجلزائصصر رمطصصان 
لعمامرة مل�صصر ال�شبت الكثر من 
املعصصاين ... و جصصاءت �شمن �شياق 
ج�لة قادت لعمامرة اأي�شا اإىل كل 
من اأدي�س اأبابا واخلرط�م، ما يعني 
اأن اأزمة �شد النه�شة الإثي�بي هي 
العنصص�ان الرئي�شي فيهصصا، وه� ما 
ظهصصرت ماحمصصه يف ت�ريحات 

م�ش�ؤويل البلدين".
�شحيفصصة  يف  الكاتصصب  واختتصصم 
اأن  مصصع  "و  بالقصص�ل  "العصصرب" 
التحديات والهم�م مل تنته بعد اإل 

اأن هناك ب�ادر حركصصة دبل�ما�شية 
ظهصصرت م�ؤخصصرا قد جتمصصع بينهما 
يف حمطات لحقة وت�جد �شبكة 

جديدة من امل�شالح امل�شرتكة".
اأ�شصصاد الإعامي امل�ري  وبدوره 
ن�شصصاأت الديهصصي مقصصدم برنامصصج 
"بال�رقصصة والقلصصم"، املصصذاع عصصر 
ف�شائيصصة "تصصن" )Ten( امل�ريصصة 
لل�شيصصد  الدبل�ما�شصصي  بامل�شصصار 
كمصصا   - "ميلصصك  الصصذي  لعمامصصرة 
و  التفاو�صصس  يف  خصصرة   - قصصال 
مهصصارة يف ت��شيصصل املعل�مصصات 
و تقريصصب وجهصصات النظصصر بصصن 
الأطراف املتنازعة ولديه عاقات 
وم�شاحات  متعصصددة  دبل�ما�شيصصة 
وا�شعة للتحصصرك"، م�شرا يف هذا 
ال�شيصصاق اإىل جناحه يف "حل ثاث 
ملفات كانت متثل حروبا اأهلية يف 

اإفريقيا".
ونبه اإىل اأنه "يف الفرتة من 2003 
- 2007 �شغصصل لعمامصصرة من�شب 

مبعصص�ث الأمم املتحصصدة يف ثاثصصة 
ملفات متثصصل كل منها حرب اأهلية 
يف اإفريقيا"، مذكرا باأن اأول ق�شية 
تصص�ىل اإدارتهصصا كمبعصص�ث لصصاأمم 
املتحصصدة، هصصي الأزمصصة يف ليبريا 
حيث دخل �شنة 2007 يف و�شاطة 
املتنازعة  باتفاق الأطصصراف  انتهت 
علصصى وقف اإطاق النصصار، وت�قيع 

اتفاق للم�شاحلة.
كمصصا تصص�ىل لعمامرة ملصصف مايل 
يف عصصام 2014، حيصصث دخصصل يف 
و�شاطصصة ت�جت باتفصصاق م�شاحلة 
بصصن الأطصصراف املتنازعصصة برعاية 
جزائرية، ثم يف عام 2018، ا�شتفاد 
لعمامرة  مصصن  الإفريقصصي  الحتصصاد 
وكلفصصه بالقيصصام مبهمصصة و�شاطصصة 
يف الأزمصصة ال�شيا�شيصصة مبدغ�شقر، 
انتهصصت بت�قيع اتفاق بن احلك�مة 
و املعار�شة، ومت اإجصصراء انتخابات 

يف 7 ن�فمر من عام 2018 . 
وعصصن ال�شيد لعمامرة يف 2017 ، 
من طرف الأمم املتحدة كع�ش� يف 
املجل�صصس ال�شت�شاري الأممي الذي 
ي�شم حصص�ايل 18 �شخ�شية عاملية 
دولية م�شتقلة، كاأحد املخ�رمن 
يف �شجصصل ال�شلح الصصدويل و حل 

امل�شاكل بطرق �شيا�شية.
وكان لعمامرة اأجرى م�ؤخرا ج�لة 
اإقليميصصة، �شملت ت�ن�صصس واإثي�بيا 
وال�شصص�دان، بحصصث خالها جممل 
التطصص�رات يف املنطقصصة، و اأجرى 
الن�شغصصالت  حصص�ل  م�شصصاورات 
والإفريقيصصة،  العربيصصة  والهمصص�م 
والتح�شصصر لإ�شتحقاقصصات مهمة 
 وهي عقصصد القمة العربيصصة املقبلة 

يف اجلزائر.                                         واأج

حول علقات �لتعاون و �لق�صايا ذ�ت �لهتمام �مل�صرتك

لعمامرة يتباحث هاتفيا مع عدد من نظرائه العرب و الأفارقة
بحصصث، وزير ال�شصص�ؤون اخلارجية و 
اجلاليصصة ال�طنيصصة باخلصصارج، ال�شيد 
رمطصصان لعمامصصرة، يف ات�شصصالت 
هاتفيصصة، جمعتصصه بنظرائه من دولة 
قطصصر، و النيجصصر، و كصصذا الت�شاد و 
ليبيا، عاقصصات التعاون و الق�شايا 
العربيصصة و الإفريقية ذات الهتمام 
يتعلصصق  فيمصصا  خا�شصصة  امل�شصصرتك، 
بتطصص�رات الأو�شصصاع يف املنطقة 
ف�شصصا عصصن اآفصصاق الت��شصصل اإىل 

ت�ش�ية �شلمية لاأزمة الليبية.
  وكتب لعمامرة، اأول اأم�س الثاثاء 
يف تغريدة عر �شفحته على ت�يرت 
"�شعصصدت بات�شال �شعصصادة ال�شيخ 
حممد بن عبد الرحمن بن جا�شم اآل 
ثاين، نائصصب رئي�س جمل�س ال�زراء 
ال�شقيقة،  ووزيصصر خارجيصصة قطصصر 
لتقصصدمي التهنئصصة. �شصصكل الت�شال 
فر�شة لاإ�شصصادة بامل�شت�ى املتميز 
لعاقصصات الأخ�ة والتعاون القائمة 
بن البلديصصن وكذا الت�شصصاور ح�ل 
الق�شايصصا ذات الهتمصصام امل�شصصرتك 

على ال�شاحة العربية".
كما بحصصث وزير ال�ش�ؤون اخلارجية 
و اجلالية ال�طنيصصة باخلارج، ال�شيد 
ات�شصصال  يف  لعمامصصرة،  رمطصصان 
هاتفي، مع وزيصصر خارجية النيجر، 

تطصص�رات  م�شعصص�دو،  ها�ش�مصصي 
الأو�شاع يف املنطقة و �شبل تعزيز 
دور دول جصص�ار ليبيصصا ملرافقتها يف 

حتقيق حل �شلمي لاأزمة.  
وكتصصب لعمامصصرة، يف تغريدة على 
ح�شابصصه اخلا�س على "ت�يرت" : "يف 
ات�شصصال هاتفي مع زميلصصي واأخي 
ها�ش�مي م�شع�دو، وزير خارجية 
ا�شتعر�شنصصا  النيجصصر،  جمه�ريصصة 
املنطقة  الأو�شصصاع يف  م�شتجدات 
خا�شة فيمصصا يتعلق بالأزمة الليبية 
و�شبل تعزيصصز دور دول اجل�ار يف 
مرافقصصة الإخ�ة الليبيصصن للت��شل 
اإىل حصصل �شامصصل و�شلمصصي بعيصصدا 
عصصن التدخصصات اخلارجيصصة بصصكل 

اأ�شكالها".
مصصن جهصصة اأخصصرى، بحصصث رئي�صصس 
الديبل�ما�شية اجلزائرية، يف ات�شال 
هاتفي، مع نظره الت�شادي، �ريف 
حممصصد زيصصن، العاقصصات الثنائيصصة 
بصصن البلدين، و�شبصصل ترقية حل�ل 
التي  لاأزمات  و�شلميصصة  �شيا�شية 

تق��س ال�شتقرار يف املنطقة.
وكتصصب لعمامصصرة، يف تغريدة عر 
"اأجريت  "ت�يصصرت":  علصصى  �شفحته 
ات�شصصال هاتفيا مع زميلصصي واأخي 
�ريف حممد زيصصن، وزير خارجية 

جمه�ريصصة ت�شصصاد، تناولنصصا خاله 
عصصدة م�ا�شيع تتعلصصق بالعاقات 
يف  بالأو�شصصاع  وكصصذا  الثنائيصصة 
امل�شرتك و�شبل  الإقليمصصي  ج�ارنا 
ترقيصصة حلصص�ل �شيا�شيصصة و�شلمية 
لاأزمات التصصي تق��س ال�شتقرار 

يف املنطقة".
و كان رمطصصان لعمامصصرة، قصصد 
تلقصصى اأي�شا، ات�شال هاتفيا من 
وزيرة اخلارجيصصة الليبية، جناء 
املنق��س، عصصر الطرفان خاله 
للم�شتصص�ى  ارتياحهمصصا  عصصن 
املتميصصز للعاقات الثنائية، كما 
تبادل وجهات النظر ح�ل اآفاق 
الت��شصصل اإىل ت�ش�يصصة �شلمية 

لاأزمة يف ليبيا.
وكتصصب ال�شيصصد لعمامصصرة، اأول 
تغريصصدة  يف  الثاثصصاء،  اأم�صصس 
عصصر �شفحته علصصى "ت�يرت" : 
للتهنئة  هاتفيا  ات�شال  "تلقيت 
والأخصصت جناء  الزميلصصة  مصصن 
املنق��س، وزيصصرة خارجية ليبيا 
ال�شقيقصصة، عرنصصا خالصصه عن 
املتميصصز  للم�شتصص�ى  ارتياحنصصا 

للعاقات الثنائية الأخ�ية".
واأ�شصصاف رئي�صصس الدبل�ما�شية 
اجلزائريصصة "كما تبادلنا وجهات 

النظصصر حصص�ل اآفصصاق الت��شصصل اإىل 
ت�ش�يصصة �شلميصصة لاأزمصصة يف ليبيا 
حتقصصق تطلعصصات ال�شعصصب الليبصصي 
ليبيصصا ووحدة  ا�شتقصصال  وحتفصصظ 

اأرا�شيها".
ع.م/واأج

يف تغريدة له على تويرت

بايدن ين�سر �سورة تظهر اأرا�سي 
 ال�سحراء الغربية منف�سلة 

عن املغرب

الأمريكصصي ج�  الرئي�صصس  اأعلصصن 
بايصصدن، يف تغريصصدة علصصى م�قع 
)ت�يصصرت(، اأن ال�ليصصات املتحصصدة 
ترعصصت بصصص 110 مايصصن جرعة 
من اللقاحصصات امل�شادة لفرو�س 
ك�رونصصا اإىل اأكرث مصصن 60 دولة 
تغريدتصصه  مرفقصصا  الآن،  حتصصى 
ب�ش�رة خلريطصصة العامل، ت��شح 
الغربيصصة م�شتقلة  ال�شحصصراء  اأن 

بحدودها كدولة عن املغرب. 
يف  بايصصدن،  الرئي�صصس  وكتصصب 
الأول،  اليصص�م  "منصصذ  التغريصصدة، 
كنصصا وا�شحصصن يف اأننصصا بحاجة 
ملهاجمصصة هصصذا الفرو�صصس علصصى 
م�شتصص�ى العصصامل. واعتبصصارا من 
الي�م، �شحنصصت ال�ليات املتحدة 
اأكصصرث من 110 ماين جرعة من 
اللقاحصصات اإىل اأكرث من 60 دولة 
مع املزيد يف امل�شتقبل. هذا اأكرث 

مما ترعت به كل دولة اأخرى".
الرئي�صصس الأمريكي ج�  واأرفصصق 
بايدن تغريدتصصه ب�ش�رة خلريطة 
اأرا�شصصي  اأن  ت��شصصح  العصصامل، 
ال�شحراء الغربيصصة منف�شلة عن 

املغرب. 
ال�شصص�رة  علصصى  تعليقصصه  ويف 
التي ن�رهصصا الرئي�س بايدن، قال 
الكاتب وال�شحفي املغربي علي 
مرابط، يف تغريصصدة على ت�يرت، 
اأن الرئي�س الأمريكي ين�ر على 
ح�شابصصه يف امل�قصصع الجتماعي، 
خريطة للعامل ت��شح اأن اأرا�شي 
ال�شحراء الغربيصصة منف�شلة عن 
املغرب، مت�شائصصا "هل هذا خطاأ 
اأو ر�شالصصة، و اأيصصن ذهب اعرتاف 
ال�شابصصق  الأمريكصصي  الرئي�صصس 
دونالصصد ترامب". واأ�شصصاف قائا 

"ه�ؤلء يفكرون األف مرة قبل اأن 
ين�روا اأي �شيء".

وزارة  با�شصصم  متحصصدث  وكان 
اخلارجية الأمريكية، ي�م الثنن 
تدعصصم  وا�شنطصصن  اأن  الفصصارط، 
ال�شحراء  �شيا�شيصصة يف  عمليصصة 
بامل�شداقيصصة"  "تتمتصصع  الغربيصصة 
تق�دهصصا الأمم املتحصصدة لتحقيصصق 

ال�شتقرار يف املنطقة.
لقنصصاة  �شصص�ؤال  علصصى  وتعقيبصصا 
"احلرة" الأمريكية، ح�ل �شيا�شة 
ال�ليات املتحصصدة جتاه ال�شحراء 
"اأن  املتحصصدث  قصصال  الغربيصصة، 
وا�شنطن تدعصصم عملية �شيا�شية 
تتمتصصع بامل�شداقيصصة تق�دها الأمم 
ال�شتقصصرار  لتحقيصصق  املتحصصدة 
اأعمصصال  اأي  وقصصف  و�شمصصان 
عدائيصصة". م�شيفصصا "نت�شاور مع 
الأطصصراف حصص�ل اأف�شصصل ال�شبل 
ل�قصصف العنصصف وحتقيصصق ت�ش�ية 

دائمة يف نهاية املطاف".
اخلارجيصصة  وزارة  وكانصصت 
الأمريكيصصة قد اأبلغصصت يف �شهر 
جصص�ان املا�شصصي عصصن تغيصصر يف 
املقاربصصة الأمريكيصصة فيما يتعلق 
م�شرة  ال�شحراويصصة  بالق�شيصصة 
اإىل اأنهصصا عرفصصت "تغيصصرا" مصصن 

طرف اإدارة الرئي�س ج� بايدن.
للتذكر فصصاإن الرئي�س الأمريكي 
ال�شابق، دونالد ترامب، قد اأعلن، 
يف 11 دي�شمصصر 2020، اعرتافه 
للمغصصرب  املزع�مصصة  بال�شيصصادة 
ال�شحراويصصة  الأرا�شصصي  علصصى 
املحتلة، مقابصصل تطبيع العاقات 
بصصن النظصصام املغربصصي و الكيان 
ال�شهيصص�ين، القصصرار الصصذي اأثار 

العديد من ردود الفعل املنددة.
واأج
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�لو�يل و�ضف ن�ضبة �لتطعيم �ضد كورونا بال�ضئيلة جد�

غلق ف�ساء�ت �لت�سلية �لتي تعرف �إقباال 
كبري� ب�سكيكدة

دعا و�لي �ضكيكدة، �لمتعاملين �لقت�ضاديين وجمعيات �لمجتمع �لمدني �إلى �لإ�ضر�ع في تج�ضيد �لمبادر�ت �لت�ضامنية 
بتوفير مختلف �أجهزة �لإنعا�س لعالج مر�ضى فيرو�س كورونا و�ضرورة توعية �لمو�طنين و �إلز�م �لموؤ�ض�ضات و�لإد�ر�ت 
�لعمومية بتلقيح موظفيها، مع تو�ضيع رقعة نقاط �لتطعيم عبر �لقرى و�لمد��ضر، معتبر� �لرقم �لم�ضجل في �لعملية 
�ضئيال جد� مقارنة بالكثافة �ل�ضكانية للولية، فيما تقرر غلق ف�ضاء�ت �لت�ضلية و�لترفيه �لتي تعرف �إقبال كبير� 

من �لمو�طنين.

وخالل �جتماع نظم �أم���س بح�ضور متعاملني 
�قت�ضاديني وجمعيات �ملجتمع �ملدين، ُخ�ض�س 
لعر�س خمتلف �ملبادر�ت �لت�ضامنية مل�ضاعدة 
مر�ض��ى كوفي��د 19 وتن�ضيق �جله��ود و�ملهام 
من �أج��ل توف��ر �مل�ضتلزمات و�لعت��اد �لطبي 
لعالجهم، و�ضف �ل��و�يل �لعملية بامل�ضتعجلة 
ودعا �إىل م�ضاعفة �جلهود لأن �ملر�ضى يعانون 
عرب �مل�ضت�ضفيات �ملرجعية و�لو�ضع ي�ضتدعي 

�لإ�رس�ع يف توفر �لأجهزة يف �أقرب وقت.
وبخ�ضو�س عملي��ة �لتلقيح قال �ل��و�يل باأنه 
غر ر��س عن �حل�ضيل��ة �مل�ضجلة ب�ضبب عدم 
بل��وغ �لأهد�ف �ملرجوة بع��د، د�عيا �جلميع �إىل 
م�ضاعفة �جله��ود لبلوغ �أق�ض��ى ما ميكن لأن 
عدد �مللقحني حاليا و�ملقدر ب� 51365 �ضخ�ضا 
قليل ج��د� مقارنة بعدد �ض��كان �لولية �ملقدر 
مبلي��ون و100 ن�ضمة، حي��ث �أكد على �رسورة 
تكثيف �لتح�ضي�س و�ض��ط �ملو�طنني و�لتوجه 
�إىل �لق��رى و�ملد����رس لتو�ضيع نق��اط �لتلقيح 
عرب �مل��دن و�لف�ض��اء�ت �لعمومي��ة، كما دعا 
�ملوؤ�ض�ض��ات �لعمومية و�خلا�ض��ة �إىل �رسورة 

�إلز�م موظفيها بالتطعيم.
�لقت�ضادي��ني  �ملتعامل��ني  بع���س  وعر���س 

خمتل��ف �ملبادر�ت �لت�ضامنية م��ن �أجل توفر 
�أجه��زة وم�ضتلزمات �لإنعا���س �لطبي ملر�ضى 
كوفي��د19، على غ��ر�ر غرف��ة �ل�ضناعة �لتي 
�رسع��ت مثلم��ا ق��ال ممث��ل عنه��ا، بال�رسع��ة 
�لق�ضوى يف �لتن�ضيق مع �أرباب �لعمل لتوفر 
�لأجهزة �ملطلوبة و�لأم��ر كذلك مع مديريات 
�لأ�ضغ��ال �لعمومي��ة و�ل��ري و�مل��و�رد �ملائية 

و�لتجارة.
كما �أعلنت �لعديد من �جلمعيات عن �رسوعها 
يف تزوي��د �ملوؤ�ض�ض��ات �ملرجعي��ة بالأجه��زة 
�ملطلوبة مثل جمعية »نا�س �خلر«، »�أ�س �أو �أ�س 
كوفيد19«، و«�أ�ضدق��اء �ملري�س« �لتي حت�رس 
لفتح عيادة خا�ض��ة مبر�ضى كورونا و�لإعالن 
ع��ن مبادرة لتنظيم قافلة جت��وب مدن �لولية 
لتلقي��ح �ملو�طنني، وكذلك جمعية �لربكة �لتي 
تتاأهب ح�ض��ب رئي�ضها �لطبيب فاروق بومود، 
لقتناء 100 مكث��ف �أوك�ضجني بالتن�ضيق مع 
�أطب��اء جز�ئري��ني يف �ملهجر كم��ا ك�ضف ممثل 
جمعية �أ�ضدقاء �ملري�س يف �لقل، كمال رميتة، 
ع��ن �ل�رسوع يف �إجر�ء�ت �قتن��اء �أزيد من 10 
�أجه��زة �إنعا���س بالتن�ضي��ق مع �جلالي��ة �لقلية 
يف �ملهج��ر، كم��ا �أث��ار ق�ضية “خمالف��ة” �أحد 

�مل�ضوؤول��ني لتعليمات �لو�يل بتخ�ضي�س 200 
لرت م��ن �لأوك�ضج��ني للم�ضت�ضف��ى �ملرجعي 
بالق��ل و�كتفائ��ه باإر�ض��ال 800 ل��رت فقط، مما 
ت�ضبب يف �إرهاق �ملر�ضى وهنا �أكد �لو�يل باأن 

�مل�ضوؤول �ملعني متت معاقبته.
ويف خت��ام �لجتماع دع��ا �ل��و�يل، �ملتعاملني 
�لقت�ضاديني �إىل �رسورة �لإ�رس�ع يف جت�ضيد 
�ملب��ادر�ت �لت�ضامني��ة و�لتن�ضي��ق مع مديري 

�لن�ضاط �لجتماعي و�ل�ضحة.
م��ن جه��ة �أخ��رى، �أ�ض��درت م�ضال��ح ولية 
�ضكيك��دة ي��وم �أم���س، ق��ر�ر� بغل��ق جمي��ع 
ف�ضاء�ت �لت�ضلي��ة و�لرتفيه �لتي تعرف �إقبال 
كبر� من ط��رف �ملو�طنني على م�ضتوى �قليم 
�لولي��ة. وي�ضم��ل �لإج��ر�ء �مل�ضاب��ح، حد�ئق 
�لألعاب �ملائية، �حلد�ئق �لعمومية، و �ملنتزهات 
�لعام��ة بجميع �ملر�ف��ق �لتجاري��ة و�خلدماتية 

�لتابعة لها.
ويدخ��ل �لق��ر�ر يف �إطار �حلف��اظ على �ضحة 
�ملو�طن��ني، وك��ذ� �لوقاي��ة م��ن خط��ر تف�ضي 
فرو���س كوفي��د 19 ومكافحت��ه، ح�ضب بيان 

م�ضالح �لولية.
كمال و��سطة

فيما تو�ّضعت �لعملية �إىل جامعة �حلاج خل�ضر بباتنة

�إ�سر�ك �أطباء �حلماية �ملدنية 
يف �لتلقيح 

ي�ض��ارك �أطب��اء م�ضالح �حلماي��ة �ملدنية 
لولي��ة باتن��ة، يف عملي��ة �لتلقيح �ضد 
فرو���س كورون��ا كوفي��د 19، حيث مت 
تخ�ضي�س ف�ضاء جو�ري بحي �ضوناتيبا 
�ضم��ن تد�بر تو�ضي��ع د�ئ��رة �لأماكن 
�ملخ�ض�ضة للتطعي��م، وقد عرف تو�فد� 
�للق��اح، ويف ذ�ت  لتلق��ي  للمو�طن��ني 
�ل�ضياق فتحت جامعة �حلاج خل�رس باتنة 
1 ف�ضاء على م�ضت��وى رئا�ضة �جلامعة 
لل�رسوع يف تلقيح �ملوظفني و�لأ�ضاتذة.

وكان��ت عملي��ة فتح مر�ك��ز جديدة، قد 
عرف��ت ��ضتقطاب��ا للمو�طن��ني وهو ما 
رفع موؤ�رس عدد �لأ�ضخا�س �لذين تلقو� 
�للق��اح �إىل �أزي��د من مائة �أل��ف بولية 
باتن��ة. وق��د �تخ��ذت م�ضال��ح مديرية 
�ل�ضح��ة ع��دة تد�ب��ر يف �إط��ار عملية 
تكثي��ف وتو�ضي��ع �لتلقي��ح، منها نقل 
�لف�ضاء �جل��و�ري ب�ضاحة �حلرية بو�ضط 
�ملدينة �إىل قاع��ة �أ�ضحار، نظر� لرتفاع 
درجة �حلر�رة وتاأثرها على �ملوطنني يف 
طو�بر �لنتظ��ار خا�ضة بالن�ضبة لكبار 

�ل�ضن.
وقام��ت م�ضال��ح �ل�ضح��ة بالتن�ضي��ق 

م��ع جامع��ة باتنة 01 ومديري��ة �حلماية 
�ملدني��ة بامل�ضارك��ة يف عملي��ة �لتلقيح 
�ضد فرو�س كورون��ا لفائدة �ملو�طنني، 
وح�ض��ب خلي��ة �لإع��الم باجلامع��ة فاإن 
�لعملي��ة متو��ضلة، وقد �أ���رسف عليها 
مدير �جلامعة بتاأطر م��ن �ملركز �لطبي 
�لجتماعي للجامعة، حيث عرفت �إقبال 

ح�ضب نف�س �مل�ضدر.
وب��ادرت م��ن جهته��ا مديري��ة �حلماية 
�ملدنية لولية باتنة حتت �ضعار “�لتلقيح 
هو �حل��ل”، للحد م��ن �نت�ض��ار فرو�س 
بح��ي  تلقي��ح  مرك��ز  بفت��ح  كورون��ا 
�ضوناتيبا، �ل��ذي ي�ضم كثاف��ة �ضكانية 
كبرة بحيث ي�رسف على �لعملية �أطباء 
�حلماي��ة �ملدني��ة، ويف �ضي��اق مت�ض��ل 
ك�ضف��ت مديرية �ل�ضح��ة و�ل�ضكان يف 
بيان له��ا ع��ن م�ضاهمة جمعي��ة �لأمل 
لولية باتنة و�أحد �لنو�ب �ل�ضابقني، يف 
�قتن��اء مع��د�ت و�أدو�ت طبية ت�ضتعمل 
�لأوك�ضج��ني  ق��ارور�ت  ت�ضغي��ل  يف 
�ملوؤ�ض�ض��ات  عل��ى  لتوزيعه��ا  �ملعبئ��ة 

�ل�ضت�ضفائية.
يـا�سين عبوبو      

خالل زيارة مفاجئة للو�يل 

�إنهاء مهام مدير م�ست�سفى �لب�سبا�س بالطارف
 �أمر و�يل �لطارف �أم�س، مدير �ل�ضحة بتوقيف 
مدي��ر �ملوؤ�ض�ضة �ل�ضت�ضفائية �لعمومية �لأمر 
عب��د �لقادر بالب�ضبا�س ع��ن مهامه، و�لإ�رس�ع 
يف تعيني طاقم م�ضر جديد، وذلك على خلفية 
وقوف��ه يف زيارة مفاجئة للمرفق على نقائ�س 

يف ت�ضير �مل�ضالح ومنها  م�ضلحة كوفيد.
وقال��ت م�ض��ادر مطلع��ة للن���رس، �أن �لو�يل 
زيارت��ه  وخ��الل  عرع��ار،  ب��ن  حرفو���س 
للم�ضت�ضفى تفاجاأ بغ�ضب �أقارب �أحد �ملر�ضى 
من تدنى �خلدم��ات، و�ض��وء �لتكفل مب�ضلحة 
كوفي��د، ما �أث��ار غ�ضب �مل�ض��وؤول �لذي طلب 
ح�ض��ور مدي��ر �ل�ضح��ة لعني �مل��كان عاجال 
ليتق��رر بعدها توقي��ف مدي��ر �مل�ضت�ضفى عن 

مهامه.

وق��رر �ل��و�يل دع��م �مل�ضال��ح �ل�ضت�ضفائي��ة 
للتكف��ل  �لطبي��ة  و�ضب��ه  �لطبي��ة  بالأطق��م 
باملر�ض��ى خا�ضة �مل�ضاب��ني بفرو�س كورونا، 
م��ع زي��ادة كمي��ة �لأوك�ضجني مب��ا ي�ضتجيب 
جان��ب  �إىل  �لأوق��ات،  كل  يف  لالحتياج��ات 
�إ�ضد�ئه تعليمات مبحاربة �لفو�ضى بامل�ضت�ضفى 
و�لتطبيق �ل�ض��ارم للقو�ن��ني �ضارية �ملفعول 
لفر���س �لن�ضب��اط و�لعم��ل عل��ى حت�ض��ني 
�خلدمة �لعمومية و�لتكفل باملر�ضى من جميع 

�جلو�نب. 
و�رسح مدير �مل�ضت�ضف��ى �لذي �أنهيت مهامه، 
�ضال��ح زيتوين، يف �ت�ضال بالن�رس يوم �أم�س، 
�أن��ه تفاجاأ بالق��ر�ر وقال �إن��ه مل يدخر �أي جهد 
يف �مله��ام �ملوكلة له رغم �أن �مل�ضت�ضفى يعرف 

نق�ضا يف �لإمكانيات �ملادية و�لب�رسية خا�ضة 
يف �ضب��ه �لطبيني مما ت�ضب��ب يف عرقلة �ل�ضر 
�حل�ض��ن لعدة م�ضالح ومنه��ا م�ضلحة كوفيد 

و�لإنعا�س.
كم��ا تطرق �ملتحدث لفتق��ار �مل�ضت�ضفى لأي 
�ضي��ارة لقتناء �لدو�ء، ناهي��ك عن توفره على 
�ضي��ارة �إ�ضعاف و�ح��دة تغط��ي �ضاكنة �جلهة 
�لغربية لدو�ئر �لذرعان، �لب�ضبا�س وبن مهيدي 
مبجم��وع 9 بلديات تقطنه��ا 260 �ألف ن�ضمة، 
لي�ضي��ف �أن �لنقائ���س كانت  حمل مر��ضالت 
موجهة مل�ضالح �ل�ضحة لإيجاد �حللول �لعاجلة 
له��ا خا�ضة م��ا تعلق بدع��م �ملرف��ق بالأدوية 
و�لطاقم �ضب��ه �لطبي وح��ل مع�ضلة م�ضكلة 

�لتاأطر �لإد�ري.  
نوري.ح

�ضلمتها مل�ضالح �ل�ضحة

جمعية �لعلماء �مل�سلمني تتربع بـ 20 حقيبة �أوك�سجني
و�ل�ض��كان  �ل�ضح��ة  مدي��ر  �أم���س،  ت�ضل��م 
بالط��ارف مبق��ر �لولي��ة وبح�ض��ور �لو�يل 
20 حقيب��ة حتوي �أجه��زة �لتنف�س، يف عملية 
خري��ة وت�ضامنية بادرت بها جمعية �لعلماء 
�مل�ضلمني للولية، يف �ضياق دعم �جلهد �ملحلي 

و�لوطني ملجابهة وباء كوفيد19.
وت�ض��اف هذه �ملب��ادرة  �إىل جمل��ة �لعمليات 
�خلري��ة �لتي قام��ت به��ا ذ�ت �جلمعية  منذ 
ظهور  �جلائحة، من خالل م�ضاهمتها �لفعالة 
يف توزي��ع �لكمام��ات و�لأدوي��ة و�لط��رود 
�لغذ�ئية و�أجهزة �لتنف�س ومو�د �لتعقيم، وكذ� 
�مل�ضارك��ة يف حمالت �لتوعي��ة و�لتح�ضي�س 
وتعقي��م �ل�ض��و�رع و�لأحي��اء وغره��ا م��ن 
�لن�ضاط��ات �لأخرى بالتع��اون و�لتن�ضيق مع 

خمتلف �ل�رسكاء للت�ضدي للوباء.
وك�ض��ف رئي���س �جلمعي��ة �ل�ضي��خ ف��وزي 
رم�ضاين، ع��ن ت�ضطر برنام��ج لدعم �جلهد 
�ملحلي ملجابهة كورونا من خالل �لتن�ضيق مع 
�أطياف �ملجتمع �ملدين و�جلمعيات و�ملتعاملني 
لتزوي��د �مل�ضت�ضفيات مبكيف��ات �لأوك�ضجني 
و�لأدوي��ة وخمتل��ف �ملع��د�ت و�لتجهيز�ت 
�لأخ��رى �ملطلوبة، منوه��ا بتجاوب �ملو�طنني 

و�جلمعيات و�ملتعاملني م��ع ند�ء �جلمعية يف 
ر�س �ل�ضف �ملحلي و�لوطني ودعم خمتلف 

�لعمليات �لت�ضامنية للتغلب على �جلائحة.
م��ن جهته��ا تو��ض��ل م�ضال��ح �أم��ن ولية 
�لطارف حمالتها �لتح�ضي�ضية  لفائدة خمتلف 
�رس�ئ��ح �ملجتمع للوقاية من فرو�س كورونا، 

�أي��ن مت �أم���س �لقيام بع��دة �أن�ضط��ة جو�رية 
��ضتهدف��ت عم��ال ور�ض��ات �لبن��اء، حي��ث 
قدمت خاللها ن�ضائ��ح و�إر�ضاد�ت ب�رسورة 
�للت��ز�م بالتد�ب��ر �لوقائي��ة و�ل�ضحية، مع 
�إىل  �لإجن��از  موؤ�ض�ض��ات  م�ض��ري  دع��وة 
�لتقي��د بالربوتوك��ول �ل�ضح��ي، كما تخلل 

�حلملة، توزي��ع �لكمامات على �لعمال �لذين 
��ضتح�ضنو� �ملبادرة.

و�أطلق��ت م�ضال��ح �حلماي��ة �ملدني��ة و�لدرك 
وفعاليات م��ن �ملجتمع �مل��دين قافلة متنقلة 
لتوعي��ة  �ل�ض��وت  مك��رب�ت  با�ضتعم��ال 
�ملو�طنني بالتقي��د �ل�ضارم بتد�ب��ر �لوقاية، 
خ�ضو�ض��ا م��ا تعل��ق بالرت��د�ء �لإجب��اري 
للكمامات و�لتباعد و�حرت�م �رسوط �لنظافة 

و�لتعقيم و�لتلقيح.
وقد �جتمعت �للجن��ة �لولئية �ملكلفة مبتابعة 
�لو�ضعية �لوبائي��ة لفرو�س كورونا برئا�ضة 
�ل��و�يل وبح�ض��ور رئي�س �ملجل���س �ل�ضعبي 
�لولئ��ي، ون��و�ب �لربمل��ان ومدي��ر �ل�ضحة 
و�ل�ض��كان  و�ملكلف بالوقاية، �أين متت در��ضة 
�لو�ضعي��ة �لوبائية و�لتي �أك��د ب�ضاأنها مدير 
�ل�ضح��ة �أنها غ��ر مقلقة بالرغم م��ن تز�يد 
ع��دد ح��الت �لإ�ضاب��ة، م�ض��ر� �إىل جتنيد 
�إمكانياتها �لب�رسي��ة و�ملادية  م�ضاحله ل��كل 
للتكفل باملر�ضى، كم��ا طماأن بعدم ت�ضجيل 
�نقط��اع يف متوي��ن �مل�ضال��ح �ل�ضت�ضفائي��ة 

بالأوك�ضجني.
نوري.ح

ح�ضب حمافظ �لغابات لولية �مل�ضيلة

منع �لتخييم جّنب 150 �ألف هكتار 
من �لغابات حر�ئق �ل�سيف

�لغاب��ات  حماف��ظ  �أم���س،  �أو�ض��ح 
لولي��ة �مل�ضيلة عامر حمم��د، �أن �لقر�ر 
�ضلط��ات  �تخذت��ه  �ل��ذي  �ل�ضتباق��ي 
�لولية مبنع �لتخييم و�إ�ضعال �لنار د�خل 
�لغاب��ة يف �لفرتة �ملمتدة من 1 جو�ن �ىل 
غاية 31 �أكتوبر، �ضاهم يف جتنب غابات 
�لولية �لتي متتد عل��ى م�ضاحة �إجمالية 
تقدر ب� 150 �أل��ف هكتار، خطر �حلر�ئق 
�لتي م�ض��ت عديد مناط��ق �لوطن هذه 

�ل�ضائفة.
وقال �ملتح��دث خالل تدخل��ه يف �للقاء 
�ملحل��ي ح��ول تفعي��ل �حلماي��ة �جلز�ئية 
للرثوة �لغابية ومكافح��ة �جلر�ئم �ملا�ضة 
بها بح�ض��ور وكيل �جلمهورية �مل�ضاعد 
�لأول مبحكمة �مل�ضيلة وخمتلف �لفاعلني 
من درك وطن��ي و�رسطة وحماية مدنية 
وقطاع��ات �لفالحة و�لبيئ��ة، �أن تطبيق 
�لق��ر�ر �لولئي رق��م 895 �مل��وؤرخ يف 
11 مار���س 2021 جع��ل ولية �مل�ضيلة 
يف من��اأى عن �أخطار �حلر�ئ��ق وهذ� من 

خ��الل تكثيف �خلرج��ات �مليد�نية لفرق 
�لغابات و�لدرك �لوطني خا�ضة بغابات 
جب��ل �أم�ضاع��د وحمام �ل�ضلع��ة ومقرة 

و�أجمدل.
و�أ�ض��اف �مل�ض��وؤول يف ه��ذ� �ل�ضدد �أن 
�حلر�ئ��ق لي�ض��ت وحده��ا �خلط��ر �لذي 
�لوطني��ة  �لغابي��ة  بالأم��الك  يرت�ض��د 
و�إمن��ا يتجاوزه��ا �إىل جر�ئ��م وخمالفات 
�أخ��رى تتعل��ق بالرع��ي غ��ر �ل�رسعي 
و�حل��رث �لع�ضو�ئي و�لبن��اء �لفو�ضوي 
و�إن�ضاء مفحم��ات د�خل �لو�ضط �لغابي 
و�ل�ضتي��الء على �لأم��الك �لغابية من 
قبل بع�س �ملو�طن��ني �لقاطنني بالقرب 

منها.
و�أ�ضار حماف��ظ �لغاب��ات �إىل �أنه ومنذ 
بد�ي��ة �لعام �جل��اري، �ضجل��ت م�ضاحله 
عل��ى م�ضتوى حماكم �لولي��ة �خلم�س، 
162 خمالف��ة تتعل��ق جميعه��ا مبا �ضبق 
ذك��ره م��ن �أفع��ال �لرع��ي �لع�ضو�ئ��ي 
و�لتخييم و�لبناء�ت �لفو�ضوية وغرها، 
معيبا يف هذ� �ل�ض��دد �ضعف �لغر�مات 
�ملالية �لتي ت�ضدر �ضد �ملو�لني و�لرعاة 
�لذي��ن يقومون بالرع��ي �لع�ضو�ئي يف 
�لأم��الك �لغابي��ة م��ا يجعله��ا عر�ضة 

للتعرية.
 باملقاب��ل يتعر�س �ملخالف��ون لغر�مات 
مالي��ة يف ح��دود 2000 دج يوميا حيث 
يتعمد �لكث��ر من ه��وؤلء �رتكاب هذ� 
�لنوع من �ملخالف��ات �لتي تقل غر�متها 
ع��ن م�ضاريف �قتن��اء �لأعالف، ح�ضب 

�ملتحدث.
و�أث��ار �ملتدخلون ع��دة ��ضكالت تو�جه 
�ل�ضبطي��ة �لق�ضائي��ة و�لعد�ل��ة عل��ى 
�لعم��وم يف تطبيق �ملر��ضي��م �لتنظيمية 
و�لقو�ن��ني، ل�ضيما قان��ون �لنظام �لعام 
للغاب��ات 12/84 د�عني يف ه��ذ� �ل�ضاأن 
�ىل ���رسورة حتيينها وتعديلها بال�ضكل 
�ل��ذي يح��د م��ن ظاه��رة �لعت��د�ء�ت 
�ملتك��ررة على �ل��رثوة �لغابية �لتي تعد 
�أح��د �ملكون��ات �لقت�ضادي��ة و�لبيئي��ة 
للدول��ة، حي��ث �أ�ض��ر �ىل �أن �لقان��ون 
12/84 ع��دل م��رة و�ح��دة �ضنة 1991 
ومل يطر�أ بعدها �أي تعديالت عليه وهو 
م��ا يتطلب بالنظ��ر �إىل �لتطور�ت �لتي 
ي�ضهده��ا �ملجتمع، حتيينها مب��ا يتما�ضى 

و�جلر�ئم �ملرتكبة يف هذ� �ملجال.
فار�س قري�سي

7 lحمـلـيــات

جانب من ت�صليم معدات الأوك�صجين لم�صالح ال�صحة
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�جلمهورية �جلز�ئرية �لدميقر�طية �ل�شعبية 
والية قاملة 

مديرية �الإد�رة �ملحلية
م�شلحة �لتن�شيط �ملحلي �ل�شفقات و�لرب�مج

مكتب �ل�شفقات و�لرب�مج 
رقم �لتعريف �جلبائي 097524019051131

اإعالن عن طلب العرو�ض وطني مفتوح مع ا�شرتاط القدرات الدنيا  
من املوؤهالت رقم 06/ 2021 

تطبيق��ا  لأح��كام املر�ص���م الرئا�صي رقم 15 - 247 امل���ؤرخ يف 2015/09/16 املت�صم��ن تنظيم ال�صفقات 
العم�مي��ة وتف�ي�ص��ات املرفق العام يعلن وايل  ولية قاملة � مديري��ة الإدارة املحلية �  الكائن مقرها ب�صارع 
زعاميي��ة عز الدين قاملة، عن طلب عرو�ض وطني مفت�ح مع ا�صرتاط قدرات دنيا من امل�ؤهالت لجناز ح�صة 

رقم 03: تهيئة مقر اإداري - المانة العامة ل�لية قاملة-.
املتعامل���ن القت�صادي�ن الذين بح�زتهم �صهادة التاأهيل والت�صنيف املهنيني يف ميدان البناء ن�صاط رئي�صي 
درجة 03 اأو اأكرث )�صارية املفع�ل(، والتي بح�زتها على الأقل �صهادة ح�صن الجناز مل�رشوع يف ا�صغال البناء 
اأو التهيئة مببلغ اأكرب اأو ي�صاوي 8.000.000.00 دج مع ت�فر القدرات املالية والقان�نية والتنظيمية املتعلقة 

بالتنظيم اجلزائري لل�صفقات العم�مية.
ي�صح��ب دف��رت ال�رشوط من طرف املتعهد اأو من طرف ممثله املعني لذل��ك من مديرية الدارة املحلية - مكتب 

ال�صفقات والربامج - الكائن مقرها ب�صارع زعاميية عز الدين قاملة.
�أ - "ملف �لتر�شح": يحتوي على:

- ت�رشيح بالرت�صح ممل�ء، مم�صي، خمت�م وم�ؤرخ
- ت�رشيح بالنزاهة ممل�ء، مم�صي، خمت�م وم�ؤرخ

- القان�ن الأ�صا�صي بالن�صبة لل�رشكات
- ال�ثائق التي تتعلق بالتف�ي�صات التي ت�صمح لالأ�صخا�ض باإلزام امل�ؤ�ص�صة )بالن�صبة لل�رشكات(

- كل وثيقة ت�صمح بتقييم قدرات املر�صحني اأو املتعهدين:
�/ قدر�ت مهنية:

- �صهادة التاأهيل والت�صنيف املهنيني يف ميدان البناء ن�صاط رئي�صي درجة 03 اأو اأكرث )�صارية املفع�ل(
ب/ قدرات مالية:

- احل�صائل املالية لل�صن�ات الثالث الأخرية )2018 - 2019 - 2020(
- �صهاد ال�فاء ل�صنة 2021

ج / قدر�ت تقنية:
ج-ا/ قائمة ال��صائل الب�رشية املخ�ص�صة لهذا امل�رشوع

ن�ص��خ من ال�ثائق التربيرية للم�ارد الب�رشي��ة  املخ�ص�صة لهذا امل�رشوع )�صهادة النت�صاب ل� CNAS( لكل 
عام��ل مهن��ي اأو �صهادة الإن�صمام للم�ؤ�ص�صة م�ؤرخة  على الأكرث 03 اأ�صه��ر اأما بالن�صبة للم�ؤطرين �صهادة 
النت�ص��اب ل� CNAS" مدة �صالحيتها 03 اأ�صهر" + عق��د ت�ثيقي اأو عقد CID/DIAP/CTA  لل�رشكات  

اخلا�صة و�صهادة عمل + ديبل�م بالن�صبة لل�رشكات العم�مية(
ج- 2/ قائمة ال��صائل املادية املخ�ص�صة لهذا امل�رشوع:

�/ ملكية �لعتاد:
 ن�صخ من ال�ثائق التربيرية بطاقة رمادية اأو بطاقة �صري �صارية املفع�ل اأو و�صل ايداع بطاقة رمادية �صارية 
املفع�ل + �صهادة التاأمني بالن�صبة للعتاد املتنقل و  فات�رات ال�رشاء اأو حم�رش تقييم مل�ثق ق�صائي اأو حما�رش 

تقييم ملحافظي البيع باملزاد العلني بالن�صبة للعتاد غري املتنقل.
ج - 3/ قائمة �لمر�جع �لمهنية:

املراجع املهنية مربرة بن�صخ من �صهادات ح�صن الجناز �صادرة عن امل�صالح املتعاقدة مل�صاريع  البناء اأو التهيئة
2 - "العر�ض التقني" : يحت�ي على:

- ت�رشيح بالكتتاب ممل�ء، مم�صي، خمت�م وم�ؤرخ
- مذكرة تقنية تربيرية ممل�ءة، مم�صية، خمت�مة وم�ؤرخة

- خمطط ومدة اجناز الأ�صغال ممل�ء، مم�صي، خمت�م وم�ؤرخ من طرف املقاول
- دفرت ال�رشوط يحت�ي يف اآخر �صفحته على العبارة "قرئ وقبل" مكت�بة بخط اليد

على: يحتوي  �لمالي":  "�لعر�س    -  3
- ر�صالة التعهد ممل�ء، مم�صي ، خمت�م وم�ؤرخ

- جدول الأ�صعار ممل�ء، مم�صي ، خمت�م وم�ؤرخ
- ك�صف كمي وتقديري  ممل�ء، مم�صي ، خمت�م وم�ؤرخ

ي��ص��ع ملف املتعه��د والعر�ض التقني والعر�ض امل��ايل يف اأظرفة منف�صلة ومقفلة باإح��كام، يبني كل منها 
ت�صمي��ة امل�ؤ�ص�ص��ة، املرجع وم��ص�ع طل��ب العرو�ض والعبارات "مل��ف املرت�صح" اأو "العر���ض التقني" اأو 
"العر���ض امل��ايل" ح�ص��ب احلالة وت��صع هذه الأظرفة يف ظ��رف اآخر مقفل باإحكام ول يحم��ل اأي عبارة اأو 
ا�ص��م ويح�ي العبارة الآتية "ليفتح اإل من طرف جلنة فتح الأظرفة وتقييم العرو�ض - طلب عرو�ض وطني 
مفت�ح مع اإ�صرتاط قدرات دنيا رقم ..../2021 ح�صة رقم 03: تهيئة مقر اإداري - الأمانة العامة ل�لية قاملة-

�لعرو�س: تح�شير  مدة   -  4
ح��ددت م��دة حت�صري العرو�ض بع�رشة )10( اأي��ام ابتداءا من تاريخ اأول �ص��دور الإعالن عن طلب العرو�ض 
ب�اب��ة  يف  اأو  ال�صحاف��ة  يف  اأو   )BOMOP( يف الن�رشة الر�صمية ل�صفقات املتعامل العم�مي   

ال�صفقات العم�مية.
�لعرو�س: اليد�ع  �أجل  �آخر  و�شاعة  يوم   -  5

يتعني على العار�صني اإيداع عرو�صهم يف الي�م الأخري من املدة املحددة لتح�صري العرو�ض علما اأن امل�صلحة 
املتعاقدة ل تقبل ايداع اأي عر�ض قبل هذا التاريخ.

ويف حال��ة ت�ص��ادف هذا الي�م مع ي�م عطلة اأو ي�م راحة قان�نية متدد م��دة حت�صري العرو�ض اىل ي�م العمل 
امل�ايل.

ح��ددت ال�صاعة )10.00 �صا( لي���م ............ كاآخر �صاعة ليداع العرو�ض من الي���م الأخري من املدة املحددة 
لتح�صري العرو�ض، علما اأن  امل�صلحة املتعاقدة ل تقبل ايداع اي عر�ض بعد ال�صاعة �صالفة الذكر.

يجب اأن ت�دع العرو�ض ب�: مديرية الدارة املحلية - الكائن مقرها ب�صارع زعاميية عز الدين قاملة مكتب رقم  
87

 6 -  فتح �الأظرفة:
تت��م عملية فتح الأظرفة )ملف الرت�ص��ح والعرو�ض التقنية والعرو�ض املالي��ة( يف جل�صة علنية، خالل نف�ض 
اجلل�ص��ة يف تاري��خ و�صاعة فتح الأظرفة، يف ي�م   ايداع العرو�ض لي�م ................ على ال�صاعة )14:00 �صا( 

مبديرية الدارة املحلية - الكائن مقرها ب�صارع زعاميية عز الدين قاملة.
ويف حال��ة ت�ص��ادف هذا الي�م مع ي�م عطلة اأو ي�م راحة قان�نية متدد م��دة حت�صري العرو�ض اىل ي�م العمل 

امل�ايل.
- بح�ص�ر كافة املتعهدين

7 - مدة �صالحية العرو�ض
ح��ددت م��دة �صالحية العرو�ض بثالثة )03( ا�صهر زائد مدة حت�صري العرو�ض من الي�م امل�ايل لتاريخ ايداع 

العرو�ض.
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مو�طنون ي�شاركون يف �إخمادها

�شل�شلة حرائق تلتهم ع�شرات 
الهكتارات بغابات �شطيف

�صجلت اأم�س الأول، م�صالح احلماية 
املدنية بولية �صطيف حرائق غابات 
م�صت  مثم��رة،  واأ�صجار  وب�صات��ن 

اأربع بلديات.
ويتعل��ق الأم��ر ح�ص��ب بي��ان خلية 
الإع��ام ملديري��ة احلماي��ة املدني��ة، 
ببلدي��ات حربيل، ع��ن ارنات، اآيت 
تيزي و اأولد عدوان، حيث مت اإطفاء 
احلرائ��ق يف ظروف جوي��ة �صعبة، 
للري��اح  الق��وي  الهب��وب  ب�صب��ب 
والرتف��اع املح�صو���س يف درجات 

احلرارة.
بغاب��ة  الأول  احلري��ق  و�ُصج��ل 
"ق�صمطينة" الواقعة ببلدية حربيل 
�صمال الولية، حي��ث انطلقت فرق 
احلماي��ة التابع��ة لقن��زات، بوقاعة 
وبن��ي ورتيان يف عملي��ة الإطفاء 
بداية م��ن منت�صف نه��ار الثاثاء، 
األ�صنة اللهب  لكن وب�صبب امت��داد 
اإىل الق��رى املج��اورة عل��ى غ��رار 
املقاربة والعزيب، ا�صطرت مديرية 
بالرت��ل  ال�صتنج��اد  اإىل  احلماي��ة 

اخلا�س مبكافحة حرائق الغابات.
وا�صتمرت عملية اإخماد النريان اإىل 
غاية �صاعة متاأخرة م��ن ليلة اأم�س، 
بت�صخري 20 �صاحن��ة اإطفاء مبختلف 
و�صيارت��ن  وحافلت��ن  الأحج��ام 
لاإ�صع��اف و110 اأع��وان مبختل��ف 
الرت��ب. و�ص��ّب احلري��ق الثاين يف 
نف���س اليوم مب�صت��ة اأولد �صي عبد 
الل��ه التابع��ة لقري��ة ع��ن م�صعود 
ببلدي��ة عن ارن��ات، وتولت عملية 

اإخم��اده فرق التدخ��ل لوحدتي عن 
ارن��ات وعمو�صة، مب�صاعدة م�صالح 
الغابات وحتى املواطنن، يف �صبيل 
اإطفاء النريان �رسيع��ا دون امتدادها 
وق��درت  املج��اورة.  املناط��ق  اإىل 
امل�صاح��ة الإجمالية الت��ي تعر�صت 
لاح��راق بثم��اين هكت��ارات من 

اأ�صجار ال�صنوبر احللبي.
كم��ا تدخل��ت فرقة احلماي��ة املدنية 
بدائ��رة بوعندا���س مبعي��ة حمافظة 
الغابات، من اأجل اإخماد احلريق الذي 
�صب باملنطقة امل�صماة "تيزي نطاقة" 
التابعة لبلدية اآيت تيزي، وقد خلف 
اإتاف ع�رس هكتارات من الب�صاتن 
املثمرة وع�رس هكتارات  والأ�صجار 

اأخرى من ال�صنوبر احللبي.
و�ُصجل احلري��ق الأخري اأم�س الأول، 
مبنطقة "اأولد فودية" التابعة لبلدية 
اولد ع��دوان، حي��ث تول��ت فرق��ة 
احلماية املدنية لدائ��رة عن الكبرية 
اخل�صائر  وق��درت  اإخم��اده،  مهم��ة 
الإجمالي��ة بخم���س هكت��ارات من 

الأدغال والأحرا�س.
و اأكدت م�صالح احلماية املدنية اأنها 
كلف��ت عددا م��ن الأع��وان بعملية 
املراقبة على م�صت��وى الغابات، مع 
للمواطنن ب�رسورة  جتديد دعوتها 
م�صاعدتها يف عملية اإطفاء النريان، 
من خال الت�صال والتبليغ ب�رسعة 

حال ت�صجيل اأي حرائق جديدة.
اأحمد خليل

 فيما ت�شتمر عملية �لتلقيح يف �لكثري 
من �لف�شاء�ت

انخفا�ض يف عدد الإ�شابات 
والوفيات بفريو�ض كورونا

�صه��د عدد م��ن م�صت�صفي��ات ولية 
�صطي��ف، انخفا�ص��ا يف الإ�صاب��ات 
والوفي��ات ب�صبب فريو���س كورونا، 
الأخ��رية، وذل��ك  ال�صاع��ات  خ��ال 
مقارن��ة مب��ا كانت حت�صي��ه يف الأيام 

القليلة املا�صية.
وتزام��ن ه��ذا الراجع م��ع ا�صتمرار 
عملية التلقي��ح يف البلديات ال�صتن، 
حي��ث تتجه �صطيف �صيئا ف�صيئا نحو 
بلوغ اله��دف الرئي�صي الذي �صطرته 
ال�صلط��ات العليا للب��اد، املتمثل يف 
تلقيح ن�صف �صكان الولية يف اأقرب 

وقت ممكن.
وح�صب م�ص��در م�صوؤول م��ن اإدارة 
م�صت�صف��ى ���رسوب اخلث��ري مبدين��ة 
العلم��ة، فاإن ع��دد املر�صى امللتحقن 
ال�صحي��ة  مب�صلح��ة ال�صتعج��الت 
تقل���س ب�ص��كل كب��ري، م�صيف��ا اأن 
عدد الوفي��ات امل�صجلة ب�صبب تاأثرها 
مب�صاعف��ات الفريو���س ق��د انخف�س 
ب�ص��كل حم�صو���س، مقارن��ة مبا كان 
يحدث يف ال�صاب��ق. واأرجع م�صدرنا 
هذا النخفا�س اإىل الآث��ار الإيجابية 
لعملية التلقي��ح الوا�صعة التي م�صت 
ع���رسات الآلف م��ن املواطن��ن يف 
كل البلدي��ات، مع الت��زام الكثريين 
بارتداء  الوقائية  الإج��راءات  بتطبيق 
الكمام��ات الطبية والتباعد اجل�صدي 
يف خمتل��ف الف�ص��اءات. اإ�صافة اإىل 
ذل��ك، يوا�صل العديد م��ن امل�صابن 
اأخ��ذ العاج يف بيوته��م دون القدوم 
اإىل امل�صت�صفي��ات. ومب�صت�صف��ى عن 
اأزال، قال اأفراد من الطاقم الطبي باأن 
عدد الإ�صاب��ات بكورونا قد تقل�س 

خال ال� 24 �صاعة املا�صية.
و وا�صلت مديري��ة ال�صحة جهودها 

يف توف��ري م��ادة الأك�صج��ن بع��دد 
م��ن امل�صت�صفيات، حي��ث �صلمت يف 
ال�صاع��ات الأخ��رية كمي��ة معت��رة 
ل�صال��ح م�صت�صفى بلدي��ة بني عزيز 
الواقع��ة غ��رب الولي��ة، يف انتظار 
الأك�صج��ن  تولي��د  دخ��ول حمط��ة 
التابعة ملجمع هرادة للحديد وال�صلب 
يف عملي��ة الإنت��اج ر�صمي��ا الي��وم 

اخلمي�س اأو غدا اجلمعة.
خ�ص�ص��ت  مت�ص��ل،  �صي��اق  ويف 
بع���س البلدي��ات مث��ل ق��ال، فرقا 
طبية متنقل��ة بهدف تلقيح الع�رسات 
م��ن الكه��ول وال�صي��وخ القاطن��ن 
يف الق��رى واملدا���رس البعي��دة، على 
اأن تعم��م التجرب��ة قريب��ا يف جمي��ع 
اأم���س،  ي��وم  وك�صف��ت  البلدي��ات. 
م�صال��ح مديري��ة ال�ص��وؤون الدينية 
عن اأ�صم��اء دور العب��ادة املعنية غدا 
اجلمع��ة بعملية التلقي��ح، حيث تقرر 
هذه امل��رة اختيار 24 م�صجدا عر 17 
بلدية.وح�صب مكتب الإر�صاد الديني 
يف املديرية ف��اإن العملية لقيت جناحا 
كب��ريا، بدلي��ل الأع��داد املعترة من 
امل�صلن الذي��ن خ�صعوا للتطعيم يف 
امل�صاجد من��ذ بداية احلمل��ة الوا�صعة 
عل��ى م�صتوى الولي��ة. وا�صتطاعت 
م�صال��ح احلماي��ة املدني��ة ب�صطي��ف 
تلقي��ح 1198 مواطنا �ص��د فريو�س 
كوفي��د19-، وذل��ك عل��ى م�صتوى 
املركز املتقدم املقدم عبد املجيد دربال 
حي يحياوي �صطي��ف، مركز الوحدة 
الثانوية للحماية املدنية العلمة، مركز 
املدر�ص��ة البتدائية علي عبيد طريق 
املزارع �صطيف واأخريا املركز املتنقل 
املتواجد مبنطق��ة الن�صاطات التجارية 

والتخزين �صطيف مبركب الدواجن.
اأحمد خليل

يف دورة طارئة للمجل�س �ل�شعبي �لوالئي بتب�شة

تخ�شي�ض 10 ماليري ملواجهة وباء كوفيد 19
�صادق اأم�س الأول الثاثاء، املجل�س 
ال�صعبي الولئي لولية تب�صة، على 
تخ�صي�س مبل��غ 10 مايري �صنتيم 
للتكفل مبر�صى كوفيد 19، وتوفري 

امل�صتلزمات الطبية الازمة.
كان  دورة طارئ��ة،  ذل��ك يف  ج��اء 
ق��د دع��ا اإليه��ا املجل���س ال�صعب��ي 
الولئ��ي، جراء انت�ص��ار داء كورونا 
وخا�ص��ة الفريو�س املتح��ور، حيث 
اقرحت جلن��ة املالي��ة تخ�صي�س 8 
ماي��ري �صنتي��م كم�صاع��دة لقطاع 
ال�صحة، على اأن تقتطع من امليزانية 
الإ�صافي��ة للولي��ة، وبع��د مطالبة 
العديد من الأع�صاء برفع املبلغ، متت 
امل�صادقة على تقدمي مبلغ يف حدود 

10 مايري �صنتيم. 
مدير ال�صح��ة بت�صبة، �صعيد بلعيد، 
قال يف تقريره، باأنه مت تلقيح اأكرث من 
110 اآلف �صخ�س �صد وباء كوفيد 
19، بينه��م 18 األ��ف �صخ�س تلقوا 
اجلرعة الثانية، م�ص��ريا اإىل خطورة 
الو�صعي��ة الوبائية بحي��ث �صجلت 
الولي��ة يف اليومن الأخريين، 140 

اإ�صابة جديدة و45 وفاة.
واأو�ص��ح امل�صوؤول باأن �صهر جويلية 
�صه��د ت�صاع��ف احل��الت، بحي��ث 
�صجل��ت ب��ه 1342 اإ�صاب��ة جديدة 
ا�صت�صف��اء  وكذل��ك  وف��اة،  و127 
669 �صخ�صا، م��ع موا�صلة 1198 
خارج��ا، مطمئنت  مري�صا عاجهم 
بتوفر الأ�رسة اإذ اأن 298 �رسيرا فقط 
يتم �صغله��ا حاليا، من جمموع 425 
وفرها القط��اع، غري اأن هذا الفائ�س 
ل��ن يكون ل��ه معنى، ح�ص��ب مدير 
ال�صح��ة، يف ظ��ل الطل��ب املتزايد 
عل��ى م��ادة الأك�صج��ن، اإذ تراوح 
كمية ا�صتهاكه��ا بن 7 اآلف و10 

اآلف لر يوميا.
وذّكر بلعي��د، باأن الولي��ة تدعمت 
بح�صة 6 اآلف لر من الأوك�صجن 
بداية �صهر اأوت، وقال اإن هذه الكمية 
يف تناق���س، بحيث يق��در املخزون 

احلايل بحوايل 7 اآلف لر، وهو غري 
كاف بالنظر لتعداد امل�صابن يوميا، 
اأما من�ص��ق اللجن��ة العلمية مبديرية 
ال�صحة الدكتور ب�صري جباري، فقد 
اق��رح الغلق التام ملدين��ة ال�رسيعة 
بالنظ��ر للو�صعية الوبائية اخلطرية، 
حفاظا على الأرواح الب�رسية، واأكد 
اأن هذه البلدية ت�صجل يوميا بن 10 
و15 اإ�صاب��ة جدي��دة ومعقدة، وباأن 
الو�ص��ع قد يخ��رج ع��ن ال�صيطرة، 
م��ا مل يتم اتخاذ تداب��ري ا�صتعجالية، 
وب��راأي املتح��دث، ف��اإن اخلط��ر ل 
ي�صكل��ه املر�ص��ى املتواج��دون يف 
امل�صت�صفي��ات، بق��در م��ا ي�صكل��ه 
املر�صى الذين يرق��دون يف بيوتهم 

يف انتظار طوابري الت�صخي�س.
وايل تب�ص��ة حممد الرك��ة داحاج، 
اأ�صاد بجه��ود الأطقم الطبية م�صددا 
عل��ى ���رسورة اح��رام م��ا جاء يف 
والتقي��د  ال�صح��ي،  الروتوك��ول 
ي�صم��ح  مب��ا  التباع��د،  باإج��راءات 
بك���رس �صل�صلة الع��دوى، واأ�صاف 
ب��اأن الوفي��ات امل�صجل��ة يف الأي��ام 
الأخ��رية لي�صت كله��ا ب�صبب نق�س 
م��ادة الأك�صج��ن، مذك��را اجلمي��ع 
ب��اأن تركي��ب الأجه��زة املكثفة ملادة 

الأك�صجن، قد يتطلب مدة �صهرين، 
وخ��ال ه��ذه الف��رة يتع��ن على 
املواطن التب�صي اأخذ احليطة واحلذر.

وقال الوايل اإن م�صت�صفيات الولية 
مل ت�صه��د انقطاعا كليا لاأك�صجن، 
ولك��ن الطل��ب على هذه امل��ادة هو 
الذي عرف نوعا من الزيادة، م�صيفا 
باأنه مت تزوي��د الولية ب� 6 اآلف لر 
من الأك�صجن بداية ال�صهر اجلاري، 
بع��د ا�صتح��داث 4 اأقط��اب جهوية 
لتموين الوليات، كم��ا نبه اإىل اأنه 
يج��ري، من ح��ن لآخ��ر ات�صالت 
متك��ررة، مع العديد م��ن الأطراف، 
ق�ص��د توف��ري امل��ادة مل�صت�صفي��ات 

الولية، ومتوين وحدات اأخرى.
طال��ب  ال��دورة،  اأ�صغ��ال  وخ��ال 
منتخب��ون بت�صدي��د الرقابة وفر�س 
اإجراءات احلجر ال�صح��ي، فيما دعا 
اآخر اإىل ت�صكيل خلية اأزمة لتدار�س 
اإ�رساك  الو�صعي��ة، والعم��ل عل��ى 
اجلمعي��ات واأطي��اف املجتمع املدين 
فيها، مبا ي�صم��ح بتجاوز هذا الظرف 
�صي��اق  ويف  ال�صع��ب.  ال�صح��ي 
مت�صل، اأ�ص��در وايل تب�ص��ة قرارا 
بغل��ق 10 م�صاج��د بالولي��ة، على 
خلفي��ة عدم احرامه��ا للروتوكول 

ال�صحي، وذلك ملدة 10 اأيام متتالية.
من جه��ة اأخ��رى، اأ�ص��درت بلدية 
ال�رسيع��ة بيانا نفت فيه ما مت تداوله 
عن وفاة 20 �صخ�ص��ا م�صابا بوباء 
كورونا "كوفي��د 19" يف املوؤ�ص�صة 
"حمم��د  الإ�صت�صفائي��ة  العمومي��ة 
م��ادة  نف��اد  ب�صب��ب  ال�صبوك��ي" 
الأك�صج��ن، حي��ث اأكد "امل��ري" اأن 
الأمر  يتعل��ق ب�صخ�س  واحد تويف 
اأثن��اء حتويل��ه اإىل م�صت�صف��ى بئ��ر 

العاتر.
غريب��ي  البلدي��ة  رئي���س  وذك��ر 
اأحم��د، اأن��ه يعمل عل��ى توفري مادة 
الأك�صج��ن يف اأق��رب وقت ممكن، 
حي��ث اأر�صلت الولي��ة 30 قارورة 
اأك�صج��ن، و 10 اأجه��زة مكثفات، 
كما ق��ام رفقة اأع�ص��اء من املجل�س 
ال�صعبي البل��دي ومواطنن مبرافقة  
من خارج مدين��ة ال�رسيعة، ل�صاحنة 
ذات ال�صهري��ج حمملة بالأك�صجن 
مبك��را،  بو�صوله��ا  والتعجي��ل 
داعي��ا مواطني ال�رسيع��ة اإىل عدم 
الكاذب��ة  الأخب��ار  وراء  الن�صي��اق 

والإ�صاعات املغر�صة.
الجموعي �شاكر/ ع.ن

حّررها �أمن �لوالية 

 290 خمـالفــة �شـد خمتــرقي احلجــر 
و الربوتوكول ال�شحي بجيجل

�شجلت م�شالح �الأمن خالل فترة �لحجر �لمنزلي �لمفرو�س على والية جيجل، ما يفوق 290 مخالفة تتعلق �أ�شا�شا بعدم 
�رتد�ء �لكمامة و �لولوج لل�شو�طئ.

و قد عمل��ت م�صال��ح الأمن خال 
فرة احلجر عل��ى تكثيف الدوريات 
لل�صواط��ئ امل�صموح فيها بال�صباحة 
و املمنوعة، اأين مت حترير 23 خمالفة 
به��ذا اخل�صو�س، و من��ع العائات 
و ال�صباب م��ن التوج��ه لل�صواطئ 
املوج��ودة �صمن جمال  ال�صخري��ة 

�رسع��ت  بحي��ث  اخت�صا�صه��ا، 
ال��ردع  و  التح�صي���س  عملي��ة  يف 

للمخالفن.
و اأ�صار  املازم الأول هارون لواطي 
م��ن خلي��ة الإت�ص��ال و العاق��ات 
العام��ة باأمن الولي��ة، خال خرجة 
ميدانية ل�صاطئ كتامة، باأن م�صالح 

الأم��ن �صجل��ت خال ف��رة تطبيق 
احلجر ال�صحي، 190 خمالفة تتعلق 
بع��دم ارتداء الكمام��ة و 60 بك�رس 
مواقيت احلجر املنزيل و 23 خمالفة 

مرتبطة مبنع الولوج لل�صواطئ.
ذات  اأن  الأول،  امل��ازم  واأ�ص��اف 
امل�صال��ح ل تزال تب��ذل جمهودات 

املواطنن، حي��ث قامت  لتح�صي���س 
باأزيد م��ن 350 ن�صاطا عر خمتلف 
التوعي��ة  اأج��ل  م��ن  الف�ص��اءات 
ب�رسورة احرام الإجراءات الوقائية 
و الرتوكول ال�صح��ي املعمول به، 

بالتن�صيق مع خمتلف الفاعلن.
الولي��ة  اأم��ن  عنا���رس  و�ص��ددت 
خال عملية الرقابة، على اأ�صحاب 
حاف��ات نق��ل امل�صافري��ن باحرام 
تداب��ري الوقاي��ة و كثف��ت املراقب��ة 
امل�صتمرة ع��ر عدة نقاط، مع حترير 
خمالف��ة �ص��د املتقاع�ص��ن، بحيث 
ت�صه��د العدي��د من خط��وط النقل 
ع��ر مدين��ة جيجل، احرام��ا كبريا 
لإج��راءات الوقاية و زي��ادة الوعي 
بع���س  �ص��وى  ال�صائق��ن،  ل��دى 
املعزول��ة،  و  الفردي��ة  الت�رسف��ات 
اإىل ذل��ك فق��د قام��ت  بالإ�صاف��ة 
ذات امل�صالح بتعزي��ز ن�صاطها عر 
التجمع��ات و الأحي��اء ال�صعبي��ة و 
حماول��ة حت�صي���س املواطنن و ردع 

املخالفن.
كـ. طويل 
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و�يل عنابة يك�شف

�أوت  تـوزيـع 1100 �صكـن ب�صيغـة "عـدل"  يف ذكرى 20 
�أعلن، �أم�س، و�لي عنابة، جمال �لدين بريمي، عن برمجة توزيع نحو 1100 وحدة �شكنية في �إطار �شيغة �لبيع بالإيجار »عدل«،  في 20 �أوت �لحالي بمنا�شبة �إحياء �لذكرى �لمزدوجة 

لعقد موؤتمر �ل�شومام و هجمات �ل�شمال �لق�شنطيني، حيث �أنجزت هذه �ل�شكنات على م�شتوى �لمدينة �لجديدة بن م�شطفى بن عودة، ذر�ع �لري�س.

و �أك��د برمي��ي ل��دى معاين��ة ور�شات 
�لإجن��از، باأن �حل�شة �شت�شلم لأ�شحابها 
جاهزة م��ن حي��ث �لتهيئ��ة �خلارجية و 
�لربط ب�شبكات �لكهرباء و �لغاز و �ملاء 
�ل�رضوب و �ملر�فق �لرتبوية �ل�رضورية.

�لوق��وف عل��ى  ل��دى  �ل��و�يل   و�أم��ر 
�لأ�شغ��ال بكل من موقع 2500، 2000 
و 5000 �شك��ن »ع��دل«، ب�رضورة حل 
�مل�ش��اكل �ملطروح��ة وذل��ك بح�ش��ور 
مدي��ري �لطاق��ة، و �شونلغ��از، و�ملدير 

�جله��وي لوكال��ة »عدل«، و ك��ذ� مدير 
مكت��ب �لدر��شات �لعموم��ي »�ربان«. 
و يف ه��ذ� �ل�شاأن ق��ال برميي »ل تكذبو� 
على �لنا���س ومتنحو� مو�عي��د للت�شليم 
و�لتوزي��ع. هناك ع��دم �لتن�شي��ق فيما 

بينك��م، فاأنت��م تكتف��ون باملر��شلة بعد 
مغادرتي مبا�رضة«.

 و وج��ه �ل��و�يل �أو�مر باجتم��اع جميع 
�مل�شال��ح �ملعني��ة بالتهيئ��ة �خلارجي��ة 
وتو�شي��ات �لطاق��ة و�مل��اء، ليتم حل 
�ملعوق��ات،  جمي��ع  وط��رح  �مل�ش��اكل 
ب��دل رم��ي �مل�شوؤولية عل��ى كل هيئة، 
كم��ا طال��ب باإنه��اء كام��ل �لأ�شغ��ال 
باملوؤ�ش�ش��ات �لرتبوي��ة �لت��ي تو�ش��ك 
لتك��ون  �لنته��اء،  عل��ى  ور�شاته��ا 
جاه��زة ل�شتقبال �لتامي��ذ يف �لدخول 
�ملدر�شي، بالإ�شافة �إىل ربط �مل�شاريع 
�جلاه��زة للت�شلي��م ب�شب��كات �لكهرباء 
و�لغاز و�ملاء �ل�رضوب، وكذ� توفري كافة 
�ملر�ف��ق �خلدماتية و�ملح��ات �لتجارية، 
و�ل���رضوع يف توزيعه��ا خ��ال �لأيام 
�ملقبلة، حتى يت�شن��ى للمو�طنني �قتناء 
حاجياتهم دون �لتنقل �إىل و�شط �ملدينة.

وُتع��د عملي��ة توزي��ع �ل�شكن��ات من 
قبل �ملديرية �جلهوي��ة للوكالة �لوطنية 
لتح�ش��ني �ل�شك��ن وتطوي��ره بعناب��ة، 
�لثانية من نوعه��ا خال �شهر ون�شف، 
مبنا�شب��ة  وح��دة   1295 توزي��ع  بع��د 
�لحتف��ال بذك��رى �ملزدوج��ة لعي��دي 
�خلام���س  يف  و�ل�شب��اب  �ل�شتق��ال 

جويلية. 

ومت �إجن��از �ل�شكن��ات عل��ى م�شت��وى 
�ملدين��ة �جلدي��دة ذر�ع �لري���س وك��ذ� 
جمع��ة ح�ش��ني ببلدي��ة �لب��وين، حيث 
ت�شل��م �ملكتتب��ني مق��رر�ت �ل�شتفادة 
و�ملفاتيح، بعد ��شتام �ل�شكنات بكامل 
�ملاحق و�ملر�فق، وقد ي�شل عدد �ل�شقق 
�ملوزعة قب��ل نهاية �ل�شن��ة �إىل 3000 

�شمن �شيغة �لبيع بالإيجار.
من جهت��ه، عاي��ن �ملدير �لع��ام �ملكلف 
�لوطني��ة  �لوكال��ة  م�شال��ح  بت�شي��ري 
لتح�ش��ني �ل�شك��ن و تطوي��ره »عدل«، 
في�شل زيتوين، قبل �أيام، وترية �أ�شغال 
�لتهيئة �خلارجية بتجزئ��ات �ملو�قع قيد 
�لإجن��از،  حيث �أمر ب���رضورة �لتن�شيق 
ب��ني روؤ�شاء �مل�شاريع م��ن �أجل �لنتهاء 
م��ن �لعم��ل يف �لآج��ال �ملتف��ق وك��ذ� 
تنظيف �ملو�ق��ع ورفع �لأترب��ة �ملتبقية 
من �لأ�شغال، كما طالب بع�س �رضكات 
�لإجناز بتدعيم �لور�شات باليد �لعاملة، 
يف �ملقاب��ل ت�شوية �لو�شعيات �لإد�رية 
و�ملالي��ة لل�رضك��ة، و�لتز�مه��ا باإخ��اء 
�ملو�قع من قاعدة �حلياة و�ملخزن �لتابعة 

لها يف �أقرب �لآجال .       
      ح�صين دريدح

�ل�شكان ي�شتكون من جفاف حنفياتهم

طيور تت�صبب يف �ن�صد�د قنو�ت �ملياه ببلدية �حلرملية
�ل�شلطات  مو�طنون،  �أم�س،  نا�شد، 
�ملحلية و�لولئية ب�رضورة �لتدخل 
لإعادة �شيان��ة �شبكة توزيع �ملياه 
�ل���رضوب، نتيج��ة �ن�شد�دها وقدم 
مقاطع منه��ا، على غر�ر ما ح�شل 
�أم�س، �أين ��شتم��ر �لن�شد�د �لناجم 
لنح��و �أ�شب��وع ليتم �لعث��ور على 
طي��ور نافقة ب�شبكة �لتوزيع �ملارة 
بح��ي 20 �شكنا، و�ع��رتف رئي�س 
�لبلدي��ة ب��اأن �لإ�ش��كال يكمن يف 
�لطيور �لتي تل��ج خز�ن �ملاء �ملزود 
للمدين��ة، مطمئن��ا باأن �أزم��ة �ملاء 

�شيتم حلها يف �لأفق �لقريب.
�ملو�طن��ون �ل��ذي حتدثن��ا �إليه��م، 
�أ�ش��ارو� �إىل �أن م�شه��د �لن�ش��د�د 
ب��ات يتكرر يف كل م��رة، ويذهب 
�شحيت��ه �شكان �ملدين��ة، �لذين ل 
ت�شلهم �ملي��اه �إل يف حالت نادرة، 
ب�شب��ب �لطي��ور �لنافق��ة �لتي يتم 
�لعث��ور عليه��ا ب�شعوب��ة د�خ��ل 
�شبكات �لتوزيع، و�لتي توؤدي �إىل 
�لتام للقن��و�ت وجفاف  �لن�ش��د�د 
ع��ن  ممثل��ون  و�أ�ش��ار  حنفياته��م، 
�شكان �ملدينة �إىل �أن �لأمر يعود يف 
�لأ�شا�س لقدم خ��ز�ن �ملدينة وعدم 
��شتفادته م��ن �أي عملية لل�شيانة. 
وح��دث �أن ع��ر �ل�ش��كان عل��ى 
قو�ر�س نافقة يف قنو�ت �لتوزيع، 
ذلك  وجعله��م  ح�ش��ب حمدثين��ا، 
يلتم�ش��ون من �ل�شلط��ات �ملحلية 
�لإ�رض�ع يف عملية �ل�شيانة، للحد 
م��ن �لأخطار �لتي تتهددهم ب�شبب 
نوعي��ة �ملياه �لت��ي ت�شلهم حمملة 

مبختلف �ل�شو�ئب.
و��شتعج��ل �ل�ش��كان �إيج��اد ح��ل 
لأزمة توزيع �ملي��اه �ل�رضوب �لتي 
جعل��ت حنفي��ات �شكناتهم جتف، 
عل��ى �لرغم م��ن م��رور �لقنو�ت 
�لآتي��ة �ش��د بن��ي ه��ارون ف��وق 
تو�ج��د  ع��ن  ناهي��ك  �أر��شيه��م، 

�ملحطة �لكربى لتحويل �ملياه نحو 
�شد تيمقاد بباتنة باملدينة، و�أ�شاف 
بع���س �ل�شكان، ب��اأن �لأزمة باتت 
ح��ادة، خا�ش��ة فيما تعل��ق بعملية 
�لتوزي��ع، �أي��ن ت�شلهم �ملي��اه مرة 
يك��ون  ح��ال  ويف  �لأ�شب��وع  يف 
هناك �ن�شد�د د�خ��ل �ل�شبكة تتاأخر 
�لعملية كثري�، نتيج��ة تاأخر حتديد 

مكان �لن�شد�د.
رئي���س بلدي��ة �حلرملي��ة، �شنيخر 
خال��د، �أو�ش��ح �أم�س للن���رض، باأن 
�ملدين��ة وم�شاتيه��ا تت��زود باملي��اه 
م��ن خ��ال نقب��ني، �لأول �شعيف 
�لتدف��ق يتو�جد فوق ت��ر�ب بلدية 
�أولد زو�ي، و ميون �شكان م�شاتي 
�شعب��ة �لز�و���س و�لف��ج وجزء من 
م�شت��ة تاطوبت، �أم��ا �لنقب �لثاين 
�ملتو�ج��د مب�شت��ة ت�رض��ش��ت، يزود 
�شكان مركز �ملدينة وباقي �مل�شاتي 

باملياه �ل�رضوب.
و�أ�ش��اف �ملتحدث باأن��ه من �حلني 
لاآخ��ر تلج طي��ور �حلم��ام �خلز�ن 
�لث��اين، و�أم��ام عدم وج��ود منافذ 
كون��ه ي�شع��د مل�شتوي��ات �أعلى، 
يف  لل�شق��وط  نفوقه��ا  ي��وؤدي 
�شب��كات �لتوزي��ع، فيتنق��ل فيها 
ويح��دث �أحيانا �لن�ش��د�د، و�أ�شار 
رئي���س �لبلدي��ة �إىل �أن �ملياه ت�شري 
م�شاحل��ه  ط��رف  م��ن  باملدين��ة 
و��شتهاكه��ا جم��اين م��ن طرف 
بخ�شو���س  و�أ�ش��اف  �ل�ش��كان، 
عملي��ة �لتح�شيل �أن��ه بالرغم من 
تبليغ �ل�ش��كان بو�شولت �لدفع، 

�إل �أنها ل تتم.
وعن معدل �لتوزيع، �أ�شاف »�ملري« 
باأن �ل�شكان ي�رضبون حاليا مرة يف 
�لأ�شب��وع عرب جمي��ع �مل�شاتي، ما 
ع��د� مركز �ملدينة �ل��ذي ت�شخ له 
�ملياه يوميا، لُيربَم��ج توزيعها عرب 

خمتلف �لأحياء يوما بعد �آخر. 

�أو �جلاري  وعن �حلل��ول �ملقرتح��ة 
�إىل  �ملتح��دث  �أ�ش��ار  جت�شيده��ا، 
�أن م�شاحل��ه تلق��ت وع��ود� م��ن 
�ملياه  بتحوي��ل  �ملحلية  �ل�شلط��ات 
�ملوجه��ة خلز�ن قري��ون بعني مليلة 
نحو مدينة �حلرملي��ة، مبا�رضة بعد 
�إمت��ام عملية ربط ع��ني مليلة ب�شد 
�أوركي���س، �أي��ن بلغ��ت �لعملية ما 
ن�شبت��ه 70 �إىل 80 باملائ��ة، وه��و 
�ل��ذي �شي��زود قاطن��وي  �خل��ز�ن 
م�شات��ي ع��ني فاطم��ة و�ل�شطحة 
و�ملرج��ة و�ملقيتل��ة وبع�س �شكان 
مرك��ز �ملدين��ة، ناهيك ع��ن �نتهاء 
�لأ�شغ��ال بنق��ب �آخر تاب��ع لقطاع 
�ملو�رد �ملائية، ُج�شد �شمن برنامج 
2019 ومت حف��ره وجتهي��زه، حيث 
��شت�ش��ارة ربطه  �أ�شن��دت موؤخر� 
بالكهرباء و�إي�شال قنو�ت �لتوزيع 
ملقاول��ة خمت�شة م��ن خن�شلة، �أين 
�شيم��ون م�شاتي بلي��ل و تاطوبت 

و بولقرن.
    �أحمد ذيب

ب�شكرة  

بلدية طولقة تخ�ص�ص 570 مليونا للتكفل مبر�صى كورونا
خ�ش�ش��ت بلدية طولق��ة بولي��ة ب�شكرة 
مبل��غ 570 مليون �شنتيم دعم��ا للموؤ�ش�شة 
يف  للم�شاهم��ة  باملدين��ة،  �ل�شت�شفائي��ة 
تكفل طبي �أمث��ل مبر�شى  كورونا يف ظل 
�لو�شعي��ة �لوبائية �مل�شجلة هذه �لأيام على 
�مل�شت��وى �ملحلي، من خال متكني م�شوؤويل 
�مل�شت�شف��ى من �قتناء بع���س �ملعد�ت ويف 

مقدمتها �أجهزة تكثيف �لأك�شجني. 
و�أو�ش��ح م�شدر م��ن �لبلدي��ة للن�رض، �أن 
�لإعانة �ملالية �لت��ي تدخل يف �إطار �مليز�نية 
�لإ�شافية للبلدية �شتتم �ل�شتفادة منها بعد 
�لنتهاء من جميع �لإجر�ء�ت �لإد�رية خال 

�لأي��ام �لقليل��ة �لقادمة. و�أطلق��ت جمعيات 
حملية حملة جلمع �لتربعات لقتناء معد�ت 
�لأك�شج��ني  مكثف��ات  يف  تتمث��ل  طبي��ة 
لفائ��دة �ملر�ش��ى و�مل�شاب��ني بالكوفيد يف 
�ملدين��ة، وياأتي ذلك لتخفي��ف �ل�شغط عن 
م�شت�شف��ى زيو�شي حمم��د يف ظل �رتفاع 
عدد �مل�شاب��ني بالوباء م��ن خمتلف �لفئات 
�لعمري��ة.  من جهة �أخ��رى، تتو��شل حملة 
تطهري وتعقيم �شو�رع �ملدينة و�لتي تنفذها 
م�شال��ح �لبلدية بالتعاون م��ع جمعية نا�س 
طولق��ة للخري و�لت�شام��ن، وذلك يف �إطار 
�لإج��ر�ء�ت �لحرت�زي��ة و�لوقائية للحد من 

�نت�ش��ار فريو���س كورون��ا حلماي��ة �شحة 
�ملو�طنني .وم�شت �لعملية يف �لوقت �لر�هن 
جمموعة م��ن �لأحي��اء �ل�شكني��ة و�ملر�فق 
�لإد�ري��ة �لت��ي تع��رف تو�ف��د� للمو�طنني 
على �أن ت�شم��ل باقي �لنقاط وفقا للربنامج 

�مل�شطر.
�حلم��ات  م��ع  بامل��و�ز�ة  ذل��ك  وياأت��ي 
�لتح�شي�شية �مليد�نية �لت��ي تقوم بها قو�ت 
�ل�رضط��ة، م��ن �أج��ل ح��ث �ملو�طن��ني على 
�حرت�م �إجر�ء�ت �حلجر و�لتقيد بالربوتوكول 
�ل�شح��ة  عل��ى  للحف��اظ   �ل�شح��ي 
�لعامة.                                               ع/ بو�صنة

�ل�شت�شفائية بامل�شالح  يتو�جدون  بكورونا  م�شابا   160

�لوالية تقرتح فر�ص حجر جزئي بالبلديات 
�لكربى

جم��ال  عناب��ة  و�يل  ك�ش��ف 
�لدين برمي��ي، �أم�س، عن �قرت�ح 
م�شاحل��ه فر���س حج��ر جزئي 
عل��ى �لبلديات �لك��ربى �لتي 
�أ�شبح��ت بوؤرة لنت�شار �لوباء، 
عل��ى غ��ر�ر عناب��ة، �حلج��ار، 
�لب��وين و�شيدي عم��ار، وذلك 
لك�رض �شل�شل��ة �نتقال �لعدوى 
و�لتحكم يف �لو�شعية �لوبائية. 
و�أ�ش��ار �ل��و�يل خ��ال زيارته 
�ل�شكنية  للم�شاري��ع  �لتفقدية 
تو�ج��د  �إىل  �لري���س،  ب��ذر�ع 
160 م�شاب��ا بفريو�س كورونا 
�مل�شال��ح  م�شت��وى  عل��ى 
�ل�شت�شفائي��ة، مع ت�شجيل 50 
حالة وفاة �أ�شبوعيا، ليت�شاعف 
عدده��ا ب��� 5 م��ر�ت يف ظرف 

�شهر.
�ل��و�يل ع��ن ��شتقبال  وحتدث 
م��ن  ز�ئري��ن  عناب��ة،  مدين��ة 

�لوط��ن  �لولي��ة  خمتل��ف 
لل�شياح��ة و�ل�شتجم��ام رغ��م 
غلق �ل�شو�طئ، وخرق �لبع�س 
لقر�ر �ملن��ع بالتوجه �إىل بع�س 
�ل�شو�طئ �ل�شخرية و�ملعزولة.   
وف��رة  �مل�ش��وؤول  �أك��د  كم��ا 
�لطب��ي  �لأوك�شج��ني 
مب�شت�شفي��ات �لولي��ة باإنت��اج 
�آلف ل��رت يومي��ا   10 يق��ارب 
و  �حلج��ار،  مرك��ب  بوحدت��ي 
ليند غاز على م�شتوى �ملنطقة 
�ل�شناعي��ة ج���رض بو�ش��ي يف 

�شيدي عمار.
وتعرف عناب��ة تو�شيع �لتلقيح 
�ش��د كورون��ا لي�شم��ل جميع 
�لقطاع��ات، حي��ث يت��م عل��ى 
م�شتوى �أماكن �لعمل لت�شهيل 
�لعملية و رفع �لن�شبة �لولئية 
للحد م��ن �نت�ش��ار �لوباء، وقد 
وزع��ت ف��رق �لتلقي��ح عل��ى 

�ملعاه��د �جلامعي��ة و�ملديري��ات 
�لتنفيذي��ة و�ل���رضكات، حت��ى 
و�ملر�كز  �لفندقي��ة  �ملوؤ�ش�شات 

�لتجارية و�خلدماتية. 
ويف �شي��اق مت�ش��ل ر�شدت 
�لن�رض ��شتجابة كبرية من قبل 
�ملو�طن��ني لتطبي��ق �لإجر�ء�ت 
�لوقائية �ش��و�ء مبدينة عنابة �أو 
بارتد�ء  �ل�شو�ح��ي، باللت��ز�م 
�لكمام��ة ب�ش��كل و��شتخ��د�م 
م�شاف��ة  و�ح��رت�م  �ملعقم��ات 
�لتباعد، بالإ�شافة �إىل ت�شجيل 
حركي��ة  يف  كب��ري  �نخفا���س 
�ملو�طن��ني يف �أماك��ن �لت�شوق 
وغريها م��ن �لف�ش��اء�ت، كما 
�مل��روري  �لزدح��ام  �ختف��ى 
بو�شط �ملدين��ة نتيجة مازمة 
جزء و��شع م��ن قاطني �لولية 
�إل  �خل��روج  وع��دم  منازله��م 

لل�رضورة.                      ح�صين دريدح
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بح�سب نتائج �لتحاليل مبلحقة با�ستور يف ق�سنطينة 

 70 باملئة من �إ�صابات كورونا ناجتة
 عن �صاللة »دلتا« 

تحتل ن�سبة �الإ�سابة بفيرو�س كورونا �لناتجة عن �ساللة »دلتا« �لهندية ن�سبة 70 بالمئة من �لنتائج �الإيجابية الختبار�ت 
»تفاعل بوليمير�ز �لمت�سل�سل« �لتي تجريها ملحقة معهد با�ستور بوالية ق�سنطينة، فيما و�سل معدل عدد عينات �لمر�سى 

�لتي ت�ستقبلها يوميا �إلى 400 منذ بد�ية جويلية. 

وذك��ر مدير ملحقة معه��د با�ستور 
الربوفي�س��ور  ق�سنطين��ة،  بوالي��ة 
ف�سيل خليف��ة، يف ات�سال بالن�رص 
يوم اأم�س، اأن ع��دد العينات الواردة 
اإىل خمرب امللحق��ة و�سل اإىل معدل 
400 يومي��ا من��ذ �سه��ر بداي��ة من 
يتع��دى  جويلي��ة بعدم��ا مل يك��ن 
االأربعني اإىل خم�سني عينة، م�سيفا 
اأن ح��وايل ت�سعني باملئ��ة من نتائج 
باختب��ار  االإ�ساب��ة  ع��ن  الك�س��ف 
املت�سل�س��ل«،  بوليم��راز  »تفاع��ل 
املعروف برمز »بي �سي اأر«، اإيجابية. 
واأ�سار الربوفي�س��ور اإىل اأن امللحقة 
الت�سل�س��ل  اختب��ارات  جت��ري  ال 
الوراثي جلين��وم الفرو�س من اأجل 
الك�سف ع��ن ال�س��االت املتحورة 
م��ن فرو�س كورون��ا، لكنها حتول 
العينات امل�ستبهة اإىل خمرب با�ستور 
بالعا�سمة اأين يجرى هذا النوع من 
التحاليل، كم��ا اأكد اأن �سبعني باملئة 
م��ن النتائ��ج االإيجابية عب��ارة عن 
اإ�سابات بال�سالة املتحورة الهندية 

املعروفة بت�سمية »دلتا«. 
ونبه نف�س امل�سدر اأن �سالة »دلتا« 
�رصيعة االنت�سار، مو�سحا اأن النتائج 
على م�ستوى امللحقة كانت تك�سف 
يف االأ�سه��ر املا�سية ع��ن اإ�سابات 
ب�سالة »األفا« الربيطانية وال�سالة 
النيجرية، قب��ل اأن تكت�سح الهندية 
االإ�ساب��ات، بع��د اأن هيمنت نتيجة 
�رصع��ة انت�ساره��ا، م�س��را اإىل اأن 
الف��رق بينها وبني الربيطانية يكمن 
اأن �سحنته��ا الفرو�سي��ة متث��ل  يف 

ع�رصة اأ�سعاف مقارنة باالأخرى. 
واأ�س��اف نف���س امل�س��در اأن االأمر 
املاحظ عل��ى �سال��ة »دلتا« على 
ت�سي��ب  اأنه��ا  ال���رصق  م�ست��وى 
ال�سب��ان بك��رة؛ اأي اأن الفرو�س مل 
بالدرجة  امل�سن��ني  ي�سته��دف  يع��د 
االأوىل م��ن حيث اخلط��ورة. اأما عن 
اإمكاني��ة تطور �سال��ة حملية من 
فرو���س كورون��ا يف اجلزائ��ر، فقد 
اأك��د الربوفي�س��ور اأن ه��ذا االأم��ر 
غ��ر قاب��ل للتوق��ع، حي��ث يتوقف 

حتّور الفرو���س على مدى انت�ساره 
و�رصعة وقوع ذلك. 

اأن  خليف��ة  الربوفي�س��ور  واعت��رب 
احلل الوحيد ملواجه��ة الفرو�س يف 
الوق��ت احل��ايل يكم��ن يف التلقيح 
من اأج��ل كبح متدده ب��ني املواطنني، 
و���رصح اأن الفرو���س ينح�رص كلما 
تو�سعت رقع��ة التطعيم، لكنه حذر 
م��ن التخلي ع��ن اإج��راءات الوقاية 
و�س��ع  غ��رار  عل��ى  االأ�سا�سي��ة، 
الكمام��ة واحلف��اظ عل��ى م�ساف��ة 
التباع��د االجتماعي وغ�سل اليدين، 
بعد اأخذ اللقاح، الفتا اإىل اأن مفعوله 
املناع��ي ال يكتمل اإال بع��د انق�ساء 
ف��رة تق��ارب االأ�سبوعني م��ن اأخذ 
اجلرعة الثاني��ة، كما �رصح اأن اأطباء 
الواليات ال�رصقي��ة الذين يتوا�سل 
معهم يف اإط��ار عمل��ه يوؤكدون له 
اأن جمي��ع امل�ساب��ني الذي��ن يعانون 
من امل�ساعفات اخلطرة الناجتة عن 
االإ�سابة، على راأ�سه��ا ال�سعوبات 
التنف�سية، مل ياأخ��ذوا اللقاح امل�ساد 

لكوفيد19-. 
و�سدد حمدثنا على �رصورة ت�سجيع 
املواطنني على التطعيم الذي يحمي 
من امل�ساعف��ات اخلطرة لاإ�سابة، 
بينما نفى ب�س��كل قاطع ت�سببه يف 
اأي نوع امل�س��اكل ال�سحية، م�سيفا 
اللقاح��ات  اأن فئ��ة امل�سكك��ني يف 
الدعايات حولها موجودة  ومروجي 
من��ذ اخراع اأول لق��اح يف التاريخ، 
بينما اأ�سار اإىل اأن االإ�سابة ال�سابقة 
بالفرو���س ال تعن��ي اأن ال�سخ���س 
مني��ع م��ن االإ�سابة جم��ددا، حيث 
ال�سابق��ني  املر�س��ى  اأن  اأو�س��ح 
الذي��ن انق�س��ى عل��ى �سفائه��م 3 
اأ�سه��ر يحتاج��ون اإىل جرعة واحدة 
م��ن اللقاح عل��ى االأق��ل لتح�سني 
اأنف�سهم، بينم��ا اأكد ت�سجيل حاالت 
بفرو���س  اأ�سيب��وا  الأ�سخا���س 
كورون��ا ث��اث م��رات، خ�سو�سا 
الذين تعر�سوا الإ�سابات خفيفة من 
قبل، بحي��ث »اأن اأج�سامهم مل تطور 
كمية كبرة من امل�سادات املناعية«، 

مثلما قال. 
اأن  خليف��ة  الربوفي�س��ور  وذك��ر 
عينات امل�ساب��ني اأ�سبحت ترد اإىل 
امللحق��ة من 4 والي��ات �رصقية هي 
كل من �س��وق اأهرا�س وميلة وقاملة 
وتب�سة، ف�سا عن م�ست�سفى البر 
بق�سنطين��ة ال��ذي ير�س��ل م��ا بني 
10 اإىل 15 عين��ة يومي��ا، يف ح��ني 
تعتمد  االأخرى  الوالي��ات  اأ�سبحت 

على خمابرها اخلا�سة. 
واأ�ساف حمدثنا اأن امللحقة ما زالت 
جتري االختبارات يف خمرب االأبحاث 
البكريولوجي��ة التابع ملركز البحث 
البيوتكنولوجي��ا بعلي منجلي،  يف 
لكن��ه اأك��د اأن فكرة اإجن��از ملحقة 
للتحالي��ل  جدي��دة م��زودة مبخاب��ر 
والبكريولوجي��ة  الفرو�سي��ة 
وغرها، ق��د اأ�سبحت اأمرا مطروحا 
بعدم��ا اأثبتت اجلائح��ة احلاجة امللحة 

اإليها.
�صامي.ح

400 �سكن �جتماعي بابن زياد

�ل�صروع يف �لتهيئة �خلارجية 
حت�صبا للتوزيع هذ� �لعام

اأ�رصف��ت رئي�س��ة دائ��رة اب��ن زياد 
بوالي��ة ق�سنطين��ة، عل��ى انطاق 
عملي��ة النظافة بح��ي 400 �سكن 
اجتماعي بالبلدية الأجل رفع الردوم 
واالأتربة لتج�سي��د م�رصوع التهيئة 
اخلارجي��ة للح��ي، وذل��ك حت�سرا 
لعملية االإ�سكان املربجمة قبل نهاية 

ال�سنة اجلارية.
البلدية البن  املوؤ�س�س��ات  و�رصعت 
زياد، يف رفع الردوم واالأتربة، حيث 

اأك��دت رئي�سة الدائ��رة اآمال ملعيني 
ح�سب بي��ان وارد عن م�ساحلها، اأن 
العملي��ة تندرج �سم��ن حت�سرات 
توزي��ع ال�سكن��ات خ��ال ال�سن��ة 
اجلاري��ة. كما نظم��ت ذات امل�سالح 
عملي��ات تعقي��م، م�س��ت خمتل��ف 
الهيئ��ات واالإدارات و املوؤ�س�س��ات 
العمومي��ة و امل�ساجد ع��رب بلديتي 

ابن زياد وبن بادي�س.
حاتم/ ب

�لعملية تنطلق �ليوم ببلديتني 

27 مركز� للتلقيح �صد كورونا بد�ئرة عني عبيد
تنطل��ق اليوم، عملي��ة التلقيح �سد 
فرو���س كورونا بدائ��رة عني عبيد 
بق�سنطينة، حي��ث �سخرت م�سالح 
الدائرة 27 مرك��زا، 18 منها ببلدية 
ع��ني عبي��د و 9 بابن بادي���س لهذا 
�سط��رت عمليات  كم��ا  الغر���س، 
مماثل��ة بداية من اليوم على م�ستوى 
17 حي��ا، اإ�سافة اإىل تنظيم حمات 
حت�سي�سية لت�سجي��ع املواطنني على 

التلقيح.
و و�سع��ت الدائ��رة برام��ج تلقي��ح 
حت�سي�سي��ة  وحم��ات  وتعقي��م 
�سخرت لها م��وارد مادية وب�رصية، 
�سفحته��ا  يف  ورد  م��ا  ح�س��ب 
الر�سمي��ة، ففي ببلدية ع��ني عبيد، 
منها مت تخ�سي���س 6 قاعات عاج 
وحدت��ي  و  ابتدائي��ة  مدار���س  و6 
فح�س مدر�سي، اإ�سافة اإىل املركب 
اجل��واري واملركز ال�سحي، من اأجل 

التطعيم �سد كورونا.
كم��ا مت تخ�سي���س 9 مراكز ببلدية 
بن بادي�س منها املوؤ�س�سة العمومية 
لل�سح��ة اجلوارية و4 قاعات عاج 

وابتدائيتني و وحدة فح�س مدر�سي 
واملرك��ز الثق��ايف، كم��ا مت ت�سخر 
حافلت��ني ب�سائقني للقي��ام مبهام نقل 

االأطقم الطبية والعتاد يوميا.
امل�سال��ح، برناجما  و�سط��رت ذات 
لتعقي��م بلدية عني عبي��د بداية من 
الي��وم اخلمي�س، عل��ى م�ستوى 17 
حيا، منها حي 1050 م�سكنا كحالة 
اأوالد جبن��ون و بلغ��راري و معمرة 
20 اأوت 1955 و �رصيبينة و زهانة 

و بولقنافذ و بئر لكراط�س. 
ع��دة  التعقي��م  بعملي��ة  ُكلف��ت  و 
عمومي��ة،  و  خا�س��ة  موؤ�س�س��ات 
منه��ا دي��وان الرقي��ة و الت�سي��ر 
العمومي��ة  املوؤ�س�س��ة  و  العق��اري 
للنظافة والتطهر، وذلك با�ستعمال 
�ساحن��ات ب��اآالت ر���س و جرارات 
ذات �سهاريج، و �سخ��ر للعمليات 
43 عام��ا ب��ني �سائق��ني و اأعوان، 
حي��ث �ستنطلق اليوم م��ن اأمام مقر 

الدائرة، ح�سب امل�سدر ذاته.
و م��ن اأج��ل �سمان اأف�س��ل تغطية 
م��ن  ممك��ن  ع��دد  اأك��رب  بتلقي��ح 

املواطن��ني، دع��ت م�سال��ح الدائرة، 
البلديت��ني التابعتني له��ا اإىل تنظيم 
حم��ات حت�سي�سي��ة للوقاي��ة م��ن 
فرو���س كورونا، من خ��ال دعوة 
ممثل��ي املجتم��ع امل��دين و روؤ�س��اء 
اجلمعي��ات للقي��ام بالدعاية الأهمية 
التلقي��ح، و اإع��ام املواطنني بتوفر 
اللق��اح و اأماك��ن تقدمي��ه، اإ�ساف��ة 

اإىل االإ�سه��ار ع��ن طري��ق و�سائل 
التوا�سل االجتماعي و عن امل�ساجد 
العمومية  باالأماك��ن  املل�سق��ات  و 
وبوا�سطة قافل��ة، مب�ساركة االأمن و 

الدرك و احلماية املدنية.
حاتم/ ب

يف هّبة ت�سامنية بالتن�سيق مع مديرية �ل�سوؤون �لدينية 

جمع 1,7 مليار �صنتيم خالل 70 �صاعة
جنحت حملة جمع  التربعات القتناء 
للم�ست�سف��ى  اأوك�سج��ني  مول��د 
لوالي��ة  بادي���س  اب��ن  اجلامع��ي 
ق�سنطينة، يف جم��ع املبلغ املطلوب 
القتن��اء اجلهاز واملقدر مبليار و 700 

مليون �سنتيم.
و ح�س��ب ما اأك��ده مدي��ر ال�سوؤون 
الدينية و االأوق��اف  بلخر بودراع، 
يف  ت�رصي��ح للن���رص، ف��اإن  حملة 
الت�سام��ن  مت تاأطره��ا م��ن قب��ل 

م�ساحله وفق��ا للن�سو�س القانونية 
املنظم��ة لعملي��ة جم��ع التربعات، 
حي��ث انطلقت ي��وم 28 جويلية ومت 
يف ظ��رف ثاث��ة اأي��ام جم��ع املبلغ 
املذك��ور م��ن اأج��ل اقتن��اء مول��د 

االأوك�سجني.
و نوه مدي��ر ال�سوؤون الدينية بالهبة 
الت�سامني��ة و ال�سعبي��ة للمح�سنني 
م��ن رجال االأعم��ال و مواطنني من 
خمتلف الطبقات، اإذ قامت م�ساحله 

مبن��ح  و�سوالت دف��ع للراغبني يف 
التربع ل�س��ب اإعاناتهم يف ح�ساب 
موؤ�س�س��ة امل�سج��د التاب��ع خلزين��ة 
الدول��ة كل ح�سب اإمكانياته املادية، 
و اأ�س��اف املتح��دث اأن هن��اك حتى 
من تربع مببل��غ 2000 دينار، بحيث 
جتندت اجلمعي��ات اخلرية لتن�سيط 
ه��ذه احلمل��ة و ب�س��كل اأك��رب عرب 
االجتماعي.و  التوا�س��ل  من�س��ات 
اأ�ساد بودراع مبجهودات اخلرين من 

االأغنياء و الب�سطاء الذين ا�ستجابوا 
لدعوات التربع  التي دعا اإليها عدد 
من االأطباء بعد اأزم��ة االأوك�سجني 
الت��ي عرفته��ا خمتل��ف امل�سال��ح، 
حي��ث وبعد اكتم��ال املبلغ املطلوب 
�رصعت مديرة ال�س��وؤون الدينية يف 
االإجراءات االإدارية من اأجل ت�رصيع 
عملية اقتن��اء املول��د بالتن�سيق مع 

مديرية ال�سحة بالوالية.
وهيبة عزيون

بعد �لتحقيق يف رمي علب �أدوية فارغة 

حجز �أزيد من 55 �ألف قر�ص 
مهلو�ص وتوقيف 4 �أ�صخا�ص 

متكنت ال�سبطي��ة الق�سائية لاأمن 
احل�رصي اخلارج��ي ما�سيني�سا باأمن 
دائرة اخلروب بق�سنطينة، بالتن�سيق 
م��ع فرق��ة البح��ث والتدخ��ل، من 
توقيف 4 متهمني برويج املوؤثرات 
العقلية مع حج��ز اأزيد من 55 األف 

قر�س مهلو�س.
وتع��ود حيثي��ات الق�سي��ة، ح�سب 
بيان �س��در اأم�س عن مديرية االأمن 
الوالئي، اإىل منت�سف �سهر نوفمرب 
م��ن �سن��ة 2020 عندم��ا مت العثور 
على كمي��ة معتربة من علب فارغة 
وك��ذا اأدوي��ة منتهي��ة ال�ساحي��ة 
م��ن �سمنه��ا دواء بريغابال��ني ذي 
اخل�سائ���س املخ��درة، حي��ث كانت 
مرمي��ة يف الطريق الع��ام ب�سورة 
اإح��دى  م��ن  بالق��رب  ع�سوائي��ة، 
املوؤ�س�س��ات الربوية بحي ال�رصيح 
مبا�سيني�سا، ليتم حجزها وجردها مع 

فتح حتقيق معمق.
و ا�ستغ��رق التحقيق قراب��ة ت�سعة 
اأ�سه��ر ليتب��نّي اأن العل��ب الفارغ��ة 
واالأدوي��ة منتهي��ة ال�ساحي��ة، مت 
التخل�س منه��ا بعد القيام بعمليات 
ترويج وبي��ع بطريقة غر م�رصوعة 
ذات خ�سائ�س  الأدوية �سيدالني��ة 
التحقي��ق  اأثم��ر  كم��ا  مهلو�س��ة، 
بتوقي��ف اأربعة متهم��ني تباعا بني 
والي��ة ق�سنطين��ة و والي��ة اأخ��رى 

بو�سط الباد.

و تب��ني اأن املتهمني كانوا ي�ستغلون 
�رصكة غ��ر معتمدة لبي��ع وتوزيع 
اإع��داد خط��ة  االأدوي��ة، وعلي��ه مت 
والدع��م  بالتن�سي��ق  حمكم��ة 
الفع��ال لفرق��ة البح��ث والتدخ��ل، 
وبع��د ا�ست�س��دار تراخي���س م��ن 
اجله��ات الق�سائي��ة مت ح�س��ب بيان 
االأم��ن، التنقل اإىل اإح��دى واليات 
الو�س��ط، اأي��ن مت حج��ز كمي��ة من 
دواء »بريغابال��ني« قدرت باأزيد من 
55 األ��ف كب�سول��ة باالإ�ساف��ة اإىل 
كمي��ات اأخرى م��ن عقاقر خمتلفة 

و مركبات ا�ستعملت يف الرويج.
و بع��د االنتهاء من التحقيق مت اإجناز 
ملف اإج��راءات جزائية عن الق�سية، 
و مت تق��دمي املتهمني الذي��ن تراوح 
اأعماره��م ب��ني 33 و 45 �سنة، اأمام 
بتهمة  اإقليمي��ا،  املخت�س��ة  النياب��ة 
خمالفة اأح��كام املراقب��ة االإدارية و 
التقني��ة و االأمنية بتحويل و عر�س 
و توزي��ع و اقتن��اء و حي��ازة م��واد 
الط��ب  يف  ت�ستعم��ل  �سيدالني��ة 
الب���رصي، املمار�سة غ��ر ال�رصعية 
ملهنة ال�سحة، انتحال ا�سم الغر من 
�ساأنه قيد حكم يف �سحيفة ال�سوابق 
العدلية للغر، ممار�سة ن�ساط جتاري 
ق��ار دون رخ�سة، و رم��ي و اإهمال 
نفايات خا�سة خطرة يف مواقع غر 

خم�س�سة لهذا الغر�س.
حاتم / ب

11 lحمـلـيــات



�خلمي�س  5  �أوت 2021 م 
 26   ذو �حلجة  1442 هـ

�خلمي�س  5  �أوت 2021 م 
رياضة 26   ذو �حلجة  1442 هـ 1213 ll

 إدارة السنافر لم تحسم موقفها 
بخصوص حمدي 

ك�سفت م�سادر ح�سنة �لإطالع للن�سر، �أن �إد�رة �لنادي �لريا�سي �لق�سنطيني لم تح�سم موقفها �لنهائي، بخ�سو�س م�ستقبل �لمدرب ميلود 
حمدي، رغم �لتطمينات �لتي تلقاها �لأخير من �لرئي�س �لمدير �لعام حلوة على هام�س �آخر �جتماع.

وح�سب اآخر الأخب�ر، ف�إن حلوة حتدث 
مع حمدي ع��ن مو�س��وع ا�ستمراره 
على راأ�س الع�ر�سة الفنية من عدمه، 
ومنح احلرية للأخ��ر يف اتخ�ذ القرار 
املن��سب، غ��ر اأن املدير الع�م ق��سمي 
يفك��ر يف �سحب الثقة من��ه، يف ظل 
عدم ر�س�ه على م� قدمه هذا املدرب، 
يف اأعق���ب ف�سله يف قي���دة ال�سب�ب 

للت�أهل اإىل اأحد امل�س�بق�ت الق�رية.
اإدارة ال�سن�ف��ر ح�لي� بع�س  وتدر�س 
ال�س��ر الذاتي��ة ملدربني كب���ر، غر 
اأن احل�س��م يف ه��ذه امل�س�أل��ة موؤج��ل 
املن�ف�س��ة، عل��ى  اإىل نه�ي��ة غم���ر 
اعتب���ر اأنه� ل ت��ود الت�سوي�س على 
املجموعة، الب�حثة عن اإنه�ء البطولة 

�سمن خم��سي املقدمة.
وق��رر ق��سمي ع��دم تعي��ني خليفة 
لبزاز يف الوقت احل�يل، موؤجل الأمر 
اأن ذات  البطول��ة، ول��و  اإىل نه�ي��ة 
امل�س���در اأكدت ب�أنه ق��د يتم التع�قد 
مع من�جر ع�م فق��ط، تكون مهمته 
ال�سهر عل��ى توفر متطلب�ت الط�قم 

الفن��ي واللعبني، فيم��� �سيتم اإلغ�ء 
من�سب مدي��ر ري��سي، الذي �سغله 
ن���ر الدين جم��وج وبع��ده ي��سني 

بزاز.
على �سعي��د اآخ��ر، وافق��ت الإدارة 
�ريع��� على طلب املداف��ع املحوري 
ن���ر الدي��ن زع��لين، ال��ذي يود 
النتق���لت  ف��رة  خ��لل  الرحي��ل 
ال�سيفية احل�لية، بحث� عن حتد جديد.
و�رب ق��سم��ي موعدا لبن مدينة 
ق�ملة مبقر الفريق يف اليومني املقبلني، 
للبحث ع��ن اأر�سية اتف���ق، تق�سي 
بف�سخ العق��د ب�لرا�س��ي، كم� ك�ن 

احل�ل مع زميله يطو.
و�ستعر���س الإدارة عل��ى زع��لين 
احل�سول على رواتبه اإىل غ�ية �سهر 
ج��وان، عل��ى اأن يتن���زل ع��ن قيمة 
الأم��وال املتبقي��ة يف عق��ده �س�ري 

املفعول اإىل غ�ية �سيف 2022.
ي�أتي هذا، يف الوقت الذي التقى فيه 
الرجل الأول يف بيت ال�سب�ب ع�سية 
اأم�س، مبن�جر اللعب رجيمي لإيج�د 

�سيغة اتف���ق تف�سي مبغ�درة الأخر 
اأي�س���، وح�س��ب اآخ��ر الأخب���ر، ف�إن 
رجيم��ي ي�س��رط ع��دم اخل�سم من 
رواتب��ه، خ��لل الفرة الت��ي ق�س�ه� 
بعيدا ع��ن الفريق، ب�سب��ب تعر�سه 
للإ�س�بة خ��لل تدريب���ت ال�سب�ب 
عل��ى حد تعبره، ول��و اأن ذلك يبقى 
م�ستبعدا، على اعتب�ر اأن اخل�سم مي�س 
اجلميع دون ا�ستثن���ء، وحتى الرك�ئز 

�سبق اأن ا�ستكوا من هذا الأمر.
جتديد عقد بلم�سعود مربمج 

الأ�سبوع املقبل
يوا�س��ل الفري��ق حت�سرات��ه ملب�راة 
الن�ري��ة املقبل��ة، يف غي���ب عديد 
الأ�سم���ء بداية بيطو الذي غ�در منذ 
اأي�م، مرورا بحداد امل�س�ب وزعلين 
الراغ��ب يف الرحي��ل، و�س��ول اإىل 
امله�ج��م اأمق��ران ال��ذي يع���ين من 
اإ�س�بة على م�ستوى الوتر الأخيلي، 
قد ت�سط��ره لعدم اللح���ق ب�خلرجة 
املقبل��ة، حت��ى واإن ك�ن املدرب غر 
مب���ل بغي�به، بعد ت�سيي��ع الأهداف 

وعودة اأمني عبيد املوفقة.
وحت��وم ال�سك��وك ح��ول ا�ستم��رار 
الري��س��ي  الن���دي  م��ع  اأمق��ران 
الق�سنطين��ي املو�سم املقب��ل، بدليل 
حل��د  علي��ه  تعر���س  مل  الإدارة  اأن 
اأنه��� تتواج��د  الآن التجدي��د، كم��� 
يف ات�س���لت متقدم��ة مع بع�س 
اللعب��ني يف من�سب��ه، حت��ى واإن 

ك�نوا مل يقدم��وا موافقتهم النه�ئية 
بع��د، لتقم�س األوان ال�سب�ب يف ظل 

امتلكهم لعديد العرو�س.
ال�سب���ب  اإدارة  ح��ددت  ب�ملق�ب��ل، 
الأ�سب��وع املقبل موعدا لتجديد عقد 
بلم�سعود،  كم���ل  املي��دان  متو�سط 
ليك��ون اأول الأ�سم���ء املحتف��ظ به� 

حت�سب� للمو�سم الكروي اجلديد.
ومت تف�سي��ل بلم�سع��ود عل��ى بقية 
عن����ر و�س��ط املي��دان، يف ظل م� 
قدم��ه خلل املو�سم اجل�ري، اإذ تفوق 
ب�سه�دة اجلميع عل��ى بقية من�ف�سيه 

يطو وحداد والعمري.
�سمير. ك

 الجماهير الجزائرية 
تترقب تريكي 

ترتقــب �جلماهــر �جلز�ئريــة �لظهــور �لأخــر لبطل 
�ألعاب �لقوى حممــد يا�سر تريكي، �ملعنــي �سبيحة �ليوم، 
بد�ية من �ل�ساعة �لثالثة �سباحا بنهائي �لوثب �لثالثي، 
علــى �أمــل �أن ينجــح �بــن مدينــة ق�سنطينــة يف �إهــد�ء 
�جلز�ئــر �أول ميد�ليــة خــالل �لألعــاب �لأوملبيــة، وملا ل 
�إنقــاذ �مل�ساركــة �جلز�ئرية، ولــو �أن ماأموريتــه لن تكون 
�سهلة، باملــو�ز�ة مع قــوة مناف�سيه، ممن ميتلكــون �أرقاما 

�أف�سل منه بكثر.
وتعلــق �لآمــال علــى تريكــي �ملتاأهــل �إىل �لنهائــي، بعــد 
حتقيقه قفــزة قدرها 17.05 �أمتار، كــي يعادل �أو يحطم  
رقمه �ل�سخ�سي، �ملقدر بقفزة طولها 17.33، على �عتبار 
�أن ذلــك قد يجعله ينهــي �لنهائي �سمــن ثالثي �ملقدمة، 
خا�سة �إذ� ما علمنــا باأن مناف�سات ما قبل �لنهائي، �سهدت 
حتقيق �لبطل �لربتغايل بي�ساردو بيدرو مبفرده لقفزة 

�أكرب من 17.33.
و�حتــل تريكــي �ملركــز �لثالــث يف �ملجموعــة �لثانية من 

�لت�سفيــات، بقفــزة بطــول 17.05 �أمتــار، 
ور�ء �لربتغايل بي�ســاردو بيدرو )17.71 

�إيــر نيكاتــي )17.13  مــرت�( و�لرتكــي 
مرت�(.

علــى  �ملناف�ســة  و�ستكــون 
�أ�سدهــا يف نهائــي �ليوم، 

�سي�سهــد  كونــه 
جنــوم  م�ساركــة 

بد�يــة  كبــار، 
حــب  ب�سا
لــث  ثا

نتيجــة 
 ، مليــة عا

�لأمريكــي كالي ويل )18.14 
ز�نغــو  و�لبوركينابــي  مــرت�( 
هــوغ فابري�ــس حامــل �لرقم 
�لقيا�ســي �لعاملي لالخت�سا�س 
�أمتــار(   18.07( �لقاعــة  يف 
�لقيا�ســي  �لرقــم  و�ساحــب 
�لطلق  �لهــو�ء  �لإفريقــي يف 

ب)17.82 مرت�(.
�سمير. ك

بعث �إتحاد �لجز�ئر ب�سي�سا من �لأمل في قلوب �أن�ساره، بخ�سو�س �لقدرة على �إنقاذ مو�سمه، من خالل �إقتطاع �إحدى تاأ�سيرتي �لم�ساركة في مناف�سة كاأ�س �لكاف في ن�سختها 
للمو�سم �لقادم، وذلك بف�سل �لإنت�سار �ل�سعب و�لثمين �لذي �أحرزه �سهرة �أول �أم�س، في �إطار ت�سوية رزنامة �لجولة 26 لبطولة �لر�بطة �لمحترفة، على ح�ساب �سبيبة 

�لقبائل، بهدف �أم�ساه بلقا�سمي مع بد�ية �ل�سوط �لثاني، بعدما كان نف�س �لالعب قد �أهدر �سربة جز�ء في منت�سف �لمرحلة �لأولى من �للقاء، لأن هذ� �لفوز جعل عودة 
�أبناء »�سو�سطارة« للظهور مجدد� على �ل�سعيد �لقاري من بين �لحتمالت �لو�ردة، لكن �لتج�سيد �لميد�ني يبقى يمر عبر �سرط وحيد ورئي�سي، ينح�سر في �نهز�م �سبيبة 

�ل�ساورة د�خل �لديار �أمام �سباب بلوزد�د في �لجولة 35، وما دون ذلك، فاإن حلم ظفر �تحاد �لجز�ئر بتذكرة �إفريقية، �سيتبخر ب�سورة �أوتوماتيكية.

هذه احل�س�ب�ت تنطلق من القرار الذي 
ك�ن املكت��ب الفيدرايل قد اتخذه، يف 
اجتم�عه املنعقد يوم اخلمي�س الف�رط، 
وال��ذي مبوجبه تق��رر ال�ستن���د اإىل 
الو�سعية الع�مة ل�سلم ترتيب بطولة 
الرابط��ة املحرفة بت�ري��خ 10 اأوت، 
لختي���ر ممثل��ي الك��رة اجلزائرية يف 
املن�ف�س���ت الق�رية للمو�س��م الق�دم، 
وذل��ك مبراع�ة الآج���ل التي ك�نت قد 
حددته� الك�ف يف ه��ذا ال�س�أن، الأمر 
ال��ذي جع��ل م�سر التذاك��ر الثلثة 
مقرن��� برتي��ب اجلول��ة 35، عل��ى 
اعتب�ر اأن الرابطة تعتزم برجمة جولة 
يف منت�س��ف الأ�سب��وع املقبل، حتى 
يت�سن��ى التعرف عل��ى الأندية، التي 
�ستن�ل �رف متثي��ل اجلزائر، مم� يعني 
ب�أن الف�سل يف هذه الق�سية �سيكون 
دون الأخذ يف احل�سب���ن، انعك��س�ت 
اجلولت الثلث الأخرة من الرزن�مة 

على و�سعية قمة هرم الرتيب.
وانطلق� م��ن الو�سعية الراهنة، ف�إن 
وف�ق �سطي��ف �سمن ب�سفة ر�سمية 
الظفر بث���ين تذكرة ق�رية، لكن دون 
حتديد املن�ف�س��ة التي �سي�س�رك فيه�، 
لأن ذل��ك مره��ون بنتيج��ة �سبيب��ة 
ال�س���ورة يف مق�بلته��� الق�دمة اأم�م 
املواجه��ة  وه��ذه  بل��وزداد،  �سب���ب 
اأهمي��ة ب�لغة يف  اأ�سبح��ت تكت�سي 
ح�س�ب���ت التمثي��ل اجلزائ��ري عل��ى 
ال�سعيد الإفريق��ي، لأن اإحت�د اجلزائر 
دخل كط��رف يف املع�دلة، وب�سي�س 
الأم��ل ال��ذي يتم�س��ك ب��ه مق��رن 
بتج�سيد �رط رئي�سي ووحيد، وهو 
جت��رع »ن�سور اجلنوب« مرارة الهزمية 
داخ��ل الدي�ر لأول مرة ه��ذا املو�سم، 
رغ��م اأن ال�سبيبة ل تتن�زل عن نق�ط 
ب�س���ر اإل يف ح���لت »ن���درة«، وقد 
�سجل��ت » تع���دلت مبلعبه��� خ��لل 
املو�سم اجل���ري، اإثن�ن منه��� ك�ن� يف 
اآخر مق�بلتني، اأم���م كل من مولودية 

وهران وجمعية ال�سلف.
الأهمية الب�لغة التي تكت�سيه� نتيجة 

القم��ة املرتقب��ة بب�س���ر ب��ني �سبيبة 
ال�س���ورة و�سب���ب بل��وزداد، مل تعد 
تقت�ر على م�س��ر اللقب فح�سب، 
ب�لنظ��ر اإىل و�سعي��ة الفريق��ني يف 
�سل��م الرتيب، ولو اأن اأبن�ء »العقيبة« 
مدوا خطوة عملق��ة نحو الحتف�ظ 
ب�لت�ج، ب��ل اأ�سبحت متتد اإىل الف�سل 
يف م�س��ر التذكرتني املتبقيتني على 
م��ن القط���ر امل��وؤدي اإىل املن�ف�س�ت 
الق�رية، وجمل��ة احل�س�ب�ت تبقى عن 
بعد ب��ني ت�سكيل��ة ال�س���ورة، وف�ق 
م�دام��ت  اجلزائ��ر،  واحت���د  �سطي��ف 
م�س�ركة »�سو�سط�رة« على ال�سعيد 
انتظ���ر  عل��ى  جتربه��م  الإفريق��ي 
»هدي��ة« م��ن بل��وزداد، وجن�ح��ه يف 
اخل��روج من هذه القم��ة بك�مل الزاد، 
مق�ب��ل ظفر الحت�د بنق�ط »الديربي« 
ال��ذي �سيجمعه بن�دي ب���رادو، وهي 
احل�لة الوحي��دة الت��ي �ستمكن اإحت�د 
اجلزائر من انت��زاع ت�أ�سرة امل�س�ركة 
يف ك�أ���س ال��ك�ف، يف الوق��ت الذي 
�سيبق��ى »الن���ر الأ�س��ود« ق�بع� يف 
غرفة النتظ���ر، يرق��ب نتيجة قمة 
ب�س���ر، للتع��رف عل��ى و�سعيته يف 
ق�ئمة التمثيل اجلزائري على ال�سعيد 

الق���ري، لأن تع��ر �سبيب��ة ال�س�ورة 
مبلعبه��� ول��و ب�لتع�دل، م��ن �س�أنه اأن 
يعّب��د الطري��ق اأم���م »ال�سط�يفي��ة« 
ملرافقة �سب�ب بل��وزداد يف امل�س�ركة 
يف الن�سخ��ة الق�دمة ل��دوري اأبط�ل 
اإفريقي���، �ريطة جن�حه��م يف جت�وز 
عقب��ة ال�سي��ف احت���د ب�سك��رة يف 
اللق�ء املقبل، بينم��� مير ظهور �سبيبة 
ال�س���ورة لث���ين م��رة يف ت�ريخه��� 
يف املن�ف�س��ة الأغلى عل��ى ال�سعيد 
الق�ري ب���رط وحيد، وهو  الإط�حة 
ب�ملت�س��در �سب�ب بل��وزداد، للخروج 
نه�ئي��� من دائ��رة احل�س�ب���ت، وب�ملرة 
موا�سل��ة ت�سديد اخلن���ق على بطل 
الن�سخة امل��سية، بتقل�س الف�رق اإىل 

4 نق�ط.
واإذا ك�ن �سب�ب بلوزداد �سيلعب دور 
»احلكم« يف حتديد م�سر الت�أ�سرتني 
املطروحت��ني للتن�ف�س م��ن اأجل متثيل 
اجلزائ��ر يف املن�ف�س�ت الق�رية، وذلك 
مرافق��ه يف دوري  عل��ى  ب�لتع��رف 
الأبط���ل، اإم� وف�ق �سطيف اأو �سبيبة 
ال�س�ورة، وك��ذا الف�سل يف التذكرة 
اخل��س��ة بك�أ���س الإحت���د الإفريقي، 
والتي تبقى حمل �راع عن بعد بني 

»ن�سور اجلنوب« واإحت�د اجلزائر، وهي 
الت��ي تراع��ي ب�لأ�س��س  احل�س�ب���ت 
الإجراءات املن�سو�س عليه� يف امل�دة 
80 من القوانني الع�مة للف�ف، ولو اأن 
وف�ق �سطيف لي���س لديه م� يخ�ره 
حت��ى يف ح�ل انهزام��ه، لأنه يك�سب 
اأف�سلي��ة يف املواجهت��ني املب��رت��ني 
م��ع اأبن�ء »�سو�سط���رة«، كم� اأن هذه 
الأف�سلي��ة متت��د اإىل ف���رق الأهداف 
اإذا م��� ت�س���وت الأندي��ة الثلثة يف 
الر�سي��د النقط��ي، وه��ذه احل�لة متر 
عرب انهزام الوف���ق و�سبيبة ال�س�ورة 
داخل الدي�ر، وفوز احت�د اجلزائر على 
ب�رادو، والأف�سلية يف هذه الو�سعية 
تك��ون لن�س��ور اله�س�ب م��ن اأجل 
مرافق��ة بل��وزداد يف دوري الأبط�ل، 
مع انتزاع الفري��ق الع��سمي تذكرة 
ك�أ���س الك�ف، مق�بل خ��روج »ن�سور 
اجلن��وب« م��ن »تروي��ك�« ال�سدارة 
بح�س�ب�ت ف�رق الأهداف، كون الفرق 
الثلث��ة �ستت�س�وى حتى يف الر�سيد 
اخل��س ب�ملق�بلت املب��رة فيم� بينه�، 
مبجم��وع 5 نق�ط لكل ط��رف، اإل اأن 
»ال�سط�يفية« ك�نوا قد ف�زوا ببلوغني 
بثن�ئية نظيفة، مق�بل انهزامهم بب�س�ر 

به��دف دون رد، بينم� انهزمت �سبيبة 
ال�س���ورة بثن�ئي��ة نظيفة اأم���م احت�د 
اجلزائ��ر، يف الوقت ال��ذي انتهت فيه 
اللق���ءات الثلثة الأخ��رى ب�لتع�دل، 
لتكون نتيجة ه��ذه احل�س�ب�ت خروج 
الوف�ق ب�أف�سلية ف�رق الأهداف )1+(، 
وتدح��رج ال�س���ورة اإىل املركز الرابع 

يف الرتيب الع�م.
 ظهور الكناري خارجيا مرتبط

 بنهائي الكاأ�س
ب�مل��وازاة مع ذلك ف���إن هزمي��ة �سبيبة 
القب�ئ��ل �سهرة اأول اأم�س، والتي ك�نت 
الث�نية توالي� يف اإط�ر ت�سوية الرزن�مة، 
بعد تلك الت��ي ك�نت قد تلقته� قبل 5 
اأي�م عل��ى يد �سب�ب بل��وزداد اأخرجت 
الفريق نه�ئي� م��ن دائرة التن�ف�س على 
تذك��رة ق�رية عرب بواب��ة البطولة، مع 
احتف�ظ��ه بك�مل احلظ��وظ يف ك�سب 
نف�س الره�ن، من خلل ك�أ�س الرابطة، 
وهي املن�ف�سة التي �سين�سط »كن�ري 
جرجرة« مق�بلته� النه�ئية يوم الثلث�ء 
املقب��ل، وعلي��ه ف���إن ه��ذه الو�سعية 
ت�سق��ط ب�سورة اآلي��ة احل�س�ب�ت التي 
قد تق��رن ب�ملع�م��ل الرجيح��ي، لأن 
الفري��ق القب�ئل��ي ك�ن الفريق الوحيد 
الذي تنق�سه مب�ري���ت من الرزن�مة، 
 52 النقط��ة  عن��د  ر�سي��ده  وجتم��د 
بعد لق�ءي��ن من الت�سوي��ة اأخرجه من 
ال�سدارة،  بثلث��ي  اخل��سة  احل�س�ب�ت 
الأم��ر الذي �سيعفي الف�ف من اللجوء 
اإىل نظ���م املع�م��ل للح�سم يف م�سر 
الروؤي��ة  م�دام��ت  الق�ري��ة،  التذاك��ر 
اأ�سبحت وا�سح��ة، والأندية املتواجدة 
يف املرات��ب ال�ست��ة الأوىل، �ستك��ون 
بنف���س ع��دد املق�ب��لت امللعوبة يوم 
الثلث���ء املقب��ل، مم��� يجع��ل الر�سيد 
النقطي »الفي�س��ل« يف اأمر ت�أ�سرات 
امل�س�رك��ة يف املن�ف�س���ت الإفريقي��ة، 
لكن ب�للجوء اإىل امل�دة 80 يف احل�لت 
اخل��س��ة ب�لت�س�وي، خ��سة واأن الفرق 
املعنية لعب��ت كل مواجه�ته� املب��رة 
فيم� بينه�.                      �س / فرطــا�س

مبتورة من مو�جهتني

الرابطة تثبت موعد اجلولة 35
ك�ســف م�ســدر جــد موثــوق ظهــرة �أم�ــس، للن�ســر �أن �لر�بطــة 
�ملحرتفــة قررت تثبيت موعد برجمة �جلولة 35 من �لبطولة يوم 
�لإثنــني �لقــادم، لكن باإجــر�ء 8 مباريات من هــذه �جلولة، مقابل 
تاأجيــل موعديــن يخ�ســان �سبيبــة �لقبائــل وجنــم مقــرة، بحكم 

�ن�سغال �لفريقني بتن�سيط نهائي كاأ�س �لر�بطة.
و��ستنــاد� �إىل ذ�ت �مل�ســدر ، فــاإن �لر�بطــة تعتزم ت�سويــة رزنامة 
�جلولة 35 يوم 13 �أوت �جلاري، باإجر�ء مقابلتي جنم مقرة و�سيفه 
ود�د تلم�ســان وكذ� �أوملبي �ملدية و�سبيبــة �لقبائل، �لأمر �لذي من 
�ساأنــه �أن يخفف �ل�سغط عن هيئة مــدو�ر، بخ�سو�س �لربجمة يف 
�جلــولت �ملتبقيــة، �سيما و�أن �لفريــق �لقبائلي �ستبقــى له مبار�ة 

و�حدة من ت�سوية �لرزنامة، �ستجمعه ب�سبيبة �سكيكدة.
وخل�ــس م�ســدر �لن�ســر، �إىل �لتاأكيــد علــى �أن �حل�ســم يف موعــد 
�إقامة نهائي كاأ�ــس �لر�بطة، و�سح �لروؤية �أكثـر بخ�سو�س برجمة 
�جلولت �ملتبقية، �إذ �أن نهاية �ملو�سم من �ملحتمل جد� �أن متدد �إىل 
غايــة 27 �أوت �حلــايل، لأن �جلولــة 36 مربجمــة مبدئيــا ليوم 17 
مــن �ل�سهر �حلــايل، بعدها بثالثة �أيــام �سيكون �ملوعــد مع ت�سوية 
�لرزنامــة، مــن خالل �إجــر�ء �للقاء �ملتاأخــر بني �سبيبــة �سكيكدة 
و�سبيبــة �لقبائل، على �أن تقام �آخر جولتني من �ملناف�سة يومي 24 

و27 �أوت �جلاري.
�س / ف

�عتربت بوعافية يف و�سعية غر قانونية

اإدارة  ب�سكرة تعذر بن �سريف وحداد
وجهــت �إد�رة �حتــاد ب�سكــرة �إعــذ�ر� لــكل مــن علــي بــن �سريــف 
وعمــار حــد�د ملطالبتهمــا باللتحــاق باملجموعة، تنفيــذ� للعقد 
�لــذي يربطهمــا بخ�ســر�ء �لزيبــان، يف ظــل مقاطعتهمــا للفريق 
منــذ لقاء �جلولــة �ملا�سية �أمام �سبيبــة �ل�ساورة، بد�عــي �ملطالبة 

مب�ستحقاتهما �ملالية �لعالقة.
و��ستناد� مل�ســادر موثوقة، فقد �عتــربت �لإد�رة �لغياب �ملتو��سل 
ملتو�ســط �مليــد�ن بوعافية غر مــربر، لكون �لعقد �لــذي يربطه 
بالنــادي مــاز�ل �ساري �ملفعــول، حيث مل يلتحق �لالعــب بالفريق 
منذ عدة جولت، رغم �حلاجة خلدماته، بالنظر لكثـرة �لغيابات 

بدو�ع خمتلفة.
�إىل ذلك، ل تــز�ل �إد�رة �لرئي�س فار�س بــن عي�سى، تنتظر موعد 
دخــول �إعانة ماليــة جديدة، وعــدت ب�سخها �ل�سلطــات �لولئية 
مبنحهــا ق�سد �مل�ساهمة يف حل م�سكلة �لأزمة �ملالية، �لتي يتخبط 
فيهــا �لفريق منذ بد�يــة �ملو�سم �لكروي، وحل م�ســكل �مل�ستحقات 
�لذي �أرق �لطاقم �لإد�ري يف �لأيام �لقليلة �ملا�سية، يف ظل �ل�سغط 

�لذي فر�سه �لالعبون و�لقا�سي ب�سرورة ت�سوية �أجورهم.
 ع/ بو�سنة

عند ��ستقبال �لزيانيني يف مبار�ة ت�سوية �لرزنامة

 مدرب القبائل يريح الركائز 
ومينح الفر�سة لل�سبان

�لفيدر�لية  �للجنــة  �أ�سنــدت 
للتحكيم مهمة �إد�رة مو�جهة 
و�ل�سيــف  �لقبائــل  �سبيبــة 
�ملربجمــة  تلم�ســان،  ود�د 
�سهرة �لغد بد�ية من �ل�ساعة 
�أول  مبلعــب  ليــال،  �لتا�سعــة 
�إىل  وزو،  بتيــزي  نوفمــرب 
�أن  علــى  عــر�ب،  �حلكــم 
ي�ساعــده يف هــذه �ملهمــة كل 

من بيو�س وبن حمودة.
وتلعــب �سهرة �لغــد، ت�سكيلة 
�لكنــاري هذ� �ملوعــد �ملتاأخر 
بت�سكيلــة   ،27 �جلولــة  عــن 
جلهــا مــن عنا�ســر �لرديف، 
خ�ســارة  �أن  �عتبــار  علــى 

�أمــام �سبــاب  �أمــام �سو�سطــارة وقبلهــا  �أم�ــس  �أول  �لفريــق ملبــار�ة 
بلوزد�د، جعلت �لفريق يخرج من ح�سابات »�لبوديوم« على �لأقل 
قبــل تاريــخ 10 �أوت �لــذي حددته �لفــاف ملر��سلــة �لكونفدر�لية 
�لإفريقيــة لكرة �لقــدم، بخ�سو�س قائمة �لتمثيــل �جلز�ئري يف 

�ملناف�سات �لقارية �ملو�سم �ملقبل.
كمــا �أن برجمــة �لر�بطة ملبار�ة نهائي �لكاأ�س هــذ� �لثالثاء، و�لتي 
�ستجمــع مبلعــب 5 جويليــة، �لكناري بالطــرف �لثــاين ونعني به 
جنم مقرة، دفعت �ملدرب لفــان �إىل خيار �إر�حة �لأ�سا�سيني، على 
�أمل �لنجاح يف ك�سب لقــب جديد، ومعه تاأ�سرة لعب كاأ�س �لإحتاد 

�لإفريقي، �لتي خ�سر زمالء بن بوط تاجها قبل �أ�سابيع من �لآن.
ك - ك

قمة ملعب ب�سار الفي�سل يف حتديد "األوان" التاأ�سريات
الوفاق ضمن واحدة وسوسطارة تستعيد األمل 

 الموافقة على مطلب زعالني 

رغم �حلاجة ملبلغ حتويل �لالعب

وفـــــاق �سطيــــف يــــرف�س عر�ســــا تركيــــا ل�ســـم عمورة
يف  �سطي��ف  وف���ق  اإدارة  تتواج��د 
مف�و�س���ت متقدم��ة م��ع ع��دد من 
الأندية الأجنبية، بهدف التو�سل اإىل 
اتف�ق نه�ئي لتحوي��ل الثن�ئي املت�ألق 
عمورة حممد الأمني قندو�سي اأحمد.

وح�سب اآخر الأخب���ر املتعلقة ب�مللف، 
ف�إن اإدارة »الن�ر الأ�سود« قد اقتنعت 
ب�رورة التخلي عن خدم�ت الثن�ئي 
املذكور، مق�ب��ل ال�ستف�دة من مب�لغ 
م�لية ه�م��ة عند حتويلهم���، وهو م� 
�سي�س�ع��د الن���دي يف ت�سوية جميع 
الدي��ون الع�لقة عل��ى م�ستوى جلنة 
املن�زع���ت املحلي��ة اأو حت��ى الت�بعة 

للإحت�د الدويل لكرة القدم.
وعن اآخر الأخب�ر املتعلقة ب�ملو�سوع، 
فقد ك�سف��ت اإدارة الوف�ق عن تلقيه� 
عر�س��� بقيم��ة 850 األ��ف اأورو من 
مق�ب��ل  الرك��ي«،  »اأنط�لي���  ن���دي 
اله��داف  خدم���ت  م��ن  ال�ستف���دة 

عم��ورة، لك��ن اإدارة الرئي���س �رار 
ردت ب�لرف���س، من خلل الت�أكيد اأن 
القيم��ة التحويلية له��ذا اللعب، ل 

تقل عن 1.2 مليون اأورو.
وك�نت اإدارة ن�دي ميتز الفرن�سي قد 
اقرحت نف�س املبل��غ، لكن ب�لت�سديد 
عرب ثلثة اأق�س�ط، لكن اإدارة الوف�ق 

رف�ست املقرح جملة وتف�سيل.
وبخ�سو���س م�ستقبل و�سط امليدان 
قندو�سي، ف�إن��ه تلقى عرو�س� مهمة 
م��ن اأندي��ة عربي��ة واأوروبي��ة، لكن 
م�سكل��ة اللعب ال�س���ب تكمن يف 
عدم حي�زت��ه وثيقة الت�ريح، خ��سة 
بع��د ت�سوية املدير الع���م فهد حلف�ية 

جزء ه�م من اأجوره الع�لقة.
وق�لت م�س�در م��ن داخل الإدارة، اإن 
الرج��ي التون�سي يرغ��ب يف الفوز 
ب�سفق��ة اللعب، لك��ن دون تقدميه 
لغ�ي��ة الآن اأي عر���س ر�سمي، واإن 

ك�ن��ت اإدارة »الن���ر الأ�س��ود«، ق��د 
ح��ددت �سعر حتويل��ه بقيمة مليوين 

اأورو.
خذ�يرية ينتظر وثائق 

�لت�سريح !
املخ���رم �سفي���ن  احل�ر���س  يتج��ه 
خذايري��ة اإىل الرحي��ل، حي��ث ينتظر 
ح�سول��ه عل��ى وثيق��ة ت�ريحه من 
قبل جلنة املن�زع���ت، بعد اإيداعه يف 
وق��ت �س�بق �سك��وى �س��د الن�دي، 
ب�سب��ب الت�أخ��ر يف ت�سوي��ة اأج��وره 

الع�لقة من بطولة املو�سم امل��سي.
وب�لرغ��م من الت�ريح���ت املطمئنة 
الت��ي اأطلقه��� حلف�ي��ة ح��ول غل��ق 
مل��ف خذايري��ة، من خ��لل الإ�س�رة 
اإىل ت�سدي��د جمي��ع م�ستحق�ته، لكن 
وح�س��ب اآخ��ر الأخب���ر ف���إن ذلك مل 
يح��دث واقعي���، م��� جع��ل احل�ر�س 

املغرب يتخذ ق��رار الرحيل ر�سمي�، 
ل�سيم��� واأن��ه يحوز عل��ى عرو�س 
مهمة خ��سة من الدوري ال�سعودي.

ويف �سي�ق اآخر اأكدت بع�س امل�س�در، 
اهتم�م الوف�ق بخدم���ت ح�ر�س جنم 
مق��رة بوحلف�ية، بعد ت�ألقه الكبر يف 
بطول��ة املو�سم اجل���ري، وم�س�همته 
الكبرة يف ت�أهل فريقه لأول مرة يف 

ت�ريخه، اإىل نه�ئي ك�أ�س الرابطة.
وم��ن الأ�سم�ء امل�ستهدف��ة اأي�س� جند 
ا�س��م �س�نع األع���ب مولودية اجلزائر 
عم�ر بوردمي، ل�سيم� واأن هذا الأخر 
يتواج��د يف نه�ي��ة عق��ده، ويرغ��ب 
ح�سب مقربيه يف العودة اإىل �سفوف 
فريق��ه الأ�سل��ي الوف���ق، م��ن اأجل 
بع��ث م�س��واره الكروي م��ن جديد، 
بع��د املغ�مرة الف��سل��ة ب�ألوان الفريق 

»الع��سمي«.
اأحمد خليل

خري�س وّدعت مناف�سة �لكياك يف ربع �لنهائي  

شرواطي تنهي ماراطون السباحة في المرتبة األخيرة
حّل��ت ال�سب�حة �سع���د �رواط��ي يف م�راطون 

الأخ��ر   املرك��ز  يف  كل��م،   10 ال�سب�ح��ة 
بعدم��� �سجلت بتوقيت� ق��دره 2.17.21 

�س���، مت�أخ��رة ع��ن �س�حب��ة الذهبية 
الربازيلية، اآن� م�ر�سيل ب17 دقيقة 

ك�ملة.
الن�سح�ب،  �رواط��ي  وتف���دت 
خ��سة بعد ت�أك��د اإنه�ئه� لل�سب�ق 
يف املرتب��ة الأخرة، يف ظل ابتع�د 
بقي��ة من�ف�سيه��� عنه�، غ��ر اأنه� 

اأ�رت على اإكم�ل��ه، لتحظى عند 
و�سوله���، بت�سفيق�ت ح�رة من قبل 

املنظمني وبقي��ة املت�س�بق�ت، يف خطوة 
ق��د تدفع �رواط��ي مل�س�عف��ة املجهودات 

م�ستقب��ل، م��ن اأج��ل النج���ح يف املن�ف�سة على 

امل�ستوى الع�ملي، وهي التي ب�سطت هيمنته� حملي� وق�ري�.
ويف �سب���ق الق���رب الأح�دي يف الكي���ك )500 مر(، 
احتلت اأمرة خري�س املركز ال�س�بع والأخر، لتودع 

بدوره� املن�ف�سة.
ال��دور الأول، احتل��ت خري���س املرتب��ة  ويف 
الث�لث��ة  املجموع��ة  ال�س�بع��ة والأخ��رة يف 
بتوقي��ت 2:13.62 د، اأم��� يف ال��دور رب��ع 
النه�ئ��ي، فتح�سل��ت اجلزائرية عل��ى املرتبة 
ال�س�د�س��ة والأخ��رة بتوقي��ت 2:07.54 د، 
الذي مل ميكنه� من امل�س�ركة يف النه�ئي »ج«.
وك�نت خري�س ق��د اأق�سيت الثن��ني امل��سي، 
يف ال��دور ربع النه�ئ��ي من من�ف�س���ت الكي�ك 
)اخت�س����س ق���رب ف��ردي / 200 م��ر(، عق��ب 

احتلله� املرتبة ال�س�بعة والأخرة.
�سمير. ك

يف �سيناريو �سبيه بباقي �لخت�سا�سات

رباعــــــــو امل�سارعـــــة يغــــادرون تبــاعـــــا
مل يكن احل��ظ حليف ري��سيي امل�س�رعة 
اجلزائرية كب�قي الخت�س��س�ت الأخرى، 
بعد  توديع جمي��ع ممثلين� للمن�ف�س�ت يف 
اإذ مل يتب��ق الآن �س��وى  الأدوار الأوىل، 
م�س���رع وحي��د، ويتعلق الأم��ر بجهيد 
رح���ل، ال��ذي ي�أم��ل اأن ل يلق��ى نف���س 
م�سر زملئه ال�س�بقني، الذين تعر�سوا 
للإق�س�ء الواح��د تلو الآخر، يف �سين�ريو 

م�س�به لأبط�ل امللكمة.
واأق�سي �سبيحة اأم�س، �سيد عزارة ب�سر 
)87 كل��غ( يف املن�زل��ة ال�ستدراكية، من 
اأج��ل امليدالي��ة الربونزي��ة يف اخت�س��س 
الروم�ني��ة،  الإغريقي��ة  امل�س�رع��ة 
زوراب��ي  ال�رب��ي  اأم���م  هزميت��ه  بع��د 
داتون��سفيل��ي، وانهزم امل�س�رع اجلزائري 
الب�لغ من العمر 24 �سنة، يف هذه املن�زلة 

بنتيجة 1-5.
وك�ن �سيد عزارة، قد اأزاح يف الدور ثمن 

النه�ئي، من�ف�سه ال�سيني ب�نغ يف بنتيجة 
11-1، قبل النهزام اأم�م الأوكراين زه�ن 
بيليني��وك )1-1(، بعد فر�س��ه ل�سيطرته 
عل��ى كل اأطوار الن��زال، غ��ر اأن احلكم 
الع�مل��ي  الق�ن��ون  لأن  منهزم���،  اأعلن��ه 
لري��س��ة امل�س�رع��ة، ين���س عل��ى منح 
الفوز للم�س�رع الذي ي�سجل اآخر نقطة.

وتبخ��ر حل��م ع��زارة يف افت��ك�ك اإحدى 
امليدالي���ت، لتتقل�س احلظوظ اأكر ف�أكر 
ب�لن�سب��ة للم�س�ركة اجلزائرية، التي تتجه 
لإنه���ء الأوملبي���د والع��ودة اإىل اجلزائ��ر 

بخفي حنني.
اأي�س���  اأق�س��ي  احل��رة،  امل�س�رع��ة  ويف 
خرب��س عبد احلق )57 كلغ( وف�حت بن فرج 
الله )86 كلغ( يف الدور ثمن النه�ئي، بعد 
انهزامهم� اأم�س على التوايل، اأم�م كل من 
البلغ�ري ف�جنيلوف جورجي ف�لونتينوف 
)11-0( وال�سوي�ري ري�سموث �ستيف�ن 

.)2-6(
وي�أتي هذا اخل��روج املبك��ر، لي�س�ف اإىل 
اإق�س���ء مرابط عبد امل�ل��ك يف وزن )67 
كل��غ( يف الأدوار الت�سفوية للم�س�رعة 
الإغريقي��ة الروم�نية، عقب خ�س�رته اأم�م 
الك��وري اجلنوبي ري��و ه�ن�س��و بنتيجة 
8-0، كم��� ودع عبد الك��رمي فرق�ت )60 
كل��غ( واآدم بوجملني )97 كل��غ( املن�ف�سة 
مبك��را، عقب خ�س�رتهم��� يف الدور ثمن 

النه�ئي.
وتعل��ق الآم�ل الآن على امل�س�رع الوحيد 
املتبق��ي، ويتعل��ق الأم��ر بجهي��د برح�ل 
الذي �سيواج��ه �سبيحة الي��وم، من�ف�سه 
الكو�سويف  �س���ل اإيغزون يف امل�س�رعة 
احلرة، ول��و اأن م�أموريته لن تكون �سهلة 

يف ظل الفروق�ت الكبرة يف امل�ستوى.
�سمير. ك
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تطّور كثري� ومدربه يريد �ملزيد

زروقي ميحو �صفة »الزائدة الدودية«!
ناديه  مع  عليها  يب�صم  �لتي  �لكبيرة  �لم�صتويات  بعد  �لثناء،  ح�صد  زروقي  ر�ميز  �لخ�صر  بيت  على  �لجديد  �لو�فد  يو��صل 
تفينتي �أن�صخيدة �لهولندي في فترة �الإعد�د، و�لتي يرى فيها �أهل �الخت�صا�س باأنها جاءت نتيجة تحوله �إلى العب دولي، 

حيث �كت�صب �لكثير من �لثقة، �لتي �نعك�صت على مردوده فوق �لميد�ن.

و�أكد مدرب تفينتي رون يان�س يف 
ت�رصيحات ملوق��ع �لنادي، �أن حتول 

و�ضعية زروقي من العب عادي 
يف �لنادي �إىل العب مهم، �أك�ضبه 
�اليجابية،  �لنق��اط  م��ن  �لكث��ر 
وق��ال: »زروق��ي كان يف �لبد�ية 
العبا غر موؤثر، ولو �أن هذ� �الأمر 
مبال��غ في��ه، وكان مث��ل �لز�ئ��دة 
�لدودي��ة، ع�ضو يف ج�ضمك لكن 

دون وظيفة فعلية«.
عل��ى  �مل��درب  ذ�ت  وحر���س 
�الإ�ضادة بنجمه �جلز�ئري، وتطور 
م�ضتو�ه ب�ضكل الفت منذ �ملو�ضم 
�ملا�ضي، وذل��ك بقوله: »�أعتقد �أن 
�لكثر من �لالعبني تطورو� �لعام 
�ملا�ض��ي، لكن �الأم��ر �الأكرث لفتا 

للنظر ح��دث مع زروق��ي، وميكنه 
�إثب��ات ذل��ك ه��ذ� �ملو�ض��م«، وتابع 

م��درب تفينت��ي ثن��اءه على العب 
�خل���رص م��ع توجي��ه ر�ضال��ة 
حتذي��ر،  موؤ���رص�ت  حتم��ل 
بقول��ه: »لق��د ت��رك بالفعل 
�نطباع��ا جيد�، خ��الل فرتة 
�الآن  لك��ن  �لتح�ض��ر�ت، 
عليه �أن ي�ض��ع قدميه على 
�إىل  �إ�ض��ارة  يف  �الأر���س«، 
���رصورة �بتعاد زروقي عن 
ف��خ �لغ��رور، �إذ ال يز�ل يف 

بد�ية م�ضو�ره �لكروي.
و ف�ضل �مل��درب �لهولندي 
خالل حو�ره، توجيه ر�ضالة 
�إىل الع��ب �خل�رص يربز بها 
�الأدو�ر �لت��ي ينتظره��ا منه 
بع��د  �جلدي��د،  �ملو�ض��م  يف 
�أن حت��ول �إىل و�حد م��ن �أبرز 
ركائز �لن��ادي، و�رصح: »لقد خطى 

خطو�ت كب��رة وحت�ض��ن م�ضتو�ه، 
لكن ه��ذ� ال يعن��ي �أن يلعب كثر� 
بعر�س �مللعب ويعتمد على �لكر�ت 
�لطويلة«، وهي م��ن مميز�ت طريقة 
لعب �ل��دويل �جلز�ئري، يف من�ضب 

و�ضط �مليد�ن �ال�ضرتجاعي.
وتاب��ع �لتاأكيد على �رصورة حت�ضني 
زروق��ي لبع���س جو�ن��ب طريق��ة 
لعب��ه، وتولي��ه م�ضوؤولي��ة �أكرب يف 
�لنادي، بقوله: »يجب عليه �لت�ضديد 
م��ن م�ضاف��ات بعي��دة و�أن يت��وىل 
�مل�ضوؤولية، علي��ه �أن ي�ضهم يف بناء 
�لهجم��ات وو�ض��ع �ملهاجم��ني يف 
و�ضعي��ات �ضانح��ة للت�ضجيل، كما 
�أن��ه مطال��ب بالظه��ور �أحيان��ا يف 
منطق��ة �جل��ز�ء، و�إح��ر�ز �الأهد�ف.. 

و�ضيكون من �جليد �أن يثبت ذلك«.
�صمير. ك

�أحرز هدفا جديد� وُينبئ مبو�صم كبري

حمرز متّوهج وينذر لي�صرت �صيتي
مير ريا�ــس حمرز  قائــد �ملنتخــب �لوطني 

بفــرة ز�هيــة خالل مرحلــة حت�صري 
�ملو�صــم �جلديد، �لتــي جنح خاللها 

يف ت�صجيــل عديــد �الأهــد�ف مــا 
مان�صي�صــر  يف  مدربــه  �أر�ح 

�صيتــي بيــب غو�ريــوال، قبــل 
نهائي كاأ�ــس �لدرع �خلريية، 
كمــا بعــث بر�صالــة �طمئنان 
�إىل �لناخــب �لوطنــي جمــال 
مبار�تــي  قبيــل  بلما�صــي، 

جيبوتي وبوركينافا�صو بر�صم 
�لت�صفيات �ملونديالية.

لقــاء  يف  حمــرز  و�صــارك 
�أ�صا�صيــا،  �لتح�صــريي  بالكبــول 

�لوديتــن  يف  �حلــال  عليــه  كان  كمــا 
وبارن�صلــي،  بري�صتــون  �أمــام  مــا �ل�صابقتــن 

لــه  منحهــا  �لتــي  �الأدو�ر  �أهميــة  ب يوؤكــد  ر ملــد �
غو�رديوال، قبل مو�جهة فريقه �ل�صابق لي�صر �صيتي �الأ�صبوع �ملقبل يف نهائي 
كاأ�س �لدرع �خلرييــة، خا�صة يف غياب جنوم �لنادي �الآخرين، مثل �صتريلينغ 

وفودن وخي�صو�س ودي بروين.
و�صجــل حمرز هدفا يف كل مبار�ة ودية لعبها حلد �الآن، مبجموع ثالثة �أهد�ف 
مــع �صناعة هدفــن يف �ملباريات �لثالث، رغــم �أنه مل يكملها جميعهــا، �إذ لعب 
�صوطــا و�حــد� فقط �أمــام بري�صتون، ولعــب 70 دقيقة فقط �أمــام بارن�صلي، ثم 
لعب مبار�ة بالكبول كاملة، وكان �لالعب �لوحيد رفقة ميندي �لذي مل يغريه 
غو�رديــوال، وهي �الأرقام �لتي تنبئ ببد�يــة قوية لقائد �خل�صر، وتتو�فق مع 
ت�صريحاته �لتي �أكد فيها �أنه عازم على حتقيق بع�س �الأهد�ف �ل�صخ�صية هذ� 

�ملو�صم مع �ملان �صيتي.
�صمير. ك

مهاجم �خل�صر كرمي عريبي للن�صر

تغيري الأجواء فر�صة لإعادة 
بعث امل�صوار

�أكــد مهاجــم نــادي نيــم �لفرن�صــي يف ت�صريــح 
مقت�صب مع �لن�صر، باأنه يف طريقه لاللتحاق 

باأنــه  م�صــري�  �لتون�صــي،  �لرجــي  بنــادي 
�ل�صغــرية  �جلزئيــات  بع�ــس  تف�صلــه 

لر�صيم �لتحاقــه ببطل تون�س، م�صيفا 
باأنه قــرر تغيــري �الأجــو�ء، ومغادرة 

�لفرن�صــي، الإعــادة بع�س  �لــدوري 
م�صو�ره من جديد، وهو �لذي فقد 
مكانته مع �ملنتخب �لوطني، يف ظل 

قلة م�صاركاته مع نادي نيم، �لذي مل 
يخ�س معه �صوى لقاء�ت معدودة.

وقال هــد�ف �لنجــم �ل�صاحلــي �لتون�صي 
يف هــذ� �خل�صو�س:« �قربــت من �لرجي 

�لتون�صــي، ولكننــي مل �أوقــع بعــد، وال تز�ل 
تر�صيــم  تف�صــل  �ل�صغــرية  �لتفا�صيــل  بع�ــس 

�ل�صفقــة، وعــن رغبتي يف تغيــري �الأجو�ء، فهي 
نابعــة من �إ�صر�ري على �إعادة بعث م�صو�ري من جديد، بد�ية باكت�صاب �أجو�ء 
�ملناف�صــة، و�حللــم يف �لتتويج بر�بطــة �الأبطال �الإفريقيــة، ف�صال عن هديف 
�الأول، و�ملتمثل يف �لعودة ل�صفــوف �خل�صر، حيث فقدت مكانتي معهم، ب�صبب 

�بتعادي عن �أجو�ء �للقاء�ت مع نيم«.
�صمير. ك

جماهري نابويل ترف�س رحيله

ناد اأمريكي يريد ونا�س
ال ي��ز�ل م�ضتقب��ل مهاج��م �خل�رص 
�آدم ونا���س غام�ض��ا، يف ظل �لرتدد 
�ل��ذي �أبد�ه م�ضوؤولو ن��ادي نابويل، 
بخ�ضو���س �الحتف��اظ بخدماته �أو 
ت�رصيح��ه الإحدى �لفرق �لتي طلبت 
�لعرو���س  و�أن  خا�ض��ة  خدمات��ه، 
ح��دب  كل  م��ن  علي��ه  تتهاط��ل 
و�ضوب، لعل �آخره��ا من �لواليات 
�ملتحدة �الأمريكي��ة، �أين �أبدى فريق 
مع��روف رغبت��ه يف �لتعاق��د معه، 
يف ظ��ل �إعجابه �ل�ضدي��د مبوؤهالته، 
ول��و �أن �لتخلي عنه يبدو م�ضتبعد�، 
بع��د �ل�ضغ��وط �ملفرو�ضة من قبل 
جماهر نادي �جلنوب �لتي حتذر من 

بيع عقده.
ديلل��و  »كوري��ري  موق��ع  وق��ال 
�ضب��ورت« �الإيط��ايل، �إن نادي��ا من 
�الأمريكية، دخل  �ملتح��دة  �لواليات 

ب�ضف��ة مفاجئ��ة يف �ضب��اق �ض��م 
موهب��ة �خل�رص، ويتعلق �الأمر بنادي 
�أطلنط��ا يونايتد، �لذي تقدم بعر�س 
ر�ضم��ي لنادي ناب��ويل يقدر ب15 
مليون �أورو، ولو �أن هذ� �ملبلغ يبدو 
بعيد� ع��ن طلبات �لن��ادي �الأزرق 
و�الأبي�س حالي��ا، �لذي ي�ضرتط 25 
مليون �أورو، بع��د �أن كانت مطالبه 
يف بادئ �الأمر، ال تتعدى 12 مليون 

�أورو.
ورغم جدية �لعر�س، ال يبدو ونا�س 
متحم�ضا للعر���س �الأمريكي، وهو 
ينتظ��ر عر�ض��ا �أف�ضل قب��ل حتديد 
لو�ضعيته  بالنظ��ر  �ملقبل��ة،  وجهته 
�لغام�ض��ة حالي��ا يف ناب��ويل، الأن 
�الإد�رة مل حت��دد بعد قر�رها �لنهائي 
يف �الحتف��اظ ب��ه ومتديد عق��ده، �أو 
بيع��ه الأح��د �الأندي��ة �لت��ي طلبت 

خدمات��ه، يف وق��ت تبدو في��ه هذه 
�لقائم��ة طويل��ة ج��د�، م��ا ي�ض��ع 
نابويل يف �أف�ضل رو�ق من �لناحية 
�القت�ضادي��ة، للخروج فائز� من هذه 

�ل�ضفقة.
ناب��ويل  ن��ادي  جماه��ر  وب��د�أت 
بال�ضغ��ط عل��ى �إد�رة �لن��ادي، من 
�أج��ل �الإبقاء عل��ى �آدم ونا�س �ضمن 
�ضفوف �لفريق �ملو�ضم �ملا�ضي، بعد 
�مل�ضتويات �لكب��رة �لتي �أبان عنها 
خ��الل ف��رتة �لتح�ض��ر�ت، و�لتي 
توجه��ا ب��اأد�ء ر�ئع يف ودي��ة بايرن 
وت��رى جماهر  �الأخ��رة،  ميوني��خ 
ناب��ويل �أن ونا�س ق��ادر على تقدمي 
�لكثر للفريق، خالل �ملو�ضم �جلديد، 
وو�ضفته بالالع��ب �الأكرث مهارية، 

مقارنة بالعبي �لنادي �الآخرين. 
جدير بالذكر، �أن ونا�س ن�رص تغريدة 

على ح�ضاب��ه �لر�ضم��ي يف من�ضة 
»توي��رت«،  �الجتماع��ي  �لتو��ض��ل 
طم��اأن فيه��ا ع�ضاق��ه وم�ضجع��ي 
ناب��ويل، بخ�ضو���س �الإ�ضابة �لتي 
تعر���س لها يف �لكاح��ل، و�أكد �أنها 
لي�ض��ت خط��رة وال �ض��يء يدع��و 

للقلق.
�صمير. ك

رغم تاأكيد�ت �لنادي �ل�صعودي

�صباب بلوزداد ينفي خرب حتّول �صعيود اإىل الطائي
كذبت �ل�ضفحة �لر�ضمية لفريق �ضباب بلوزد�د خرب �إم�ضاء العبها �أمر �ضعيود لعقد، ين�ضم مبوجبه �إىل نادي 

�لطائي �ل�ضعودي.
وجاء يف من�ضور عل��ى ذ�ت �ل�ضفحة :" تو�ضح �إد�رة نادي 

�ضب��اب بلوزد�د، �أن �ضانع �الألع��اب �أمر �ضعيود، 
مل يوق��ع حلد �الآن ب�ضف��ة ر�ضمية يف �أي 

ن��اٍد مثلم��ا مت �الإعالن عن��ه، رغم 
�لت��ي  �لكث��رة  �لعرو���س 

�أندية  و�ضلت��ه م��ن ع��دة 
وذلك  وعربي��ة،  خليجي��ة 

ح�ضبم��ا ك�ضف��ه �لالع��ب 
الإد�رة �لفري��ق. م��ن جه��ة 

�إد�رة �ل�ضباب،  �أخرى، توؤكد 
رد،  تنتظ��ر  ماز�ل��ت  �أنه��ا 
�ضعي��ود، بع��د �لتفاو�س معه 

يف وقت �ضابق، و�أنها ت�رص على جتديد عقده مع �لنادي".
وقبل هذ� �أعل��ن نادي �لطائي �ل�ضاعد �جلديد �إىل �لدوري 
�ل�ضع��ودي للمحرتفني على موقع��ه �لر�ضمي، عن تعاقده 
مع �ضانع �ألعاب �ضباب بلوزد�د �أمر �ضعيود ملدة مو�ضمني.

ون���رصت �إد�رة ن��ادي �لطائي على �ضفح��ة �لفريق مبوقع 
»توي��رت«، تغريدة جاء فيه��ا :"م�ضاء �لي��وم �لثالثاء، �أ�ضبح 
�أمر �ضعيود حتماوي ملدة مو�ضمني.. �أهالاً مبحارب �ل�ضحر�ء 

يف كتيبة فار�س �ل�ضمال".
وخط��ف �أم��ر �ضعيود �الأ�ض��و�ء يف �ملو�ضم �حل��ايل مع فريقه 

�ضباب بلوزد�د، وكذل��ك يف مناف�ضات دوري �أبطال �أفريقيا، يف 
�لن�ضخة �لت��ي �نتهت بتتويج �الأهلي �مل���رصي بلقبها، حيث ورغم 

�إق�ض��اء فريقه �ضباب بلوزد�د من �لدور ربع نهائي �أمام فريق �لرتجي 
�لتون�ض��ي، فاإن �لالع��ب ��ضتطاع �أن يح��رز 8 �أه��د�ف يف دوري �أبطال 

�أفريقيا، فيما يحت��ل �ملركز �لثاين يف الئحة هد�يف �لبطولة بر�ضيد 15 هدفا 
خلف مهاجم �ضبيبة �ل�ضاورة بالل م�ضعودي، �لذي وقع 20 �إ�ضابة.

م ـ مداني

ديلور 
يريد لقب الأف�صل 

��صتعر�ــس �ملهاجــم �آنــدي ديلــور �لتحديــات �لتــي تنتظره 
�ملو�صــم �لقــادم مــع فريقــه مونبيليي وكــذ� �ملنتخــب �لوطني، 

مو�صحا يف حو�ر مع موقع �لنادي �أن هدفه �أد�ء مو�صم ناجح على 
كافة �الأ�صعدة.

و�أكــد ديلور �أنه ياأمل يف �أن يكــون دوما يف �لفورمة �ملنا�صبة، م�صيفا 
بقوله:"  �صخ�صيا �أطمح لتحقيق �نطالقة قوية هذ� �ملو�صم، خا�صة 
و�أن �لعمــل يختلــف مــع مدربنــا �جلديــد. ما هــو �أكيد �أننــي معجب 
بطريقة عملــه، و�أ�صعى للظهور بقوة، يف �أول مبــار�ة للمو�صم �لقادم 

مقررة يوم �الأحد �أمام �أوملبيك مر�صيليا".
من جهــة �أخرى، يرى مهاجم �خل�صر بــاأن �ال�صتحقاقات �لتي تنتظر 

�ملنتخب �لوطني، جعلته يعمل على حت�صن م�صتو�ه ونيل ثقة �لناخب 
�لوطنــي و�أردف قائــال:" قدمت مو�صما كبــري�، و�أريد تكــر�ر ذلك هذه 

�ملــرة �صــو�ء مــع فريقــي �أو �ملنتخــب. �أريــد �أن 
�أكــون �الأف�صــل �ملو�صم �لقــادم و�أن �أخو�س 

�أكــر قدر مــن �ملباريات، �صيمــا و�أنني 
حت�صلــت علــى �صــرف حمــل �صــارة 

�لقيــادة يف فريقــي، و�أنــا فخور 
�لرهانــات  �أن  كمــا  بذلــك. 

للخ�صــر،  �ملنتظــرة 
�لكثــري  منــي  تتطلــب 
مــن �لعمــل و�لتفاين 

و�لت�صحية«.
م ـ مداني

قبل موعد عودتهن للرب�س �ملقبل

فرتول تن�صح الالعبات باحلر�س 
اأكرث من فريو�س كورونا

�ملنق�صــي، وذلــك باإجر�ء مبــار�ة ودية �أمــام فريق �صيــدي مو�صى الأقل مــن 17 �صنة، �نتهــت بنتيجة �أنهــى �ملنتخــب �لوطني لل�صيــد�ت، ترب�صه �لتح�صــريي �خلام�س �لــذي �نطلق �جلمعــة 23 جويلية 
الأقــل من 17 �صنة، ونــادي �صيدي مو�صى، ومبا �أن �لرب�ــس جرى خارج تو�ريخ �لفيفا، فاإنــه مل يكن بو�صعنا جمع العبــات �أخريات، و�لوقوف على م�صتو�هن، ومنحهن وقتا للعب خ�صو�صــا بعد �ملبار�تن �لوديتن �أمام �أ�صيل �ملدية حت�صبــا لال�صتحقاقــات �لقادمــة، م�صيفــة بقولها:«�أنــا مرتاحة جد�، علــى �عتبار �أن هــذ� �ملع�صكر �صمــح يل مبعاينة وفل�صطــن.  و�عترت �ملدربة ر��صية فرتــول يف ت�صريح ملوقع �لفاف، هذ� �لرب�س �خلام�س باملفيد جد� لالعبات �لعــرب لل�صيــد�ت �لتي �صحبــت �أم�س، �ملنتخــب �لوطني يف �ملجموعــة �لثانيــة، �إىل جانب كل مــن منتخبي �الأردن �ملزمــع �إقامتها مب�صر مــن 24 �أوت �إىل 6 �صبتمر �لقادم، وت�صفيات كاأ�س �أمم �إفريقيا 2022. وو�صعت قرعة كاأ�س وتندرج هذه �لرب�صات �صمن حت�صري �ملنتخب �لوطني لل�صيد�ت، ��صتعد�د� للم�صاركة يف كاأ�س �الأمم �لعربية، باملع�صكر �لقادم �لذي �صينطلق �الأحد �ملقبل، ويدوم �إىل غاية 16 �أوت �جلاري.�لطبــي، الأخــذ �الحتياطــات �لالزمة جتاه فريو�ــس كورونا خــالل عودتهــن �إىل ديارهن، قبــل �اللتحاق وعلــى هام�ــس هذه �ملحطة �لتح�صريية، تلقت �صيــد�ت �خل�صر بع�س �لتعليمات من قبــل �أع�صاء �لطاقم �لتعادل �ل�صلبي.

كل �لالعبات«.
�ملتحدثة،  لــذ�ت  و��صتنــاد� 
�ملنتخــب  العبــات  فــاإن 
�لوطنــي يح�صرن بجدية 
�لكاأ�ــس  ملوعــد  كبــرية 
�لعربيــة وكــذ� مبار�تي 
مــن  �الأول  �لــدور 
�لت�صفيــات �ملوؤهلة �إىل 
 ،2022 �إفريقيــا  كاأ�س 
�لتي  �لت�صفيات  وهي 
م�صاركــة  �صتعــرف 
بـــ44  قيا�صيــة 

منتخبا وطنيا.
م ـ مداني



ويف ه��ذا ال�سي��اق، فق��د ق��ررت 
امل�س��رة له��ال �سلغوم  اللجن��ة 
العي��د، برجم��ة اجتم��اع تن�سيقي 
املقب��ل،  الأ�سب��وع  منت�س��ف 
يخ�س�س بالأ�سا���س لر�سم معامل 
�سيت��م  الت��ي  الطري��ق  خارط��ة 
انتهاجه��ا حت�سبا للمو�س��م القادم، 
�سيم��ا يف ال�سق املتعل��ق باجلانب 
الهيكلي والتنظيمي، لأن الف�سل 
ب��ن الن��ادي اله��اوي وال�رشك��ة 
الريا�سي��ة يبق��ى خي��ارا حتمي��ا، 
وت�سكيل جمل���س اإدارة يبقى من 
ا�ستكمالها،  الواج��ب  الإج��راءات 
وهي خط��وات ت�سعى الإدارة اإىل 
ب�ساأنها،  النقا���س  دائ��رة  تو�سي��ع 
بحث��ا عن حل��ول ميداني��ة ناجعة، 
يف  املاأموري��ة  م��ن  ت�سه��ل  ق��د 
لل�رشكة  الب�رشية  الرتكيبة  �سبط 
الريا�سي��ة التي �سيت��م تاأ�سي�سها، 
يف الوقت الذي �سيعقد فيه النادي 
الهاوي جمعي��ة عادية، تخ�س�س 
لعر�س احل�سيلتن املالية والأدبية 
للمو�س��م املنق�س��ي، والذي كلل 

ب�سع��ود تاريخ��ي، انتظرته اأ�رشة 
الهال على مدار 76 �سنة.

باملوازاة مع ذل��ك، ك�سف م�سدر 
جد مق��رب م��ن الفري��ق للن�رش، 
ب��اأن الطاق��م الإداري طل��ب م��ن 
املدرب اإدري�س بن م�سعود، �سبط 
القائم��ة الأولي��ة للعنا���رش التي 
يقرتحه��ا للبق��اء ملو�س��م اآخر مع 
الفريق، من اإجم��ايل التعداد الذي 
كان قد جنح يف حتقي��ق ال�سعود، 
ورد املدرب يف ه��ذا ال�ساأن كان � 
ح�س��ب م�سدرنا � بح�رش اقرتاحه 
يف 6 عنا�رش فقط، ويتعلق الأمر 
بالرباعي ه�س��ام لعاونة، بلقا�سم 
ي��دادان، �س��اح الدي��ن دادا���س 
وحاف��ظ بن فرح��ات، والذي كان 
من ركائز الفريق املو�سم املن�رشم، 
بوزغاي��ة  ال�ساب��ن  اإىل  اإ�ساف��ة 
وتباين، بحك��م اأنهما من خريجي 
مدر�س��ة الهال، رغ��م اأن الإدارة 
مازال��ت مل تخ���س بع��د يف اأم��ر 
التع��داد، مما جعلها توؤج��ل تر�سيم 
الأمور بخ�سو�س قائمة العنا�رش 

التي تريد الحتفاظ بها.
على �سعيد اآخ��ر، اأو�سح م�سدر 
الن���رش ب��اأن اإدارة الفريق �سجلت 
يف "اأجندته��ا" بع���س الأ�سم��اء، 
الت��ي ت�سع��ى للظف��ر بخدماته��ا 
خال "املركاتو" ال�سيفي، خا�سة 
الاعب��ن  انتق��الت  ف��رتة  واأن 
�ستنطلق بداية من يوم غد اجلمعة، 
والرهان املبدئ��ي يبقى مبنيا على 
الولي��ة  اأبن��اء  بع���س  ا�ستع��ادة 
الذي��ن ين�سط��ون يف اأندية اأخرى، 
يف �س��ورة اأ���رشف عاي��ب، الذي 
يتقم���س حالي��ا األوان جن��م مقرة، 
وكذا زكرياء كم��وخ، الذي �رشق 
الأ�س��واء يف اأول مغام��رة له مع 
اأوملبي املدي��ة، اإ�سافة اإىل احلار�س 
�سابر م��دور، الذي كان قد حر�س 
عرين دفاع تاجنانت خال املو�سم 
املن�رشم، وهي القائمة التي تعتزم 
التع��داد  لأن  تو�سيعه��ا،  الإدارة 
�سيتغر بن�سبة كبرة جدا، بالنظر 
اإىل الظروف التي م��ر بها الفريق 
املو�سم املا�سي، حيث اإن حمدودية 

التعداد قل�ست من خيارات الطاقم 
الفن��ي يف التعامل م��ع الغيابات 
امل�سجلة، �س��واء ب�سبب العقوبات 

اأو الإ�سابات.
اإدارة  اأخ��رى، طلب��ت  م��ن جه��ة 
الن��ادي بالتن�سي��ق م��ع م�سال��ح 
البلدي��ة م��ن ال�سلط��ات الولئية 
تخ�سي���س غ��اف م��ايل لتاأهيل 
ملعب املظاه��رات، وذلك لربجمة 
ترف��ع  اأن  �ساأنه��ا  م��ن  اأ�سغ��ال 
التحفظ��ات امل�سجل��ة، وجعل هذا 
امللعب ي�ستويف ال�رشوط املعمول 
بها يف اعتم��اد املاعب لحت�سان 
مباريات بطولة الرابطة املحرتفة، 
خا�سة منه��ا ما يتعل��ق بو�سعية 
حج��رات تغي��ر املاب���س والنفق 
املي��دان،  اأر�سي��ة  اإىل  امل��وؤدي 
ف�سا ع��ن القاع��ات املخ�س�سة 
ملراقبة املن�سط��ات وكذا الندوات 
ال�سحفية،  لأن جتهيز هذه املاحق 
يبقى من الأولوي��ات ال�رشورية، 
ل�سمان اعتم��اد امللعب من طرف 
الرابط��ة املحرتف��ة، ول��و اأن اآمال 
اأبن��اء "ال�ساطو" يف ال�ستفادة من 
الأ�س��واء الكا�سفة يبق��ى كبرا، 
وذل��ك با�ستغال فر�سة ال�سعود 
اإىل الرابط��ة املحرتف��ة، كم��ا كان 
عليه احلال قب��ل �سنوات مع اجلار 
دف��اع تاجنان��ت، لأن العدي��د من 
امل�ست��وى  يف  البطول��ة  لق��اءات 
ال�سه��رة،  يف  جت��رى  الأعل��ى 
وذلك باملاعب الت��ي تتوفر على 

الأ�سواء الكا�سفة.  
�صالح / ف

6 اأ�صماء فقط جنت من املق�صلة

بن مسعود يقرتح تغيري تعداد 
الشاطو بالكامل !

�صرعت اإدارة هالل �صلغوم العيد بقيادة الرئي�س عمر �صعدوني، في �صبط الإجراءات التنظيمية تح�صبا للمرحلة القادمة، 
وذلك بتهيئة الأر�صية لدخول عالم الحتراف، من خالل اإعداد الملف الإداري الذي ت�صترطه الفاف على جميع النوادي 

المعنية بتن�صيط بطولة الرابطة المحترفة، و�صعود الهالل اإلى حظيرة الكبار و�صع اإدارة النادي اأمام الأمر الواقع، 
والخطوة الأولى تكون بعقد جمعية عامة لتاأ�صي�س ال�صركة الريا�صية، لتكون محطة النطالق الفعلية للعمل الإداري، 

الذي يبقى مقترنا باإ�صدار 19 وثيقة يت�صمنها دفتر ال�صروط الخا�س، بملف طلب اإجازة النادي المحترف.

يهددون "اآمال" البابية 

ق�صية عبا�س تعود للظهور وملف 
ال�صيد بيد الفاف

اأك��د م�سدر م��ن اإدارة مولودية 
العلم��ة، اأن اإعانة املجل�س البلدي 
املق��درة بقيم��ة تف��وق ملياري 
�سنتي��م، لن تع��رف طريقها اإىل 
خزينة الن��ادي �س��وى يف �سهر 
�سبتمرب املقب��ل، وياأتي ذلك بعد 
اله��اوي  اإدارة  م�س��ري  تق��دم 
ح��ول  ا�ستف�س��ارات  بطل��ب 
املو�س��وع، حيث كان��ت الإجابة 
م��ن قبل امل�سوؤول��ن املحلين اأن 
ال�سلط��ات املحلية، اأجلت توزيع 
اجلمعي��ات  ل�سال��ح  الإعان��ات 

الريا�سية، لغاية ال�سهر القادم.
و�ستج��د اإدارة النادي نف�سها يف 
ورطة حقيقية، خا�سة واأن املهلة 
ال�سابق  الاع��ب  مبل��ف  اخلا�سة 
عبد املال��ك عبا���س، تنتهي يوم 
12 اأوت، حي��ث ويف حالة ف�سل 
الإدارة يف دف��ع ال�سط��ر الثاين 
املقدرة  املالية  التعوي�س��ات  من 
بقيم��ة ملي��ار �سنتيم، ف��اإن ذلك 
يعني حتوي��ل امللف من املحكمة 
الحتاد  اإىل  الدولي��ة  الريا�سي��ة 
الدويل لكرة القدم، قبل ت�سليط 
املتمثل��ة يف  النهائي��ة  العقوب��ة 

خ�سم �ست نقاط من الر�سيد.
ويف نف�س ال�سي��اق دائما، تنتظر 
اإدارة "البابي��ة" م��ن الفيدرالي��ة 
اجلزائري��ة لك��رة الق��دم، حتويل 
م�ستحق��ات امل��درب التون�س��ي 
اإىل  ال�سي��د  وج��دي  ال�ساب��ق 
البنك��ي اخلا�س، خا�سة  ح�سابه 
اأودع��ت  ق��د  رق��اب  اإدارة  واأن 
ال�سك ال��ذي يحوز على القيمة 
"الف��اف"  مكت��ب  يف  املالي��ة، 
قب��ل اأ�سابيع م��ن الآن، لكن من 
الإجراءات  اإتب��اع  موا�سلة  دون 

املتعلقة بالتحويل اخلارجي.
الت�س��ال  يف  الإدارة  وترغ��ب 
مب�سالح "الفاف"، م��ن اأجل غلق 
امللف نهائيا، قبل الت�سال بعدها 

بالحتاد ال��دويل لكرة القدم، يف 
�سبي��ل رفع العقوبة اخلا�سة مبنع 
النادي م��ن التعاق��د مع لعبن 
ج��دد، يف ثاث ف��رتات حتويل 

متتالية.
الن��ادي  اإدارة  تاأخ��ر  وب�سب��ب 
ا�ستدعائه��م  يف  اله��اوي 
املو�سم  ح��ول  معهم  للتفاو���س 
اجلدي��د، فقد ه��دد بع�س لعبي 
�سنف الآم��ال بالتوقيع ل�سالح 
اأخ��رى، بع��د ح�سوله��م  ف��رق 
عل��ى عرو���س جدية م��ن اأندية 
تن�سط يف الق�سم الثاين، ب�سبب 
تاألقهم الكبر يف بطولة املو�سم 
نهاية  وتتويجه��م يف  املنق�سي، 
املو�سم، بلقب البطولة عن جدارة 
وا�ستحقاق، حتت اإ�رشاف املدرب 

�سمر كتاف.
اأحمد خليل
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 �صباب باتنة �صيوا�صل االنخراط ب�صيغة
 النادي الهاوي

باتن��ة بطولة  �سيخو���س �سباب 
الق�س��م الث��اين للمو�س��م املقبل، 
الن��ادي اله��اوي، رغ��م  ب�سف��ة 
الرئي���س فرحات زغينة  م�ساعي 
لتاأ�سي���س �رشكة ريا�سية ب�سجل 
جت��اري جدي��د، وا�ستع��ادة �سفة 
الن��ادي املحرتف، حي��ث ا�سطدم 
التنظيمي��ة  العراقي��ل  بعدي��د 
والقانونية، بفع��ل ق�سايا الديون 
جلن��ة  م�ست��وى  عل��ى  العالق��ة 
املنازع��ات، تزامن��ا م��ع ت�سفية 
كان  الت��ي  التجاري��ة  ال�رشك��ة 
ين�س��ط به��ا الفريق ع��ن طريق 
العدالة، بعد الدعوى التي رفعتها 
اإدارة الن��ادي اله��اوي، حت��ى ل 
تبقى ت�سكل عائق��ا على الفريق 

من الناحية املالية.
وانطاقا من هذه املعطيات، يرى 
زغين��ة ب��اأن ال��كاب �سيوا�س��ل 
النخ��راط ب�سفة النادي الهاوي، 
م��ا �سيجعل��ه براأيه يفق��د بع�س 
املزايا، بعد اأن كانت الإدارة تراهن 
على ولوج عامل الحرتاف املو�سم 
القادم، لتتح��ول بذلك اهتماماتها 
لل���رشوع يف الرتتيب��ات املتعلقة 
مقدمته��ا  القادم��ة يف  باملرحل��ة 

العار�سة الفنية والتعداد.

ويف الوقت ال��ذي عرب الاعبون 
ا�ستعدادهم  املحتف��ظ به��م ع��ن 
منحه��م  �رشيط��ة  للبق��اء، 
م�ستحقاته��م املالي��ة العالق��ة، مل 
يت��وان احلار�س �سعي��د جناي يف 
التاأكي��د عل��ى اأن��ه مين��ح الأولية 
للكاب، رغ��م العر�س الذي تلقاه 
م��ن البوبية، كا�سف��ا للن�رش عن 
امل�س��وار  موا�سل��ة  يف  رغبت��ه 
وحتقيق ال�سعود، ولو اأنه مل يتلق 
حل��د الآن اأي ات�سال م��ن الإدارة، 
ف�س��ا ع��ن ق�سي��ة م�ستحقاته، 
التي قد ت�سكل يف نظره عائقا يف 

عملية املفاو�سات.
من جه��ة اأخرى، التزم��ت الإدارة 

بتكثيف املجهودات على خمتلف 
الأ�سع��دة، من اأج��ل الإ�رشاع يف 
انط��اق اأ�سغ��ال الرتمي��م عل��ى 
م�ستوى ملعب �سفوحي، ومعاجلة 
حت�سب��ا  املرفوع��ة،  التحفظ��ات 
مباري��ات  لعتم��اده لحت�س��ان 
الفري��ق، فيم��ا عربت ع��ن خيبة 
اأملها حيال قرار الولية القا�سي 
برف�سها ال�ستجابة لطلب الكاب 
ومنحه ت�سير وا�ستغال القطب 
الريا�سي والثقايف بحي ك�سيدة، 
الكث��ر  عل��ى  يحت��وى  وال��ذي 
م��ن املراف��ق، التي م��ن �ساأنها اأن 
ت�ساعد الفريق عل��ى دخول عامل 

الحرتاف.                    م ـ مداني

مولودية باتنة ترغب يف اال�صتقبال مبلعب �صاوي
ينتظ��ر اأن ت���رشع مولودية باتنة 
يف التح�س��رات للمو�سم اجلديد 
مطلع �سه��ر �سبتمرب القادم، وفق 
تقدي��رات الإدارة الت��ي تاأمل يف 
النته��اء من الإج��راءات الازمة 
قب��ل نهاي��ة ال�سه��ر اجل��اري، ما 
والتحركات  امل�ساع��ي  تعك�س��ه 
اجلارية ق�سد و�سع معامل التعداد 
اإ�سكالية  واحل�س��م يف  وتركيبته، 
تع��دد  الفن��ي، يف ظ��ل  اجله��از 
الأ�سم��اء املطروحة عل��ى طاولة 

النقا�س.
م��ن  مق��رب  م�س��در  وح�س��ب 
الإدارة، ف��اإن الرئي���س زعطوط، 
وبعد جناحه يف رف��ع احلجز على 
حافلة الن��ادي، يعت��زم طرق كل 
الأبواب طلبا للم�ساعدة من اأجل 
اإيجاد خمرج للر�سيد املجمد منذ 
املو�س��م املا�س��ي، اإدراكا منه باأن 
اخلا�سة  باأموال��ه  الفري��ق  ت�سير 
لي�س ح��ا، ول ميك��ن اأن ي�ساعد 
عل��ى بل��وغ الأه��داف امل�سطرة، 
نظرا لاحتياج��ات امللحة للفريق 

ومتطلبات البطولة.
وي��رى ذات امل�سدر ب��اأن رئي�س 

املولودي��ة ل يريد تك��رار اأخطاء 
املا�سي، بق��در ما يطم��ح للقيام 
با�ستقدام��ات مدرو�س��ة وباأق��ل 
تكلف��ة، مع ترقي��ة 4 وجوه �سابة 
من �سنف الرديف، تاألقت املو�سم 
احلار���س  �س��ورة  يف  املا�س��ي 
بوعون، وال�سعي لختيار مدرب 
منا�سب يكون ح�س��ب اإمكانيات 
الفري��ق املادية، ويحظ��ى باإجماع 

خمتلف الأطراف.
عل��ى �سعي��د اآخر، ي��دور حديث 
وباإحل��اح و�س��ط الطاق��م امل�سر، 
نق��ل مباري��ات  اإمكاني��ة  ح��ول 
البوبي��ة لبطولة ما ب��ن اجلهات، 
التي �ستنطلق يوم 15 اأكتوبر اإىل 

ملعب عبد اللطيف �ساوي، خا�سة 
واأن��ه يتوف��ر عل��ى كل املقايي�س 
الت��ي توؤهله لحت�س��ان املناف�سة 
الر�سمية، مثلما ا�ست�ساف املو�سم 
الرديف،  بطول��ة  لقاءات  املا�سي 
رغم بع���س التحفظ��ات التي ل 

ت�سكل عائقا اأمام اعتماده.
يف  ظل��ت  البوبي��ة  اأن  ومعل��وم 
ال�سن��وات الأخ��رة، تع��اين من 
نفق��ات ال�ستقب��ال مبرك��ب اأول 
نوفم��رب، رغ��م حال��ة الإفا���س 
خلزين��ة الن��ادي، وه��و م��ا يف�رش 
نية الع��ودة اإىل ملع��ب ال�ساوي، 

باعتباره ملكا للفريق.
م ـ مداني
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ترك لوحات حتاكي الرتاث و تاريخ تب�سة

 الفنان الت�شكيلي بدري زغلول 
يف ذمـــــــــــــــــــــة اللــــــــه

ثقافة17 l  اخلمي�س 5 اأوت 2021 م 
هـ  1442 احلجة  ذو   26

 املمثل و املخرج امل�سرحي هادي قرية للن�سر 

أحضر ألول  كوميديا تمثيلية 
موسيقية بالجزائر 

ك�سف الممثل و المخرج هادي قيرة،  اأنه ب�سدد تح�سير عملين فنيين، الأول عبارة عن كوميديا مو�سيقية 
تمثيلية ذات طابع مغاربي عنوانها ـ مبدئيا ـ »حب بالحدود« ، و الثاني فيلم اجتماعي ق�سير عنوانه 

»الها�سمي«.

خم��رج »كاد�ف��ر«،  �أول كوميدي��ا متثيلي��ة 
مو�سيقي��ة باجلز�ئ��ر، توج��ت بنج��اح مدو 
يف عر�سه��ا �ل���ريف بامل���رح �جله��وي 
لق�سنطين��ة، و كذ� عن��د عر�سها يف حفل 
�ختتام فعاليات مهرج��ان �مل�رح �ملحرتف 
يف طبعت��ه �لأخ��رة، �أو�س��ح يف �ت�سال 
بالن�ر، �أنه رغ��م ظروف �لأزمة �ل�سحية 
�لت��ي متر به��ا بالدنا على غ��ر�ر باقي دول 
�لع��امل، ب�سدد �لتح�سر لعدي��د �مل�ساريع 
�لفنية من بينها، كوميديا متثيلية مو�سيقية 
جديدة، مليئة باللوحات �لر�ق�سة،  ي�سارك 
فيه��ا فنانون مغاربي��ون، م�س��ر� �إىل �أنه 
فت��ح ور�سة �فرت��سية ع��ن بعد، مع فريق 
�لعمل، لتبادل �لآر�ء و �لأفكار و �لت�ساور 
ح��ول تفا�سي��ل �لن���ص، و �سب��ط عديد 
�لأمور �لفنية و �لتقنية، يف �نتظار �نطالق 
�لو�س��ع  يتح�س��ن  �أن  بع��د  �لتدريب��ات، 

�ل�سحي .
و بخ�سو���ص عن��و�ن �لعم��ل �جلديد، قال 
�لطبي��ب �لبيط��ري � �لفن��ان ه��ادي قرة، 
باأنه �خت��ار له � مبدئي��ا �  عنو�ن »حب بال 
حدود«،  و يتطرق من خالله �إىل ق�سة حب 
خا�سة ج��د�، �أبطالها �سابني يقومان برحلة 
م�سرتك��ة و يلتقيان خالله��ا ب�سابة، علما 
باأن �لثالثة من ذوي �لحتياجات �خلا�سة.. 

و�أ�س��اف �ملتح��دث �لذي �سيت��وىل مهمة 
�لإخ��ر�ج، �أن �لعر���ص �سيق��دم يف قال��ب 
كوميدي خفيف، من خالل عديد �للوحات 
�لتعبري��ة �لر�ق�سة �لتي تن�سهر يف �أحلان 
موؤث��رة، تزيدها �ن�سجام��ا و ت�سفي عليها 

جمال و رونقا و �سدقا. 
و بخ�سو���ص �لعم��ل �لثاين، ق��ال هادي 
ق��رة �إنه عبارة عن فيل��م ق�سر من �إنتاج 
�رك��ة هافانا لالإنت��اج بق�سنطينة، عنو�نه 
»�لعيا�سي«، و يت��وىل �إخر�جه، م�سر� �إىل 
�أن��ه مت حتديد �أماكن ت�سويره، بحي �سعبي 
بق�سنطينة، مع �حلر�ص عل��ى �إبر�ز �ملعامل 

�لتاريخية و �ل�سياحية للمدينة. 
و �أ�ساف �ملتحدث �أن �لعمل و مدته حو�يل 
20 دقيق��ة، يتطرق ليوميات  �ساب بطال، 

و كل �لتناق�سات �لتي تربز يف �سلوكياته 
و مو�قف��ه، م�س��ر� �إىل �أنه �أ�سن��د �لأدو�ر 
ملمثل��ني م�رحي��ني  �سب��اب ه��م �سمية و 

خديجة و �سهيد.   
�لتمثيلي��ة  �لكوميدي��ا  وبخ�سو���ص 
�ملو�سيقية   »كاد�فر« ، قال �ملتحدث �إنها من 
تاأليف��ه و �إخر�جه و �إنتاج م�رح ق�سنطينة 
�جله��وي، و ق��د تلقى دع��وة لعر�سها يف 
فيف��ري 2022 ، يف مهرج��ان �لكوميدي��ا 
�ملو�سيقي��ة ببلجي��كا، لتمثي��ل �جلز�ئر يف 
�لفعالي��ة �لدولي��ة، لكن��ه مل ي�ستطع �لرد، 
كما قال، و مل يتمكن من تنظيم جولة فنية 
خالل �لأ�سهر �لفارط��ة لتقدمي »كاد�فر« و 

تو�سيع د�ئرة متابعيها �إىل بقية �لوليات.
و �أو�س��ح �ملتحدث �أنه وقع عقد� مع �جلهة 
�ملنتج��ة للعم��ل و ه��و م���رح ق�سنطينة 
�جله��وي، لكنه مل يتلق ه��و و بقية �لطاقم 
�لفن��ي و �لتقن��ي م�ستحقاتهم حل��د �لآن،  
بالرغم من جناح ه��ذه �لكوميديا �لتمثيلية 
�ملو�سيقي��ة �لأوىل م��ن نوعه��ا ببالدن��ا، 
موؤك��د� �أنه يف كل �لظ��روف �سيظل يبدع 
و يوؤل��ف و يخ��رج �أعمال جدي��دة، ليرتك 

ب�سمته يف �ل�ساحة �لفنية. 
اإلهام.ط

 إطالق مسابقة "قسنطينة 
حكاية صورة" 

�أعلن��ت مديري��ة �لثقافة و �لفن��ون لولية ق�سنطين��ة عن تنظيم 
م�سابقة يف �لت�سوير �لفوتوغر�يف لنتقاء �أجمل �سورة للمدينة، 
بعنو�ن »ق�سنطينة حكاي��ة �سورة«، و تنق�سم �مل�سابقة �إىل ثالث 
فئات، �لفئة �لأوىل عاد�ت �سرتا و تقاليدها، �لفئة �لثانية مناظرها 
�لطبيعي��ة و �لفئة �لثالثة �حلي��اة �ليومية ل�سكانها، و حدد يوم 29 
�أوت �جلاري، كاآخر �أجل لإر�سال �ل�سور �لفوتوغر�فية �مل�ساركة.

و تتمث��ل ���روط �مل�سابقة �لت��ي ن�رته��ا �ملديري��ة ب�سفحتها 
�لر�سمية مبوقع فاي�سبوك، �أن تكون �ل�سورة �مل�ساركة قد �لتقطها 
�ملت�سابق نف�سه، و باإمكان��ه �مل�ساركة بثالث �سور كحد �أق�سى، 

يف كل فئة من �لفئات �لثالث �ملذكورة �أعاله. 
و يت��م قبول �ل�سور �مللتقط��ة بجميع �لأجه��زة كالهاتف �لنقال، 
كام��ر� مدجمة �أو �حرت�في��ة. يجب �أن تر�سل بيان��ات �مل�سارك و 
تتمث��ل يف �ل�سم �لكامل و �لعم��ر و رقم �لهاتف مع كل �سورة، 
�إىل بري��د �سفحة مديرية �لثقافة و �لفنون لولية ق�سنطينة على 

فاي�سبوك، كما جاء يف بيان �ملديرية.
 ق.م

تويف، م�س��اء �أول �أم�ص، مبدينة تب�سة، �لفنان 
�لت�سكيلي �لقدير و  �لبيطري بدري زغلول، 
ع��ن عمر ناه��ز 75 �سن��ة، متاأث��ر� باإ�سابته 
بفرو�ص كورونا،  تاركا ور�ءه ر�سيد� كبر� 
من �للوح��ات �لت�سكيلية �لتي حتاكي تاريخ 
ولي��ة تب�سة، و ع��اد�ت و تقالي��د �سكانها، 
بالإ�سافة �إىل ع�ر�ت �ملنمنمات و �للوحات 

�لف�سيف�سائية.
كان �لفقي��د مولع��ا بال��رت�ث و�لتاري��خ و 
�ت �لظ��رف و�ملكان، فله ب�سمة  و�عيا مبتغررّ
ح�س��ور يف خطاب فني �أبع��د ما يكون عن 
�ملحاججة و �ملبا�ر�تية، مبني على متالزمة 

�حلو�ر و�جلمال.
�لدكت��ور ب��دري زغلول هو �ب��ن �ل�ساعر و 
م��ة و ع�سو جمعي��ة �لعلماء �مل�سلمني  �لعالرّ
�حلفي��ظ،  ب��دري عب��د  �ملرح��وم   �ملجاه��د 
��ل على �سهادة �لدكتور�ه من جامعة  متح�سرّ
�ملج��ر، وح�س��ل على �لتوجي��ه يف �لفن من 
ة فنانني كبار، منهم حممد �إ�سياخم،  طرف عدرّ
و باي��ة، و فار�ص بوحامت، و �لهادي �سلمي، و 
كان يعر���ص �أعماله �لفنية منذ �سنة 1984، 
كما �سبق ل��ه �أن �أ�سدر ق�س�س��ا لالأطفال، 
و �سغ��ل من�س��ب مدير �مل�سال��ح �لبيطرية 
بوز�رة �لفالحة،  باملو�ز�ة مع �إبد�عاته كفنان 
ت�سكيل��ي ور�ئ��د يف �ملنمنم��ات و ت�سكيل 
�لفي�سف�ساء، رغم �أنهما من �لفنون  �ل�سعبة 

و �لقلي��ل م��ن ميار�سهم��ا، 
وللفقي��د �لع���ر�ت م��ن 
�للوحات �ملتنوعة، و�سارك 
يف �لعدي��د م��ن �ملعار�ص 
�لوطنية، �سمن  و  �ملحلية 
بالولية،  �لثقاف��ة  قط��اع 
ومديرية �ل�سياحة، و غرفة 

�ل�سناعات �لتقليدية.
�ملتاأم��ل للوح��ات �لفقيد، 
يجد �أنه كان يحر�ص على 
عل��ى م�سمون  �لرتكي��ز 
�للوحة م��ن خالل ر�سائل 
دة �ملو��سيع، تتناول  متعدرّ
�لر�ه��ن  ق�ساي��ا  �ست��ى 
�لرت�ث  تتناول  �لعربي، و 
�لرثي  �لأ�سيل،  �جلز�ئري 
باملعامل و �جلم��ال، وتبدو 
لوحات��ه كاأنه��ا يف حو�ر 
�جلمه��ور،  م��ع  مفت��وح 
تلتقطه رغما عنه، ليثبت 
يف مكان��ه قبال��ة �للوحة 
مبا�رة، ينتظر ما تقوله 
يف و�سو�سة تنبعث منها 
�ملعاين و �لألو�ن، وغالبا 
م��ا تغي��ب فيه��ا �لأنو�ر 
�لكا�سف��ة، مم��ا ي�سف��ي 
عل��ى �لع��ني نوع��ا من 

�لهدوء و�ل�سكينة.
ينتق��ل �لفن��ان �إىل م�سق��ط ر�أ�س��ه مدين��ة 
تب�س��ة �لعريق��ة، م��ن خ��الل لوح��ة "تب�سة 
ع��رب �لع�سور"، يتو�سطه��ا منعرج عري�ص 
تنت�سب على حو�فه �ملعامل �لأثرية و �لثقافية 
�لتي طبعت عمر هذه �ملدينة، �بتد�ء من بو�بة 
ك��ركال �ل�سه��رة، و �لآث��ار �لروماني��ة �إىل 
�مل�ساجد وغرها، بينم��ا ب�سطت على �سقف 
زة بالرموز و�لأ�سكال  �للوح��ة �لزر�بي �ملطررّ

�لهند�سية ذ�ت �لدللت �لثقافية �لرت�ثية.
                                      ع.ن�شيب
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2 - مكان �شحب دفتر ال�شروط:
با�شتطاعة الموؤ�ش�شات المهتمة التي تتوفر فيها ال�شروط المذكورة اأعاله، �شحب دفتر ال�شروط 
مبا�ش��رة اأو ع��ن طريق ممثليها موكلين من طرفها م�شحوبي��ن بوكالة، مقابل تقديم و�شل دفع 
مبلغ ثالثة اآلف دينار جزائري )3000 دج( غير م�شترجع، لدى وكيل الإرادات والنفقات لمديرية 

الخدمات الجامعية اأم البواقي، تمثل م�شاريف التوثيق والطباعة، وذلك بالعنوان التالي:

مديرية �خلدمات �جلامعية �أم �لبو�قي
�لعنو�ن: حي �ل�سهيد زيغود يو�سف �مل�سمى لكمني �أم �لبو�قي

م�سلحة �ل�سفقات �لعمومية

3 - يج��ب عل��ى كل متعهد تقديم الوثائق الإدارية المن�شو�ص عليه��ا قانونا في المادة رقم 11 
من دفتر ال�شروط كما يلي

- ملف التر�شح، العر�ص التقني، العر�ص المالي.
تو�شع الأظرفة الثالثة في ظرف مغلق ومجهول الهوية ل يحمل ال عبارة:

�لعرو�س وتقييم  �لأظرفة  فتح  جلنة  طرف  من  �إل  "ليفتح 
- طلب �لعرو�س �لوطني �ملفتوح مع ��سرت�ط قدر�ت دنيا

رقم: 01 / م خ ج �أم �لبو�قي / 2021
لتموين �لإقامات �جلامعية باملو�د �لغذ�ئية خالل �سنة 2022"

4 - مدة تح�شير العرو�ص:

تح��دد الآجال الممنوحة لتح�شير العرو�ص بواحد وع�شرون )21( يوما ابتداء من تاريخ ال�شدور 
الأول لالإع��الن عن طلب  العرو�ص ف��ي الن�شرة الر�شمية ل�شفق��ات المتعامل العمومي اأو في 
ال�شحافة الوطنية، واإذا �شادف هذا اليوم يوم عطلة اأو يوم راحة قانونية )الجمعة اأو ال�شبت( فاإن 

مدة تح�شير العرو�ص تمدد الى غاية يوم العمل الموالي.
5 - تاريخ ومكان واآخر اأجل لإيداع العرو�ص:

يح��دد تاري��خ ايداع العرو�ص باآخر ي��وم لمدة تح�شير العرو�ص كما ه��و من�شو�ص عليه اأعاله، 
وذلك من ال�شاعة التا�شعة )9 �شا( اإلى غاية ال�شاعة الثانية ع�شر )12 �شا( تحديدا.

يتم ايداع العرو�ص على م�شتوى الخدمات الجامعية اأم البواقي من طرف المتعهد اأو ممثله، ويتم 
ت�شجيلها في �شجل ايداع العرو�ص لدى م�شلحة ال�شفقات العمومية.

6 - فتح العرو�ص:
يت��م فت��ح الأظرفة التقنية والمالية في جل�شة علنية بالعنوان ال�شاب��ق الذكر يوم اإيداعها، اأي اآخر 
ي��وم من مدة تح�شير العرو�ص على ال�شاعة الواحدة )13 �شا( زوال بقاعة الجتماعات بالعنوان 
المذكور اآنفا، بح�شور المتعهدين المهتمين بذلك اأو  ممثليهم، واإذا �شادف هذا اليوم يوم عطلة 

اأو يوم راحة قانونية )الجمعة اأو ال�شبت( فاإنه يمدد الى غاية يوم العمل الموالي.
7 - مدة �شالحية العرو�ص:

يبق��ى المتعهدون ملزمون بعرو�شه��م خالل اأجل ي�شاوي مدة تح�شي��ر العرو�ص، ت�شاف اليها 
ثالثة )03( اأ�شهر وذلك ابتداء من تاريخ ايداعها.

مالحظة: يعتبر هذا الإعالن بمثابة دعوى للمتعهدين الراغبين في الح�شور لفتح الأظرفة.
المدير
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�إعالن منح لقب
ب��ن �سخري��ة حميد  ال�سيد  يعل��ن 
بوالية باتن��ة، عن منح لقبه للبنت 
المكفول��ة ع��ن طري��ق مديري��ة 
الن�ساط االجتماع��ي لوالية باتنة، 

بت�سميتها

�إكر�م"  �سخرية  "بن 
الخا�سة  لوثائقه��ا  تحيين��ا  وذلك 

بالحالة المدنية.
BENSEKHRIA. IKRAM

الغرفة الوطنية للمح�ضرين الق�ضائيني
الغرفة اجلهوية ملح�ضري ال�ضرق

الديوان العمومي للمح�ضر الق�ضائي
الأ�ضتاذ/ �ضايب را�ضو عادل

�ضارع ال�ضيخ العربي التب�ضي الذرعان
الهاتف: 038.68.04.52

حم�سر �إعالن عن بيع عقار�ت حمجوزة باملز�د �لعلني 
يف جريدة يومية

املادة 749، 750 من قانون الإجراءات املدنية والإدارية
- بطلب من ال�سيد)ة( / مديرية ال�سرائب بوالية الطارف ممثلة في �سخ�ص مديرها.

- بن��اءا على م�ستخ��رج من جدول ال�سريب��ة ال�سادر عن ال�سي��د قاب�ص ال�سرائ��ب بالذرعان بتاريخ: 
2013/12/08 تحت رقم: 2013/336.

-بن��اء على االأمر بالحجز التنفيذي عل��ى عقارات المدين ال�سادر عن ال�سي��د رئي�ص محكمة الذرعان 
بتاريخ: 2015/03/09 جدول: 2015/118 فهر�ص: 2015/113.

-بن��اءا على قائمة �سروط البيع المحرر بمعيتنا بتاريخ: 2015/07/15 والمودعة باأمانة �سبط محكمة 
الذرعان بتاريخ: 2015/08/02 تحت رقم: 2015/13.

نحن االأ�ستاذ/ �سايب را�سو عادل مح�سر ق�سائي باإخت�سا�ص مجل�ص ق�ساء الطارف
اقليم محكمة الذرعان الكائن مكتبنا ب�سارع ال�سيخ العربي التب�سي الذرعان الموقع اأ�سفله

نعل��ن ع��ن بيع عقارات محجوزة مملوك��ة لل�سيد: اأوهيبة علي بن �سعبان المقي��م ب�: 07 �سارع العقيد 
عميرو�ص بلدية الذرعان والمتمثلة فيما يلي:

- قطع��ة اأر���ص معدة للبناء تقع في تراب بلدية ال�سط في الم��كان الم�سمى بتح�سي�ص المنطقة رقم: 
04 تقدر م�ساحتها ب�: 380م2 مقتطعة من قطعة اأر�ص اأو�سع منها  تقدر م�ساحتها ب�: 18 هكتار و 64 
اآر و 80 �سنتي��ار من المخطط الم�سحي لبلدي��ة ال�سط والحاملة لرقم 217 من المخطط الخ�سو�سي 
لبلدي��ة ال�س��ط وهي محدودة كمايلي: �سماال:  بالقطعة رق��م: 264 / جنوبا: طريق/ �سرقا: القطعة 218 
/ غرب��ا: 216 والتي األت اإليه بموجب عقد البيع الم�سهر بالمحافظ��ة العقارية بالذرعان 2005/12/20 
حجم: 13 رق��م: 19 وذلك بثمن اأ�سا�سي قدره: 9.450.000.00 دج ت�سعة ماليين واأربعمائة وخم�سون 

األف دينار جزائري.
وذل��ك بجل�سة البيوع العقاري��ة المزمع عقدها بمحكمة الذرعان بتاري��خ: 2021/08/25 على ال�ساعة 
التا�سع��ة �سباحا بقاع��ة الجل�سات  ولكل من ل��ه م�سلحة اأو يرغب في المزاي��دة االإطالع على قائمة 

�سروط البيع المذكورة اأعاله بمكتبنا اأو باأمانة �سبط محكمة الذرعان.
واإثباتا لذلك

حررنا هذا المح�سر واأم�سيناه وعلقنا ن�سخة منه في نف�ص اليوم وال�سهر وال�سنة المذكورين اأعاله 
طبقا للقانون.

 توقيع وختم �ملح�سر �لق�سائي

الغرفة الوطنية للمح�ضرين الق�ضائيني
الغرفة اجلهوية ملح�ضري ال�ضرق

الديوان العمومي للمح�ضر الق�ضائي
الأ�ضتاذ/ �ضايب را�ضو عادل

�ضارع ال�ضيخ العربي التب�ضي الذرعان
الهاتف: 038.68.04.52

حم�سر  �إعالن عن بيع عقار�ت باملز�د �لعلني يف جريدة يومية
املادة 749، 750 من قانون الإجراءات املدنية والإدارية

-بطلب من ال�سيد)ة(/ بوراوي عبد الحليم بن قدور المقيم بنهج االخوة امدور فيال رقم 17 بلدية عنابة
-بن��اءا عل��ى عق��د الرهن العق��اري المح��رر من ط��رف االأ�ست��اذ/ زويد �سال��ح موثق بعناب��ة بتاريخ 
2015/02/24 تح��ت رقم 2015/202 الم�سه��ر بالمحافظة العقارية بالذرعان في 2003/07/13 حجم 

09 رقم 55 الممهور بال�سيغة  التنفيذية بتاريخ 2016/11/23 تحت  رقم 2016/74.
-بن��اءا على االأمر بالحج��ز التنفيذي على عقارات المدين ال�سادر ع��ن ال�سيد رئي�ص محكمة الذرعان 

بتاريخ: 2017/01/0217  رقم جدول: 2017/35، رقم فهر�ص 2017/36.
-بناءا على قائمة �سروط البيع المحرر بمعيتنا بتاريخ: 2016/11/02  والمودعة باأمانة �سبط محكمة 

الذرعان بتاريخ:2017/03/15  تحت رقم: 03.
نحن االأ�ستاذ/  �سايب را�سو عادل مح�سر ق�سائي باخت�سا�ص مجل�ص ق�ساء الطارف

اقليم محكمة الذرعان الكائن مكتبنا ب�سارع ال�سيخ العربي التب�سي الذرعان الموقع اأ�سفله
نعلن عن بيع العقارات المحجوزة التابعة لل�سيد/ بن نا�سر محمد الطيب  المقيم ب�سارع �سرقي مبروك 

بلدية الذرعان كما يلي:
العق��ار الكائ��ن ببلدية الذرعان ب 03 نهج �سرقي مبروك والمتمث��ل في: �سكن فردي ذو طابق اأر�سي 
متكون من غرفتين - �ساحة - مبني على م�ساحة: 93.96م2 من عقار ذو م�ساحة:  206.28 م2 محدود 

بما يلي:
من جهة ال�سرق الناحية االأولى: نهج �سرقي مبروك

من جهة الغرب الناحية الثانية: كوال محمد
من جهة ال�سمال الناحية الثالثة: بوهي م�سطفى

-العقار م�سغول من قبل المحجوز عليه ال�سيد بن نا�سر محمد الطيب.
-وذل��ك بثمن اأ�سا�سي المقدر ب���: 19.677420.00 دج ت�سعة ع�سرة مليون و�ستمائة و�سبعة و�سبعون 

األف واأربعمائة وع�سرون دينار جزائري.
-وذل��ك بجل�سة البيوع العقارية المزم��ع عقدها بمحكمة الذرعان بتاريخ: 2021/08/25  على ال�ساعة 
التا�سع��ة �سباح��ا بقاعة الجل�س��ات ولكل من له م�سلح��ة اأو يرغب في المزاي��دة االإطالع على قائمة 

�سروط البيع المذكورة اأعاله بمكتبنا اأو باأمانة �سبط محكمة الذرعان.
واإثباتا لذلك

حررن��ا هذا المح�س��ر واأم�سيناه وعلقنا ن�سخة منه في نف�ص اليوم وال�سه��ر  وال�سنة المذكورين اأعاله 
طبقا للقانون.

 توقيع وختم �ملح�سر �لق�سائي

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�ضعبية
مكتب الأ�ضتاذ: قادة جمال

حم�ضر ق�ضائي لدى حمكمة مروانة
جمل�س ق�ضاء باتنة

حي عربي باي بوخلرا�س مروانة

حم�سر تكليف بالوفاء عن طريق �لن�سر
)املادة: 412 من ق.ا.م.ا(

نح��ن االأ�ست��اذ: قادة جمال مح�سر ق�سائي لدى محكمة مروانة مجل�ص ق�س��اء باتنة الكائن مكتبنا بالعنوان 
المذكور اأعاله.

بن��اء على طلب: ديوان الترقي��ة والت�سيير العقاري لوالية باتنة، ممثال بمديره العام، الكائن مقره: حي الن�سر 
باتنة 

بن��اءا على الحكم ال�سادر عن المحكمة االإدارية، باتن��ة، الغرفة رقم: 02. بتاريخ 2019/06/10 فهر�ص رقم: 
19/00936، ق�سي��ة رق��م: 19/00281، الممه��ور بال�سيغة التنفيذي��ة القا�سي ب�: )... اإل��زام المرجع �سده 
بتمكين المرجع من مبلغ قدره  �سبعة ماليين و�ستمائة وع�سرون األفا وت�سع و�سبعون دينارا وت�سعة �سنتيما 

)7.628.079.09 دج(...(.
-بن��اء على مح�س��ر تبليغ ال�سند التنفيذي لل�سيد)ة(: رحموني �سامي - مق��اول اأ�سغال عمومية المر�سل عن 

طريق البريد والمحرر بتاريخ 2021/05/18.
-بن��اء على مح�سر التكليف بالوفاء   لل�سيد)ة(: رحموني �سامي - مقاول اأ�سغال عمومية المر�سل عن طريق 

البريد والمحرر بتاريخ 2021/05/18.
-بن��اء على مح�سر تبليغ  التكليف بالوفاء   لل�سيد)ة(: رحموني �سامي - مقاول اأ�سغال عمومية المر�سل عن 

طريق البريد والمحرر بتاريخ 2021/05/18.
-بن��اء عل��ى مح�س��ري تبليغ ال�سن��د التنفي��ذي المبلغين عن طري��ق التعلي��ق بالمحكمة والبلدي��ة بتاريخ 

.2021/05/18
-بناء على مح�سري  التكليف بالوفاء  المبلغين عن طريق التعليق بالمحكمة والبلدية بتاريخ 2021/05/18.
-بن��اء عل��ى االأمر ال�سادر عن رئي�ص محكم��ة اأري�ص  بتاريخ: 2021/07/08 رق��م الترتيب 21/00379 رقم 
الفهر���ص : 21/607  والمت�سم��ن االإذن بن�س��ر م�سم��ون عقد التبلي��غ الر�سمي المذكور اأع��اله في  جريدة 

يومية وطنية.
 كلفن��ا ع��ن طريق الن�س��ر : رحموني �سامي - مقاول اأ�سغ��ال عمومية الكائن مقره: ح��ي اأول نوفمبر عمارة 

356 - اآري�ص،  باأن يدفع الينا ولح�ساب الطالب  مقابل و�سل عن هذا االأداء المبالغ التالية:
-مبلغ: 7.628.079.09 دج  المبلغ.  -مبلغ: 224.561.42 دج يمثل الحق التنا�سبي.

-مبل��غ: 1.620.00 دج ثم��ن مح�سر  التكليف بالوف��اء - مبلغ: 1.320.00دج ثمن مح�س��ر تبليغ التكليف 
بالوفاء

-مبلغ: 1.320.00دج ثمن مح�سر تبليغ �سند تنفيذي - مبلغ: 1.620.00دج ثمن مح�سر تنفيذ اأو امتناع
-المجم��وع باالأرق��ام: 7.858.520.51 دج - بالح��روف: �سبعة ماليي��ن وثمانمائة وثماني��ة وخم�سون األف 

وخم�سمائة وع�سرون دينار  جزائري وواحد وخم�سون �سنتيم.
ونبهن��اه/ ب��اأن له مهلة خم�س��ة ع�سرة )15( يوما للوف��اء ت�سري من تاريخ ن�سر هذا المح�س��ر واإال نفذ عليه 

جبرا بكافة الطرق القانونية.
�ملح�سر �لق�سائي

الغرفة الوطنية للمح�ضرين الق�ضائيني
الغـرفـة اجلهـويــة ملح�ضري ال�ضرق

الديـوان العمومي للمح�ضر الق�ضائي
الأ�ضتـاذ/�ضــايب را�ضــو عـادل 

�ضارع ال�ضيخ العربي التب�ضي الذرعان
الهاتف 038.38.98.67 

حم�سر تعليق  �عالن عن بيع عقار�ت باملز�د �لعلني يف جريدة يومية
املادة 749، 750  من قانون الجراءات املدنية والإدارية

-بطلب من بنك التنمية المحلية وكالة 235 بو�سقوف ممثل في �سخ�ص مديرها
- بن��اءا عل��ى عقد ره��ن عقاري المحرر من ط��رف الموثق اال�ست��اذ/ فالتة الجموع��ي بتاريخ:2014/10/28 تح��ت رقم فهر�ص 

:2014/293 والممهور بال�سيغة التنفيذية بتاريخ 2014/11/10.
-بناءا على االأمر بالحجز العقاري ال�سادر عن ال�سيد رئي�ص محكمة القالة بتاريخ:  2019/07/16تحت رقم 2019/00332

-بن��اءا عل��ى قائم��ة �سروط البي��ع المح��رر بمعيتن��ا بتاري��خ: 2020/05/04 المودع��ة باأمانة �سب��ط محكمة القال��ة بتاريخ: 
2020/06/14 تحت رقم : 2020/05

-بناء على االأمر ال�سادر عن ال�سيد رئي�ص محكمة القالة بتاريخ: 2020/06/04
نحن االأ�ستاذ/ �سايب را�سو عادل مح�سر ق�سائي باخت�سا�ص مجل�ص ق�ساء الطارف

اقليم محكمة الذرعان الكائن مكتبنا ب�سارع ال�سيخ العربي التب�سي الذرعان الموقع اأ�سفله
نعل��ن عن  بيع عق��ارات محجوزة تابع��ة لل�سركة ذات الم�سوؤولي��ة المحدودة الم�سم��اة فارما اك�سا�ص للتوزي��ع الكائن مقرها 
االجتماع��ي بتح�سي���ص بو�ساه��د حمودة رق��م 47 قلعة بو�سبع قالم��ة والتي  �ستباع بجل�س��ة البيوع العقاري��ة المزمع عقدها 

بمحكمة القالة بتاريخ: 2021/08/19   على ال�ساعة العا�سرة �سباحا بقاعة الجل�سات كمايلي:
قطعة اأر�ص معدة للبناء واقعة في تراب بلدية القالة والية الطارف بالمكان الم�سمى تح�سي�ص بوليف 02 تبلغ م�ساحتها ثالث 

مئة وخم�سة و�سبعين مترا مربعا 375م2
-قطع��ة االأر���ص تحمل رقم 41 ماأخوذة م��ن قطعة اأكبر منها م�ساحتها تق��در ب� 05 هكت��ار و 64 اآر و 80 �سنتياآر م�سيد فوقها 
�سك��ن م��ن طابق ما تحت االأر���ص + طابق اأر�سي وطابق اأول و�سط��ح: ح�سب المخطط المعد من قبل زن��ادي �سفيان مهند�ص 
معم��اري الكائ��ن مقرة بعنابة نه��ج بن بولعيد المينادي��ا الجديدة ب ل رقم 07 عناب��ة الم�سجل بالجدول الوطن��ي للمهند�سين 
تح��ت رق��م 00841/23/96 والم�س��ادق عليه من قبل بلدي��ة القالة فالطابق ما تح��ت االأر�ص يتكون من : بي��ت غ�سيل، قاعة 
األع��اب حم��ام، مرحا�ص، غرف المهمالت بيان��دري ومكتب الطابق االأر�سي : يتكون من ثالث غ��رف، قاعة اقامة، مطبخ حمام، 

مرحا�ص، رواق و�سرفة.
الطابق االأول: يتكون من اأربعة غرف، قاعة اقامة، مطبخ، حمام ومرحا�ص و�سرفتين

�سطح ي�ستعمل يتكون من قاعة تجفيف، غرفة المهمالت وبياندري
-ال��كل منجز بن�سبة 92 بالمائ��ة كما هو ثابت من �سهادة تقدم االأ�سغال المعدة من قبل زن��ادي �سفيان مهند�ص معماري الكاين 
مق��ره بعنابة نه��ج بن بولعيد الميناديا الجديدة ب ل رقم 07 عنابة والية عنابة الم�سجل بالجدول الوطني للمهند�سين تحت رقم 
00841/23/96 بتاري��خ: 2014/05/04  م�ساح��ة االأر�ص المبني��ة تقدر بمائة وثمانية و�ستين مت��را مربعا )168م2( ومحدودة 
بمايلي: من ال�سمال: قطعة اأر�ص رقم 23/ من الجنوب: طريق / من ال�سرق: قطعة رقم 42/ من الغرب: طريق وذلك بثمن اأ�سا�سي 

المقدر ب�: 23.151.600.00 دج ثالثة وع�سرون مليون ومئة وواحد وخم�سون  األف و�ستمائة  دينار جزائري.
- ول��كل م��ن ل��ه م�سلحة اأو يرغب ف��ي المزايدة االطالع على قائم��ة �سروط البيع المذك��ورة اأعاله بمكتبن��ا اأو باأمانة �سبط 

محكمة القالة.
واإثباتا لذلك

- حررن��ا هذا المح�س��ر واأم�سيناه وعلقنا ن�سخة منه بل��وح االعالنات في  نف�ص اليوم وال�سهر وال�سن��ة المذكورين اأعاله طبقا 
القانون.

توقيع وختم �ملح�سر �لق�سائي

مكتب الأ�ضتاذ: برقادي حمفوظ 
حم�ضر ق�ضائي لدى حمكمة وجمل�س ق�ضاء باتنة

ممرات بن بولعيد عمارة C  رقم 211 - باتنة
الهاتف/ الثابت: 033.80.32.98  - النقال: 06.55.39.13.03

�إعالن لبيع عقار حمجوز باملز�د �لعلني )�ملز�يدة مفتوحة(
)طبقا لن�س املادة  5/754  من  ق اإ م اإ(

بناء على طلب ال�سيد: قادري عبد العالي، ال�ساكن: نهج االإخوة قليل رقم 20 - باتنة �سد ال�سيد: بن 
عبا�ص �سم�ص الدين ال�ساكن ب�: حي 1200 م�سكن رقم 456 عمارةb رقم 55 بباتنة

 بناء على ال�سند التنفيذي المتمثل في الحكم ال�سادر عن محكمة باتنة، الق�سم التجاري بتاريخ: 
2015/03/15، تحت رقم الجدول 14/06694، فهر�ص رقم: 15/01596 والممهور بال�سيغة التنفيذية 

الموؤرخة في: 2015/05/04.
بناء على اأمر بالحجز على عقار ال�سادر عن القا�سي المكلف بالحجوز بتاريخ 2015/08/31 تحت رقم 

15/775، بناء على اأمر بتحديد جل�سة البيع ال�سادر عن القا�سي المكلف بالبيوع العقارية بمحكمة 
باتنة بتاريخ: 2016/04/24 تحت رقم 16/384 بناء على اأمر بتحديد جل�سة البيع ال�سادر عن القا�سي 

المكلف بالبيوع العقارية بمحكمة باتنة بتاريخ 2016/04/24 تحت رقم 16/384.
يعلن  االأ�ستاذ برقادي محفوظ مح�سر ق�سائي لدى محكمة ومجل�ص ق�ساء باتنة اأنه �سيتم البيع بالمزاد 
العلن��ي بقاعة البيوع بمحكمة باتنة ي��وم الثالثاء الموافق ل�: 2021/09/28 عل��ى ال�ساعة الحادية ع�سر 
�سباحا )11.00 ( بقاعة البيوع العقارية بمحكمة باتنة للعقار المتمثل في: م�ساحة م�ساعة محددة ومقدرة 
بهكتارين اثنين )02 ه�( توؤخذ من الحقوق والمنابات / العقارية المقدرة بمليون احدى ع�سر مليار ومائة 
و�سبع��ة و�سبعي��ن مليون و�سبعمائة و�سبع��ة اآالف وثالثمائة وع�سرين جزءا م��ن مائتين و�سبعة ماليين 
وثمانمائ��ة وت�سع��ة و�ستين ملي��ون ومائتين و�ستة و�سبعي��ن األف ومائة و�ستين ج��زء )1177707320/ 
207869276160( اأي م��ا يعادل م�ساحة هكتارين اثني��ن واأربعة وثالثين اآر و�ستة و�ستين �سنتيار )02 
ه� 34 اآر 66 �ص( على ال�سيوع في قطعة تراب كانت في ال�سابق معدة للبناء، كائنة ببلدية ودائرة ووالية 
باتن��ة بالمكان الم�سمى ح��ي ك�سيدة )بلح�سا�ص �سابقا( محاذية للطرق الم��وؤدي من باتنة اإلى قرية حملة 
م�ساحته��ا بالتقريب ثالث��ة واأربعين هكتار وثالثة و�ستين اآر وثمانية وثماني��ن �سنتيار )43 ه� 63 اآر 88 
���ص( ت�سكل الح�س�ص رقم 218، 221 من مخط��ط التجزئة القديم الريفي لباتنة وهذه القطعة هي اأي�سا 
مبين��ة تحت رقم 01 من الخريطة البيانية للق�سمة المعدة من طرف محكمة باتنة بتاريخ 21 مار�ص �سنة 
1941 والم�سه��ر بالمحافظة العقارية بباتنة بتاريخ 29 اأكتوبر �سنة 1942 مجلد 540 عدد 50، ويحدها 
م��ن الجهة ال�سمالية الغربية الطريق الموؤدي من باتنة الى طريق حملة ومن الجهة الجنوبية الغربية ملك 
جماعة بن فلي�ص ومن الجهة الجنوبية ال�سرقية وادي بلح�سا�ص ومن الجهة ال�سمالية ال�سرقية حي ك�سيدة 

وير�سو المزاد على من تقدم باأعلى عر�ص وفقا لن�ص المادة 754 فقرة 5 من ق.اإ.م.اإ.
�سروط البيع: ا�سافة الى ال�سروط المذكورة في دفتر ال�سروط فاإن الرا�سي عليه المزاد يدفع حال انعقاد 
الجل�سة خم�ص الثمن والم�ساريف والر�سوم الم�ستحقة ويدفع المبلغ المتبقي في اأجل اأق�ساه ثمانية اأيام 

)08( باأمانة �سبط محكمة باتنة.
لمزي��د م��ن المعلومات ولالإط��الع على دفتر ال�سروط يرج��ى االت�سال بكتابة �سب��ط محكمة باتنة اأو 

بمكتب المح�سر الق�سائي اأعاله.
 �ملح�سر �لق�سائي

الغرفـة الـوطنية للمح�ضرين الق�ضائيني
الغـرفـة اجلهـويـة ملح�ضري ال�ضرق

الديـوان العمومي للمح�ضر الق�ضائي
الأ�ضتــاذ/ �ضــايب را�ضـو عـادل 

�ضارع ال�ضيخ العربي التب�ضي الذرعان 

حم�سر  �عالن عن بيع عقار�ت باملز�د �لعلني يف جريدة يومية
املادة 748 من قانون الجراءات املدنية والإدارية

-بطلب العار�ص تي�سعبت �سليمان المقيم بنهج لعمارة عبد القادر بلدية عنابة.
- بع��د االطالع على الحك��م ال�سادر عن محكمة الذرعان الق�سم المدني بتاري��خ 2019/07/07 جدول 2019/856 

فهر�ص 2019/1800 الممهور بال�سيغة التنفيذية بتاريخ 2020/03/09.
-بن��اء عل��ى االم��ر بالحج��ز التنفي��ذي عل��ى عق��ارات المدي��ن ال�س��ادر ع��ن ال�سيد/رئي���ص محكم��ة الذرع��ان  

بتاريخ:2020/08/23  تحت رقم فهر�ص :2020/745. 
-بن��اءا على قائمة �س��روط البيع المحرر بمعيتنا بتاريخ 2021/03/11 المودعة اأمانة �سبط محكمة الذرعان بتاريخ 

2021/04/01 تحت رقم 2021/04.
ن�ح�ن االأ�س�ت�اذ/ �س�اي��ب را�سو عادل مح�سر ق�سائي باإخت�سا�ص مجل�ص ق�ساء الطارف 

اقليم محكمة الذرعان الكائن مكتبنا ب�سارع ال�سيخ العربي التب�سي بلدية  الذرعان الموقع اأ�سفله
نعلن عن ببيع العقارات العقارات المحجوزة التابعة لل�سيد/ زنيزن احمد والتي �ستباع جل�سة البيوع العقارية المزمع 
عقده��ا بمحكمة الذرعان بتاريخ 2021/08/25 على ال�ساعة التا�سعة �سباحا بقاعة الجل�سات كما يلي: زنيزن احمد 
والت��ي �ستباع جل�س��ة البيوع العقارية المزمع عقدها بمحكمة الذرعان بتاري��خ 2021/07/14 على ال�ساعة التا�سعة 
�سباح��ا بقاعة الجل�سات كما يلي: العقار عبارة ع��ن: حق امتياز واقع على عقار غير  مبني كائن بمنطقة الن�ساطات 
التجارية )ZAC( زريزر بلدية زريزر بم�ساحة اجمالية تقدر ب� 2133 م2 معرفة بالقطعتين رقم 39 و 40 من مخطط 
التجزئة من اأجل انجاز مذبح دواجن وانتاج االعالف كاالآتي: القطعة االأولى: �سماال: القطعة رقم 38 /جنوبا: القطعة 
رق��م 40 /�سرقا: طريق /غربا: ار���ص فائ�سة + �سعبة. القطعة الثانية: �سماال: القطعة رقم 39 /جنوبا: القطعة رقم 41 
�سرقا: طريق /غربا: اأر�ص فائ�سة +�سعبة. ما تجدر اال�سارة اليه اأن الوعاء العقاري المذكور اأعاله م�سيد فوقه ما يلي: 
ور�ستين في طور اال�سغال وهم عبارة عن م�سطحتين + اعمدة من اال�سمنت الم�سلح، و�سقف مكون من اإطار معدني 
غير مغطى م�ساحتهما تقدر ب�: 525 م2 واال�سغال متقدمة بن�سبة 60 بالمئة، عمارة  ذات طابق اأر�سي + طابق اأول + 
طابق ثاني هذه العمارة هي في طور االنجاز واال�سغال متقدمة بحوالي 65 بالمئة م�ساحتها باالر�ص: 140 م2 ور�سة 
ثاني��ة م�ساحتها تقدر ب�: 204 م2 ومتقدمة بها اال�سغال بحوالي: 20 بالمئة.. م�سطحتين م�ساحتهما تقدر ب�: 145 م2 
و 192 م2 وتق��دم اال�سغ��ال ب��: 10 بالمئة، خزان للمياه مبني باال�سمنت الم�سلح ن�سف مدفون في االر�ص بقيا�سات 
م�ساحة في االر�ص: = 12.50 م2 وارتفاع = 2.50 م مما حجمه 33.75 م3 متر مكعب مثلما هو مبين بالخبرة المنجزة 
م��ن قبل الخبير العقاري اال�ستاذ/ محقن مرو�ص الذي اآل للمدي��ن بموجب عقد م�سهر بالمحافظة العقارية بالذرعان 
بتاري��خ 2014/06/30 حج��م: 229 رقم 15 والمرهون لفائدة بنك الفالحة والتنمية الريفية بدر BADR  وكالة 802 
�ساح��ة الث��ورة عنابة بموجب عقد م�سهر بالمحافظة العقارية بالذرعان ف��ي 2017/11/15 حجم 49 رقم 48 والعقد 
الم�سه��ر بتاري��خ 2018/03/11 حجم 42 رقم 32. وذلك بثمن ا�سا�سي قدره: ب�: 46.748.955.82 دج �ستة واأربعون 

مليون و�سبعمائة وثمانية واأربعون األف وت�سعمائة وخم�سة وخم�سون دينارا جزائريا واثنان وثمانون �سنتيما.
- ول��كل من ل��ه م�سلحة اأو يرغب في المزايدة االإطالع على قائمة �سروط البي��ع المذكورة اأعاله بمكتبنا او باأمانة 

�سبط محكمة الذرعان.
واإثباتا لذلك

حررنا هذا المح�سر واأم�سيناه وعلقنا ن�سخة منه في نف�ص اليوم وال�سهر وال�سنة المذكورين  اأعاله طبقا للقانون.
 توقيع وختم �ملح�سر �لق�سائي

الغرفـة الـوطنية للمح�ضرين الق�ضائيني
الغـرفـة اجلهـويـة ملح�ضري ال�ضرق

الديـوان العمومي للمح�ضر الق�ضائي
الأ�ضتــاذ/ �ضــايب را�ضـو عـادل 

�ضارع ال�ضيخ العربي التب�ضي الذرعان 

حم�سر  �عالن عن بيع عقار�ت باملز�د �لعلني يف جريدة يومية
املادة 749، 750 من قانون الجراءات املدنية والإدارية

-بطلب م�ن بنك التنمية المحلية وكالة الطارف :231 الطارف
-بن��اء على عقد الرهن اال�ستثماري التكميلي االتفاقي الر�سمي من الدرجة االولى المحرر بمعية اال�ستاذ/عا�سوري رابح بالقالة 

بتاريخ:2008/03/16 تحت رقم:2008/734 والممهور بال�سيغة التنفيذية بتاريخ:2012/10/18.
-بن��اء عل��ى االمر بالحجز التنفيذي على عق��ارات المدين ال�سادر عن ال�سيد/رئي�ص محكمة القال��ة بتاريخ:2013/12/01 تحت 

رقم:2013/698 
-بناءا على قائمة �سروط البيع المحرر بمعية اال�ستاذ/طراد لع�سب  مح�سر ق�سائي بالطارف بتاريخ:2015/11/30.

ن�ح�ن االأ�س�ت�اذ/ �س�اي��ب را�سو عادل مح�سر ق�سائي باإخت�سا�ص مجل�ص ق�ساء الطارف 
اقليم محكمة الذرعان الكائن مكتبنا ب�سارع ال�سيخ العربي التب�سي بلدية  الذرعان الموقع اأ�سفله

نعلن عن بيع العقارات المملوكة لل�سيدة/دفون فاطمة بنت �سالح المقيمة بحي بوليف 01 بلدية القالة والية الطارف بحرية 
العرو�ص والمتمثلة فيما يلي :

-عق��ار كائ��ن بتح�سي�ص بوليف رقم:01 بلدي��ة القالة والية الطارف وه��و عبارة عن منزل �سكني فردي عل��ى �سكل فيال وما 
�سي�ساف اليه الحقا من مباني وتو�سعات كائنة ببلدية ودائرة القالة والية الطارف م�سيد على طابق ار�سي وطابقين علويين .

- الطابق ال�سفلي :ي�ستمل على غرفتين وغرفة ا�ستقبال ومطبخ ومرحا�ص ومن�سحة وقف�ص ال�ساللم 
-الطاب��ق العل��وي االول:يتكون م��ن غرفتين وغرفة ا�ستقبال ومطب��خ وغرفة اكل ومخزن ومن�سح��ة ورواق و�سرفتين ، �سطح 

و�ساللم.
-الطاب��ق العل��وي الثاني :يتكون من خم�سة غرف، مخزن و من�سحة ومرحا���ص ورواق و�سرفتين ، و�سطح و�ساللم ولقد انتهت 
اال�سغال ح�سب ما هو ثابت من �سهادة المطابقة المعلم عنها تحت رقم:2001/19 الم�سلمة لها من طرف رئي�ص المجل�ص ال�سعبي 
البل��دي لبلدية القالة بتاريخ:2001/12/08 تقدر مجموع الم�ساحة المبنية ب���:196.73 متر مربع مجموع بما فيها البناء الم�سيد 

عليها بم�ساحة اجمالية تقدر ب�:603.50متر مربع.
-حي��ث ان القطعة االر�سية الم�سيد عليها ذلك المن��زل ال�سكني تحت رقم:48 من المخطط الخا�ص بتح�سي�ص بوليف رقم:01 

الماخوذ من الح�س�ص الريفية 141.140.138.131 و142 بين143و138 من المخطط التجزئي لبلدية القالة والية الطارف.
-المحدودة كما يلي:

-م��ن ال�سمال:ار���ص فائ�ص.م��ن ال�سرق:اأر�ص فائ�ص والقطع��ة االر�سية رقم:01 م��ن الغرب:القطعة االر�سي��ة رقم:49 . من 
الجن��وب: طريق. كما ي�ستمل ه��ذا العقار باال�سافة الى القاعدة االر�سية المعينة اع��اله كل المباني واالنجازات  والتح�سينات 
واال�سافات والعقارات بالتح�سي�ص الحالية والم�ستقبلية دون اي ا�ستثمار او تحفظ وذلك طبقا للمادة:887 من القانون ال�سادر 

باالمر:58/75 الموؤرخ:1975/09/26.
-وذل��ك للثم��ن اال�سا�سي ق��دره : 73.514.329.31 )ثالثة و�سبعون ملي��ون وخم�سمائة واربعة ع�سرة األ��ف وثالثمائة وت�سعة 

وع�سرون دينارا جزائريا وواحد وثالثون �سنتيما(.
-وذل��ك بجل�سة البي��وع العقارية المزم��ع عقدها بمحكمة القال��ة بتاريخ:2021/08/19 عل��ى  ال�ساعة العا�س��رة �سباحا بقاعة 
الجل�س��ات ول��كل من ل��ه م�سلحة اأو يرغب في المزاي��دة االإطالع على قائمة �س��روط البيع المذكورة اأع��اله بمكتبنا او باأمانة 

�سبط محكمة القالة.
واإثباتا لذلك

حررن��ا ه��ذا المح�س��ر واأم�سيناه وعلقنا ن�سخ��ة منه  بالعقار مح��ل البيع في  نف�ص الي��وم وال�سهر  وال�سن��ة المذكورين اأعاله 
طبقا للقانون.

 توقيع وختم �ملح�سر �لق�سائي

مكتب الأ�ضتاذ: برقادي حمفوظ
حم�ضر ق�ضائي لدى حمكمة وجمل�س ق�ضاء باتنة

ممرات بن بولعيد عمارة C رقم 211 ـ باتنة ـ 
الهاتف/ الثابت: 033.80.32.98 ـ النقال: 0655.39.13.03

�إعالن لبيع عقار حمجوز باملز�د �لعلني
املواد 749 - 750  - 788 من ق اإ م اإ

بناء على طلب: 1 - ميلود اأحمد، 2 - ميلود �سم�ص الدين، ال�ساكنان ب�: 90 نهج فروج بوزيد الزمالة باتنة 
�سد: زناتي باي لخ�سر، العنوان: حي المجاهدين باتنة.

بموجب ال�سند التنفيذي للحكم المدني ال�سادر عن محكمة باتنة، ق�سم المدني، بتاريخ: 2018/12/23 
رقم الجدول 18/05869 و رقم الفهر�ص: 18/07554 و الممهور بال�سيغة التنفيذية القا�سي ب�: )تثبيت 
اأم��ر الحجز التحفظي ال�سادر عن محكمة الحال 2018/09/13 تح��ت رقم 18/857 الواقع على عقار 
الم�سم��ى زناتي باي لخ�س��ر المتمثل في �سكن الكائن بباتنة حي 800 م�سك��ن عمارة رقم 02 طابق 
الراب��ع اي�سر الم�ستملة على قاعة ا�ستقب��ال، 02 غرف، مطبخ، حمام، مرحا�ص، رواق، �سرفتين 02،  02 
مق�س��ورة بم�ساحة قدرها 85.64م2 االأجزاء الم�سترك��ة 1000.54/ 109 الح�سة رقم 09 الموؤرخ في 

2011/06/08 مجلد 1660 رقم 02((.
بن��اء على مح�س��ر اإيداع قائمة �س��روط البيع بتاري��خ 2019/12/18 ، 57/ 19 + قائم��ة �سروط البيع 
ال��ذي ح��دد العق��ار ال��ذي �سيتم بيع��ه بالم��زاد العلني و ح��دد الثم��ن االأ�سا�س��ي االفتتاح��ي للبيع ب� 
5.900.000.00دج )خم�س��ة ماليي��ن و ت�سعمائة األ��ف دينار جزائري( و هذا العق��ار يتمثل في: �سكن 
الكائن بباتنة حي 800 م�سكن عمارة رقم 02 طابق الرابع اأي�سر الم�ستملة على قاعة ا�ستقبال 02 غرف 
مطب��خ، حمام، مرحا�ص، رواق �سرفتين 02،  02 مق�سورة بم�ساحة قدرها 85.64م2 االأجزاء الم�ستركة 

1000.54/ 109 الح�سة رقم 09 الموؤرخ في 2011/06/08 مجلد 1660 رقم 02((.
بناء على اأمر بتحديد جل�سة البيع بالمزاد العلني ال�سادر عن رئي�ص محكمة باتنة بتاريخ 2020/10/21 

تحت رقم 1414/ر م/20 المحدد لجل�سة البيع ليوم 2020/11/24.
يعل��ن  االأ�ست��اذ/ برقادي محفوظ مح�س��ر ق�سائي لدى محكمة ومجل�ص ق�ساء باتن��ة  اأنه �سيتم البيع 
بالم��زاد العلن��ي  بمحكمة باتنة بقاعة الجل�سات ي��وم الثالثاء الموافق ل��� 2021/10/05 على ال�ساعة 

العا�سرة �سباحا )10.00( �سباحا للعقار ال�سالف الذكر. 
 �س��روط البيع: اإ�ساف��ة الى ال�سروط المذكورة في دفتر ال�سروط ف��اإن الرا�سي عليه المزاد  يدفع حال 
انعق��اد الجل�سة خم�ص الثمن والم�ساريف والر�س��وم الم�ستحقة ويدفع المبلغ المتبقي  في اأجل اأق�ساه 

ثمانية اأيام )08( باأمانة �سبط محكمة باتنة. 
لمزي��د م��ن المعلومات ولالطالع على دفتر ال�سروط، يرجى االت�س��ال بكتابة �سبط محكمة باتنة اأو 

بمكتب المح�سر الق�سائي اأعاله.
�ملح�سر �لق�سائي
�لأ�ستاذ برقادي حمفوظ

الغرفة الوطنية للمح�ضرين الق�ضائيني
الغـرفـة اجلهـويــة ملح�ضري ال�ضرق

الديـوان العمومي للمح�ضر الق�ضائي
الأ�ضتـاذ/�ضــايب را�ضــو عـادل 

�ضارع ال�ضيخ العربي التب�ضي الذرعان
الهاتف 038.38.98.67 

حم�سر تعليق  �عالن عن بيع عقار�ت باملز�د �لعلني يف جريدة يومية
املادة 748   من قانون الجراءات املدنية والإدارية

-بطلب العار�ص تي�سعبت �سليمان المقيم بنهج لعمارة عبد القادر بلدية عنابة.
- بن��اءا عل��ى عقد  اعتراف بدين المح��رر من طرف االأ�ستاذ/ دعما�ص ابراهي��م موثق بعنابة بتاريخ 

2013/02/07 تحت رقم 2013/106 الممهور بال�سيغة التنفيذية بتاريخ 2015/02/11.
- بن��اءا على االأم��ر بالحجز التنفيذي عل��ى عقارات المدي��ن ال�سادر عن ال�سي��د رئي�ص محكمة 

الذرعان بتاريخ 2020/08/25 رقم فهر�ص 2020/765.
-بن��اءا على قائم��ة �سروط البيع المحررة بمعيتن��ا بتاريخ 2021/03/03 المودع��ة  باأمانة �سبط 

محكمة الذرعان  بتاريخ: 2021/03/29 تحت رقم 2021/02.
نحن االأ�ستاذ/ �سايب را�سو عادل مح�سر ق�سائي باخت�سا�ص مجل�ص ق�ساء الطارف

اقليم محكمة الذرعان الكائن مكتبنا ب�سارع ال�سيخ العربي التب�سي الذرعان الموقع اأ�سفله
نعل��ن عن  ببيع العقارات المحجوزة والتي �ستباع جل�سة البيوع العقارية المزمع عقدها بمحكمة 

الذرعان بتاريخ 2021/08/25  على ال�ساعة التا�سعة �سباحا بقاعة الجل�سات كما يلي:
-العق��ار عبارة عن: ح��ق امتياز على العقار الكائ��ن ببلدية ال�سط والية الط��ارف والمتمثل في : 
6/1 "ح�س��ة من �سمن ح�س�ص مت�ساوي��ة في ال�سيوع "قطعة اأر�ص فالحية م�ساحتها 29 هكتار 
و 00 اآر و 00 �س��ر ح�س��ب م�ستخرج مخطط م�سح االأرا�سي المرفق بهذا العقد والتي تقع ببلدية 
ال�س��ط والية الطارف مجموعة ملكية رقم: من الق�سم رقم 09 بم�ساحة 18 هكتار 20 اآر 00 �سر، 
مجموعة ملكية رقم 21 من الق�سم رقم 09 بم�ساحة 10 هكتار 80 اآر 00 �سر من مخطط الم�سح 
الريف��ي لبلدي��ة ال�سط رقم 5951 الموؤرخ  ف��ي 2010/11/02. الذي اآل للمدي��ن فرج الله �سالح 
بموج��ب عقد امتياز الم�سه��ر بالمحافظة العقارية بالذرع��ان 2013/02/12 مجلد: 168 رقم 53، 
وذل��ك بثمن اأ�سا�سي ق��دره: 4.999.365.90 دج اأربعة ماليين وت�سعمائ��ة وت�سعة وت�سعون األف 

وثالثة مئة وخم�سة و�ستون دينار جزائري وت�سعون �سنتيم((
 - ول��كل م��ن له م�سلحة اأو يرغب في المزايدة االطالع على قائمة �سروط البيع المذكورة اأعاله 

بمكتبنا اأو باأمانة �سبط محكمة الذرعان.
لكي ال)ت( يجهل ذلك

- واإثباتا لذلك حررنا هذا المح�سر واأم�سيناه في نف�ص اليوم وال�سهر  وال�سنة المذكورين اأعاله.
توقيع وختم �ملح�سر �لق�سائي
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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

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�ضعبية
ولية تب�ضة      دائرة ال�ضريعة     بلدية ال�ضريعة

مكتب اجلمعيات
رقم 05 / و ت / د�س/ ب �س 2021

و�سل �إ�سعار بتجديد مكتب جمعية بلدية
بمقت�سى القانون رقم 06/12 الموؤرخ في  12 جانفي 2012 والمتعلق بالجمعيات،

بمقت�س��ى و�سل ت�سجي��ل الت�سريح بتاأ�سي�ص الجمعي��ة البلدية الم�سم��اة جمعية االأمل حي 
هن�سير عجلة - ال�سريعة-

رقم 2016/06 الموؤرخ في 2016/03/16.
- بن��اءا عل��ى مح�سر الجمعية العام��ة االنتخابي��ة التجديدية الموؤرخ ف��ي 22 مار�ص 2021 

المت�سمن تجديد اأع�ساء مكتب جمعية االأمل حي هن�سير عجلة - ال�سريعة-
 تم هذا اليوم: 2021/07/25

تجدي��د مكتب ه��ذه الجمعية والتي اأ�سب��ح يتراأ�سها ال�سي��د: عبيدات عبي��د المولود بتاريخ 
1940/06/01 بالمزرعة العنوان: ال�سريعه

رئي�س �ملجل�س �ل�سعبي �لبلدي

ذكرى وترحم
و  ف��ان  عليه��ا  م��ن  كل 
ذو  رب��ك  وج��ه  يبق��ى 

الجالل واإلكرام
الي��وم تك��ون قد م��رت �سنة 
كامل��ة عل��ى رحي��ل موط��ن 
االأم  دني��اي،  وزين��ة  حيات��ي، 

الغالية 

كردون ليلى حرم 
بورونا�س 

مفارقة الحي��اة الدنيا عن عمر 
يناه��ز 71 �سن��ة تاركة وراءها 

فراغ��ًا رهيبا ال يملوؤه �سوى االيمان بق�ساء الل��ه و قدره، وبهذه المنا�سبة 
االأليمة تدع��وا عائلتي بورونا�ص و كردون �سغيره��ا وكبيرها وباالأخ�ص 
اأبنائه��ا و اخواتها من كل من عرف الفقيدة في خ�سالها الحميدة، ان يدعو 
له��ا بالرحمة والمغفرة وان يجعل الله عز وج��ل قبرها رو�سة من ريا�ص 
الجن��ة، وان يح�سره��ا في زمرة ال�سديقي��ن والنبيي��ن و ال�سالحين، وان 
ي�سكنها برحمت��ه الفرَدو�ص االعلى. اللهم اني ا�سهد انها كانت نعم االأم و 
والزوجة و االخ��ت و الجارة اللهم ادخلها اإلى جناتك بدون ح�ساب وبدون 
�ساب��ق عذاب ياااا رب واأدخلها في رحمتك التي و�سعت كل �سيء، اأمي و 

اأبي ومن �سار الى جوارك يااا ارحم الراحمين
 إنا هلل وانا اليه راجعون .
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أخصائية نفسانية تنصح

هكذا يمكن إقناع األطفال بااللتزام بالحجر لحمايتهم 
�أعاد فر�س قر�ر �لحجر �ل�سحي �لمطبق في �لبالد منذ �أيام، م�ساهد  �لقلق  و �لتوتر و �لخوف من عدوى كوفيد 19، و �سرورة تغيير نمط �لحياة للتكيف مع �لإجر�ء�ت �لوقائية �ل�سارية 

�لمفعول، لكن يبقى �لأطفال، �ل�سريحة �لأكثر تمرد�،  حيث يو�جه عديد �لأولياء �سعوبات في �إقناع �لبر�عم بق�ساء عطلة �سيفية بين �أربعة جدر�ن، بعيد� عن �أجو�ء �ل�سو�طئ و 
�لنزهات، ب�سبب �لأزمة �ل�سحية �لر�هنة .

اأك��د العدي��د م��ن الأولي��اء للن�رص، 
اأنهم وج��دوا �صعوبة كبرية يف اإقناع 
اأبنائهم بالبقاء جمددا يف البيت طوال 
اليوم، و عدم اخل��روج للعب و تعليق 

برنامج عطلتهم، 
و قالت ال�صيدة �صارة للن�رص، اأنها يف 
خالف دائم مع اأطفالها الأربعة، فهم ل 
ي�صتوعب��ون اأ�صباب حرمانهم من اإمتام 
برنامج ال�صطي��اف الذي خططت له 
الأ�رصة منذ الع��ام املا�صي ، و اأجربوا 
على العودة اإىل البيت و ترك ال�صاطئ 

الذي ق�صوا به اأياما ممتعة.
الأم اأك��دت اأنها ت�صعى ب�صتى الطرق 
اإىل  اخل��روج  بخط��ورة  لإقناعه��م 
ال�ص��ارع و خمالطة الأطفال، م�صيفة 
اأن مت��رد اأبنائها بلغ ح��د هروب اأحدهم 
من البيت، ف��ور فتح الباب، للجلو�س 

يف ال�صارع.

 خرجات بعيدا 
عن التجمعات..

و قال��ت اأم اأخرى اأنه��ا ا�صطرت اإىل 
تغي��ري طريقة تعاملها م��ع اأطفالها 

الذي��ن رف�ص��وا، ح�صبه��ا، فكرة 
التن��ازل  و  البي��ت  يف  البق��اء 
ع��ن ال�صطي��اف، فلجاأت اإىل 
اله��واء  اإىل  خرج��ات  تنظي��م 
دراجاته��م  اأخ��ذ  و  الطل��ق، 
معه��م، بعيدا ع��ن اأي جتمعات 

ق�صد الرتفيه عنه��م، موؤكدة اأن 
فك��رة ع��ودة احلج��ر، اأدخلتهم يف 

حالة م��ن القلق الدائ��م الذي انعك�س 

عل��ى �صلوكياته��م يف البيت، فارتفع 
اليومي��ة،  �رصاخه��م و م�صاجراته��م 
فا�صطرت اإىل و�صع برنامج منا�صب 

للتخفيف عنهم. 
قال��ت الأخ�صائي��ة النف�صاني��ة دلل 
حم��ادة اأن البالغ��ن تاأقلموا مع قرار 
احلج��ر ال�صحي و اأ�صح��ى منط حياة 
�صه��ل التطبي��ق بالن�صب��ة اإليه��م، و 
عل��ى الآباء و الأمه��ات منهم مرافقة 
اأطفالهم يف هذه الفرتة بطريقة ذكية، 

موؤكدة باأن اإقن��اع الأطفال اأمر �صهل، 
حي��ث ميك��ن اأن يت��م فق��ط باإغرائهم 
ب���رصاء األعاب جدي��دة، اأو م�صاركتهم 
اللع��ب، خا�ص��ة الألع��اب اجلماعي��ة 
القدمي��ة، بينم��ا تبق��ى النزه��ات يف 
الطبيع��ة ، بعيدا ع��ن التجمعات، من 

الطرق اجليدة للرتفيه عن الأطفال.
و تن�ص��ح املخت�صة الأولياء با�صتثمار 
ف�ص��ل ال�صي��ف ملحاول��ة تعوي���س 
الأطف��ال عن خرج��ات ال�صاطئ، عرب 
اقتن��اء م�صاب��ح �صغرية مي�ص��ون بها 
اأوقاتهم يف البيت، ف�صال عن حماولة 
تب�صي��ط الأمور و التحدث عن الوباء 
كمادة علمية جديدة �صيدر�صونها يف 
امل�صتقب��ل، و كاأزمة عاملي��ة �صيتغلب 

عليها العلم و ت�صبح من املا�صي.
و تدع��و املتحدث��ة م��ن جه��ة اأخرى، 
اجلمي��ع لالبتعاد عن اخل��وف ال�صديد 
ال��ذي ي�صع��ف مناعته��م، و العم��ل 
عل��ى التغلب عليه م��ن خالل ممار�صة 
مهامهم ب�صكل طبيع��ي، مع اللتزام 
باإج��راءات الوقاي��ة و احلج��ر املنزيل، 
و  الإ�صاع��ات  وراء  الن�صي��اق  دون 
ك��رة احلديث على مواق��ع التوا�صل 
الإجتماع��ي الت��ي تق��ول اأن تاأثريه��ا 
اأ�صح��ى اأكرب من تاأث��ري احلقيقية، يف 
انتظ��ار انف��راج الأزم��ة و اإيجاد حل 
يخل�س املعم��ورة من عدو غري مرئي 

اأربك اجلميع.
           �إ.زياري 

�أم �لبو�قي

مواطنون خيرقون إجراءات الوقاية 
بالفضاءات التجارية 

ت�صهد، هذه الأيام، مدن ولية اأم البواقي، اإقبال للمواطنن 
على املحالت التجارية، ما نتج عنه اكتظاظ وتدافع، الأمر 
الذي دفع عدي��د الهيئات لإطالق ن��داءات للتقيد بالتزام 
التداب��ري الوقائية، تفاديا لتو�صع رقع��ة الإ�صابة بفريو�س 
كورونا، باملقابل، ي�صج��ل القائمون على مديرية ال�صحة، 
ارتفاع��ا لع��دد املقبلن عل��ى تلقي اللقاح��ات، يف م�صهد 

يعك�س الوعي احلا�صل لدى عديد املواطنن.
اجلول��ة التي قادتن��ا لعديد املناطق مبدن ولي��ة اأم البواقي، 
تك�صف ع��ن مدى عدم تقيد فئة م��ن املواطنن باإجراءات 
الوقاي��ة، خا�ص��ة التباعد اجتماع��ي وارت��داء الكمامات 
وغريها، ويحدث ذلك و�صط املح��الت التجارية وخا�صة 
املخ�ص�ص��ة لبي��ع املالب���س الن�صوية، على غ��رار ال�صوق 
اليومي املعروف ب�«ل�صيت��ي« املتواجد بحي الأمل و�صط 
مدين��ة اأم البواق��ي، بحي��ث ا�صطر بع�س التج��ار لو�صع 
اأ�رصطة ل�صقة عل��ى اأر�صية املح��الت، واأ�رصطة وقائية 

اأخرى حول �صندوق دفع م�صتحقات ال�صلع املقتناة.
واأم��ام حم��الت بيع املثلج��ات مبواقع خمتلف��ة من و�صط 
مدين��ة اأم البواق��ي، غابت كذل��ك اإج��راءات الوقاية التي 
مل يلتزم به��ا املواطنون، وكثري منهم ب��ات يتدافع لقتناء 

املثلجات دون التقيد باحرتام التباعد الجتماعي.
وبع��ن البي�صاء كذلك ب��ات الإقبال على �ص��وق الن�صوة 

ب���"رود ال�صطايفي��ة" كب��ريا من ط��رف الن�ص��وة، الالتي 
احرتم��ت كثري منهن اإج��راء ارت��داء الكمام��ات، دون اأن 
يلتزم��ن بالتباعد الجتماعي وغريها من اإجراءات الوقاية، 
وه��و املالحظ اأي�صا بعن مليلة كذلك، خا�صة يف الف�صاء 
التج��اري املفتوح و�صط املدينة يف حميط املركز التجاري 

»علي بابا«.
 وطالب��ت عديد الهيئ��ات من املواطنن ���رصورة اللتزام 
باإجراءات الوقاية، والتقليل من التنقالت �صوب املحالت 
التجاري��ة وغريها، حفاظ��ا عل��ى الأرواح وتفاديا لتف�صي 
فريو���س كورون��ا، فعنا���رص ال�رصط��ة بات��ت ت�صتعم��ل 
مكربات ال�صوت بعديد املدن لدفع املواطنن اإىل مالزمة 
�صكناته��م، مع ا�صتغالل اأمواج اإذاع��ة اأم البواقي اجلهوية 
لذات الغر�س، كم��ا اأن �صفحات الفاي�صبوك للموؤ�ص�صات 
ال�صحية، حتولت اإىل ف�صاء للتوعية والتح�صي�س من خطر 
الإ�صاب��ة بالفريو���س، خا�صة يف ظل نق���س الأوك�صجن 

عرب املوؤ�ص�صات ال�صت�صفائية.
وكثفت مديرية احلماية املدنية من خالل وحداتها املنت�رصة 
بالولي��ة من حم��الت التوعية والتح�صي�س، م��ع اإن�صائها 
مراك��ز متنقلة جتوب املدن لتق��دمي اللقاحات �صد فريو�س 
كورونا، كما اأطلقت موؤ�ص�صة التطهري »اأونا« حملة لتعقيم 

ال�صوارع باملدن الكربى.
ويف املقاب��ل، يتوا�ص��ل الإقب��ال املتزاي��د للمواطنن على 
مراك��ز التلقي��ح، اأين جتاوز ع��دد اجلرع��ات املقدمة عتبة 
54 األف��ا ح�ص��ب الإح�صائيات التي قدمه��ا القائمون على 
قطاع ال�صح��ة. ومت اإح�صاء اأرقام مرتفعة لم�صت عتبة 4 
اآلف جرع��ة يف اليوم الواحد حي��ث توزعت على لقاحات 
�صينوف��اك ب� 3323 جرع��ة واأ�صرتازينيكا ب��� 238 جرعة 
و«�صبوتني��ك« ب��� 223، وهو رقم مرتف��ع مقارنة مبا كانت 
علي��ه عملية التلقيح يف بدايتها، اأي��ن كانت الأرقام ت�صري 
بوت��رية حمت�صم��ة و�صط ع��زوف املواطنن، الذي��ن باتوا 

يقتنعون بفائدة التطعيم اأكر من اأي وقت م�صى.
�أحمد ذيب

�أطلقتها د�ر �لبيئة لفائدة �ل�سباب

 دورة تكوينية يف ر�سكلة �لنفايات
 �ملنزلية بالو�دي

�أطلقــت د�ر �لبيئة بالــو�دي دورة تكوينية خا�سة بر�سكلة �لنفايــات �ملنزلية موجهة لفئة �ل�سباب 
�لطاحمني لال�ستثمار يف �ملجال، حيث ي�سرف عليها �ملعهد �لوطني للتكوينات �لبيئية.

و�أكد مرو�ن بريك مدير د�ر �لبيئة بالو�دي للن�سر، �أن �لدورة �لتكوينية تهدف �إىل تكوين �ل�سباب 
�ملهتمــني مبجــال جمع �لنفايــات �ملنزليــة �لقابلة لإعــادة �لتدوير على غــر�ر �لــورق، �لبال�ستيك 
و�ملعــادن، وذلك بطريقــة علمية و�سحيحة، مبا ي�سمن حمايتهم و�سحــة �مل�ستهلك �أثناء ��ستعمال 
�ملو�د �ملنتجة بعد �لتدوير، بدل �جلمع �لع�سو�ئي غري �لقانوين، م�سري� �إىل تعريفهم باأهم �لقو�نني 
�لتــي حتكم هذ� �لن�ســاط. و�أ�ساف مدير د�ر �لبيئــة �أن �ملتكون يتلقى درو�ســا نظرية وتطبيقية يف 
�إعادة تدوير �لنفايات يقدمها �أ�ساتــذة متخ�س�سون، بالإ�سافة �إىل �ل�ستفادة من خرجات ميد�نية 
لعدد مــن �ملوؤ�س�سات �ملتعاقدة مع م�ساحلــه لالإطالع على عمليات �لتدوير بــكل مر�حلها، من �لفرز 

�إىل �لت�سنيع و�لتحويل �إىل مادة قابلة لال�ستعمال.
كمــا �أ�ســار ذ�ت �مل�ســوؤول �إىل �أهميــة �ل�سهادة �ملقدمــة من طــرف د�ر �لبيئة �ملمثلــة للمعهد �لوطني 
للتكوينــات �لبيئية و�ملعتمدة من طــرف �لدولة يف جمال فتح موؤ�س�سات ر�سكلــة �لنفايات وجمعها، 
ناهيــك عن حق �حلا�سلني عليها يف �ل�ستفادة من دعم �لدولة �ملوجه للموؤ�س�سات من خالل قرو�س 

لتمويل م�ساريعهم.
ويذكــر �أن ذ�ت �ملعهــد يقدم عديد �لتكوينات يف جمــال �لبيئة و�لتنميــة �مل�ستد�مة ح�سب �لطلب، 

للموؤ�س�سات و�لأ�سخا�س على غر�ر �لتكوين يف جمال �لطاقة �ل�سم�سية، وتكوين عمال �لنظافة.
من�سر �لب�سير



rالأ�ستاذة بكلية الهند�سة املعمارية بجامعة ق�سنطينة 
فوزية بو�سربة

 البنــــاء ن�ســف اجلمـاعـــي هـــو الأن�سب
 ملنــــــاخ اجلـــزائـــر احلـــــــــار

قالت اأ�ست��اذة الهند�س��ة املعمارية بكلي��ة الهند�سة بجامعة 
ق�سنطين��ة 3 �سال��ح بوبني��در ، فوزية بو�رشب��ة، اأن اجلزائر 
انتهج��ت طريق��ة البن��اء ال�رشي��ع و اإطالق برام��ج �سكنية 
�سخم��ة على مدار �سنوات، من اأج��ل مواجهة اأزمة ال�سكن 
و امت�سا���ص اأعداد طالبي ال�سك��ن املقدرة باملاليني، لهذا مت 
االعتم��اد على منط بناء العمارات اأو التو�سع العمراين،  غري 
اأن��ه مت جتاهل م��دى مالءمة ه��ذا النمط للمن��اخ ال�سائد يف 
اجلزائر املعروف عموما بحرارته �سيفا، فكانت النتيجة �سققا 
�سكنية �ساخنة �سيفا و باردة �ستاء، و ملواجهة هذه املتغريات 
يلج��اأ املواطنون اإىل االإفراط يف ا�ستخدام الطاقة الكهربائية 

و الغاز،  لت�سخني اأو تربيد ال�سقق.
و ت��رى املتحدثة اأن العودة اإىل من��ط البناء الفردي و ت�سجيع 
النم��ط ن�سف  اجلماعي الذي ال يتج��اوز علوه طابقني، هما 
االأن�سب ملواجهة املناخ ال�سائد يف اجلزائر ، كما �سيمكنان من 

الع��ودة اإىل بع���ص االأجزاء املهمة يف ال�سكن و التي مت التخلي عنها الي��وم داخل العمارات ، على غرار 
ال�سط��ح و و�س��ط البيت الذي كان اأهم جزء ي�ساعد على تعديل و تلطيف اجلو اأيام احلر ، اإذ يربط ال�سقق 
بالفن��اء ال��ذي يخ�س�ص جزء منه للنبات��ات و االأ�سجار و جزء اآخر للناف��ورات املائية التي تزيد ال�سعور 

باالنتعا�ص و متت�ص حرارة البيت.
 كما اأن اإتباع منط البناء ن�سف اجلماعي،  �سيزيد من كثافة امل�ساكن و يقل�ص امل�سافة بينها، مع ا�ستغالل 
اأكرب لكل امل�ساحات املوجودة يف االأحياء ، و بالتايل العودة اإىل اأ�سلوب العمارة القدمية التي كانت اأزقتها 
و �سوارعه��ا �سيق��ة و ملتوية لعك�ص اأ�سعة ال�سم�ص يف ف�سل ال�سي��ف، و زيادة كمية الظل التي متنح 

للمنازل نوعا من االنتعا�ص و الربودة .
و ت��رى املتحدث��ة اأن النمط املعماري القدمي ال��ذي حتول اليوم اإىل مرجعية تدر���ص يف كليات الهند�سة 
املعماري��ة يف اجلزائر ، مل يكن مبنيا على اأ�س���ص علمية و تطور يف التكنولوجيا، لكنه كنموذج �سكني 
يعترب ناجحا ، الأنه اعتمد على التجربة االإن�سانية، فكان ثمرة حماوالت عديدة من طرف االإن�سان، الإيجاد 
اأ�سل��وب تعمري يتما�س��ى و طبيعة البيئة التي يقطنها، و بناء �سكنات تت��الءم و التغريات املناخية التي 
ميك��ن اأن حت��دث من جه��ة، و املناخ ال�سائد من جهة ثاني��ة ، و هي احللقة املفقودة حالي��ا يف اجلزائر، رغم 
التط��ور الكبري ال��ذي يعرفه جمال العمارة الذي يفتق��د اإىل درا�سات م�سبقة، فاأنت��ج مدنا غري منا�سبة 
للطبيع��ة اجلزائري��ة ، و ما يجب  القي��ام به اليوم، هو ت�سحي��ح تلك االأخطاء، مع و�س��ع ا�سرتاتيجيات 
بعي��دة املدى و العودة بقوة اإىل مواد البناء الطبيعية، مع االهتم��ام بامل�ساحات اخل�رشاء و�سط االأحياء و 

التجمعات، و كذلك امل�ساحات الزرقاء التي ت�ساعد على تلطيف اجلو.
ح�سب املتحدثة، ما يجب القيام به حاليا، بعد ت�سييد كل هذه املدن غري املالئمة للمناخ و البيئة، هو البحث 
عن طرق لت�سحيح هذه االأخطاء، وترى اأنه من االأف�سل ا�ستغالل الطاقات املتجددة ، يف مقدمتها الطاقة 

ال�سم�سية املتوفرة بكميات معتربة ، كم�سدر طبيعي فوق اأ�سطح البيوت و العمارات.

rالأ�ستاذ بق�سم التعمري �سالح الدين مي�سايل  

من ال�سروري اإن�ساء مناذج �سكنية تتاأقلم مع  البيئة املحلية
يرى م��ن جهت��ه اأ�ست��اذ التعم��ري �س��الح الدين 
مي�سايل، من  كلي��ة الهند�سة العمرانية و التعمري 
بجامعي��ة ق�سنطين��ة 3 �سالح بوبني��در، اأن هناك 
اخت��الالت وا�سح��ة يف بن��اء امل��دن احلديث��ة يف 
اجلزائ��ر من ناحي��ة تالئمها مع املن��اخ و البيئة،  و 
باالأخ�ص مع درجات احلرارة ، فاأغلب ال�سقق مبثابة 
مراك��ز للتنحيف تعتمد على اأعلى درجات احلرارة 

»�سونا«. 
و اأ�س��اف املخت���ص اأن��ه رغ��م وج��ود قوان��ني و 
ت�رشيع��ات  تهتم بهذا اجلانب، عل��ى غرار القانون 
29/90 و املر�س��وم 175/91 ،  اللذي��ن ي�سرتطان 
عند بن��اء اأي م�سكن اأن تتوفر به درجة معينة من 

احل��رارة، و التهوية و االإنارة، م��ع �سمان خا�سية 
الع��زل ، و الرتكي��ز عل��ى موا�سف��ات البن��اء من 
ط��الء و اجتاه البناي��ة و غريها ، لك��ن الن�سو�ص 
القانوني��ة تبقى غ��ري كافية، خا�س��ة يف ما يتعلق 
بجان��ب الت�سمي��م ، مقارن��ة مبا هو موج��ود اليوم 
يف الع��امل، خا�س��ة يف اأوروبا ، له��ذا يجب تعزيز 
الرت�سانة القانونية امل�سرية لقطاع ال�سكن و البناء 

يف اجلزائر.
 وي��رى املتح��دث اأن الوقت قد ح��ان لل�رشوع يف 
اإن�س��اء مناذج �سكنية تتاأقل��م مع طبيعة و مناخ كل 
منطق��ة يف اجلزائ��ر ، مع ك��ربى ���رشكات البناء، 

لتكون مبثابة جتارب اأولية يتم تعميمها الحقا.

 و اأ�س��ار االأ�ست��اذ مي�س��ايل اإىل وج��ود بع���ص 
التج��ارب احلية التي كانت ج��د ناجحة يف اجلزائر، 
وهو  احلال مع املهند���ص املعماري امل�رشي  ح�سن 
فتح��ي الذي جن��ح يف بناء  قري��ة »القرنة« هنا يف 
اجلزائر، با�ستخدام الطني، لكنها مل تعمم ، و كذلك 
املهند���ص  اأندري الب��ريو ،  و حت��ى يف اإيران اإىل 
جان��ب اإفريقي��ا، حيث توج��د اأمثلة كث��رية، لدول 
جنحت يف دمج مواد بناء طبيعية مع  مواد ع�رشية 
م�سنعة ،  على غرار مايل و نيجر و بوركينافا�سو 
، الت��ي �سممت بع�ص النم��اذج باأقل تكلفة و هي 
مفيدة عل��ى املدى القريب و البعيد، و تتنا�سب مع 

اأي متغريات مناخية.                                    و. ع

rاملهند�سة املعمارية �سامية بن عبا�س 

احلل يف العودة اإىل مواد البناء الطبيعية  
ترى املهند�س��ة املعمارية �سامية بن عبا���ص، اأن العمران 
الق��دمي يف اجلزائر، كان يتمي��ز بتاأقلمه مع البيئة و املناخ، 
حيث �س��اد منذ القدم من��ط العمران يف املدين��ة امل�ستمد 
م��ن احل�سارة االإ�سالمية ، و النم��ط القبائلي و ال�ساوي 
و يغل��ب عليهما الطاب��ع الريفي ، و ه��و مق�سم بطريقة 
جي��دة  كماأوى يجم��ع االإن�سان و احلي��وان ، و لكل جزء 
مهامه و خ�سو�سياته ، و هذه البيوت التي �سكلت مدنا 
و جتمعات �سكني��ة ، كانت باردة خالل ال�سيف  بف�سل 
امل��واد الطبيعي��ة و املحلية التي �سيدت به��ا، على غرار 
احلجر الذي مينع و�سول الكثري من العوامل اخلارجية اإىل 
الداخ��ل يف مقدمتها احلرارة ، و ك��ذا الطني الذي ي�سنع 
عل��ى �س��كل اآجر و يت��م تقويته مب��زج التنب مع��ه، بينما 
ي�ستخدم اخل�سب كاأعم��دة و هياكل للمباين،  خا�سة يف 

ق�سور ال�سحراء.
عموما كان البناء يف التل اأو يف ال�سحراء مت�سابها كثريا 
، تراعى فيها خ�سو�سية بع�ص االأجزاء، مثل الفناء الذي 

يع��د يف كل منطق��ة مبثابة الف�ساء الذي يولد جوا م�سغرا داخل البي��ت يتميز باالإنعا�ص و الربودة ، و ال 
يخلو اأي بيت من االأ�سجار و النباتات و نافورة املاء، وهي مكونات متنح ذلك االنتعا�ص.

  اأك��دت املتحدث��ة، اأن العمارة القدمية، كان يعتمد يف بنائها عل��ى مواد طبيعية و حملية ، كاحلجارة التي 
تتمي��ز ب�سالبتها و قدرتها على عزل كل موؤثر خارجي، كاالأ�سوات و كذلك الربودة و احلرارة ، عك�ص 
امل��واد الع�رشي��ة التي تغيب عنه��ا كليا هذه املواد الطبيعي��ة، رغم وفرتها يف البيئ��ة اجلزائرية ، فاأ�سبح 
ي�ستخ��دم االآج��ر االإ�سمنتي و كذلك املثقوب،  بدل احلجارة ، الأن��ه اأ�رشع و اأ�سهل،  لكنه ال يوفر احلماية 

الكافية، خا�سة من احلرارة اخلارجية.
اأغلبية ال�سقق احلديثة تكون حرارتها مرتفعة جدا و ي�سعب العي�ص داخلها، دون ا�ستخدام مكيفات هواء 
اأو مروحات كهربائية، و قد مت ا�ستقطاب اأمناط �سكنية حديثة من اأوروبا، دون اأي درا�سات اأو بحوث، و 
مت اعتماده��ا على نط��اق وا�سع ، و يتعلق االأمر با�ستخدام الزجاج يف واجهات البنايات، و هذه تقنية غري 
منا�سب��ة متاما لبلد كاجلزائ��ر، مناخه حار و جاف ، فالزجاج ي�ساعف درجة احل��رارة الداخلية، الأنه عاك�ص 
لالأ�سع��ة ، ما يتطل��ب ا�ستخدام اأكرث للطاق��ة الكهربائية لتربيد املباين و الطاق��ة الغازية لت�سخينها يف 

ال�ستاء ، و هو ما يكلف الكثري .
لهذا تدعو املهند�سة املعمارية اإىل العودة اإىل مواد البناء الطبيعية و املحلية يف بناء التجمعات ال�سكنية، 
و تطوي��ر هذه امل��واد با�ستخدام التكنولوجيا، على �سبيل املثال ت�سنيع حج��ر طبيعي اأقل وزنا و حجما، 
ليك��ون مالئما للنمط العم��راين ال�سائد اليوم ، مع العلم اأن اجلزائر تزخر بع��دة اأنواع من احلجارة ،على 

غرار احلجر االأزرق و االأبي�ص و غريهما.
 و اأ�سافت املتحدثة انه اآن االأوان للتفكري يف مباين و مدن �سديقة للبيئة باالعتماد على اأبحاث علمية، 
لهذا من ال�رشوري اإن�ساء مراكز  بحث يف الهند�سة املعمارية ، مهمتها القيام ببحوث و درا�سات ميدانية  
ل��كل م���رشوع قبل بداية االجناز ، وفق ما يتنا�سب و خا�سية كل منطق��ة �سكنية ، مع االهتمام  مبالحق 
املدين��ة،  م��ن مناط��ق تلطيف اجلو التي تتمث��ل يف امل�ساحات اخل�رشاء و اختيار م��ا ينا�سب كل بيئة من 
نباتات، متت�ص الغبار و اأخرى متت�ص احلرارة ، كما اأن هناك نباتات متت�ص ال�سو�ساء  ، دون اإهمال الينابيع 

و امل�ساحات املائية، كمالحق مهمة جدا .
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ات املناخ  يجب تكييف النمط العمراين مع تغيرّ
خمتصون يؤكدون يف ندوة النصر

دعا مهند�سون و اأ�ساتذة في الهند�سة المعمارية اإلى اإعادة النظر في الأنماط العمرانية ال�سائدة ببالدنا الم�ستوردة من الخارج و خا�سة اأوروبا، لأنها ل تتالءم مع طبيعة المناخ 
ال�سائد ببالدنا الحار جدا �سيفا و البارد جدا �ستاء، مع الإ�سارة اإلى اأن درجات الحرارة تتزايد عاما بعد عام، حتى اأن  ف�سل ال�سيف امتد و تمدد و اأ�سبح اأطول الف�سول، ما جعل 

المواطنين ي�ستهلكون خالله كميات كبيرة من الطاقة الكهربائية لتبريد و تكييف �سققهم.  و اأ�سار المخت�سون اإلى اأن اأزمة ال�سكن التي كانت تعاني منها بالدنا، دفعت ال�سلطات اإلى 
اإطالق برامج �سكنية �سخمة، لكن دون الهتمام بمدى مالءمتها للعوامل الطبيعية و المناخية و احتياجات المواطنين، و يقترح المخت�سون في ندوة الن�سر ، العودة اإلى الأنماط 

العمرانية القديمة ذات البناء الفردي اأو �سبه الجماعي، مع ا�ستعمال مواد طبيعية مقاومة للحرارة.

 وهيبة عزيون 

lدعوة لفتح مراكز بحث متخ�س�سة  
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هـ  1442 �حلجة   ذو   26

مجالك
امللح و بيكربونات 

ال�سوديوم لتبيي�ض الأ�سنان

يتح��ول لون �لأ�صنان مبرور �ل�صنو�ت، �إىل �لل��ون �لأ�صفر �أو تظهر فوقها 
بق��ع ، لأنها تتاأثر بنمط �حلياة و �لتقدم يف �لعمر، و للح�صول على �أ�صنان 
بي�ص��اء و �بت�صام��ة م�رشقة و جميلة، ل بد من غ�ص��ل �لأ�صنان بعد تناول 
�لطع��ام، لإز�لة معظم �لبق��ع �ملوجودة بها، و �إذ� كن��ت ت�رشبني �لقهوة �أو 
�ل�صاي و غريها من �مل�رشوبات �مللونة بكرثة ، قد ل يكون تنظيف �لأ�صنان 

بالفر�صاة كافيا لإز�لة كل �لبقع �ل�صفر�ء على �أ�صنانك.
و يعترب �ملل��ح مثاليا للح�صول على �أ�صنان بي�صاء ب�صكل طبيعي، بف�صل 
خ�صائ�ص��ه �ملطهرة و ن�صبة �لي��ود �لعالية �لتي توجد به، فهو عالج �صهل 
�ل�صتخ��د�م وغري مكل��ف، �إذ تكفي �إذ�بة كمية �صغ��رية من �مللح يف ماء 
فات��ر، وغم�س فر�صاة �لأ�صن��ان فيه ثم تنظيف �لأ�صن��ان به مرة و�حدة يف 

�ليوم.
 كم��ا ميكن �لعتماد على بيكربون��ات �ل�صوديوم، لأنها حتتوي على مادة 
كا�صطة و مبي�صة ت�صاعد على �إز�لة �لبقع،  و �حل�صول على �أ�صنان بي�صاء 
، �صع��ي �لقليل منه��ا على فر�ص��اة �أ�صنانك ، �أو فوق معج��ون �لأ�صنان ، 
و�غ�صل��ي �أ�صنان��ك كاملعت��اد، ك��رري �لعملية م��رة و�ح��دة �أو مرتني يف 

�لأ�صبوع.
ميكنك �أي�ص��ا ��صتخ��د�م �ملنتجات �لطبيعي��ة �لتي ُت�صتخدم ع��ادًة للوجه 
عل��ى �صبيل �ملثال �لفحم و �لطني �لأخ���رش و مزجهما بالقليل من �ملاء، ثم 
��صتخدمي �خللطة كمعجون لتبيي�س �لأ�صنان، مرة �أو مرتني يف �لأ�صبوع. 

�ض.اإ

صحة

 هذه العوامل تضاعف معاناة 
مرضى الربو

تت�شبب �لحر�رة �ل�شديدة و �لرطوبة �لعالية، �إلى جانب تلوث �لهو�ء، في معاناة كبيرة للكثير من �لأ�شخا�س، 
من بينهم مر�شى �لربو �لذين تزد�د حالتهم �شوء�، حيث �أن درجات �لحر�رة �لمرتفعة يمكن �أن تت�شبب في ركود 

�لهو�ء و تمنعه من �إز�لة �لملوثات، مما قد يوؤدي �إلى تفاقم �لربو ، و �لأمر �أ�شعب و �أخطر على �لفئة �لتي تعاني من 
�شعوبة �لتنف�س و نوبات �لربو �لمتكررة. 

ولتجن��ب �لختناق خالل ف��رة �ل�صيف، على 
�ملر�صى جتنب مهيج��ات �لربو و �إتباع ن�صائح 
�لطبي��ب �ملعالج ، كم��ا �أن �حلفاظ على �لربودة 
و تف��ادي �خلروج من �ملن��زل، خا�صة يف �أوقات 
�ل��ذروة من �ل�صاعة �حلادي��ة ع�رشة �صباحا �إىل 
غاية �لثالثة م�صاء ، تاأتي يف مقدمة �لتوجيهات 
�أمر����س  يف  �ملخت���س  عليه��ا  ي�ص��ّدد  �لت��ي 

�حل�صا�صية و �لربو �لدكتور حممد عمارة.
�أو�ص��ح �لأخ�صائي للن���رش، �أن مر�صى �لربو 
عليه��م �لإكث��ار من ���رشب �ملاء خ��الل ف�صل 
�ل�صيف عندما ترتفع درج��ات �حلر�رة، و عدم 
مغ��ادرة �لبيت، خا�صة عندم��ا تكون درجة 

�لرطوبة عالية جد� و �جلو ملوثا ب�صكل كبري،.
 و يف نف���س �ل�صياق يدع��و هوؤلء �ملر�صى �إىل 
متابع��ة �لن���رشة �جلوية، و خا�ص��ة �لتحذير�ت 
�خلا�صة بنوعي��ة �لهو�ء و �لرطوب��ة و �لتعرف 
عل��ى تاأثري�تها على �ل�صحة ، كما ين�صح بفتح 
�لنو�فذ يف �ل�صباح �لباكر ويف وقت متاأخر من 
�لليل، لل�صماح بدخول �لهو�ء �لنقي �إىل �ملنزل، 
و جتن��ب فتحها يف �لنه��ار ملنع دخ��ول �لهو�ء 
�ل�صاخن و �مللوثات، مع �إغالق �ل�صتائر للحفاظ 

على برودة �لبيت، طيلة �لنهار. 
و �أ�ص��ار �لدكت��ور حمم��د عم��ارة ب��اأن �ملكان 
�ل��ذي يوجد ب��ه مري�س �لربو يج��ب �أّل يكون 

به �صخ���س يدخن �أو ر�ئحة تبغ �أو رو�ئح قوية 
�أخرى، و على �ملري�س �أن يتاأكد من نقاء �لهو�ء 
قب��ل �أن يدخ��ل لأي م��كان حت��ى ل يتعر�س 
لنوب��ات �لرب��و ، وين�صح بالحتف��اظ بالبخاخ 

بجانب �ملري�س، وتناول دو�ء �لربو بانتظام.
من جهة �أخ��رى، ين�صح �ملري�س بتجنب �لعمل 
�ل�ص��اق بدني��ا، و�لّتقلي���س من م��دة و مقد�ر 
�لتمرين��ات �لبدني��ة خ��الل �ل�صي��ف، حتى ل 
يتعر�س �ملري���س �إىل م�صاعفات �صحية، كما 
ين�ص��ح بتجن��ب ممار�صة �لريا�ص��ة ، يف �لفرة 
�لأ�ص��د ح��ر�رة من �لنه��ار و تكون ع��ادة من 

�ل�صاعة 11 �صباحا حتى �لثالثة م�صاء. 
و �إذ� ��صطر مري���س �لربو للخروج من �لبيت، 
علي��ه �رتد�ء مالب�س ف�صفا�صة و خفيفة وذ�ت 
لون ف��احت و قبع��ة،  لوقاي��ة نف�صه م��ن �أ�صعة 

�ل�صم�س و تفادي �جلفاف.
جدي��ر بالذك��ر �أن �لّرب��و غالبا م��ا يظهر لأول 
م��رة يف مرحل��ة �لطفولة، و تختل��ف �أعر��صه 
م��ن �صخ�س لآخ��ر ، وقد �كت�ص��ف �لعديد من 
�لباحث��ني �أن �أعر��صه  تختلف من مو�صم لآخر، 
حيث يرتبط �لربو �ملو�صمي بالتعر�س مل�صببات 
�حل�صا�صي��ة يف �أوقات خمتلف��ة من �ل�صنة، كما 
يتغري منط �لربو �ملو�صمي بتلوث �لهو�ء و دخان 

�لتبغ.
 �سامية اإخليف

كريات اللحم على الطريقة الإيطالية

u�ملقادير
500 غ  حلم بقر مفروم

4 ف�صو�س ثوم مهرو�صة
ب�صلة مقطعة �إىل �رش�ئح

مرح��ي  جمف��ف  خب��ز  غ   20
"�صابلور"

بقدون�س مقطع
بي�صة 

ملعقة كبرية طماطم مرحية
30 مل حليب
جنب مب�صور

ر�ص��ة فلف��ل �أ�ص��ود و مل��ح و 
زعيرة

uطريقة �لتح�شري 
� ن�ص��ع يف وع��اء كب��ري، �للحم 
�ملف��روم ، �لبي�ص��ة �ملخفوق��ة ، 
ن�ص��ف كمية �لث��وم �ملهرو�س ، 
ن�ص��ف كمية �جل��نب �ملب�صور ، 

�لبقدون�س �ملقطع ، �خلبز �ملجفف 
و �حلليب

� منزج �ملكونات ون�صكل كريات 
يف  به��ا  نحتف��ظ  �صغ��رية 

�لثالجة ملدة ن�صف �صاعة 
� يف قدر كبري ، ن�صكب زيت 
�لزيتون و نحّمر كريات �للحم 
لب�ص��ع دقائ��ق حت��ى ت�صبح 
ذهبية �للون ، ثم تو�صع جانبا

� نقل��ي �رش�ئ��ح �لب�ص��ل يف 
ت�صبح  حت��ى  �لزيتون  زي��ت 
ن�ص��ف �صفاف��ة و ن�صيف ما 
تبق��ى من �لثوم �ملهرو�س ، ثم 
�لطماطم �ملرحي��ة  و�لزعيرة 
و�ملل��ح و�لفلفل ومنرق بكوب 
م��ن �مل��اء، نغط��ي �ملزي��ج و 

نطهيه ملدة 20 دقيقة  
� ُت�ص��اف كري��ات �للحم �إىل 

 20 مل��دة  ُتطه��ى  و  �ل�صل�ص��ة 
دقيق��ة، حت��ى تن�ص��ج متام��ا، ثم 

ن�صع فوقها �جلنب �ملب�صور.

اخلبز الفرن�سي
�ملقادير:

500 غ فرين��ة خا�ص��ة 
باخلبز

15 غ خمرية �خلبز
350 مل ماء

طريقة �لتح�شري:
� ن�صخ��ن �لفرن بح��ر�رة 240 

درجة مئوية
 � ن�ص��ع يف كوب �لقليل م��ن �ملاء و نقوم 

باإذ�بة �خلمرية به و نركها ملدة 10 دقائق 
� ن�ص��ع يف �آلة عج��ن �خلبز ، �لفرينة و�خلم��رية �ملذ�بة و 

بقية �ملاء و�مللح و نعجن �ملقادير
� نخ��رج �لعجني عند �نتهاء عجن��ه ون�صعه على طاولة 
ر�س عليها �لقليل من �لفرينة ونو��صل �لعجن باليد ملدة 
5 دقائ��ق    � نقطع �لعج��ني �إىل 3 �أو 4 كريات ون�صكل 

خبز�ت مت�صاوية 

� ن�صعه��ا على �صينية مغطاة ب��ورق �خلبز و نحدث بها 
2 �إىل 3 �صق��وق مائل��ة با�صتخ��د�م �صكني ح��اد، ونزين 
�خلبز�ت ببذور �ل�صم�ص��م "�جللجالن" �أو بذور �لكتان �أو 

�ملك�رش�ت
� ندخ��ل �ل�صينية �إىل �لف��رن ونركها مل��دة 15 �إىل 20 

دقيقة، حتى ي�صبح لون �خلبز ذهبيا

دونات �سوكولطة بدون قلي
�ملقادير

300 غ فرينة - بي�صة و�حدة
20 غ زبدة ذ�ئبة- 100 مل حليب

40 غ �صكر - ر�صة ملح
5 غ خمرية جافة

12 قطعة �صوكولطة �صود�ء
�صكر ناعم  - ماء مغلى

طريقة �لتح�شري
� ن�صك��ب �خلم��رية �جلاف��ة يف �حللي��ب 
ونركها جانبا  � ن�صع يف وعاء �لفرينة 
و ر�صة ملح و�ل�صكر و�لبي�س و نخلط 

جيد� 
� ن�صيف �لزبدة �لذ�ئبة و�خلمرية 

� نعج��ن حت��ى نح�ص��ل عل��ى خليط 
متجان���س   � نغطيه ونركه ملدة �صاعة 

ون�صف تقريبا، حتى يت�صاعف حجمه
� نق��وم بت�صكي��ل 6 كري��ات �أو �أكرث، 
ح�صب حج��م �لدون��ات، نفرده��ا باليد 
ون�صيف �إليها قطعة من �ل�صوكولطة

� نغل��ق �حلو�ف جيد� ونلفها على �صطح 
�لعم��ل للح�صول عل��ى كرية، ن�صعها 
على �صيني��ة ونفردها قليال بر�حة �ليد  

� نركه��ا تتخمر م��رة �أخرى ملدة 
30 دقيقة 

� ُي�صخ��ن �لفرن على حر�رة 180 
درج��ة مئوية، و ندخ��ل �ل�صينية 
حو�يل 12 دقيق��ة  � بعد �إخر�جها 
�لدون��ات  نغم���س  �لف��رن  م��ن 
مبا�رشة يف �ملاء �ملغلي، للح�صول 
عل��ى ملم���س ناع��م و نر�صه��ا 
بال�صكر �لناعم �أو �ل�صكر �لعادي

� نركها تربد قبل تقدميها
�سهية طيبة 

صصيفية

أأطباق
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تدعو الن�شر اأ�شحاب الأك�شاك 
بوليات ال�شرق  اإىل تبليغها 
ب�شاأن اأي تذبذب اأو تاأخر يف 

توزيع اجلريدة، كما تدعو 
اأ�شحاب الأك�شاك اجلديدة اإىل 

الت�شال لت�شجيل طلباتهم على 
الرقمني: 

 - 0660376223-
-0660376045

شكرا على تعاونكم

إعالن إلى أصحاب األكشاك

اخلمي�س 05 اأوت 2021 م  / 26 ذو احلـــــــــجـــــة 1442 هـ

1495 اإ�شابة جديدة و 34 وفاة 

احل�صيلة اليومية لفريو�س 
كورونا ت�صجل ارتفاعا 

جديدا
�شجلــت 1495 اإ�شابة جديــدة بفيرو�س كورونا )كوفيد- 
19( و 34 وفاة خالل الـ 24 �شاعة الأخيرة في الجزائر، 
فيمــا تماثل 852 مري�شا لل�شفــاء، ح�شب ما ك�شفت عنه، 

اأم�س الأربعاء، وزارة ال�شحة في بيان لها. 
واأو�شــح ذات الم�شــدر اأن اإجمالي الحــالت الموؤكدة بلغ 
اإ�شابة جديدة، بينما   1495 176724 حالــة، من بينهــا 
بلــغ العــدد الإجمالي للم�شابيــن الذين تماثلــوا لل�شفاء 
 4404 للوفيــات  الإجمالــي  والعــدد  اأ�شخا�ــس   118409
 37 حــالت. وح�شــب نف�ــس الم�شــدر، يتواجــد حاليــا 

مري�شا في العناية المركزة.
واأ�شــاف البيــان اأن 10 وليات لم ت�شجــل بها خالل الـ 24 
�شاعــة الأخيرة اأي حالة جديــدة، و 12 ولية من حالة 
واحــدة اإلى 9 حالت، فيمــا �شجلت 26 وليــة اأخرى 10 

حالت فما فوق.
وتو�شــي وزارة ال�شحــة المواطنيــن ب�شــرورة اللتــزام 
اإلــى احتــرام قواعــد  بنظــام اليقظــة، كمــا تدعوهــم 
النظافة والم�شافة الج�شدية والرتداء الإلزامي للقناع 

الواقي والمتثال لقواعد الحجر ال�شحي.
كما ت�شــدد على اأن اللتزام ال�شارم مــن قبل المواطنين 
بهــذه الإجــراءات الوقائيــة، اإلــى جانب اأخــذ الحيطة 
والحــذر، هي عوامل مهمة اإلى غايــة الق�شاء نهائيا على 

هذا الوباء.
                  واأج 

�شكيكدة

حجز 1200 كب�صولة 
ثالثة  "بريغابالني" وتوقيف 

اأ�صخا�س
 اأمــر م�شــاء اأم�س، قا�شــي التحقيــق بمحكمــة �شكيكدة، 
باإيــداع ثالثــة اأ�شخا�س الحب�س الموؤقــت بتهمة تهريب 
مواد �شيدلنيــة ذات من�شاأ اأجنبــي والممار�شة ال�شبيهة 

لمهنة ال�شحة.
اإلــى ورود معلومــات لعنا�شــر  حيثيــات الق�شيــة تعــود 
فرقــة مكافحــة المخــدرات و الموؤثــرات العقلية، تفيد 
بــاأن �شخ�شا يحوز  كمية مــن الموؤثــرات العقلية بغر�س 
ترويجهــا في اأو�شاط ال�شباب. وبعــد عملية بحث وتحر  
تــم الو�شول اإلــى الم�شتبه بــه حيث ُعثــر بحوزته على 
دواء  مــن  كب�شولــة   1260 بداخلــه  بال�شتيكــي  كي�ــس 
وبموا�شلــة  اأجنبــي.  من�شــاأ  ذات  ملــغ   300 بريغاباليــن 
التحقيــق من طــرف ال�شبطية تم الو�شــول اإلى متهمْين 
اآخريــن ليتم توقيفهما، وذكــرت م�شالح الأمن اأن اأعمار 

الموقوفين تتراوح بين 21 و 31 �شنة.     
       كمال وا�صطة

اأم البواقي

توقيف متهم يف ق�صية قتل عمدي 
جنصصح، اأم�صصس، عنا�صصرش ال�رشطة 
باأمصصن دائصصرة عني فكصصرون، يف 
توقيصصف �شصصاب مبحصصوث عنصصه 
التهامه يف حماولة قتل عمدي، 
وتوقيف اآخريصصن مبحوث عنهم 
كذلصصك. ويف ق�شيصصة منف�شلصصة 
مت �شبط كمية مصصن املمنوعات 
املعرو�شصصة للبيصصع دون رخ�شة 

من ال�شلطات املوؤهلة.
م�شالصصح االأمصصن ومن خالل 
لعمليصصات  موا�شلتهصصا 
النطصصاق،  وا�شعصصة  �رشطيصصة 

فيهصصا  ا�شتهدفصصت  التصصي 
و�شصصوارع  اأحيصصاء  خمتلصصف 
املدينة، خا�شصصة اأوكار اجلرمية 
واالأماكصصن امل�شبوهة، بف�شل 
�شل�شلصصة الدوريصصات الراكبة 
والراجلصصة، وكصصذا مصصن خالل 
و�شع حواجز املراقبة االأمنية، 
يف مراقبة العديصصد  جنحصصت 
مصصن االأ�شخا�صصس، الذين تبني 
اأن مصصن بينهصصم �شخ�س حمل 
اأمصصر اإيصصداع من قبصصل اجلهات 
تهمصصة جناية  الق�شائيصصة عن 
العمصصدي،  القتصصل  حماولصصة 
حمل  اإىل 3 اأ�شخا�س  اإ�شافة 

اأحكام ق�شائية.
كمصصا مكنت العمليصصة ح�شب 

م�شالصصح االأمصصن، مصصن توقيصصف 
�شخ�س بحوزتصصه �شالح اأبي�س، 
اإ�شافة اإىل حجز 375 وحدة من 
امل�رشوبصصات الكحوليصصة خمتلفة 
االأنواع واالأحجام، يف حني وبعد 
مراقبصصة املركبصصات والدراجصصات 
حجز 16 دارجصصة  مت  الناريصصة 
ب�شبب عدم تقصصدمي الوثائق، كما 
تخللصصت هذه العمليصصة، تدخالت 

مبراقبصصة وحت�شي�س  تتعلق  اأخرى 
وا�شعة لفائدة اأ�شحاب املحالت 
املواطنصصني  وكصصذا  التجاريصصة 
بخ�شو�س  الطريق  وم�شتعملي 
اتبصصاع الربوتوكصصول ال�شحصصي، 
فريو�صصس  انت�شصصار  لتفصصادي 
التقيصصد  كورونا و�صصرشورة 

مبواقيت احلجر ال�شحي اجلزئي.
 اأحمد ذيب

-1  اأنبوب ال�شدمات
2 -  عظمة القف�س

3 -  مقب�س املكبح
4 -  حجم  املقعد

5 -   طول املدخنة
6 -  طرف القمي�س

7 -  غطاء العجلة
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حالة الطقس

أوقات الصالة

ق�شنطينة

وفاة �صاب غرقا يف جممع 
مائي فالحي

توفي اأول اأم�س، �شاب يبلغ من العمر 19 �شنة، غرقا في 
بركة مائية بمنطقة وادي حميميم بق�شنطينة.

وح�شــب بيان مديرية الحمايــة المدنية بق�شنطينة، 
الثانويــة  الوحــدة  مــن  كل  اإ�شعافــات  تدخلــت  فقــد 
للحمايــة المدنية دائــرة الخروب و المركــز المتقدم 
بــاب القنطرة المتمثل في فرفتــي الغط�س و الت�شلق، 
فــي حــدود ال�شاعة الثالثــة و12 دقيقــة لأجل حادث 
غرق بالمــكان الم�شمــى مزرعة الهــادف العكي بوادي 

حميميم.
وخلف الحادث وفاة ال�شحية "�س.ك " في مجمع مائي 
فالحــي بعمق 6 اأمتار ي�شتعمل ل�شقــي الأ�شجار، حيث 
تــم انت�شــال جثتــه ونقلها اإلــى م�شلحة حفــظ الجثث 
بم�شت�شفى محمد بو�شياف بالخروب.               حاتم / ب

موقع "القلتة الزرقاء" بقاملة 

جتديد منع ال�صباحة 
وال�صتجمام 

تذكيرهــا  بقالمــة  النبائــل  حمــام  بلديــة  جــددت 
با�شتمرار قــرار منــع ال�شباحة وال�شتجمــام بالموقع 
ال�شياحي الطبيعي المعروف با�شم ‘’القلتة  الزرقاء’’، 
المتخــذ منذ �شيف العام الما�شي بمــا في ذلك منبعها 
ومحيطهــا، ح�شبمــا ذكــره  اأم�ــس الأربعــاء المجل�ــس 

ال�شعبي البلدي.
وفــي هذا ال�شدد ن�شر المجل�ــس ال�شعبي  عبر �شفحته 
الر�شمية على موقع التوا�شل الجتماعي “فاي�شبوك” 
لإعالمــه  العــام  للــراأي  موجهــا  خا�شــا”  “تذكيــرا 
الهيئــة  ذات  اتخذتــه  الــذي  الغلــق  قــرار  با�شتمــرار 
المنتخبــة لهذه البلدية الواقعة علــى بعد 45 كلم من 
الناحيــة ال�شرقية للولية بتاريخ 21 مــاي من ال�شنة 

الما�شية 2020 .
واأرجعت الهيئة نف�شها �شبــب القرار اإلى تنامي ظاهرة 
الموقــع  بهــذا  وال�شتجمــام  الع�شوائيــة   ال�شباحــة 
الطبيعــي، فــي ظــل قــرار ال�شلطــات العموميــة بغلق 
ال�شواطئ  العامة لمنع انت�شار وباء كوفيد- 19، مبرزة 
بــاأن الإقبال على الموقع قــد يت�شبب في  تلوث مياهه 
المخ�ش�شة لتزويد مواطني البلدية بالمياه ال�شالحة 

لل�شرب.
واأ�شاف الم�شدر باأنه �شيتم اتخاذ الإجراءات العقابية 
�شــد المخالفين للقــرار الذي  �شت�شهــر عنا�شر الدرك 
الوطنــي بالفرقــة الإقليميــة للبلدية علــى تنفيذه، 
مبرزا باأنه تم ن�شر الإعالن الخا�س بالمنع في مختلف 
الم�شاحــات العامة وعلى �شبكات التوا�شل  الجتماعي 

ل�شمان اإعالم اأكبر عدد من محبي هذا الموقع.
وتعتبــر ‘’القلتــة الزرقــاء’’ مــن المواقــع الطبيعيــة 
�شعبــة  جبليــة  �شل�شلــة  و�شــط  المختبئــة  الجميلــة 
الم�شالــك، ما جعلهــا تتحول خالل ال�شنــوات الأخيرة 
اإلى مق�شد للكثيــر من  هواة الطبيعة خا�شة في ف�شل 
ال�شيــف، حيث يتحول موقع تجمع المياه المت�شاقطة 
من  ال�شالل الممتد على م�شافة تفوق 20 مترا انطالقا 
من قمة الجبل واإلى اأ�شفلــه، اإلى م�شبح يومي لع�شرات 

ال�شباب.
وقد تم فــي الفترة الأخيرة ا�شتغــالل مياه القلتة في 
تزويد �شكان البلديــة بالمياه  ال�شالحة لل�شرب، حيث 
قامــت ال�شلطــات الولئيــة باإنجــاز محطــة لمعالجــة 
وت�شفيــة الميــاه  بالموقع، اإ�شافة اإلــى خزان ومحطة 
�شخ ترتبط ب�شبكة توزيع مياه ال�شرب لذات الجماعة  
المحلية.                                                                            )واأج(

 تب�شـة

اتهام 9 اأ�صخا�س يف ق�صية 
تزوير تخ�س امتحان 

البكالوريا
با�شــرت م�شالــح اأمــن دائــرة ال�شريعة بوليــة تب�شة، 
تحقيقــا معمقــا اإثــر ورود تعليمــة نيابيــة مــن وكيل 
الجمهوريــة لدى محكمة ال�شريعة، وذلك على خلفية 
العثــور علــى ورقتــي اإجابــة لمتحــان البكالوريا في 
اللغــة الفرن�شيــة ب�شعبــة الآداب، على م�شتــوى مركز 
التجميع والإغفال بولية ق�شنطينة، تخ�شان �شخ�شا 

واحدا ونف�س المادة.  
وا�شتنــادا لبيان خلية الت�شال باأمــن الولية، ت�شلمت 
الن�شــر ن�شخة منــه، فقد قام المحققــون على م�شتوى 
اأمــن الدائــرة ب�شماع مديــر متو�شطــة، ومديــر مركز 
المتحــان الم�شــرف بال�شريعة، ف�شال عــن 19 �شخ�شا 
اآخــر، اأيــن اأ�شفــر التحقيــق عــن توجيــه التهــام لـ 9 
اأ�شخا�ــس ا�شتفادوا مــن ا�شتدعــاءات مبا�شــرة، بعد اأن 
وجهــت لهم تهم تتعلق بالتزوير وا�شتعمال المزور في 
اأوراق ر�شميــة وجنحة التقليد في التوقيعات من قبل 
موظفين عموميين للم�شا�س ب�شهادة البكالوريا.     ع.ن

الرئي�س تبون يعزي وي�شيد مب�شريته 

رحيـل املمثـل �صعيـد حلـمي عـن عمـر 
ناهــز 82 �صنــة 

توفي، اأم�س الأربعاء، الممثل القدير �شعيد حلمي بالجزائر العا�شمة عن عمر ناهز 82 �شنة 
متاأثرا بم�شاعفات فيرو�س كورونا ح�شب ما علم من اأقربائه، و توجه رئي�س الجمهورية عبد 

المجيد تبون اإلى عائلة الفقيد واإلى الأ�شرة الثقافية والفنية، باأخل�س التعازي واأ�شدق م�شاعر 
الموا�شاة، م�شيدا بم�شيرة الفنان الراحل موؤكدا باأنه ترك ب�شماته الوا�شحة في العديد من 

الأعمال الفنية الهادفة والراقية.

و كان الديصصوان الوطنصصي حلقصصوق املوؤلف واحلقوق 
املجاورة قد اأعلن منذ اأيام عن تدهور �شحة الفنان 
�شعيد حلمي بعد اإ�شابته موؤخرا بفريو�س كورونا.
ولصصد الراحصصل يف 1939 بواليصصة تيصصزي وز وبصصداأ 
م�شصصواره الفني يف �شن مبكرا من خالل امل�شاركة 
يف العديد من االأعمال االإذاعية املوجهة لالأطفال . 
كما ن�شط الحقا ح�ش�شا حول امل�رشح منها ح�شة 
"اأقردا�س" بالقناة االإذاعية الثانية . ومثل الفقيد يف 
عدة اأعمال �شينمائية من بينها فيلم "علي يف بالد 
ال�رشاب" )1979( للمخصصرج اأحمد را�شدي و"دوار 
الن�شصصا" )2005( للمخصصرج حممد �شويصصخ و�شارك 
اأي�شصصا يف عصصدة اأعمال درامية مصصن بينها "اأدي وال 

خلي".
كما عصصرف عن الفقيصصد �شعيد حلمصصي يف الو�شط 
الفني بحبه لعمله و حما�شه و غريته على و�شعية 
ال�شينمصصا اجلزائريصصة و كان قريصصب مصصن الفنانصصني 
وان�شغاالتهم وهو ع�شصصو فعال يف جمعية اأ�شواء 

التي اأ�شبح موؤخرا رئي�شها ال�رشيف. 
و توجه رئي�س اجلمهورية ال�شيد عبد املجيد تبون، 
اإىل عائلصصة الفقيد و اإىل االأ�صصرشة الثقافية و الفنية 
بر�شالة تعزيصصة، قال فيها "تلقيت بتاأثصصر واأ�شى نباأ 
انتقصصال الفنان املرحوم �شعيد ِحلمي، اإىل جوار رب 
العّزة ُمتاأثرا باإ�شابته بكوفيد ص 19، تواله املوىل عّز 

وجّل، بالرحمة واملغفرة..
ويف هذه اللحظصصات االأليمة التي نوّدع فيها واحدا 

مصصن امل�شاهري الذين �شاهموا مبواهبهصصم واإبداعاتهم 
يف اإثصصراء االإنتصصاج التلفزيصصوين وال�شينمائي على 
مدى �شنوات طويلة، وتركوا ب�شماتهم الوا�شحة 
يف العديصصد من االأعمصصال الفنية الهادفصصة والراقية، 
وا�شتحق بجصصدارة لدى جمهصصور املهتمني بالثقافة 

والفن يف بالدنا، كل التقدير واالحرتام.
واأمصصام هذا امل�شاب اجللل، اأتوجصصه اإىل عائلة الفقيد 
واإىل االأ�صصرشة الثقافية والفنيصصة، باأخل�س التعازي 
واأ�شدق م�شاعر املوا�شاة، داعًيا املوىل عّز وجّل اأن 
يتغّمده برحمته الوا�شعصصة، وي�شكنه ف�شيح جّناته، 
وُيلهصصم اجلميع جميل ال�شصصرب وال�شلوان. عّظم الله 

اأجركم".
راجعون" اإليه  واإنا  هلل  " اإنا 


