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الصفحة الخضراء

الرئي�ص تبون يعّزي عائلة جمال بن �سماعيل وي�سكر اأفراد احلماية املدنية

 ال�سرطة تقب�ض على 25 م�ستبها فيهم يف قتل جمال بن �سماعيل وت�سرتجع هاتفه

موقوفون يعرتفون بانتمائهم لتنظيم "املاك" الإرهابي
�ص 2

lارتفاع عدد املوقوفني يف الق�سية اإىل 61 �سخ�سا    l "حقائق مذهلة" حول اجلرمية �ستك�سف عنها العدالة
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قال �إن تعديله �سري�عي م�ستجد�ت �ل�ساحة 
�لإعالمية و�ملعايري �لدولية

 بلحيمـر يوؤكــد �سـرورة اإ�سفـاء
 "طابع جتديدي" على قـانون الإعـالم

�أكد وزير �لت�سال، عمار بلحيمر �أم�س �لثالثاء �أن د�ئرته �لوز�رية 
ت�سعى »لمطابقــة« قانون �لعالم �لجديد مــع �لد�ستور بما ي�سمح 

باإ�سفاء »طابع تجديدي« على هذ� �ل�سالح.

قرعة نهائيات كاأ�س �أمم �إفريقيا 2021 

اخل�ســر يف جمموعــــة يف املتنــــاول اإىل جانـب كوت ديفــوار
�أوقعت قرعة �لن�سخة 33 لنهائيات كاأ�س �أمم �إفريقيا �لمقررة بالكاميرون خالل �لفترة �لممتدة ما بين 9 جانفي و6 فيفري 2022 بالكاميرون 
�لمنتخــب �لجز�ئــري في مجموعة متو�زنة، �لخروج منها باإحدى تاأ�سير�ت �لمرور �إلى ربــع �لنهائي يبدو للوهلة �لأولى في �لمتناول. ، على 
�عتبــار �أن �لأمــر يتعلق ببطــل �لقارة، كما �أن �لتاأهل من �لدور �لأول يكون من ن�سيب منتخبين من فــوج، �إ�سافة �إلى �أف�سل 4 منتخبات، �لتي 

تحتل �ل�سف �لثالث، وهو ما ي�سع �لنخبة �لوطنية في طريق مفتوح نحو �لدور �لثاني.

u م�سور �لطيور باحلياة �لربية حبيب 
بولطيف لـ "�لن�سر"

 اقتن�ست �سورا لطيور نادرة
 وهديف توثيق اأنواعها بالأورا�ص

u حر�ئق �لغابات باجلز�ئر 

تغّيـرات مناخية و عبث ب�سـري مدمر 

��ستطــاع حبيب بولطيــف م�سور 
�لطيور بالحيــاة �لبرية بمناطق 
�ســور�  يلتقــط  �أن  �لأور��ــس، 
لطيور نــادرة �آخرها قبــل �أ�سبوع 
�كت�سافــه لطائر �سقــر �لغروب �أو 
 كما يعرف �أي�ســا بال�سقر �لفاحم
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 رئي�س اجلمهورية 
يوجه ر�شالة �شكر لأفراد 
ومنت�شبي احلماية املدنية

اجلمهوري��ة  رئي���س  توج��ه 
ال�س��يد عب��د املجي��د تب��ون، 
لأف��راد  �س��كر  بر�س��الة 
ومنت�سبي احلماية املدنية على 
املجه��ودات الت��ي بذلوها يف 
�س��بيل مكافح��ة احلرائق عرب 
ع��دد م��ن الولي��ات، موؤكدا 
اأن الدول��ة لن تدخ��ر اأي جهد 
للتكفل بهم وحت�س��ن ظروف 

عملهم.
وعرب رئي���س اجلمهورية، عن 
الت��ي  للمجه��ودات  امتنان��ه 
يبذله��ا عنا�رص احلماية املدنية 
خالل قيامه��م مبهامهم النبيلة 
لإخماد احلرائق ع��رب عدد من 
ولي��ات الوط��ن، وذل��ك يف 

ر�سالة وجهها لأفراد ومنت�سبي ال�سلك، وقال الرئي�س تبون »يف ظل 
الظ��روف ال�سعبة والأليمة التي مرت به��ا بالدنا يف الفرتة الأخرية 
بع��د احلرائق املروعة واملهولة التي م�ّست عدة وليات، ل ي�سعني اإل 
اأن اأتوجه اإليكم بخال�س اآيات ال�سكر والعرفان، ملا بذلتموه من جهود 
م�سني��ة، وم��ا اأبديتموه من �سجاع��ة وتفاٍن ملجابهة ه��ول الكارثة، 
وجندة اأخواتكم واإخوانكم املت�رصرين، واإ�سعاف امل�سابن والتخفيف 

عنهم.”
واعت��رب الرئي�س اأن عنا���رص احلماية املدنية �رصب��وا مثال للت�سحية 
واأبان��وا ع��ن مع��دن خال�س “لقد �رصبت��م من خ��الل جتندكم اأروع 
الأمثل��ة يف الت�سحي��ة واأداء مهامكم الإن�ساني��ة النبيلة، فبلغتم يف 
عيون �سعبكم مبلغ املخل�سن الأوفياء الذين ي�ستحقون كل الإ�سادة 
والتقدي��ر، واأبنتم عن معدن خال���س ل يوؤتاه اإل من ت�رّصب بحق قيم 
الت�سحية التي اأورثكم اإياها اأجدادكم من ال�سهداء الأبرار واملجاهدين 

اخُلّل�س”.
كما اأ�س��اد الرئي���س باحرتافيتهم الكبرية خالل عمله��م امليداين “اإن 
م��ا اأظهرمتوه م��ن احرتافية وب��ذل يف �سبي��ل اأداء مهامكم يف اأخطر 
الظ��روف، �سيبق��ى حمفوظا يف ذاك��رة �سعبنا الأب��ّي، وملهما لكل 
اأبن��اء وطننا احلبيب”، كما اأكد الرئي�س اأن الدولة �ستعمل على ترقية 
ظ��روف عمل اأفراد احلماية املدنية وتوفري كل ظروف العمل املنا�سبة 
“ل تكفي كلم��ات ال�سكر والتقدير لأويف كل واحد منكم باختالف 
الرت��ب والدرجات، ما ي�ستحق من اإ�سادة، وواجب العرفان ميلي علينا 
اأن نوؤكد لك��م مرة اأخرى، اأننا لن ندخر جهدا يف �سبيل ترقية ظروف 
عملكم وتوفري كل الو�سائ��ل والإمكانيات التي من �ساأنها متكينكم 

من القيام مبهامكم على اأكمل وجه”.
ويف الأخ��ري اأكد رئي�س اجلمهورية اأن املجهودات التي بذلت �ستبقى 
�ساه��دا على وفاء اأفراد احلماية املدني��ة اجلزائرية و�سجاعة نادرة “اإن 
م��ا قدمتم��وه يف مواجهة ه��ذه الظ��روف الع�سرية، �سيبق��ى �ساهدا 
عل��ى وفائكم املهن��ي و�سجاعتكم النادرة يف �سبي��ل خدمة وطنكم 
 و�سعبكم، الذي �سيظل حافظ��ا لهّبتكم املثالية ومقّدرا لت�سحياتكم
 امل�سهودة”.                                                                    عبد اهلل.ب

 �ل�شرطة ت�شرتجع هاتف �ل�شحية وتلقي �لقب�ض على 25 م�شتبها فيهم �آخرين

 »حقائــــق مذهلـــة« وراء اغتيــــال 
ال�شـــاب جمـــــال بن اإ�شماعيـــــل

 lاعرتافات جديدة مل�شتبه فيهم رئي�شيني يف ق�شية قتل جمال بن اإ�شماعيل 
  l   ارتفاع عدد املوقوفني اإىل 61 �شخ�شا l�شهادات موقوفني توّرط »املاك« الإرهابية

 تو�شل �لمحققون في ق�شية مقتل �ل�شاب جمال بن �إ�شماعيل، �إلى »حقائق مذهلة« حول �لأ�شباب �لحقيقية لقتله، و�لتي 
»�شتف�شح عنها �لعد�لة لحقًا«، نظر� ل�شرية �لتحقيق. وذلك بعدما تمكنت م�شالح �ل�شرطة �لمخت�شة وبا�شتعمال �لتقنيات 

�لحديثة، من ��شترجاع �لهاتف �لنقال ملك لل�شحية، وتوقيف 25 م�شتبها فيهم �آخرين في ق�شية �غتيال �ل�شاب جمال.

متكن��ت م�سالح الأمن وبا�ستعم��ال التقنيات احلديثة 
م��ن ا�سرتجاع الهاتف املحمول مل��ك لل�سحية جمال 
بن اإ�سماعيل، وقال��ت املديرية العامة لالأمن الوطني، 
يف بيان له��ا اأم�س، اأن��ه »موا�سل��ة للتحقيقات التي 
با�رصته��ا املديري��ة العامة لالأمن الوطن��ي يف ق�سية 
اغتي��ال ال�ساب جمال ب��ن اإ�سماعيل مبدين��ة الأربعاء 
ناي��ث اإيراث��ن بولية تي��زي وزو«، متكن��ت م�ساحلها 
املخت�سة وبا�ستعمال التقنيات احلديثة، من ا�سرتجاع 

الهاتف النقال ملك لل�سحية.
م��ن خالل عملي��ة ا�ستغ��الل الهاتف النق��ال اخلا�س 
بال�سحي��ة، اكت�س��ف املحقق��ون حقائ��ق مذهلة حول 
الأ�سب��اب احلقيقية لقتل ال�س��اب جمال بن اإ�سماعيل، 
والت��ي �ستف�س��ح عنه��ا العدالة لحقًا، نظ��را ل�رصية 
التحقي��ق. يف نف�س ال�سياق، متكنت امل�سالح املخت�سة 
لالأمن الوطن��ي، يف وقت قيا�سي، م��ن اإلقاء القب�س 
كذلك على 25 �سخ�سا م�ستبها فيهم ، كانوا يف حالة 
فرار على م�ستوى عدة وليات من الوطن، من بينهم 
�سخ�س��ان اثنان )02( م�ستبه فيهم��ا، مت اإلقاء القب�س 
عليهم��ا م��ن قب��ل م�سالح اأم��ن ولية وه��ران، كانا 

يتاأهبان ملغادرة الرتاب الوطني.
واكتم��اًل ملجري��ات التحقيق البتدائي ال��ذي اأجنزته 
امل�سالح املخت�سة لالأمن الوطني، بلغ العدد الإجمايل 
للموقوف��ن يف ارت��كاب ه��ذه اجلرمي��ة الب�سع��ة 61 
�سخ�سا م�ستبها فيه، لهم امل�سوؤولية بدرجات خمتلفة 
يف قتل، حرق والتنكيل باجلثة، حتطيم اأمالك وانتهاك 
حرم��ة مقر اأمني. كما تّو�س��ل التحقيق اإىل اكت�ساف 
»�سبكة خمت�س��ة يف الإجرام«، كان��ت وراء املخطط 
ال�سني��ع، م�سنفة منظم��ة اإرهابي��ة مل يذكر امل�سدر 
ا�سمها، لك��ن يبدو اأنها ب��كل تاأكيد منظم��ة »املاك« 
الإرهابية، وقال بيان الأمن الوطني، اإن هوؤلء اعرتفوا 

بانتمائهم اإىل هذه املنظمة.
وعر�س��ت املديرية العام��ة لالأمن الوطن��ي، �رصيط 
فيدي��و ت�سمن اعرتاف��ات ملوقوفن ج��دد يف ق�سية 
اغتيال ال�ساب جمال ب��ن اإ�سماعيل الأ�سبوع املا�سي 
مبدين��ة الأربعاء ن��اث اإيراث��ن )تي��زي وزو(. ويتعلق 
الأم��ر ب�سهادات ع��دد من املتورط��ن، والذين اأثبتت 
الأدل��ة العلمي��ة والتقنية تورطه��م يف ق�سية اغتيال 
ال�س��اب جمال ب��ن ا�سماعيل املنحدر م��ن ولية عن 
الدفلى، من بينهم اأع�س��اء ينتمون للتنظيم الإرهابي 
“امل��اك”. وقد اعرتف هوؤلء ب���رصب ال�سحية ثم جره 
بعد قتل��ه وحرقه والتنكي��ل بجثته ب�ساح��ة ال�سهيد 

عب��ان رم�سان، و�س��ط مدينة الأربعاء ن��اث اإيراثن، 
كم��ا ك�سفوا ع��ن انتمائهم لتنظيم “امل��اك” الرهابي 

وتوا�سلهم معه عرب �سبكات التوا�سل الجتماعي.
وظه��ر امل�ستب��ه فيه �ساح��ب القمي�س ال��ذي يحمل 
رمز x، وه��و يبكي قائال: “دفعوين للمرحوم، وقمت 
ب�رصبه وقلت ل��ه ملاذا قمت باإ�سع��ال احلرائق، فحلف 
باأنه مل يقم بذلك”. واتهم امل�ستبه فيه، �ساحب القبعة 
الزرقاء، والذي كان حا���رصا يف م�رصح اجلرمية ون�رص 
فيديو بعد احلادثة، باأنه هو من �سلمه ال�سكن واأ�ساف 
“قمت بالتنكر لأنن��ي خفت اأن يعرفني النا�س، واأمي 
خافت علي، غلطت ندمت وبكيت، الله يرحمه، مل اأنو  

قتله، ول�ست اأنا من قتله”. 
و قال امل�ستبه فيه “ق. ز”، والذي قام ب�سحب املرحوم 
جمال ب��ن اإ�سماعيل: “و�سلت ملركز ال�رصطة، وجدت 
الكث��ري من النا���س هن��اك، كان املرح��وم ملقى على 
الأر���س، قمت ب�رصبه، ثم طل��ب منا احلا�رصون اأخذه 
ل�ساحة املدينة عبان رم�سان وحرقه، قمت ب�سحبه مع 

�سديقي”.
واأ�سار ذات املتح��دث، اإىل اأنه قام ب�سبغ �سعره حتى 
ل تتمك��ن قوات الأمن من التع��رف عليه والإم�ساك 
ب��ه. واأ�س��اف موقوف ثالث اأنه ذه��ب اإىل مقر الأمن: 
"ن��اداين اأ�سحابي و�رصبت جم��ال على رجليه، هناك 
م��ن اأخذه -جمال- وقالوا �سنحرقه واأ�ساف : و�سعت 
ورقا مقوى لإ�سعال النار فيه- جمال بن اإ�سماعيل- و 

نطلب ال�سماح من اأهله.
وقال اآخر: لدي عالقات مع املاك يف فاي�سبوك، وقمت 
بتجني��د �سباب للماك اأثناء احل��راك، م�سوؤول املاك قال 
يل اإنن��ي اأ�سكن يف موقع ا�سرتاتيج��ي يف بو�ساوي 
قريبا من ن��ادي ال�سنوبر وقي��ادة الدرك. وقال املتهم 
ز. اأغيال���س: “اأن��ا ج��د ن��ادم عل��ى فعلت��ي واأطلب 
ال�سفح”،”�رصبن��ا جمال، اأنا و�سديق��ي من �سحلناه 

اإىل �ساحة عبان رم�سان”.
وكان مدي��ر ال�رصط��ة الق�سائي��ة باملديري��ة العام��ة 
لالأمن الوطن��ي، حممد �ساقور، قد اأعلن خالل الندوة 
ال�سحفية عن توقي��ف 36 �سخ�سا م�ستبها فيهم يف 
جرمية مقتل ال�ساب جمال بن اإ�سماعيل بالأربعاء ناث 
ايراثن )ولية تيزي وزو( م��ن بينهم 3 ن�ساء. م�سيفا 
اأنه يوجد من بن املوقوفن »ال�سخ�س الذي قام بطعن 
ال�سحي��ة بال�سكن واملراأة التي كانت تنادي وحتر�س 

على ذبح اجلثة«.
واأو�س��ح اأن اأفراد الأمن الذين كانوا ينقلون ال�سحية 

على منت �سي��ارة ال�رصطة »تف��ادوا ا�ستعمال طلقات 
حتذيرية تفاديا لنزلق الو�سع، وهذا طبقا لتعليمات 
القي��ادة العليا«، م�س��ريا اإىل اأن »التحقيق��ات ل تزال 
م�ستم��رة لتوقي��ف كل املتورط��ن يف ه��ذه اجلرمية«. 
ومكنت عملي��ات التوقيف والعرتاف��ات التي اأدىل 
به��ا املوقوفون م��ن ت�سلي��ط ال�سوء عل��ى الن�ساط 
الإجرام��ي ملنظمة »املاك« الإرهابية، يف انتظار ك�سف 
العدال��ة للحقائق التي حتي��ط باجلرمي��ة الب�سعة التي 

هزت م�ساعر اجلزائرين.
ع �شمير

نقل تعازي �لرئي�ض و حيا �لروح �لوطنية �لعالية �لتي حتلى بها و�لد �ل�شحية

 م�شت�شار رئي�س اجلمهورية يزور عائلة جمال بن اإ�شماعيل

قام م�ست�س��ار رئي�س اجلمهورية عبد احلفي��ظ عالهم، اأم�س، 
بزي��ارة لعائلة الفقيد جمال ب��ن �سماعيل لتقدمي واجب العزاء 
نيابة ع��ن رئي�س اجلمهورية عبد املجيد تبون. وقال م�ست�سار 
رئي�س اجلمهورية اإن عائلة املغ��دور به �ستتلقى منحة قدرها 
100 ملي��ون �سنتيم واإن ما اأقدم عليه املجرمون يف حق جمال 
لي���س لدي��ه ا�سم وروحه ل��ن تعو�س ب��اأي كان، و�سدد على 

�رصورة الت�سامن بن اجلزائرين.
تنق��ل، اأم�س، امل�ست�س��ار املكلف بالعالق��ات اخلارجية رئي�س 
اللجن��ة الوطني��ة لتقييم وتعوي���س املت�رصرين م��ن حرائق 
الغاب��ات ال�سيد عبد احلفيظ عاله��م اإىل مدينة مليانة بولية 
عن الدفلى لتقدمي التعازي لعائل��ة ال�ساب املغدور جمال بن 
اإ�سماعيل. حي��ث �سّلم ال�سيد عالهم ر�سال��ة تعزية وموا�ساة 
وت�سام��ن من رئي�س اجلمهوري��ة ال�سيد عبد املجيد تبون اإىل 

عائلة ال�ساب املغدور جمال بن اإ�سماعيل.
وق��راأ امل�ست�س��ار املكلف بالعالقات اخلارجي��ة، فاحتة الكتاب 
وترح��م على روح الفقيد وعلى اأرواح ال�سهداء الطاهرة التي 
ق�س��ت يف هذه املحنة. كما قدم رئي�س اللجنة الوطنية لتقييم 
وتعوي���س املت�رصري��ن، لوال��د املرحوم جمال ب��ن اإ�سماعيل 
العالوة واملنح��ة التي اأمر ال�سيد الرئي���س ب�رصفها لعائالت 

ال�سهداء.
وحّي��ا ال�سي��د عاله��م من بي��ت ال�س��اب املرحوم جم��ال بن 
اإ�سماعيل الروح الوطنية العالية التي حتلى بها والد ال�سحية 
وكل �سكان مدينة مليانة داعيا اإىل الوحدة الوطنية والوقوف 
رجال واح��دا اأمام حم��اولت زرع الفتنة و���رصب ا�ستقرار 

البالد.
من جانب��ه، نا�سد �سقيق املرح��وم جمال ب��ن اإ�سماعيل، رواد 
من�س��ات التوا�س��ل الجتماع��ي، اح��رتام م�ساع��ر عائلت��ه 
والظ��رف ال�سعب الذي متر به، من خ��الل حذف الفيديوهات 
املتداول��ة والتي توثق الطريقة الب�سعة التي اأودت بحياة اأخيه 

بحرقه، والتنكيل بجثته.
وقال �سقيق جمال بن اإ�سماعيل يف ت�رصيحات �سحفية: »الله 
يهديكم، حنا قلوبنا راها مقطعة، اأنا خويا مات الله يرحمه كل 
نف���س ذائقة املوت، لكن لي�س بتلك الطريقة، ذلك ما يحز يف 
قلبي، متنينا لو اأن��ه مل يتوف بتلك الطريقة«. واأردف املتحدث 
قائ��ال: »الأم لي�ست على علم بطريق��ة وفاة اأخي جمال، ندعو 

الله اأن يلم ال�سمل، ويطفئ هذه اجلمرة و نحن وطنيون.. »
ق و  
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 يف تعليمات لوزير �لرتبية �لوطنية

ا�شتغـالل كل وحـدات الك�شـف 
واملتـابعة لتعمـيم التلقيح 

ك�سف وزير �لتربية �لوطنية عبد �لحكيم بلعابد ، �أنه تقرر في �إطار تفعيل عملية تعميم �لتلقيح لم�ستخدمي �لقطاع 
وبالتن�سيق مع وز�رة �ل�سحة ، ��ستغالل كل وحد�ت �لك�سف و�لمتابعة �لموجودة على م�ستوى �لموؤ�س�سات �لتربوية 
و�لمقدرة بـ 1433 وحدة ك�سف ومتابعة بالإ�سافة �إلى و�حد و�أربعين م�سلحة لطب �لعمل و�ستة ع�سر  مركز� طبيا 

�جتماعيا وظيفيا، �بتد�ء من 22 �أوت �لجاري.

اأ�سللدى وزيللر الرتبيللة خللال  و 
تروؤ�سه، م�ساء اأول اأم�س، عرب تقنية 
الندوة  اأ�سغللال  املرئي،  التحا�للر 
الوطنية ملديري الرتبية، توجيهات 
ملديللري الرتبيللة« للتن�سيللق مللع 
مديري ال�سحة بالواليات لتنظيم 
هذه العملية على م�ستوى وحدات 
املتواجللدة  واملتابعللة  الك�سللف 
باملوؤ�س�سللات الرتبويللة مع و�سع 
رزنامة االأيللام املخ�س�سة للتلقيح 
لللكل موؤ�س�سللة تربويللة، على اأن 
تقدم ح�سيلة يومية ل�سري العملية 
لللوزارة الرتبية الوطنية« ، ح�سبما 
اأفاد به، اأم�س، بيان لوزارة الرتبية.

ومن جانب اآخر، �سدد  عبد احلكيم 
بلعابد ، على» اإيجاد حلول اإجرائية 
ل�سمان توفر املياه يف املوؤ�س�سات 
الرتبوية خا�سللة يف فرتات تواجد 
التاميللذ، للتمكللن مللن تطبيللق 
اأح�سن  الربتوكول ال�سحللي على 

وجه«.
ودعللا  الوزيللر، مديللري الرتبية، 
»الإعللداد واأخللذ كل االحللرتازات 
دخللول  ل�سمللان  واالحتياطللات 
مدر�سي ناجح خا�سة مع ا�ستمرار 
الو�سعيللة الوبائية وت�رر بع�س 
الواليللات مللن احلرائللق«، حيللث 
دعاهللم يف هذا ال�سدد اإىل »العمل 
على ترميللم املوؤ�س�سات املت�ررة 
مللع اإعطللاء االأولويللة لاأ�للرار 
التللي ت�سكل خطللرا مبا�را على 

�سحللة التاميللذ كقنللوات الغاز 
وكوابل الكهرباء وكل ما ميكن اأن 
يكللون له تاأثري �سلبي على نف�سية 

التاميذ.«
كمللا اأكد الوزير »اأّن �سمان دخول 
يتوقف  ناجح  واجتماعللي  درا�سي 
على القدرة على التحكم اجليد يف 
الت�سيللري وتكثيف املتابعة امليدانية 
اجلهللود  تكاثللف  علللى  والعمللل 
ور�س ال�سفللوف وااللتفاف حول 

امل�سلحة الوطنية«.
و اأ�سدى وزيللر الرتبية، توجيهات 
بخ�سو�للس  الرتبيللة  ملديللري 
اأكد  البيداغوجللي، حيث  التاأطللري 
علللى» اإعطللاء االأولويللة خلريجي 
االأ�ساتذة  العليا لتكويللن  املعاهللد 
مع االإ�للراع يف عملية التعيينات 

واالنتداب« .
كما اأ�سدى تعليمات حول»�رورة 
االنتهاء من عمليللة التعيينات يف 
املنا�سللب العليللا ممللن تتوفر فيهم 
ال�للروط القانونيللة واملتمكنللن 
وا�ستغللال  ا�ستعمللال  مللن 
التكنولوجيللات احلديثللة لتح�سن 
املردوديللة يف االأداء، خا�سللة واأن 
الدولللة وّفللرت املنا�سللب املاليللة 
اخلا�سللة بهللا، وجتنللب التكليللف 
حالللة  اإال يف  املنا�سللب  هللذه  يف 

ال�رورة الق�سوى«.
كمللا اأ�سار اإىل �للرورة »تكثيف 
نقاط ا�ستقبللال االأولياء وتوزيعها 

على املوؤ�س�سللات التعليمية تفاديا 
لاكتظللاظ الذي ميكللن اأن ي�سببه 
جتمعهللم علللى م�ستللوى مديرية 
الرتبية مع �رورة تكليف روؤ�ساء 
امل�سالللح واملكاتللب للوقوف على 
العمليللة وكل من للله القدرة على 
اإجابات علللى ان�سغاالتهم«،  تقدمي 
» تخ�سي�للس  اإىل  باالإ�سافللة 
باإطارات  ا�ستقبللال خا�سللة  اأيللام 
)مديللري  الرتبيللة  مديريللات 
املوؤ�س�سللات التعليمية واملفت�سن( 
حتللى يتمكنللوا مللن اأداء مهامهم 
على اأح�سن وجه«، و احلر�س على 
ت�سوية كل الو�سعيات وامل�ساكل 

العالقة قبل الدخول املدر�سي.
 كما اأ�سدى الوزير تعليمات حول 
»التجاوب والتعامللل مع ال�ريك 
االجتماعللي وال�سعللي �سويللا يف 
حلحلللة امل�ساكل التي قللد ي�سدها 

القطاع على امل�ستوى املحلي وفق 
ما تقت�سيه الن�سو�س املعمول بها 
يف هللذا ال�سللاأن ويف ظل االحرتام 
الزيللارات  و»تكثيللف  املتبللادل«، 
امليدانيللة للموؤ�س�سللات الرتبويللة 
من طرف مديري الرتبية وروؤ�ساء 
امل�سالللح واملكاتللب للوقوف على 
ان�سغاالت امليدان واملتابعة الفعلية 
لها«، و كذا  ال�سهر على اأن يوزع 
الكتللاب املدر�سللي علللى جميللع 
املوؤ�س�سللات ويف االآجللال املحددة 

لتمكن االأولياء من اقتنائه.
كمللا اأكللد الوزير علللى» تكثيف 
البيداغوجللي  التفتي�للس  عمليللة 
واملراقبة الفعلية للمدار�س اخلا�سة 
مع اإح�ساء تلك التي ال حترتم دفرت 

االأعباء«.
على  »�للرورة   و�سللدد  اأي�سللا 
حتيللن املعلومللات علللى م�ستوى 
االأر�سيللة الرقميللة ملللا تقدمه من 
قيا�سيللة  اأوقللات  ويف  خدمللات 
ت�سمللح بالتحكم اجليد يف الت�سيري 

املادي والبيداغوجي.«
للم�روع  الوزيللر»  كما تعر�للس 
الواعد« لرئي�س اجلمهورية املتمثل 
يف» املدر�سة الرقمية الذي �سيفتح 
االآفاق للمدر�سة اجلزائرية لتحقيق 
قفزة يف نوعية التدري�س وتخفيف 
العناء علللى تامذتنللا خا�سة يف 
املدار�للس االبتدائية وتخفيف وزن 

املحفظة«.                             م-ح

 �لدكتور كو��ش يدعو �ملو�طنني للحفاظ 
على نف�ش درجة �لوعي ويوؤكد

الرتاخي بعد ا�شتقرار الو�شع 
ال�شحي قد يوؤدي اإىل موجة اأخطر

ال�سحللة  يف  املخت�للس   �سللدد 
العمومية الدكتور احممد كوا�س 
اأم�للس على �للرورة اال�ستمرار 
يف التقيللد باالإجللراءات الوقائية 
�سد فريو�س كورونا، حمذرا من 
اتخللاذ ا�ستقرار الو�سللع الوبائي 
وتراجع م�ستللوى العدوى، حجة 
للعللودة اإىل حالللة الرتاخي التي 
قادتنا اإىل املوجللة الثالثة الناجمة 
عللن االنت�سار الوا�سللع وال�ريع 

للمتحور دلتا.
واأو�سللح الدكتللور كوا�للس يف 
ت�ريح »للن�للر« باأن الو�سعية 
ال�سحيللة املريحة التللي تعي�سها 
الباد، راجعة اإىل جناعة اإجراءات 
جانللب  اإىل  ال�سحللي،  احلجللر 
االلتللزام بالتدابري االحرتازية من 
قبللل املواطنللن، بعللد اأن عا�سوا 
تفا�سيل االأزمة ال�سحية الناجمة 
االإ�سابات  اأعللداد  ارتفللاع  عللن 
اجلديدة، التي اأنهكت املوؤ�س�سات 
اال�ست�سفائيللة واالأطقللم الطبية، 
واأدت اإىل ت�سجيل عجز فادح يف 

مادة االأوك�سجن.
اإىل  املواطنللن  امل�سللدر  ونبلله 
نف�للس  احلفللاظ علللى  �للرورة 
درجللة الوعللي، وجعللل ارتللداء 
القنللاع الواقي �سلللوكا يوميا ال 
ينبغللي التخلللي عنلله اإىل غاية 
اخلروج متاما من الو�سع الوبائي، 
وبلوغ احلالة �سفللر، مع االبتعاد 
متامللا عللن التجمعللات االأ�رية، 
العائلية، تفاديا  املنا�سبات  واإحياء 
للدخللول يف موجللة رابعللة قللد 
تكون اأخطللر على فئتي ال�سباب 

واالأطفال.
ال�سحللة  يف  املخت�للس  واأيللد 
االإجللراء  ا�ستمللرار  العموميللة 
املتعلقللة بغلللق احلللدود الربيللة 
واإخ�سللاع  والبحريللة،  واجلويللة 
الوطللن  اأر�للس  اإىل  الوافديللن 
�سارمللة،  �سحيللة  لتدابللري 
مو�سحللا باأن هذا القللرار كان له 
دور هللام يف تفللادي الو�سعيات 
ال�سحية ال�سعبللة التي عا�ستها 
عديللد الللدول، ويف احلفاظ على 
املنظومللة ال�سحيللة التي متكنت 
بنجللاح مللن جتللاوز مرحلللة جد 

ح�سا�سة، بف�سل ت�سافر اجلهود.
و�سجل املتحدث تراجعا كبريا يف 
الطلب على مللادة االأوك�سيجن، 
مرجعللا بع�للس حللاالت النق�س 
الواليللات  امل�سجلللة يف بع�للس 
اإىل ق�سية ت�سيري ولي�س الوفرة، 
موؤكللدا بللاأن الو�سللول اإىل هذه 
املرحلة املريحة كان بف�سل وعي 
املواطنن وتدابري احلجر ال�سحي، 
اإىل جانللب جناعة حملللة التلقيح 

التي ينبغللي اأن تظللل م�ستمرة، 
املواطنللون  عليهللا  يقبللل  واأن 

لتحقيق املناعة اجلماعية.
واأو�سح الدكتللور حممد كوا�س 
بالن�سبة لقافات الت�سامن التي 
ت�ستهدف الواليات املت�ررة من 
كارثللة احلرائللق، ومللدى تاأثريها 
بللاأن  ال�سحللي،  الو�سللع  علللى 
التوافللد الكبللري واجلماعي على 
املناطللق التللي م�ستهللا الكارثة 
من خمتلللف الواليللات مل يوؤزم 
الو�سللع ال�سحي، ومل يللوؤد اإىل 
ت�ساعللف يف عللدد االإ�سابللات 
اجلديللدة، الأن العللدوى باملتحور 
دلتا تظهر يف غ�سون اأربعة اإىل 
�ستة اأيام، عك�س ال�سالة االأوىل.

الو�سع  فللاإن  املتدخل  وبح�سللب 
ال�سحللي ال�سعب الللذي ع�سناه 
موؤخللرا، ينبغي اأن يكللون در�سا 
ياأبهللون  ال  الذيللن  للمواطنللن 
ال�سحللي  احلجللر  بقللرارات 
يو�سي  التي  الوقائيللة  والتدابري 
لتفادي موجة  االإخ�سائيللون  بها 
للدخللول  وحت�سللريا  جديللدة، 
االجتماعللي املقبل الللذي مل يعد 
يف�سل عنلله �سوى ب�سعللة اأيام 

فقط.
ال�سحللة  يف  املخت�للس  ويوؤكللد 
العمومية باإن االإجراءات الوقائية 
متنللح حمايللة بن�سبللة 50 باملائللة 
بال�ساالت  العللدوى  اأخطار  من 
املتحورة، وتوفللر الن�سبة املتبقية 
اللقاحللات املختلفللة املعتمدة من 
لتحقيللق  ال�سحللة  وزارة  قبللل 
املناعة اجلماعيللة، وحت�سن اأكرب 

فئة من املجتمع �سد الفريو�س.
كمللا ا�ستبعللد املتحللدث عللودة 
املنحنللى الوبائللي اإىل الت�ساعد 
الأن  القادمللة،  االأيللام  خللال 
الفريو�س فقللد املجال الذي ينمو 
ويتطللور فيلله، بف�سللل التقيللد 
متوقعللا  ال�سحيللة،  بالتدابللري 
ا�ستمللرار االنخفا�للس يف اأعداد 
وتراجللع  اجلديللدة،  االإ�سابللة 
واملحالن  اال�ست�سفائية  للحاالت 

على م�سالح االإنعا�س.
ويوؤكللد الدكتللور كوا�للس بللاأن 
االأريحية التللي اأ�سحت تعي�سها 
امل�ست�سفيللات العمومية، �سملت 
العيللادات اخلا�سللة التي  اأي�سللا 
اأ�سبحللت ت�ستقبل يوميللا اأعدادا 
امل�سابللن  مللن  حمللدودة  جللد 
بفريو�س كورونا، وباأعرا�س غري 
معقللدة عك�للس االأيللام ال�سابقة، 
اآمللا يف اأن يحافللظ املواطنللون 
على نف�س م�ستللوى الوعي الأن 
القادم قد يكون اأخطر.               
لطيفة بلحاج

�أكدت دعمها مل�سعى تعميم �لتلقيح

نقابات الرتبية  تطالب بتوفري ظروف دخول اآمن
اأكللدت نقابات يف قطللاع الرتبية 
، اأم�للس، علللى اأهميللة اأن تكللون 
هنللاك عمليللات حت�سي�س وتوعية 
كورونللا  �سللد  التلقيللح  حللول 
القطللاع  يف  العمليللة  لتعميللم 
الوطنيللة  النقابللة  اعتللربت  و 
التعليللم  الأ�ساتللذة  امل�ستقلللة 
»�سنابا�ست«،  والتقنللي  الثانللوي 
اأن تعميللم عمليللة التلقيح، حماية 
للموظفللن والتاميذ ، فيما ترى  
النقابة  امل�ستقلللة لعمللال الرتبية 
من  »�ساتللاف«،  اأنلله  والتكويللن 
ال�للروري، اأخللذ الوقللت الازم 
من اأجل التلقيح واقرتحت يف هذا 
االإطللار تاأجيل الدخللول املدر�سي 

املقبل.
للنقابللة  الوطنللي  ونوه املن�سللق 
الأ�ساتللذة  امل�ستقلللة  الوطنيللة 
والتقنللي  الثانللوي  التعليللم 
»�سنابا�سللت«، مزيللان مريللان يف 
ت�ريللح للن�ر، اأم�للس، بتفعيل 
التلقيح مل�ستخدمي  تعميم  عملية 
خللال  مللن  القطللاع  وذلللك 
ا�ستغللال كل وحللدات الك�سف 
واملتابعة املوجللودة على م�ستوى 
واملقللدرة  الرتبويللة  املوؤ�س�سللات 
بللل 1433 وحدة ك�سللف ومتابعة 
واأربعللن  واحللد  اإىل  باالإ�سافللة 
م�سلحة لطب العمل و�ستة ع�ر 
مركللزا طبيللا اجتماعيللا وظيفيا، 

ابتداء من 22 اأوت اجلاري.

 واأ�ساف اأن هللذه العملية فر�سة 
مل�ستخدمي القطللاع للتلقيح �سد 
فريو�س كورونا ، معتربا اأن تعميم 
عمليللة التلقيح، حماية للموظفن 
والتاميللذ ، موؤكللدا اأن هللذا هللو 
احلللل الوحيد مع �للرورة احرتام 

الربوتوكول ال�سحي.
و يف نف�للس ال�سيللاق، اأكد املن�سق 
الوطني للنقابة الوطنية امل�ستقلة 
الأ�ساتذة التعليم الثانوي والتقني، 
واأي�سللا  اأهميللة  التلقيللح  علللى 
توفللري �للروط اأخللرى، ل�سمان 
دخللول مدر�سي ناجح، م�سريا اإىل 

�رورة توفري املياه يف املدار�س.
 واأو�سللح اأنلله يف ظللل االأزمللة 
احلاليللة، يجب اأن نفكر كيف نوفر 
الرتبويللة،  املوؤ�س�سللات  املللاء يف 
ب�سللكل كايف يف جميع املدار�س. 
كما اأكد مزيان مريللان، م�ساركة 
نقابته يف حملة التح�سي�س لتعميم 
مل�ستخدمللي  بالن�سبللة  التلقيللح 
القطاع ، م�سيفللا يف هذا االإطار، 
جنللاح  يف  �ست�ساهللم  النقابللة  اأن 
حملة التلقيح،  داعيا اإىل �رورة 
التوجه اإىل مراكز التلقيح من اأجل 

اأخذ  اللقاح والذي هو متوفر .
ومن  جانبه، يرى املكلف باالإعام 
الوطنللي  املجل�للس  نقابللة  يف  
امل�ستقللل مل�ستخدمللي التدري�للس 
للقطللاع ثاثي االأطللوار للرتبية 
» كناب�ست«،  م�سعللود بوديبة اأن 

التلقيح �سد فريو�س كورونا، هو 
م�ساألللة ذاتية وفرديللة، تتم برغبة 
املوظفللن  وبرغبة عمللال قطاع 
واأ�سللاف يف  الوطنيللة،  الرتبيللة 
ت�ريح للن�ر اأم�س، اأنه لتحقيق 
ن�سبة اأكرب، يجللب اأن تكون هناك 
وتوعويللة  حت�سي�سيللة  عمليللات 
وتوفري اللقللاح على م�ستوى كل 
الوحدات حتى يتمكن اجلميع من 
القيام بالتلقيح دون �سغط اأو اأي 
اإجبللار، معتربا اأن عمليللة االإجبار 

لن حتل امل�سكلة .
 ويللرى اأن احلللل هللو يف التوعية 
والتح�سي�س واإعطاء �سمانات اأن 
اللقاح هو م�ساألة حلماية املوظف، 
وهذا االأمر يقوم به -كما اأ�ساف-، 

خللرباء ال�سحللة واملخت�سون يف 
الوباء الإعطللاء تطمينات للنا�س، 
للذهاب ب�سفة اإرادية دون �سغط 

الأخذ التلقيح.
ومن جانبلله، اقرتح االأمللن العام 
الرتبية  لعمللال  امل�ستقلة  للنقابللة 
بوعللام  »�ساتللاف«،  والتكويللن 
عمورة، تاأجيللل الدخول املدر�سي 
املقبل  ملللدة مدرو�سللة ، من اأجل 
ف�سللح املجال لتلقيللح م�ستخدمي 
القطللاع   واأ�سللاف يف ت�ريللح 
للن�ر ، اأم�س، اأنه من ال�روري، 
اأخذ الوقت الازم من اأجل التلقيح 
وتوفري االإمكانيات و التجهيزات 
الربوتكللول  لتطبيللق  الازمللة 

ال�سحي .                       مراد -ح 

ت�سجيل 695 �إ�سابة جديدة و37 وفاة

انخفا�ض طفيف يف عدد الإ�شابات بكورونا
�سجلللت وزارة ال�سحللة انخفا�سا 
طفيفا يف عدد االإ�سابات بفريو�س 
باليللوم  مقارنللة  »كوفيللد19-« 
الفللارط، حيللث مت ت�سجيللل 695 
اإ�سابللة جديللدة و37 وفللاة خال 
24 �ساعة االأخرية يف اجلزائر، فيما 
متاثللل 615 مري�سا لل�سفاء، ح�سب 
ما اأفادت بلله وزارة ال�سحة اليوم 

الثاثاء يف بيان لها.

واأو�سللح ذات امل�سللدر اأن اإجمايل 
احلللاالت املوؤكللدة بلللغ 188.663 
حالة من بينها 695 اإ�سابة جديدة، 
بينما بلغ العدد االإجمايل للم�سابن 
الذيللن متاثلللوا لل�سفللاء 127.276 
�سخ�سا والعدد االإجمايل للوفيات 
نف�للس  وح�سللب  حالللة،   4.867
امل�سدر، يتواجللد حاليا 40 مري�سا 

يف العناية املركزة.

واليللة   14 اأن  البيللان  واأ�سللاف 
مل ت�سجللل بهللا خللال 24 �ساعة 
 15 اأي حالللة جديللدة و  املا�سيللة 
والية �سجلللت من حالة واحدة اإىل 
9 حاالت، فيمللا �سجلت 19 والية 

اأخرى 10 حاالت فما فوق.
وتو�سللي وزارة ال�سحة املواطنن 
ب�للرورة االلتزام بنظللام اليقظة، 
كمللا تدعوهللم اإىل احللرتام قواعد 

اجل�سديللة  وامل�سافللة  النظافللة 
واالرتللداء االإلزامي للقناع الواقي 

واالمتثال لقواعد احلجر ال�سحي.
كمللا ت�سدد اأي�سا علللى اأن االلتزام 
ال�سللارم من قبللل املواطنن بهذه 
االإجراءات الوقائية، اإىل جانب اأخذ 
احليطة واحلذر، هللي عوامل مهمة 
اإىل غايللة الق�سللاء نهائيا على هذا 

الوباء.
ق و
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وزير �ل�صحة يقف على ظروف �لتكفل بالأطفال �مل�صابني بحروق  

توفري عالج نف�شي ملرافقة الأطفال الذين عاي�شوا جحيم النريان
اأبدى وزير ال�صح��ة، عبد الرحمان 
ب��ن بوزي��د، ارتياحه حي��ال نوعية 
املر�ص��ى  يتلقاه��ا  الت��ي  العناي��ة 
ال�صغ��ار الذي��ن تعر�ص��وا حلروق 
جراء احلرائ��ق الت��ي عرفتها والية 
تي��زي وزو موؤخرا، عل��ى م�صتوى 
العي��ادة املتخ�ص�ص��ة يف احل��روق 
بالعا�صم��ة، واأ�ص��اف اأن��ه �صج��ل 
»بارتي��اح« توف��ر ع��اج نف�ص��ي 
لاأطفال  ومرافقة  ب�صيكولوجي��ة 
من طرف فريق خمت�ص له خربة يف 
ت�صير مثل هذه احلاالت التي  تنجم 

عن الكوارث الكربى.
ق��ام وزي��ر ال�صحة، عب��د الرحمن 
بن بوزي��د، اأم�ص، بزي��ارة االأطفال 
املحروق��ن ج��راء حرائ��ق الغابات 
مت  الذي��ن  و  وزو  تي��زي  بوالي��ة 
املوؤ�ص�صة  ا�صتقبالهم على م�صتوى 
يف  املتخ�ص�ص��ة  اال�صت�صفائي��ة 
و  بي��ار  االأطف��ال  معاجلة ح��روق 

كلودين �صويل بالعا�صمة.
و اأك��د الوزي��ر اأن زيارته لاأطفال 

امل�صاب��ن ج��راء حرائ��ق الغاب��ات 
كانت  »مربجم��ة«  االأخ��رة، 
وذلك بع��د الزي��ارة التي ق��ام بها 
رئي���ص اجلمهوري��ة، ال�صي��د عب��د 
امل�صاب��ن  اإىل  املجيد  تب��ون، 
م��ن الكب��ار مب�صت�صف��ى الدوي��رة، 
عل��ى  الوق��وف  به��دف  ذل��ك  و 
التكف��ل  و  ظروف  ا�صتقب��ال 
بامل�صاب��ن مبا�رشة بعد اإ�صعافهم و 

نقلهم من والية تيزي وزو.
واأ�صاف بالق��ول اأن اأطقم طبية من 
م�صت�صف��ى الدويرة وعي��ادة »بيار 
وكلودين �صويل«  كانت قد تنقلت 
اإىل م�صت�صف��ى تي��زي وزو مل��د يد 
امل�صاع��دة و قد تق��رر اإثر ذلك نقل 
10  اأطف��ال اإىل العا�صمة من اأجل 
تلق��ي العاج الازم حت��ت اإ�رشاف 

اأطباء خمت�صن يف احلروق.
و ع��رب الوزي��ر اأثن��اء طواف��ه بن 
م��ع  وحديث��ه  الع��اج  قاع��ات 
عن »اطمئنان��ه«  الطب��ي،  الطاق��م 
حيال نوعي��ة العناية الت��ي يتلقاها 

املر�صى ال�صغار يف هذه املوؤ�ص�صة 
املتخ�ص�ص��ة يف احل��روق واأ�صاف 
اأن��ه �صجل »بارتي��اح« توفر عاج 
ومرافقة  ب�صيكولوجي��ة  نف�ص��ي 
لاأطفال من طرف فريق خمت�ص له 
خربة يف ت�صير مث��ل هذه احلاالت 

التي  تنجم عن الكوارث الكربى.
كما ثمن الوزي��ر الهبة الت�صامنية 
التي اأبان عليها اجلزائرين منذ اليوم 
االأول من ا�صتعال احلرائق، وقال اإن 
ال�صلط��ات ال�صحية »�صارعت هي 
االأخ��رى اإىل توف��ر عت��اد هام من 
�صاحنات حممل��ة بكميات معتربة 
من االأدوية  لفائ��دة واليتي بجاية 
اأي�ص��ا  و تي��زي وزو و تزويده��م 
اإ�صافي��ة م��ن مكثفات  بكمي��ات 
االأك�صجن عاوة ع��ن التي كانت 
مربجم��ة يف البداية وذل��ك بعد اأن 
حا���رشت الن��ران بع���ص املراكز 
ال�صحي��ة هن��اك«، م�ص��را اإىل اأن 
»كل الو�صائ��ل املادي��ة واملعنوية مت 
توفره��ا للتكف��ل بامل�صاب��ن اإىل 

غاية متاثلهم اإىل ال�صفاء«.
الربوفي�ص��ور  اأك��د  جهت��ه،  م��ن 
اأب�صي���ص حمند رم�ص��ان، اأن عيادة 
بي��ار و كلودين �ص��ويل ا�صتقبلت 
10 اأطفال من تي��زي وزو اأ�صيبوا 
بح��روق متفاوت��ة الدرجات، تويف 
منه��م واح��د يبل��غ م��ن العمر 10 
اأ�صه��ر، فيم��ا يوج��د حالي��ا طفلن 
اأم��ا الباقي  يف م�صلح��ة االإنعا�ص 
)7 اأطف��ال( يحظ��ون مبتابع��ة طبية 
ونف�صي��ة م�صتم��رة واأن تواجده��م 
»اإبعاده��م  من��ه  الغاي��ة  بالعي��ادة 
ع��ن ال�صغ��ط ال��ذي عاي�صوه يف 
م�صت�صفى تي��زي وزو حيث معامل 

الكارثة بادية على املحيطن بهم«.
 ق و

 

 بن بوزيد يوؤكد توفري كل �لإمكانيات للتكفل بامل�صابني جر�ء �حلر�ئق

 احلجر �شاهم يف خف�ض عدد الإ�شابات 
وتخفيف ال�شغط على امل�شت�شفيات

 �أكد وزير �ل�صحة، عبد �لرحمان بن بوزيد، �أن م�صالحه وفرت كل �لإمكانيات �لب�صرية و�لمادية من �أجل �لتكفل �لأمثل 
بالم�صابين جر�ء �لحر�ئق �لتي �صهدتها عدة وليات من �لوطن. كما �أعرب �لوزير عن  “�رتياحه” �إز�ء ت�صجيل منحى 
تنازلي في عدد �لإ�صابات �لجديدة بفيرو�س كوفيد19-، مرجعا ذلك �إلى عدة عو�مل �أبرزها “نتائج �لحجر �ل�صحي”.

نظم��ت الوكال��ة الوطنية للتربع 
بالدم، اأم�ص، يوما ت�صامنيا لتزويد 
امل�صال��ح اال�صت�صفائية بهذه املادة 
احليوية، خا�ص��ة يف ظل ت�صجيل 
م�صاب��ن ب�صبب حرائ��ق الغابات 
التي اندلع��ت بع��دة واليات من 
الوط��ن. وح�رش مرا�ص��م انطاق 
هذه املب��ادرة وزي��ر ال�صحة، عبد 
الرحمان بن بوزي��د، الذي اأكد اأن 
تنظي��م مث��ل هذا الي��وم “يعك�ص 
ووقوفه��م  اجلزائري��ن  ت�صام��ن 
كرج��ل واح��د يف ظ��ل االأزمات 
واملح��ن”، م�ص��را اإىل اأن الوزارة 
الب�رشية  االإمكانيات  “وفرت كل 
واملادي��ة من اأج��ل التكفل االأمثل 

بامل�صابن جراء هذه احلرائق”.
الوبائية،  الو�صعي��ة  وبخ�صو�ص 
ع��ن  ال�صح��ة  وزي��ر  اأع��رب 
“ارتياح��ه” اإزاء ت�صجي��ل منحى 
تنازيل يف عدد االإ�صابات اجلديدة 
بفرو�ص كوفيد19-، مرجعا ذلك 

اإىل ع��دة عوام��ل اأبرزه��ا “نتائج 
احلجر ال�صحي”.

تراج��ع  اأن  اإىل  الوزي��ر  واأ�ص��ار 
يف  “�صاه��م  االإ�صاب��ات  ع��دد 
تخفي��ف ال�صغ��ط عل��ى االأطقم 
اال�صتيع��اب  وق��درات  الطبي��ة 

املوؤ�ص�ص��ات  م�صت��وى  عل��ى 
“م��ا  اأن  اال�صت�صفائية”،م�صيف��ا 
يثر القل��ق هو تواج��د عدد كبر 
م�صت��وى  عل��ى  املر�ص��ى  م��ن 
لك��ون  وذل��ك  امل�صت�صفي��ات 
ال�صال��ة اجلديدة للفرو�ص ت�صوه 

اجلهاز التنف�صي وت�رش باالأمعاء”، 
وهو م��ا ي�صتوج��ب –مثلما قال– 
“مدة ع��اج طويلة نوع��ا ما مع 

�رشورة توفر االأك�صجن”.
م��ن جهته��ا، اأو�صح��ت املدي��رة 
العام��ة للوكال��ة الوطنية للتربع 
اأن  ولدقابلي��ة،  لين��دة  بال��دم، 
تنظي��م هذا الي��وم الت�صامني جاء 
املواطنن من  ملطال��ب  “جت�صي��دا 
اأج��ل م�صاعدة اإخوانه��م املر�صى، 
�صيما منهم امل�صابن جراء احلرائق 
التي �صهدته��ا بع�ص واليات من 

الوطن”.
وبعد اأن اأ�صارت اإىل اأن هذه الفرتة 
من ال�صنة ت�صهد تراجعا يف وترة 
التربع بال��دم ب�صبب العطل وكذا 
الو�صعية الوبائية،دعت املواطنن 
اإىل التوج��ه نحو مراكز حقن الدم 
للت��ربع م��ن اأج��ل “امل�صاهمة يف 

اإنقاذ حياة اإخوانهم”.
 ق و

 جلان خمت�صة با�صرت مهامها 
على م�صتوى 26 ولية

ال�شروع يف تقييم اخل�شائر 
لتعوي�ض املت�شررين من احلرائق

تعكف الف��رق املتخ�ص�صة املوفدة 
ل��� 26 والية �صهدت اندالع حرائق 
غاب��ات خال االأي��ام االأخرة على 
جرد اخل�صائر التي م�صت املمتلكات 
املنقولة و غ��ر املنقولة يف انتظار 
عر�صه��ا عل��ى اللجن��ة الوطني��ة 
لتقيي��م وتعوي�ص املت�رشرين التي 
ال�صيد  ن�صبها، رئي���ص اجلمهورية 
عب��د املجي��د تب��ون. وع��ن عل��ى 
راأ�صها امل�صت�صار املكلف العاقات 

اخلارجية عبد احلفيظ عاهم.
ب��وزارة  املركزي  املفت���ص  اأو�ص��ح 
الداخلي��ة ع��رب العزيز دليب��ة لدى 
نزوله �صيفا بربنامج اجلزائر مبا�رش 
عل��ى القن��اة االإخباري��ة الثالثة، اأنه 
وتنفيذا لتعليمات رئي�ص اجلمهورية 
ووزي��ر الداخلية واجلماعات املحلية 
والتهيئ��ة العمراني��ة، مت اإيف��اد فرق 
متخ�ص�ص��ة للبلدي��ات املت���رشرة 
عل��ى م�صت��وى 26 والي��ة م�صتها 
حرائق الغابات، لل�رشوع يف اإح�صاء 
وتقيي��م  املت�رشري��ن  االأ�صخا���ص 

اخل�صائر الناجمة عنها.
وتت�ص��كل هذه الفرق م��ن اإدارين 
التقني��ة،  املراقب��ة  يف  وخ��رباء 
مهمته��م ج��رد االأم��اك املنقول��ة 
وغ��ر املنقولة التي ت�رشرت جراء 
حرائ��ق الغاب��ات، لتتب��ع العملي��ة 
يف مرحل��ة ثاني��ة باإع��داد التقييم 
امل��ايل لهذه االأ���رشار. واأ�صار ممثل 
وزارة الداخلي��ة اإىل اأن هذه امللفات 
�صتخ�صع للمراقب��ة على م�صتوى 
الدائ��رة املعنية ثم الوالية، لتعر�ص 
بعدها عل��ى اللجنة الوطنية لتقييم 
م��ن هذه  املت�رشري��ن  وتعوي���ص 
احلرائق، معربا ع��ن اأمله يف اأن يتم 

االنته��اء م��ن العملي��ة ككل “يف 
اآجال تكون جد معقولة”.

كما �رشعت منظمات ارباب العمل 
واملتعاملن وكذا التجار من جانبها 
يف تقييم حجم اال�رشار التي حلقت 
وا�صح��اب  ال�صناعي��ن  ب�صغ��ار 
املحات، حيث قدرت الكنفدرالية 
اجلزائري��ة الأرباب العم��ل  مبدئيا، 
االقت�صادي��ن  املتعامل��ن  ع��دد 
املت�رشرين من احلرائق االأخرة التي 
عرفتها 18 والية ب�1000 متعامل، 
م��ن فاحن وموال��ن و�صناعين، 
اأزم��ة  خاي��ا  بت�صكي��ل  مطالب��ة 
بخم���ص وزارات لتقدي��ر اخل�صائر 
بدقة، والبحث يف اآلية الإعادة بعث 
املت�رشرة  الن�صاط��ات االقت�صادية 
وعق��د لقاء ثاثية عاج��ل، لتحين 
االقت�ص��ادي،  االإنعا���ص  خمط��ط 
والنظ��ر يف و�صعية االقت�صاد بعد 

كورونا واحلرائق.
عب��د  اجلمهوري��ة  رئي���ص  وكان 
املجي��د تب��ون قد ن�ص��ب، االثنن ، 
لتقييم وتعوي�ص  الوطني��ة  اللجنة 
املت�رشري��ن م��ن حرائ��ق الغابات 
والي��ات  بع���ص  �صهدته��ا  الت��ي 
الوط��ن، والت��ي اأوكل��ت رئا�صتها 
العاقات  املكل��ف  امل�صت�ص��ار  اإىل 

اخلارجية عبد احلفيظ عاهم.
اجلمهوري��ة  رئي���ص  وج��ه  وق��د 
الأع�ص��اء  �صارم��ة”  “تعليم��ات 
اللجنة للعمل ب�”طريقة منظمة مع 
كل القطاع��ات واللج��ان الوالئية 
الت��ي يرتاأ�صه��ا ال��والة لل���رشوع 
الف��وري يف تعوي���ص املت�رشرين 
مهم��ة  وتتمث��ل  ممتلكاته��م”.  يف 
اللجنة اأ�صا�صا، ح�صب بيان لرئا�صة 
ملفات  “ا�صتقبال  اجلمهوري��ة، يف 
بتقييم  املكلف��ة  الوالئي��ة  اللج��ان 
اخل�صائر”، حيث اأم��ر الرئي�ص تبون 
“ب��كل  اأع�ص��اء اللجن��ة بالعم��ل 
كل  م��ع  وبامل�ص��اواة  �صفافي��ة، 
املت�رشرين، واإ���رشاك روؤ�صاء جلان 
الق��رى واملدا�رش يف حتدي��د قوائم 
املت�رشرين” الذي��ن اأكد على اأنهم 
م��ن  الكل��ي  الدع��م  “�صيج��دون 

الدولة”.
كم��ا ق��رر رئي���ص اجلمهورية يف 
ذات االإط��ار، من��ح ع��اوة مالية 
مقداره��ا مليون دينار جزائري، يتم 
ال�صهداء، مدنين  لعائات  �رشفها 
وع�صكرين، متن��ح لوالدي ال�صهيد 
اإذا  زوجت��ه  واإىل  اأع��زب،  كان  اإذا 
كان متزوج��ا. وكان الوزي��ر االأول 
اأمين ب��ن عب��د الرحمان، ق��د �صدد، 
االأ�صب��وع الف��ارط، يف زي��ارة له 
لوالية تي��زي وزو، االأكرث ت�رشرا 
م��ن ه��ذه احلرائ��ق “االإجرامي��ة”، 
على اأن التعوي���ص “�صي�صمل كل 
املت�رشرين”، حيث “مت ت�صخر كل 
االإمكانيات الوطنية من اأجل عودة 

احلياة اإىل طبيعتها”.
 ق و

 فيما تو��صل فرق �حلماية �جلهود لإطفاء 8 �أخرى

ولية  12 يف  حريقا   اإخماد 27 
 متكنت وحدات احلماية املدنية من 
اإخم��اد 27 حريق��ا غابي��ا عرب 12 
والي��ة، خال 24 �صاع��ة االأخرة، 
فيم��ا تقوم ف��رق احلماي��ة املدنية 
رفق��ة امل�صال��ح املخت�ص��ة عل��ى 
اإخماد 08 حرائق عرب 05 واليات، 
حي��ث يتوا�صل جتنيد فرق احلماية 
املدني��ة ع��رب االأرت��ال املتنقل��ة و 
املجموعة اجلوي��ة للحماية املدنية 
عملي��ات  ملوا�صل��ة  املي��دان  يف 
االإخم��اد احلرائق ع��رب كل الرتاب 

الوطني.
العام��ة  املديري��ة  اأو�صح��ت  و 
للحماي��ة املدنية، يف بي��ان لها، اأن 
وحداته��ا املنت�رشة ملواجهة النران 
امل�صتعل��ة منذ اكرث م��ن ا�صبوع، 
“متكنت من اإخماد 27 حريق غابة 
اأدغ��ال واأحرا�ص على م�صتوى 12 
والي��ة يف الفرتة املمت��دة من 16 
اإىل 17  اأوت اجل��اري ،و يتعل��ق 
االمر ب اإخم��اد 13 حريقا ببجاية 

وحريق��ن  بجيج��ل  حرائ��ق   3 و 
)02 ( بقامل��ة و حري��ق )01( ب��كل 
م��ن والي��ات تي��زي وزو، باتنة، 
تيبازة،�ص��وق اأهرا���ص، �صكيكدة، 
املدية،بومردا���ص، عناب��ة، ووالية 

�صطيف.
و م��ن جه��ة اأخ��رى، تق��وم فرق 
نف���ص  املدنية–وف��ق  احلماي��ة 
امل�صدر– رفقة امل�صالح املخت�صة 
عل��ى “اإخم��اد 8 حرائ��ق ع��رب 5 
واليات ويتعلق االأمر ب 3 حرائق 
بجيج��ل، 2 حرائ��ق بع��ن الدفلى 
وحريق واح��د بوالي��ات خن�صلة، 
بجاية و �صطي��ف. و اأ�صاف نف�ص 
امل�ص��در اأنه “يتوا�صل جتنيد فرق 
احلماية املدنية عرب االأرتال املتنقلة 
و املجموعة اجلوية للحماية املدنية 
عملي��ات  ملوا�صل��ة  املي��دان  يف 
االإخم��اد احلرائق ع��رب كل الرتاب 

الوطني.
 ق و
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قال �إن تعديله �سري�عي م�ستجد�ت �ل�ساحة �لإعالمية و�ملعايري �لدولية

بلحيمـر ي�ؤكــد �ضـرورة �إ�ضفـاء "طابع 
جتديدي" على قـان�ن �لإعـالم

�أكد وزير �لت�سال، عمار بلحيمر �أم�س �لثالثاء �أن د�ئرته �لوز�رية ت�سعى »لمطابقة« قانون �لإعالم �لجديد مع �لد�ستور 
بما ي�سمح باإ�سفاء »طابع تجديدي« على هذ� �لإ�سالح.

يف ت�رصي��ح خ���ص ب��ه يومي��ة 
ال�سي��د  اأو�س��ح  »املجاه��د« 
بلحيمر اأن »املهم��ة التي تولتها 
يف  متثل��ت  االت�س��ال  وزارة 
اإعطاء االإ�س��اح طابعا جتديديا 
ي�سم��ن مطابقته م��ع الد�ستور 
و امل�ستج��دات امل�سجل��ة عل��ى 
ال�ساح��ة االإعامي��ة و املعاي��ر 

الدولية«.
يكم��ن  اله��دف  اأن  اأ�س��اف  و 
القوان��ن  كاف��ة  »مراجع��ة  يف 
قان��ون  فيه��ا  مب��ا  الع�سوي��ة, 
االإعام يف ظل احرتام االأحكام 
اجلديدة للد�ستور الذي يت�سمن 
و يكر���ص بو�س��وح يف مادت��ه 
54 حري��ة يف الن���رص و نظ��ام 
الت�رصي��ح و مينع خ�سوع جنحة 
ال�سحافة لعقوبة �سالبة للحرية 
و ين�ص على منع توقيف ن�ساط 
ال�سحف و الن�رصيات و القنوات 
التلفزيونية و االإذاعية و املواقع 
اإال  االإلكرتوني��ة  ال�سح��ف  و 

مبقت�سى قرار ق�سائي«.
و اأو�سح اأن االأمر يتعلق عموما 
ب��� »قان��ون معي��اري يحاك��ي 
ك��ذا  و  الراهن��ة  التط��ورات 
احتياج��ات املجتم��ع و املهنة و 
لي�ص قانون-برنامج«, مذكرا يف 
ذات ال�سياق اأن دائرته الوزارية 
قام��ت بو�س��ع »فري��ق خا���ص 
ي�سم اإطارات من الوزارة لبحث 
مواد القانون الع�سوي ل�2012 
الب���رصي  ال�سمع��ي  قان��ون  و 
ل�2014 الذي ات�سح اأن تطبيقه 
ميث��ل اإ�س��كاال يف حد ذات��ه اأمام 

تطبيق اأحكام القانون«.
ال�سحاف��ة  يخ���ص  وفيم��ا 
املكتوب��ة, يتعلق االأمر »بدرا�سة 
ال�سعوب��ات الت��ي تواجه عمل 
ال�سحاف��ة  �سب��ط  �سلط��ة 
املكتوب��ة وجمل���ص اأخاقي��ات 

ال�سحاف��ة, ع��اوة عل��ى منح 
املح��رتف«,  ال�سحف��ي  بطاق��ة 
ح�س��ب ال�سي��د بلحيم��ر ال��ذي 
تعوي���ص  يج��ب  اأن��ه  اأو�س��ح 
�سلطة ال�سبط امل�ستقلة مبجل�ص 
نف���ص  يف  يك��ون  ا�ست�س��اري 
الوقت هيئ��ة ت�ساعد على اتخاذ 
الق��رار يف جم��ال ا�سرتاتيجي��ة 
تطوير ال�سحافة املكتوبة وحتى 

اجلرائد االإلكرتونية«.
اأما بخ�سو�ص جمل�ص اأخاقيات 
ال�سحافة, ف�سيك��ون له »طابع 
و�سيتكف��ل  اأعم��ق  عمليات��ي 
املتعلق��ة  النقائ���ص  مبعاجل��ة 
�سف��ة  ومن��ح  باالأخاقي��ات 
ال�سحف��ي, اأي بطاقة ال�سحفي 
املحرتف, والت��ي ي�سند اإىل جلنة 
تتك��ون  االأع�س��اء  مت�ساوي��ة 
من نقاب��ات �سحفي��ة ونقابات 
النا�رصي��ن واملجل���ص الوطن��ي 
االأمانة  )بخ�سو���ص  لل�سحافة 
التقنية( يف جمال معاجلة امللفات 

والتدقيق فيها«.

القن��وات  وبخ�سو���ص 
التلفزيونية التي اأن�سئت باخلارج 
يف ح��ن اأن قانون 2014 ي�سمح 
باإن�س��اء قنوات خا�سعة للقانون 
اجلزائري, اأو�سح ال�سيد بلحيمر 
اأن��ه »اأ�سب��ح م��ن ال���رصوري 
اإىل طبيعتها  االأو�س��اع  اإع��ادة 
من خال اإلغ��اء بع�ص املواد يف 
القان��ون التي حتد م��ن خدمات 
للقنوات  امل�سموح بها  االت�سال 
اأن��ه  موؤك��دا  املو�سوعاتي��ة«, 
»متخ�ص عن ذلك و�سع منا�سب 

لتطوير القطاع املوازي«.
بال�سبط  »التكفل  اأن  واأ�س��اف 
الدولة  عل��ى  اأ�سب��ح مفرو�سا 
قن��وات  اإخ�س��اع  ويتمث��ل يف 
ال�سمع��ي الب���رصي اإىل دفات��ر 
�رصوط يوؤطرها القانون«, موؤكدا 
اأن االأم��ر يتعل��ق »مبهم��ة هامة 
وح�سا�س��ة, �سحبت من ال�سلطة 
ل�سلط��ة  واأوكل��ت  التنفيذي��ة, 
�سبط ال�سمع��ي الب�رصي التي 

ا�سرتجعت �رصعيتها وقوتها«.

ويف ه��ذا ال�سدد, اأ�س��ار الوزير 
اإىل اأن »القان��ون اجلدي��د القادم 
الب���رصي  ال�سمع��ي  ح��ول 
�سي�سع ح��دا »للجهات املانحة« 
من االقت�ساد امل��وازي, ال�سيما 
جتع��ل  الت��ي  امل��واد  �سياغ��ة 
م��ن موؤ�س�س��ة الب��ث االإذاع��ي 
والتلف��زي يف اجلزائ��ر الواجهة 
الوحي��دة مع اخل��ارج ال�ستئجار 
االأقم��ار  ا�ستقب��ال  اأجه��زة 
تعق��ب  �سم��ان  و  ال�سناعي��ة 
م�سار امل��وارد املالي��ة«, م�سيفا 
اأن��ه ينتظر من اإ�س��دار القانون 
اجلديد ح��ول ال�سمعي الب�رصي 
تقدمي »دف��ع حا�سم للم�ستثمرين 
الوطني��ن  اخلوا���ص  املهني��ن 
ال�سمع��ي  �سناع��ة  جم��ال  يف 
الب���رصي واإ�سدار ه��ذا الن�ص 
وتو�سي��ح دور ومكان��ة قطاع 
ال�سمعي الب�رصي العمومي يف 

النظام الوطني لاإعام«.

خالل ��ستقباله �سفري �لإمار�ت باجلز�ئر

  وزير �ل�ضناعة يدع� �لإمار�تيني 
ملزيد من �ل�ضتثمار�ت 

 دعا وزير ال�سناعة, اأحمد زغدار, 
االإماراتين ملزيد من  امل�ستثمرين 
اال�ستثم��ارات يف اجلزائر �سمن 
ال�سعب  ال�سناعي��ة  خمتل��ف 
م�س��را اإىل خمتلف االإ�ساحات 
املتعلقة  بجع��ل مناخ اال�ستثمار 
يف اجلزائر اأك��ر جاذبية بالن�سبة 

للم�ستثمرين املحلين واالأجانب.
و ج��اءت ه��ذه الدع��وة, ح�س��ب 
امل�س��در ذات��ه , خ��ال ا�ستقبال 
مبق��ر  اأم���ص,  ال�سناع��ة,  وزي��ر 
ال��وزارة,  �سفر دول��ة االإمارات 
باجلزائ��ر,  املتح��دة  العربي��ة 
ال�سيد  يو�س��ف �سي��ف خمي���ص 
�سب��اع اآل عل��ي, حي��ث »اغتن��م 
ال�سي��د زغ��دار الفر�س��ة لدعوة 
امل�ستثمرين  االإماراتين ملزيد من 
اال�ستثم��ارات يف اجلزائر �سمن 

خمتلف ال�سعب ال�سناعية.
»االإ�ساح��ات  اإىل  تط��رق  و  
الت��ي يت��م القي��ام به��ا حاليا يف 
املنظومة  القانوني��ة  جم��ال 

لا�ستثم��ار, والت��ي م��ن �ساأنها 
يف  اال�ستثم��ار  من��اخ  جع��ل 
بالن�سب��ة  اأكر  جاذبي��ة  اجلزائ��ر 
للم�ستثمرين املحلين واالأجانب«.

و بهذه املنا�سبة , تباحث الطرفان  
يف  الثنائ��ي  التع��اون  تعزي��ز 
ال�سناع��ي واال�ستثماري  املجال 
اإىل جان��ب  ا�ستعرا���ص فر���ص 
ال�رصاك��ة واال�ستثم��ار املحتملة 
الف��روع ال�سناعية  يف خمتل��ف 
بن البلدين ال�سقيقن ال�سيما يف 
الغذائية  التحويلي��ة,  ال�سناعات 

وامليكانيكية.
من جانبه, رحب ال�سفر االإماراتي 
بكل اأ�سكال التعاون املحتملة بن 
داعي��ا,  البلدين  وموؤ�س�ساتهم��ا 
االقت�سادين  املتعامل��ن  ب��دوره 
اال�ستثم��ار  اإىل  اجلزائري��ن 
يف  االإم��ارات العربي��ة املتح��دة 
معرب��ا ع��ن ا�ستع��داده للتحفيز 

واملرافقة.

  لرتقية �ل�سادر�ت نحو �لدول �لإفريقية

  �إجناز مناطق عب�ر بثالث 
وليات حدودية

 �رصع املجم��ع العموم��ي للنقل 
واللوج�ستيك  للب�سائ��ع  ال��ري 
)لوجيرتان���ص( يف اإجن��از مناطق 
عبور بكل من مترنا�ست وتندوف 
واإليزي لت�سجيع ال�سادرات نحو 
الدول االإفريقية. وجاء ذلك عقب 
الذي  للحكومة  االأخر  االجتماع 
املن�سات  تطوي��ر  مل��ف  در���ص 
عل��ى  ال�سيم��ا  اللوج�ستي��ة, 
احلدودي��ة,  الوالي��ات  م�ست��وى 
اأج��ل تطوي��ر ال�س��ادرات  م��ن 
والتب��ادالت التجارية مع البلدان 

االإفريقية.
را�سي��ة  �سلم��اين  واأو�سح��ت 
مبجم��ع  التطوي��ر  مدي��رة 
ت�رصيح  يف  لوجيرتان�ص, اأم���ص, 
لاإذاعة اأنه متا�سيا و دخول منطقة 
التبادل احلر االإفريقية ) زليكاف( 
حي��ز التنفيذ, ���رصع املجمع  يف 
خمط��ط  الإجن��از مناط��ق عبور 
على م�ستوى الواليات احلدودية 
ب��دءا م��ن تن��دوف ومترنا�ست و 
موؤخ��را بوالية اإلي��زي. واأ�سافت 
ه��ذه  ت�سيي��د   ” اإن  املتحدث��ة 
ياأت��ي  اللوجي�ستي��ة   املن�س��اآت 

ا�ستجابة للمعاير الدولية”.
ب��دوره رحب بّراح زي��اد الرئي�ص 
املدي��ر العام ملوؤ�س�س��ة ” بي زاد” 
العام��ة  والتج��ارة  للت�سدي��ر 
بقرارات اجتماع جمل�ص احلكومة 
باإن�س��اء من�س��ات لوجي�ستيكية 

على م�ستوى الواليات احلدودية 
م��ن اأج��ل ت�سهي��ل الول��وج اإىل 
االأ�سواق االإفريقي��ة , م�سرا يف 
ت�رصيح��ات لاإذاعة اجلزائرية اأن 
” دخ��ول القطاع اخلا�ص �سيخلق 
تناف�سي��ة يف ج��ودة اخلدمات مع 
اعتماد طرق جديدة ومبتكرة يف 

نقل الب�سائع.
جمل���ص  اجتم��اع  خ��ال  مت  و 
احلكومة  االأخ��ر, درا�سة تطوير 
ال�سيما  اللوج�ستي��ة,  املن�س��ات 
على م�ستوى الواليات احلدودية, 
اأج��ل تطوي��ر ال�س��ادرات  م��ن 
والتب��ادالت التجارية مع البلدان 
االإفريقي��ة. وق��دم وزي��ر النق��ل 
عر�سا حول التدابر اال�ستعجالية 
النقل. حيث مت  ن�ساطات  الإنعا�ص 
اقرتاح تدابر للتحكم يف فاتورة 
النقل, وال�سيما  ا�ستراد خدمات 
فتح النقل البح��ري واجلوي اأمام 

اال�ستثمار الوطني اخلا�ص.
و اأ�س��دى الوزير االأول تعليمات 
اإىل وزي��ر النقل ق�س��د تن�سيب 
ال�سلط��ة املينائية, املن�ساأة بالفعل 
مبوجب ن�ص قان��وين, وذلك قبل 
نهاي��ة ال�سن��ة اجلاري��ة, و�سمان 
مردودية قاعدة �سيانة الطائرات 
اجلوي��ة  للخط��وط  التابع��ة 
بال�رصاكة مع �رصكات  اجلزائرية, 

طران عاملية.                       ق و

�جلز�ئر ت�ضتلم جتهيز�ت وعتاد ملكافحة �حلر�ئق من دولة �لك�يت
ا�ستلم��ت اجلزائر, اأم���ص الثاثاء, 
الكويت  م�ساع��دات م��ن دول��ة 
وعت��اد  جتهي��زات  يف  تتمث��ل 
متخ�س���ص يف مكافح��ة احلرائق 

موجه للحماية املدنية.
ا�ست��ام  عل��ى  اإ�رصاف��ه  ول��دى 
ه��ذه امل�ساع��دات مبط��ار هواري 
املدي��ر  ع��ر  ال��دويل,  بومدي��ن 
الع��ام للحماي��ة املدني��ة, بوعام 
بوغ��اف, عن “امتنان��ه و�سكره 
لدولة الكوي��ت, حكومة و�سعبا, 
عل��ى ه��ذه امل�ساع��دات القيمة”, 
مرزا اأن هذه االإمكانيات املتمثلة 
يف اآلي��ات و�ساحن��ات ملكافح��ة 
اإىل  “�ستوج��ه  الغاب��ات  حرائ��ق 
امليدان لدع��م االإمكانيات الهائلة 
وال�سخم��ة التي و�سعتها الدولة 

اجلزائرية ملواجهة احلرائق”.
ه��ذه  اأن  بوغ��اف  واعت��ر 
امل�ساعدات “ترتج��م �سدق وقوة 
البلدين  الت��ي جتم��ع  العاق��ات 

واملتجذرة يف عمق التاريخ”.
م��ن جانب��ه, اأك��د �سف��ر دول��ة 

الكويت باجلزائر, حممد ال�سبو, اأن 
ا�ست��ام هذه املعدات املتخ�س�سة 
“تعبر عن الوقفة الت�سامنية من 
دولة الكويت جتاه اجلزائر ملواجهة 
ه��ذه احلرائ��ق يف ظ��ل الظ��روف 
ال�سعب��ة”, معرب��ا عن  املناخي��ة 
يقينه باأن اجلزائ��ر “�ستتمكن من 

جتاوز هذه املحنة”.
و�أج

 �ملفاو�سات بد�أت مع م�سنع ذي �سمعة عاملية

�جلز�ئر �ضتقتني 4 طائر�ت رو�ضية ملكافحة حر�ئق �لغابات
اأعلنت وزارة الدفاع الوطني, بدء 
مفاو�س��ات مع ُم�سِن��ع رو�سي 
خمت�ص يف �سناعة الطائرات ذي 
�سمعة عاملية. للتو�سل اإىل اتفاق 
حول اقتناء يف اأقرب االآجال الأربع 
)04( طائرات برمائية قاذفة للمياه 

متعددة املهام جديدة.  
وقال��ت وزارة الدف��اع يف بي��ان 
له��ا, اإنه عل��ى اإثر احلرائ��ق التي 

م�ست ع��دة مناطق م��ن الوطن, 
وتنفيذا لتعليم��ات ال�سيد رئي�ص 
اجلمهورية, القائد االأعلى للقوات 
امل�سلح��ة وزير الدف��اع الوطني, 
القا�سي��ة بتكلي��ف وزارة الدفاع 
الوطن��ي باالإ�رصاف عل��ى عملية 
طائ��رات متخ�س�سة يف  اقتن��اء 
مكافح��ة حرائ��ق الغاب��ات, على 
الدف��اع  وزارة  اأطلق��ت  الف��ور 

الوطني اال�ست�سارات ال�رصورية 
لدى م�سنعن ذوي �سمعة عاملية 
قادري��ن عل��ى جت�سي��د امل�رصوع 
ا�ستعجالية, ليقع االختيار  ب�سفة 
عل��ى ُم�سِنع رو�س��ي ذي �سمعة 
عاملي��ة. وعليه �رصع��ت امل�سالح 
املعني��ة ل��وزارة الدف��اع الوطني 
يف التفاو���ص م��ع ه��ذه ال�رصكة 
للتو�سل اإىل اتفاق حول اقتناء يف 

اأقرب االآجال الأربع )04( طائرات 
برمائية قاذفة للمياه متعددة املهام 
جدي��دة, م��ن �سن��ع رو�سي نوع 
 ,BE-200( BERIEV-200(
ذات حم��ركات مزدوج��ة قدرتها 
ل��رت   )13.000( اال�ستيعابي��ة 
وميكنه��ا التدخ��ل ملكافحة حرائق 
اجلوي��ة  الظ��روف  يف  الغاب��ات 

الق�سوى واملعقدة.

ه��ذه الطائ��رات القاذف��ة للمي��اه 
)BE-200( ذات �سمع��ة عاملي��ة, 
اأثبتت جناعته��ا خال ا�ستخدامها 
يف مكافح��ة حرائق الغابات التي 
م�س��ت العدي��د م��ن دول الع��امل 
موؤخرا و�ستعطي دعما قويا جلهود 
الدول��ة يف مكافح��ة ومواجه��ة 

احلرائق بفعالية و�رصعة.
ق و
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ح�صب ح�صيلة �أولية خللية �لأزمة

ت�ضــرر 752 مبنـــى يف  بلديات تيـــزي وزو جراء احلرائـــــــق
    ت�سبب��ت موج��ة احلرائق الت��ي اجتاحت 
اإت��اف  موؤخ��را، يف  وزو  تي��زي  والي��ة 
م�ساح��ات وا�سع��ة م��ن الغط��اء النباتي 
و اآالف االأ�سج��ار املثم��رة اأغلبه��ا اأ�سجار 
الزيت��ون ، كما اأحلق��ت خ�سائر جد معتربة 

يف املمتلكات. 
ويف ح�سيل��ة اأّولي��ة ملخلف��ات احلرائ��ق، 
ك�س��ف االأمني العام للوالية ورئي�س خلية 
االأزمة الت��ي مت تن�سيبها ملتابعة تطورات 
حرائق الغاب��ات ال�سيد فاحي ميلود، عن 
ت�رضر 752 مبنى على م�ستوى البلديات 
الت��ي مت جردها منذ ي��وم ال�سبت املا�سي، 
باالإ�سافة اإىل 42 موؤ�س�سة تربوية و832 
مبان فاحية، بينما تتوا�سل عملية تقييم 
اخل�سائر عرب خمتلف املناطق املت�رضرة من 

النريان.
ويف ذات ال�سي��اق، اأ�س��ار فاح��ي ميلود 
اإىل اأن حرائ��ق الغابات الت��ي اندلعت منذ 
التا�س��ع اأوت يف اإقليم والي��ة تيزي وزو، 
م�ّست 20 دائرة م��ن اأ�سل 21 دائرة التي 
ت�سمه��ا تي��زي وزو باالإ�ساف��ة اإىل 45 

بلدية.  
من جهت��ه، قال مدي��ر حمافظ��ة الغابات 
يف  االأولوي��ة  اأن  حمن��د،  ول��د  يو�س��ف 
املخطط اال�ستعجايل الذي مت اإر�ساله اإىل 
وزارة الفاحة ملعاينت��ه، هو فتح امل�سالك 
االأ�سج��ار  وغر���س  والغابي��ة  الفاحي��ة 

ال�ستدراك ما اأتلفت��ه احلرائق التي كبدت 
الوالي��ة خ�سائر ج��د ج�سيم��ة يف الرثوة 

الغابية. 
ويف ذات ال�س��دد، مت ت�سجي��ل حوايل 80 
حريقا �سخما من��ذ التا�سع اأوت، ويرتقب 
اأن ي�س��ل حجم اخل�سائ��ر التي خّلفتها هذه 
احلرائ��ق اإىل 25 األ��ف هكتار م��ن الغطاء 
النباتي كتقييم اأويل، وميكن لهذا العدد اأن 

يكون اأكرب اأو اأقل بعد االنتهاء من عملية 
جرد اخل�سائر. 

وت�س��ري االإح�سائي��ات االأولي��ة ملديري��ة 
امل�سالح الفاحي��ة، اإىل اأن �سعبة الزيتون 
اأك��رث ت���رضرا من حرائ��ق الغاب��ات التي 
دّم��رت الوالي��ة، بحي��ث اأتلف��ت النريان 
31 األ��ف و856 �سج��رة زيت��ون مب�ساحة 
اإجمالي��ة قدرها 8 اأالف هكت��ار مع العلم 

اأن امل�ساحة املزروعة م��ن اأ�سجار الزيتون 
عل��ى امل�ست��وى الوالئي بلغ��ت 38 األف 
هكت��ار ،  كما اأتلفت الن��ريان األفي هكتار 
م��ن االأ�سجار املثمرة االأخ��رى على غرار 
الت��ني والكرز واخلوخ والكروم والربقوق 
واحلم�سي��ات واللوز وغريه��ا، وت�سببت 
احلرائ��ق يف نف��وق اأك��رث م��ن 200 راأ�س 
م��ن االبق��ار ، و 300 راأ�س م��ن االأغنام ، 

و 380 ماع��ز ، و 100000 من الدواجن، 
وتعترب بلديات االأربعاء ناث ايراثن وعني 
احلمام ووا�سيف ووا�سية واآث يني االأكرث 
ت���رضرا، حيث بلغ��ت ن�سب��ة اخل�سائر يف 

بع�س البلديات نحو 80 باملائة. 
جدي��ر بالذك��ر، اأّن الوح��دات امل�سرتك��ة 
للتدخ��ل املتكون��ة م��ن م�سال��ح مديرية 
حمافظة الغابات واحلماية املدنية و اجلي�س 
املوؤ�س�سات  ال�سعب��ي وخمتل��ف  الوطني 
وامل�سالح البلدية، �سخ��رت كل و�سائلها 
الب�رضية واملادية الإخم��اد احلرائق املندلعة 
عرب قرى و بلديات تيزي وزو،  وو�سلت 
تعزيزات احلماية املدنية من ت�سعة واليات 
من الوطن اإ�سافة اإىل الطائرات املروحية 
لل�سيطرة على احلرائ��ق، ف�سا عن الهبة 
الت�سامني��ة للمواطنني الذين �ساهموا يف 
اإخماد النريان ومنع انت�سارها ب�رضعة، كما 
قام��وا باإج��اء العائات الت��ي حا�رضتها 
النريان يف القرى التي حا�رضتها احلرائق. 

لاإ�سارة، فق��د غادر اأم���س الرتل املتنقل 
ملكافحة حرائق الغابات لواليات �سطيف، 
وباتنة، واالأغواط والي��ة تيزي وزو، بعد 
انتهاء مهمته��م املتعلقة باإخم��اد احلرائق، 
بينما تتوا�سل الهبات الت�سامنية القادمة 
م��ن خمتلف والي��ات الوط��ن ت�سل اإىل 

تيزي وزو .
 �ضامية اإخليف

فيما تتو��صل قو�فل �مل�صاعد�ت 

ال�ضيطرة على كل احلرائق ب�ضكيكدة 
علم من م�صالح ولية �صكيكدة، �أن جميع �لحر�ئق �لتي يفوق عددها 22، قد تم �إخمادها بالكامل، و�آخرها �لحريق �لذي 

د�م يومين بالم�صاحات �لغابية باإقليم بلدية �صيدي مزغي�ش، حيث تم �لنتهاء من عملية �إطفائه م�صاء �لجمعة، فيما 
�صرع �أم�ش في �إر�صال م�صاعد�ت ت�صامنية للعائالت �لمت�صررة من �لحر�ئق، بف�صل �لإعانات �لتي ت�صل تباعا من مختلف 

وليات �لوطن.

و�سهدت مواق��ع احلرائق ب�سيدي 
باملرتفعات  مزغي���س وبالتحدي��د 
الغابية للمنطقة امل�سماة قينقيطة، 
ت�سخري اآليات ثقيلة لفتح امل�سالك 
لت�سهيل و�سول �ساحنات االطفاء 
التابع��ة للحماي��ة املدني��ة، ب�سبب 
وع��ورة الت�ساري���س، وا�ستمرت 
العملي��ة لغاية الثامن��ة من م�ساء 

اجلمع��ة املا�س��ي، اأي��ن مت اإخم��اد 
األ�سنة النريان بكافة النقاط باإقليم 
البلدية بع��د يومني م��ن التدخل، 
بف�سل تكاثف جهود اأفراد اجلي�س 
واحلماية املدنية وم�سالح الغابات 
وكذلك مواطني املنطقة وفاحني.

من جهة اأخرى، �رضعت ال�سلطات 
الوالئي��ة يف اإر�س��ال م�ساع��دات 

ت�سامنية وا�سعة لفائدة العائات 
عل��ى  احلرائ��ق  م��ن  املت���رضرة 
م�ستوى بلدي��ات احلدائق، �سيدي 
مزغي�س، اأوالد اأعطية واأم الطوب، 
التي  الت�سامنية  القواف��ل  بف�سل 
ت�سل �سكيكدة تباعا من خمتلف 

واليات الوطن.
م��ن جان��ب اآخ��ر، توا�س��ل خلية 

االح�س��اء املكون��ة م��ن م�سالح 
الغاب��ات الفاحة واحلماية املدنية، 
عملها بزي��ارة املناط��ق املت�رضرة 
لتقيي��م حج��م اخل�سائ��ر الناجم��ة 
ع��ن احلرائ��ق، حت�سب��ا لتعوي���س 

املت�رضرين.
كمال وا�ضطة

ُتعد �لأكثـر ت�صرر� يف حر�ئق عنابة

اإتالف 2740 هكتارا من الغطاء الغابي ببلدية �ضرايدي
ك�سف��ت م�سالح الغاب��ات لوالية 
عنابة، عن ح�سيلة ثقيلة ملخلفات 
احلرائق قدرت ب� 2740 هكتارا اأتت 
عليها األ�سنة اللهب، وكلها بجبال 
االي��دوغ يف �رضاي��دي، باالإ�سافة 
اإىل 800 هكت��ار عل��ى م�ست��وى 
املناطق املت�رضرة ببلديتي ال�رضفة 
والعلمة، كما �سجلت خ�سائر على 
ببلدية  الواقعة  الغاب��ات  م�ستوى 
واد لعن��ب، يف الي��وم االأخ��ري من 
احلرائ��ق الت��ي مت التحك��م فيه��ا 
بت�سخري طائرات االإطفاء.وا�ستنادا 

ملحافظة الغابات، فقد كانت املهمة 
الرئي�سي��ة خ��ال احلرائ��ق حماية 
ال�س��كان وعزله��م، خا�س��ة على 
بوزيزي  مركز،  �رضايدي  م�ستوى 
وعني بربر، من خال فتح م�سالك 
ترابي��ة لوقف تق��دم النريان باجتاه 
ال�سكنية.وح�س��ب  التجمع��ات 
حماف��ظ الغاب��ات االإقليمي على 
م�ست��وى �رضاي��دي، ف��اإن الغطاء 
النباتي االأكرث ت�رضرا كان البلوط 
الفليني وبلوط ال��زان وال�سنوبر 
البحري، باالإ�ساف��ة اإىل االأ�سجار 

املثم��رة كالزيتون والفواكه، وكذا 
خاي��ا النح��ل واملوا�س��ي. وذكر 
احلرائق،  �سكان مت���رضرون م��ن 
ب��اأن الن��ريان فاجاأته��م يف االأي��ام 
ترحي��ل  ي�ستطيع��وا  ومل  االأوىل، 
خاي��ا النحل وكذا املوا�سي، حيث 
ف��روا مبا�رضة بع��د اأن عجزوا عن 
حتويل احليوانات التي كانت على 

م�ستوى اال�سطبات. 
انطلق��ت  مت�س��ل،  �سي��اق  و يف 
مديرية امل�سال��ح الفاحية لوالية 
ال�س��كان  اإح�س��اء  يف  عناب��ة 

ع��ن  احلرائ��ق،  م��ن  املت�رضري��ن 
ميداني��ة  جل��ان  ت�سكي��ل  طري��ق 
خمتلطة، والتنقل اإىل مواقع التي 
اأت��ت عليها الن��ريان، وذلك تنفيذا 
لتعليم��ات رئي���س اجلمهورية يف 
هذا ال�ساأن، وت�س��ري م�سادرنا اإىل 
تو�سيع �ساحية اإجراء التحقيقات 
التاعب  من��ع  به��دف  امليداني��ة، 
اأ�سخا�س  وا�ستفادة  بالتعوي�سات 

مل يت�رضروا من احلرائق.
ح�ضين دريدح    

اإخماد كلي للحرائق املندلعة بغابات جيجل
املدني��ة  احلماي��ة  عنا���رض  متك��ن 
بحوامت��ني  مدعوم��ني  بجيج��ل، 
اجلوي��ة  للمجموع��ة  تابعت��ني 
للمديري��ة العام��ة للحماية املدنية 
و اأخرى للجي�س الوطني ال�سعبي، 
من اإخم��اد جميع الب��وؤر امل�ستعلة 
بغاب��ات الوالي��ة، ح�س��ب ما علم 
اأم�س الثاثاء م��ن املديرية املحلية 

لذات املوؤ�س�سة.
واأو�سحت ذات املديرية اأنه مت اأم�س 

الثاثاء، اإخماد جميع احلرائق التي 
كانت قد ن�سبت عرب عديد املواقع 
باإقلي��م ه��ذه الوالي��ة ال�ساحلي��ة. 
واأبرزت يف هذا ال�سياق باأن الدعم 
الذي تلق��اه عنا�رض احلماية املدنية 
واأع��وان حمافظ��ة الغاب��ات م��ن 
خال حوامتني تابعتني للمجموعة 
اجلوي��ة للمديرية العام��ة للحماية 
املدني��ة واأخرى للجي���س الوطني 
ال�سعب��ي، قد مكن م��ن ال�سيطرة 

على خمتلف احلرائق خا�سة حريق 
»الطيان��ة« ببلدي��ة اجلمع��ة بن��ي 
حبيبي و"تا�سقيفت" ببلدية امليلية 
وكذا "ايوف"ب�سي��دي عبد العزيز 
و"ال�سالة" ببلدية �سيدي معروف.

واأ�س��اف نف�س امل�س��در اأن اإخماد 
ه��ذه احلرائ��ق يع��ود اإىل ت�سخري 
الب�رضي��ة  االإمكان��ات  خمتل��ف 
واملادي��ة لل�سيط��رة عل��ى جممل 
احلرائق الت��ي عرفتها الوالية، من 

خ��ال اإقح��ام 16 وح��دة عملي��ة 
متواج��دة ع��رب اإقلي��م الوالي��ة و 
اأزي��د م��ن 100 مركب��ة خمتلفة، 
اإىل جانب الرت��ل املتنقل لواليتي 
جيجل وميلة وك��ذا الدعم الكبري 
لوح��دات اجلي�س الوطني ال�سعبي 
ومواطن��ني  الغاب��ات  واأع��وان 

متطوعني.
 )واأج(

��صتدعى �لتدخل مبروحية �حلماية �ملدنية

ن�ضوب حريق غابي مهول 
باأوالد منجل بخن�ضلة

اندل��ع ليل��ة االثن��ني اإىل الثاثاء، 
حريق غابي مهول باملكان امل�سمى 
�سيلي��ا  بلدي��ة  يف  منج��ل  اأوالد 
بوالي��ة خن�سلة، م��ا ت�سبب بهلع 
وذع��ر و�س��ط �س��كان وفاح��ي 

املنطقة.
 و�س��ارع اأع��وان احلماي��ة احلماية 
الثانوي��ة  بالوح��دات  املدني��ة 
لبوحمامة، قاي�س، احلامة و الوحدة 
القطاعي��ة بتاوزيانت، اإىل التدخل 
الإخم��اد النريان مب�سارك��ة الفرقة 

املتنقلة ملكافحة حرائق الغابات.
وق��ال م�سدر من احلماي��ة املدنية 
اإن الت�ساري�س الوعرة و الظروف 
يف  �ساهم��ا  ال�سعب��ة  املناخي��ة 
االنت�س��ار ال�رضي��ع للحري��ق، م��ا 
ا�ستل��زم التح��اق الرت��ل املتنق��ل 
للحماية املدنية للواليات املجاورة 

عل��ى غ��رار اأم البواق��ي و تب�سة، 
كما �سجلت هب��ة ت�سامنية كبرية 
من طرف املواطنني للم�ساركة يف 

عملية االخماد. 
وتنق��ل وايل خن�سل��ة اإىل م��كان 
تعليم��ات  اأعط��ى  اأي��ن  احلري��ق 
الو�سائل  ب�رضورة ت�سخري كاف��ة 
اإعط��اء  م��ع  والب���رضة،  املادي��ة 
الإج��اء  التدخ��ل  يف  االأولوي��ة 
بالقرب من  القاطن��ني  املواطن��ني 
م��كان ان��دالع الن��ريان لتف��ادي 

وقوع اأي خ�سائر ب�رضية.
الثاثاء،  �سارك��ت �سب��اح  وق��د 
مروحية املجموعة اجلوية للحماية 
املدنية و عل��ى متنها مدير تنظيم 
وتن�سي��ق االإ�سعاف��ات، يف جهود 

االإطفاء.
كلثوم رابية 
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ُجندت لها �إمكانيات �ضخمة بالطارف  

حملــــة للق�ضــــاء علــــى النقــــاط 
ال�ضــــــوداء امل�ضببــــة للفي�ضانـــات 

�أطلقت مديرية �لمو�رد �لمائية لولية �لطارف، حملة كبرى لتنظيف وجهر وتهيئة �لأودية و�ضبكات �لتطهير وت�ضريف 
مياه �لأمطار،  في �ضباق �ضد �ل�ضاعة لإنهاء �لعملية في �أقرب وقت  تح�ضبا لمو�ضمي �لخريف و�ل�ضتاء للوقاية من خطر 

�لفي�ضانات، وما تخلفه ور�ءها من كو�رث وخ�ضائر بالبنية �لتحتية و �إتالف �لمحا�ضيل �لفالحية وهالك �لأ�ضخا�ص.

وذكر مدي��ر امل��وارد املائية عبد 
اأن  النا���ر خمنا���ش، للن���ر، 
عملية جهر الأودية و ال�شبكات 
اإمكانيات  لها  �ُشخرت  املختلفة، 
و و�شائ��ل �شخم��ة  م��ن اآليات 
وعت��اد  تاب��ع ل���ركاء القطاع، 
اخلا�شة  الإجن��از  من مق��اولت 
و العمومية. و يت��م العمل على 
ا�شتكم��ال احلملة قب��ل الدخول 
الجتماعي، يف اإج��راء ا�شتباقي 
ذك��ر امل�ش��وؤول اأنه ياأت��ي للحد 
م��ن اأخطار الفي�شان��ات بالنظر 
الطارف  ولي��ة  خل�شو�شي��ات 
الفي�شي��ة، حيث تتع��دى ن�شبة 
 1200 به��ا  الأمط��ار  ت�شاق��ط 
مليم��ر �شنويا، م��ا يجعلها يف 
املرتبة الثاني��ة وطنيا بعد ولية 
جيجل  من ناحية الكمية املطرية 
املت�شاقطة التي �رعان ما تغرق 
ال�شكانية  والتجمعات  البلديات 

والأحياء يف ال�شيول.
م�شال��ح  �شجل��ت  باملقاب��ل، 
امل��وارد املائي��ة تراجع��ا مل�شكلة 

الفي�شان��ات بالولي��ة بف�ش��ل 
العملي��ات  وامل�شاري��ع املنج��زة 
للوقاية من هذه الأخطار، ومنها 
تهيئ��ة �شه��ل الط��ارف املمت��د 
عل��ى 17 األ��ف هكت��ار وجتديد 
وجممع��ات  �شب��كات  واإجن��از 
ال���رف ال�شح��ي وت�ري��ف 
مي��اه الأمط��ار وحماي��ة امل��دن 
ي�شجل  فيم��ا  الفي�شانات،  م��ن 
البلدي��ات عن  عدي��د  تقاع���ش 
اتخاذ الإج��راءات الوقائية بجهر 
وتنظي��ف  ال�شب��كات  خمتل��ف 
البالوعات خالل ف�شل ال�شيف، 
حت�شبا للمو�شم ال�شتوي لتفادي 
اأي ط��ارئ، خا�ش��ة واأن بع���ش 
الأحي��اء وال�ش��وارع �رعان ما 
عائم��ة  بح��رات  اإىل  تتح��ول 
وت�ش��ل احلركة عل��ى م�شتواها، 
كم��ا تقطع الطرق��ات واملحاور 
بفع��ل ارتفاع من�ش��وب املياه و 
والبالوعات  ال�شب��كات  ان�شداد 

مع اأوىل زخات املطر.
واأ�ش��اف ذات امل�شدر، اأن حملة 

وال�شب��كات،  الودي��ان  جه��ر 
ت�شتهدف عل��ى وجه اخل�شو�ش 
اخلان��ة  يف  امل�شنف��ة  املناط��ق 
لك��وارث  املعر�ش��ة  ال�ش��وداء 
ال�شتوي��ة وعددها  الفي�شان��ات 
 9 ع��ر  موزع��ة  منطق��ة   12
جه��ر  اإىل  اإ�شاف��ة  بلدي��ات، 
م��ن  كيلوم��را   50 وتنظي��ف 
كرى الأودية الرئي�شية امل�شببة 
للفي�شانات بالولية يف املوا�شم 
الكب��ر،  غ��رار  عل��ى  املاط��رة 
بولطان،  بوخروفة،  بونامو�ش��ة، 
و وادي �شيبو���ش، زي��ادة عل��ى 
الثانوية  الأودي��ة  جهر وتنظيف 
واأحوا���ش  املائي��ة  واملج��اري 
الر�شي��ب، و�شب��كات ت�ريف 
مياه المطار وال�رف ال�شحي، 
ناهي��ك عن تنقي��ة 600 بالوعة  
عر الأحياء والتجمعات و وادي 
املفرغ الغربي بالبطاح ببلدية بن 

مهيدي.
واأعلن��ت امل�شال��ح املعني��ة عن 
برجم��ة م�شاريع ترم��ي للوقاية 

اأخط��ار الفي�شان��ات وذلك  من 
بتجدي��د جممع��ات التطه��ر و 
اإجن��از �شدود جدي��دة، منها �شدا 
عل��ى  بولط��ان  و  بونامو�ش��ة 
األ��ف هكت��ار، يف   17 م�شاح��ة 
الوقت الذي ك�شفت فيه مديرية 
امل��وارد املائي��ة ع��ن اإح�شاء 17 
بلدي��ة م��ن اأ�ش��ل 24 بالولية، 
للفي�شان��ات  عر�ش��ة  تبق��ى 
بلدي��ات   3 ومنه��ا  ال�شتوي��ة 
ذات خط��ر منخف���ش وهي عني 

الع�شل، ال�شط، بوقو�ش.
بلدي��ات   3 ت�شني��ف  مت  كم��ا 
اأخ��رى �شم��ن اخلط��ر متو�شط 
بالعي��ون، بوثلجة  الأمر  ويتعلق 
و بالريحان، فيما ت�شنف 9 ذات 
خطر عال وه��ي الطارف، بحرة 
الطيور، بن مهي��دي، الب�شبا�ش، 
�شيحاين،  الع�شف��ور،  الذرعان، 
وحت�ش��ي  ال�شافي��ة،  و  ال�ش��ط 
الولي��ة 3 اأودية كرى معر�شة 
الفي�شان��ات  حل��دوث  اأك��ر 
بونامو�ش��ة  وه��ي  ال�شتوي��ة، 
و�شيبو�ش و وادي الكبر، ف�شال 
عن خطر ن�ش��اط بع�ش الأودية 
الثانوية  وخ�شو�شا القريبة من 
كرى التجمع��ات ال�شكانية، ما 
يت�شبب خ��الل ت�شاقط الأمطار 
ال�شتوي��ة يف غرق ه��ذه الأحياء 
يف �شي��ول عارمة خملفة وراءها 
خ�شائر  مادي��ة وب�رية  معترة 
التحتي��ة  بالبني��ة  اأ���رار  و 
واملحا�شيل الفالحية.                                                                      
و�شجلت م�شالح احلماية املدنية 
تاأخر بع���ش البلديات يف حتيني 
الإ�شع��ايف  خمططه��ا  واإي��داع 
الذي يت�شمن جرد كل الو�شائل 
املادية والب�رية للتدخل، حت�شبا 
اأن  رغ��م  ال�شت��وي،  للمو�ش��م 
ولية الط��ارف م�شنفة بكونها 

في�شية. 
نوري.ح

يف مظاهر تهدد بتف�ضي �لوباء

ك�ضر للحجر اجلزئي و انت�ضار ملفت للتجارة الفو�ضوية
ت�شه��د ولية الط��ارف، انت�شار 
الأ�شواق الفو�شوية  بال�شاحات 
قارع��ة  عل��ى  و  العمومي��ة 
واملح��اور  الوطني��ة  الطرق��ات 
الرئي�شي��ة، مع م��ا ي�شكله ذلك 
ال�شح��ة  عل��ى   اأخط��ار  م��ن 
العمومي��ة ج��راء انت�شار عدوى 
فرو���ش كوفي��د 19، خ�شو�شا 
اأمام التهافت الكبر  للمواطنني 
على هذه الأ�شواق، فيما ُي�شجل 
ك�ر لإج��راءات احلج��ر املنزيل 

اجلزئي.
اجلمعي��ات  بع���ش  واأك��دت 
اأنه��ا قام��ت مبرا�شل��ة البلديات 
وامل�شال��ح املخت�ش��ة م��ن اأجل 
التج��ارة  اإزال��ة  يف  الإ���راع 
لمب��الة  اأم��ام  الفو�شوي��ة، 
بخط��ورة  والباع��ة  املواطن��ني 
يتزاحم  الوبائية، حيث  الو�شعية 
الكث��ر منه��م داخ��ل م�شاحات 

التباع��د  اح��رام  دون  �شيق��ة 
اجل�شدي اأو ارتداء كمامات.

و ع��رت م�شال��ح الوقاية، عن 
قلقه��ا م��ن تده��ور الو�شعي��ة 
الوبائي��ة  بفع��ل اخلط��ر  ال��ذي 
الأ�ش��واق  انت�ش��ار  ي�شكل��ه 
الفو�شوي��ة، خ�شو�ش��ا مبرك��ز 
قرية �شي��دي قا�ش��ي ببلدية بن 
مهي��دي عل��ى حاف��ة الطري��ق 
الوطن��ي رقم 44، ع��الوة على 
ال�شوق الفو�شوي��ة بحي جبهة 
التحرير وفرنان��ة بالقالة و تلك 
املنت���رة ببلدي��ة ع��ني الع�شل 
وبالو�ش��ط احل���ري لعا�شمة 
نق��اط  عل��ى  زي��ادة  الولي��ة، 
التج��ارة الفو�شوي��ة ب��كل من 
بالريح��ان، الب�شبا���ش، الذرعان 

وبوثلجة.
ومتت يف وقت �شابق، اإزالة اأغلب 
قبل  الفو�شوي��ة من  الأ�ش��واق 

م�شال��ح الأمن والدرك يف اإطار 
التدابر الحرازي��ة للوقاية من 
الإ�شاب��ة بفرو�ش كورونا، غر 
اأن الو�شعي��ة �رع��ان ما عادت 
م��ن  وعلمن��ا  الأوىل.  حلالته��ا 
م�شادر م�شوؤولة اأن اإجراءات قد 
اتخ��ذت بالتن�شي��ق بني م�شالح 
التج��ارة والأم��ن وال��درك، من 
اأجل تطهر واإزالة هذه الأ�شواق 
مع حتوي��ل  بع���ش الباعة نحو 
اأماكن مالئم��ة ملزاولة ن�شاطهم 

ب�شفة قانونية.
م��ن جانب اآخ��ر، ي�شج��ل ك�ر 
املواطنني لتداب��ر احلجز املنزيل 
اجلزئ��ي ال��ذي يبداأ م��ن الثامنة 
ليال اإىل ال�شاد�شة �شباحا، وعدم 
التزامهم بالتداب��ر الوقائية اأمام  
انت�ش��ار التجمع��ات والحتكاك 
والتزاح��م، حيث تع��ج ال�شوارع 
لي��ال  العمومي��ة  وال�شاح��ات 

لق�ش��اء �شهراته��م  باملواطن��ني 
ال�شيفية حت��ى �شاعات متاأخرة  
وه��ي  القال��ة،  مبدين��ة  خا�ش��ة 
و�شعية زادت خماوف امل�شالح 
ال�شحية م��ن مغب��ة تزايد عدد 
الإ�شابات بفرو�ش كورونا مع 

تراخي املواطنني.
البلدي��ات  ج��ل  ت�شه��د  كم��ا 
الكتظ��اظ  م��ن  حال��ة  نه��ارا، 
والتزاح��م الكبري��ن بال�شوارع 
والأ�شواق  التجاري��ة  واملحالت 
والف�ش��اءات العامة، دون التقيد 
والروتوكول  الوقاي��ة  بتداب��ر 
ال�شح��ي، �شواء من  قبل التجار 
اأو املواطنني اأو الناقلني، ما يهدد 
الوب��اء رغ��م حمالت  بتف�ش��ي 
التوعي��ة والتح�شي���ش  الدورية 
الت��ي تقوم به��ا امل�شالح املعنية 

والأمن وخمتلف ال�ركاء.
نوري.ح

ت�ضمل كل بلديات �ضطيف

 انطالق عملية تنظيف 
املجاري املائية

انطلق��ت �شبيح��ة اأم���ش، جميع 
بلديات ولي��ة �شطيف يف احلملة 
واملو�شع��ة  الدوري��ة  الوطني��ة 
لتنظيف البالوعات وجماري املياه 
والأودي��ة، به��دف جتن��ب اأخطار 
وان�ش��داد  الفي�شان��ات  ح��دوث 
املجاري، يف ظ��ل املعلومات التي 
اخلا�شة  اجلوية  الن�ريات  حملتها 
والت��ي  الأخ��رة،  ال�شاع��ات  يف 
حتدث��ت ع��ن توقع��ات بهط��ول 
اأمط��ار غزي��رة عل��ى املنطقة يف 

الأيام القليلة املقبلة.
و�شخرت البلديات كل اإمكانياتها 
احلملة  لإجن��اح  والب�رية  املادي��ة 
تنظي��ف  خ��الل  م��ن  اجلدي��دة، 
البالوع��ات واإ�ش��الح الت�ربات 
القن��وات،  بع���ش  يف  امل�شجل��ة 
جت�شيدا لالأوامر التي قدمها وايل 
�شطيف كمال عبل��ة يف اجتماعه 
الأخر مع روؤ�شاء الدوائر واملدراء 
عل��ى  اأ���ر  حي��ث  التنفيذي��ني، 
اأهمي��ة و�شع خط��ة ا�شتباقية من 
خالل حتدي��د اأهم النقاط ال�شوداء، 
قب��ل ال���روع بعده��ا يف عملية 
منطق��ة  واأن  خا�ش��ة  التنظي��ف، 
اله�ش��اب العلي��ا عادة م��ا ت�شهد 
يف ف�شل اخلري��ف �شقوط اأمطار 

رعدية.

ومل تقت�ر احلملة يف يومها الأول 
على عملي��ة تنظي��ف البالوعات 
وجماري املياه فقط، بل تعدت اإىل 
رفع النفايات الهامدة، مثلما حدث 
بعدد من الأحي��اء اجلديدة ببع�ش 
املدن مث��ل �شطي��ف والعلمة، مع 
دع��وة روؤ�شاء الدوائ��ر ال�ركات 
املكلفني باإجن��از عدد من امل�شاريع 
اجلدي��دة اإىل و�ش��ع النفايات يف 
اأماكنه��ا املخ�ش�ش��ة، خوف��ا من 
ت�شببه��ا يف ح��دوث الن�شدادات 
يف البالوع��ات وقن��وات ال�رف 

ال�شحي.
الولي��ة  خلي��ة  تاأكي��د  وح�ش��ب 
املكلف��ة مبتابعة تط��ورات احلملة، 
اإىل  متوا�شل��ة  العملي��ة  ف��اإن 
غاي��ة الق�شاء نهائي��ا على جميع 
النق��اط ال�شوداء يف كل البلديات 
ال�شتني. كم��ا تولت فروع مديرية 
الأ�شغ��ال العمومي��ة بع��دد م��ن 
تنظيف  والبلديات، مهمة  الدوائر 
الأودية واملن�ش��اآت الفنية الواقعة 
الوطني��ة  الطرق��ات  م��ن  بع��دد 
والولئي��ة وحتى البلدية، ل�شمان 
ال�ش��ر احل�ش��ن جلمي��ع املركبات 
عن��د ت�شاقط كمي��ات معترةمن 

الأمطار.
اأحمد خليل

 الإخماد النهائي حلريق 
غابة بلدية اآيت تيزي

ا�شتطاعت ليلة اأم���ش الأول، الفرق 
املتدخل��ة مل�شال��ح احلماي��ة املدني��ة 
ل�شطي��ف وامل�شيل��ة، اإخم��اد احلريق 
الغابي الذي اندلع ببلدية اآيت تيزي 
�شم��ال غ��رب الولي��ة، وبال�شبط 
بن��ي �شليم��ان بنواح��ي  يف غاب��ة 
قري��ة »تال��ة مغ��ران« الواقعة على 
حدود بلدية اآيت ن��وال مزادة بدائرة 

بوعندا�ش.
و بع��د جهود م�شني��ة دامت حوايل 
30 �شاعة من العمل امليداين، جنحت 
ف��رق التدخل يف اإخم��اد هذا احلريق 
ال��ذي اندلع بداية من منت�شف نهار 
الأحد املا�ش��ي، وت�شبب يف احراق 
م�شاحة �شا�شع��ة قدرها 12 هكتارا 
منه��ا �شبعة هكت��ارات ون�شف من 
الأدغ��ال واأ�شجار البل��وط الفليني، 
هكت��ارات  اأربع��ة  اإىل  بالإ�شاف��ة 
م��ن الأحرا���ش ون�ش��ف هكتار من 
الأ�شج��ار املثمرة من التني، الزيتون، 
واجلوز. وتوا�شلت عمليات احلرا�شة 
غاي��ة  اإىل  الغاب��ة  م�شت��وى  عل��ى 
�شبيح��ة اأم���ش، به��دف التاأكد من 
اإخماد احلريق نهائيا مع و�شح جهاز 

اأمني للحرا�شة.
كل  الإطف��اء  لعملي��ة  و�شخ��رت 
الإمكانيات الكافية، متمثلة يف 12 
�شاحن��ة اإطفاء مبختلف الأحجام و80 
عونا للتدخ��ل من الرتلني املتحركني 

للحماي��ة املدنية �شطي��ف وامل�شيلة 
والوح��دة الثانوي��ة اخلا�ش��ة بدائرة 
اإمكانيات  اإىل  بالإ�شافة  بوعندا�ش، 
م�شال��ح الغابات، البلدي��ة و بدعم 
من �شباب املنطق��ة، بح�شور اأمني 

مل�شالح الدرك الوطني.
ويف �شي��اق مت�شل، تدخل��ت اأم�ش 
الأول الوح��دة الثانوية بدائرة قجال 
م��ن اأج��ل اإطف��اء حري��ق ح��زم من 
التنب يف اله��واء الطلق، وذلك على 
م�شت��وى م�شتة “ال�شبع��ة”، حيث 
وبع��د اأكر من �شاعت��ني من العمل 
املتوا�شل، متكن رج��ال الإطفاء من 
ال�شيطرة على النران، التي ت�شببت 

يف احراق 2000 حزمة.
ونظ��م ع��دد م��ن بلدي��ات الولية 
اجتماع��ات متح��ورت اأ�شا�ش��ا حول 
خطر حرائ��ق الغابات، حيث خل�شت 
تلك اللق��اءات اإىل تكثيف احلرا�شة 
يف جمي��ع املناط��ق الغابي��ة، خا�شة 
يف املنطق��ة اجلنوبي��ة الت��ي ت�ش��م 
العديد م��ن البلديات، مثل بوطالب، 
احلامة والر�شف��ة، اإىل جانب تنظيم 
حم��الت دوري��ة ملالق��اة املواطنني 
القاطن��ني بالقرب م��ن الغابات، من 
اأج��ل حت�شي�شه��م باأهمي��ة الت�شال 
للتبلي��غ  املدني��ة  مب�شال��ح احلماي��ة 

بوقوع احلرائق.
اأحمد خليل
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�لو�يل يعلن خالل دورة �ملجل�س �ل�شعبي �لولئي

قطـاع ال�سحـة بتب�سـة ي�ستفيـد من 160 
مكـّثف اأوك�سجــني 

ك�شف و�لي تب�شة خالل �أ�شغال دورة �لمجل�س �ل�شعبي �لولئي �لمنعقدة �أم�س �لأول، عن ��شتفادة �لموؤ�ش�شات �ل�شت�شفائية 
بالولية من 160 مكثف �أوك�شجين في �إطار �لتكفل بالم�شابين بفيرو�س كوفيد 19.

وتناولت الدورة عر�ض ومناق�شة 
احل�ش��اب الإداري لل�شن��ة املالي��ة  
امليزاني��ة  م���روع  و   ،2020
الإ�شافي��ة ل�شنة 2021، و كذلك 
املخط��ط التوجيه��ي للتهيئ��ة و 
التعمري لبلديت��ي ثليجان و بّجن، 
ع��ن  ال��وايل  و خالله��ا حت��دث 
تطورات الو�شعية الوبائية باإقليم 
الولية، و انتقد ا�شتهتار مواطنني 
يف اللت��زام بتدابري الوقاية وعدم 
التزامهم باحلج��ر اجلزئي و دعاهم 
اإىل التحل��ي بالوع��ي و الإقب��ال 
عل��ى التلقي��ح، م�شي��دا بجه��ود 
الأطق��م الطبي��ة و�شب��ه الطبي��ة 
اجلائح��ة،  مكافح��ة  يف  العامل��ة 
حم��الت  موا�شل��ة  و  توازي��ا 

التوعية والتح�شي�ض.   
و ك�ش��ف ال��وايل ع��ن ا�شتف��ادة 
تب�ش��ة موؤخرا م��ن  160  مكّثف 
اأوك�شج��ني و�شعت حتت ت�رف 
القط��اع ال�شح��ي، و العمل جار، 
مثلم��ا اأ�شاف،  للرف��ع من القدرة 
كوفي��د  مل�شلح��ة  ال�شتيعابي��ة 
ال�شت�شفائي��ة،  باملوؤ�ش�ش��ات 
بتعزيزه��ا بعدد معترب م��ن اأ�ّرة 
الإنعا�ض، موؤك��دا اأّن ولية تب�شة 
الطبي  ن ب�شائ��ل الأوك�شجني  متوَّ
ب�شكل منتظم، لفت��ا اأن املخزون 
الولئي من هذه املادة احليوية يفي 

بحاجيات املر�شى.

و خالل تطرق��ه اإىل موجة حرائق 
الغاب��ات الت��ي �شهدته��ا مدين��ة 
تب�ش��ة، دع��ا ال��وايل اإىل اليقظة 
ال�شتباق��ي  العم��ل  و  الدائم��ة 
خن��دق  والوق��وف يف  امل�شتم��ر، 
التي  واح��د ملواجهة املخطط��ات 
املحافظ��ة  و  الب��الد  ت�شته��دف 
باإقلي��م  الغابي��ة  ال��روة  عل��ى 
الولي��ة وكذل��ك اإطالق حمالت 
وا�شع��ة للت�شج��ري، والعمل على 
ا�شتخالف الغطاء الغابي املت�رر 

بفعل النريان.             
جه��ود  امل�ش��وؤول،  ثّم��ن  كم��ا 
م�شالح احلماي��ة املدنية وخمتلف 
الأ�ش��الك الأمني��ة، واأفراد اجلي�ض 
الوطن��ي ال�شعبي، و كذلك قطاع 
الغاب��ات والقطاعات الأخرى، يف 

امل�شاهم��ة يف اإطف��اء احلرائ��ق، و 
اأ�شاد باملواطنني الذين اأبلوا البالء 
احل�ش��ن يف اإخماد النريان، و اأي�شا 
بالهّبات الت�شامنية الكربى التي 
اأطلقها �شكان ولية تب�شة لفائدة 
املت�رري��ن من حرائ��ق الغابات 
�شكيك��دة  الط��ارف،  بولي��ات 
ع��ن  ع��رب  كم��ا  وزو،  تي��زي  و 
�شك��ره للم�شاهمني م��ن اأهل الرب 

والإح�شان.
و خ��الل اأ�شغ��ال ال��دورة، تطرق 
ال��وايل اإىل ال�شتعدادات اخلا�شة 
مبو�شم الأمط��ار الرعدية املتوقعة 
حي��ث  اخلري��ف،  ف�ش��ل  خ��الل 
اأم��ر بتح�ش��ني الأداء والّرف��ع من 
درج��ات ال�شتنف��ار واجلاهزي��ة، 
ال�شتباق��ي  العم��ل  وتوّخ��ي 

واتخاذ الّتداب��ري املطلوبة، موجها 
املخط��ط  بت�شم��ني  تعليم��ات 
العملياتي ملجابه��ة خطر ال�شيول 
الدورية  ال�شيانة  والفي�شان��ات، 
املائي��ة  واملج��اري  لالأودي��ة 
ال�شح��ي  ال���رف  و�شب��كات 
والبالوع��ات، و كذل��ك اإط��الق 
حمالت نظافة للمحيط، وتطهري 
وتهيئته��ا  وحميطه��ا  الأودي��ة 
وتنقي��ة م�شابها با�شتم��رار، اإىل 
اإن�ش��اء مفرغات تخ�ش�ض  جانب 
للمخلف��ات اجلام��دة بعي��دا ع��ن 
املج��اري املائي��ة، واإح�ش��اء كافة 
الو�شائ��ل املتاحة من عتاد واآليات 
و و�شعه��ا حتت ت���رف اجلهات 
املعني��ة حت�شب��ا لأي ط��ارئ، مع 
تنظيم حم��الت حت�شي�شية دورية 
بالتن�شيق مع الفعاليات اجلمعوية، 
تعنى باأخطار الفي�شانات باإ�راك 

اخلرباء واملخت�شني.
وبخ�شو���ض عر���ض ومناق�ش��ة 
امليزاني��ة الإ�شافي��ة لل�شنة املالية 
2021، �ش��ّدد وايل الولي��ة على 
و  النفق��ات،  تر�شي��د  وج��وب 
احلر�ض على ال�شتغ��الل الأمثل 
جلميع الإمكانات املتاحة، لتحقيق 
تنمية متوازنة ح�شب الأولويات، 
بالنظ��ر اإىل الراهن ال�شحي الذي 
متر به البالد، واملنعك�ض �شلبا على 
الو�شع القت�شادي و الجتماعي.
 ع.ن�سيب

عني �مللح بامل�شيلة

االفراج عن قائمة 159 �سكنا 
اجتماعيا 

دائرة  �شلط��ات  اأم���ض،  اأفرج��ت 
ع��ني امللح بامل�شيلة، ع��ن القائمة 
للم�شتفيدين  املوؤقت��ة  ال�شمي��ة 
من ح�ش��ة 159 �شكن��ا عموميا 
اإيجاريا والتي اأعقبها فتح مكتب 
ا�شتقب��ال املواطن��ني »املق�شيني« 
ق�شد ايداع �شكاويهم و طعونهم 

كتابيا.
وك�شف��ت جلن��ة الدائ��رة اأن عدد 
امللف��ات املودعة عل��ى م�شتواها 
يق��در ب��� 6424 طلب��ا م��ن قبل 
البلدية، للح�شول على  مواطني 
ه��ذه ال�شيغ��ة ال�شكني��ة، حيث 
انُطل��ق يف درا�ش��ة امللف��ات منذ 
�شه��ر اأكتوب��ر 2020 و اأظهرت 
1030 طلب��ا  ا�شتيف��اء  العملي��ة 

ل�روط التحقيق.
و مكنت الدرا�شة الدقيقة مللفات 
طالب��ي ال�شكن م��ن انتقاء 300 
ملف ا�شتوف��ى اأ�شحابها �روط 
احل�شول على �شك��ن اجتماعي، 
ليتم يف الأخري انتق��اء 159 ملفا 
اأخ��رى ب�شف��ة  اإ�شاف��ة اىل 15 
موؤقت��ني  مر�شح��ني  اأ�شحابه��ا 

لال�شتفادة.
و قد ���رع يف ا�شتقبال عدد من 
املحتج��ني عل��ى »اإق�شائهم« من 
القائم��ة املوؤقت��ة مبق��ر املندوبية، 
على اأن ت�شتمر عملية ال�شتقبال 
مل��دة 8 اأي��ام ح�شبم��ا تقت�شي��ه 

القوانني.
 فار�س قري�سي  

لاللتز�م باإجر�ء�ت �لوقاية

م�سالح االأمن توا�سل حمالت 
املراقبة و التح�سي�س بب�سكرة

توا�ش��ل م�شالح الأم��ن بولية 
ب�شك��رة بالتن�شي��ق م��ع مديرية 
التجارة، حمالت املراقبة للوقوف 
على مدى التزام التجار بالتدابري 
الوقائية املتخذة للحد من تف�شي 
و حت�شي�شهم   فريو�ض كورون��ا، 
بالوقاي��ة  اللت��زام  ب���رورة 
ال�شحي��ة و امل�شاهم��ة يف احل��د 
من تفاقم الو�شعية الوبائية عرب 
اإقلي��م الولية، خا�ش��ة اأ�شحاب 
امل�شاح��ات الكربى الت��ي ت�شهد 

اإقبال يوميا من قبل الزبائن.
واأك��د م�ش��در اأمن��ي للن�ر اأن 
ذات امل�شال��ح كثف��ت حمالته��ا 
بع��د اأن �شخ��رت جمموع��ة من 
الف��رق املتنقلة للقيام بهذه املهمة 
اإىل جان��ب مراقبة النوعية و قمع 
الغ�ض و حماربة امل�شاربة بال�شلع 
خا�شة وا�شعة ال�شتهالك حمليا، 
مع الغلق الفوري للمحالت التي 
خرق اأ�شحابه��ا التدابري املعمول 

بها يف الإطار.
و يتم ذلك بامل��وازاة مع حمالت 
لفائ��دة  التوعي��ة  و  التح�شي���ض 
اإقلي��م الولي��ة  املواطن��ني ع��رب 
انت�ش��ار  م��ن  الوقاي��ة  ح��ول 

ع��دوى الفريو���ض، م��ن خ��الل 
تنظيم خرج��ات ميدانية و تقدمي 
اإر�ش��ادات و ن�شائ��ح مع توزيع 
���روط  تت�شم��ن  مطوي��ات 
الوقاية لتفادي انتقال املر�ض بني 

املواطنني.
و اأ�ش��اف نف���ض امل�ش��در اأنه و 
اجلواري��ة  لل�شيا�ش��ة  جت�شي��دا 
املنتهجة من طرف املديرية العامة 
لالأم��ن الوطني للحد من انت�شار 
الوب��اء والتقلي��ل م��ن ح��وادث 
امل��رور، توا�ش��ل ذات امل�شال��ح 
حملته��ا التح�شي�شية والتوعوية 
املروري��ة  بال�شالم��ة  املتعلق��ة 
الطريق وحتى  م�شتعملي  لفائدة 
به��دف  والراجل��ني،  الراكب��ني 
ال�ش��ري  ح��وادث  م��ن  التقلي��ل 
وتوعي��ة املواطنني باأهمية احرتام 
قانون امل��رور مع تق��دمي ن�شائح 
و اإر�ش��ادات لتح�شي�شهم باأهمية 
الوقاية م��ن فريو���ض كورونا و 
���رورة التقيد بجمي��ع التدابري 
التباع��د  خ��الل  م��ن  الوقائي��ة، 
الكمامات  ارت��داء  و  الجتماعي 
حفاظ��ا على ال�شح��ة العمومية 

من خطر الوباء.              ع/ بو�سنة باأربع بلديات جنوبية

تلقيح اأكرث من 18 األف �سخ�س �سد فريو�س كورونا
ذكر م�شدر من م�شلحة الوقاية وعلم الأوبئة 
باملوؤ�ش�ش��ة العمومي��ة لل�شح��ة اجلوارية ببئر 
العات��ر بولية تب�شة، اأن ع��دد املواطنني الذين 
ا�شتف��ادوا من التلقيح �ش��د كورونا قد جتاوز 
18 األ��ف �شخ�ض، موزعني عل��ى بلديات بئر 
العاتر، اأم علي، �شف�ش��اف الو�رى، والعقلة 

املاحلة، وذلك منذ انطالق العملية.
و عرفت حمل��ة التطعيم ت�شاع��دا معتربا يف 
الآون��ة الأخرية بالنقاط املذك��ورة، بعد اإدراك 
املواطنني اأهمية التلقيح ملواجهة خماطر الوباء، 
حيث تتم ب�شال�شة يف اأغلب املراكز املخ�ش�شة 
له��ذا الغر�ض، وبجه��د تنظيمي كبري، فيما مل 
يت��م ت�شجيل اأي حالة ت�شتدع��ي القلق اأو اآثار 

جانبية، ح�شبما اأكده امل�شدر ذاته للن�ر.
وخالل زيارتن��ا لعدد من العي��ادات ال�شحية 
التطعي��م،  لعملي��ة  املخ�ش�ش��ة  واملراك��ز 
لحظن��ا تواف��دا كب��ريا ل�ش��كان مدين��ة بئر 
العات��ر والبلدي��ات املجاورة له��ا، على املراكز 
املخ�ش�شة للتلقيح �ش��د وباء كورونا، وذلك 
ا�شتجابة لن��داء ال�شلطات ال�شحية التي دعت 

املواطن��ني اإىل التلقيح، حي��ث توافد مواطنون 
م��ن فئ��ات عمري��ة خمتلف��ة، مبن فيه��م كبار 
ال�شن، و ا�شطف الع���رات منهم يف طوابري 
اأمام املراكز، و�ش��ط تنظيم حمكم، �شواء على 
م�شتوى متو�شطة عم��ارة اإبراهيم املخ�ش�شة 

لهذا الغر�ض اأو بالعيادات اجلوارية.
و ياأت��ي تزايد الإقبال على عملية التلقيح �شد 
فريو���ض كورونا، بع��د الرتف��اع املح�شو�ض 
واملتوا�ش��ل يف احل�شيلة اليومي��ة لالإ�شابات 
اجلديدة و عدد الوفيات، حيث ثمن من حتدثت 
اإليه��م الن�ر من مواطنني ه��ذه املبادرة، التي 
تهدف اإىل تقري��ب اخلدمات ال�شحية و تدخل 

يف اإطار جمابهة الوباء.
و قامت املوؤ�ش�شة العمومية لل�شحة اجلوارية، 
الطاق��ات  و  املادي��ة  الو�شائ��ل  كل  بتجني��د 
الب�ري��ة الالزمة لإجن��اح العملية التي جتري 
بوترية مقبولة، �شيما بعد فتح بع�ض العيادات 
متع��ددة اخلدم��ات، لتمكني اأغل��ب املواطنني، 
�شيما كبار ال�شن واملر�ش��ى، من تلقي اللقاح 
وفق ���روط �شحي��ة معروف��ة، ف�شال على 
ال�شهر الدائ��م واملتوا�شل لالأطقم الطبية التي 
جتن��دت لإجناح العملي��ة، ناهيك عن احلمالت 
التح�شي�ش��ة الت��ي تق��ام هنا وهن��اك لرتغيب 

املرتددين يف الإقبال على التطعيم.
     ع.ن�سيب

موزعة بني �لو�دي و�ملغري

ربط 1500 م�ستثمرة فالحية بالكهرباء قبل نهاية ال�سنة
اأكدت مديرية التوزيع للكهرباء و 
الغ��از بالوادي، اأنها تنتظر النتهاء 
من ربط اأزيد من 1500 م�شتثمرة 
فالحية بالطاقة الكهربائية موزعة 
ب��ني املحيطات الفالحي��ة لوليتي 
ال��وادي واملغ��ري، و ذل��ك به��دف 

تطوير الزراعة ال�شحراوية.
وذكرت مديري��ة التوزيع يف بيان 

له��ا حت�شلت الن�ر عل��ى ن�شخة 
منه، اأن عملية الربط التي انطلقت 
الثالث��ي الأول  م�شاريعه��ا خالل 
من ال�شن��ة اجلارية عرب 50 حميطا 
فالحي��ا ب� 22 بلدي��ة، على م�شافة 
تتج��اوز 130 كيلوم��رتا موزع��ة 
ب��ني �شبكت��ي التوت��ر املتو�ش��ط 
واملنخف�ض، �شتك��ون مو�شولة ب� 

200 حمول كهربائ��ي بني هوائي 
اأهميتها  و اأر�ش��ي، موؤكدة عل��ى 
يف حتريك عجلة التنمية الفالحية 
اأو املتعلق برتبية  ب�شقيها الزراعي 

املا�شية.
اأن  امل�شال��ح  ذات  اأ�شاف��ت  و 
ط��ور  يف  ه��ي  الت��ي  امل�شاري��ع 
الإجن��از، تدخل يف اإط��ار الربنامج 

امل�شط��ر م��ن قب��ل وزارة الفالحة 
وقطاع اجلماع��ات املحلية  الرامي 
اإىل تطوي��ر الزراع��ة ال�شحراوية 
مبناطق اجلن��وب، خا�ش��ة ما تعلق 
باملحا�شي��ل ال�شرتاتيجي��ة الت��ي 
تو�شعت م�شاحتها خالل ال�شنوات 

الأخرية.
و اأ�ش��ار البي��ان اإىل اأن هذه املرحلة 

م��ن م�شاريع الرب��ط ركزت على 
املحيط��ات الفالحية الأكر ن�شاطا 
و الت��ي تنتج ما يزيد عن 80 باملئة 
من اإجم��ايل املحا�شي��ل الفالحية 
يف  الولي��ة  به��ا  ت�شاه��م  الت��ي 
ال�شوق الوطنية على غرار مناطق 
الطريفاوي،  الرقيب��ة و  ورما���ض، 
بالإ�شاف��ة اإىل حا�ش��ي خليف��ة و 

املقرن.
و جت��در الإ�ش��ارة اإىل اأنه و خالل 
الثالثي الأول من ال�شنة اجلارية، مت 
تزويد نحو 425 م�شتثمرة فالحية 
بالكهرباء عل��ى م�شافة تفوق 52 
كيلوم��رتا ب��ني توت��ر متو�شط و 
منخف���ض والتي مت ربطه��ا ب� 61 
حمول كهربائيا هوائيا.  من�سر الب�سير 
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حت�سبا لت�ساقط �أمطار غزيرة

ال�شـــروع يف تنقية الأوديـــة و الطرقــــات
الوالئية  ال�سلطات  اأم�س،  �رشعت 
بق�سنطينيية، يف عملييية حت�سيير 
وال�ستيياء، وما  اخلريف  مو�سمييي 
اأمطييار غزيرة، قد  يرافقهما ميين 
حتدث �سيييوال و في�سانات، حيث 
يتييم تنظيييف الوديييان و املجاري 
املائية و الطرقات و االأر�سفة من 
الييردوم و االأتربة التي قد تت�سبب 

يف تراكم املياه.
و نظمت �سبيحيية اأم�س، مديرية 
مييع  بالتن�سيييق  املائييية  املييوارد 
الديوان الوطنييي للتطهر لوالية 
ق�سنطينيية، �رشكة املياه والتطهر 
واملوؤ�س�سات  البلديات  »�سياكو«، 
الوالئية والبلدية حملة  العمومية 
وا�سعيية للتنظيييف، للوقاييية من 
اأمطار اخلريف ومييا قد حتدثه من 

في�سانات. 
و انطلقت العمليات على ال�ساعة 
ال�ساد�سيية �سباحييا، حيييث م�ست 
عييدة اأحييياء وبلديات عيير اإقليم 

الوالييية، على غييرار بن ال�رشقي، 
وادي زياد، القما�س، �سي�ساوي و 
بلديتي حامة بوزيان و عني عبيد، 
و متثلييت يف تنقية اأر�سفة الطرق 
الرئي�سية، و كييذا  تطهر جوانب 
الطييرق من النفايييات و االأتربة و 
الردوم، اإىل جانب تنقية بالوعات 
ال�رشف و املجاري املائية، اإ�سافة 
اإىل تنقية واد زييياد، بهدف جتّنب 
اأي في�سييان حمتَمل لهييذا االأخر 
مييع اقييراب ف�سييل اخلريييف و 

ت�ساقط االأمطار.
الر�سمييية  ال�سفحيية  ح�سييب  و 
لوالييية ق�سنطينيية، علييى موقع 
»في�سبوك«،  االجتماعي  التوا�سل 
فيياإن هييذه العمليييات �ستتوا�سل 
ف�سلييي  خييال  دورييية  ب�سفيية 
لتم�ييس كل  ال�ستيياء،  و  اخلريييف 
النقيياط ال�سييوداء املح�سيياة عر 

بلديات اإقليم الوالية.
حاتم/ ب 

اإ�شابة  ت�شجيل 1363 
بكورونا يف اأ�شبوعني 

�سجلييت والية ق�سنطينة، 1363 اإ�سابة بفرو�ييس كورونا منذ الفاحت 
من ال�سهر اجلاري، ليفوق العدد االإجمايل للحاالت املوؤكدة منذ بداية 

اجلائحة 8 اآالف.
و عييرف موؤ�رش االإ�سابييات بفرو�س كورونا ارتفاعييا �رشيعا بوالية 
ق�سنطينة، منذ بداية �سهر اأوت اجلاري، حيث مت ت�سجيل 1363 اإ�سابة 
اإىل غاييية تاريخ 16 اأوت، فيما ارتفع العييدد االإجمايل للم�سابني يف 
الوالية منييذ تف�سي الوباء، اإىل 8523 ح�سييب االإح�ساء الذي ت�رشف 
عليييه وزارة ال�سحة وال�سكان و اإ�ساح امل�ست�سفيات، و بذلك حتتل 
ق�سنطينيية املرتبة ال�ساد�سة وطنيا من حيث عييدد االإ�سابات بعد كل 
من العا�سمة و وهران و البليدة و باتنة و �سطيف.                حاتم/ ب 

�شكان بحي الغراب يطالبون 
بالنقل وال�شبكات

ي�ستكي �سكان حي �سالح بيياي املعروف با�سم »الغراب« بق�سنطينة، 
ميين نق�ييس يف التزود باملييياه ال�ييرشوب و و�سائل النقييل، فيما تبقى 
املندوبييية البلدية الواقعة على م�ستييوى التجمع، مغلقة منذ اأزيد من 

�سنتني.
و اأكييد �سكان للن�رش، اأنهم يعانون كثرا ميين نق�س يف التزود باملياه 
ال�ييرشوب، حتييى اأن الكثر منهييم اأ�سبحوا يقتنونها ميين ال�سهاريج 
املتنقلة يوميييا، يف ظل �سعف قوة التدفق و اهراء ال�سبكة وم�سكلة 
الت�رشبييات املائية، يف حييني اأن عدد القاطنني يف احلييي ت�ساعف بي 3 
اأو 4 مرات خييال ال�سنوات املا�سية.و حتييدث امل�ستكون، عن نق�س 
يف و�سائييل النقل، حيث تتوفر 3 حافات فقييط تقل املواطنني باجتاه 
و�سييط املدينة، و ت�ستغرق وقتييا طويا من اأجل التواجد يف املحطتني 
النهائيتييني، و اأ�سافوا اأن اأكر اإ�سييكال يتمثل يف انعدام متو�سطة، ما 
يجر التاميييذ على قطع 4 كيلومرات نحييو متو�سطة تقع يف حي 

بوذراع �سالح، خا�سة مع انقطاع النقل املدر�سي قبل �سنتني. 
كمييا ي�ستكي �سكان الغراب، من توا�سل غلييق املندوبية الواقعة يف 
احلييي، رغم ا�ستفادتها منذ اأزيد ميين عامني من عمليات ترميم واإعادة 
تهيئة، ما يجعلهم ي�سطرون للتنقل اإىل مندوبية بوذراع �سالح التي 

تعرف اإقباال كبرا من طرف �سكان هذا احلي.                       حاتم/ ب 

4.6 ماليري لإجناز طريقني 
بدائرة عني عبيد

انطلقييت موؤخييرا بوالييية ق�سنطينة، اأ�سغييال اإجناز طريقييني ببلديتي 
ابيين بادي�س وعني عبيد، حيييث كانتا مطلبا ل�سييكان املنطقتني خال 

ال�سنوات املا�سية.
الطريييق االأول  الواقع علييى م�ستوى بلدية ابن بادي�ييس، ا�ستفاد منه 
�سكان منطقة بنييي يعقوب مرورا بطرفانيية وال�رش�سار فمقرة بني 
يعقييوب على م�سافيية 3 كلم، حيييث عانت العائات ميين �سعوبات 
�ستيياء يف الو�سول اإىل املقرة لدفيين موتاها، اإ�سافة اإىل ذلك فاإن هذا 
املحور يربط العديد من امل�ساتي والفاحني الذين عادوا اإىل ن�ساطهم 
باملناطييق املذكورة، وح�سب مدير جتزئة االأ�سغييال العمومية، العمري 

معارفية، فقد خ�س�س للم�رشوع حوايل 3.4 ماير �سنتيم.
اأمييا الطريق الثاين فيمتد على م�سافيية 1.2 كلم بغاف مايل يقدر بي 
1.2 مليار �سنتيم، و يربط قرية عني البي�ساء مبركز البلدية عني عبيد، 
وقد انطلقت اأ�سغاله ر�سميا نهار اأم�س وذلك بح�سور مقاولة االإجناز 
التييي �سوف  تدعم الور�سة باالآليييات، لي�ستفيد من الطريق  اأكرث من 
200 عائلة، يقول نف�س امل�سدر.                       �ص. ر�شوان

 انطالق قافلة ت�شامنية 
باجتاه الطارف

انطلقييت اأم�س الثاثاء، قافليية ت�سامنية من ق�سنطينيية، باجتاه والية 
الطارف التي �سهدت �سل�سلة حرائييق خال االأيام املا�سية، حيث متت 

حتت اإ�رشاف مديرية ال�سوؤون الدينية.
و قييد مت جمع الترعات على م�ستييوى امل�ساجد، بالتن�سيق مع جمل�س 
�سبل اخلييرات، حيث �سمت القافلة التييي انطلقت من م�سجد االأمر 
عبد القادر، 3 �ساحنات ت�سمنت مياها معدنية، و مواد غذائية خمتلفة 

حيث مت نقلها نحو والية الطارف التي ت�رشرت من احلرائق االأخرة.
ق.م
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جامعة ق�سنطينة 3 تتوقع ��ستقبال 5 �آلف طالب جديد

فائ�ص بكليتي العلوم ال�شيا�شية والفنون 
وارتفاع امل�شجلني بق�شم الطب

�أكد رئي�س جامعة �سالح بوبنيدر ق�سنطينة 3، �أن م�سالحه ت�ستعد ل�ستقبال حو�لي 5 �آلف طالب جديد في جميع 
�لتخ�س�سات، بن�سبة �رتفاع بلغت 15 بالمئة مقارنة بالمو�سم �لما�سي، وهي زيارة قال �إن �لجامعة لن تتاأثر بها على �عتبار 

�أنها ت�سجل �أريحية في عدد �لمقاعد �لبيد�غوجية �لذي بلغ 44 �ألفا، و كذ� في عدد �لأ�سرة بالإقامات، بما مجموعه 14 �ألف 
جامعية. �أحياء  �سرير موزعة على 7 

و قييال اأحمد بورا�ييس يف ت�رشيييح للن�رش، اإن 
تاريخ الت�سجيييات حت�سبييا للمو�سم اجلامعي 
اجلديد، �سيكون بداية من �سهر �سبتمر الداخل، 
حيييث و بعد عملييية الت�سجيييل االإلكروين و 
التييي تبعتهييا عملييية التاأكيد، �سيكييون على 
الطلبة اجلدد احل�سور اإىل القطب اجلامعي، من 

اأجل القيام باإجراءات الت�سجيل النهائي.
و اأ�ساف املتحدث، اأنييه و تطبيقا للروتوكول 
ال�سحييي املعمييول بييه، و تفاديييا لتواجد عدد 
كبيير ميين الطلبيية يف نف�ييس الوقييت، قررت 
م�ساحله مرا�سلة الطلبة املعنيني و حتديد تاريخ 
الت�سجيييات، ليكون عر جمموعييات تق�سم 

ح�سب جدول زمني.
اأمييا بخ�سو�ييس طريقة التدري�ييس يف اجلامعة 
خال املو�سم اجلامعي اجلديد، خا�سة مع توا�سل 
تف�سييي فرو�ييس كورونييا، اأكد مدييير اجلامعة 
اأن التح�سييرات جتييرى وفييق �سيناريوهييني، 
االأول يتمثييل يف الدرا�سة العادييية ح�سوريا، 
و ذلييك يف حالة حت�سن الو�سعييية الوبائية يف 
الوالية، اأما الثاين فيتمثل يف اعتماد نف�س منط 
التدري�س يف ال�سنيية اجلامعية املن�رشمة، حيث 
�سيتييم تفويج الطلبة مييع ح�سورهم اأ�سبوعني 
اإىل ثاثة اأ�سابيييع يف ال�سهر، مع الدرا�سة عن 

بعد ملدة اأ�سبوع.
و اأ�ساف م�سييوؤول اجلامعة، اأنييه جتري درا�سة 
اإمكانية تطبيق طريقة اأخرى تتمثل يف ح�سور 
املقايي�س و املييواد االأ�سا�سية عيير اأفواج، فيما 
تدر�ييس املقايي�س الثانوية عن بعييد، معربا عن 
اأملييه يف زوال الوبيياء، اأو علييى االأقييل حت�سن 
الو�سعية ال�سحييية، من اأجل العودة للتدري�س 

التقليدي، و ذلك من اأجل حتكم اأف�سل.
و عن عدد الطلبة اجلدد الذين يتوقع ا�ستقبالهم 
هييذا املو�سم بالقطب اجلامعييي �سالح بوبنيدر، 
اأكييد املتحدث اأنه يقييارب 5 اآالف طالب جديد، 
منهييم 3500 يدر�سون يف اجلامعة و البقية يف 

املدار�س العليا.
و اأو�سييح بورا�س، اأن عدد امل�سجلني اجلدد على 
م�ستييوى القطب اجلامعي، ارتفييع بحوايل 15 
باملئة، مقارنة بال�سنوات املا�سية، و اأرجع ذلك 
اإىل التخ�س�سييات اجلديدة يف بع�س الكليات، 
و لكيين ال�سبب االأبرز، ح�سبه، هو العدد الكبر 
حلاملي �سهادة البكالوريا، ممثا باأن ق�سم الطب 
ارتفييع به عدد الطلبيية بي 200 طالييب مقارنة 

بال�سنة املا�سية.
و طماأن امل�سوؤول باأن عدد املقاعد البيداغوجية 
يف القطب اجلامعي، كاف بل اأنه ي�سجل فائ�سا 

مقارنيية بعييدد الطلبيية، حيييث ي�سييل اإىل 44 
األفييا، لكنه حتدث عن وجييود �سغط و طلبات 
متزايدة على م�ستوى املدر�سة العليا لاأ�ساتذة، 
ليتم حتويل عدد ميين الطلبة للدرا�سة يف كلية 
الفنون و الثقافة و كذا بكلية العلوم ال�سيا�سية، 

اللتني تعرفان فائ�سا يف عدد املقاعد.
و اأكييد رئي�س اجلامعيية، اأن الدخييول املدر�سي 
متحكييم فيه، حتى من حيث اإيواء الطلبة اجلدد، 
مو�سحييا اأن القطييب يتوفيير علييى 7 اإقامات 
جامعييية �ساغرة و غيير م�ستغلة حلييد االآن، مبا 
جمموعه 14 األييف �رشير، موؤكييدا اأن م�ساحله 
تتواجد يف اأريحية كبرة من حيث هذا اجلانب.

ميين جهة اأخرى، اأكييد مدير املدر�سيية الوطنية 
العليا للبيو تكنولوجيا، خليفي دوادي، للن�رش، 
اأن م�ساحلييه �سجلييت خييال املو�سييم اجلامعي 
اجلديييد، 348 طالبييا جديييدا، كلهييم حت�سلييوا 
علييى معدل 15 فما فييوق، و اأو�سح املتحدث، 
اأن الدرا�سيية �ستكون ح�سوريييا، الأن املدر�سة 
لهييا طاقيية ا�ستيعاب ت�سييل اإىل 4 اآالف مقعد 
بيداغوجييي، و هو مييا ي�سمييح مل�ساحله تفويج 
الطلبيية، و تطبيييق الرتوكييول ال�سحي بكل 
�سهولة.و اأ�ساف خليفي اأنه و رغم عدد املقاعد 
املعتيير باملدر�سيية الوطنييية، اإال اأن ال�سيا�سيية 
املعتمييدة ت�سمل مقايي�س حمييددة، هي كفاءة و 
جييودة الييزاد التعليمي للطالييب، و لي�س الكم، 
مو�سحا اأن التاأطر كاف كما تتوفر الف�ساءات 
الازمة، مذكرا باأن املدر�سة تخت�س يف االأعمال 
التطبيقييية و ال ميكيين اأن تعتمد على التدري�س 
عيين بعييد.و اأو�سح امل�سييوؤول اأن عييدد الطلبة 
املتمدر�سني يف املو�سييم اجلامعي املن�رشم، بلغ 
1034 موزعني على ال�سنوات اخلم�س، م�سيفا 
اأن 30 باملئيية ميين املتخرجني ب�سييدد احل�سول 
علييى �سهييادات دكتييوراه يف اخلييارج، مذكرا 
بيياأن املدر�سيية الوطنييية للبيوتكنولوجيا، متنح 
املتخرجني �سهادة مزدوجة هي �سهادة مهند�س 
�سهييادة  اإىل  اإ�سافيية  البيوتكنولوجيييا،  يف 
ما�سيير يف واحدة من التخ�س�سييات املتاحة و 
هييي بيوتكنولوجيييا ال�سحيية، بيوتكنولوجيا 
امليكروبييات،  بيوتكنولوجيييا  ال�سيدليية، 
بيوتكنولوجيا النباتات و بيوتكنولوجيا البيئة.

حاتم/ ب  



��صتطاع حبيب بولطيف م�صور �لطيور بالحياة �لبرية بمناطق �لأور��س، �أن يلتقط �صور� لطيور نادرة �آخرها قبل �أ�صبوع �كت�صافه لطائر �صقر �لغروب �أو كما يعرف 
�أي�صا بال�صقر �لفاحم faucon concolore  �لذي حط بمنطقة �لقنطرة، و�لتقطت عد�صته 245 نوعا من �لطيور �أغلبها بمنطقة �لقنطرة �لتي تمثل نقطة عبور للطيور 
�لمهاجرة، وبع�س �لطيور �لتي ر�صدها من �لنوع �لنادر على غر�ر �للقلق �لأ�صود، و�لو�ق �لعظيم، وطائر دنكلة �لماء، وكا�صر �لجوز، ويهدف حبيب �إلى توثيق �صور �لطيور 

�لتي �لتقطها في كتاب، ويطمح �إلى جانب �أع�صاء فريق ت�صوير �لحياة �لبرية »نات �أور��س« وم�صورين �خرين من مختلف مناطق �لوطن، �إلى �لتاأ�صي�س لجمعية وطنية 
لم�صوري �لحياة �لبرية بالجز�ئر.

حدثنا عن �كت�صافك �لأخري لتو�جد ½
طائ��ر �صق��ر �لغ��روب ب�صم��ال �إفريقيا، 

بعد �أن �لتقطت له �صور� بالقنطرة؟
ح�س��ب  مع��روف  الغ��روب  �سق��ر  طائ��ر 
املعلوم��ات الت��ي ا�ستقيتها اأن اأع��داده قليلة، 
وانت�س��اره اجلغ��رايف ينح���ر يف �سح��راء 
�سين��اء مب�ر، وجزر البح��ر الأحمر، وهو من 
الطي��ور املهاجرة، بحي��ث يتنق��ل يف ال�ستاء 
اإىل املوزمبي��ق ومدغ�سق��ر. ويف اجلزائر 
كن��ت ر�سدت��ه العام املا�س��ي، ولكن 
 faucon لزي��ق  اعتب��اره �سق��ر  مت 
kobez  للت�ساب��ه الكب��ر بينهما، 
لكن بعدم��ا راود ال�س��ك اأع�ساء 
جمموع��ة نات اأورا���س لت�سوير 
احلي��اه الربي��ة، خ��ال ت�سوي��ره 
الثاين هذه ال�سنة يف نف�س املكان 
اإر�سال  الزمني��ة، مت  والفرتة 
خمت�س��ن  اإىل  ال�س��ور 
طائر �سقر  اأن��ه  اأكدوا 
وبالتايل  الغ��روب، 
قائمة  اإىل  ي�ساف 
الطيور باجلزائر، 
واأ�سر على اأن 
الطائر  ه��ذا 
عليه  يطلق 

ت�سمي��ة 
�سق��ر الغروب 

ال�سي��د  يف  لن�ساط��ه 
وقت غروب ال�سم�س.

م��اذ� ميثل ل��ك توثيق ½
طيور نادرة؟

يف احلقيق��ة اقتنا�س 
نادرة  لطي��ور  �سور 

لي�س اأم��را �سها، وغر مت��اح كل يوم، لهذا 
فه��و مهم جدا بالن�سب��ة يل، ويعد ثمرة عمل 
واجتهاد قد تطول اأحيانا ل�سنوات، فالتقاطي 
ل�سورة طائر �سقر الغروب لأول مرة ب�سمال 
اإفريقي��ا، ياأتي بعد خم�س �سنوات من البحث 
واخلرج��ات امليداني��ة اإىل ال��رباري للتقاط 
�سور الطيور، لهذا فاأن��ا �سعيد بهذا الإجناز 
ال��ذي ي�ساف اإىل �سور اأخ��رى لطيور نادرة 
التقطته��ا يف القنطرة منها اللقل��ق الأ�سود، 
الواق العظيم، دنكلة امل��اء، بالإ�سافة لطيور 
األتق��ط �سورا لها مبناط��ق اأخرى، منها كا�ر 

اجلوز مبناطق ولية جيجل.
ت�صوي��ر ½ يف  ن�صاط��ك  يقت�ص��ر  ه��ل 

�لطيور على منطقة �لقنطرة؟
بحكم اأنني ابن منطقة القنطرة التي ترعرعت 
فيه��ا، كان��ت بدايات��ي يف ت�سوي��ر الطيور 
واحلي��اة الربي��ة للحيوان��ات منه��ا، لكنن��ي 
اأن�سط ب�سفة خا�سة عرب ت�ساري�س جغرافيا 
الأورا���س، وتبقى القنطرة له��ا مميزاتها، فقد 
اكت�سف��ت اأنها مع��رب مهم للطي��ور املهاجرة 

راح��ة  منطق��ة  فه��ي 
للطيور  �ستوية  واإقامة 
اإن �سح التعبر، وح�سب 
معلوماتي، فاإن منطقة دخلة مرمرة بالقنطرة 
ت�س��م لوحده��ا 60 باملائة من قائم��ة الطيور 

باجلزائر.
م��ا �لذي ميثل��ه لك تتويج��ك بجائزة ½

�لرطب��ة م��ن  �أح�ص��ن �ص��ورة للمناط��ق 
طرف حمافظة �لغابات لولية باتنة؟

يف احلقيقة تتويجي بجائزة اأح�سن �سورة يف 
امل�سابقة التي نظمتها حمافظة الغابات لولية 
باتنة مبنا�سبة الي��وم العاملي للمناطق الرطبة، 
كان حتفيزي��ا لدرج��ة كب��رة، واأ�سكر كثرا 
حمافظة الغابات لولي��ة باتنة على تنظيمها 
للم�سابق��ة، وعلى مرافقتها مل�س��وري احلياة 
الربي��ة خا�سة اأع�س��اء جمموع��ة الت�سوير 

اأورا���س«، خال  »ن��ات 
خرج��ات ميدانية تتطلب فع��ا وقوف رجال 
املحافظة من فت��ح للم�سالك وبل��وغ مناطق 
�سعب��ة وخط��رة، حي��ث اأن الف�س��ل يرجع 
له��م يف عديد املرات من اأج��ل التقاط �سور 
احليوان��ات الربية، وبالن�سب��ة لل�سورة التي 

توج��ت به��ا فكان��ت م��ن �سبخ��ة قداين 
الرطبة وال�سورة لطيور الدريجة الألبية 
والدريج��ة ال�سغرة، وق��د تطلب مني 

التقاطه��ا وقت��ا للرت�سد 
اأنن��ي  حت��ى  وجه��دا، 
للزح��ف  ا�سط��ررت 

منبطحا على الطن.
جمموع��ة ½ جترب��ة  ع��ن  حدثن��ا 

�مل�صورين »نات �أور��س« للحياة �لربية؟

جمموعة نات اأورا�س، التي اأنا ع�سو فيها هي 
التقاء ملجموعة ه��واة وحمبي التوثيق للحياة 
الربية مبناطق الأورا���س الكبر، ويف احلقيقة 
كانت جترب��ة رائعة يف البداي��ة بالن�ساط يف 
التعري��ف مبا تزخر ب��ه مناط��ق الأورا�س من 
تنوع حيواين، حيث قمنا بعر�س ون�ر �سور 
حليوان��ات من بينه��ا طيور لي�س��ت معروفة 
ل��دى الكثرين، حت��ى واإن كان��وا ي�سمعون 
بها، لكن دون اأن يروه��ا، وقد اأتاحت ال�سور 
الت��ي التقطها اأع�س��اء جمموعة نات اأورا�س 
التعريف بالتن��وع احلي��واين والبيئي ملناطق 
الأورا���س، ولاأ�س��ف فاإن الظ��روف اخلا�سة 
لعدد م��ن الأع�ساء جعلتهم يغ��ادرون، ومع 
ذل��ك ليزال عدد منهم يوا�س��ل الن�ساط يف 

ت�سوير احلياة الربية.
ماهي �أهد�ف��ك وطموحاتك يف جمال ½

ت�صوير �لطيور باحلياة �لربية؟
ت�سوي��ر الطي��ور بالن�سب��ة يل كان هواي��ة 
حلب��ي للحياة الربية والطبيع��ة، وبف�سل هذه 
الهواي��ة التقي��ت باأ�سدقاء يف نف���س املجال، 
وتتي��ح يل هواي��ة الت�سوي��ر تثقي��ف نف�سي 
ح��ول حي��اة الطيور، وم��ا حلظته ه��و غياب 
خمت�س��ن وقلته��م م��ن الباحث��ن املهتمن 
بالطيور يف الربية، حتى اأن �سورنا وما نقوم 
به م��ن جمه��ودات تتعر�س اأحيان��ا لاأ�سف 
لل�سط��و دون اإذن من طرف طلبة ومرت�سحن 
ل�سه��ادات من معاه��د خمت�س��ة، واأنا اأطمح 
التقطته��ا  الت��ي  ال�س��ور  بف�س��ل ر�سي��د 
واملق��درة ب� 245 �سورة بينه��ا ما هو لطيور 
نادرة لإ�سدار كتاب لطيور منطقة الأورا�س 
التي انك��ب عليها ب�سكل اأك��رب ن�ساطي يف 
الت�سوير، كما اأطم��ح رفقة عدد من الزماء 
للتاأ�سي���س جلمعي��ة وطنية مل�س��وري احلياة 
الربي��ة باجلزائر، به��دف حماية احلي��اة البيئية 
للحيوانات، واأتاأ�س��ف لنعدام هكذا جمعية 
يف حن تتواج��د جمعيات وهيئ��ات مماثلة 

بدول جماورة.
 ي.ع
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اجلزائري��ن  امل�سوؤول��ن  ج��اءت ت�ريح��ات  و 
بخ�سو�س احلرائ��ق التي تعرفه��ا غابات الباد 
متوافق��ة متاما م��ع الواق��ع الإقليم��ي و العاملي 
املعا���س، عندما قالوا باأن للتغرات املناخية اأي�سا 
دور يف ما يح��دث بال�ريط ال�سمايل الأخ�ر، 
يف اإ�س��ارة وا�سحة اإىل ان اجلزائ��ر قد اأ�سبحت 
�سمن الدول التي تعي���س اأو�ساعا مناخية غاية 
يف التده��ور، و خا�سة بحو���س املتو�سط الذي 
اأ�سبح مركزا للتغ��رات املناخية العاملية، ح�سب 
م�س��ودة لتقيي��م الو�س��ع املناخي ح��ول العامل، 
اأعدته��ا منذ اأيام قليلة الهيئ��ة احلكومية الدولية 
املعنية بتغ��ر املناخ )IPCC( حمذرة من اأن دول 
املنطقة �ست�سهد املزيد م��ن التغرات املناخية، و 
ما ينجم عنها من اح��رتار فوق املعدل الطبيعي، 
و حرائ��ق و في�سان��ات، و اأن  �س��كان منطق��ة 

املتو�س��ط البال��غ عددهم اأكرث م��ن ن�سف مليار 
يواجهون خماطر مناخية مرتابطة للغاية.  

و كان��ت املديري��ة العام��ة للغاب��ات باجلزائر قد 
حذرت من ان موجة احلر القوية التي �ست�سهدها 
الب��اد �سه��ر اأوت اجلاري �ستك��ون لها عواقب 
وخيم��ة عل��ى الغط��اء الغابي، و دع��ت اإىل اأخذ 
احليطة والتبليغ ال�ريع ع��ن اأي حرائق �سغرة 
قريبة من الغاب��ات بهدف ال�سيطرة عليها وعدم 
تو�سعه��ا، و امل�ساهمة يف تنظي��ف حميط الغابة 
والأماك��ن التي ي��رتدد عليها ال�سي��اح من قطع 
الزج��اج وامل��واد الامع��ة، موؤكدة ب��ان احلرارة 
قد جتعل م��ن هذه املواد عد�س��ة ت�سعل �رارت 
�سغ��رة، ومع جف��اف احل�سائ�س ق��د تنتقل هذه 

احلرائق ال�سغرة للغابات. 
كما دع��ت املديري��ة اأي�س��ا اإىل جتن��ب النتقال 
بالآلي��ات القدمي��ة يف املحيط الغاب��ي واجلبلي، 
خا�سة اجل��رارات املحملة بثقل كبر، فهي تنفث 
�رارات م��ن املداخن ميكن اأن حت��رق كل �سيء 
، و طالب��ت بالتوق��ف نهائيا عن رم��ي ال�سجائر 
امل�ستعلة، خا�سة م��ن نوافذ ال�سيارات، حيث انه 
من ب��ن 10 اآلف �سخ�س، ق��د يت�سبب �سخ�س 

واحد رمى �سيجارة بحرق كل �سيء .
و مل ت�ستبع��د املديري��ة العامة للغاب��ات باجلزائر 
الفع��ل الب�ري العمدي عندما قال��ت بان اأعداء 
الطبيع��ة قد ي�سعلون احلرائ��ق داعية اإىل مراقبة 
املحيط الغابي، و التبليغ الفوري عن كل طارئ 

قبل ان يتفاقم الو�سع و يخرج عن ال�سيطرة. 
و يف بداية موجة احلر القوية التي �ربت الباد 
اندلعت احلرائق بنح��و 88 موقعا غابيا بوليات 
تي��زي وزو، بجاي��ة، جيج��ل، �سكيك��دة، عنابة، 

بومردا�س، البليدة، املدي��ة، قاملة، الطارف، �سوق 
اأهرا�س، خن�سل��ة، اأم البواق��ي، �سطيف و تب�سة، 
خملفة ع���رات القتلى و خ�سائ��ر مادية كبرة 
يف املمتل��كات و دم��ار للحياة الربي��ة و تخريب 
لاأنظمة البيئية اله�سة التي �ستكون لها عواقب 

كبرة يف امل�ستقبل. 
و قد حتال��ف املف�سدون يف الأر�س مع التغرات 
املناخية لإحلاق املزيد م��ن ال�رر بغابات الباد 
باإ�سعال النار عم��دا، و الت�سبب غر العمدي يف 
احلري��ق برم��ي الزج��اج و الملني��وم يف الو�سط 
الغابي، و اإطاق ال���رارة من املركبات الثقيلة، 
و رم��ي اأعقاب ال�سجائ��ر امل�ستعلة على جوانب 
الطرق��ات و املتنزهات اجلبلية، حي��ث احل�سائ�س 

اجلافة �ريعة ال�ستعال. 
و يعتقد خرباء املناخ و البيئة يف اجلزائر باأنه لول 
موجة احلر القوية و اجلفاف الطويل ملا حدثت كل 
ه��ذه اخل�سائر التي طالت ال��رثوة الغابية و احلياة 
الربية و املمتلكات، و اأودت بحياة الع�رات من 
ال�سحاي��ا و هو ما مل يحدث منذ ا�ستقال الباد 

قبل 59 عاما.  

 حرارة فوق المعدل الفصلي
 و جفاف طويل  

يق��ول عوامر خم��وخ الباحث يف �س��وؤون البيئة 
و املن��اخ باجلزائ��ر متحدثا للن�ر، ب��اأن موجات 

اجلف��اف الطويلة الت��ي عرفتها غاب��ات الباد و 
ارتفاع درجات احلرارة فوق املعدل الف�سلي تعد 
من بن الأ�سباب الرئي�سية التي اأدت اإىل اندلع 
احلرائ��ق، و ات�ساع رقعتها ب�سكل �ريع، م�سيفا 
ب��اأن الفعل الب�ري العم��دي و غر العمدي هو 
�سبب ال���رارة الأوىل، و بعدها تتوىل الظروف 
املناخي��ة مهمة تو�سي��ع دائرة احلري��ق و اإخراجه 
عن ال�سيط��رة، معتقدا باأن قطع الزجاج املنت�رة 
و�س��ط الغاب��ات اجلزائري��ة و اأعق��اب ال�سجائر 
امل�ستعل��ة تع��د م��ن ب��ن الأ�سب��اب املوؤدية اإىل 
ان��دلع احلرائ��ق عندما تكون العوام��ل املناخية 
مائمة لذلك كجفاف الغط��اء النباتي و احلرارة 
و الري��اح ال�ساخنة التي توؤج��ج احلريق و تن�ره 

على نطاق وا�سع. 
و ق��در عوامر خم��وخ فرتة اجلف��اف التي عرفها 
�سم��ال الباد ه��ذا العام بنحو 8 اأ�سه��ر، مما اأدى 
اإىل جف��اف الأ�سجار الغابية و ا�ستعالها ال�ريع، 
م�سيف��ا بان الفع��ل الب�ري العم��دي اأمر وارد 
يف اأك��رث من موقع و حريق، حي��ث يوجد بع�س 
الأ�سخا���س املهوو�س��ن باإ�سع��ال الن��ار، و هو 
مر�س نف�سي متجذر فيهم، و بع�س الأ�سخا�س 
م��ن املخرب��ن الذي��ن يتعم��دون اإحل��اق ال�رر 

بالطبيعة و احلياة الربية. 
و دعا املتحدث اإىل تفعيل دور الرقابة على الغابة 
م��ن خال اجلمعيات ال�سديق��ة للبيئة، و �سكان 
املناط��ق اجلبلية، لاإب��اغ الفوري ع��ن احلريق 

قب��ل ان يتو�سع، موؤك��دا باأن و�سائ��ل الت�سال 
احلديث��ة و التطبيق��ات الرقمي��ة الذكية تعد من 
بن العوامل امل�ساع��دة على التحكم يف الو�سع 
و توقع الك��وارث الطبيعي��ة، و ال�ستعداد لها. 
وح�سب عوامر خموخ فاإن اجلزائر توجد اليوم يف 
قلب التغ��رات املناخية املت�سارعة لكنها متاأخرة 
كثرا يف جم��ال الوقاية من اآثار هذه التغرات، 
و خا�س��ة يف مواجهة احلرائ��ق و حماية الرثوة 
الغابي��ة و احلياة الربية، مت�سائ��ا ملاذا ل تتوفر 
اجلزائ��ر على و�سائل الإخماد اجلوي رغم الرخاء 

املايل الذي مرت به يف ال�سنوات الأخرة. 
و ي��رى خب��ر البيئ��ة ب��اأن �سيا�س��ة الإنف��اق 
احلكوم��ي عل��ى م��دى ال�سن��وات املا�سية قد 

اأنهك��ت الق��درات املالي��ة للب��اد، و حال��ت 
دون ال�ستعداد اجلي��د ملواجهة التغرات 
املناخية املدمرة من خال تطوير و�سائل 
التدخل اأثناء الكوارث الطبيعية، و تنفيذ 

خطط جمدية لت�سحي��ح املوائل البيئية، 
و النتقال اإىل الطاقة النظيفة، و امل�ساهمة 

يف اجلهد الدويل خلف���س النبعاثات الغازية 
و احل��د من 

احرتار كوكب الأر�س. 
و حتدث عوامر خموخ عما و�سفه باإهدار الفر�س 
من��ذ ا�ستق��ال الب��اد، و اإدارة الظه��ر للبيئة و 
التغ��رات املناخي��ة املنذرة مبزيد م��ن الكوارث، 
اإذا مل يتحك��م العامل يف حرارة الكوكب و يحول 

دون جتاوزها 1.5 درجة بنهاية القرن. 
ح��رق الغاب��ة هو تدم��ر للحياة الربي��ة و اإحلاق 
ال�رر بالقت�ساد و ال�سحة، و ت�سحر ملا تبقى 
م��ن م�ساحة الباد، كما يق��ول املتحدث، موؤكدا 
باأن الغابة املحرتقة حتتاج بن 30 و 40 عاما حتى 

تتجدد ب�سكل كامل. 
و دع��ا عوامر خموخ �س��كان املناطق الغابية اإىل 
امل�ساهم��ة يف اجله��د الوطني الرام��ي اإىل اإنقاذ 
الطبيعة و التخفيف من وطاأة التغرات املناخية، 
و ذل��ك مبراقبة احلرائق و الإباغ عنها، و تنظيف 
حمي��ط املن��ازل و املداجن و املناح��ل، و ب�ساتن 
الأ�سجار املثمرة حتى ل ت�سلها احلرائق، معتقدا 
ب��اأن م�ساف��ة الأمان ب��ن املمتل��كات و الغابات 
اأ�سبحت اأم��را �روريا للحد من اخل�سائر املادية 
الثقيل��ة الت��ي و�سل��ت اإىل حد اإفق��ار عائات 
باأكمله��ا عندم��ا فق��دت م�ساكنه��ا و م�سادر 
عي�سه��ا.   و رغ��م الإمكان��ات املادي��ة املحدودة 
و ات�س��اع رقع��ة احلرائ��ق على امت��داد ال�ريط 
ال�سم��ايل الأخ���ر فق��د �سمحت الإج��راءات 
ال�ستعجالي��ة الت��ي اتخذتها اجلزائ��ر بال�سيطرة 
عل��ى الو�س��ع، عندما تدخل اجلي���س لدعم فرق 

ال�ستنج��اد  و  الإطف��اء 
و  الدولي��ة،  بامل�ساع��دة 
ت�سام��ن �سعب��ي كبر 
ملرحل��ة  يوؤ�س���س  ق��د 
جديدة من الت�سالح مع 

الطبيع��ة الثائ��رة 
ال�سل��وك  عل��ى 
الب�ري املدمر.   
فريد.غ

فريد.غ

قــــف
م�صور �لطيور باحلياة �لربية حبيب بولطيف ل� "�لن�صر"

 اإحدى م�شاهد احلرائق الأخرية باجلزائر

حر�ئق �لغابات باجلز�ئر 

تغيــرات مناخية و عبث بشـري مدمـر 
بد�أت �آثار �لتغير�ت �لمناخية تطال �لجز�ئر و تنذر بالمزيد من �لمخاطر و �لتحديات �لمثيرة للقلق، و تعد �لحر�ئق �لمهولة �لتي �ندلعت بالغابات و �لأحر��س في �صمال 

من دول حو�س �لمتو�صط، �لتي تعي�س هي �لأخرى على وقع �لحر�ئق و �لعو��صف  �لعديد  �أي�صا  طالت  �لتي  �لآثار،  هذه  من  و�حدة  �لبالد �صهري جويلية و �أوت 2021 
�لنارية �لتي �أتت على �لأخ�صر و �لياب�س بتركيا و �ليونان و �إيطاليا و تون�س. 

وار
حــ

حريق بغابات جيجل

القنطرة ممر للطيور 
المهاجرة وتضم 60 بالمائة 

من قائمة الطيور بالجزائر

نطمح لتأسيس 
جمعية وطنية لمصوري 

الحياة البرية بالجزائر

12 l

رصدت تواجد طائر صقر الغروب 
وطيور أخرى ألول مرة بالجزائر

اقتنصت صورا لطيور نادرة وهدفي توثيق أنواعها باألوراس

حاوره: يـا�سين عبوبو     

 حو�ض املتو�سط...مركز التغريات املناخية العاملية

احلياة الربية باملحمية الطبيعية بني �صالح بقاملة... دمار متوا�صل



ه��ذه الإف��رازات، ج��اءت عقب 
داي، يف  ح�س��ن  ن���ر  جن��اح 
الديار  خ��ارج  انت�س��ار  اإح��راز 
على ح�س��اب اجلار نادي بارادو، 
وك��ذا حتقي��ق جمعي��ة ال�سلف 
الأهم بالهتداء جمددا اإىل �سكة 
النت�س��ارات عن��د ا�ست�ساف��ة 
احت��اد اجلزائ��ر، مقاب��ل خ��روج 
جمعي��ة عن مليل��ة باأياد فارغة 
م��ن "قم��ة النج��اة" بب�سك��رة، 
لأن ه��ذه الهزمي��ة ه��ي التا�سعة 
توالي��ا خارج الدي��ار، مع تكرر 
الدقائق  النهيار يف  "�سيناريو" 
مل  "قري��ون"  واأبن��اء  الأخ��رة، 
يتمكنوا من ح�سد اأي نقطة، يف 
جميع �سفري��ات الن�سف الثاين 
من البطولة، الأمر الذي اأدخلهم 
واأ�سبح��وا  اجلاذبي��ة،  منطق��ة 
ي�سنفون يف خانة اأكرب املهددين 
بحج��ز رابع تاأ�س��رات النزول، 
عل��ى اعتبار اأن جتم��د الر�سيد 
عن��د 41 نقط��ة قب��ل جولت��ن 
م��ن نهاية امل�س��وار، ي�سع ممثل 
الولية الرابعة اأمام خيار حتمي، 
يتمثل يف الف��وز على مولودية 
وه��ران، وا�ستعادة التوهج الذي 
كان يف "الذه��اب" بعي��دا ع��ن 
عن مليل��ة، وذلك باإذاقة �سبيبة 
ال�ساورة مرارة الهزمية لأول مرة 
مبلعبها هذا املو�سم، وهو ال�رط 
الوحي��د، ال��ذي يكف��ي خلروج 

اجلمعية ر�سميا اإىل بر الأمان.
ه��ذه احل�ساب��ات، تنطل��ق م��ن 
رزنامة اجلولة م��ا قبل الأخرة، 
مواجهت��ن  تت�سم��ن  والت��ي 
مبا�رتن بن رباعي من كوكبة 
فيه��ا  ين��زل  الأوىل  املهددي��ن، 
وداد تلم�س��ان يف �سيافة ن�ر 
ح�س��ن داي، والأخ��رى ت�س��ع 
احت��اد ب�سك��رة جمعي��ة ال�سلف 
وجها لوجه، وهي الرزنامة التي 
م��ن �ساأنه��ا اأن تخ��دم م�سلحة 
جمعي��ة ع��ن مليل��ة، وتبق��ي 
م�سرها باأرج��ل لعبيها، لكن 
م��ع ���رط النج��اح يف العودة 
بفوز من ب�سار، لأن اأي مك�سب 
غر النقاط ال�س��ت يف اللقائن 
املتبقين كفيل باإدخال "ل�سام" 
يف دوام��ة م��ن احل�ساب��ات، متر 
"الزيانين"  نتائ��ج  انتظ��ار  عرب 
و"ال�سلفاوة" يف اجلولة اخلتامية، 
والأمر قد ميتد حتى اإىل "النهد" 
وب�سك��رة، اإذا م��ا تعرث اأي فريق 
مبلعبه، ول��و اأن ه��ذه الو�سعية 
احلتمي��ة  العواق��ب  م��ن  تع��د 
للأزم��ة الداخلية الت��ي عا�سها 
فري��ق ع��ن مليل��ة يف مرحل��ة 
العودة، عل��ى اعتبار اأنه كان قد 

�سن��ع احلدث يف الن�سف الأول 
من البطولة، بح�سده 31 نقطة، 
لكن املوازين انقلبت راأ�سا على 
عق��ب يف الإي��اب، والت�سكيلة 
 14 عل��ى  باحل�س��ول  اكتف��ت 
نقطة ميدانيا، اإل اأن خ�سارة لقاء 
القبائ��ل على الب�س��اط، ب�سبب 
اح��رازات كّلف الفريق ت�سييع 
4 نق��اط، اأ�سبح��ت تع��ادل يف 

الظرف الراهن تر�سيم البقاء.

مفتاح بوابة النجاة 
بيد ب�سكرة و"النهد" 
كان فري��ق ن���ر ح�س��ن داي 
اأك��رب امل�ستفيدي��ن م��ن نتائ��ج 
ه��ذه اجلول��ة، لأن الف��وز الذي 
اأح��رزه يف "الديربي" اأمام نادي 
بارادو مّكنه م��ن اإثراء حظوظه 
يف البقاء، لك��ن مفتاح "النجاة" 
يبق��ى جت��اوز عقب��ة ال�سي��ف 
عل��ى  تلم�س��ان،  وداد  الق��ادم 
اعتب��ار اأن جت�سيد ه��ذا ال�رط 
ميداني��ا �سي�سع "النهد" ر�سميا 
ال�سقوط،  دائرة ح�سابات  خارج 
دون انتظار املباراة الأخرة اأمام 
مولودية اجلزائر، ولو اأن حظوظ 
البقاء متر ع��رب احتمالت اأخرى، 
الراهنة، جترب  الو�سعية  مادامت 
"الن�رية" عل��ى تفادي الهزمية 
اأم��ام تلم�س��ان، والنت�سار يف 
اآخر جول��ة للطمئن��ان، ب�سفة 
يف  مكانته��ا  عل��ى  ر�سمي��ة 
اأن  ح��ن  يف  النخب��ة،  حظ��رة 
النه��زام داخ��ل القواع��د، ق��د 
تك��ون عواقب��ه ال�سق��وط اإىل 

يف  بالدخ��ول  الث��اين،  الق�س��م 
املبا�رة  املواجه��ات  ح�ساب��ات 
مع اأط��راف اأخرى، وه��ي احلالة 
التي قد ي�سبح فيها ر�سيد 46 
نقطة غر كاف، لبع�ض الأندية 

ل�سمان البقاء.
ما قي��ل عن ن���ر ح�سن داي، 
ينطبق حرفيا على احتاد ب�سكرة، 
الذي ميلك مفتاح "النجاة" بيده، 
و�سيلع��ب م�س��ره يف اجلول��ة 
ي�ستقبل جمعية  عندما  القادمة، 
ال�سلف، يف مباراة تر�سيم البقاء 
بالن�سب��ة لأهل الدار، لأن الظفر 
بالنقاط الثلث له��ذه املواجهة 
يعادل مكان��ة الفريق يف الق�سم 
باخل��روج  اآخ��ر،  ملو�س��م  الأول 
نهائي��ا من منطق��ة اخلطر، وهو 
���رط ي�سع ت�سكيل��ة املدرب 
اآي��ت ج��ودي اأم��ام 90 دقيق��ة 
حا�سمة، تراهن فيها على عامل 
الأر���ض، وجتن��ب اأي تع��رث قد 
يجع��ل م�سره��ا معلق��ا على 
���رط اأ�سبه باملعج��زة، خا�سة 
واأنه يتمثل يف الإطاحة ب�سباب 
بل��وزداد يف ملعب��ه يف جول��ة 

اإ�سدال ال�ستار.

ال�سلف بحاجة اإلى 
ومقرة  نقاط   4

و"الرابيد" يترقبان
على هذا الأ�سا�ض، فاإن ح�سابات 
ال�سق��وط �ستت�س��ح اأك��رث يف 
اجلولة 37، لأن املعادلة �ست�سبح 
ب�سيط��ة، عل��ى �س��وء نتيجتي 
ب�سك��رة وح�س��ن داي، وجن��اح 

"خ�راء الزيب��ان" و"النهد" يف 
�سمان البقاء، �سيح�ر باملوازاة 
مع ذلك عتبة "النجاة" يف حدود 
46 نقط��ة، وهو �رط من �ساأنه 
اأن يعفي ب�س��ورة اأوتوماتيكية 
فرق��ا اأخرى م��ن احل�سابات، يف 
�سورة �ري��ع غيلي��زان، الذي 
بلغ هذا الر�سي��د، بفوزه الثمن 
على �سباب ق�سنطينة، اإل اأنه مل 

يطمئ��ن بعد عل��ى مقعده 
ب�سف��ة  الق�س��م  ه��ذا  يف 
ر�سمي��ة، وكذا جن��م مقرة 
املتواجد يف طريق مفتوح 
املبتغ��ى  نف���ض  لتحقي��ق 
م�س��اء الي��وم ب�سكيكدة، 
ول��و اأن و�سعي��ة النج��م 
ك��ون  مريح��ة،  تب��دو 
النت�س��ار داخ��ل الدي��ار 
على مولودي��ة اجلزائر يف 
يكفي��ه  القادم��ة  اجلول��ة 
عل��ى  البق��اء،  ل�سم��ان 
العك���ض م��ن "الرابي��د"، 
املجرب عل��ى اإنهاء مو�سمه 

بتنقلن متتالين.
يبقى  اأخ��رى،  م��ن جه��ة 
ال�سل��ف  جمعي��ة  فري��ق 
من اأب��رز اأط��راف معادلة 
ال�سقوط، لأنه بلغ ر�سيد 
الفوز  بف�س��ل  نقطة،   42
الثم��ن ال��ذي حققه على 
اجلزائ��ر،  احت��اد  ح�س��اب 
به��دف وحيد �سجله مداح 
يف اأواخ��ر ال�سوط الأول، 
اجلمعية  ب��ه قط��ار  اأع��اد 
النت�س��ارات  اإىل �سك��ة 
بع��د 5 ج��ولت عج��اف، 

اإل اأن��ه مل يك��ن كافي��ا لر�سيم 
الراهنة، جترب  البقاء، والو�سعية 
"ال�سلفاوة" على لعب م�سرهم 
يف القمة القادمة بب�سكرة، بحثا 
عن نتيجة اإيجابي��ة، تبقي على 
حظوظهم يف النجاة قائمة، لأن 
ت�سكيل��ة امل��درب �سمر زاوي 
بحاج��ة اإىل 4 نق��اط للخ��روج 
كلية من دائرة احل�سابات، وذلك 

مير عرب العودة بتعادل على الأقل 
م��ن ب�سك��رة، وع��دم التفريط 
يف نق��اط اجلولة الأخ��رة اأمام 

ال�سيف �ريع غيليزان.
ويف �سي��اق ذي �سل��ة، تبق��ى 
ح�ساب��ات بقاء جمعي��ة ال�سلف 
وداد  بفريق��ي  اأك��رث  مقرن��ة 
تلم�س��ان وجمعية ع��ن مليلة، 
يف ح��ال الهزمية بب�سك��رة، لأن 
ذل��ك يجع��ل م�ستقب��ل "اأ�سود 
الكب��ار  م��ع  الون�ري���ض" 
مرهون ب���روط اأخرى، تنطلق 
م��ن الفوز عل��ى غيلي��زان، مع 
انهزام "ل�س��ام" بب�سار، وحتى 
اأم��ام  انه��زم وداد تلم�س��ان  اإذا 
"النهد"، فاإن هذه النتيجة �ستعبد 
طري��ق "ال�سلفاوة" اأكرث نحو بر 
الأمان، لأنها حتوز على اأف�سلية 
م��ع  املبا���رة  املواجه��ات  يف 
"الزيانين"، بك�سب فوزين ذهابا 
واإياب��ا، لكنه��ا باملقاب��ل تخ�ر 
الرهان مع ع��ن مليلة، بينما متر 
حالة ت�ساوي الأندية الثلثة يف 
الر�سي��د اإىل معطي��ات جديدة، 
جترب اأبن��اء "قريون" على تكملة 
عقد النازلن، وذلك على خلفية 
انهزامها يف منا�سبتن اأمام وداد 
"ال�سيناري��و"  وه��و  تلم�س��ان، 
ال��ذي يتعلق بر�سي��د 45 نقطة 

للفرق املعنية.
�ص/ ف

يريدون ن�صيبهم من "مليار الوالية"

"الصام" تدخل نفقا مظلما واملعطيات 
تتضح أمسية السبت

•ح�سابات ال�سقوط تتعقد و7 نواد ت�سارع للبقاء
عّقدت مخلفات ال�صطر االأول للجولة 36 لبطولة الرابطة المحترفة، من و�صعية فريق جمعية عين مليلة �صمن كوكبة المهددين بال�صقوط، اإثر الهزيمة التي مني بها في ب�صكرة 

على يد االإتحاد المحلي، في قمة �صارت على وقع "�صو�صبان�س" كبير، لكن اأهل الدار ح�صموها في الدقيقة 81، بهدف اأم�صاه المخ�صرم ن�صر الدين خوالد، كان وزنه من ذهب بالن�صبة 
للمحليين، لكنه بالموازاة مع ذلك اأّزم اأو�صاع "ال�صام"، التي اأ�صبحت ال تملك خيارا اآخرا، �صوى ح�صد العالمة الكاملة في الجولتين المتبقيتين للخروج نهائيا من منطقة الخطر، وما 
دون ذلك فاإنها �صتتواجد اأمام ح�صابات معقدة، قد تجبرها على انتظار "هدية" من طرف اآخر في الجولة الختامية، لتر�صيم البقاء لمو�صم اآخر في حظيرة "الكبار"، واإال فاإن الم�صير 

�صيكون ال�صقوط من الرابطة المحترفة، بعد مغامرة دامت ثالثة موا�صم.

قــراءة: �صــالح فــرطــا�س

االأربعاء  18  اأوت 2021 م 
رياضة14 09   حمرم  1443 هـ l
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  مالحظــة: هذا الترتيب م�صبوط طبقا للمادة 80 وياأخذ بعين االعتبار خ�صم 3 نقاط من 
ر�صيــد كل من ال�صاورة وغيليزان وعيــن مليلة مع اعتماد خ�صارة �صطيــف وبارادو مقابلة 

على الب�صاط.



وي�رص حجار على �إمتام �صفقة مالل، 
يف ظ��ل معرفت��ه مب�ؤهالت��ه، حي��ث 
ي��ر�ه �أف�صل مناف���ش لذبيح وعاي�ش 
ولقجع على م�صت�ى �لأجنحة، كما 

يع�ل عليه ك�صانع �ألعاب.
يف  م��الل  يح�ص��ل  �أن  ويرتق��ب 
�ل�ص�يع��ات �لقليل��ة �لقادم��ة على 
وثائق ت�رصيح��ه من جلنة �ملنازعات، 
ك�ن��ه �أودع �صك���ى �ص��د فريق��ه 
م�ل�دي��ة وه��ر�ن، بع��د �أن تر�ج��ع 
�لرئي���ش حمياوي ع��ن �ل�عد �لذي 
قطع��ه ل��ه بال�صم��اح له باملغ��ادرة، 
خ��الل ف��رة �لنتق��الت �ل�صيفية 

�حلالية.
كم��ا ت�صع��ى �إد�رة �ل�صناف��ر جاهدة 
لإمت��ام �صفقة لع��ب �صبيبة �لقبائل 
ر�ص��ا بن �صاي��ح، �إذ تت��جد معه يف 
�ت�ص��الت ي�مي��ة، وترق��ب جديد 
ق�صيت��ه مع كن��اري جرج��رة، وه� 
�ل��ذي �صيك���ن عل��ى م�ع��د م��ع 

�لرئي�ش مالل لطلب وثائقه.
وح�صب �آخر �ملعل�م��ات، فاإن زميله 

�ل�صابق يف �ل�صبيب��ة بن �صعرية، قد 
�ت�صل به وحف��زه على �لقدوم، وه� 
ما دفع بن �صايح لل�صغط على �إد�رة 
�لكناري من �أجل �لرحيل، يف �نتظار 

ما �صت�صفر عنه جل�صة �لي�م.
يف �صياق ذي �صل��ة، مل يلق مقرح 
�لدويل �لب�ت�ص��ين �إعجاب �ملدرب 
�جلديد، ما دفع �لإد�رة ل�رصف �لنظر 
عن��ه، و�لت�ج��ه لدر��ص��ة خي��ار�ت 
�أخ��رى يف من�ص��ب قل��ب  �أجنبي��ة 
�لهج�م، �صيما و�أن �لفريق عاجز عن 
�إيج��اد ��صم جيد يف �لبط�لة �ملحلية، 
بعد �صي��اع بلح�ل �ل��ذي يبدو �أنه 

ف�صل �للتحاق ب�صبيبة �ل�صاورة.
ياأت��ي ه��ذ�، يف �ل�قت �ل��ذي تلقى 
قا�صمي مقرح��ا جديد�، بخ�ص��ش 
�لأ�صب��ق  �صطي��ف  وف��اق  لع��ب 
ب�قلم�نة، غري �أن �لف�صل يف قدومه 
م��ن عدمه يبق��ى بيد �مل��درب، كما 
عر�ش �أحد �ملناج��رة خدمات �ملد�فع 
عل��ي ق�صي �لذي خا�ش عدة جتارب 
و�ل�صع�دية، كما  و�ل�ص�د�ن  بت�ن�ش 

مت �قر�ح خدمات حمز�وي �أي�صا.

مرواني وربيعي قطعا 
الطريق على بكاك�شي 

�ت�ص��ل �أحد وكالء �لالعبني بحجار، 
وعر�ش علي��ه خدمات قائ��د وفاق 
�صطي��ف بكاك�صي، غ��ري �أنه �أخطره 
�إىل مد�فع��ني  بحاج��ة  لي���ش  باأن��ه 
يف �ملح���ر، بع��د �صم��ان خدم��ات 
بربيعي  بد�ي��ة  �آخري��ن،  عن�رصي��ن 
ومد�ف��ع  �ملدي��ة،  �أوملب��ي  لع��ب 
م�ل�دية �جلز�ئ��ر مرو�ين �لذي وعد 
بجل��ب وثائقه، ويف ح��ال مل ي�فق، 

�صيك���ن �لتعاق��د مع لع��ب �حتاد 
بلعبا�ش حم��زة حممد �لذي تفاو�ش 

قبل �أيام، ومل يتفق ح�ل �لر�تب.

عمران يلتحق بقائمة الم�سرحين 
والعمري يترقب 

ت���صل �إد�رة �ل�صنافر بالتن�صيق مع 
حج��ار، عملية غربل��ة �لتعد�د، فبعد 
رحي��ل يط��� ورجيم��ي و�صيب���ب 
وب��ن طاهر وحد�د، ق��رر �مل�ص�ؤول�ن 
ت�رصيح لعب جدي��د، ويتعلق �لأمر 
باملهاجم عم��ر�ن، ليرفع بذلك عدد 
�ملغادري��ن، وه� ما �صيدف��ع �لإد�رة 

لإب��ر�م ع��دة تعاقد�ت جدي��دة، ول� 
�أن ترقي��ة بع���ش لعب��ي �لردي��ف، 
ور�ء ق��ر�ر �لتخلي عن هذ� �لكم من 

�لالعبني.
كما يتجه �لقائد �لعم��ري للمغادرة 
�أي�صا، يف ظل عدم تلقيه �أي مقرح 
للتجدي��د، علم��ا و�أن �لالعب غادر 
�إىل �صطي��ف، بع��د تلقي��ه ترخي�ش 

باإنهاء �مل��صم.

زعالني ُيلّين موقفه بعد تدخل 
حجار !  

طف��ت يف �ل�صاع��ات �ملا�صية بع�ش 
ق�صي��ة  بخ�ص����ش  �مل�صتج��د�ت، 
�ملد�ف��ع زع��الين، حيث ق��د ير�جع 
�لأخري عن ق��ر�ره �لقا�صي بالرحيل، 
خا�ص��ة بعد تدخ��ل �مل��درب حجار 
وطالب��ه  بالالع��ب،  �ت�ص��ل  �ل��ذي 
بال�صتم��ر�ر، ُمبديا ثقته �لكبرية يف 
�إمكانات��ه، ول��� �أن �بن قامل��ة ل يز�ل 
م��ردد� بع���ش �ل�ص��يء، حت��ى و�إن 
كان ق��د لنينّ م�قفه، مقارن��ة بالأيام 

�ملا�صية، حيث �صيجرب حظه �لأخري 
م��ع �ملدير �لع��ام، ويف ح��ال رف�ش 

طلبه فقد يقرر �لبقاء.

حدو�ش ُير�سل اإعذارا والإدارة 
ترد بطريقتها 

م�ص���ؤويل  حدو���ش  زكري��ا  فاج��اأ 
�ل�صب��اب، بعد �أن بعث له��م باإعذ�ر، 
يطالبه��م فيه بت�ص�ية م�صتحقاته، �أو 
�للج�ء �إىل جلن��ة �ملنازعات، وه� ما 
�أغ�صب قا�صمي، وجعله يهدد باتخاذ 

�لتد�بري �لالزمة يف حقه.
�صفري��ة غلي��ز�ن  وقاط��ع حدو���ش 
�لأخرية، ب�صب��ب م�صتحقاته �لعالقة، 

خا�صة و�أنه مل يتلق بع�ش رو�تبه.
وو�صع��ت �إد�رة �ل�صب��اب حدو���ش 
�أم��ام خياري��ن �إما تخفي���ش �لر�تب 
�أو �لرحي��ل، وه��� ما يك���ن قد دفع 
�لالع��ب للرد بطريقت��ه �خلا�صة، يف 

�نتظار ت�ص�ية ق�صيته �لي�م.   
     �سمير. ك

البوت�شواين مل يلق الإعجاب وبوقلمونة وعلي ق�شي مقرتحان 

 مالل يلتقي قامسي وبن سايح "يضغط"
 لاللتحاق بالسنافر

حّل مهاجم مولودية وهران بن عمر مالل في ال�شاعات القليلة الما�شية بمدينة ق�شنطينة، حيث التقى المدير العام قا�شمي، واأنهى معه بع�ض التفا�شيل ال�شغيرة الخا�شة بعملية 
التحاقه بال�شباب، على اأن يعود بمجرد �شحب وثائق ت�شريحه من اأجل اإم�شاء العقد ب�شفة ر�شمية.

الوافد اجلديد على بيت ال�شنافر حممد بن �شعرية للن�شر

معرفيت حبجار جتعلين واثقا من جناحه 
بد� �ل��فد �جلديد على بيت �صباب ق�صنطينة حممد 
بن �صعرية، و�ثقا من جناح �ملدرب �ل�رصيف حجار 
مع �صباب ق�صنطينة، يف ظل معرفته �ل�صخ�صية 
بهذ� �لتقن��ي، �لذي �أ�رصف عليه مع �حتاد ب�صكرة، 
م�صري� يف ح��ره مع �لن�رص، باأن هناك عدة ع��مل 
جعلته يف�صل خيار �ل�صب��اب، معربا عن �أمله يف 
�لنجاح و�لظفر بفر�صة مع منتخب �ملحليني، �لذي 
ي�صتعد للم�صارك��ة يف بط�لة كاأ�ش �لعرب �صهر 

دي�صمرب �ملقبل.
*بداية نهنئك بالن�شمام اإىل �شباب ق�شنطينة، 

كلمة حول اللتحاق بهذا الفريق؟

�صكر� لكم، �أنا �صعيد للغاية بالن�صمام �إىل عميد 
�لأندي��ة �جلز�ئرية، لأحقق بذلك حلما ر�ودين منذ 
فرة ط�يل��ة، فلقد كنت قريبا م��ن �ل�صنافر، بعد 
جتربتي �لناجحة مع "ل�صام"، ولكن �لقدر قادين 
�ص���ب �صبيب��ة �لقبائل، وكما يق��ال "كل عطلة 
فيه��ا خري"، و�أنا �لآن �صنف���ر و�آمل �أن �أك�ن عند 

م�صت�ى تطلعات �أ�رصة �ل�صباب.
*ملاذا اخرتت ال�شباب بالتحديد ؟

رغبتي يف �لن�صمام �إىل �صباب ق�صنطينة لي�صت 
ولي��دة �لي�م، ولذل��ك منحت �ل�صناف��ر �لأول�ية، 
مبجرد قر�ري �لقا�صي بالرحيل من �صبيبة �لقبائل، 
فرغ��م �متالكي ع��دة عرو�ش من ف��رق �لنخبة، 

�صطي��ف  وف��اق  �صاكل��ة  يف 
وم�ل�دي��ة �جلز�ئ��ر و�صب��اب 
بل�زد�د و�حت��اد �لعا�صمة، �إل 
�أن قلب��ي كان يخفق لل�صنافر، 
و�لدليل �أنني �صارعت لت�قيع 

�أنن��ي كنت قادر�  عقدي، رغم 
عل��ى �لنتظ��ار �إىل غاي��ة �لأيام 

�ملقبلة، للرف��ع من قيمتي يف �ص�ق 
�لتح�ي��الت، �صدق���ين لق��د �رصب 

يل �ملدي��ر �لعام م�عد�، ولبيت �لدع�ة على جناح 
�ل�رصعة، ومل ت�صتغ��رق �ملفاو�صات �ص�ى بع�ش 
�لدقائق، لأجد نف�صي �أم�صي على عقد مل��صمني، 

لأك�ن بذلك ثاين �لنتد�بات بعد ذبيح.
*هل �شحيح اأن امل��درب حجار لعب دورا بارزا يف 

اختيارك ؟

لأك���ن �رصيح��ا معكم، كنت ق��د ح�صمت �أمري 
بالن�صمام �إىل �ل�صنافر، ولكن بعد �حلديث �لذي 
جمعن��ي مبدربي �ل�صاب��ق �ل�رصيف حج��ار، �لذي 
�صي�صغل �لعار�صة �لفنية لل�صنافر �مل��صم �ملقبل، 
�زد�دت رغبتي يف �للتحاق بالنادي �لق�صنطيني، 

دون ن�صي��ان �ملكامل��ة �لهاتفية �لتي 
تلقيته��ا من زميل��ي �ل�صابق زين 
�لدي��ن ب��ن يحي��ى، �إذ حف��زين 

�أك��ر رفق��ة �صديق��ي كمال 
�إىل  �ل��ذي لعب  بلم�صع���د، 

جانبي يف �صبيبة بجاية.
املدرب  ع��ن  *باحلدي��ث 

ميل��ك  ه��ل  حج��ار، 
للنج��اح  املوؤه��الت 

م��ع  جتربت��ه  يف 
ال�شنافر؟

ن�عي��ة  م��ن  م��درب 
�إىل  يحت��اج  ل  حج��ار 

�أينّ  �صهادت��ي ول �صه��ادة 
كان، فه� من خرية �لتقنيني 

يف �جلز�ئر، و�أك��د ذلك خالل 
�إىل  فبالع�دة  �ل�صابق��ة،  جتاربه 

تدريب��ه يل يف �حتاد ب�صكرة، فقد 
ترك لدي �لنطباع، باأنه مدرب من 

طين��ة �لكبار، ويكفي��ه �أنه قادن��ا لل�صع�د، دون 
�حلديث عن جتربته �مل�فقة مع ل�صام وكذ� �أوملبي 
�ملدية، �ل��ذي حقق معه نتائج باهرة، خالل �ل�صطر 
�لأول م��ن �مل��صم، قبل �أن ير�جع ب�صبب م�صكلة 
�لأم��ل، هذ� �ملدرب ميتلك كافة �مل���صفات، �لتي 
جتعل��ه �ل�صخ�ش �لأن�ص��ب لقي��ادة �لعار�صة 
�لفني��ة لل�صنافر، و�لأي��ام �صتك�ن كفيلة 

بتاأكيد كالمي �حلايل.
*ب�شراح��ة، م��ا ه��ي طموحاتك 

مع �شباب ق�شنطينة ؟

ل��ن �أحت��دث ع��ن �لف���ز بالألقاب 
لأن ذلك قد ي�ص��كل �صغ�طات على 
�لفري��ق، ولكن ك�ن�� عل��ى ثقة باأننا لن 
ندخ��ر �أي جه��د يف �صبيل �إ�صع��اد �لأن�صار، ولن 
يك���ن هذ� �ص���ى بقيادة فريقهم نح��� من�صات 
�لتت�ي��ج، �أن��ا متفائل يف ظل �لتع��د�د �جليد �لذي 
ميتلك��ه �ل�صباب، ف�صال عن ني��ة �لإد�رة يف �إبر�م 
تعاق��د�ت ن�عية ق��ادرة على جل��ب �لإ�صافة، �أنا 
�أتطل��ع للف�ز بالألقاب م��ع �ل�صنافر، بعد جتربتي 

�لناجحة مع �صبيبة �لقبائل.
*األ تفك��ر يف املنتخ��ب الوطني املحل��ي واإمكانية 

امل�شاركة يف بطولة كاأ�ض العرب؟

كي��ف يل �أن ل �أفكر يف ه��ذ�؟، بطبيعة �حلال لدي 
�لرغب��ة يف �لت��جد م��ع �ملنتخ��ب �ملحلي، خالل 
بط�ل��ة كاأ�ش �لعرب �ملرتقبة �صهر دي�صمرب �ملقبل 

بدولة قطر، خا�ص��ة و�أنني �أت��جد 
يف �أف�صل �أح��يل بعد م�صت�ياتي 
�جليدة مع �صبيب��ة �لقبائل، �لتي 
�لر�بطة،  ت�جت معها بكاأ���ش 
ف�ص��ال عن تن�صي��ط نهائي 
كاأ�ش �ل��كاف، دون ن�صيان 
قب��ل  م��ن  تر�صيح��ي 
�أف�صل  �ل��كاف جلائ��زة 
يف  و�ص��ط  لع��ب 
�ل�صم��ر�ء،  �لق��ارة 
بط�لت��ي  خ��الل 
وكاأ�ش  �لأبطال  ر�بطة 
حقي  من  �لك�نفدر�لية، 
�حللم بهذ�، ولكن ل يجب 
عل��ينّ �أن �أفكر يف هذه 
كث��ري�،  �مل�صاأل��ة 
ت�ص��ش  قد  لأنها 
ولئ��ن  تركي��زي، 
كن��ت متاأك��د� ب��اأن 
تاألقي م��ع �ل�صباب يف 
بد�ي��ة �مل��ص��م �لك��روي 
�جلدي��د، �صيفت��ح �أمام��ي �لأب��ب للظف��ر مبكانة 
�صمن تعد�د جميد ب�قرة، �لذي لديه قائمة كبرية 

من �لالعبني �ملتاألقني.
*كيف تقيم جتربتك مع �شبيبة القبائل ؟

غ��ادرت �ل�صبيب��ة بغ�ص��ة يف �حلل��ق، يف ظ��ل 
م�ص��كل �مل�صتحق��ات، ولكنن��ي فخ���ر بحملي 
�أل��ن فريق بحج��م كناري جرجرة، ك�نه رفع من 
�أ�صهمي، وجعلني �أحقق �لكثري من �أحالمي، بد�ية 
بال��ص�ل �إىل نهائ��ي بط�لة كاأ�ش �لك�نفدر�لية 
�لإفريقي��ة لكرة �لق��دم، قبل �خل�ص��ارة �أمام فريق 
كب��ري بحج��م �لرج��اء �لبي�صاوي �ملغرب��ي، وكل 

ه��ذ� يجعل جتربتي �أكر م��ن ناجحة، خا�صة 
و�أنني �أنهيتها بلقب كاأ�ش �لر�بطة 

�ملحرف��ة، وبالت��ايل ميك��ن 
�لق���ل باأنن��ي دخل��ت 

�ل���صع  �لب��اب  من 
من��ه  وخرج��ت 
�أي�صا، ويكفيني 
�رصف��ا �ملكان��ة 
�أحظ��ى  �لت��ي 
به��ا م��ن قب��ل 

�لأن�ص��ار، �لذين 
حت�رصو� لرحيلي.

حاوره: �سمير. ك

مدرب 
احتاد ب�شكرة اآيت جودي

اقرتبنا من هدف املو�سم
مد فريق اتحاد ب�شكرة خطوة كبيرة نحو �شمان البقاء، بف�شل الفوز الثمين المحقق �شهرة اأول اأم�ض، 
على ح�شاب ال�شيف اأمل عين مليلة.وفي هذا  الإطار، قال المدرب اآيت جودي اإن ت�شكيلته اقتربت من 
تحقيق الهدف الرئي�شي، وهو �شمان البقاء، موؤكدا في ت�شريح للن�شر، اأن فريقه حقق المهم في مباراة 

المو�شم، رغم الظروف ال�شعبة.
واأ�شاف مدرب "خ�شراء الزيبان" اأن الفوز رغم �شعوبته، فاإنه م�شتحق، خا�شة مع الأداء المقدم من قبل 

عنا�شره الذين قدموا ما لديهم لالإبقاء على النقاط الثالث بملعب العالية.
وفي ختام حديثه، �شدد اآيت جودي على �شرورة و�شع الفوز جانبا، والعمل على ت�شحيح الأخطاء المرتكبة، 

 وتح�شير اللقاء القادم كما ينبغي حتى يكون الفريق في الموعد، ويتمكن من الظفر بالنقاط الثالث وتر�شيم
 البقاء.                                                                                                                                                                  ع بو�سنة  
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امل�شري مل يعد بني اأقدام الالعبني

رئي�ش "ل�سام" يعد بتوفري 
اأ�سباب البقاء !

تقل�صت حظ�ظ بق��اء جمعية عني 
مليل��ة، بع��د �أن �أحرق��ت �لت�صكيلة 
�إح��دى �أبرز �أور�قه��ا يف نهاية هذ� 
�مل��ص��م، م��ن خ��الل ع�دته��ا من 
عا�صم��ة �لزيبان جت��ر �أذيال �خليبة، 
وتكبده��ا م��ر�رة �لهزمي��ة على يد 
�حت��اد ب�صكرة، يف مب��ار�ة حا�صمة، 
�صمد فيها �أبن��اء قري�ن، لأزيد من 
80 دقيقة قبل �أن ي�صت�صلم�� لإر�دة 

�ملحليني.
�مل��درب لكن��اوي، ي��رى ب��اأن هذ� 
�لتع��ر يع��د مبثاب��ة �رصب��ة قا�صية 
لفريقه دون فقد�ن �لأمل يف �لبقاء، 
ت�رصي��ح �صحف��ي،  م��صح��ا يف 
�أن �جلمعي��ة �صت���ص��ل �لدفاع عن 
حظ�ظها حت��ى �آخر دقيقة من عمر 

�لبط�لة.
 وبلغ��ة تطبعها �لكثري من �حل�رصة، 
دعا مدرب "ل�ص��ام" �إىل �رصورة 
�لإمي��ان بحظ���ظ وق��در�ت فريقه 
يف �لإف��الت من �صب��ح �ل�صق�ط، 
م�ص��ري� �إىل �أن مب��ار�ة �أول �أم���ش، 
ج�ص��دت �ملعان��اة �لنف�صية لالعبني 
�لفعالي��ة  بر�أي��ه  خانته��م  �لذي��ن 
و�لثق��ة بالنف�ش، يف ظ��ل �لفر�ش 
�ملتاحة و�لت��ي مل ت�صتغل بال�صكل 
بالعم��ل عل��ى  و�ع��د�  �ملطل���ب، 
�لتد�رك يف �للقاءي��ن �ملتبقيني �أمام 
كل م��ن م�ل�دي��ة �جلز�ئ��ر د�خ��ل 

�لديار و�صبيبة �ل�صاورة بب�صار.

ويف ه��ذ� �ل�صدد، �أع��رب لكناوي 
ع��ن �أمل��ه يف حتل��ي بقي��ة �لفرق 
بالنز�ه��ة و�حلفاظ عل��ى م�صد�قية 
�ملناف�ص��ة، مربز� �صعي��ه على بل�غ 
عتب��ة 45 نقط��ة عل��ى �لأق��ل يف 
�ختتام �لدوري، للتطلع �إىل �حلفاظ 
عل��ى مكان��ة �لفريق �صم��ن ق�صم 

�لكبار.
�لإد�رة  �لتزم��ت  جهته��ا،  م��ن 
ب�صم��ان �لتحفي��ز�ت �ل�رصوري��ة 
لإنقاذ �لفريق، م�ص��رية على ل�صان 
�لرئي�ش �صد�د بن �صيد يف ت�رصيح 
مل�ق��ع �لن��ادي، �إىل �أنه��ا �صتعم��ل 
وف��ق �لإمكانيات �ملتاح��ة، ل��صع 
�لالعب��ني يف �أح�ص��ن �أح��له��م يف 

�خلرجتني �لأخريتني. 
كما �عترب بن �صي��د �لأزمة �ملالية، 
�أب��رز عائ��ق �صادفت��ه �لإد�رة هذ� 
�مل��ص��م، و�ع��د� مب�صاعف��ة �جله�د 
من �أجل تف��ادي �ل�صق�ط، �لذي مل 
يع��د بيد "ل�صام"، وه� �أكرب حتدي 
ينتظر �لإد�رة على حد تعبريه.                 
م ـ مداني

اأ�ستهدف 
امل�ساركة يف كاأ�ش 

العرب بعد تر�سيحي 
جلوائز الكاف

حققت حلما 
راودين منذ 

فرتة وبن يحيى 
وبلم�سعود حفزاين  



مدرب وفاق �شطيف يرف�ض رمي املن�شفة

قائمة م�اجهة الكناري ت�ؤكد مغادرة بيكاك�شي
تطمح ليل��ة الي��وم، ت�شكيلة وفاق 
�شطي��ف عن��د نزوله��ا �شيفة على 
املناف���س �شبيبة القبائ��ل مبيدان اأول 
اإىل حتقي��ق  بتي��زي وزو،  نوفم��ر 
الف��وز والع��ودة اإىل الديار بالنقاط 
الث��اث، يف �شبي��ل الإبق��اء عل��ى 
كام��ل احلظوظ يف �شبي��ل التتويج 
بلقب البطول��ة، بالرغم من �شعوبة 
املهم��ة خا�ش��ة بعد ف��وز املت�شدر 
�شب��اب بل��وزداد، يف مواجهته عن 
نف���س اجلولة اأم��ام مولودية اجلزائر 

بنتيجة هدفني مقابل �شفر.
نبي��ل  الأول  امل��درب  وا�شتدع��ى 

الكوك��ي له��ذه املواجه��ة ع�رشين 
املاح��ظ يف  يبق��ى  فيم��ا  لعب��ا، 
قل��ب  ا�شتدع��اء  ع��دم  الرتكيب��ة 
الدف��اع بيكاك�شي، بع��د تغيبه عن 
التدريب��ات يف احل�شتني الأخريتني، 
احتجاج��ا من��ه على ع��دم التو�شل 
اإىل اتف��اق ح��ول جتدي��د عق��ده يف 
النادي، حيث ق��رر الاعب مقاطعة 
الك�ش��ف  انتظ��ار  التدريب��ات، يف 
قريب��ا عن وجهته، كم��ا حملت هذه 
القائم��ة اأي�ش��ا وجود ا�ش��م املدافع 
ال�ش��اب بي��از، وال��ذي غ��اب ع��ن 
امليادي��ن منذ بداي��ة املو�شم اجلاري، 

ب�شبب تعر�شه لإ�شابة خطرية على 
م�شت��وى الأربط��ة املتعاك�ش��ة يف 

التح�شريات ال�شيفية.
ويتجه الطاق��م الفن��ي، اإىل اإحداث 
التغي��ريات الطفيف��ة على  بع���س 
الأ�شا�شي��ة،  الت�شكيل��ة  تركيب��ة 
مقارن��ة باآخ��ر مباراة، حي��ث ينتظر 
و�ش��ع الثق��ة يف خدم��ات املهاجم 
لوموتي من��ذ البداي��ة، خا�شة بعد 
جناح��ه يف اآخر مب��اراة يف ت�شجيل 
اأول اأهدافه منذ التحاقه، كما ينتظر 
توظي��ف منديل يف املح��ور الدفاعي 
برفق��ة زميل��ه لعريبي، م��ع حتويل 

قراوي اإىل مدافع اأي�رش.
واأكد املدرب نبي��ل الكوكي اأهمية 
انت�شار فريق��ه يف لقاء اليوم، على 
اأمل الإبقاء على حظوظ نيل اللقب.
اأحمد خليل
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الظروف ل ت�شمح بعقد جمعية عامة

 زغينة جمرب على امل�ا�شلة 
يف رئا�شــــــــــــــــة الكاب !

يعي���س �شب��اب باتن��ة حال��ة من 
اجلمود، بع��د اإعان رئي�س الفريق 
ا�شتقالته،  ع��ن  فرح��ات زعين��ة 
التي بات��ت ت�شنع احلدث يف بيت 
الكاب، ولو اأن جت�شيدها قد يتاأجل 
اإىل موع��د غ��ري حم��دد، ب�شب��ب 
ع��دم ح�شول��ه عل��ى الرتخي�س 
من اجلهات الو�شية لعقد جمعية 
عامة، تزامنا مع معار�شة خمتلف 
الفاعل��ني يف الفري��ق لرحيله، يف 
هذا الظ��رف بال��ذات املتزامن مع 
الريا�شي  املو�ش��م  افتتاح  اقرتاب 

اجلديد.
وح�شب م�شدر مقرب من الإدارة، 
ف��اإن زغينة ورغم اإ���رشاره على 
ترك مقالي��د الت�شيري، اإل اأنه اأبدى 
بع���س الليونة يف ق��راره، اإدراكا 
منه ب�رشورة حتم��ل م�شوؤولياته، 
ف�شا عن �شغ��ط املحيط العام 
للفري��ق الراف���س لن�شحاب��ه يف 
ف��رتة ح�شا�ش��ة، ت�شتوج��ب جمع 
ال�شم��ل وترتيب البي��ت بحكمة، 
حت�شب��ا لل���رشوع يف الرتتيب��ات 

الازمة للمو�شم اجلديد.
وانطاق��ا م��ن ه��ذه املعطي��ات، 

يرى م�شدرن��ا باأن مغادرة زغينة 
�شدة الرئا�ش��ة يف هذه املرحلة اأمر 
م�شتبعد، خا�شة واأنه ل يرغب يف 
اخل��روج من الب��اب ال�شيق، بقدر 
ما يريد و�شع الفريق على ال�شكة 
قبل ت�شليم امل�شعل لقيادة جديدة، 
م��ا يعني تراجعه غ��ري املعلن عن 
ال�شتقالة وموا�شلة اإ�رشافه على 
�ش��وؤون ال��كاب، اإىل ح��ني توفر 
الظروف املنا�شب��ة التي ت�شمح له 

برت�شيم بالرحيل.
 وقب��ل ذلك، ك�شف اأح��د اأع�شاء 
املكت��ب امل�شري للن���رش، عن عزم 
الإدارة ربط الت�شالت بالركائز 
القليل��ة القادم��ة،  يف ال�شاع��ات 
يف حماول��ة ل�شم��ان خدماته��م، 
وتفادي حدوث نزيف يف التعداد، 
ياأت��ي يف مقدمته��م خالدي الذي 
من��ح الأولوي��ة لل�شب��اب، رغ��م 
اهتمام بع�س الأندية بخدماته يف 
�شورة احت��ادي خن�شلة وب�شكرة، 
وكذا بوخليفة، وعبد املالك بيطام 
واحلار�س خلوط، اإىل جانب حزي 

وحراز.
م ـ مداني

بينها ا�شتقالة مكتب رقاب وان�شحاب كراو�شي

م�شاهم�ن يف �شركة البابية يحددون 
�شروطا للع�دة اإىل الت�شيري !

اأبدى عدد من الأع�ش��اء امل�شاهمني 
الريا�شي��ة  ال�رشك��ة  راأ�شم��ال  يف 
التجاري��ة لن��ادي مولودي��ة العلمة، 
ا�شتعداده��م لتحم��ل امل�شوؤولية يف 
املو�شم الريا�شي اجلديد، لكن مقابل 
ذلك و�شعوا جمموعة من ال�رشوط، 
اأبرزه��ا ا�شتقالة اإدارة النادي الهاوي 
اخلا���س  امل��ايل  التقري��ر  وتق��دمي 
���رشورة  م��ع  املنق�شي��ة،  بالف��رتة 
القيام بت�شلي��م املهام يف اأ�رشع وقت 
ممكن، حتى يت�شنى لهم ال�رشوع يف 

التح�شريات ب�شورة ر�شمية.
واأكد ه��وؤلء امل�شاهم��ون يف حديث 
للن�رش، اأنه��م على ا�شتعداد لت�شوية 
جزء م��ن الدي��ون العالق��ة يف جلنة 
املنازع��ات، م��ع ال���رشوع يف نف�س 
الوقت يف عملية التعاقدات اجلديدة، 
والك�شف ع��ن تركيبة الطاقم الفني 

اجلديد.
كما اأكدوا اأي�ش��ا اأنه من ال�رشوري 
الإ���رشاع يف عق��د اأ�شغ��ال اجلمعية 
التجارية،  العادية لل�رشك��ة  العام��ة 
من اأج��ل عر�س التقريري��ن املاليني 
ل�شنت��ي 2019 و2020، ث��م اإعان 
�شال��ح  الإدارة  جمل���س  رئي���س 
الر�شمية، حتى  ا�شتقالت��ه  كراو�شي 
يت�شنى له��م ال�رشوع يف العمل، يف 

اأقرب وقت ممكن.
كم��ا طالب امل�شاهمون مم��ن التقتهم 

الن���رش، اأي�ش��ا ب���رشورة اإح��داث 
التغي��ريات يف اإدارة النادي الهاوي، 
بع��د الف�ش��ل يف قي��ادة الفريق نحو 
اأف�شل النتائ��ج اليجابية يف بطولة 
املو�شم املنق�شي، م�شريين اأن الكرة 
الآن يف مرم��ى ال�شلط��ات املحلي��ة 
ممثل��ة يف املجل�س ال�شعب��ي البلدي، 
به��دف الإ���رشاع يف اإنق��اذ ما ميكن 
اإنق��اذه يف املرحل��ة املقبلة، م��ادام اأن 
غالبي��ة الأندية قد �رشع��ت ر�شميا 
باملو�شم  التح�ش��ريات اخلا�ش��ة  يف 
اجلدي��د، يف حني اأن اإدارة »البابية« ما 
ي�شغلها اأ�شا�شا ه��و انتظار ا�شتفادة 
اإعان��ة البلدية لت�شوي��ة م�شتحقات 
دون  املوظف��ني،  واأج��ور  الاعب��ني 
بطول��ة  اإ�شرتاتيجي��ة  يف  التفك��ري 

املو�شم القادم.
وح�ش��ب م�شدر موؤك��د، فاإن رئي�س 
ه��ذا  �شي�شتدع��ي  العلم��ة  بلدي��ة 
الن��ادي  اإدارة  اأع�ش��اء  الأ�شب��وع 
الهاوي، من اأج��ل دعوتهم لل�رشوع 
يف حت�ش��ريات املو�ش��م القادم، ويف 
حال رف�شه��م املقرتح ب�شبب الأزمة 
لان�شحاب  �شيدعوه��م  فاإنه  املالية، 
نهائيا من الن��ادي، واإعطاء الفر�شة 
لوج��وه جديدة ت�رشف عل��ى ت�شيري 
الريا�ش��ي  املو�ش��م  يف  »البابي��ة« 

.2022/2021
اأحمد خليل

بلوزداد على بعد فوز من التتويج

م�شري اللقب قد يح�شم الي�م بتيزي وزو
تخطف القمة الكال�شيكية التي �شتجمع �شهرة اليوم �شبيبة القبائل بال�شيف وفاق �شطيف اأنظار المتتبعين، لأن نتيجتها 

قد تح�شم ب�شفة ر�شمية في هوية بطل المو�شم الجاري، قبل جولتين من اإ�شدال ال�شتار، مادام »الن�شر الأ�شود« يحتفظ 
بب�شي�ض من الأمل في القدرة على قلب الطاولة على الرائد الحالي �شباب بلوزداد، واعتالء من�شة التتويج، رغم اأن اأبناء 

»العقيبة« كانوا قد �شرعوا في الحتفال باللقب الثامن في تاريخ النادي، بمجرد النجاح في تجاوز عقبة مولودية الجزائر 
اأول اأم�ض، في افتتاح هذه الجولة.

قمة تي��زي وزو، اأ�شبح��ت نتيجتها 
ته��م بالدرجة الأوىل �شباب بلوزداد، 
الذي يراهن على تعرث وفاق �شطيف 
البطول��ة،  لق��ب  عل��ى  لاطمئن��ان 
وبامل��رة  توالي��ا،  الث��اين  للمو�ش��م 
تكري���س قاعدة »الحتف��اظ« بالتاج 
ملو�شم��ني متتالي��ني يف كل منا�شبة 
يعتل��ي فيها املن�شة، وهو الأمر الذي 
واإن جت�شد �شيكون للمرة الرابعة يف 
اأبن��اء »العقيب��ة«، والو�شعية  تاريخ 
الراهن��ة جتعلهم يرتقب��ون عدم فوز 
الوف��اق الي��وم بتي��زي وزو لرت�شيم 
التتوي��ج، والتفرغ للتح�شري ملناف�شة 

دوري اأبطال اإفريقيا.
من اجله��ة املقابلة، فاإن وفاق �شطيف 
�شيلعب اآخر اأوراقه يف هذه املواجهة، 
اأ�شب��ح  باللق��ب  تتويج��ه  اأن  رغ��م 
اأ�شبه باملعجزة، م��ادام ح�شوله على 
العامة الكاملة يف اللقاءات املتبقية، 
لن يك��ون كافي��ا خلط��ف ال�شدارة، 

وتن�شي��ب »ال�شطايفي��ة« يف خان��ة 
»الأبط��ال« مير عر �شق��وط بلوزداد 
يف املقابلت��ني املتبقيت��ني، الأوىل يف 
»الديربي« اأمام احتاد اجلزائر، والأخرى 
عند ا�شت�شاف��ة احتاد ب�شكرة، وحتى 
يف حال اكتفاء ال�شباب بنقطة واحدة 
يف اللقاءي��ن، م��ع ح�ش��د الوفاق 9 
نقاط، فاإن اللقب �شيكون من ن�شيب 
»الن�رش الأ�ش��ود« باحت�شاب اأف�شلية 
فارق الأه��داف يف مرحل��ة الذهاب، 
بحك��م اأن الطرفني افرتقا على نتيجة 
التعادل ذهاب��ا واإيابا، وهي احتمالت 

تبقى ن�شب��ة جت�شيده��ا �شئيلة جدا، 
لكنها تل��زم �شباب بل��وزداد برتقب 
»هدية« ريا�شية م��ن �شبيبة القبائل 
�شهرة الي��وم، لاطمئنان على التاج، 
واإل الف��وز يف اأحد اللقاءين املتبقيني 

لإنهاء حالة »ال�شو�شبان�س«.
على �شعيد اآخر، ف��اإن ال�شطر الثاين 
م��ن اجلول��ة 36 يت�شم��ن مقابلت��ني 
نتيجتهم��ا مهم��ة ج��دا يف معطيات 
معادلة ال�شقوط، ول��و اأن احل�شابات 
ووداد  مق��رة  جن��م  ت�ش��ع  الأولي��ة 
تلم�ش��ان يف طريق مفت��وح لتدعيم 

اإىل  النج��م  �شفري��ة  لأن  الر�شي��د، 
اإىل  والحت��كام  �شكلية،  �شكيك��دة 
امليدان �شيكون من اأجل تر�شيم �شخ 
النقاط الث��اث، بالنظر اإىل و�شعية 
ا�شت�شل��م  ال��ذي  املحل��ي،  الفري��ق 
مبك��را مل�شري ال�شق��وط، وقد تلقى 
11 هزمية متتالي��ة، مع �شيام لعبيه 
عن التهديف يف اآخ��ر 8 لقاءات، يف 
الوق��ت ال��ذي �شي�شعى في��ه الوداد 
اإىل ا�شتغ��ال عامل الأر�س لتجاوز 

�شبيبة ال�شاورة.
�ص/ ف

برنامج املباريات
احلكاماملقابلةالتوقيتاملكان

30�شكيكدة )20 اأوت ( �شا  ميلية ـ بن حمودة ـ حمزة�شبيبة �شكيكدة  = جنم مقرة    17 
30تلم�شان )لطفي ( �شا  عبيد �شارف ـ بولفلفل ـ بن عمريةوداد تلم�شان =  �شبيبة ال�شاورة  17 

�شابلعبا�ض )24 فيفري( �شما�ض ـ بازين ـ �شيافةاإحتاد بلعبا�ض =  اأوملبي املدية    21 
) نوفمرب  �شاتيزي وزو )1  بودربال ـ �شراج ـ عياد�شبيبة القبائل = وفاق �شطيف    21 

اتهامات لبوعود مبحاباة من انتدبهم

فتنة يف بيت وفاق �شطيف بعد ت�شريب القائمة القارية !
ت��داول اأن�ش��ار وف��اق �شطيف يف 
ال�شاع��ات املا�شية، القائمة النهائية 
املعني��ة بتمثي��ل األوان الن��ادي، يف 
م��ن  الأوىل  التمهيدي��ة  الأدوار 
م�شابقة كاأ�س رابطة اأبطال اأفريقيا، 
وه��ي القائمة التي �شمت 33 لعبا 

مبن فيهم املنتدبون اجلدد.
وقد ت�شبب ن�رش القائمة يف حدوث 
فتنة حقيقية يف بيت الوفاق، ب�شبب 
التهامات التي طالت املناجري العام 
من�شبه  ا�شتغ��ال  ح��ول  بوع��ود، 
لأج��ل التاأثري على ق��رارات الطاقم 

الفني يف حتديد الأ�شماء النهائية.

واأكد الأن�ش��ار اأن بوعود ا�شتعمل 
»املق�شل��ة« يف ح��ق �شب��ان النادي، 
يف ح��ني من��ح الأف�شلي��ة لأ�شماء 
اأخرى، كان هو وراء انتدابها، وعلى 
راأ�شه��ا الاعب ال�ش��اب خري الدين 
حميدو، هذا الأخ��ري انتدبته الإدارة 
املو�ش��م املنق�شي من وداد تلم�شان، 
لك��ن دون اأن ي�شارك ولو يف دقيقة 
ر�شمي��ة يف �شن��ف الأكاب��ر، ب��ل 
والأكرث من ذل��ك فاإن الطاقم الفني 
للمباري��ات  اإطاق��ا  ي�شتدع��ه  مل 

الر�شمية املا�شية.
ومل حتم��ل القائم��ة النهائي��ة ا�ش��م 

و�شط امليدان اإبراهيم فرحي، بالرغم 
من تعاق��ده ر�شميا م��ع النادي ملدة 
مو�شم��ني، مع ت�شجي��ل عدم ورود 
ا�شم املهاجم الليبي اإبراهيم بودبو�س، 
حيث تتوقع بع���س امل�شادر تراجع 

الإدارة عن التعاقد معه.
كم��ا �شم��ت القائم��ة وج��ود ا�شم 
املهاج��م الغاين لوموت��ي، بعد قرار 
الطاقم الفني الإبق��اء على خدماته، 

ل�شيما بعد حت�شن م�شتواه.
كم��ا اأن اأب��رز املاحظ��ات امل�شجلة 
عل��ى القائمة وج��ود اأ�شماء كل من 
عم��ورة، دغموم وقندو�شي، بالرغم 

م��ن اأن كل املعطيات الأخرية ت�شري 
لك��ون الإدارة ترغ��ب يف حتويلهم 
بع��د العرو�س املهم��ة التي تلقوها، 
خا�ش��ة عم��ورة القريب م��ن فريق 

لوغانو ال�شوي�رشي.
ع��ن  التعلي��ق  الإدارة  ورف�ش��ت 
ت�رشيب القائم��ة النهائية، من خال 
تاأكي��د اأح��د الأع�شاء عل��ى تنظيم 
ندوة �شحفية عق��ب نهاية املو�شم، 
م��ن اأجل الإع��ان ع��ن ال�شفقات 
اجلدي��دة واإ�شرتاتيجي��ة الن��ادي يف 

املو�شم اجلديد.
اأحمد خليل

زيداين غري مبال باخلطوة

رئي�ص الب�بية يطالب بالتحقيق يف فرتة �شلفه !
الأطــراف  بع�ــض  �شرعــت 
املح�شوبة على حميط مولودية 
لإقنــاع  التحــرك  يف  باتنــة، 
الرئي�ض ال�شابق م�شعود زيداين 
برفــع التجميد علــى الر�شيد، 
ال�شروع  مــن  ومتكني زعطــوط 
يف عمله ب�شكل فعلي، ومن ثمة 
اإذابــة اجلليد بني الرجلني، ولو 
اأن الأمر يبدو �شعب التج�شيد، 
يف ظل مت�شك زيداين مبوقفه، 

بتهديــدات  الكــراث  دون 
بلجوئهــا  احلاليــة،  الإدارة 
للق�شــاء ق�شــد فتــح حتقيق يف 
عديــد امللفــات، وكــذا تعامالت 
النادي خا�شة املتعلقة باجلانب 

املايل.
زعطــوط  الرئي�ــض  كان  واإذا 
الر�شيد،  ا�شتنكــر جتميــد  قــد 
اإ�شقاطاته علــى م�شتقبل  بــكل 
الفريــق، معتربا هــذه اخلطوة 

مبثابــة عرقلة لعمــل الإدارة،  
يف  يتــوان  مل  زيــداين  فــاإن 
التاأكيد للن�شــر، باأنه ل يخ�شى 
جميــع  اأن  طاملــا  لئــم،  لومــة 
املا�شيــة،  للموا�شــم  ح�شاباتــه 
موؤ�شــر عليها مــن طرف حمافظ 
ومتــت  للح�شابــات،  معتمــد 
اجلمعيــة  يف  عليهــا  امل�شادقــة 
العامــة، م�شيفــا اأنه �شلــم املهام 
�شهــر  يف  اجلديــدة  للقيــادة 

حما�شــر  يف  املا�شــي،  جويليــة 
ر�شميــة ت�شــم التــزام الرئي�ض 
م�شوؤوليــة  بتحمــل  اجلديــد، 
التكفــل بالديون، ومــن ثمة ل 
عالقــة لــه بالفريــق يف الوقت 

الراهن، على حد تعبريه.
علــى �شعيــد اآخــر، ينتظــر اأن 
الأ�شبــوع  هــذا  نهايــة  تنطلــق 
بعــد  النتدابــات،  عمليــة 
الت�شالت الأوليــة التي م�شت 

واإن  حتــى  الالعبــني،  بع�ــض 
كان الأن�شــار يطالبــون باأ�شماء 
ثقيلة، يف وقت مازال الغمو�ض 
ي�شــوب العار�شــة الفنية، رغم 
�شعي الإدارة لإ�شنادها للمدرب 
جمــال بــن جــاب اهلل، وهــو ما 
يج�شــده التفــاق املبدئي الذي 
مت بني الطرفــني، خا�شة واأنه 

�شبق واأن اأ�شرف على البوبية.
م ـ مداني



وت�ش��ر كل املعطي��ات اأن القائم��ة 
التوقف  بف��رة  اخلا�ش��ة  النهائي��ة، 
ال��دويل املقبلة، �شتخل��و من بع�ض 
الالعب��ن املتعودين عل��ى احل�شور 
ب�ش��كل دائ��م، ويف مقدم��ة هوؤالء 
الع��ب الو�ش��ط ع��دالن قدي��ورة، 
واملدافع اأيوب عبد الالوي وحار�ض 
املرم��ى ع��ز الدي��ن دوخة، بع��د اأن 
ف�شلوا يف التعاقد مع نوادي جديدة، 
خ��الل ف��رة االنتق��االت ال�شيفية 
احلالي��ة، كما يع��اين كل من مهدي 
تاه��رات وزين الدين فرحات وفريد 
بوالية من ع��دم اجلاهزي��ة البدنية، 
يف ح��ن مل يتع��اَف متو�شط ميدان 

بري�ش��ت الفرن�شي هاري���ض بلقبلة 
ب�ش��كل ت��ام، م��ن االإ�شاب��ة الت��ي 

تعر�ض لها يف افتتاح "الليغ 1".
وينتظ��ر اأن ت�شهد القائم��ة اجلديدة 
لبطل اإفريقيا ع��ودة بع�ض االأ�شماء 
الغائب��ة عن الرب�شات املا�شية، يف 
�ش��ورة عبد اجللي��ل مديوب العب 
نادي بوردو، وال��ذي تلقى الدعوة، 
ن��ادي  االأ�شب��ق يف  زميل��ه  رفق��ة 
تونديال الربتغ��ايل يو�شف خا�شف، 
يف انتظ��ار الق��رار النهائي للناخب 
تواجدهم��ا  بخ�شو���ض  الوطن��ي، 
�شم��ن القائمة النهائي��ة من عدمه، 

كما �شيعود املهاجم اأندي ديلور من 
جديد، بعد اأن �شيع املع�شكر االأخر 
ب�شب��ب االإ�شاب��ة، ول��و اأن ال�شيء 
امللفت هو ا�شتدعاء بع�ض العنا�رص 
الأول م��رة، يف �شاكل��ة ح�شام غ�شة 
الرك��ي،  �شب��ور  اأنطالي��ا  مهاج��م 
وكذا الوافد اجلديد على بيت �شارل 
لوروا البلجيك��ي اآدم زرقان، الذي 
ق��د ي�شتثم��ر يف م�ش��اكل العب��ي 
الو�شط، لُي�شج��ل م�شاركته الثانية 
م��ع املنتخ��ب الوطن��ي االأول، وهو 
ال��ذي زّي��ن قائم��ة جمي��د بوق��رة 
ف�ش��ال  املحلي��ن،  ترب���ض  خ��الل 

ع��ن م�شاركت��ه كاأ�شا�شي يف ودية 
ليبريا. 

وي�شتعد الناخب الوطني، ال�شتدعاء 
حار���ض مرم��ى جدي��د لتعوي���ض 
الغي��اب املنتظ��ر لعز الدي��ن دوخة، 
وقد يكون على الغالب نبيل ونا�ض، 
جن��م رديف �شانت اإيتي��ان الفرن�شي 
واملنتخ��ب الوطني لل�شباب، ولو اأن 
اإمكاني��ة اال�شتنجاد بخدمات حامي 
عري��ن اأوملب��ي املدية عب��د الرحمن 
جم��ادل وارد ج��دا، بع��د املوؤ�رصات 
االإيجابي��ة، الت��ي اأبان عنه��ا االأخر 
خالل اآخ��ر مع�شكر اإع��دادي، حتى 

واإن كان مل يخ�ض اأي دقيقة.
وكان��ت االحتادي��ة اجلزائري��ة لكرة 
القدم، قد �رصع��ت منذ عدة اأيام يف 
اإر�شال الدعوات لالعبن املحرفن، 
م��ن اأجل متك��ن اأنديتهم م��ن اتخاذ 
التدابر الالزم��ة اخلا�شة بتواجدهم 
م��ع منتخ��ب بلده��م، خ��الل ف��رة 

التوقف الدويل املقبلة.
ووج��ه بلما�شي الدع��وة الأزيد من 
32 العب��ا، عل��ى اأن يقل�ض القائمة 
اإىل 23 اأو 25 م��ع انطالق الرب�ض 
التح�شري، املربمج بداية من تاريخ 

30 اأوت اجلاري.
�سمير. ك 

غيابات كثرية متوقعة يف الرتب�ص املقبل

وجوه جديدة ضمن قائمة بلماضي 
املوسعة 

ا�سطر الناخب الوطني جمال بلما�سي، لإدراج اأ�سماء عدة وجوه جديدة �سمن قائمته المو�سعة، المعنية بالترب�ص 
المقبل الخا�ص بمباراة جيبوتي وبوركينافا�سو، بر�سم الجولتين الأولى والثانية من الت�سفيات المونديالية، في ظل 

الغيابات الكثيرة المتوقعة في �سفوف الخ�سر، ب�سبب بطالة البع�ص وعدم جاهزية البع�ص الآخر.

الفاف حولت التدريبات مللعب الرويبة

ترب�ص "ال�سيدات"ال�سابع انطلق 
وحتديد موعد ال�سفر اإىل م�سر

حول��ت االحتادي��ة اجلزائري��ة لكرة 
القدم، تدريب��ات ت�شكيلة املنتخب 
ملع��ب  اإىل  لل�شي��دات  الوطن��ي 
للفني��ن  ت�شم��ح  حت��ى  الرويب��ة، 
املكلف��ن بتاأهي��ل مالع��ب مرك��ز 
�شي��دي مو�شى الفن��ي، من جتهيز 
خمتل��ف االأر�شي��ات الت��ي يتوفر 
عليه��ا املركز، قب��ل موعد انطالق 
االأول  الوطن��ي  املنتخ��ب  ترب���ض 
وك��ذا منتخ��ب املحلي��ن، بقي��ادة 
بوق��رة وزميلي��ه  الناخ��ب جمي��د 
ال�شابق��ن جمال م�شب��اح وحممد 

بن حمو.
وبا���رصت قب��ل يوم��ن، �شي��دات 
اخل�رص حتت قي��ادة املدرب را�شية 
فرتول، �شاب��ع واآخر ترب�ض مربمج 
قبل موع��د كاأ�ض الع��رب، املقررة 
مب�رص يف الفرة  مابن 24 اأوت و6 

�شبتمرب الداخل.
وح�ش��ب بي��ان ن�رصته الف��اف عرب 
املوقع االإلكروين، فاإن هذه املحطة 

االإعدادية، �شت��دوم اإىل غاية االأحد 
املقب��ل، وه��و موع��د ال�شف��ر اإىل 
القاهرة، وقبل ه��ذا ت�شبط فرتول 
خياراته��ا، باالإع��الن ع��ن القائمة 
النهائي��ة املعني��ة بخو�ض مباريات 

هذه الدورة.
جدير بالذك��ر، اأن العبات املنتخب 
ملوع��د  بج��د  يح���رصن  الوطن��ي 
الكاأ���ض العربي��ة، وك��ذا مبارت��ي 
الدور االأول من الت�شفيات املوؤهلة 
اإىل كاأ���ض اإفريقي��ا 2022، وه��ي 
الت�شفيات التي �شتعرف م�شاركة 

قيا�شية ب�44 منتخبا وطنيا.
وتواج��ه �شيدات اخل���رص، منتخب 
ال�ش��ودان يف مواجهت��ن، وذلك ما 
ب��ن 18 و 26 اأكتوب��ر القادم، ويف 
حال تاأهل��ن، ف�شيواجهن يف الدور 
الث��اين واالأخ��ر )14-23 فيف��ري 
2022(، املتاأه��ل من ب��ن منتخبي 
املوزمبي��ق وجن��وب اإفريقيا )نائب 

بطل اإفريقيا(.                  كريم - ك
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اندمج يف تدريبات غالدباخ

بن �سبعيني يرفع حظوظ ح�سور 
لقاء ليفركوزن

اندمج مداف��ع املنتخب الوطني رام��ي بن �شبعيني يف 

التدريبات اجلماعية لفريقه بورو�شيا مون�شنغالدباخ، 
وه��و االأمر ال��ذي اأراح مدرب��ه يف الفريق االأملاين 

وطماأن باملقاب��ل الناخب الوطني جمال بلما�شي، 
قبل اأقل من اأ�شبوعن عن ترب�ض اخل�رص. 

و�ش��ارك ب��ن �شبعيني بع��د غي��اب طويل عن 
التدريبي��ة  احل�ش��ة  يف  املجموع��ة،  تدريب��ات 
الأم�شي��ة االثن��ن، م��ا يعن��ي تعافي��ه متام��ا من 
االإ�شاب��ة الت��ي كان يعاين منه��ا، واجربته على 

برنامج تدريبي خا�ض.
ب�شف��ة  زمالئ��ه  م��ع  �شبعين��ي  ب��ن  وت��درب 

عادي��ة، كم��ا �ش��ارك يف مب��اراة تطبيقي��ة، م��ا يوؤكد 

املقب��ل،  ال�شب��ت  نادي��ه  تنتظ��ر  الت��ي  للمب��اراة  جاهزيت��ه، 
اأمام 

بايرن ليفركوزن، حل�شاب اجلولة الثانية من البوند�شليغا. 

وغ��اب الدويل اجلزائ��ري، عن املباراة االأوىل لفريق��ه يف املو�شم اجلديد من 

الدرجة االأوىل للدوري االأملاين، ب�شبب االإ�شابة، وهي املواجهة التي تعادل 

فيها ناديه مون�شنغالدباخ مع بايرن ميونيخ بهدف ملثله.                  ق - ر

طريقة خا�سة 
الحتفال زياين 

بعيد ميالده

ن�سر اأم�ص، لعب الخ�سر ال�سابق 
كريم زياني على ح�سابه الخا�ص 
في "الفاي�سبوك"، لقطات فيديو 

حول بع�ص م�ساركاته مع المنتخب 
الوطني، في مختلف المحطات 

الدولية، وهذا بمنا�سبة احتفاله 
بذكرى عيد ميالده الـ39، حيث 

اأعاد �سريط الذكريات بتعليق جاء 
فيه:" رغم بلوغي اليوم 39 �سنة، اإل 

اأن حملي األوان المنتخب الوطني، 
اعتبره اأف�سل ذكريات في م�ساري 

الريا�سي. اإنها ذكريات ل تن�سى ول 
تمحى من ذاكرتي".

من جهة اأخرى، احتفى اأم�ص، نادي 
اأورليون الفرن�سي، بعيد ميالد 

الدولي الجزائري ال�سابق، من خالل 
ن�سر تهنئة على الموقع الر�سمي 
للنادي مرفقة باأجمل ال�سور مع 

الفريق، بالنظر للعمل الجيد الذي 
قام به كمدرب على راأ�ص فريق 

في  يغادره  اأن  قبل  "الحتياطيين"، 
�سهر اأفريل الما�سي.

م ـ مداني    

منديز عر�سه على بطل اإجنلرتا

كري�ستيانو رونالدو قد يزامل حمرز يف ال�سيتي
تداولت اأم�ض، عدة  تقارير �شحفية اأن النجم كري�شتيانو 
رونالدو عر���ض خدماته على مان�ش�ش��ر �شيتي، الذي 

ين�شط يف �شفوفه قائد اخل�رص ريا�ض حمرز.
واأكدت �شحيفة "ال كوريري ديلو �شبورت" االإيطالية، 
اأن اأف�ش��ل العب يف العامل خم�ض م��رات، م�شمم على 

الرحي��ل ع��ن فريق��ه جوفنتو�ض قبل 
غلق �ش��وق االنتق��االت ال�شيفية 

احلالي��ة، وعر���ض نف�ش��ه على 
مان�شي�شر �شيتي، فيما قالت 

و�شائ��ل اإع��الم اأخرى، اأن 
م�شتع��د  جوفنتو���ض 

للتخلي عن الالعب 
مقاب��ل 30 ملي��ون 

اأورو.
وينته��ي عق��د رونالدو 

مع نادي ال�شي��دة العجوز، 
يف 30 ج��وان املقب��ل، لكن��ه 
يرغب يف الرحيل هذا ال�شيف.

دائما،  االإيطالية  ال�شحيف��ة  وح�شب 
ف��اإن وكيل اأعم��ال الربتغ��ايل خورخي مندي��ز عر�ض 

عل��ى  رونال��دو  كري�شتيان��و 
ال��ذي  �شيت��ي،  مان�ش�ش��ر 
يبحث عن مهاجم يدعم به 
االأمام��ي، خا�شة  خطه 
بعد رحي��ل اأغويرو، 
التعاقد  وتعط��ل 

مع هاري كاين .
يف  ه��ذا،  ياأت��ي 
ت��داول  مت  وق��ت 
ع��ودة  فر�شي��ة  اأي�ش��ا 
امللكي،  النادي  اإىل  رونالدو 
وخ��الل  ال�شي��اق  ه��ذا  ويف 
الربنام��ج التلفزي��وين االإ�شب��اين 
"ال�شرينغيت��و"، ق��ال مرا�شل الربنام��ج اإيدو اأغري 
الذي يعت��رب �شديقا لرونالدو، اإن امل��درب اأن�شيلوتي 
يريد ا�شتعادة الربتغايل، قبل اأن ي�شارع مدرب الريال 
لن�رص تغريدة عرب موقع "توير" جاء فيها :"كر�شتيانو 
رونال��دو هو اأ�شط��ورة ري��ال مدريد ول��ه كل حبي 
واحرام��ي لك��ن مل اأفك��ر بالتوقي��ع مع��ه .. نتطلع 

لالأمام" !                                                 ق - ر

بعد تعثـر فريقه فياريال
االأحا�سي�ص تختلط على ماندي

اختلطت امل�شاعر على مدافع املنتخ��ب الوطني عي�شى ماندي، يف ختام املواجهة، 
الت��ي جمع��ت فريقه اجلديد فياري��ال، بال�شيف غرناطة �شم��ن افتتاح الدوري 

االإ�شباين.
ويف وق��ت، عرب ماندي ع��ن �شعادته بخو�شه اأول لق��اء يف الليغا مع فريقه 
اجلديد فياريال، معتربا يف ت�رصيح ملوقع النادي، اأن م�شاركته كاأ�شا�شي يف 
هذه املواجهة التي انتهت على  نتيجة التعادل )0 � 0(، من �شاأنها اأن ت�شكل 
حاف��زا للظهور باأح�ش��ن م�شتوياته، ول��و اأن فريقه �شي��ع براأيه الفوز 
نظ��را لهيمنته على جمريات اللعب، فقد حت���رص �شخرة دفاع اخل�رص 
كثرا على النتيج��ة والتعرث، حيث قال ماندي يف ذات الت�رصيحات 
ال�شحفية اأن فريقه �شنحت له العديد من الفر�ض من اأجل هز �شباك 
اخل�شم، و�شيطر على املباراة يف معظم فراتها، وكان االأقرب من الفوز 
حت��ى بع��د طرد زميله خوان فوي��ث يف الدقيقة 82، م�شيف��ا : »اأنا �شعيد 
بخو�ش��ي اأول مباراة ر�شمية حملية )مع فياري��ال(، كانت االأجواء رائعة مع 

الفريق وامللعب واجلماهر، ولكن كنت اأمتنى حتقيق الفوز يف اللقاء«         
م ـ مداني      

بلحو�سيني يتحول 
اإىل الدوري 

التون�سي
تر�سم ان�سمام الالعب الجزائري اإيهاب 
بلحو�سيني، اإلى �سفوف النادي الإفريقي 

في �سفقة انتقال حر، بعد تجربة 
بالدوري القطري باألوان الوكرة واأم �سالل.

وا�ستنادا لمواقع تون�سية مهتمة باأخبار 
نادي العا�سمة، فاإن الالعب ال�سابق 

لتحاد بلعبا�ص، وقع عقدا مع نادي باب 
جديد، دون الك�سف عن حيثياته من 

حيث قيمته ومدته، وذلك اإلى حين 
تر�سيم ال�سفقة بعد رفع العقوبة على 

الفريق من طرف الفيفا، والقا�سية 
بمنعه من النتدابات على خلفية 

ديونه العالقة.                                                م ـ مداني 

اأوكيدجة رجل 
مباراة نانت

اختير موقع اأن�سار ميتز، الحار�ص الدولي 

األك�سندر اأوكيدجة رجل المباراة، التي جمعت 

فريقهم بالم�سيف نادي نانت، بر�سم الجولة الثانية من 

الدوري الفرن�سي، بعد نجاحه في �سد الكثير من الكرات.

ورغم خ�سارة فريقه )0 ـ 2( وتلقيه هدفين في هذه 

المقابلة، اإل اأن حار�ص الخ�سر اأبان عن مهارات معتبرة، 

وجاهزية كبيرة، ما جلب له الكثير من الإعجاب 

والتقدير من قبل الأن�سار، وجعله ُيختار 

الأف�سل في المقابلة، وهو ما قد يريح دون 

�سك الناخب الوطني، قبل اأيام من انطالق 

ترب�ص المنتخب الوطني.

                      م ـ مداني
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اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�شعبية
مكتب الأ�شتاذ/ قي�شاح �شالح
حم�شر ق�شائي لدى حمكمة

مروانة - جمل�س ق�شاء باتنة
�شارع عبوبو اجلمعي

)الطابق الأول مكتب رقم 8(
- طريق ق�شر بلزمة - مروانة 

الهاتف: 033332735 الفاك�س: 033332735
E.Mail:  huissier70@gmail.com

حم�شر تكليف بالوفاء عن طريق الن�شر
املواد: 612، 613، 614 من ق اإ م اإ

نحن �لأ�ضتاذ/ قي�ضاح �ضالح حم�رض ق�ضائي لدى حمكمة مرو�نة، جمل�س ق�ضاء باتنة �ملوقع �أدناه 
�لكائن مكتبه/ ب�ضارع �عبوبو �جلمعي - طريق ق�رض بلزمة - مرو�نة ولية باتنة

بناء على طلب: برو�ل ونا�ضة �بنة فرحات.
�ل�ضاكن )ة(: بحي هو�ري بومدين - بلدية مرو�نة.

وبناء على �لن�ضخة �لتنفيذية للحكم �جلز�ئي  �ملمهور بال�ضيغة �لتنفيذية �ل�ضادر عن حمكمة مرو�نة، �لق�ضم: �جلنح، 
بتاريخ: 2019/11/03 فهر�س: 19/02103 جدول: 19/02143 

بعد �لطالع على �ملو�د/ 612، 613، 614، من قانون �لإجر�ء�ت �ملدنية و�لإد�رية.
كلفنا �ملدعو )ة(: �ضعد�وي نبيل �بن ر�ضيد.

�ل�ضاكن)ة(: بحي �لعربي �ضاعد - بلدية مرو�نة.
بتنفيذ حمتوى �ل�ضند �لتنفيذي �ملذكور �أعاله، ودفع �ملبالغ �لتالية مقابل و�ضل على �لأد�ء

1 - مبلغ: 1000000.00 دج )و�حد مليون  دينار جز�ئري(
و�لذي ميثل تعوي�س.

2 - مبلغ: 62000.00 دج حق تنا�ضبي.
3 - مبل��غ: 5880.00 دج ثم��ن )تبلي��غ �ضن��د تنفيذي + تكليف بالوف��اء + تبليغ تكليف بالوف��اء + حم�رض �لتنفيذ 

�أو �لمتناع(.
جمم��وع: 1067880.00 دج )و�حد مليون و�ضبعة و�ضتون �أل��ف وثمامنائة وثمانون دينار جز�ئري( وذلك عن طريق 

�لن�رض بجريدة وطنية طبقا لن�س �ملادة 412 فقرة 4 من ق.�.م.
-بناء على �ذن بالن�رض �ل�ضادر عن رئي�س حمكمة مرو�نة بتاريخ 2020/08/08 رقم 21/320.

بعد �ن �نقلنا يوم 2021/05/09 على �ل�ضاعة 11 و 55 دقيقة.
لتبلي��غ �ملعن��ي �ضخ�ضيا فلم جنده لتبليغه، فاأر�ضلنا له �لتبليغ عن طري��ق �لربيد �مل�ضمن يوم 2021/05/16 بو�ضل 

رقم 00233171105.
و�أنذرن��اه ب��اأن ل��ه مهلة خم�ضة ع�رضة يوم��ا )15( للوفاء ت�رضي من تاري��خ تبليغه هذ� �ملح���رض و�إل نفذ عليه جرب� 

بكافة �لطرق �لقانونية.
ولكي ل يجهل ما تقدم

و�إثباتا لذلك حررنا هذ� �ملح�رض للعمل مبوجبه طبقا للقانون.
�ملح�رض �لق�ضائي
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اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�شعبية
ولية باتنة
دائرة اجلزار

بلدية اأولد عمار

حتقيق املالئمة وعدم املالئمة مل�شروع: 
حفر بئر ارتوازي لفائدة ال�شيد: مباركي 

حممد ملني بن حممد
ينهي �ملفو�س بت�ضيري �ض��وؤون �لبلدية لبلدية �أولد عمار 
باأن��ه �ضيج��ري حتقي��ق �إد�ري للمالئمة �أو ع��دم �ملالئمة 
لفائ��دة �ل�ضي��د/ مباركي حمم��د ملني بن حمم��د حلفر بئر 
�إرت��و�زي لل�ضق��ي �لفالح��ي بامل��كان �مل�ضم��ى:  : م�ضتة 
�لزو�رق - �أولد عمار  �أين �ضيتوجه �ل�ضيد/ حمي�ضي عقيد 
ب�ضفته كمحافظ حمقق طيل��ة �أيام �لتحقيق و�لذي يدوم 
)15( ي��وم عمل �بتد�ء م��ن �ضدوره بال�ضح��ف �لوطنية 
فعل��ى �ملو�طنني �إن كان��ت لديهم �عرت��ض��ات ل�ضالح �أو 
�ضد �مل�رضوع �لتقدم بها كتابيا �إىل �ملحافظ �ملحقق �ل�ضيد/ 

حمي�ضي عقيد �ملوجود على م�ضتوى مقر �لبلدية.
�ملفو�س بت�ضيري �ضوؤون �لبلدية

  An-Nasr 18-8-2021 05/308

رقم اجلدول 21/00397
رقم الفهر�س 21/00882

حكم باحلجر
حكم��ت حمكمة عني وملان حال ف�ضلها يف ق�ضايا �ضوؤون 

�لأ�رضة علنيا ح�ضوريا يف �أول درجة:
يف �ل�ضكل: قبول �إعادة �ل�ضري يف �لدعوى

يف �ملو�ض��وع: �إف��ر�غ �حلك��م �ل�ض��ادر قب��ل �لف�ضل يف 
�ملو�ضوع بتاري��خ 04-11-2020 فهر�س رقم 20-1984 
وبالنتيجة �مل�ضادقة و�عتم��اد تقرير �خلربة �ملنجز من قبل 
�خلبرية بلمهدي كرمية طبيبة خمت�س يف �لأمر��س �لعقلية 
و�ملودع لدى �أمانة �ضبط �ملحكمة، و�لق�ضاء باحلجر على 
�ملرج��ع �ضدها بوحلية �ضعيدة م��ن مو�ليد 1962-04-19 
ببلدية �ضطيف �بن��ة عبد �لقادر و رحمون بحرية، وتعيني 
�ملرج��ع �رضيط ولي��د �بنها مقدما عليه��ا لرعايتها وتويل 
�ضوؤونها ومتثيلها �أم��ام خمتلف �جلهات و�لهيئات �لد�رية 
مبا ي�ضمح ب��ه �لقانون وحت�ضيل �لأم��و�ل �لتي تتلقاها يف 

عهدته مع م�ضك ح�ضابات بامل�ضتند�ت عن ذلك.
�لرئي�س)ة(         
    �أمني �ل�ضبط
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اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�شعبية
مكتب الأ�شتاذة: نوا�شر جناة 

حم�شرة ق�شائية لدى جمل�س ق�شاء عنابة
�شارع بوزراد ح�شني رقم 13 الطابق 02 عنابة

الهاتف: 40.66.78 )038(0771.57.75.03

اإعالن عن بيع باملزاد العلني لعقار م�شاع
املادة 749 و 750 من قانون الإجراءات املدنية والإدارية

مت ن�رضه عن طريق جريدة يومية وطنية
-بناء� عل��ى طلب �ل�ضيدة: �ضالم��ي �ضمامة �لقائمة 
يف ح��ق �ملحجور علي��ه �ضالمي عيا�ض��ي �ل�ضاكنة 
ح��ي �ل�ضف�ض��اف 1028 م�ضك��ن عم��ارة 10 رقم 

92 عنابة. 
-بن��اء� عل��ى �لإذن بالت���رضف �ل�ضادر ع��ن رئي�س 
ق�ض��م �ض��وؤون �لأ���رضة مبحكم��ة عناب��ة، بتاري��خ 
�أذن   )20/2682( �لفهر���س  رق��م   )2020/09/16(
لل�ضيدة �ضالم��ي �ضمامة بالت�رضف عن طريق �لبيع 

يف ن�ضيب �ملحجور عليه �ضالمي عيا�ضي. 
-بناء على حم�رض �يد�ع قائمة �رضوط �لبيع �ملودعة 
باأمانة �ضبط حمكمة عنابة بتاريخ )2021/05/25( 
حت��ت رق��م 21/2287 و�ل��ذي ح��دد في��ه جل�ض��ة 
�لعرت��ضات ليوم )2021/06/30( على �ل�ضاعة 10 
�ضباحا وجل�ضة �لبيع حم��ددة ليوم )2021/09/15( 

على �ل�ضاعة �لعا�رضة �ضباحا.
�ضيتم بيع منابات �لعق��ار �مل�ضاع �ملبني �أدناه بجل�ضة 
�لبيوع �لعقارية مبحكمة عنابة يوم )2021/09/15( 

على �ل�ضاعة 10.00 �لعا�رضة �ضباحا.
تعيني �لعقار �ملعرو�س مناب �ملحجور عليه للبيع:

44/04 ج��زء يف �ضق��ة �ضكنية تقع ببلدي��ة ود�ئرة 
عنابة �ملكان �مل�ضمى حي �ل�ضف�ضاف 1276 م�ضكن 
عم��ارة 43 متو�جدة بالطاب��ق �لأر�ضي تتكون من: 
خم�ضة )05( غرف، مطب��خ، رو�قني، حمام، �رضفتني، 
غرف��ة مهمالت م�ضاحتها ثمانية وت�ضعني مرت مربع 
و�ضبعة وع�رضين دي�ضيمرت مربع )98.27م2( ون�ضبة 
�لأج��ز�ء �مل�ضرتكة 1000/100.00 متثل �حل�ضة )01( 
م��ن �لبيان �لو�ضفي للتق�ضي��م حجم 1676 رقم 92 

م�ضهر باملحافظة �لعقارية بعنابة يف 1986/04/05
حالة �لعقار:

�ن �لعق��ار �ملعرو���س ن�ضي��ب �ملحج��ور عليه فيه 
للبي��ع م�ضغ��ول من ط��رف �ملال��ك عل��ى �ل�ضيوع 

بوعالية حممد
�رضوط �لبيع:

-ح��دد �لثم��ن �لأ�ضا�ض��ي للمناب��ات �ملذك��ورة ب��� 
384.000.00دج و ذل��ك ح�ض��ب �خل��ربة �ملنج��زة 
يف  عناب��ة  حمكم��ة  �ضب��ط  باأمان��ة  و�ملودع��ة 

2021/03/28 رقم �لفهر�س 21/1578.
� تعر���س �ملناب��ات �ملذك��ورة �أع��اله للبي��ع و ذلك 

باملناد�ة عليها يف ح�ضة و�حدة. 
-ير�ضو �ملز�د على من تقدم باأعلى عر�س وكان �آخر 
مز�ي��د ويعتمد �لعر�س �لذي ل يز�د عليه بعد �لند�ء 
بثالث  مر�ت متتالية تف�ضل بني ند�ء دقيقة و�حدة.

-عل��ى �لر��ضي علي��ه �ملز�د �أن يدف��ع بكتابة �ضبط 
�ملحكم��ة 5/1 ثمن ر�ض��و �ملز�د حال �نعق��اد �جلل�ضة 
ويدفع �لباق��ي يف �أجل  �أق�ض��اه )08( �أيام و�إل �أعيد 

�لبيع على ذمته.
عل��ى �لر��ض��ي علي��ه �مل��ز�د  �إ�ضهار حكم��ه خالل 
�ضهري��ن من تاري��خ ر�ضو �مل��ز�د ب�ضع��ي منه لدى 

�ملح�رض �لق�ضائي.
يتحمل �لر��ضي عليه �مل��ز�د م�ضاريف ��ضهار �حلكم 

و�أتعاب �ملح�رض �لق�ضائي.
-ملزيد من �ملعلوم��ات و�لطالع على قائمة �رضوط 
�لبي��ع �لت�ض��ال مبكت��ب �ملح���رض �أو �أمان��ة �ضبط 

�ملحكمة �ملودعة بها قائمة �ل�رضوط.
�ملح�رضة �لق�ضائية
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اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�شعبية
مكتب الأ�شتاذ: قي�شاح �شالح

حم�شر ق�شائي لدى حمكمة مروانة
جمل�س ق�شاء باتنة

�شارع عبوبو اجلمعي
)الطابق الأول مكتب رقم 8(

-طريق ق�شر بلزمة - مروانة -
هاتف: 033332735
فاك�س: 033332735

E.Mail: huissier70@gmail.com

اإعالن عن البيع عن طريق املزاد العلني لعقار
املادة: 749 - 750 من قانون الجراءات املدنية والدارية

بناء عل��ى �لن�ضخة �لتنفيذية للحك��م �ل�ضخ�ضي �ل�ضادر عن حمكمة مرو�ن��ة �لق�ضم: �ضوؤون 
�لأ���رضة، بتاريخ: 19/02/25، فهر�س: 19/238، جدول رقم: 18/1352  �مل�ضحح بحكم، �ضادر 
عن حمكمة مرو�نة، �لق�ضم: �ضوؤون �لأ�رضة بتاريخ: 19/05/21، فهر�س: 19/557، جدول رقم: 

19/393
بني:  جمدوب كمال بن �لتوهامي، �ل�ضاكن )ة(: ببلدية و�دي �ملاء.

وب��ني: ورثة جم��دوب �لتوهامي وه��م: 1 - جمدوب حممد ب��ن �لتوهامي �ملدع��و: قدور، 2 - 
جم��دوب ونا�ضة بنت �لتوهامي. 3 - جمدوب فطيمة بنت �لتوهامي، 4 - جمدوب خديجة بنت 
�لتوهام��ي، 5 - ورثة جمدوب حممد ب��ن �لتوهامي وهم: 1 - �رملته: دو�ق زوينة بنت �بر�هيم،  
2 - �بناوؤه: جمدوب عبد �لرحمان بن حممد - جمدوب وردة بنت حممد، - جمدوب هدى بنت 
حمم��د - جم��دوب  دنيا بنت حممد - جم��دوب �ضامية بنت حممد - جم��دوب �ضهرة ز�د بنت 

حممد - جمدوب �ضارة بنت حممد.  �ل�ضاكنون : ببلدية و�دي �ملاء.
بناء على حم�رض �يد�ع قائمة �رضوط �لبيع بتاريخ 2020/12/10.

بناء على �ملو�د: 740 - 741 - 748 - 406 - 416  من  قانون �لإجر�ء�ت �ملدنية و�لإد�رية
نحن �لأ�ضتاذ: قي�ضاح �ضالح حم�رض ق�ضائي لدى حمكمة مرو�نة، جمل�س ق�ضاء: باتنة.

نعل��ن �أن��ه �ضيتم �لبيع بامل��ز�د �لعلني بقاعة �لبي��وع �لعقارية رقم 3 مبحكم��ة مرو�نة، بتاريخ: 
2021/09/06 عل��ى �ل�ضاع��ة: 13 و 30 زو�ل، للعق��ار �ملتمثل يف: قطع��ة �أر�س معدة للبناء 
م�ضاحته��ا: 424.23 م2، م�ضيد عليها مبني��ني مهجورين: �لأول م�ضيد باحلجارة ب�ضقف متاآكل 
�لقرمي��د و�لثاين م�ضيد بالطوب �ملجوف ب�ضقف من �لرتنيت كائن��ة بحي �لربيد، ببلدية و�دي 

�ملاء مركز. �ضيتم �لبيع ب�ضعر �فتتاحي حر.
- ميكن �لطالع على قائمة �رضوط �لبيع مبكتبنا �أو باأمانة �ضبط حمكمة مرو�نة، جمل�س ق�ضاء 

باتنة �ضائر �أيام �ل�ضبوع خالل �أوقات �لعمل.
للن�رض      �ملح�رض �لق�ضائي

عبية ميقراطية ال�شَّ اجُلمهورية اجَلزائرية الدِّ
وزارة العدل

ر ق�شائي لدى اخت�شا�س جمل�س ق�شاء  دحمـ�شِّ املكَتب الُعُمومي للأ�شتاذ/بُكو�س حممَّ
ق�شنطينةحي 1039 م�شكن عمارة 81 رقم 01 )قبالة املحكمة( اخلروب-هاِتف/ 

فاك�س031-76-44-44 
E.mail: BEKKOUCHE.M.HUISSIER@GMAIL.COM

ار باملزاد العلني عن طريق النَّ�شر  اإعالن عن بيع عقَّ
 يف جريدة يومية وطنية

)املواد: 749-750 من قاُنون الإجراءات املدنَية والإدارَية(
اعة......:...... بتاريخ...........من �ضهر...........عام �ألفنينْ وو�حد وع��رضينَعلى �ل�ضَّ

بن��اء عل��ى طلب/ورثة �ملرحوم �رضيط عبد �لله:�رضي��ط عمار، �رضيط حممد ، �رضيط جنم��ة �ل�ضاكنني/ حي 1320 م�ضكن 
ادر ع��ن حمَكمة �خل��روب –�لق�ضم �لعق��اري - بتاريخ:  عم��ارة د مدخ��ل 1 رق��م 521 ولي��ة عنابة    تنفي��ذ�  للحكم:�ل�ضَّ

2020/10/04
نفيذية . �لقا�ضي يف منطوق��ه: "... �إنهاء حالة  يغة �لتَّ َرق��م �جَلدول: 20/00806  َرق��م �لَفهر�س: 20/03291 �ملمُه��ور بال�ضَّ
�ل�ضي��وع بالن�ضب��ة للعقار �ملتمثل يف �ضقة يف عم��ارة خا�ضعة لنظام �مللكية �مل�ضرتكة تقع ببلدي��ة �خلروب باملكان �مل�ضمى 
�ملدين��ة �جلدي��دة - ما�ضيني�ضا- عم��ارة B2 �لطابق �لثال��ث ت�ضكل �حل�ضة رقم 81 م��ن �جلدول �لو�ضف��ي للتق�ضيم �مل�ضهر 
باملحافظ��ة �لعقارية باخلروب يف 2004/07/26 حجم 216 رقم 79 تربيعة 1507 �يد�ع رقم 19، تتكون من ثالث غرف)3( 
، مطب��خ، حمام، مرحا�س،رو�ق، خز�نتي حائط ،�رضفتني  كبريتني وجمفف، م�ضاحتها 94.65م2 ون�ضبة 75.550/1000 من 
�لأج��ز�ء �مل�ضرتك��ة، عن طريق  �لبيع باملز�د �لعلني ب�ضعر �فتتاحي قدره 7.500.000.00 دج ) �ضبعة ماليني وخم�ضمائة �ألف 

دينار� جز�ئريا( ح�ضب �لطريقة �ملبينة يف قانون �لجر�ء�ت �ملدنية و�لد�رية".  
   �ضد/عي�ضو�س �ضفيقة . �ل�ضاكنة  / �ملدينة �جلديدة ما�ضيني�ضا عمارة ب 2 رقم 81 د�ئرة �خلروب ولية ق�ضنطينة -بناًء َعلى  

حم��رض  بعدم  ت�ضجيل  �عرت��س  �ملحرر بتاريخ :2021/05/17  
بناء  على �مر  حتديد  جل�ضة �لبيع  �ملوؤرخ  يف :2021/05/18   

د حم��رضرِّ َق�ضائي  - ُيعِلُن �لأ�ضَتاذ/ بُكو�س حممَّ
َلدى �خِت�ضا�س جَمل�س َق�ضاء َق�ضنطينة

اعة: )13:00(للعقار �ملتمثل  يف :�ضقة يف  ��ه �ضيتُمالبي�ع بامل�ز�د �لَعلني مبحكمة �خلروب، بت��اريخ:2021/09/21 َعلى �ل�ضَّ باأنَّ
عم��ارة خا�ضعة لنظ��ام �مللكية �مل�ضرتكة تقع ببلدية �خلروب باملكان �مل�ضمى �ملدينة �جلديدة - ما�ضيني�ضا- عمارة B2 �لطابق 
�لثال��ث ت�ضكل �حل�ضة رقم 81 من �جلدول �لو�ضفي للتق�ضيم �مل�ضه��ر باملحافظة �لعقارية باخلروب يف 2004/07/26 حجم 
216 رقم 79 تربيعة 1507 �يد�ع رقم 19، تتكون من ثالث غرف)3( ، مطبخ، حمام، مرحا�س،رو�ق، خز�نتي حائط ،�رضفتني  
كبريت��ني وجمفف، م�ضاحته��ا 94.65م2 ون�ضبة 75.550/1000 من �لأجز�ء �مل�ضرتكة، عن طريق  �لبيع باملز�د �لعلني ب�ضعر 

�فتتاحي قدره 7.500.000.00دج ) �ضبعة ماليني وخم�ضمائة �ألف دينار� جز�ئريا(
�ُض�����روط �ل���َب��ي�������������ع

��ضي َعلي�ِه �ملز�د �أننْ يدَفع حال �نعقاد �جَلل�ضة  وط ف�اإنَّ َعلى �لرَّ وط �ملذُكورة يف َدفرت �ل��رُضرّ �إ�ضافًة �إىل �ل��رُضرّ
ام ي يف �أجٍل �أق�ضاه َثمانية )08( �أيَّ ة، وَيدفع �ملبَلغاملتبقرِّ �ُض�وم �مل�ضتحقَّ ُخُم��َس )1/5( �لثَّمن و�مل�ضاريف و�لرُّ

��روط بالترِّ�ضال بكتاَبة  الع َعلى َدفرت �ل�ُضرّ بط �ملحَكمة.وملزي����ٍد مَن �ملعُلومات مُيكن �لطرِّ باأمانة �ضَ
�ر �لَق�ضائي بالُعن��و�ن �ملذُكور �أعاله. قدم �إىل مكَتب �ملح�ضرِّ بطَلدى حمَكمة �خلروب �أو �لتَّ �ل�ضَّ

ختم م�ضلحة �لإ�ضهار:....................................
حتديد تاريخ �لنَّ�رض:................................... 

�ملح��رضرِّ �لق�ضائي
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Décision
«Par décision N°360 du 07 Aout 

2021 du Ministère de l’Energie 

et des Mines, un agrément 

définitif  portant prorogation 

de délais de réalisation d’un 

point de vente de carburant, 

a été accordé à M.ZOUAGRI 

MOHAMMED, demeurant à 

la Commune d’OULED SI 

SLIMANE, Wilaya de BATNA 

conformément aux dispositions 

du décret exécutif  15-57 du 08 

Février 2015».
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اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�شعبية
ولية اأم البواقي

دائرة عني البي�شاء
بلدية الزرق

م�شلحة التنظيم وال�شوؤون العامة

منوذج اإ�شهاري اإن�شاء جمعية حملية - بلدية -
طبق��ا  لأحكام �لقانون رقم 06/12 �مل��وؤرخ يف 12 جانفي 2012 �ملتعلق باجلمعيات 

ذ�ت �لطابع �لجتماعي لقد مت �إن�ضاء �جلمعية �ملحلية - بلدية -
�مل�ضماة: جمعية مناطق �لظل لالأعمال �خلريية

�ملعتمدة حتت رقم 01/21 بتاريخ 2021/08/15
�لرئي�س: لعماري زر�رة

�ملقر: �لقطعة رقم 95 عني فرحات - بلدية �لزرق-

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�شعبية
ولية ق�شنطينة

دائرة اخلروب بلدية اخلروب
م�شلحة التنظيم وال�شوؤون العامة
مكتب اجلمعيات الرقم: 2021/79

و�شل ا�شتالم التبليغ بتغيري الهيئة التنفيذية
طبق��ا لأحكام �مل��ادة 18 من �لقان��ون 06/12 �ملوؤرخ يف 12 يناي��ر 2012 �ملتعلق باجلمعي��ات مت بتاريخ 
2021/08/08 ��ضتالم مذكرة �لتعديالت �ملوؤرخة يف 2021/08/08 �لتي �أدخلت على �لقانون �لأ�ضا�ضي 

للجمعية �لبلدية �مل�ضماة:
جمعية م�ضجد �ل�ضيدة حف�ضة

�ملعتمدة حتت رقم: 18 بتاريخ: 2019/12/02
�لكائن مقرها: �لو.ج 16، جممع �ضكني رقم: 02 علي منجلي، �خلروب

يرت�أ�ضها �ل�ضيد: عمار بو�ضبيعة، �لذي تنتهي عهدته بتاريخ: 2023/12/02
�ل�ضيد/ رئي�س �ملجل�س �ل�ضعبي �لبلدي
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اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�شعبية
ولية: �شطيف
دائرة: عمو�شة
بلدية: عمو�شة
مكتب اجلمعيات

و�شل ت�شجيل الت�شريح بتاأ�شي�س جمعية حملية
طبقا لأحكام �لقانون: 12/ 06 �ملوؤرخ يف: 18 �ضفر عام 1433

�ملو�فق ل�: 12/ 01/ 2012 �ملتعلق باجلمعيات
مت هذ� �ليوم: 2021/08/12 ت�ضليم و�ضل ت�ضجيل �لت�رضيح بتاأ�ضي�س �جلمعية �ملحلية �مل�ضماة:

�جلمعية �لدينية مل�ضجد �لغفر�ن بلديةعمو�ضة
�مل�ضجلة حتت رقم: 2020/02 بتاريخ: 2021/08/12

�لكائن مقرها ب�: م�ضجد �لغفر�ن بلدية عمو�ضة.
يرت�أ�ضها �ل�ضيد: �أحمد بن يو�ضف

تاريخ ومكان �لزدياد: 01 �أكتوبر 1943 منتانو بلدية عمو�ضة
�ملقيم ب�: حي �ل�ضهيد رحال عمر بلدية عمو�ضة

رئي�س �ملجل�س �ل�ضعبي �لبلدي

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�شعبية
بلدية ق�شنطينة

مديرية ال�شوؤون العمومية والتنظيم
مكتب اجلمعيات
رقم : 20 / 2021

ان�شاء جمعية حملية
طبق��ا لأح��كام �لقانون 12-06 �مل��وؤرخ يف 12 جانفي 2012 �ملتعل��ق باجلمعيات ذ�ت 

�لطابع �لإجتماعي، ل �ضيما �ملادة 18 لقد مت �ن�ضاء �جلمعية �ملحلية �مل�ضماة:
�جلمعية �لريا�ضية ج�ضور مدينة ق�ضنطينة

�مل�ضجلة حتت رقم: 22 بتاريخ: 2020/12/27
�لرئي�س: دو��س عبد �ملالك، �لذي تنتهي عهدته بتاريخ 2025/06/16
�ملقر: حي 600 م�ضكن ع/23 رقم 05 زو�غي عني �لباي - ق�ضنطينة

رئي�س �ملجل�س �ل�ضعبي �لبلدي
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إعالنات مبوبة
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اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�شعبية
ولية ق�شنطينة
دائرة عني عبيد

بلدية  عني عبيد
الرقم 2021/57

تاأ�شي�س جمعية حملية
طبق��ا لأحكام �لقانون رقم 06/12 �ملوؤرخ يف 2012/01/12 �ملتعلق باجلمعيات ذ�ت 

�لطابع �لجتماعي، لقد مت تاأ�ضي�س �جلمعية �ملحلية �مل�ضماة:
جمعية بدر �ضكول )BADER SCHOOL( �لثقافية �لتعليمية.

�ملعتمدة حتت رقم: 57
�لرئي�س: هالة ربود  و�لتي تنتهي عهدتها بتاريخ 2024/08/16

�ملقر: طريق عني عبيد - تاملوكة حمل رقم A-01  عني عبيد.

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�شعبية
ولية ق�شنطينة
دائرة عني عبيد

بلدية  عني عبيد
الرقم 2021/55

تاأ�شي�س جمعية حملية
طبق��ا لأحكام �لقانون رقم 06/12 �ملوؤرخ يف 2012/01/12 �ملتعلق باجلمعيات ذ�ت 

�لطابع �لجتماعي، لقد مت تاأ�ضي�س �جلمعية �ملحلية �مل�ضماة:
جمعية �لأمل لدو�ر �ضال�س كحال�ضة كبار.

�ملعتمدة حتت رقم: 55
�لرئي�س: ه�ضام ر�ضو�ن �ضالح  و�لتي تنتهي عهدتها بتاريخ 2024/07/12.

�ملقر: دو�ر �ضال�س رقم 11 كحال�ضة كبار عني عبيد.
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22 lصيفيات
اأولي�ء يعتمدون على القنوات التعليمية  ملرافقتهم و ت�أطريهم

بعللد اأن اأجللر انت�ضار الوباء و قللرار غلق ال�ضواطئ، العائللات على ق�ضاء 
العطلللة ال�ضيفيللة يف البيوت، يحللاول اأولياء ا�ضتغللال املو�ضم ال�ضتدراك 
�ضعف م�ضتوى اأبنائهم يف اللغات االأجنبية و باالأخ�ص اللغة الفرن�ضية، بعد 

اأن �ضجلوا عامات غري مر�ضية يف املادة يف املو�ضم الدرا�ضي املنق�ضي،  
فهنللاك مللن ا�ضتعانللوا بقنوات تعليميللة عر يوتيوب تبللث درو�ضا 

عللن بعد، و ت�رصح قواعللد النحو و ال�رصف يف اللغللة الفرن�ضية، 
ملرافقتهم و توجيههم توجيهللا �ضحيحا، فيما اعتمد اآخرون ممن 

ميتلكللون �ضهللادات يف التخ�ض�للص، على اأنف�ضهللم يف تعليم 
اأبنائهم،  م�ضطرين برناجما خا�ضا لذلك.

قالللت والدة رحمللة للن�رص، بللاأن ابنتها انتقلللت اإىل ال�ضنة 
الرابعللة متو�ضط مبعدل 13 من 20، و عاماتها ال باأ�ص بها 
يف خمتلف املواد، مللا عدا اللغتني الفرن�ضيللة و االإجنليزية، 
حيث ح�ضلت فيهمللا على نقاط �ضعيفة، ودعاها اأ�ضاتذتها 
اإىل بذل جهد اأكر لتح�ضني  م�ضتواها يف املادتني، واأ�ضافت 

اأم رحمللة باأنها كانت تعتللزم ت�ضجيلهللا يف مدر�ضة خا�ضة 
لتعليللم اللغللات، غللري اأن انت�ضللار الوباء، جعلهللا ترتاجع عن 

ذلللك، فلجاأت اإىل قنوات يوتيوب التعليمية التي ي�رصف عليها 
اأ�ضاتللذة و حتقق ن�ضب متابعة عاليللة، و انتقت قناة الأحد االأ�ضاتذة 

ي�ضتعمللل طريقة مب�ضطة يف �للرصح الدرو�ص و تقدمي املعلومات، ثم 
�ضبطت برناجما البنتهللا، فاأ�ضبحت تتابع فيديوهات االأ�ضتاذ يف الفرتة 

ال�ضباحيللة، و تخ�ض�ص �ضاعة يف امل�ضاء حلل مناذج الختبارات ال�ضنة الثالثة 
متو�ضللط، لت�ضحح يف ما بعد االأخطللاء، باطاعها على احللول املتوفرة عر 
�ضبكة انرتنت ، و اأ�ضارت االأم اإىل اأنها ت�ضاعدها بني احلني و االآخر يف �رصح 

بع�ص الكلمات التي التفهمها.  

إلمامي باللغات األجنبية ساعدني في 
تعليمها ألبنائي 

مللن جهته  قال والد نور�ضني التللي تدر�ص يف الطور االبتدائللي، باأن اإملامه  
باللغللات االأجنبية و باالأخ�ص الفرن�ضية، جعللله ي�رصف بنف�ضه على تكوين 
اأبنائلله الثاثة، م�ضتغا تزامن عطلته  ال�ضنوية مللع عطلة اأبنائه الدرا�ضية، 
لتعليمهللم و حت�ضني م�ضتواهم يف اللغللات، موؤكدا باأنه حري�ص على �ضمان 
تكويللن جيد لهللم، خا�ضة يف اللغللات التي تعللد عائقا بالن�ضبللة ل�رصيحة 

وا�ضعة من التاميذ.
بخ�ضو�للص املنهجيللة التي يتبعها ، قللال باأنه يخ�ض�ص وقتللا البنيه اللذين 
يدر�ضان يف ال�ضنتني االأوىل و الثانيللة ابتدائي، لتعليمهما اأ�ضا�ضيات اللغة، 
بعللد اأن لقنهما احلروف و اأ�ضماء االأ�ضياء و اخل�ضللار و الفواكه و احليوانات 
و  كيفية كتابة معلوماتهللم ال�ضخ�ضية بالفرن�ضية ب�ضكل  �ضحيح، ليبا�رص 
منللذ منت�ضف �ضهر جويلية ح�ض�ضا �ضباحية يومية، لتعليمهم كتابة بع�ص 
الكلمات االأخرى، فيما يخ�ض�للص بع�ص الوقت يف ال�ضهرة لقراءة ق�ض�ص 
اأو م�ضاهللدة اأفام مللع ابنيه لتعويدهما على النطللق ال�ضليم للكلمات، فيما 
يخ�ض�ص البنلله االأكر ح�ض�ضا خا�ضة ، لكونه مقبللل على اجتياز �ضهادة 
التعليم االبتدائي، م�ضريا اإىل  اأنه عك�ص �ضقيقيه ال يواجه، �ضعوبة يف املادة 

،غري اأنه ي�ضعى ل�ضمان تكوين جيد له ليتقن احلديث بها. 
يف املقابللل حر�ضللت اأمهللات الأطفال مل يتجللاوزوا 5 �ضنللوات من عمرهم  
على تعليمهللم اأ�ضا�ضيات اللغة الفرن�ضية و كللذا االجنليزية، و ذلك لتفادي 

ال�ضعوبللات التي غالبا مللا يواجهها التاميذ، خا�ضللة يف الطور االبتدائي 
الذي يعد لبنة اأ�ضا�ضية يف امل�ضار التعليمي ككل، حيث قالت والدة �ضهيب 
املتح�ضلللة علللى لي�ضان�ص يف الرتجمة، اأن اتقانهللا للغتني، جعلها حتر�ص 
علللى �ضمان تكوين مثايل الأبنائها منيب و �ضهيب اللذين مل يلتحقا 
بعللد باملدر�ضة، لكونهللا ترى باأن تعليم اللغللات يف �ضن مبكرة ، 
عامل مهم جدا الكت�ضاب اللغة ب�ضهولة، معترة احلجر املنزيل 
فر�ضة ثمينللة لاأولياء ملعاجلللة كل ال�ضعوبللات التعليمية 

الأبنائهم. 

نريمان بوفنارة �أ�ستاذة لغة فرن�سية

التكوين المنزلي فعال 
لتعليم اللغة و إتقانها

تثمن االأ�ضتاذة نرميان بوفنللارة ، اأ�ضتاذة �ضابقة يف ثانوية 
االأخوين لكحللل بق�ضنطينة، و ُتدر�ص حاليا بثانوية حممد 
بلمخطار بعني الدفلى، اإ�رصاف االأولياء على تعليم و حت�ضني 
م�ضتوى اأبنائهم يف اللغات، مللن بينها الفرن�ضية، معترة باأنها 
طريقة مفيدة و عامل م�ضاعد الكت�ضاب اللغة و تعلم م�ضطلحات 
جديدة، م�ضللرية اإىل اأنها حتث يف كل نهاية مو�ضللم درا�ضي، االأولياء 
على مرافقة اأبنائهم يف العطلة و تفادي انقطاعهم التام عن الدرا�ضة، الأن 
ذلك له تاأثري �ضلبي، خا�ضللة بالن�ضبة للتاميذ الذين يعانون من �ضعوبات 
تعليميللة، و تن�ضحهللم مب�ضاهدة برامللج باللغة الفرن�ضيللة اأو متابعة قنوات 
على يوتيوب الأ�ضاتللذة اأكفاء، لتعلم قواعد اللغة ب�ضكل �ضحيح، كما حتدد 

لاأولياء نقاط �ضعف اأبنائهم لتداركها يف املو�ضم املقبل. 
و تعتللر املتحدثللة اعتمللاد الكثريين على قنللوات يوتيوب لتعلللم اللغات 
االأجنبيللة، مفيللدا يف حال مت اختيار اأ�ضتاذ كفء، م�ضللرية اإىل اأن هناك بع�ص 
االأ�ضاتللذة ال ميتلكون خرة كافيللة يف التعليم، و يرتكبون اأخطاء فادحة عند 
ت�ضجيللل ح�ض�ص افرتا�ضيللة، داعية االأوليللاء اإىل اختيار القنللاة التعليمية 
االأجنللح، لتجنب اكت�ضاب معلومات خاطئة، كما تن�ضح تاميذها بحل مناذج 
اختبللارات �ضابقة للتعود على قللراءة الن�ضو�ص وا�ضتيعللاب م�ضطلحات 

جديدة من ناحية، و لتعلم القواعد من ناحية اأخرى. 
�أ�سماء ب 

وجد الأولي�ء في العطلة ال�صيفية و ت�صديد التدابير الوق�ئية لمنع تف�صي الوب�ء و غلق ال�صواطئ، فر�صة ل�صتدراك و مع�لجة م�ص�كل اأبن�ئهم التعليمية، خ��صة في اللغ�ت الأجنبية، 
حيث اأكد اأولي�ء للن�صر اأن اأبن�ءهم يع�نون من �صعف م�صتواهم في م�دتي الفرن�صية و النجليزية، ك��صفين عن المنهجية التي اعتمدوه� لتح�صين م�صتواهم، فيم� تن�صح اأ�صت�ذة في اللغة 

الفرن�صية الأولي�ء ب�لعتم�د على م�ص�در موثوقة، لتف�دي  نقل معلوم�ت خ�طئة لأبن�ئهم، مثمنة اإ�صرافهم على تعليم اأطف�لهم.  

 الحجر المنزلي فرصة الستدراك ضعف األطفال 
في اللغات األجنبية 
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خ�صع للتجريب و يدخل الت�صنيع قريب�

تقين يف اإللكرتونيك اخرتع مكثفا لألوكسجني
متكللن ال�ضاب عمللر اأويابة، املتح�ضل علللى �ضهادة 
تقنللي �ضامللي يف االإلكرتونيك، من اخللرتاع جهاز 
مكثللف لاأوك�ضجني الذي كللر عليه الطلب خال 
االأ�ضابيللع املا�ضيللة مللع ارتفللاع حللاالت االإ�ضابة 
بفريو�ص كورونا يف امل�ضت�ضفيات، و حاجتها املا�ضة 

ملكثفات االأوك�ضجني.
قال ال�ضللاب اأويابة، املنحدر من واليللة غرداية، باأن 
عمليللة اخرتاع هذا اجلهاز ا�ضتغرقت ثاثة اأ�ضابيع و 
تزامنت مع االأزمة التي كانت تعي�ضها امل�ضت�ضفيات 
مع نق�ص االأوك�ضجللني وحاجة املر�ضى للمكثفات، 
خا�ضللة لا�ضتعمللال املنللزيل، مللا جعللل احلكومة 
االآالف منهللا ال�ضتعمالهللا مللن طللرف  ت�ضتللورد 

امل�ضابني بالفريو�ص.
 و اأو�ضللح اأويابللة يف حديثه للن�رص، بللاأن اجلهاز مت 
ت�ضغيللله و هللو ناجح بن�ضبللة مئة باملئللة، ويخ�ضع 
حاليللا للتجريب، ويحتاج الأيام فقللط، لانتقال اإىل 
مرحلة الت�ضنيع مع متعاملني اقت�ضاديني خوا�ص اأو 

موؤ�ض�ضات عمومية.
و اأ�ضللاف املتحدث باأنلله تلقى عللدة ات�ضاالت من 
طرف اأ�ضخا�ص و موؤ�ض�ضللات لل�رصوع يف ت�ضنيع 
اجلهاز، مع توا�ضل اأزمللة فريو�ص كورونا، يف حني 

ال يزال مرتيثا يف ذلللك، خ�ضو�ضا واأن االنتهاء من 
امل�للرصوع مت منذ اأيام فقط، و ال يللزال قيد التجربة، 
م�ضيفللا باأنه تلقللى دعما كبريا، �ضللواء باالأفكار اأو 
الو�ضائل املادية لتحقيق هذا امل�رصوع، وقد ا�ضتخدم 

مادة » الزيوليت » موؤقتا يف جت�ضيد امل�رصوع.
و قللال اأويابة بللاأن م�للرصوع مكثللف االأوك�ضجني، 
متللت جتربته بوا�ضطللة »طريقة النللار« وهي طريقة 
ت�ضتعمللل لتجربة املكثفللات اإذا كانت ت�ضتغل اأم ال، 
م�ضللريا اإىل اأنه بهذه الطريقة يتم ت�ضغيل عود ثقاب 
مثا، واإطفاوؤه لتبقللى ال�رصارة فقط، وعند تقريبها 
من خمرج االأوك�ضجني، فاإنها �رصعان ما ت�ضتغل من 

جديد.
واأردف باأن هللذه التجربة طبقت على اجلهاز املبتكر 
وكانللت ناجحللة، م�ضللريا يف ال�ضياق ذاتلله ،اإىل اأن 
املكثللف يخللرج مبدئيللا 5 لرتات مللن االأوك�ضجني 
يف الدقيقللة، يف حللني يبقللى ذلك مرتبطللا بالتاأكد 
من القيا�ضللات والنتائج، بعللد احل�ضول على حملل 
اأوك�ضجللني، اأما بالن�ضبللة لا�ضتهللاك، في�ضتهلك 
املكثف حللوايل 700 واط، كما ميكنه العمل ب�ضكل 

مبا�رص، �رصيطة اأن يكون بالقرب من مكيف هواء.

 تكلفة تصنيعه تتراوح
 بين 4 و6 ماليين سنتيم

بالن�ضبللة لتكلفللة ت�ضنيع هللذا املكثللف، فترتاوح، 
ح�ضب املتحدث، بللني 4 و6  مايني �ضنتيم، م�ضيفا 
باأنلله ينتظللر احل�ضللول علللى حملللل االأوك�ضجني 
لانتهللاء من القيا�ضات وتطويللره، كت�ضغري احلجم 
و زيللادة كميللة اإنتاجلله لاأوك�ضجللني و تعديللله، 
حتللى تكللون مرحلة اإنتاجلله �ضهلة، كمللا اأن عملية 
ت�ضنيعلله ال تاأخذ وقتا طويللا، ح�ضبه.ويف ال�ضياق 
ذاته اأو�ضح اأويابللة، باأنه قام بت�ضنيع وحدة التحكم 
بالكامل، و تتحكم هذه الوحدة يف �ضاغط الهواء و 
3 �ضمامات للهللواء، م�ضيفا باأن لوحة التحكم هي 
االأخللرى ميكللن التعديل فيها لرجمتهللا، كما تتوفر 
علللى 3 منافذ خارجية، الإ�ضافة ح�ضا�ص ال�ضغط اأو 
ح�ضا�للص ن�ضبة االأوك�ضجللني.و يف االإطار ذاته، اأكد 
عمللر اأويابة، بللاأن امل�رصوع مفتللوح الأي �ضخ�ص له 
خرة مللن اأجل تطويره وت�ضنيعلله، يف حني يحتاج، 
ح�ضبلله، بع�ص الوقت للخروج من مرحلة التجربة و 

الدخول يف مرحلة الت�ضنيع النهائي.
                                                    نور�لدين ع
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مجالك

خلطة اللوز 
للتخل�ص من بقع 

الوجه

اإذا الحظت باأن ب�رشتك فقدت ن�ضارتها، نتيجة 
تاأثره��ا باال�ضطراب��ات النف�ضي��ة و�ضغوطات 
العم��ل اليومية وظه��رت عليه��ا البقع، عليك 
منه��ا  للتخل���ص  الل��وز،  خلط��ة  با�ضتعم��ال 
واحل�ضول على ب�رشة م�رشقة ذات لون موحد ، 
كما اأن هذه الو�ضفة تغذي الب�رشة وتعمل على 

تبيي�ضها.
خذي ث��اث حب��ات ل��وز ، قوم��ي بتق�ضريها 
ونقعه��ا يف املاء، ثم اطحنيه��ا، و اأ�ضيفي اإليها 
ملعق��ة �ضغرية م��ن ع�ض��ري الليم��ون ممزوج 

ببيا�ص بي�ضة واحدة.
�ضعي طبقة من اخلليط فوق مكان البقع، وبعد 
م��رور ربع �ضاعة ، قوم��ي ب�ضطفه مباء فاتر، ثم 
ماء بارد، وللح�ضول على نتيجة مثالية، كرري 

العملية يوميا. 
�ص. اإ

صحة 

 الميــــاه الملوثة تتسبــب
 في التسممات الغذائيـــة 

يمكن �أن يت�سبب �لتلوث �لجرثومي للمياه في �لتهاب �لمعدة و �لأمعاء، و يكون هذ� �للتهاب حاد� في بع�ض �لأحيان ، و 
يوؤدي �إلى م�ساعفات �أكثر خطورة مثل ع�سر �له�سم ، و �لتهاب �لمفا�سل �لتفاعلي ومتالزمة غيالن باريه ومتالزمة �نحالل �لدم �ليوريمي، 

كما يمكن �أن يت�سبب �لتلوث �لجرثومي للمياه في �لتهاب �لكبد و�لقرحة و�سرطان �لمعدة .

اأو�ض��ح الدكت��ور ر�ضيد من�رش، طبيب ع��ام، اأن بع�ص 
الت�ضمم��ات ناجمة ع��ن تلوث املياه ، و ميك��ن اأن يكون 
طبيعي��ا اأو ناجما ع��ن اأن�ضطة ب�رشية،  ميك��ن اأن تكون 
ميكروبيولوجي��ة )نظرا لتواجد بكترييا اأو فريو�ضات اأو 
طفيلي��ات( اأو كيميائية، و تك��ون هذه املخاطر ال�ضحية 

اأكرب يف املرتفعات اأو يف املناطق املعزولة.

و اأ�ضاف الطبي��ب اأن يف املناطق اجلبلية ، تكون خماطر 
تل��وث املياه اأك��رب ، ب�ضب��ب الت�ضاري���ص والعزلة، و ال 
ترتب��ط امل�ضكلة بال�رشورة بامل�ض��در، الأن املياه اجلبلية 
ميك��ن اأن تك��ون ذات نوعي��ة جي��دة ، لكن ق��د يحدث 

التلوث اأثناء  تخزين املياه.
ويف ذات ال�ضي��اق، اأكد املتحدث، اأن��ه عند التزود باملياه 

من مواقع اأو منابع اآمن��ة، يجب حفظها بطريقة �ضحية 
عن��د الو�ض��ول اإىل البي��ت، و تغيري احلاوي��ات التي مت 
نقلها بها، كم��ا حّذر الطبيب من ا�ضتخدام مياه جمهولة 

امل�ضدر اأو التي يتم جلبها من منابع غري املراقبة. 
و يدع��و الدكت��ور من���رش اإىل غ�ضل الق��ارورات التي 
يت��م تخزين امل��اء بها يف البيت قب��ل تعبئتها ، و يف�ضل 
ا�ضتخ��دام القارورات الزجاجية املعتمة، و تكون فتحتها 
�ضغرية لتقلي�ص ن�ضبة التل��وث، و يجب غلقها باإحكام 
ومن االأف�ضل اأن تكون م��زودة بحنفية، من اأجل تفادي 
اإدخ��ال كوب ملوث اإليها اأو اأياد غري نظيفة ، م�ضريا اإىل 
اأن م��دة حفظ مياه ال�رشب يجب اأن ال تتعدى يومني اإىل 
ثاثة اأيام على االأك��ر، الأّن جودتها تنخف�ص وتتعر�ص 
للميكروب��ات،  حم��ّذرا م��ن االحتف��اظ باملي��اه داخ��ل 
ق��ارورات با�ضتيكية،الأنها تفرز م��ادة �ضامة م�رشطنة 

عند تعر�ضها لل�ضم�ص و احلرارة ل�ضاعات طويلة.
كم��ا يدعو الطبي��ب اإىل حفظ املاء يف م��كان بعيد عن 
االأطف��ال ال�ضغ��ار و احليوان��ات االأليف��ة، م��ع و�ض��ع 
الق��ارورات اأو احلاوي��ات يف م��كان مرتف��ع قليا عن 

االأر�ص، وغ�ضل اليدين قبل ال�رشب. 
و اإذا ا�ضطرت العائات، لاحتف��اظ باملياه ملدة طويلة، 
عليه��ا اأن تق��وم بغليها ملدة دقيقة قب��ل �رشبها، للق�ضاء 
عل��ى البكتريي��ا، كما ميك��ن ا�ضتخدام قطرت��ني من ماء 
جافي��ل تركيزه 15 درجة كلوري��ت يف كل لرت من املاء، 
ث��م �رشبه بعد م��رور ن�ضف �ضاع��ة يف ف�ضل ال�ضيف، 

و�ضاعة يف ف�ضل ال�ضتاء. 
�سامية اإخليف

طبق ال�صمك ب�صل�صة الطماطم

u�ملقادير
500 غ �ضمك

ملعقة كبرية زيت الزيتون 
ملعقتان كبريتان زيت نباتي

3 ف�ضو�ص ثوم مهرو�ضة
ليمون��ة مقطع��ة عل��ى �ضكل 

دوائر
 كوب فلفل اأحمر م�ضوي

ورق غار »رند« مقطع
 ملعقت��ان كبريت��ان �ضل�ض��ة 

طماطم
 ملعقة �ضغرية ملح

 ملعقة �ضغرية فلفل اأ�ضود
جنب مب�ضور
زيت للقلي

قرفة
uطريقة �لتح�سري

ال�ضم��ك  طب��ق  يف  ن�ض��ع   �

و ن�ضي��ف ل��ه املل��ح والفلف��ل 
االأ�ضود و القرفة

 � ن�ضع��ه يف مق��اة عل��ى نار 
هادئ��ة مل��دة دقيقة واح��دة، ثم 

ننزعه، وبعدما يربد نقطعه
ن�ض��ع  اأخ��رى،  مق��اة  يف   �

والزيت  الزيت��ون  زيت 
الثوم  النبات��ي، ن�ضيف 

والليم��ون  املهرو���ص 
امل�ضوي  االأحم��ر  والفلف��ل 

»الرن��د«  الغ��ار  واأوراق 
واملل��ح  الطماط��م  و�ضل�ض��ة 
االأ�ض��ود،  نخل��ط  والفلف��ل 
ن�ضي��ف  املكون��ات،  جمي��ع 
عل��ى  نرتك��ه  و  ال�ضم��ك 
دقيقت��ني. مل��دة  هادئ��ة   ن��ار 

� نده��ن �ضينية الف��رن ونفرغ 
واملكون��ات  ال�ضم��ك  فيه��ا 
االأخرى، ن�ضيف القرفة و اجلنب 
املب�ض��ور، وندخله��ا اإىل ف��رن 
حرارت��ه 180 درجة، حتى تاأخذ 
الل��ون االأحمر ثم نطفئ النار و 
نزين ال�ضمك ب�رشائح الليمون.

جمربي مع �صل�صة الثوم
u

�ملقادير
 5 0 0
جم��ربي  غ 

»كروفات«
 3 ماعق كبرية �ضل�ضة الطماطم
 ملعقتان �ضغريتان  �ضل�ضة حارة 

 ملعقتان �ضغريتان زيت
ملعقة �ضغرية خل

4 ف�ضو�ص ثوم مهرو�ضة 
فلفل اأ�ضود

ملح
uطريقة �لتح�سري

 � نق�رش اجلمربي ونغ�ضله 
الطماط��م  �ضل�ض��ة  نخل��ط   � 
وال�ضل�ض��ة احلارة والزيت واخلل يف 

وعاء ثم نرتكه جانبا 

� ن�ضي��ف معلقت��ني م��ن الزي��ت اإىل 
الثوم ون�ضعها فوق ن��ار �ضئيلة مع 

التحريك ملدة 30 ثانية 
 � ن�ضيف اجلمربي ونوا�ضل التحريك 
اإىل غاية احل�ضول على لون اأحمر، ثم 

ن�ضكب فوقه ال�ضل�ضة 

 � ن�ضي��ف الفلف��ل االأ�ض��ود واملل��ح 
ونحرك جيدا 

 � نرف��ع اجلم��ربي عن الن��ار ونزينه 
بقط��ع الليم��ون، ثم يق��دم مع طبق 

االأرز

ع�صري اجلزر والربتقال
u�ملقادير

حبتان برتقال
 4 حبات جزر 

ليمونة
 �ضكر، ح�ضب الرغبة

 كوب من املاء 
 مكعبان ثلج 

uطريقة �لتح�سري
� نغ�ض��ل اجل��زر ونرحي��ه جي��دا و 

ن�ضعه جانبا
والليمون��ة  الربتق��ال  نع���رش   �

نرتكهما جانبا 
� ن�ضع يف اخلاط الكهربائي جميع 
املكون��ات، ماع��دا ال�ضكر، ونخلط 
جيدا، ث��م ن�ضيف ال�ضك��ر ، ح�ضب 

الرغبة )ميكن اال�ضتغناء عنه( 
ميك��ن  ثقي��ا،  الع�ض��ري  كان  اإذا   �
اإ�ضافة املاء اإىل غاية احل�ضول على 

القوام الذي نرغب فيه
ق��ارورة  يف  الع�ض��ري   نف��رغ   �  
زجاجي��ة و نقدم��ه ب��اردا باإ�ضافة 

مكعبات الثلج. 
�سهية طيبة

�صيفية

اأطباق
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أوقات الصالة

تدعو الن�شر اأ�شحاب الأك�شاك 
بوليات ال�شرق  اإىل تبليغها 
ب�شاأن اأي تذبذب اأو تاأخر يف 

توزيع اجلريدة، كما تدعو 
اأ�شحاب الأك�شاك اجلديدة اإىل 

الت�شال لت�شجيل طلباتهم على 
الرقمني: 

 - 0660376223-
-0660376045

شكرا على تعاونكم

إعالن إلى أصحاب األكشاك

الأربعاء  18  اأوت 2021 م  /  9  حمــــــــــرم  1443 هـ

الأخطــــــــــــــــــــاء    7

1 -  العلبة يف البالوعة
2 -  راأ�س املوز

3 -  و�ضع الكوب
4 -  ثقب اللبنة

5 -  حجرة ال�ضطرجن
6 -  راأ�س الكي�س

7 -  طرف العمود

حل اأم�س بق�شنطينة

 خالف مايل ي�ؤخر التحاق 
كم�خ بق�سنطينة 

كمــوخ  املديــة  اأوملبــي  ميــدان  متو�شــط  �شجــل 
ح�شــوره ع�شيــة اأم�ــس بق�شنطينــة مــن اأجــل 
اللتحاق بال�شنافر، غري اأنه مل يتو�شل يف اآخر 
املطــاف لتفاق مــع املديــر العام قا�شمــي، الذي 
اقــرح عليــه راتبــا مل يــرق لــه، وهو مــا جعل 
لعب اأمــل �شلغوم العيــد الأ�شبق يغــادر مدينة 
اجل�شور املعلقة دون تر�شيــم التحاقه بال�شباب، 
يف انتظــار بعــث املفاو�شــات معــه مــن جديــد، 
خا�شــة واأن املــدرب ال�شريف حجــار  ي�شر على 
انتدابــه، يف ظــل معرفتــه اجليــدة مبوؤهالته، 
وهــو الذي دربه يف اأوملبــي املدية، قبل اأن يغادر 

حجار �شوب �شبيبة �شكيكدة.
�سمير. ك

يف عملية نفذها اأمن ولية باتنة

حجز 6400 قر�س مهل��س 
وت�قيف خم�سة اأ�سخا�س

حجــزت عنا�شــر ال�شرطــة لفرقة البحــث والتدخل 
باأمــن ولية باتنة، 6440 قر�شــا مهلو�شا وا�شرجعت 
�شيــارة �شياحية ودراجة نارية، خالل ثالث عمليات 
تدخــل اأوقفت خاللهــا 5 اأ�شخا�س تــراوح اأعمارهم 

بني 29 و44 �شنة باأحياء من املدينة.
عر�شهــا  خــالل  اأم�ــس  الأمــن  م�شالــح  واأفــادت 
كللــت  التــي  التدخــل  عمليــات  بــاأن  للمحجــوزات، 
بحجــز الأقرا�ــس املهلو�شــة مــن نــوع »بريغابالــني« 
و«ريفوتريــل«، جنــم عنهــا اأي�شــا �شبــط 7 زجاجات 
من املوؤثــر العقلــي »اإزوبتيل« و�شــالح اأبي�س و�شكني، 
ومت اأي�شــا حجــز مركبــة �شياحيــة ودراجــة ناريــة 
ت�شتعمالن يف الرويــج، و مبلغ مايل يفوق 33 مليون 

�شنتيم من عائدات الرويج.
                                                                                        يـا�شني/ع  

�سبط اأزيد من 18 األف كب�س�لة  
م�ؤثرات عقلية بال�ادي

الوطنــي  للــدرك  الإقليميــة  الفرقــة  متكنــت 
بالــوادي موؤخرا، بالتن�شيق مــع الفرقة متعددة 
املهــام التابعــة للجمــارك، مــن حجــز اأزيــد من 
18 األــف وحــدة موؤثــرات عقليــة كانــت خمباأة 
باإحــكام داخــل �شاحنة بالطريــق الوطني رقم 
3 باإقليــم بلديــة ا�شطيــل. واأفــاد بيــان خللية 
الي�شــال للمجموعة الإقليمية للدرك الوطني 
حت�شلــت عليــه الن�شــر �شبــاح اأم�ــس الثالثــاء، 
اأنــه و يف اإطار التعــاون والتن�شيــق مع اجلمارك 
وا�شتغــالل املعلومات عن اعتــزام �شخ�س مترير 
كميــة معتــرة مــن الأقرا�ــس املهلو�شــة، متــت 
مبا�شــرة عمليات البحــث والتحــري التي مكنت 
مــن حتديــد هويــة امل�شتبه فيــه ونــوع املركبة 
وتر�شــد حتركاتــه، حيــث مت توقيفــه بنقطة 
التفتي�ــس امل�شركــة مــع اجلهازيــن بالطريــق 
الوطنــي رقم 03 باإقليم بلدية ا�شطيل على منت 
�شاحنة، عثـر ب�شندوقهــا اخللفي على اأزيد من 
18 األــف كب�شولة مهلو�شات من نوع “بريغابالني 
300 ملــغ«. و مت حتويــل املوقوف ملقــر الفرقة 
ومبا�شرة التحقيقات معــه واإعداد ملف ق�شائي 
لعر�شه علــى املحكمة حمل الخت�شا�س، ح�شب 

بيان الدرك.
من�سر الب�سير  

قرعة نهائيات كاأ�س اأمم اإفريقيا 2021

 اخل�سر يف جمم�عة يف املتناول 
اإىل جانب ك�ت ديف�ار

اأوقعت قرعة الن�شخة 33 لنهائيات كاأ�س اأمم اإفريقيا المقررة بالكاميرون 
خالل الفترة الممتدة ما بين 9 جانفي و6 فيفري 2022 بالكاميرون المنتخب 

الجزائري في مجموعة متوازنة، الخروج منها باإحدى تاأ�شيرات المرور اإلى 
ثمن النهائي يبدو للوهلة الأولى في المتناول، على اعتبار اأن الأمر يتعلق 

ببطل القارة، كما اأن التاأهل من الدور الأول يكون من ن�شيب منتخبين من كل 
فوج، اإ�شافة اإلى اأف�شل 4 منتخبات، التي تحتل ال�شف الثالث، وهو ما ي�شع 

النخبة الوطنية في طريق مفتوح نحو الدور الثاني.

عملي��ة القرعة الت��ي �ضحبت 
املوؤمترات  بق���ر  اأم�س  م�ضاء 
الكامريوني��ة  بالعا�ضم��ة 
الكث��ري  بح�ض��ور  ياون��دي 
م��ن ال�ضخ�ضي��ات الريا�ضية 
الب��ارزة يف الق��ارة ال�ضمراء، 
عل��ى  »اخل���ر«  و�ضع��ت 
راأ�س املجموع��ة اخلام�ضة اإىل 
جانب منتخ��ب كوت ديفوار، 
مالق��اة  عل��ى  اعت��اد  ال��ذي 
النخب��ة الوطني��ة يف دورات 
املر�ضح  الثنائي  »الكان«، وهو 
على ال��ورق لك�ض��ب الرهان 
اأم��ام منتخب��ن لي�ض��ت لهما 
تاري��خ  مكان��ة مرموق��ة يف 
العر�س الق��اري، لأن منتخب 
�ضريالي��ون ي�ضج��ل ح�ضوره 
يف النهائي��ات الإفريقي��ة يف 
مرات نادرة، م��ع عدم القدرة 
ال��دور  عقب��ة  جت��اوز  عل��ى 
منتخ��ب  يع��د  بينم��ا  الأول، 

احللقة  مبثابة  الإ�ضتوائية  غينيا 
ه��ذا  تركيب��ة  الأ�ضع��ف يف 
الف��وج، يف ثال��ت م�ضارك��ة 
ل��ه يف »ال��كان«، وذكري��ات 
تاريخية،  تبق��ى   2015 دورة 
ملا ا�ضت�ض��اف العر�س القاري 

وبلغ املربع الذهبي.
الوطن��ي  املنتخ��ب  وي�ضته��ل 
رحل��ة الدفاع ع��ن تاجه مبواجهة 
الأوىل،  اجلول��ة  يف  �ضريالي��ون 
على اأن تكون املباراة الثانية اأمام 
غينيا الإ�ضتوائية، وهي الرزنامة 
التي من �ضاأنها اأن تو�ضح الروؤية 
بخ�ضو�س تاأ�ضريتي التاأهل قبل 
الأخ��رية، والتي �ضتكون  اجلولة 
عبارة عن ���راع على �ضدارة 
الف��وج ب��ن »اخل���ر« وك��وت 
اأن  لالإنتب��اه  وامللف��ت  ديف��وار، 
كتيبة بلما�ض��ي �ضتخو�س كل 
مبارياتها يف الدور الأول مبدينة 
دوال، مبلع��ب جابوما، الذي تقدر 

األ��ف   50 ب  ا�ضتيعاب��ه  طاق��ة 
متفرج.

ويف ح��ال النج��اح يف جتاوز 
عقب��ة ال��دور الأول يف ريادة 
الوطني  املنتخب  فاإن  الرتتيب 
�ضيالق��ي يف ثم��ن النهائ��ي 
الرابع��ة،  املجموع��ة  ث��اين 
والت��ي ت�ض��م منتخبي م�ر 
ونيجريي��ا، يف حن اأن احتالل 
ال�ضف الثاين يف الدور الأول 
�ضي�ضع »اخل�ر« يف مواجهة 
ال�ضاد���س،  الف��وج  مت�ض��در 
وال��ذي ي�ضم تون���س ومايل، 
ول��و اأن �ضاحب املركز الثالث 
لف��وج اجلزائ��ر واإذا م��ا انتزع 
تاأ�ضرية التاأه��ل فاإنه �ضيالقي 
الأوىل،  املجموع��ة  مت�ض��در 
الت��ي ت�ض��م منتخ��ب البل��د 
امل�ضي��ف الكام��ريون وك��ذا 

بوركينافا�ضو.
�س / فرطــا�س

 املعلق الريا�سي احلبيب 
بن علي يف ذمة اهلل

ُتــويف املعلــق التلفزيــوين الريا�شــي احلبيب بن 
علــي اأم�ــس الأول، بعد �شــراع مرير مــع مر�س 
ع�شــال، ون�شــر ابنه اأنور بن علــي تدوينة على 
�شفحته ال�شخ�شية على »في�شبوك« ك�شف فيها 
عن اخلر الأليــم، مما جعل العديد من زمالئه 
ال�شابقــني يف التلفزيــون اجلزائري، و جمموعة 
»بــي اإن �شبورت�س« ي�شارعون للرحم على روح 

الفقيد. 
وميلك الراحل م�شوارا مهنيا مميزا مع ال�شحافة 
الريا�شيــة، حيــث بــداأ م�شريتــه احلافلــة مــن 
التلفزيــون اجلزائــري عــام 1987، حيــث عمل 
مذيعا ومعلقــا ومنتجا لرامج ريا�شية عديدة، 
كما تراأ�س الق�شم الريا�شي للتلفزيون اجلزائري 
مدة �شبع �شنوات كاملة، كما ا�شتغل بن علي اأي�شا 
مديرا للرامج يف التلفزيون اجلزائري ل�شنوات 
طويلة، و�شاهــم يف تغطية العديد من املنا�شبات 
الريا�شيــة الهامــة، قبــل اأن يقــرر خو�ــس حتد 
جديــد خارج اأر�س الوطن، من خالل الن�شمام 
للجزيــرة الريا�شيــة امل�شمى الأ�شبــق ملجموعة 
»بــي اإن �شبورت�س«،عام 2005، قبــل اأن يتقاعد 

منذ 3 �شنوات. 

القب�س على املتهم الرئي�سي 
يف قتل راٍع ب�سطيف

األقــت �شبيحــة اأم�ــس، فرقــة الــدرك الوطنــي 
لبلديــة العن�شــر بوليــة جيجــل، القب�س على 
�شــاب يبلــغ مــن العمــر 21 �شنــة، لكونــه املتهــم 
الرئي�شــي يف قتــل راعــي غنم ببلديــة ماوكالن 

الواقعة �شمال ولية �شطيف.
وح�شــب م�شــادر اأمنيــة، فــاإن املتهم فــّر لولية 
جيجــل مبا�شــرة بعــد جرميــة القتــل. وكانــت 
م�شالح الدرك لبلدية ماوكالن قد اأوقفت اأربعة 
اأ�شخا�ــس م�شتبه فيهم، وبعد توا�شل التحقيقات 

مت حتديد هوية املتهم الرئي�شي.
اأحمد خليل

وهذه نتائج عملية القرعة:

 اأما برنامج املنتخب الوطني يف الدور الأول فهو كما يلي:

املجموعة 6املجموعة 5املجموعة 4املجموعة 3املجموعة 2املجموعة 1
الكامريون

بوركينافا�شو
اإثيوبيا 

الراأ�س الأخ�شر

ال�شنغال
زميبابوي 

غينيا
مالوي

املغرب
غانا 

جزر القمر 
الغابون

نيجرييا
م�شر

ال�شودان 
غينيا بي�شاو 

اجلزائر
�شرياليون 

غينيا الإ�شتوائية
 كوت ديفوار

تون�س
مايل

موريتانيا 
غامبيا

اجلولة الأوىل:  يوم 11 جانفي 2021 دوال )ملعب جابوما(: 14 �شا: اجلزائر ـ �شرياليون
اجلولة الثانية:  يوم 16 جانفي 2021 دوال )ملعب جابوما(: 20 �شا: اجلزائر ـ غينيا الإ�شتوائية

اجلولة الثالثة:  يوم 20 جانفي 2021 دوال )ملعب جابوما(: 17 �شا: اجلزائر ـ كوت ديفوار

 الأمم املتحدة حتذر من كارثة اإن�سانية بلبنان
حــذرت من�شقة ال�شــوؤون الإن�شانية لالأمم املتحدة يف لبنان، جنــاة ر�شدي، من وقوع 
كارثــة اإن�شانية بلبنان، ب�شبب تاأثــري نق�س الوقود على توفــري اخلدمات ال�شحية 
وامليــاه الأ�شا�شيــة يف جميع اأنحــاء لبنان. وقالــت من�شقة ال�شــوؤون الإن�شانية لالأمم 
املتحدة، يف بيان لها تداولته و�شائل اإعالمية، اإن " اأكر امل�شت�شفيات يف لبنان قل�شت 
اأن�شطتهــا ب�شبــب نق�س الوقــود والكهربــاء"، كما اأدت اأنظمــة اإمدادات امليــاه العامة 
ومعاجلــة مياه ال�شــرف ال�شحي التي تعتمد على الوقود ب�شــكل ملحوظ اإىل تقلي�س 
ن�شاطــات امل�شت�شفيــات يف جميــع اأنحاء لبنان ب�شــورة جذرية، مما يــرك املاليني 
مــن النا�س مــن دون حــق احل�شول علــى امليــاه  وي�شكل بــدوره خطرا علــى ال�شحة 
العامــة والبيئــة ".  واأ�شافت اأن النظام ال�شحي يواجــه تهديدات ملحوظة تتمثل يف 

حمدودية ال�شيولة، ونق�س 
الأدويــة، وهجرة الطاقم الطبي نتيجة لتدهور الو�شع الجتماعي والقت�شادي يف 

البالد .
 واأكــدت امل�شوؤولة الأممية على اأن الأولوية يجــب اأن تعطى لإعادة ت�شغيل اإمدادات 
الطاقة من �شركة كهرباء لبنان ل�شمان توفري اخلدمات الأ�شا�شية ال�شرورية للنا�س 

على غرار ال�شحة واملياه.
 كمــا اأكدت ا�شتعداد ال�شركاء العاملني يف ال�شــاأن الإن�شاين، مبا يف ذلك وكالت الأمم 

املتحدة، لتقدمي امل�شاعدة للنا�س املت�شررين يف جميع اأنحاء لبنان.


