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دعا اإىل اهتمام خا�ص بالتكوين يف مدر�ضتي الذكاء اال�ضطناعي والريا�ضيات

الرئي�س ياأمر بت�سجيع التوجه نحو العلوم الدقيقة والتكنولوجيا

تخليد� ل�سحايا جمازر 17 �أكتوبر 1961 بباري�س

رئيـ�س اجلمهوريــة يقـــف دقيقـــــة �سمـت ترحمـــا علـى اأرواح ال�سهـــداء

�س  2

�س  7�س  5

�س  2

باحثون يوؤكدون يف �لذكرى �ل�ستني ليوم �لهجرة 

اأر�سيــف ال�سرطــــة الباري�سيــة �سيتــــاح 
للباحثيـن هذا ال�سهــر

�أكــد �أم�ــس �لباحــث فــي �لتاريخ توفيــق بــن زردة، خــال فعاليــات �لذكرى 
�ل�ستيــن لليوم �لوطنــي للهجرة،  باأن �أر�سيف �ل�سرطــة �لباري�سية �سيفتح �أمام 
�لباحثين في نهاية �ل�سهر �لجاري كاأق�سى تقدير، وذلك، وفقا لما تن�س عليه 
�لت�سريعــات �لفرن�سيــة، حيث يرجح �أن تك�سف �لتقاريــر �لكثير من �لحقائق 
�لتــي ظلت خفية، طيلة عقود من �لزمــن، و تقدم  تفا�سيل �أدق عن مظاهر�ت 

.1961 �أكتوبر   17

نهاية در��سة �مللفات

�سبــــط قوائــــم الرت�سيحــات 
لالنتخـابـــات املحليــــة

عا�ســت �لأحــز�ب �ل�سيا�سيــة �لم�ساركــة فــي �لنتخابــات �لمحليــة 
�لمقبلــة حالــة ترقــب فــي �نتظــار �لك�ســف عــن �لقو�ئــم �لنهائية 
للمتر�سحين لا�ستحقاقات �لقادمة، بعــد �أن �أنهت �أم�س �لمندوبيات 
�لتنفيذية لل�سلطــة �لوطنية �لم�ستقلة لانتخابــات مرحلة در��سة 
�لملفــات، ليتم علــى �إثرها تحديد م�ستوى م�ساركــة كل ت�سكيلة في 

هذ� �لموعد �لنتخابي.

�حتاد �لتجار يوؤكد

اإ�ســـراب اخلبـــازين 
جمــرد اإ�ساعـــــة

فند فرع �لخبازين �لمن�سوي تحت لو�ء �لجمعية 
�لجز�ئرييــن،  و�لحرفييــن  للتجــار  �لوطنيــة 
�أم�ــس »�لإ�ساعــات �لتــي تــم تد�ولها موؤخــر� على 
م�ستــوى مو�قع �لتو��ســل �لجتماعي حول تاأهب 
�لخبازين للقيام باإ�سر�ب وطني، لحمل �لو�ساية 

على �ل�ستجابة لمطالبهم«.
�س  7
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للتمييز بني �لتخزين لأهد�ف جتارية و لأغر��ض �إحد�ث �لندرة

الرئي�س تبون يدعو للتح�سي�س حول قانون 
مكافحة امل�ساربة 

�أمر رئي�ض �لجمهورية، عبد �لمجيد تبون، �أم�ض �لأحد، بتح�ضي�ض �لتجار و�لمجتمع �لمدني حول قانون مكافحة �لم�ضاربة 
و�ضرحه للتمييز بين �لتخزين ذي �لأهد�ف �لتجارية و�لتخزين �لر�مي �إلى �إحد�ث �لندرة �أو �لزيادة في �لأ�ضعار.

و وفقا لبيان جمل�س الوزراء، الذي 
اأم���س رئي���س اجلمهورية  تراأ�س��ه 
عب��د املجيد تب��ون، حيث ت�س��من 
ج��دول اأعمال��ه درا�س��ة م���روع 
قانون يتعلق مبكافحة امل�س��اربة و 
امل�س��ادقة عليه، فقد اأم��ر الرئي�س 
تب��ون خالل ه��ذا االجتم��اع، وزير 
التجارة بتح�سي�س التجار واملجتمع 
مكافح��ة  قان��ون  ح��ول  امل��دين 
امل�س��اربة و�رحه للمواطنني عرب 
االإع��الم، للتميي��ز ب��ني التخزي��ن 
املنظ��م الأهداف جتاري��ة، والتخزين 

بغر���س اإح��داث الن��درة، اأو رف��ع 
االأ�سعار.

و يف االإط��ار ذات��ه وج��ه رئي���س 
الإب��راز  تعليمات��ه  اجلمهوري��ة 
اأهمي��ة ال��دور امل�س��وؤول للمجتمع 
يف  االإع��الم  وو�س��ائل  امل��دين، 
التجارية غري  املمار�س��ات  حماربة 
النزيهة، ف�س��ال عن ترقية ال�سلوك 
ملحارب��ة  الر�س��يد،  اال�س��تهالكي 
الطفيليني وال�ساعني لرفع االأ�سعار 
بغر���س اإح��داث الفو�س��ى وخلق 

الياأ�س.

رئي���س  ذّك��ر  اأخ��رى،  م��ن جه��ة 
قان��ون  مبراجع��ة  اجلمهوري��ة 
العقوبات، لت�سليط عقوبة ق�سوى 
ت�سل اإىل 30 �س��نة �سجنا، واملوؤبد 
امل�س��اربة،  للمتورط��ني يف جرمية 
و ه��و االأمر الذي ك�س��ف عنه قبل 
اأيام، خالل لقاء مع ممثلي ال�سحافة 
الوطني��ة، حيث قال اإن »امل�س��اربة 
الت��ي عرفتها ال�س��وق الوطنية يف 
الف��رة االأخرية متثل الع��دو اللدود 
واملواط��ن«،  الوطن��ي  لالقت�س��اد 
موؤك��دا اأن »ارتفاع اأ�س��عار بع�س 

املواد وال�س��لع الغذائي��ة غري مربر 
وم��ن ورائ��ه خلفي��ات �سيا�س��ية 
يخدم��ون  طفيلي��ني  الأ�س��خا�س 
م�ساحلهم اخلا�سة ويتم ا�ستعمالهم 
من قبل ع�سابات، كما اأبرز رئي�س 
اجلمهوري��ة يف ذات االإطار »اأهمية 
الن�س��و�س القانوني��ة التي يجري 
اإعداده��ا حالي��ا م��ن ط��رف وزارة 
الع��دل والتي جترم فعل امل�س��اربة 
وتفر�س عقوبات على امل�س��اربني 
ت�س��ل اإىل 30 �س��نة �س��جنا وق��د 
ت�سل حتى املوؤبد اأو احلكم باالإعدام.
لالإ�س��ارة، كانت ال�س��وق الوطنية 
قد �س��هدت خالل االأ�سهر املا�سية، 
ن��درة و كذا ارتفاعا يف االأ�س��عار، 
يف العديد من املواد اال�س��تهالكية، 
معظمها ذات اال�س��تهالك الوا�سع، 
عل��ى غرار البطاط��ا و زيت املائدة 
و ال�س��ميد و اللحوم البي�ساء وكذا 
بع�س اخل�ر و الفواكه، و خا�س��ة 
ع�س��ية االأعياد و املنا�س��بات، و قد 
ك�سفت اخلرجات امليدانية امل�سركة 
ب��ني م�س��الح التج��ارة و االأم��ن، 
ت��ورط العديد من االأ�س��خا�س يف 
تخزين املواد اال�ستهالكية بكميات 
معتربة، بغر�س امل�س��اربة، حيث مت 
حجز كميات كبرية من ال�س��لع يف 

هذا االإطار.
عبد الرزاق.م

تخليد� ل�ضحايا جمازر 17 �أكتوبر 1961 بباري�ض

الرئي�س تبون يقف دقيقة �سمت 
ترحما على اأرواح ال�سهداء

وق��ف رئي���س اجلمهورية، ال�س��يد 
عب��د املجي��د تب��ون، اأم���س االأحد، 
مبقام ال�س��هيد باجلزائر العا�س��مة، 
دقيقة �س��مت ترحما عل��ى اأرواح 
ال�س��هداء و تخليدا ل�سحايا جمازر 
17 اأكتوب��ر 1961 بباري�س، و قام 
الرئي���س تبون باملنا�س��بة بو�س��ع 
اإكلي��ل م��ن الزه��ور وق��راأ فاحتة 

الكتاب على اأرواح ال�سهداء.
وج��رت املرا�س��م بح�س��ور رئي�س 
جمل���س االأم��ة، �س��الح قوجي��ل، 
الوطني،  ال�س��عبي  املجل�س  رئي�س 
االأول  الوزي��ر  بوغ��ايل،  اإبراهي��م 
وزير املالي��ة، اأمين بن عبد الرحمان، 
واأع�ساء من احلكومة وكذا رئي�س 
ال�س��عبي،  الوطني  اجلي���س  اأركان 
الفريق ال�س��عيد �س��نقريحة، وعدد 

من املجاهدين.
و نظمت اأم�س العديد من الهيئات 
الر�س��مية، وقفات خملدة ل�سحايا 
جم��ازر 17 اأكتوب��ر 1961، حيث 
االإط��ارات  و  املوظف��ون  وق��ف 
دقيقة �س��مت على اأرواح �س��هداء 
ه��ذه االأح��داث، و ذلك ب��كل من 
ق�ر احلكومة و وزارة االت�س��ال 
و جمل���س االأم��ة و املديرية العامة 

لالأم��ن، و غريه��ا م��ن الهيئات و 
موؤ�س�سات الدولة، كما وقف رجال 
االأم��ن مبختل��ف رب��وع الوطن يف 
متام ال�س��اعة احلادية ع�رة �سباحا، 
دقيقة �س��مت تخلي��دا الأرواح من 
�سقطوا فداء للوطن يف ذلك اليوم 

احلزين من تاريخ االأمة اجلزائرية. 
و بعد مرور 60 �س��نة على اقراف 
فرن�س��ا الإحدى اأب�سع جرائمها �سد 
ال�س��عب اجلزائري، م��ن خالل قمع 
و قتل مئات املتظاهرين ال�س��لميني 
م��ن املهاجرين اجلزائريني بفرن�س��ا، 
و رميه��م يف نهر ال�س��ني بباري�س، 
يعود ال�س��عب اجلزائري لي�س��تذكر 
و يخل��د ه��ذا اليوم البط��ويل من 
تاريخ اآبائه واأجداده، الذين �س��حوا 
بحياتهم يف �سبيل نيل اال�ستقالل، 
من خالل وقف��ات خملدة للذكرى 
ع��رب جمي��ع مناطق الوط��ن، و هو 
االأمر الذي �سيتكرر كل �سنة، بعد 
اأن ق��رر الرئي���س تب��ون، اأول اأم�س 
الوق��وف دقيقة  ال�س��بت، تر�س��يم 
�سمت، �سنويا، عرب الوطن، ترحما 
عل��ى اأرواح �س��هداء جم��ازر 17 
اأكتوبر 1961 بالعا�سمة الفرن�سية 

باري�س.                                 ع.م

دعا �إىل �هتمام خا�ض بالتكوين يف مدر�ضتي �لذكاء �ل�ضطناعي و�لريا�ضيات

الرئي�س ياأمر بت�سجيع الطلبة على التوجه نحو العلوم 
الدقيقة والتكنولوجيا

اأمر رئي�س اجلمهورية ال�س��يد عبد 
املجي��د تب��ون، اأم�س االأح��د، باإيالء 
اأهمية خا�س��ة للتكوي��ن والتاأطري 
مدر�س��تي  يف  الع��ايل  العلم��ي 
والريا�سيات،  اال�سطناعي  الذكاء 
اآليات لتغيري التوزيع العام  واإيجاد 
للتخ�س�سات اجلامعية، كما اأ�سدى 
تعليمات ب�س��مان االن�س��جام بني 
برام��ج التكوي��ن املهن��ي والتعليم 
التنمي��ة  اإط��ار خط��ة  الع��ايل يف 

الوطنية.
وبح�س��ب م��ا اأفاد به بيان لرئا�س��ة 
الرئي���س  ام��ر  فق��د  اجلمهوري��ة، 
عب��د املجيد تب��ون خالل تروؤ�س��ه 
الجتم��اع جمل���س ال��وزراء، اأم�س 
االأح��د، ب��� “اإي��الء اأهمية خا�س��ة 
للتكوين والتاأط��ري العلمي العايل 
يف مدر�س��تي الذكاء اال�سطناعي 
اأعل��ى  باح��رام  والريا�س��يات 
املع��دالت يف كل مناط��ق الوطن، 
م��ع اإيجاد اآلي��ات لتغي��ري التوزيع 
اجلامعي��ة  للتخ�س�س��ات  الع��ام 
الدقيق��ة  العل��وم  نح��و  بالتوج��ه 

والتكنولوجيا”.
و�سي�س��مح جت�س��يد ق��رار تغي��ري 
للتخ�س�س��ات  الع��ام  التوزي��ع 
اجلامعي��ة والتوج��ه نح��و العل��وم 
بتاأط��ري  والتكنولوجي��ا  الدقيق��ة 
عملية التكوين يف اجلامعات وفتح 
اجلامعية على حميطها  املوؤ�س�سات 
اأك��ر،  االقت�س��ادي واالجتماع��ي 
من خالل فتح التخ�س�س��ات التي 
االقت�س��ادية  واالأقطاب  تتنا�س��ب 

وال�س��ناعية القريب��ة منه��ا، زيادة 
على ت�س��جيع توجي��ه الطلبة نحو 
والتكنولوجي��ا  الدقيق��ة  العل��وم 
ال�س��بانية يف  الكفاءات  ومرافق��ة 

هذين املجالني.
الرئي���س تعليم��ات  اأ�س��دى  كم��ا 
مبوا�سلة “جت�س��يد مبداأ التخ�س�س 
جامعي��ة  م��دن  خلل��ق  واالمتي��از 
اإمكانات خمتلف  وفق  متخ�س�سة 
اجلامعي��ة وحميطه��ا  املوؤ�س�س��ات 
االقت�س��ادي واالجتماعي، واإ�راك 
الكف��اءات اجلامعي��ة يف خمتل��ف 
الربام��ج الرامية لتحقيق ال�س��يادة 
الرقمي��ة، اإىل جانب و�س��ع برامج 

لتاأطري م�س��اهمة اخلرباء  للتع��اون 
اجلزائري��ني يف جه��ود تنمية الدول 
ال�س��قيقة وال�س��ديقة، ف�سال عن 
توفري االإمكانات للتكوين النوعي 
باأف�س��ل الو�س��ائل، م��ع ���رورة 
اال�ستفادة من االإطارات اجلامعية”.

املهن��ي  التكوي��ن  اأم��ا يف جم��ال 
فاأم��ر رئي�س اجلمهوري��ة ب�رورة 
“�س��مان االن�س��جام ب��ني برام��ج 
العايل  املهني والتعلي��م  التكوي��ن 
يف اإط��ار خط��ة التنمي��ة الوطنية، 
خ�سو�س��ا يف القطاعات الواعدة، 
على غرار ال�س��ناعة ال�سيدالنية« 
و«موا�سلة العمل ل�سمان التكامل 

ب��ني عرو�س التكوي��ن ومتطلبات 
فيم��ا  خا�س��ة  االقت�س��اد،  ع��امل 
يتعل��ق بتلبية حاجات املوؤ�س�س��ات 
تكوي��ن  جم��ال  يف  االقت�س��ادية 
املوارد الب�رية«، ف�سال عن »تثمني 
التكوي��ن يف �س��عب وجماالت ال 
ت��زال تعتمد عل��ى ط��رق تقليدية 
تربي��ة  الت�س��يري، ال�س��يما يف  يف 
املائيات وبناء �سفن ال�سيد وجمال 
الطاق��ات املتج��ددة و« فت��ح جمال 
التكوي��ن اأمام عم��ال منتدبني من 
ال�ركات واملوؤ�س�سات يف خمتلف 
مراكز التكوين املهني مب�ساعدة من 
الدولة«.                      عبد اهلل بودبابة

�لوزير �لأول يوؤكد

مظاهرات 17 اأكتوبر 1961 
»ترتجم معنى تالحم جاليتنا 

بالن�سيج الوطني« 
اأك��د، الوزي��ر االأول، وزي��ر املالية، 
اأمين بن عب��د الرحمان، اأم�س االأحد، 
 1961 اأكتوب��ر   17 اأن مظاه��رات 
اأ�س��ود يف  بباري���س »ت��دون يوما 
�سجالت االحتالل« و«ترجم معنى 

تالحم جاليتنا بالن�سيج الوطني«.
وكتب ال�سيد اأمين بن عبد الرحمان 
على �سفحته الر�سمية بفاي�سبوك، 
»نق��ف اليوم دقيقة �س��مت ترحما 
على اأرواح �س��هداء مظاهرات 17 
اأكتوب��ر 1961، �س��تة عقود مرت 
عل��ى هذه املج��زرة ال�س��نيعة التي 
ت��دون يوم��ا اأ�س��ود يف �س��جالت 

االحتالل، يوم لن ميحيه ماٍح«.
ه��ذه  اأن  االأول  الوزي��ر  واأ�س��اف 
يف  را�س��خة  »تبق��ى  املظاه��رات 
وج��دان  يف  ومغرو�س��ة  ذاكرتن��ا 
اأمتنا، لترج��م معنى تالحم جاليتنا 
بالن�س��يج الوطن��ي هذا ه��و تاريخ 
وطننا، فلن�ستلهم منه العرب وليكن 
نربا�س��ا ن�س��يء به درب النهو�س 
اجلزائ��ر  عا�س��ت  املف��دى،  ببلدن��ا 
عزيزة اأبية، املجد واخللود ل�سهدائنا 

االأبرار«.
واأج

رقم  اأخ�سر للجالية الوطنية 
باخلارج

واف��ق جمل�س الوزراء، اأم�س االأحد، على اقراح تقدم به وزير ال�س��وؤون 
اخلارجي��ة واجلالي��ة الوطنية باخلارج لو�س��ع رقم اأخ�ر على م�س��توى 
ال�سفارات والقن�سليات حتت ت�رف اأبناء اجلالية الوطنية ق�سد �سمان 
حماية دائمة وفورية لهم واال�س��تماع الن�س��غاالتهم يف حالة تعر�سهم 
للم�سايقات باخلارج، و ذلك ح�سب ما اأفاد به، اأم�س، بيان اجتماع جمل�س 

الوزراء.

�إىل جانب رفع م�ضتوى تكوين �لإطار�ت �مل�ضرية 

تاأكيد  على ا�ستكمال وجتهيز جامع اجلزائر وفق 
معايري اجلودة

ال�س��يد  اجلمهوري��ة  رئي���س  اأم��ر 
عب��د املجي��د تب��ون، اأم���س االأحد، 
بالعمل على رفع م�س��توى تكوين 
املكلف��ني  واالإط��ارات  امل�س��ريين 
بخدمة جامع اجلزائ��ر، وذلك خالل 

تروؤ�سه الجتماع جمل�س الوزراء.
وا�س��تنادا مل��ا اأفاد به بيان لرئا�س��ة 
اجلمهوري��ة، اأن��ه وعقب مناق�س��ة 
تنظيم و�س��ري جام��ع اجلزائر خالل 
اجتم��اع جمل���س ال��وزراء املنعقد، 
اأم�س االأحد، فاإن رئي�س اجلمهورية 
اأم��ر ب��� »رف��ع م�س��توى تكوي��ن 

املكلف��ني  واالإط��ارات  امل�س��ريين 
بخدم��ة هذا ال���رح، بالتعاون مع 
خمتل��ف ال���ركاء ذوي اخلربة يف 
ت�سيري من�ساآت مماثلة« و«ا�ستكمال 
كل اجلوانب اخلا�سة بت�سلم خمتلف 
الهياكل املكونة لهذا ال�رح واإمتام 
جتهيزه، وف��ق معايري اجل��ودة التي 
تقت�س��يها مكان��ة هذه املوؤ�س�س��ة 

الروحية«.
واإىل جانب ذلك متت، اأم�س، املوافقة 
املبدئية على “الن�س��و�س املقرحة 
لتنظيم جامع اجلزائر على امل�ستويني 

العلم��ي واالإداري وو�س��عه حتت 
و�ساية الوزير االأول«.

يذكر اأن رئي���س اجلمهورية قد اأمر 
يف وقت �سابق بو�سع هيئة موؤقتة 
لت�س��يري جام��ع اجلزائ��ر اإىل غاي��ة 
االنتهاء من و�س��ع ت�س��ور نهائي 
لكيفية تنظيمه و�س��ريه، كما كلف 
لت�س��يري جامع  الوطني��ة  الوكال��ة 
اجلزائر باأعمال ال�س��يانة مع منحها 
�س��الحيات املناولة وطنيا اأو دوليا 

الختيار املخت�سني املوؤهلني.
عبد اهلل.ب
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فدر�لية �مل�ستهلكني تربز �أهمية حت�سني مناخ �ال�ستثمار وتوؤكد

قانــــون مكافحـــــة امل�ساربـــــة �سي�ســــــاهم يف ا�ستقـــــرار ال�ســـــــــوق
ثّمن��ت الفدرالي��ة اجلزائري��ة للم�س��تهلكني ، 
اأم���س،  اإعداد م�رشوع قان��ون يتعّلق مبكافحة 
ا�س��تقرار  �سي�س��اهم يف  وال��ذي  امل�س��اربة 
ال�سوق، كما اأ�سارت اإىل اأهمية اعتماد اإجراءات 
اإ�سافية على غرار  فتح  جمال اال�ستثمار على 
م�رشاعيه وحترير املناف�سة وتنظيمها لتفادي 
اأي احتكار  باالإ�س��افة اإىل تقدمي االإمكانيات 
للم�س��تثمرين  والتحفي��زات  والت�س��هيالت 
الكب��ار يف املجال الفالحي لتحقيق ال�س��يادة 
الغذائية،  ومن جانب اآخ��ر نوهت   باإجراءات 
تخفي���س ال�رشيبة على الدخ��ل االإجمايل و 
رفع النقطة اال�ستداللية يف الوظيف العمومي 
لتعزيز القدرة ال�رشائية للمواطنني .   واأو�سح 
رئي�س الفدرالية اجلزائرية للم�ستهلكني زكي 
حري��ز يف ت�رشي��ح للن�رش ، اأم���س، اأن اإعداد 
م���رشوع قانون خا���س مبكافحة امل�س��اربة، 
خطوة اإيجابية لو�س��ع حد لهوؤالء امل�ساربني، 

م�سريا من جهة اأخرى، اإىل اأهمية قيام االإدارة 
بالتنظيم  واأن تكون مرافقة لل�س��وق  ولي�س 
متدخلة فيه ، واأن تقوم باإعطاء االإح�س��ائيات 
الدقيقة واأن تكون هناك قاعدة بيانات، �سف 
اإىل ذلك �رشورة اأن تكون املناف�سة نزيهة واأن 
تقف االإدارة على م�سافة واحدة من املتعاملني  
االقت�س��اديني م��ع اإعطائهم احلري��ة ومنحهم 
الفر�س وت�س��هيل الن�س��اط و حت�س��ني مناخ 
اال�ستثمار ، واأن تكون القوانني �سارمة ملكافحة 
امل�ساربة. واأو�سح نف�س املتحدث،  اأن امل�ساربة 
طارئة ولي�س��ت دائمة ولها اأ�سبابها واملتمثلة 
يف ا�س��طراب ال�س��وق، موؤك��دا اأن م�رشوع 
القانون اجلديد املتعلق مبكافحة امل�س��اربة اأمر 
اإيجاب��ي،  مثمنا ه��ذا امل�رشوع و ق��ال اإننا يف 
كل م��رة نقع يف فخ امل�س��اربة  والتالعبات، 
م�س��يفا اأن امل�رشوع اجلديد من �س��اأنه و�سع 
ا�س��تقرار  يف  وامل�س��اهمة  للم�س��اربة  ح��د 

ال�سوق باالإ�س��افة اإىل اإجراءات اأخرى،  على 
غرار حرية املبادرة وفتح  جمال اال�ستثمار على 
م�رشاعيه وحترير املناف�سة وتنظيمها لتفادي 
اأي احتكار، م�س��يفا اأن حترير ال�سوق يرتتب 
عنه نتائج اإيجابية وخا�س��ة يف ق�سية اجلودة 

و االأ�سعار والوفرة .
اجلزائري��ة  الفدرالي��ة  رئي���س  اأ�س��ار  كم��ا 
للم�ستهلكني، اإىل اأهمية حتقيق ال�سيادة الغذائية 
و تقدمي االإمكانيات والت�سهيالت والتحفيزات 
امل�س��تثمرين  ودعم  وم�س��اعدة  واالمتيازات 
الكب��ار ومرافقتهم  يف املجال الفالحي، الفتا 
اإىل وجود ا�ستثمارات كربى  يف هذا القطاع .
وم��ن جان��ب اآخ��ر ، اعت��رب زكي حري��ز،  اأن 
امل��واد  وبع���س  الغذائي��ة  امل��واد  اأ�س��عار 
والتجهيزات  االأخرى،  تبقى مرتفعة، يف ظل 
الرتاجع الكبري يف القدرة ال�رشائية للم�ستهلكني  
مثمنا الق��رارات االأخ��رية املتعلقة بتخفي�س 

ال�رشيبة على الدخل االإجمايل و رفع النقطة 
اال�س��تداللية يف الوظي��ف العموم��ي والتي 
�س��تعزز القدرة ال�رشائي��ة للمواطنني،  داعيا 
يف ال�س��ياق ذاته، اإىل تخفي�س قيمة  الر�س��م 
على القيمة امل�س��افة م��ن 19  باملئة اإىل 10 
باملئة لتقلي�س العبء على امل�ستهلك اجلزائري.
كما اأكد على اأهمية حتريك االقت�ساد الوطني 
وتعايف االقت�س��اد ب�رشعة،  من خالل تطبيق 
برنامج االإنعا�س االقت�سادي الذي مت اإعداده و 
رفع التجميد عن امل�ساريع يف خمتلف الواليات 

عرب الوطن.
 لالإ�س��ارة ، من املنتظر اأن يدر�س و ي�س��ادق 
جمل�س الوزراء اليوم على م�رشوع قانون يتعّلق 

مبكافحة امل�ساربة.
للتذك��ري، كان رئي�س اجلمهورية،  عبد املجيد 
تبون، قد كلف وزير العدل حافظ االأختام، خالل 
اجتماع جمل�س الوزراء االأخري،  باإعداد م�رشوع 

قانون خا�س مبكافحة امل�س��اربة ، ت�س��ل فيه 
العقوبات، ملن يتالعب بقوت اجلزائريني، اإىل 

30 �سنة، كونها جرمية كاملة.
كما اأمر رئي�س اجلمهوري��ة، وزارتي التجارة 
والفالحة بالتن�س��يق املحكم، به��دف الرقابة 
الق�س��وى على املواد الفالحي��ة والبقوليات 
والعجائن. باالإ�س��افة اإىل ذلك، اأمر بت�س��ديد 
الرقابة امليداني��ة على املحالت التجارية، ملنع 
الزيادة، غري املربرة، يف اأ�سعار املواد الغذائية، 
م��ع ال�س��حب النهائي لل�س��جالت التجارية، 

للمتورطني.
واعت��رب رئي�س اجلمهوري��ة يف لقاء مع ممثلي 
ال�س��حافة الوطنية اأن امل�س��اربة متثل العدو 
اللدود لالقت�س��اد الوطن��ي واملواطن، موؤكدا 
اأن ارتفاع االأ�س��عار الذي عرفته بع�س املواد 

وال�سلع الغذائية غري مربر.
مراد - ح 

عليوي يربز �أهمية �إن�ساء �لتعاونيات �لفالحية ل�سبط �ل�سوق

اأ�سعار البطاطـا �ستنخف�ض يف نوفمبـــر
lاأح�سن قدماين:  توقع اإنتاج اأكرث من 20 مليون قنطار من البطاطا ما بعد املو�سمية

 طماأن �الأمين �لعام لالتحاد �لوطني للفالحين �لجز�ئريين محمد عليوي، �أم�س، �أن �أ�سعار �لبطاطا �ستعرف �نخفا�سا  
في نوفمبر �لمقبل، مع دخول كميات جديدة من �لبطاطا ما بعد �لمو�سمية �إلى �ل�سوق،  ومن جانب �آخر �عتبر �أن �إن�ساء 

�لتعاونيات �لفالحية �لمختلفة لت�سويق �لمنتوجات �لفالحية مبا�سرة للم�ستهلكين، يق�سي على �لم�ساربة وي�سمح 
 با�ستقر�ر و�سبط �ل�سوق ، فيما توقع  رئي�س �لفدر�لية �لوطنية لمنتجي �لبطاطا �أح�سن قدماني، �إنتاج �أكثر 

من 20 مليون قنطار من �لبطاطا ما بعد �لمو�سمية .

يف  علي��وي  حمم��د  واأو�س��ح 
ت�رشيح للن�رش ، اأم�س، اأن اأ�سعار 
انخفا�سا  �ست�سهد  البطاطا،  مادة 
بحي��ث   الوطني��ة،  ال�س��وق  يف 
تكون االأ�سعار تتالءم مع القدرة 
ال�رشائي��ة للمواطن��ني، وهذا مع 
دخ��ول كميات  من البطاطا التي 
تنت��ج يف  بع�س املناط��ق ومنها 
تيب��ازة ، م�س��تغامن ، �س��كيكدة ، 
تلم�س��ان  وغريه��ا اإىل ال�س��وق 
خالل  �س��هر نوفمرب اأو دي�سمرب،  
اأن  ذات��ه  ال�س��ياق  يف  م�س��يفا 
البطاطا  م��ن  اجلديدة  الكمي��ات 
اإدخالها لل�س��وق  والت��ي �س��يتم 

�ستدفع االأ�سعار اإىل الرتاجع.
وبخ�س��و�س  االأ�س��عار احلالي��ة 
اأ�س��ار   ، الفالحي��ة  للمنتوج��ات 
الع��ام لالحت��اد الوطني  االأم��ني 
حمم��د  اجلزائري��ني،  للفالح��ني 
علي��وي، اإىل عمليات امل�س��اربة 
، م�س��يفا اأن الدولة تق��وم حاليا 

برقابة ومتابعة كبرية .
واأو�س��ح بخ�سو�س بيع خمتلف 
املنتج  الفالحية م��ن  املنتوج��ات 
مبا���رشة للم�س��تهلك، اأن هن��اك 
بع���س ال�س��عوبات بالنظر اإىل 

الذهني��ات املوج��ودة ، موؤكدا يف 
هذا االإطار، على  �رشورة و�سع 

حد للم�ساربني .
و اعت��رب  يف ال�س��ياق ذات��ه، اأن 
الفالحني لي�س له��م القدرة على  
ت�س��ويق منتوجاته��م بالنظر اإىل 
التكالي��ف الكب��رية  الت��ي يت��م 
تخ�سي�س��ها لالإنت��اج م��ن قبل 
اإن�س��اء  يجب  لذل��ك  الفالح��ني، 
�س��واء  الفالحي��ة،  التعاوني��ات 
والفواك��ه،  اخل���رش  تعاوني��ات 
املوا�س��ي   مرب��ي  تعاوني��ات 
املنتوج مبا�رشة  لت�سويق  وغريها 
للم�س��تهلكني وهو ما ي�سع حدا 
للم�س��اربة ، الفتا اإىل اأن الفالح 
يبي��ع البطاطا مثال ب���20 دينارا، 
لك��ن يجدها يف ال�س��وق ب�100 
معق��ول،  غ��ري  وه��ذا    ، دين��ار 
م�سيفا اأن اإن�ساء هذه التعاونيات 
خ��الل فرتة 4 اأو 5 اأ�س��هر والتي 
تتوىل عملية ت�س��ويق املنتوجات 
الفالحية واأي�س��ا تقوم بعمليات 
توف��ر  م��ع  وال��زرع  احل��رث 
االإمكاني��ات ، م��ن �س��اأنه اإعادة 
ال�س��وق،  و�س��بط  اال�س��تقرار 

والتخفيف على الفالح.

رئي���س  اأرج��ع  جانب��ه،  وم��ن 
ملنتج��ي  الوطني��ة  الفدرالي��ة 
يف  قدم��اين  اأح�س��ن  البطاط��ا 
ت�رشي��ح للن�رش، اأم���س، ارتفاع 
االآون��ة  يف  البطاط��ا   اأ�س��عار 
االأخ��رية ، للعديد من االأ�س��باب 
والعوام��ل والظروف، على غرار 
الظرف ال�س��حي و زيادة الطلب 
ب�س��كل كبري على هذه املادة من 
قبل املحالت واملطاعم مع حت�سن 
الو�سع ال�س��حي، باالإ�سافة اإىل 
امل�س��اربة و  اأي�سا �سح االأمطار، 
خالل االأ�س��هر املا�س��ية وهو ما 

ت�سبب يف نق�س املردود.
واأ�ساف اأن دخول البطاطا ما بعد 
املو�س��مية اإىل ال�سوق ،  �سيوؤدي 
الفت��ا  االأ�س��عار،  ا�س��تقرار  اإىل 
اإىل ���رشورة اأن تكون االأ�س��عار 

معقولة.
واعترب رئي�س الفدرالية الوطنية 
اإن�س��اء  اأن  البطاط��ا،  ملنتج��ي 
تعاونيات فالحية للبيع واالإنتاج 
وغريه��ا ، حي��ث تك��ون متابعة 
للمنتوج  وفوترة ، �سي�س��ع حدا 

للم�ساربة .
وتوق��ع اإنتاج اأكرث من 20 مليون 

قنط��ار م��ن البطاط��ا م��ا بع��د 
املو�س��مية يف الف��رتة املمتدة من 
بداية االأ�سبوع االأول من نوفمرب 
حتى اأواخر جانفي املقبل، خا�سة 
يف مناطق اجلنوب بوادي �س��وف 
والتي متثل ح�س��ة االأ�س��د، حيث 
تتوف��ر عل��ى 30 األ��ف هكتار و 
اأي�سا املنيعة وغرداية و بو�سعادة 
باالإ�س��افة اإىل املناطق ال�سمالية 
، حيث �س��يكون العر�س مقبوال 
وتوق��ع   ، معقول��ة  واالأ�س��عار 
ت��رتاوح  اأن  ال�س��ياق،   ه��ذا  يف 
االأ�س��عار بني 35دين��ارا اإىل 50 
دينارا للكيلوغرام،  وهذا ح�س��ب 
النوعية وهذا  بداية من االأ�سبوع 

الثاين من �سهر نوفمرب املقبل.
وي��رى نف���س املتح��دث، اأنه من 
ال�رشوري، اأن يتم توجيه خمتلف 
املواد ذات اال�س��تهالك الوا�س��ع 
اإىل التعاوني��ات الفالحي��ة، م��ن 
اأجل �س��بط ال�سوق، حيث تكون 
هن��اك عالقة مبا���رشة  بني املنتج 

وامل�ستهلك.    
وزارة  كان��ت  ولالإ�س��ارة، 
الريفي��ة،  والتنمي��ة  الفالح��ة 
الوطن��ي  الدي��وان  خ��الل  م��ن 
املهن��ي للخ���رشوات واللح��وم 
خم��زون  اإخ��راج  يف  �رشع��ت   ،
البطاط��ا املخزنة يف اإط��ار نظام 
�س��بط املنتج��ات الفالحية ذات 
اال�س��تهالك الوا�س��ع، وذلك من 
اأجل �س��بط ال�س��وق خالل فرتة 

الفراغ.
ويتم  اإخراج املخزون  من البطاطا  
م��ن غرف التربي��د،  خالل الفرتة 
املمتدة من منت�سف �سهر اأكتوبر 
)ف��رتة  نوفم��رب  منت�س��ف  اإىل 
الف��راغ(، حيث تب��داأ عملية جني 
التقل�س  الطازج��ة يف  البطاط��ا 
امل�س��تثمرات،  م�س��توى  عل��ى 

ح�سب الوزارة.
م��ا  البطاط��ا  دخ��ول  ويت��م 
يف  لل�س��وق  املو�س��مية  بع��د 
اأواخ��ر نوفم��رب وي�س��تمر حت��ى 
وزارة ح�س��ب  اأفري��ل،   �س��هر 

الفالحة.                         مراد - ح

 �خلبري �القت�سادي عبد �لرحمان مبتول للن�سر

بنـــاء اقت�ســــاد منتـــــج 
وال�سفافية �سرطان  للق�ساء 

على ال�ســــوق املوازيــــة
عب��د  االقت�س��ادي  اخلب��ري  يوؤك��د 
الرحم��ان مبت��ول، يف ه��ذا احل��وار 
اأن  الن���رش"   " م��ع  املقت�س��ب 
امت�س��ا�س ال�س��وق املوازية واحلد 
م��ن تو�س��عها وطغيانه��ا مرتب��ط 
ارتباط��ا وثيق��ا بتحقي��ق اقت�س��اد 
�س��وق حقيقي مبني عل��ى االإنتاج 
�س��فافية  واأي�س��ا على  واالإنتاجية، 
واالجتماعية  االقت�سادية  ال�سيا�سة 

للدولة وو�سوحها.
رئي�ــس  �أكــد  n�لن�ســر: 
�جلمهوريــة عبــد �ملجيد تبون، 
قبــل �أيام �أن ما يــدور يف �ل�سوق 
�ملو�زيــة من �أمــو�ل يرت�وح بني 
90 مليــار دوالر ووجــه  80 �إىل 
�حلكومــة �إىل �لعمــل مــن �أجــل 
معــني  جــزء  ولــو  �مت�سا�ــس 
مــن هــذه �لكتلــة و�إدخالهــا يف 
�القت�ساد �حلقيقــي، بر�أيكم ما 
هي �مل�سببــات �حلقيقية لتو�سع 

�ل�سوق �ملو�زية بهذ� �ل�سكل؟
 �خلبري عبد �لرحمان مبتول: 

يف الواقع اإن اأ�سا�س ال�سوق املوازية 
هو �سعف ونق�س تنظيم االقت�ساد 
يف اأي بل��د كان، وال�س��وق املوازية 
تكمل ال�س��وق احلقيقي��ة يف جمال  
خل��ق منا�س��ب ال�س��غل، عندما ال 
تك��ون الدولة ق��ادرة عل��ى توفري 
منا�سب ال�س��غل لكل طالبيه حيث 

يزداد العر�س والطلب.
ويف احلقيقة فاإن ال�س��وق ب�س��ورة 
عامة هي م��ن يتحكم يف ال�س��وق 
االأ�س��باب  ب��ني  وم��ن  املوازي��ة، 
االأخ��رى الت��ي ت��وؤدي اإىل تو�س��ع 
ال�س��وق املوازية اأي�س��ا ه��و عندما 
ت�س��ع الدولة قوانني ال تتما�سى و 
املجتمع وقدراته فيهرب  م�س��توى 
النا�س نح��و ال�س��وق املوازية، كما 
ت�س��اهم االإ�س��اعة كذلك و�س��عف 
االت�س��ال من قب��ل احلكومات يف 

ظاهرة ال�سوق املوازية.
�لعموميــة  �ل�سلطــات  nتعمــل   
منذ �سنو�ت من �أجــل �مت�سا�س 
�لنقديــة  �لكتلــة  مــن  جــزء 
�ملو�زيــة  �ل�ســوق  يف  �ملتد�ولــة 
و�إدخالها �إىل �ل�سوق �حلقيقية، 
ما هــي �أح�سن �لطــرق لتحقيق 
هذ� �لهدف و �لتقلي�س تدريجيا 

من حجم �ل�سوق �ملو�زية؟
 اأوال ال ب��د م��ن التنبي��ه اإىل اأنه ال 
ميك��ن حماربة ال�س��وق املوازية مع 

خف���س قيمة العمل��ة الوطنية على 
م��دى �س��نوات معينة- �س��نتني اأو 
ثالث��ة مثال- الأن ذل��ك يدفع النا�س 
اإىل �رشاء العملة ال�س��عبة وانتظار 
ما �س��يوؤول اإليه الو�س��ع بعد ذلك 

ويخلق لديهم خماوف عديدة.
و اإذا عدنا مثال اإىل اعتماد ال�سريفة 
االإ�س��المية فق��د يك��ون ذلك حال 
جزئيا لكنه ل��ن يعطي نتائج كبرية 
يف اعتقادي، وعلي��ه ميكنني القول 
اإن احل��ل له��ذه املع�س��لة الب��د اأن 
يكون �سيا�س��يا، مبعنى توف��ر اإرادة 
العمل من اأجل بناء اقت�س��اد وطني 
قوي و�س��وق حقيقي��ة ترتكز على 
االإنتاج واالإنتاجية وقد تكلم رئي�س 
اجلمهورية عن هذا منذ انتخابه ويف 
عدة منا�س��بات.   احلالة االقت�سادية 
للجزائر ت�س��به احلالة االيطالية، هذا 
البلد عان��ى ملدة ع�رشين �س��نة من 
ال�س��وق املوازي��ة لكن��ه متك��ن من 
التقلي��ل منه��ا اإىل حد  كب��ري ببناء 
اقت�س��اد �س��وق حقيق��ي، فب��دون 
اقت�س��اد �س��وق حقيقي مبني على 
االإنت��اج كما قل��ت ال ميكننا حماربة 

ال�سوق املوازية.
 فاملعادلة هنا اقت�س��ادية ب�س��يطة، 
ملا يكون العر�س �س��عيف والطلب 
قوي ت��زداد ال�س��وق املوازي��ة الأن 
املواط��ن يلجاأ اإليها ل�س��د احتياجاته 
التي ال ميكن اأن يجدها يف ال�س��وق 
عن���رش  اأي�س��ا  وهن��اك  العادي��ة.  
مه��م ج��دا يف ه��ذا املو�س��وع هو 
االقت�س��ادية  ال�سيا�س��ة  �س��فافية 
و االجتماعي��ة، الأن��ه عندم��ا يل��ف 
الغمو���س التوجهات االقت�س��ادية 
واالجتماعية لدولة ما فاإن ذلك يثري 
اأي�سا  املواطنني واملتعاملني  خماوف 
ويدفعهم نحو الرتيث اأو اللجوء اإىل 
ال�سوق املوازية، مبعنى اآخر ملا يغيب 

ال�سوء تزداد ال�سوق املوازية.
حاوره: اإليا�ض -ب
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 عاقلي يوؤكد �أن ت�ضنيع �ل�ضيار�ت لي�س �ضمن �لأولويات

  منظمـات اأربـاب العمـل تدعـم مواقـف 
اجلـزائر اإزاء فرن�سـا

 دعا رئي�س �لكنفدر�لية �لجز�ئرية لأرباب �لعمل �لمو�طنين، �ضامي عاقلي، �ل�ضلطات �لعمومية �إلى �تخاذ �إجر�ء�ت 
»جريئة وم�ضتعجلة« لإنقاذ �ل�ضركات �لتي تو�جه متاعب مالية، و�لتي لم تعد قادرة على مو��ضلة ن�ضاطها و�لحفاظ على 

منا�ضب �ل�ضغل، م�ضدد� على �ضرورة �لتجند لتج�ضيد مخطط عمل �لحكومة في �ضقه �لقت�ضادي، وجعل �ل�ضركات في قلب 
�لمعادلة �لقت�ضادية، د�عيا �إلى رفع �لقيود عن �ل�ضتثمار�ت وتنفيذ �إ�ضالحات مالية و�ضريبية.

اجلزائرية  الكنفدرالية  رئي�س  اأكد 
لأرب��اب العم��ل املواطنني حممد 
�س��امي عاقل��ي، دع��م منظمت��ه 
للق��رارات التي اتخذته��ا الدولة 
اجلزائري��ة يف اخلالف مع فرن�س��ا، 
وقال عاقلي خالل ندوة �س��حفية 
ن�س��طها اأم���س مبقر املنظم��ة، اأن 
امللفات القت�س��ادية مهمة لكنها 
»تاأتي بعد املواقف ال�سيا�سية التي 
ل جمال للتفريط فيها«، م�س��يفا 
اأن منظمته لها كل الثقة يف حنكة 
وقدرة ال�س��لطات العمومية على 

اإدارة الأزمة مع فرن�سا.
الكنفدرالي��ة  و�س��دد رئي�س 
اجلزائرية لأرباب العمل املواطنني، 
�س��امي عاقل��ي، عل��ى ���رورة 
القت�س��اديني  الفاعل��ني  اإ���راك 
يف م�سار الإ�س��الح القت�سادي 
ال��ذي و�س��عته احلكومة �س��من 
خمطط عملها، وق��ال عاقلي، اأن 
القرتاحات التي يقدمها الفاعلون 
يف امليدان ميكن اأن ت�سكل خمرجا 
للم�س��اكل الإداري��ة والعراقي��ل 
تواجهه��ا  الت��ي  البريوقراطي��ة 

ال�ركات.
ال�س��لطات  املتح��دث،  ودع��ا 
العمومية اإىل اتخاذ تدابري و�سفها 
لإنقاذ  وامل�س��تعجلة«  ب�«اجلريئ��ة 
ال�ركات املت�ررة من الأو�ساع 
ال�سعبة التي تعي�سها اجلزائر منذ 

2019 والت��ي تفاقمت مع جائحة 
كورون��ا وتداب��ري الإغ��الق التي 
ا�ستمرت عدة اأ�سهر واأثرت على 
عديد ال���ركات التي اأ�س��بحت 
فري ق��ادرة عل��ى ال�س��تمرار يف 
منا�سب  على  واحلفاظ  ن�س��اطها 

ال�سغل.
وحت��دث عاقل��ي، ع��ن ���رورة 
اإح��داث اإ�س��الحات جذري��ة يف 
غرار  عل��ى  القانونية،  املنظوم��ة 
القوانني البنكية، التي و�سفها باأم 
التغيريات، ملا له��ا من اأثر ايجابي 
اقت�س��ادي  نهو���س  حتقي��ق  يف 
بالن�س��اطات  والدف��ع  حقيق��ي، 
الإقت�سادية اإىل �سكة الأمان، عن 
طريق الق�ساء على كل العقبات. 
اإ�س��افة اإىل التداب��ري ال�ريبي��ة 
بغي��ة تخفي��ف ال�س��غط اجلبائي 
ال���ركات  ال��ذي يثق��ل كام��ل 
الوطنية ل �س��يما اخلا�س��ة، داعيا 
اإىل حترير املبادرات ورفع التجرمي 
عن الفعل القت�سادي، وقال بهذا 
اخل�س��و�س ب��ان الكنفدرالي��ة ل 
تدع��وا اإىل افالت امل�س��ريين من 
العق��اب بل حتري��ر املب��ادرات و 
و�سع حد حلاجز اخلوف الذي يحد 

من اداء عملهم.
ول��دى تطرق��ه ملو�س��وع قانون 
رئي���س  ثم��ن   ،2022 املالي��ة 
الكنفدرالي��ة اجلزائري��ة لأرب��اب 

التي  النق��اط  املواطن��ني  العم��ل 
الت��ي  القان��ون،  ه��ذا  ت�س��منها 
و�س��فها بالق��رارات ال�س��جاعة، 
التي ا�ستجابت للعديد من النقاط 
املقرتحة من قبل املنظمة، ل�سيما 
ما تعل��ق مبي��دان الفالح��ة، الذي 
يعد جمال واعدا، واأولية ق�سوى 
اقت�س��ادي جديد،  من��وذج  لإجناح 
بالإ�س��افة اإىل قط��اع اخلدم��ات، 

ال�سناعة، الت�سدير.
�س��ناعة  جم��ال  وبخ�س��و�س 
باأن  اأو�س��ح عاقلي،  ال�س��يارات، 
اجلزائ��ر غري جم��رة بالذهاب اإىل 
هذا املجال، وقال بهذا اخل�س��و�س 
اأن »�س��ناعة ال�س��يارات مل تع��د 
اأولوي��ة الآن«، م�س��يفا انه يجب 
ال�س��ناعات  بع��ث  يف  التفك��ري 
امل�س��تقبلية، على غ��رار الطاقات 
وغريه��ا.و  ال�س��ياحة  املتج��ددة، 
مرافقة الآلف من ال�ركات التي 
تعاين م��ن اأزمة مالية، فم�س��األة 
ال�س��يارات ه��ي م�س��األة ثانوي��ة 
الوطن��ي، مثلها مثل  لالإقت�س��اد 

العديد من القطاعات الأخرى.
وانتقد عاقلي طريق��ة اإدارة ملف 
ال�س��يارات، وقال : »عندما ندقق 
فيم��ا حققنا يف هذا املج��ال طيلة 
ع�رين �س��نة خلت، �س��نجد اأننا 
عدنا اإىل نقطة ال�س��فر، ول زلنا 
الي��وم نبحث عن دف��رت ال�روط، 

ال�س��ترياد، اجلمرك��ة وغريه��ا«، 
داعيا اإىل تاأطري القطاع، وال�سماح 
باإ�س��ترياد ال�س��يارات اأق��ل م��ن 
3 �س��نوات، وع��دم ربط �س��وق 

ال�سيارات مبجال ال�سناعة.
الكفيل��ة  التداب��ري  وبخ�س��و�س 
بدعم القدرة ال�رائية للمواطنني، 
ق��ال عاقلي اأن حت�س��ني الو�س��ع 
مرتب��ط  للمواطن��ني  املعي�س��ي 
العدال��ة  بتكري���س  اأ�سا�س��ا 
الجتماعي��ة، التي مل تع��د اليوم 
»خي��ارا ب��ل حتمي��ة م��ن خ��الل 
مراجعة �سيا�سة الدعم الجتماعي 
للفئ��ات  الإعان��ات  وتوجي��ه 
اإيج��اد  اله�س��ة«، وامل�س��اهمة يف 
ال�سبل التي ت�س��مح برفع القدرة 
وكيفي��ة  للمواط��ن،  ال�رائي��ة 

الو�سول اإىل هذا الهدف.
وج��دد عاقل��ي مطال��ب املنظمة، 
ال�س��وق  حمارب��ة  اإىل  الداعي��ة 
امل��وازي، ال��ذي ت�س��بب يف خلق 
ع��دم ت��وازن بني رج��ال الأعمال 
اجلزائ��ر، وبني  بقوانني  امللتزم��ني 
القت�س��اديني الالقانونيني، الذين 
خلق��وا ث��روة م��ن وراء ال�س��وق 
امل��وازي، والذي ق��درت الأموال 
املتداول��ة خارج الدائرة الر�س��مية 
بحوايل 90 مليار دولر ا�س��تنادا 
اإىل الأرقام التي اأعلن عنها رئي�س 

اجلمهورية،                         ع �سمير

دعت �إىل ��ضتئناف م�ضروع جترمي �لحتالل

حركة االإ�سالح الوطني تدعو فرن�سا اإىل االعتذار 
دع��ت حركة الإ�س��الح الوطني، 
اأم�س الأحد، فرن�س��ا اإىل "الإقرار 
والعرتاف والعتذار" عن اجلرائم 
التي ارتكبها اإب��ان فرتة احتاللها 
القت��ل  "جرائ��م  منه��ا  للجزائ��ر 
والت�س��فية" التي راح �س��حيتها 
 17 املتظاه��رون يف  اجلزائري��ون 

اأكتوبر 1961 بباري�س.
وجاء يف بي��ان للحركة مبنا�س��بة 
الذك��رى ال��� 60 لي��وم الهج��رة 
ط��ور  يف  الي��وم  "اجلزائ��ر  اأن 
جدي��د، �س��جلت خالله ا�س��تعادة 
�س��البتها  الدول��ة  موؤ�س�س��ات 
وهيبته��ا، واأكدت حر�س��ها على 
التعام��ل بندية م��ع جميع الدول 
وخا�س��ة م��ع الإدارة الفرن�س��ية 

و�سيا�س��يا  قانوني��ا  امل�س��وؤولة 
وتاريخي��ا ع��ن جرائ��م الحتالل 
وه��ي   ،1962 اإىل   1830 م��ن 
مطالبة اليوم بالإقرار والعرتاف 
والعت��ذار عن جرائ��م الحتالل 
ومنه��ا جرائ��م القتل والت�س��فية 
على الهوية التي راح �س��حيتها 
 17 املتظاه��رون يف  اجلزائري��ون 
جمي��ع  تعوي���س  م��ع  اأكتوب��ر، 

ال�سحايا".
وبهذه املنا�س��بة، ج��ددت احلركة 
"الدع��وة اإىل ا�س��تئناف م�روع 
بامل�س��ي  الحت��الل،  جت��رمي 
و�س��جاعة  جريئ��ة  بخط��وات 
لتعزي��ز الدولة الوطني��ة اجلديدة 
يف ظل توافر الإرادة ال�سيا�س��ية 

الدولة  القوية وتناغم موؤ�س�سات 
جي�س��ه  م��ع  ال�س��عب  وتالح��م 
وتعاظم الغ�س��ب ال�سعبي بفعل 
ال�س��تفزازية  الت�ريح��ات 
واإ�س��اءات  الفرن�س��ي  للرئي���س 
ذل��ك  الفرن�س��ي". كل  الإع��الم 
-كما اأ�س��اف البيان- "يدفع اأكرث 
من اأي وقت م�س��ى لتحقيق هذا 
امل���روع حتى يكون اأف�س��ل رد 
�س��عبي وجمتمعي على التحامل 
الفرن�س��ية  ل��الإدارة  املتوا�س��ل 
للجزائ��ر  املعادي��ة  واللوبي��ات 
وم�روعها الوطني النوفمري".

ويف نف�س الإط��ار، ثمنت احلركة 
"تق��دم م�س��ار اجلزائ��ر اجلدي��دة 
بنج��اح"، حيث تتوا�س��ل "بثبات 

الث��ورة  قي��م  تكري���س  خط��ى 
التحريري��ة املبارك��ة والتمك��ني 
للم���روع الوطن��ي النزيه الذي 
اأ�سا�س��ه م�س��مون بي��ان الف��احت 
نوفم��ر 1954 يف ظل دولة احلق 
والقانون واحلريات واملوؤ�س�سات".

و�سجلت هذه الت�سكيلة ال�سيا�سية 
"دعمها الكامل لقيادة البالد ممثلة 
يف ال�سيد عبد املجيد تبون رئي�س 
اجلمهوري��ة يف تعامله ال�س��ارم 
الفرن�س��ية  الت�ريح��ات  م��ع 
لالأم��ة  املعادي��ة  ال�س��تفزازية 
ومل�روعها الوطني النوفمري". 
كم��ا اأك��دت "دعمه��ا لت�س��ديه 
املعادية  املواق��ف  ل��كل  البا�س��ل 
للجزائر، من طرف املخزن املغربي 

ال�س��هيوين  الكيان  وحلفائه من 
اأع��داء الأمة، وم��ن والهم". كما 
عرت عن "رف�سها القاطع لكل 
حم��اولت التدخ��ل الأجنبي يف 
ال�س��وؤون الداخلي��ة للجزائ��ر من 
اأي ط��رف كان وحتت اأي عنوان " 
و" ا�س��تهجنت مراوغات الرئي�س 
الفرن�سي املنقلب على ت�ريحاته 

ومواقفه ال�سابقة".
كما "�سجبت تكالب وكالة الأنباء 
مغر�س��ة  مب�س��امني  الفرن�س��ية، 
ومعادي��ة للجزائ��ر اأم��ة ودولة و 
التي حتولت اإىل منر للدفاع عن 
حرك��ة )املاك( الإرهابية ومن�س��ة 

مك�سوفة ل�ستعداء اجلزائر". 
واأج

�ملجل�س �لوطني حلقوق �لإن�ضان 

جمـازر17 اأكتـوبر 1961 
 جنحـت يف نقـل الثـورة
 اإىل عقر اأر�ض العدو 

اأك��د املجل���س الوطن��ي حلقوق 
الإن�سان، اأم�س الأحد، اأن جمازر 
17 اأكتوبر1961 جنحت يف نقل 
الث��ورة اإىل عق��ر اأر���س العدو 
وك�س��فت لل�س��حافة الأجنبي��ة 
ال�س��تعمار  فظاع��ة  م��دى 
الفرن�سي يف التفنن يف عمليات 
التعذي��ب والتنكيل باجلزائريني، 
املبادئ  احلائ��ط  �س��اربا عر�س 
الإن�س��ان  حلق��وق  ال�س��امية 
والدميقراطية التي طاملا تغنى بها 

ال�سا�سة الفرن�سيون.
واأو�سح املجل�س يف بيان اأ�سدره 
مبنا�س��بة اإحي��اء الذك��رى ال� 60 
ملجازر17 اأكتوبر 1961، اأن هذه 
الأحداث "كان لها دور كبري يف 
جعل الرئي�س الفرن�س��ي �س��ارل 
قي��ادة  لإرادة  ير�س��خ  ديغ��ول 
الث��ورة يف اجللو���س اإىل طاولة 
اأكتوب��ر   28 يف  املفاو�س��ات 

."1961
وذك��ر اأن هذه الأح��داث جاءت 
بع��د خروج اجلزائري��ني للتظاهر 
الفرن�س��ية  بالعا�س��مة  �س��لميا 
"تنديدا بحظر التجول التمييزي 
ال��ذي فر�س��ه عليه��م رئي���س 
�رط��ة باري�س اآن��ذاك، موري�س 
باب��ون، باأوامر عليا، حيث قوبلوا 
للق��وة  املف��رط  بال�س��تعمال 
بالر�س��ا�س  رمي��ا  وبالتقتي��ل 
ورم��ي البع�س منه��م اأحياء يف 
نهر ال�س��ني بعد تكبيلهم ومنهم 
من تعر�س لل�رب حتى املوت 
ومنه��م م��ن مت �س��نقه يف غابة 
فان�سان، ح�سب �سهادات عنا�ر 
�س��ابقني يف ال�رطة الفرن�سية، 
ومنهم مفقودون اإىل يومنا هذا".

ويف هذا ال�س��ياق، اأ�سار املجل�س 
الوطن��ي حلق��وق الإن�س��ان اإىل 
املتظاهرين  اجلزائري��ني  "عدد  اأن 
و�س��ل، ح�س��ب فدرالي��ة جبهة 
 8000 اإىل  بفرن�س��ا،  التحري��ر 
باري���س  ب�س��وارع  متظاه��ر 
و�س��واحيها"، م�س��يفا اأن��ه "مت 
اعتقال اأزيد من 15 األف جزائري 
خالل اأي��ام املظاهرات وحتويلهم 
اإىل ق���ر الريا�س��ات وحديقة 
املعار���س وملع��ب كوبريت��ني، 
حيث تعر�س��وا لل���رب املرح 
وبق��وا مل��دة طويل��ة دون عالج 

وبدون اأكل و�رب".  
وعن عدد ال�سحايا، فاإن فدرالية 
الوطني بفرن�س��ا  التحرير  جبهة 
ترجح اأن عددهم ي�سل اإىل "اأزيد 
من 400 �س��حية، يف حني بلغت 
التعزي��زات الأمني��ة الفرن�س��ية 
ملواجه��ة مظاه��رات جاليتنا اإىل 
ح��وايل 8 اآلف �رطي و1500 
دركي، بالإ�سافة اإىل جلب 500 
حرك��ي م��ن اجلزائر خ�سي�س��ا 

لهذه العملية".
وبعد م�س��ي 60 �س��نة عن هذه 
املج��ازر، فاإن فرن�س��ا --ح�س��ب 
حلق��وق  الوطن��ي  املجل���س 
ترف���س  ت��زال  "ل  الإن�س��ان-- 
العتذار والعرتاف ر�سميا بهذه 
املجازر كجرمية �س��د الإن�سانية 
وبالتج��ارب النووي��ة التي راح 
�س��حيتها املئات من اجلزائريني، 
وذل��ك رغ��م اإ�س��دار العدال��ة 
الفرن�سية يف حق موري�س بابون 
حكم��ا ب��� 10 �س��نوات حب�س��ا 
بتهمة امل�س��اركة يف جرمية �سد 

الإن�سانية".
واعت��ر املجل���س اأن م��ا قام��ت 
ب��ه ال�رط��ة الفرن�س��ية يف 17 
اأكتوب��ر 1961 والأيام التي تلته 
"جرمية �س��د الإن�سانية متكاملة 
الأركان واإب��ادة جماعية وجرمية 

دولة ممنهجة".
الأخرية  الت�ريح��ات  وب�س��اأن 
اإميانوي��ل  الفرن�س��ي  للرئي���س 
ماكرون، اأو�س��ح املجل���س اأنها 
للحقائ��ق  ومزيف��ة  "خط��رية 
وتاأت��ي يف  الثابت��ة  التاريخي��ة 
انتخابية �ر�س��ة  �س��ياق حملة 
اأ�س��وات  فرن�س��ا لجتذاب  يف 
الناخب��ني مب��ن فيه��م املهاجرين 
اجلزائري��ني مزدوج��ي اجلن�س��ية 
اأ�س��ول  م��ن  والفرن�س��يني 
باملنا�س��بة  مثمن��ا  جزائري��ة" 
"موق��ف ال�س��لطات اجلزائري��ة 
م��ن تل��ك الت�ريح��ات غ��ري 

امل�سوؤولة".
وخل���س البي��ان اإىل دعوة كافة 
ال�س��عب اجلزائ��ري اإىل "مزي��د 
التالح��م والت�س��امن لغلق  من 
اأع��داء اجلزائ��ر  الطري��ق عل��ى 
الظ��روف ه��ذه  يف   وخا�س��ة 

 بالذات".                           واأج

وزير �ملجاهدين وذوي �حلقوق يوؤكد

كتابة التاريخ الوطني والتعريف به مهمة اجلميع 
وذوي  املجاهدي��ن  وزي��ر  اأك��د 
احلقوق، العيد ربيقة، اأم�س الأحد، 
اأن مهم��ة كتاب��ة التاريخ الوطني 
والتعري��ف ب��ه "ل تقت�ر" على 
الوزارات والهيئات الر�سمية، بل 
هي مهمة "جميع فئات املجتمع".

وق��ال ال�س��يد ربيق��ة يف كلم��ة 
قراأه��ا نيابة عنه، رئي���س الديوان 
بال��وزارة، عب��د احلفي��ظ خالف، 
خمل��دة  تاريخي��ة  ن��دوة  خ��الل 
للذك��رى ال��� 60 لي��وم الهجرة، 
باأن مهمة كتاب��ة التاريخ الوطني 
والتعري��ف ب��ه "ل تقت���ر على 
ال��وزارات والهيئ��ات الر�س��مية 
ول على املوؤرخني واجلامعيني بل 
تت�سارك فيها جميع فئات املجتمع 
وتتكفل بها كل القوى الفاعلة يف 
البالد"، مرزا "الأهمية الق�سوى 
التي توليها الدولة اجلزائرية لهذه 
املاأمورية التي من �ساأنها اأن توؤكد 
عل��ى وفاء اأبن��اء اجلزائ��ر اجلديدة 
الأبط��ال  �س��هدائنا  لت�س��حيات 

وجماهدينا الأ�ساو�س".
ولدى تطرق��ه اإىل مظاهرات 17 
بباري�س  ال�س��لمية   1961 اأكتوبر 
والتي قابلتها فرن�سا ال�ستعمارية 
ذات  اأك��د  والتقتي��ل،  بالعن��ف 
امل�سوؤول اأن نتائج تلك املظاهرات 
املجزرة كانت "مبهرة وفاقت كل 
التوقعات، حي��ث يجمع الباحثون 
واملوؤرخون على اأن فدرالية جبهة 
التحري��ر الوطني بفرن�س��ا تلقت 

التهاين م��ن احلكوم��ة املوؤقتة ملا 
كان له��ذه املظاهرات من �س��دى 

على ال�سعيد العاملي".
وتاب��ع م�س��ددا يف ه��ذه الن��دوة 
املنظم��ة حت��ت �س��عار: "اأكتوب��ر 
التالح��م.. در�س يف الوفاء "، على 
اأن ه��ذا الأم��ر "مل يك��ن ليحدث 
لول روح الن�س��جام التي �سادت 
ب��ني اأع�س��اء الفدرالية وح�س��هم 
الع��ايل باأهمية امل�س��وؤولية امللقاة 
عل��ى عاتقهم والأخوة التي كانت 

بينهم".

وق��د متيزت الن��دوة التي ح�رها 
واأ�س��اتذة  املجاهدي��ن  بع���س 
جامعي��ني بتقدمي �ري��ط وثائقي 
حول احلدث و مداخلتني متحورت 
ح��ول جم��ازر 17 اأكتوبر1961: 
التاريخ��ي  ال�س��ياق  يف  ق��راءة 
اجلالي��ة  واإ�س��هامات  وامل��اآلت 
اجلزائري��ة يف اخل��ارج اإبان احلركة 
التحريري��ة،  والث��ورة  الوطني��ة 
التاريخ احلديث  اأ�س��تاذا  ن�سطهما 
واملعا���ر، حاج مو�س��ى بن عمر 

وعالل بيتور.

وجدد الأ�ستاذان باملنا�سبة التاأكيد 
عل��ى طابع جرمية الدولة للمجازر 
جزائريون  ذه��ب �س��حيتها  التي 
عزل وم�س��املون، م�سريين اإىل اأن 
مرور 60 �س��نة على هذه املجازر 
"ل��ن يثني اجلزائري��ني على تذكر 
ال�س��هداء الأبرياء واملطالبة امللحة 
باعرتاف فرن�س��ا مبا قامت به �سد 
اإبان ا�ستعمارها  ال�سعب اجلزائري 

للبالد".
واأج
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متدخلون يوؤكدون يف �لذكرى �ل�ستني ليوم �لهجرة 

اأر�شيـف ال�شرطـة الباري�شيـــة �شيتــاح للباحثيـن هذا ال�شهـــر
�أكد �أم�س �لب�حث في �لت�ريخ توفيق بن زردة، خالل فع�لي�ت �لذكرى �ل�ستين لليوم �لوطني للهجرة،  ب�أن �أر�سيف �ل�سرطة �لب�ري�سية �سيفتح �أم�م �لب�حثين في نه�ية �ل�سهر �لج�ري ك�أق�سى 
تقدير، وذلك، وفق� لم� تن�س عليه �لت�سريع�ت �لفرن�سية، حيث يرجح �أن تك�سف �لتق�رير �لكثير من �لحق�ئق �لتي ظلت خفية، طيلة عقود من �لزمن، و تقدم  تف��سيل �أدق عن مظ�هر�ت  

�لمزيد من �الأدلة الإد�نة وح�سية �لقمع. ق�ل،  كم�  �سيمنحن�،  م�  هو  و  17�أكتوبر1961، 

 ذكر الباح��ث يف التاريخ احلديث و املعا�رص، خالل 
حما�رصة قدمها باملنا�س��بة بدار الثقافة مالك حداد 
يف ق�سنطينة، باأن ال�سجال بني اجلزائر و فرن�سا، هو 
�سجال ذاكرة، بدليل اأن الفرن�سيني كثريا ما يوظفون 
الذاك��رة يف قراراتهم ال�سيا�س��ية،  و الت�رصيحات 
الأخ��رية للرئي�س ماكرون، جاءت يف �س��كل قنبلة 
ع��ادة ما تفجر،  تزامنا مع قرب  كل موعد انتخابي 
جديد يف فرن�س��ا، من اأجل متييع الق�سية اجلزائرية،  
و منحها اأبعادا غ��ري تاريخية، كالدعاء باأن اجلزائر  
لي�س��ت اأم��ة، رغم وج��ود اآلف احلج��ج التي تثبت 
العك���س، على غ��رار تواجد القن�س��ل الفرن�س��ي 

دوفال يف بالدنا، قبل ال�ستعمار.
وعلي��ه ف��اإن مغالط��ات الفرن�س��يني، ح�س��به، ل 
ت�س��توجب الرد اأ�سا�س��ا، لأنها �س��ادرة عن اإن�سان 
فق��د عقله، باملقاب��ل فاإن الرتكيز يجب اأن ين�س��ب 
يف راأيه، على عملية البحث و التاأريخ، للح�س��ول 
عل��ى اأدلة قاطع��ة و دامغ��ة، تدين ال�س��تعمار و 
تثب��ت احلقائق، بعي��دا عن التاأريخ ال�س��عبي، وهي 
مهمة  تتطلب الطالع على الأر�س��يف الفرن�س��ي 
و ال�سطالع به، خ�سو�سا ما تعلق بالتقارير التي 
كانت تدونها ال�رصطة الفرن�س��ية، ملا تت�س��منه من 
حيثيات وتفا�س��يل �س��ترثي ب�س��كل كبري عملية 
البح��ث، و ت�س��اعد عل��ى تفكيك بع���س اجلوانب 
الغام�س��ة و متنح للدرا�سات بعدا اأعمق واأدق، كما 
ميك��ن اأن تكون اأدلة دامغة، لإدانة فرن�س��ا و اإثبات 

جرائمها �سد اجلزائريني يف الداخل و يف املهجر.
 وع��ن اأحداث 17 اأكتوبر، اأ�س��ار امل��وؤرخ، اإىل اأنها 
جاءت كتح�س��يل حا�س��ل لهجم��ات اأوت 1958 
التي �سهدت 80 عملية تفجريية، ا�ستهدفت مراكز 
ال�رصطة و وحدات التخزين بفرن�سا، و خلفت مقتل 
اأزي��د م��ن  80  فرن�س��يا، وما ترتب ع��ن ذلك من 

اعتقالت و جرائ��م يف اأو�س��اط اجلزائريني، الذين 
فر�س عليهم  حظر  جت��ول، تظاهروا لأجل ك�رصه، 
فقوبلوا بوح�س��ية، و�س��فها موؤرخون بريطانيون، 
باأنه��ا اأعن��ف قم��ع ملظاه��رات �س��لمية يف اأوروبا 

الغربية، منذ احلرب العاملية الثانية.
 و ق��ال الباحث، اإن  هذا القم��ع خّلف مقتل الآلف 
م��ن اجلزائري��ني و اعتق��ال 11 األف اآخري��ن، بينهم 
500 ام��راأة اقتي��دوا جميع��ا اإىل مراك��ز ال�رصطة 
واملحت�س��دات، فيم��ا رح��ل 1500 نح��و اجلزائ��ر، 
واألق��ي بالآلف مكبلني يف نهر ال�س��ني و الوديان، 

م�س��يفا باأنه ورغم حجم املجازر، اإل اأن  ال�سلطات 
الفرن�س��ية اآنذاك، مار�س��ت التعتيم و الت�سليل من 
خالل تقاريرها التي حتدثت عن �سقوط ثالثة قتلى 
و 34 جريحا، كما عم��دت الإدارة يف هذه املرحلة، 
اإىل اإ�س��قاط ع��دد من الدع��اوى الق�س��ائية التي 
رفعها جزائريون مغرتبون، و منعت ال�س��حافة من 

زيارة مراكز احلجز.
 مداخل��ة توفيق بن زردة، ت�س��منت كذلك تاأكيدا 
عل��ى الدور ال��ذي لعبت��ه الولية ال�س��ابعة، ممثلة 
يف منا�س��لي وجماه��دي فيدرالية جبه��ة التحرير 

الوطني يف املهجر، و �س��كلت ا�س��رتاكاتهم ن�سبة 
50 باملئة من ميزانية الثورة التحريرية، موؤكدا باأن 
مواجهة فرن�سا يف عقر دارها، كان ول يزال �سابقة 
فريدة من نوعها، يف تاريخ كل احلركات التحررية 

يف العامل.
 التظاهرة �س��هدت كذلك، مداخل��ة قدمها املجاهد 
عبد الرحمان بوحجرية، وحتدث خاللها عن جتربته 
و عن تفا�سيل عا�س��ها خالل املظاهرات، باعتباره 
اأح��د امل�س��اركني فيه��ا، واأحد خمطط��ي و منفذي 

هجمات 25 اأوت 1958.
م��ن جانبه ذك��ر وايل ق�س��نطينة م�س��عود جاري، 
بن�س��الت اجلزائري��ني واأهمي��ة اإحياء املنا�س��بات 
التاريخية، لأجل احلفاظ عل��ى الذاكرة، وهو نف�س 
املوق��ف الذي �س��دد عليه ممثل��و الأ���رصة الثورية، 
عق��ب الوقوف دقيقة �س��مت، ترحم��ا على اأرواح 
من �س��قطوا يف الأحداث، الت��ي خلدتها جملة من 
الن�س��اطات الثقافي��ة والفني��ة الت��ي نظمته��ا دار 
الثقافة مالك حداد بذات املنا�سبة، من بينها معر�س 
للكتب لل�س��ور و اللوحات التعريفية باملنا�سبة و 
ب�س��هداء الوطن، حتت عنوان » �سور للذاكرة حتى 
ل نن�س��ى«، اإىل جانب  معر���س للكتاب التاريخي 
ت�س��من عر�س 58 عنوانا، مبعدل 500 ن�سخة، هي 
عبارة ع��ن هبة من دار نوميدي��ا للن�رص والتوزيع، 
كم��ا  اأكدت مدي��رة دار الثقافة مالك ح��داد اأمرية 
دليو. الفعالية تخللتها كذلك ور�سات فنية، اأجنزت 
خالله��ا جدارية حتاكي الفاجع��ة، اختري لها عنوان 
» اأكتوب��ر ال��دم و الفخر«، فيما ج�س��دت  ور�س��ة 
الديكور و ال�س��ينوغرافيا منوذج��ا ملوقع الفاجعة » 
نهر ال�س��ني«، و قدم طلبة ور�سة املو�سيقى بع�س 
الأغاين الوطنية،  اإ�س��افة اإىل عمل جديد بعنوان » 

جاليتنا يف القلب«.              هدى طابي

جم�هدون و ب�حثون يوؤكدون 

جمـــازر 17 اأكتوبــر 1961 ك�شفــت همجيـــة فرن�شـــا للعالــــم
اأك��د باحث��ون و جماه��دون يف الن��دوة 
التاريخية التي احت�س��نتها اأم�س جامعة 
الأم��ري عبد الق��ادر للعلوم الإ�س��المية 
بق�سنطينة، اأهمية مظاهرات 17 اأكتوبر 
1961 يف امل�س��ار الن�س��ايل لل�س��عب 
اجلزائري �س��د فرن�س��ا ال�س��تعمارية،  
فتلك املظاهرات و املجازر التي رافقتها، 
�رصعت من �س��ريورة املفاو�س��ات بني 
الطرف��ني اجلزائ��ري و الفرن�س��ي، لنيل 
احلرية و ا�س��رتجاع ال�س��يادة امل�س��لوبة 
لأك��رث من 130 �س��نة، و تعري��ة الوجه 

الهمجي لفرن�سا اأمام العامل .
ع��اد املجاه��د ح�س��ني طمني م��ن خالل 
�س��هادته احلية، باحل�سور اإىل وقائع 17 
اأكتوب��ر 1961 ، التي �س��هدتها باري�س 
اآن��ذاك، بعد خروج مئ��ات اجلزائريني يف 
م�سريات �س��لمية للمطالبة بال�ستقالل 
و التعب��ري ع��ن رف�س��هم لق��رار حظر 
التجول الذي اأ�سدرته فرن�سا يف حقهم، 

دون بقية مواطنيها.
تلك املظاهرات ال�سلمية قابلتها القوات 
الفرن�س��ية بقيادة موري�س بابون ب�ستى 
اأ�س��اليب القم��ع و ال���رصب و القتل و 
التنكي��ل و ال�س��جن و التهج��ري عنوة، 
و اأك��د املجاه��د، اأن املظاه��رات مل تكن 
ع�س��وائية، بل ت�سب �سمن خمططات 
جبه��ة التحري��ر الوطني، الت��ي اأعطت 
اأوامره��ا با�س��تمرار الكف��اح داخ��ل و 
خ��ارج الوطن بينما املفاو�س��ات قائمة 
ب��ني اجلانب��ني، لبلوغ الهدف امل�س��طر و 

ا�ستعادة ال�سيادة الوطنية كاملة.
ح�س��ني طمني قال اإن هذه الأحداث هي 
امتداد ملا �س��هدته فرن�س��ا م��ن اأحداث 
و  بت�س��يري  اأرا�س��يها،  عل��ى  �س��ابقة 
هند�س��ة جبهة التحري الوطني، لزعزعة 

امل�س��تعمر و اإعطاء دعم اأكرب  للق�س��ية 
اجلزائري��ة يف اخل��ارج، فكان��ت هن��اك 
جمموعة م��ن الإ�رصاب��ات، على غرار 
اإ���رصاب الثمانية اأي��ام، و اأحداث اأخرى 
انخرط فيه��ا اجلزائريون يف املهجر، من 
عمال و جتار و طلبة، و�س��ول اإىل يوم 
17 اأكتوب��ر1961 ، بع��د قرار فرن�س��ا 
اجلائر مبنع اجلزائري��ني املقيمني هناك من 
التج��ول، ف��كان الرف���س و اخلروج يف 
م�سرية �سلمية واجهتها فرن�سا بوح�سية 
غري معه��ودة، فقتلت قواته��ا اآنذاك بني 
300 و 400 �س��خ�س رميا بالر�سا�س 
و قامت باإعدام 120 جزائريا باملق�س��لة 
، و اأ�س��درت اأحكام��ا بالإعدام يف حق 
43 �سخ�س��ا و األقت مب��ا يزيد عن 400 
جزائ��ري يف نه��ر ال�س��ني، اإىل جان��ب 
للجزائري��ني،  الع�س��وائية  العتق��الت 
وو�سعهم يف حمت�سدات، و تهجري نحو 
5 اآلف منهم، نحو �سجون و معتقالت 

باجلزائر.
و  الدكت��ورة  اأب��رزت  جهته��ا  م��ن 
الباحث��ة عاي��دة حباط��ي، دور فيدرالية 
جبه��ة التحري��ر الوطن��ي  يف التعبئ��ة 
ملظاه��رات 17 اأكتوب��ر 1961، حيث اأن 
جبه��ة التحرير الوطن��ي، مل تغفل دور 
اجلزائري��ني يف دول املهجر، خ�سو�س��ا 
كث��ريا  عليه��م  فاعتم��دت  بفرن�س��ا، 
من حي��ث الدع��م ال�سيا�س��ي و املادي، 

ا�ستكمال مل�سار التحرير .
و اعتربت اجلبهة الأرا�س��ي الفرن�سية، 
مبثابة املنطقة ال�سابعة، كامتداد جغرايف  
الن�س��اط  و  الع�س��كرية  للعملي��ات 
ال�سيا�س��ي،  لت�س��تيت ق��وة فرن�س��ا ، و 
حماول��ة اإبع��اد اأنظاره��ا  ع��ن الداخل، 
بال�س��غط عليها بنقل الث��ورة اإىل عقر 

دارها، وه��ي �س��ابقة يف تاريخ ثورات 
العامل.و اأثبتت جبه��ة التحرير الوطني، 
اأنها ق��ادرة على اخرتاق املجال اجلغرايف 
لأرا�سي امل�ستعمر، و هذه الإ�سرتاتيجية 
الن�س��الية مل تنجح، اإل من خالل ميالد 
فيدرالية جلبهة التحري��ر الوطني كاأداة 
للق�س��ية  الدعاي��ة  و  الث��ورة،  خلدم��ة 
اجلزائري��ة يف اخل��ارج، فنجحت يف كل 
مرة يف تعبئة اجلماهري اجلزائرية املهاجرة 
التي �س��كلت �س��ندا حقيقيا للثورة يف 
الداخ��ل. و كان املهاج��رون  الداعم��ني 
املادي��ني رق��م واحد،  حيث �س��كلوا 90 
باملئة م��ن مداخي��ل الثورة اآن��ذاك، اإىل 

ال�سيا�س��ية  ا�س��تجابتهم لالأوامر  جانب 
التي تخط��ط لها اجلبه��ة يف كل  مرة، 
اآخره��ا اأحداث 17 اأكتوب��ر 1961، التي 
مت تق�س��يمها اإىل ثالث��ة اأيام، مب�س��اركة 
وا�س��عة م��ن كل فئ��ات اجلزائري��ني، و 
بطريق��ة �س��لمية دون ا�س��تفزاز، حيث 
خ�س�س اأول يوم من املظاهرات للعمال، 
و الي��وم الث��اين للن�س��اء و الأطفال، و 
الي��وم الثالث للتج��ار،  و ت�س��دى لها  
البولي�س الفرن�س��ي باأوامر من �س��ارل 
دوغول و موري�س بابون بالقمع و القتل 
بالر�س��ا�س و الرمي يف نهر ال�س��ني، و 

التعذيب و التنكيل و ال�سجن.

 و  قب��ل خم�س��ة اأ�س��هر فقط، م��ن قرار 
وقف اإطالق النار و مبا�رصة املفاو�س��ات 
بني اجلانبني، اقرتف��ت اجلرائم التي حاولت 
فرن�سا بكل موؤ�س�ساتها طم�سها و تقزميها 
، فن�رصت التقارير الأمنية اآنذاك و و�سائل 
الإعالم الفرن�س��ية اأرقاما ج��د هزيلة عن  

ال�سحايا.
  و اأك��دت الباحثة اأن��ه و اإىل غاية اليوم، 
م��ا يتم ذكره حول �س��حايا ه��ذه املجازر، 
ل يعك���س الواق��ع و ل يك�س��ف احلقائق، 
و حتى الأر�س��يف الفرن�سي من ال�سعب 

الو�سول اإليه.
وهيبة عزيون
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ومل يع��د خافيا اأن ه��ذه الدوائ��ر واللوبيات 
تعمل عل��ى تنفي��ذ اأجندات اأط��راف داخلية 
وخارجية قد تتحالف فيما بينها للتاأثري على 
ال��راأي العام الوطن��ي وحماول��ة توجيهه مبا 
يحقق م�ضاحلها واأهدافها �ضيما يف امل�ضاربة 
بقوت اجلزائريني وا�ضتنزاف جيوب املواطنني 
الب�ضطاء، به��دف زعزعة اجلبهة االجتماعية، 
والدف��ع نح��و خل��ق حال��ة م��ن االنفج��ار 

االجتماعي.
 م��ن هنا تط��رح اإ�ض��كالية حماي��ة املواطن 
كمتلقي من االإ�ض��اعة واملعلوم��ة املغلوطة، 
ومن هن��ا اأي�ض��ا تتجل��ى اأهمية م�ض��وؤولية 
اإع��ام  تق��دمي  يف  املح��رف  ال�ض��حفي 
اقت�ض��ادي، نزيه ومو�ضوعي ومبهنية عالية، 
ي�ض��تند اإىل معطيات �ضحيحة ومن م�ضادر 
غري م�ضكوك فيها، ما يجنب املواطن ال�ضياع 
و�ضط متاهة املعلومات املت�ضاربة التي تعج 
بها و�ضائط ومن�ضات التوا�ضل االجتماعي.
ومن خال تتبع موجة الغاء التي ت�ض��هدها 
االأ�ض��واق خال ال�ض��نوات االأخرية املُعا�ضة، 
ب�ضبب امل�ضاربة بال�ضلع بهدف رفع االأ�ضعار 
جن��د اأن امل�ض��اربني و لوبيات تروي��ج املواد 
منتهية ال�ض��احية، كثريا ما يعتمدون على 
تروي��ج املعلوم��ات اخلاطئ��ة به��دف البلبلة 
وخلق الندرة يف �ض��لع بعينها ودفع املواطن 
امل�ضتهلك اإىل �ضلوكيات التهافت والتخزين 
م��ا يت�ض��بب يف الن��درة وارتفاع االأ�ض��عار 
وه��و املن��اخ الذي يبح��ث عنه امل�ض��اربون 
لفر�ض االأم��ر الواقع، وجر و�ض��ائل االإعام 
املتخ�ض�ضة وغري املتخ�ض�ضة، اإىل ال�ضقوط 

يف فخها.
اأهمي��ة وج��ود �ض��حفيني  م��ن هن��ا ت��رز 
متخ�ض�ض��ني يف املجال االقت�ضادي، ملمني 
بامليكانيزم��ات الت��ي تتحك��م يف ال�ض��وق 
وباأ�ض��اليب امل�ضاربني وبخلفياتهم وخلفيات 
االأط��راف التي تدعمهم وذل��ك بهدف تنوير 
ال��راأي العام وجعله يف ماأم��ن من التاأثريات 
اخلطرية لاإ�ض��اعة واملعلومات املغر�ض��ة و 
االأ�ضاليب ال�ضيطانية التي ينتهجها �ضما�رسة 
االأزم��ات وامل�ض��اربون بق��وت اجلزائريني، 
الذين تواعدهم رئي�ض اجلمهورية خال لقائه 
االأخري بال�ض��حافة الوطنية بالوقوف اأمامهم 
باملر�ض��اد وحماربته��م اإىل جان��ب حمارب��ة 
اللوبيات ال�ضيا�ضية التي تقف وراءهم والتي 
جند اأن مبلغ هّمها، هو الدفع نحو خلق البلبلة 

والفو�ضى يف الباد.

بين الحرية والمسؤولية
عندم��ا نتفح���ض الت�رسيع��ات الت��ي تهتم 
بال�ض��اأن االقت�ض��ادي، والت��ي تن���ض على 
حماية امل�ض��تهلك، نطال��ع يف ن�ض املادة 43 
من د�ض��تور الباد: "تكُفل الّدولة ب�ض��بط 
ال�ضوق ،  ويحمي   القانون حقوق امل�ضتهلكني "، 
اإىل جان��ب الت�ض��ديد عل��ى اأن "القانون مينع 
االحت��كار واملناف�ض��ة غري النزيه��ة"، تخول 
اتخ��اذ تدابري قانونية رادعة �ض��د املتاعبني 
بال�ض��لع  وامل�ض��اربني  اجلزائري��ني،  بق��وت 
املدّعمة، وهو ما دع��ا اإليه رئي�ض اجلمهورية 
ال�ض��يد عبد املجيد تبون ب�ض��فته القا�ض��ي 
االأول يف الباد، حيث ك�ضف يف هذا ال�ضدد 
خال ذات اللقاء االأخري بال�ض��حافة الوطنية 
ب��اأن ثمة م���رسوع قانون يج��ري االإعداد له 
لتجرمي فعل امل�ض��اربة، ب�ضن عقوبة لن تقل 
ع��ن 30 �ض��نة، و الت��ي قد ت�ض��ل على حد 
تعبريه اإىل ح��د املوؤبد وحتى احلكم باالإعدام، 

وهو االأمر الذي ينتظره املواطن.      
م��ن جه��ة اأخرى ف��اإن املادة 50 من د�ض��تور 
الب��اد، الت��ي تخ�ض مي��دان االإع��ام، متنح 
هام�ض��ا كب��ريا م��ن احلرية لل�ض��حفيني  يف 

التعامل مع الق�ض��ايا االقت�ضادية على غرار 
خمتلف الق�ض��ايا االأخرى التي ت�ضكل دائرة 
اهتم��ام الراأي العام الوطني، لكنها ت�ض��رط 
يف ذل��ك اح��رام القان��ون، حي��ث ج��اء يف 
ن�ض ه��ذه املادة:  "  حرية ال�ض��حافة املكتوبة 
ال�ض��بكات  وعل��ى  الب�رسي��ة  وال�ض��معية 
االإعامي��ة م�ض��مونة وال ُتقيد باأي   �ض��كل 
من اأ�ض��كال الرقابة القبلي��ة" واأنه "  ال   ميكن 
ا�ض��تعمال هذه احلرية للم�ضا�ض بكرامة الغري 
وحرياتهم وحقوقهم " ف�ض��ا عن التاأكيد باأن 
" ن�رس املعلومات واالأفكار وال�ضور واالآراء 
بكل حرية م�ضمون يف   اإطار القانون واحرام 
ثواب��ت االأم��ة وقيمه��ا الديني��ة واالأخاقية 

والثقافية". كما توؤكد هذه املادة باأن "احل�ضول 
عل��ى املعلوم��ات والوثائق واالإح�ض��ائيات 

ونقلها م�ضمون للمواطن".        
وهكذا فاإن هذه املادة، ف�ضا عن مواد القانون 
الع�ض��وي لاإعام، تر�ض��م خارطة الطريق 
لرجال االإعام  يف التعاطي مع هام�ض احلرية 
املمنوح لهم، والذي ي�ضمل احلق يف احل�ضول 
عل��ى املعلومات والوثائق االإح�ض��ائية حتى 
ذو  االقت�ض��ادية  للق�ض��ايا  تناول��ه  يك��ون 
م�ض��داقية، لكن هذا احلق مق��رون بااللتزام 
باأخاقي��ات املهن��ة وع��دم االن�ض��ياق وراء 
االإ�ض��اعة واالأخبار املغلوطة، حتى ال ي�ضيع 
املواطن و�ض��ط متاهة املعلومات املت�ض��اربة 
التي تعج بها و�ض��ائط ومن�ض��ات التوا�ضل 

االجتماعي.

تعاطي الصحافة مع 
الندرة خالل األزمة الوبائية 
االأزم��ات  و�ض��ما�رسة  امل�ض��اربون  عم��ل 
عل��ى اإرباك املواط��ن امل�ض��تهلك ودفعه اإىل 
�ضلوكيات التهافت والتخزين، ملادتي ال�ضميد 
و الفارينة وال�ض��كر والعجائن وحتى اخل�رس 
يف منا�ض��بات عدي��دة عل��ى مر ال�ض��نوات 
املا�ضية، حتت وقع ما ين�رسونه وما يروجونه 

من اإ�ضاعات.
وبالع��ودة اإىل بداية ا�ض��تداد االأزمة الوبائية 
الناجمة عن فريو���ض كورونا ) كوفيد- 19( 
خ��ال �ض��هر مار�ض م��ن ال�ض��نة املا�ض��ية 
)2020(، جن��د اأن االإ�ض��اعات املرتبط��ة مبا مت 
تداول��ه حول م��ا قد تت�ض��بب في��ه اإجراءات 
الغل��ق االحرازي��ة، اأدت اإىل نف��اد املخ��زون 
م��ن املحات ونقاط البيع، ما جعل املواطنني 
الذي��ن مل ياأبهوا يف البداية لتلك االإ�ض��اعات 
ي�ض��تكون من هذه الن��درة، والتي �رسعان ما 
طال��ت فيما بعد م��ادة زيت املائ��دة، واألهبت 
اأ�ض��عار اخل�رس، التي و�ضلت اإىل م�ضتويات 
قيا�ض��ية، وه��و ما خل��ق نوعا م��ن التوج�ض 
يف نفو���ض املواطنني ورف��ع درجة خماوفهم 
م��ن مغبة تك��رار �ض��يناريو، ما يع��رف ب� " 
اأحداث الزيت وال�ض��كر"، �ضنة "2011 التي 
و�ضعت اآنذاك الباد على فوهة بركان، بفعل 
مرب�ضني بالباد، ولوال م�ضارعة ال�ضلطات 
العمومية لتنزيل اأ�ض��عار املادتني املذكورتني 

لكانت النتائج وخيمة.

واحلا�ض��ل اأن نق�ض اخلرة جع��ل الكثري من 
املتخ�ض�ض��ني وامل�ض��تغلني يف حقل االإعام 
االقت�ض��ادي م��ع بداي��ة انت�ض��ار اجلائح��ة، 
ين�ض��اقون وراء اإ�ض��اعات الندرة وت�ضدرت 
�ضدر ال�ض��فحات االأوىل للكثري من اجلرائد 
"مان�ض��يتات" وبالبن��ط العري���ض ح��ول ما 
يدور وما يرّوج من اإ�ض��اعات وحتّول التناول 
االإعام��ي ل��كل ذلك اإىل اأ�ض��به م��ا يكون 
بالبحث عن ال�ض��بق ال�ضحفي، وهي االأخبار 
الت��ي اأربكت الكثري من االأ�رس وخرج الكثري 
م��ن اأفراده��ا لي��ا للوق��وف يف طوابري غري 
منتهية اأمام املطاح��ن ونقاط بيع، غري اآبهني 
بتهديدات جائحة كورونا ما دام االأمر متعلق 

بق��وت يومه��م، وقد دف��ع ذلك بال�ض��لطات 
العمومية اإىل اتخاذ اإج��راءات فورية لتزويد 
املطاح��ن املنت���رسة ع��ر الوط��ن بكمي��ات 
اإ�ضافية من القمح والقمح اللني حلل االأزمة. 
ومل يتوق��ف االأمر عند هذا احلد فقد ت�ض��بب 
امل�ض��اربون وجتار االأزمات، من م�ضا�ض��ي 
دماء ال�ض��عب موؤخ��را من خال االإ�ض��اعات 
الت��ي يروجونه��ا على م�ض��توى �ض��فحات 
التوا�ض��ل االجتماعي، يف ن��درة مادة الزيت 
يف ع��دد م��ن واليات ال���رسق اجلزائري قبل 
اأن متت��د هذه االأزمة حالي��ا اإىل واليات اأخرى 
ومنها اجلزائر العا�ضمة، �ضاأنها يف ذلك �ضاأن 
مادة الفارينة التي �ض��ارع كثريون لتخزينها 
قبل اأن تفند ال�ضلطات العمومية وجود اأزمة، 
وهو ما �ض��كل مادة د�ضمة لل�ضحافة واأحيانا 

دون البحث عن اخللفية. 
ويطرح هذا االإ�ضكال اأهمية وجود �ضحفيني 
االقت�ض��ادية،  ال�ض��وؤون  يف  متخ�ض�ض��ني 
حتى يكونوا يف م�ض��توى القيام بالتغطيات 
لاأح��داث  والدقيق��ة  والوافي��ة  ال�ض��املة 
االقت�ض��ادية، دون الوقوع يف �رساك مروجي 
االإ�ض��اعات، واالأخط��اء املرتبة عل��ى ذلك، 
�ض��يما يف الظ��رف الراهن ال��ذي تعكف فيه 
احلكومة عل��ى التوجه لتنفيذ خمطط عملها 
الذي �ض��ادقت عليه الغرفة ال�ضفلى للرملان 
واأي��ده جمل���ض االأمة، موؤخرا و الذي و�ض��ع 
اأ�ض���ض جديدة لتحقيق االإقاع االقت�ض��ادي 
من خال مراجعة "عميقة" لقانون اال�ضتثمار 
املوج��ه  العق��ار  ت�ض��يري  نظ��ام  واإ�ض��اح 
لا�ض��تثمار ورقمن��ة ال�ض��فقات العمومية 

واإيجاد و�ضائل متويل بديلة.

تجربة اإلعالم االقتصادي 
في ميزان إعالميين وخبراء
ت��رى هن��اء زباغ��دي نائب��ة رئي�ض��ة حترير 
الق�ض��م االقت�ض��ادي بوكالة االأنباء اجلزائرية 
املتخ�ض�ض��ة و املتابعة لل�ضوؤون االقت�ضادية 
منذ اأكرث م��ن عقدين، يف ت�رسي��ح للن�رس، 
"اإن معاجل��ة املعلومة االقت�ض��ادية تعاين من 
�ض��عف التخ�ض���ض و �ض��عوبة التحكم يف 
املعطيات التقنية و نق�ض م�ض��ادر املعلومة 

اأو غيابها متاما يف بع�ض االأحيان".
وت�ض��يف " تع��اين اأغلب اجلرائ��د من نق�ض 
االقت�ض��اد  يف  املتخ�ض�ض��ني  ال�ض��حفيني 

ال��ذي يتطلب كثريا من الدق��ة يف املعاجلة و 
حتكم��ا يف لغة االأرق��ام و دالالتها و متابعة 
ربطه��ا  و  االقت�ض��ادية  لاأح��داث  دائم��ة 
بالظ��رف الداخل��ي و اخلارج��ي" م��رزة باأن 
ع��دد ال�ض��حفيني القادرين على ا�ض��تغال 
تقرير لبنك اجلزائر اأو ح�ض��يلة لوزارة املالية 
اأو التج��ارة ا�ض��تغاال �ض��حفيا �ض��حيحا، 
و تب�ض��يطه لي�ض��بح �ضهل اله�ض��م للقراء، 
يع��دون عل��ى االأ�ض��ابع، وامل�ض��كل هن��ا - 
ت�ض��يف -  يف التكوين االأ�ض��لي لل�ضحفي 
و يف التكوينات التي يتلقاها )اأو باالأحرى مل 

يتلقاها( خال م�ضاره املهني".
ويف غي��اب التخ�ض���ض املن�ض��ود، تاح��ظ 
ال�ضيدة زباغدي باأن " الكثري من ال�ضحفيني، 
توظفه��م،  الت��ي  اجلرائ��د  ورائه��م  م��ن  و 
"يرك�ض��ون" وراء "ال�ض��بق ال�ضحفي" غري 
مبال��ني بالتاأكد من �ض��حة املعلومة و فهمها 
فهما �ضحيحا و معاجلتها معاجلة تهدف فقط 

لتنوير الراأي العام و لي�ض لتهويله".
وبالن�ض��بة لطريقة العم��ل املتبعة يف وكالة 
االأنب��اء اجلزائري��ة تق��ول "نح��ن يف وكال��ة 
االأنباء اجلزائرية منلك ق�ض��ما متخ�ض�ض��ا يف 
االقت�ض��اد و نبذل كل جهودنا ملواكبة احلدث 
االقت�ض��ادي و تب�ض��يط املادة االقت�ض��ادية 
للق��ارئ و تقدمي معلومة "حيادي��ة" ... بعيدا 
ع��ن التعليقات و التاأويات"، و�ض��جلت من 
جهة اأخرى "تق�ض��ري االت�ض��ال املوؤ�ض�ضاتي 
الذي قد ال يكون يف املوع��د اأحيانا، ما يرك 
املجال - كما تق��ول - للتاأويات و القراءات 
املختلفة".من جهته يرى، حممد قوالل، نائب 
رئي���ض حترير يومي��ة اجلمهورية، "�ض��عف 
االهتمام باجلانب االقت�ض��ادي يف ال�ض��حافة 
الوطنية وخا�ض��ة املكتوبة منها، رغم وجود 
بع�ض ال�ض��حف التي ق��ال اإنها خلقت تقاليد 
اأو  اأ�ض��بوعية  معين��ة بتخ�ض��ي�ض ماح��ق 
�ض��هرية للق�ض��ايا االقت�ض��ادية، واأب��رز يف 
ت�رسيح��ه للن���رس، ب��اأن جري��دة اجلمهورية 

خ�ض�ضت ملحقا اأ�ضبوعيا بعنوان
املوا�ض��يع  يتن��اول  اقت�ض��اد"  "اجلمهوري��ة 
االقت�ضادية ذات العاقة باالقت�ضاد الوطني 
وو�ض��ع االأ�ض��واق وكل ما يدخ��ل يف دائرة 

اهتمام امل�ضتهلك. 
اليومي��ة  ه��ذه  يف  ال�ض��حفي  ب��اأن  واأب��رز 
مطالب بالقيام بتق�ض��ي احلقائ��ق يف امليدان 
واإجراء ا�ض��تطاعات والبح��ث عن املعلومة 
ال�ض��حيحة من م�ض��درها، وعدم االن�ضياق 
وراء االإ�ضاعة لتفادي ن�رس املعلومة املغلوطة 
الت��ي تع��رف اليوم ب��� " الفايك ني��وز" التي 

زادت يف االنت�ضار.
ويرى ال�ض��حفي ح�ضان حوي�ضة املتخ�ض�ض 
يف االقت�ضاد بيومية ال�رسوق، اأن "ال�ضحفي 
االقت�ض��ادي مطالب اأكرث م��ن غريه بتحري 
الدقة يف املوا�ض��يع التي يكتبها خ�ضو�ض��ا 

اأن ه��ذا القط��اع يت�ض��من اأرقام��ا وبيانات 
ومبالغ مالي��ة وغريها من االأمور التي وجب 
تقدميها للقارئ ب�ض��كل دقيق وم�ض��بوط"، 
الفت��ا يف حديثه للن�رس، اإىل اأن "ال�ض��حفي 
االقت�ضادي يعمل يف قطاع يتميز باأنه تقني 
اإىل حد م��ا ولذلك وجب عليه اأن يكون ملما 
باالأمور التي ينقلها ويكتبها وهذا من خال  
املطالعة والبحث والتق�ضي والتحري ب�ضكل 
م�ض��تمر و حتيني �ض��جل معلوماته ب�ض��كل 
م�ض��تمر اأي�ض��ا".ويف تقدير اخلب��ري الدويل 
املعتمد يف االقت�ض��اد واملالي��ة، نبيل جمعة، 
فاإن من اأبرز التحديات التي تواجه ال�ضحفي 
املتخ�ض�ض يف ال�ضاأن االقت�ضادي اأو املكلف 
بتتب��ع املعلوم��ات االقت�ض��ادية: ع��دم توفر 
املعلوم��ة الدقيق��ة وعدم الق��درة يف اأحايني 
كثرية على توفري قاعدة بيانات حول ال�ض��اأن 
االقت�ض��ادي يف الباد، ما يجعل ال�ض��حفي 
يكتف��ي بن�رس البيانات الواردة من الوزارات 
اأو اجلهات الر�ضمية االأخرى دون اأدنى تعليق 
اأو متحي�ض".ويثري ال�ضيد جمعة يف ت�رسيحه 
للن���رس، اإ�ض��كالية يقول عنه��ا اإن "االإعام 
االقت�ض��ادي ي�ض��ري يف حقل األغ��ام، اإذ كثرياً 
ما جند ال�ض��حايف املتخ�ض�ض يف االقت�ضاد، 
ينهم��ك من جهة يف البحث ع��ن االإعانات 
واملادة االإ�ض��هارية لتح�ض��ني و�ض��عه املادي 
واحل�ضول اأي�ضا على م�ضادر متويل للو�ضيلة 
االإعامية التي ي�ضتغل بها، ما يجعله مكبل 
اليدين مغلق الفم وال يتطرق اإىل مو�ضوع ال 

يخدم مانحي االإ�ضهار".
واأ�ض��اف "اإن نف��وذ طبق��ة رج��ال االأعم��ال 
وال�ضناعيني ياأخذ مكانا الفتا يف التغلغل يف 
ال�ض��فحات االقت�ض��ادية للكثري من و�ضائل 
االإعام، منذ �ض��نوات حيث يتم ا�ض��تقطاب 
بع���ض ال�ض��حافيني للدفاع عن ق�ض��اياهم 
وم�ض��احلهم، باإغراءات تتمثل يف منحهم اأو 
منح موؤ�ض�ض��اتهم االإ�ض��هار"، وق��د يتم هذا 
التغلغ��ل - كما ي�ض��يف - من خال خراء 
اقت�ضاديني يقول اإنه يتم "�رساوؤهم" للدفاع 
عن موؤ�ض�ضاتهم، يف  ت�رسيحاتهم لو�ضائل 

االإعام.
وترى الدكتورة ليليا �ضاوي اأ�ضتاذة االت�ضال 
اجلماهريي يف جامع��ة اجلزائر 3، يف ت�رسيح 
للن�رس اأن ال�ض��حافة املتخ�ض�ضة يف اجلزائر، 
واإن حقق��ت قدرا من التقدم، اإال اأنها ما زالت 
تعاين م��ن �ض��عف التكوين"، ويع��ود جزء 
من اأ�ض��باب امل�ض��كلة اإىل غياب ال�ض��حفي 
املتخ�ض�ض املُلم باالأبعاد املختلفة لتخ�ض�ضه.
وحلل اأزمة ال�ضحفي املتخ�ض�ض، اأكدت على 
"���رسورة العمل على توفري هذا ال�ض��حفي 
الك��فء، على اأن يكون م��ن خريجي كليات 
االقت�ضاد الراغبني يف العمل يف املوؤ�ض�ضات 
االإعامية، مع تكوين اإ�ض��ايف ل�ض��نة اأخرى 
يف كليات االإعام".                               ع/�أ

�ص �لقت�صادي يف ظل نق�ص �لتخ�صّ

 اإلعـالمـيون في مهمة كشف سماسرة
 األزمات واإلشـاعة التي تحرك األسواق 

يطرح �لتدفق �لهائل و�لم�صتمر للمعلومات �لمتعلقة بالق�صايا �لقت�صادية، و�لمعلومات �لتي تتناول �أحو�ل �أ�صو�ق �لمو�د �ل�صتهالكية، تحديات كبيرة لل�صحفيين �لمتخ�ص�صين 
 و�لمتابعين لل�صاأن �لقت�صادي، باعتبار �أن هذ� �لتدفق �لناجم عن �لنفتاح �لكبير للمجتمع على مو�قع �لتو��صل �لجتماعي، �أ�صبح كثير� ما يف�صح �لمجال لترويج �لأخبار 

و�لبيانات �لمغلوطة و�لمغر�صة، �لتي كثير� ما تت�صتر ور�ء و�جهات وم�صميات مزيفة تديرها دو�ئر معينة، لإحد�ث �أزمات في �ل�صوق.

تقرير: عبد �لحكيم �أ�سابع
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وزير �الت�صال عمار بلحيمر يوؤكد

املر�ســـوم التنفيــــذي املنظــم لالإعـــالم 
عبــــر الإنرتنت �سينهـي حالــة الفو�سـى 

�أكد وزير �الت�صال، عمار بلحيمر، �أن م�صمون �لمر�صوم �لتنفيذي �لمنظم لالإعالم عبر �الإنترنت، يرمي �إلى »تاأطير 
وتنظيم �الإعالم �الإلكتروني و�صبط هذ� �لن�صاط الإنهاء نوع من حالة �لفو�صى �لتي كانت �صائدة، و لي�صمن حماية 

حقوق وحريات �الأطر�ف �لعاملين في �لن�صر �الإلكتروني ب�صكل و��صع«.

واأو�ضح الوزير يف حوار مع »اأخبار الدزاير«، 
ن���ر اأم�س الأح��د، اأنه »مت خالل ال�ضدا�ض��ي 
الأول فقط من �ض��نة 2021، ت�ضليم اأكرث من 
مائة واأربعني )140( و�ض��ل اإي��داع ت�ريح 
مبوق��ع اإلكرتوين، وذل��ك لغر���س توطينها 
 ،)dz.( ماديا ومنطقيا بامتداد ا�ض��م النط��اق
ومنحه��ا �ض��هادة ت�ض��جيل، وهو م��ا يرتجم 
بلوغ الهدف امل�ض��طر من قبل م�ضالح وزارة 
الت�ض��ال، الت��ي �ض��خرت كل الإمكانيات 

املادية والب�رية لبلوغه«. 
واأ�ض��اف اأن الإع��الم ع��ر الإنرتن��ت يتميز 
ب��� »اإمكانية الو�ض��ول اإليها ب�ض��فة �ريعة 
وم�ض��تمرة والت��ي مل يتو�ض��ل القانون اإىل 
التحكم التام يف انعكا�ض��اتها وتبعاتها على 
النظام الع��ام«، لفتا اإىل اأنه »م��ع اأنها تعزز 
الق��درة على ن�ر املعلوم��ات لكنها باملقابل 
تعتم��د عل��ى و�ض��يط تعك�س خ�ضائ�ض��ه 
�ض��عوبة حتديد نظ��ام يحمي ب�ض��فة فعالة 
احلقوق املتناف�ض��ة )حرية ال�ض��حافة وحقوق 

الأ�ضخا�س واملوؤ�ض�ضات(«.
من جان��ب اآخر، اأو�ض��ح الوزي��ر اأن الإعالم 
ع��ر الإنرتنت »قادر على امل�ض��اهمة الفعالة 
يف املجه��ود اجلماعي للدميقراطي��ة والوعي 
الأخالقي يف احلياة العامة«، مذكرا باأن الن�س 
التنظيمي ح��دد »القواعد املنظمة ل�ض��كلية 
الت�ري��ح لإن�ض��اء �ض��حيفة اإلكرتوني��ة اأو 
خدمات ال�ض��معي الب�ري ع��ر الإنرتنت، 
حي��ث يق��وم مدي��ر اجله��از الإعالم��ي عر 
الإنرتنت مبلء الت�ريح يف �ض��كل ا�ضتمارة 
واإيداعه لدى امل�ض��الح املعنية لتكري�س مبداأ 
حرية ال�ض��تثمار يف الأجهزة الإعالمية عر 

الإنرتنت، وكذا حرية التعبري«.
وب�ض��اأن »اأه��م ال���روط« الت��ي وردت يف 
املر�ض��وم التنفيذي ملمار�ض��ة ن�ضاط الإعالم 
عر الإنرتنت، اأ�ض��ار اإىل ما ج��اء يف املادة 6 
منه، التي تن�س على اأن »ن�ضاط الإعالم عر 
الإنرتنت يخ�ض��ع للن�ر كموقع اإلكرتوين، 
تك��ون ا�ضت�ض��افته موطن��ة ح�ري��ا ماديا 
ومنطقي��ا يف اجلزائ��ر بامت��داد ا�ض��م النطاق 
).dz(«، م�ض��ريا اإىل اأن��ه »يق�ض��د بالتوطني 
املادي واملنطقي اأن تكون كل املوارد )معدات 
وبرام��ج وي��د عامل��ة واإب��داع وا�ض��تغالل( 

الالزمة لإيواء املوقع، موجودة باجلزائر«.
واأو�ضح الوزير اأن �ضدور اأول ن�س تنظيمي 

لل�ضحافة الإلكرتونية باجلزائر »�ضمح للعديد 
من املواقع الإلكرتونية من ت�ضوية و�ضعيتها 
والقيام بن�ضاطاتها ب�ض��فة قانونية، وبالتايل 
و�ضع حد للفو�ض��ى التي �ضهدها هذا النوع 
من و�ضائل الإعالم لأكرث من ثماين �ضنوات 

من الفراغ القانوين«.
ويف رده على �ض��وؤال حول معايري الإ�ض��هار 
الإلك��رتوين اأكد الوزير اأنه »حتى واإن كانت 
م��ن حيث املرجعية واملبادئ العامة ل تختلف 
كث��ريا ع��ن تل��ك ال�ض��ابطة ملنح الإ�ض��هار 
لل�ض��حافة املكتوبة الورقية«، فاإن هذا ال�ضق 
»�ض��يحدده ب�ض��فة )قطعية( قانون الإ�ضهار 
الذي يعد اأحد اأبرز ور�ضات قطاع الت�ضال«.
واأ�ضاف بهذا اخل�ضو�س، اأن الوزارة »حددت 
عدة معايري لال�ض��تفادة من الدعم واملرافقة، 
بع�ضها تقنية م�ض��تنبطة من اأحكام املر�ضوم 
التنفي��ذي املنظ��م له��ذا النوع من الن�ض��اط 
الإعالم��ي، ياأت��ي يف مقدمته��ا حجز ا�ض��م 
النطاق بامتداد ).dz( وتفعيله و اأخرى تتعلق 
بقيا���س التفاعل مع اجلمه��ور من حيث عدد 
زوار املوق��ع، وحجم اجلمه��ور املتابع له عر 

خمتلف و�ضائط التوا�ضل الجتماعي«.
ويف �ضياق مت�ضل، ذكر ال�ضيد بلحيمر بقيام 

وزارة الت�ض��ال بتنظي��م »ور�ض��ة تفاعلية« 
حول الإعالم الإلكرتوين بتاريخ 20 فيفري 
2020، وذلك عقب اإ�ضداء رئي�س اجلمهورية، 
ال�ض��يد عبد املجيد تبون، تعليمات تق�ض��ي 
القانوني��ة  الو�ض��عية  ت�ض��وية  ب�»���رورة 

لل�ضحف الإلكرتونية املوطنة باجلزائر«.
واأكد اأنه دعا باملنا�ض��بة اإىل »مرافقة وتنظيم 
ال�ض��حافة الإلكرتونية يف اجلزائر و و�ض��ع 
اإط��ار قان��وين له��ا، بطريقة اآمن��ة ومنظمة، 
متكنها من تعزيز املكت�ض��بات يف هذا املجال، 
وحتدي��ث البت��كارات با�ض��تمرار يف جمال 
الت�ض��ال الرقمي، وذلك من ب��اب اأن اخليار 
ال�ض��رتاتيجي للدولة بات مركزا حول اإنتاج 
م�ضمون جزائري متواجد بقوة يف ال�ضبكة«.

ويف هذا ال�ض��اأن اأو�ض��ح وزير الت�ض��ال اأن 
هذا الإجراء جاء  ك�»ا�ض��ت�راف ملا هو حميط 
بنا من اأحداث اآنية ووقائع خا�ض��ة تلك التي 
تكمن يف ت�ض��عيد الع��دوان ال�ض��هيوين-
املخزين عل��ى اجلزائ��ر بعد هرول��ة التطبيع 
والعتداء على حقوق ال�ض��عب ال�ضحراوي 

يف تقرير م�ضريه«.      
          ق.و

�أنهت حالة �لرتقب ودخلت مرحلة �لتح�صري ليوم �القرت�ع

الأحزاب ال�سيا�سية ت�سبط قوائم الرت�سيحات النهائية 
 عا�ض��ت الأح��زاب ال�ضيا�ض��ية امل�ض��اركة 
يف النتخاب��ات املحلي��ة املقبلة حالة ترقب 
يف انتظ��ار الك�ض��ف عن القوائ��م النهائية 
للمرت�ضحني لال�ضتحقاقات القادمة، بعد اأن 
اأنهت اأم�س املندوبيات التنفيذية لل�ض��لطة 
الوطني��ة امل�ض��تقلة لالنتخاب��ات مرحل��ة 
درا�ض��ة امللف��ات، ليت��م على اإثره��ا حتديد 
م�ض��توى م�ض��اركة كل ت�ض��كيلة يف هذا 

املوعد النتخابي.
لل�ض��لطة  التنفيذي��ة  املندوبي��ات  اأنه��ت 
الوطنية لالنتخابات م�ض��اء اأم�س درا�ض��ة 
املحلية  املرت�ض��حني لالنتخاب��ات  ملف��ات 
الت��ي �ض��تجري ي��وم 27 نوفم��ر املقبل، 
بت�ضليم الأحزاب ال�ضيا�ض��ية امل�ضاركة يف 
النتخاب��ات ردودا �ض��افية معلل��ة ب�ض��اأن 
امللفات املرفو�ض��ة، لتمكينه��ا من الطعن 
تعوي���س  اأو  الإداري��ة،  املحكم��ة  اأم��ام 
امللفات التي مت اإ�ض��قاطها مبرت�ضحني اآخرين 

با�ضتغالل القوائم الحتياطية.
 وتعت��ر امللفات امل�ض��كوت عنها يف نظر 

النظام النتخابي اجلديد، مقبولة وي�ض��مح 
لأ�ض��حابها امل�ضاركة يف ال�ض��تحقاقات، 
وال�روع يف التح�ضري للحملة النتخابية، 
الوطني��ة  ال�ض��لطة  ع�ض��و  وبح�ض��ب 
لالنتخابات بن جلول عبد الوهاب، فاإن كل 
قائمة يتم قبوله��ا تدرج مبا�رة من طرف 
املندوبي��ات التنفيذي��ة �ض��من الأر�ض��ية 
الوطنية الرقمي��ة، ليتم ال�روع يف طباعة 
الأوراق النتخابي��ة اخلا�ض��ة بها، حت�ض��با 

ليوم القرتاع.
واأو�ضح املتحدث »للن�ر« باأنه يتم اإدخال 
قوائم الرت�ض��يحات التي ل يتم العرتا�س 
عليها يف الأر�ض��ية الرقمي��ة تباعا ولي�س 
دفعة واحدة، به��دف التاأطري اجليد للعملية 
النتخابي��ة وتخ�ض��ي�س الوق��ت ال��كايف 
لطباعة الأوراق النتخابية، ل �ض��يما واأن 
عدد القوائم املرت�ض��حة لالنتخابات املحلية 
جد معتر، ويتطلب التنظيم والتاأجري اجليد 

لإجناح العملية.
واأفاد ال�ضيد بن جلول باأنه مبجرد رف�س ملف 

مرت�ض��ح واحد فق��ط من قب��ل املندوبيات 
التنفيذي��ة لالأ�ض��باب التي حدده��ا قانون 
النتخابات، ت�ضقط كل القائمة يف انتظار 
الطعن لدى اجلهات الق�ضائية املخت�ضة، اأو 
ا�ض��تبدال امللف املرفو�س، مذكرا باأن اآجال 
الطع��ن لدى املحكم��ة الإدارية تنتهي 25 

يوما قبل يوم القرتاع.
بامل��وازاة  ال�ضيا�ض��ية،  الأح��زاب  وقام��ت 
مع اإنه��اء املندوبي��ات التنفيذية بدرا�ض��ة 
ملف��ات املرت�ض��حني لالنتخاب��ات البلدية 
والولئي��ة القادم��ة، با�ض��تنفار قواعده��ا 
الن�ض��الية ل�ض��بط الإح�ض��اءات النهائية 
اخلا�ض��ة بامللف��ات املرفو�ض��ة واملقبول��ة، 
وحتديد احل��الت التي تتطلب ال�ض��تنجاد 
بالقوائ��م الحتياطي��ة، ب��دل الطع��ن لدى 
املحكم��ة الإدارية، تفاديا لت�ض��ييع الوقت 
واجلهد، ما دام بالإمكان ا�ضتغالل الطاقات 
والإط��ارات الت��ي تتوف��ر عليه��ا القواعد 

الن�ضالية.
ويعد التجم��ع الوطني الدميقراطي من بني 

الت�ض��كيالت التي حتا�ض��ت قدر الإمكان 
الطعن لدى املحكمة الإدارية، فقد ف�ضلت 
قيادة احلزب العودة ب�ضفة اآلية اإىل القوائم 
الحتياطية تفاديا لت�ض��ييع اجلهد والوقت 
معا، وبح�ضب الع�ضو القيادي يف الأرندي 
ال�ضايف العرابي، فاإن ما ي�ضمه احلزب من 
اإطارات وكفاءات جعله قادرا على مواجهة 
احلالت الطارئة والتكيف مع الأو�ض��اع، 
واإن كان ل يج��د يف الكث��ري م��ن احلالت 
مررات لقرارات الرف���س التي بلغته من 

املندوبيات.
وعا�ض��ت بدوره��ا حرك��ة جمتمع ال�ض��لم 
حلظات حا�ضمة اأم�س، بعد اأن بداأت ت�ضلها 
بخ�ض��و�س  التنفيذية  املندوبيات  قرارات 
ملفات املرت�ض��حني غ��ري املقبول��ة، اأغلبها 
تعلق��ت مبنتخب��ني حمليني �ض��ابقني، كانت 
احلرك��ة تعول عليهم كث��ريا لتحقيق نتائج 
اإيجابي��ة يف النتخاب��ات املقبلة، ل �ض��يما 
بالن�ض��بة للبلدي��ات التي كان��ت متثل فيها 
حرك��ة حم���س الأغلبية وتطم��ح للحفاظ 

عليها يف �ضبيل تعزيز تواجدها يف املجال�س 
املحلية املنتخبة، لكنها ا�ضطدمت باإ�ضقاط 

العديد منها بناء على حتقيقات اأمنية.
 وميك��ن لالأح��زاب ال�ضيا�ض��ية الطعن يف 
ق��رارات املندوبي��ات التنفيذي��ة خالل 25 
يوم التي ت�ضبق يوم القرتاع، وهو ما ت�ر 
علي��ه عديد من الأح��زاب الت��ي مل تقتنع 
باأ�ض��باب الرف���س، ول تتج��اوز اآجال الرد 
على الطعون من ط��رف املحكمة الإدارية 
اأربع��ة اأي��ام، لكنها يف اأغل��ب احلالت تتم 
يف ظرف 48 �ض��اعة فقط، وفق ال�ضيد بن 

جلول.
اأن تعل��ن الت�ض��كيالت املعني��ة  وينتظ��ر 
ال�ض��اعات  القادمة خالل  بال�ض��تحقاقات 
القادمة عن القوائم النهائية للمرت�ض��حني، 
وعدد البلدي��ات التي �ض��تتناف�س فيها مع 
اأح��زاب اأخرى للفوز مبقاعد، على اأن ت�رع 
يف الأع��داد الر�ض��مي للحمل��ة النتخابية 

التي �ضتنطلق بداية �ضهر نوفمر.     
 لطيفة بلحاج   

�إثر �نقالب قاربهم على بعد 16 ميل �صمال �لعا�صمة

 وحدات حرا�س ال�سواحل تنقذ
 13 مهاجرا غري �سرعي

متكنت وحدات حرا�س ال�ضواحل لقيادة 
الق��وات البحرية، اأول اأم�س ال�ض��بت، 
م��ن اإنق��اذ 13 مهاج��را غ��ري �رعي 
اأربعة جثث ملهاجرين اآخرين  وانت�ضال 
غرقوا اإث��ر انقالب قاربه��م على بعد 
16 ميل بحري �ض��مال مدينة اجلزائر، 
ح�ض��ب ما اأف��اد به، اأم���س الأحد، بيان 

لوزارة الدفاع الوطني.
اإط��ار مه��ام  البي��ان: »يف  وج��اء يف 
لقي��ادة  ال�ض��واحل  وح��دات حرا���س 
القوات البحرية، ل�ض��يما الإن�ض��انية 
منه��ا، متكنت ي��وم اأم���س 16 اأكتوبر 
2021 وحدت��ي بحث واإنق��اذ تابعتني 

للمجموعة الإقليمية حلرا�س ال�ضواحل 
باجلزائر ومروحية بح��ث واإنقاذ تابعة  
للقوات البحرية، من اإنقاذ 13 مهاجرا 
غري �رع��ي وانت�ض��ال اأربعة 4 جثث 
ملهاجري��ن اآخري��ن غرقوا اإث��ر انقالب 
قاربه��م عل��ى بع��د 16 مي��ل بحري 

�ضمال مدينة اجلزائر«.
واأ�ضاف البيان اأن هذا التدخل »يعك�س 
اجلهود التي تبذلها قواتنا البحرية يف 
اإطار تنفيذ خمتلف مهامها يف عر�س 
البح��ر وك��ذا احلف��اظ على �ض��المة 

مواطنينا«.
واأج

وز�رة �لتجارة وعدت  باال�صتجابة الن�صغاالت �ملهنيني 

اإ�سراب اخلبازين جمرد اإ�ساعة 
فند فرع اخلبازين املن�ض��وي حتت لواء 
اجلمعي��ة الوطني��ة للتج��ار واحلرفيني 
اجلزائري��ني، اأم�س »الإ�ض��اعات التي مت 
تداولها موؤخ��را على م�ض��توى مواقع 
تاأه��ب  ح��ول  الجتماع��ي  التوا�ض��ل 
اخلبازي��ن للقيام باإ�راب وطني، حلمل 
الو�ض��اية على ال�ض��تجابة ملطالبهم«، 
ودع��ت اإىل »عدم الن�ض��ياق وراء هذه 
الإ�ض��اعات املفتعل��ة والتي ل اأ�ض��ا�س 
له��ا م��ن ال�ض��حة«. واأو�ض��ح رئي�س 
اجلمعي��ة الوطني��ة للتج��ار واحلرفيني 
بولن��وار  الطاه��ر  احل��اج  اجلزائري��ني، 
اأن ممثل��ي اللجن��ة الوطني��ة للخبازين، 
اأكدوا خ��الل اللقاء ال��ذي جمعهم يوم 
اأم�س ب��كل م��ن الأمني الع��ام لوزارة 
التج��ارة وترقي��ة ال�ض��ادرات، و مدير 
الأ�ضواق و الن�ض��اطات و املهن املقننة، 
مبق��ر ال��وزارة واملخ�ض���س لدرا�ض��ة 
�ض��بل تخفيف الأعباء و التكاليف على 
اخلبازين و ت�ض��هيل اإج��راءات التموين 
مبادة الفرين��ة من املطاح��ن، اأن ما تردد 
ع��ن نية اخلبازين الدخ��ول يف اإ�راب 
وطن��ي ع��ار م��ن ال�ض��حة، ول توجد 
مررات للدخ��ول يف حركة احتجاجية 
يف وقت تفت��ح الوزارة اأب��واب احلوار 
وتلتزم بال�ض��عي لال�ض��تجابة ملطالبهم 
املعني��ة  القطاع��ات  ل��دى  والتدخ��ل 
بخ�ض��و�س املطال��ب الت��ي تتجاوزها.  
واأو�ض��ح بولنوار الذي ح�ر اللقاء اأن 
وزارة التج��ارة وع��دت مهنيي قطاع 
اخلبز بالتكفل بكل ان�ضغالته وال�ضعي 
حلله��ا، ومن بينه��ا كما ذكر م�ض��األة » 
تخفيف اإجراءات احل�ضول على الفرينة 
من املطاحن، م�ضريا اإىل اأن هذه الأخرية 

هي التي تتكفل بنقل املادة الأ�ضا�ض��ية 
ل�ض��ناعة اخلبز اإىل غاي��ة املخابز«، كما 
طماأن��ت الوزارة – ي�ض��يف بولنوار – 
باأن��ه ل توجد اأية ندرة يف الفارينة واأن 
املخزون احلايل له��ذه املادة يكفي لعدة 

اأ�ضهر.
املطروحة  الن�ض��غالت  وبخ�ض��و�س 
املتعلقة بتكاليف �ضناعة اخلبز، وعدت 
وزارة التجارة مهنيي اخلبز – ي�ض��يف 
ذات امل�ض��در – بال�ض��عي لدى وزارة 
الطاقة لبحث اإمكانية تخفي�س فاتورة 
لفائ��دة  الكهرب��اء والغ��از  ا�ض��تهالك 
اخلبازين، فيما اأكدت الوزارة – ح�ضب 
بولن��وار باإرجاء درا�ض��ة م�ض��األة بحث 
املو�ض��وع املتعلق بدعم اخلبز اإىل غاية 
2022، يف اإطار خمطط عمل احلكومة 
الذي يه��دف اإىل توجيه الدعم مبا�رة 
للفئات التي ت�ض��تحقه. ومتت الإ�ض��ارة 
اإىل اأن النقا���س قد دار حول الإجراءات 
الكفيلة بتح�ض��ني نوعية اخلبز والبحث 
ع��ن بدائ��ل للخب��ز احلايل م��ن خالل 
التوجه نحو �ضناعة اخلبز الأمر اأو خبز 
ال�ض��ميد، يف �ضياق امل�ض��اعي الدولية 
للتخلي عن ا�ضتعمال الفارينة البي�ضاء 

يف حت�ضري اخلبز.  
من جه��ة اأخ��رى تطرق اللقاء ح�ض��ب 
للتج��ار  الوطني��ة  اجلمعي��ة  رئي���س 
واحلرفيني مل�ضاألة تعوي�س اأكيا�س اخلبز 
احلالية باأكيا�س ورقية اأو اأكيا�س خا�ضة 
باخلب��ز دون غ��ريه من امل��واد، يف اإطار 
اتفاقي��ة ينتظر اإبرامها لهذا الغر�س مع 

وزارة البيئة.
ع.اأ�سابع



حمليات8 l الثنني 18 �أكتوبـــر 2021م�
1443هـ  �الأول  ربيع   11

1200 �سكن »عدل« بجيجل

قاطنون يجدون �صعوبات يف التنقل 
يعاين القاطنون اجلدد امل�س��تفيدون 
من ح�س��ة 1200 م�س��كن »عدل” 
مبدين��ة جيجل، من غي��اب خط نقل 
باحلافالت باجتاه التجمع ال�س��كني، 
و اأو�س��ح م�سوؤول بالبلدية باأنه من 
املرتقب امل�س��ادقة قبل نهاية �س��هر 
اأكتوبر على تو�سيع اخلطوط باجتاه 

هذا التجمع اأو فتح خطوط جديدة.
ات�س��الهم  يف  مواطن��ون  ع��ر  و 
بالن���ر، ع��ن معاناته��م اليومي��ة 
ج��راء غي��اب خطوط النق��ل باجتاه 
التجم��ع ال�س��كني اجلديد ل�س��قق 
»عدل« مبزغيطان، بعد توزيع ح�سة 
امل�س��تفيدين  1200 م�س��كن على 
منذ اأ�سهر، حيث ا�سطدموا بغياب 
احلاف��الت رافق��ه تاأخ��ر يف معاجلة 

امل�سكل.
و ق��ال املتحدث��ون ب��اأن اأقرب خط 
للنق��ل يق��ع بعيدا عن م�س��اكنهم، 
م��ن  الع���رات  اأن  اإىل  م�س��رين 
و  املتو�س��ط  تالمي��ذ  و  الن�س��وة 
الأقدام  الثان��وي، ي�س��رون عل��ى 
مل�س��افة بعيدة لي�س��تقلوا احلافالت 
املوؤدية نحو و�سط املدينة اأو ملحطة 
امل�س��افرين لل�س��كة احلديدية، فيما 
يج��د املواطنون املحمل��ون باأكيا�س 
�س��عوبة  اليومي��ة،  امل�س��تلزمات 

كب��رة ج��راء بع��د امل�س��افة و ثقل 
احلمول��ة، يف ظل غي��اب املحالت 
التجارية بالتجمع ال�سكني اجلديد.

و اأ�س��اف، امل�س��تكون ب��اأن العديد 
م��ن امل�س��تفيدين رف�س��وا القدوم 
مل�س��اكنهم اجلدي��دة ب�س��بب غياب 
و�س��ائل النقل، كون اأغلبهم عمال، 
مركب��ات  اأ�س��حاب  وج��د  فيم��ا 
�س��عوبة يف التنقل ب�سبب تدهور 
و�س��عية الطريق و عدم اإمتام حمور 
الدوران باجتاه ح�سة 800 م�سكن.

ال�س��لطات  املعني��ون،  نا�س��د  و 
امل�س��كل  معاجل��ة  يف  بالإ���راع 
املطروح قبل بداية ف�سل ال�ستاء، و 
الذي �سيت�سبب يف �سعوبة التنقل 
ب�سبب ت�ساقط الأمطار. و اأو�سح، 
ال�س��عبي  املجل���س  رئي���س  نائ��ب 
املط��روح  امل�س��كل  ب��اأن  البل��دي، 
�س��تتم معاجلت��ه قب��ل نهاية �س��هر 
اأكتوبر احلايل، عن��د عقد اآخر دورة 
للمجل�س ال�سعبي البلدي، و �سمن 
جدول اأعمالها توجد امل�سادقة على 
خمطط تو�س��يع خط نق��ل اأو فتح 
خط��وط جدي��دة، بحي��ث مت القيام 
بخرجات ميدانية للتجمع ال�سكني 

و درا�سة املقرتحات.
 ك. طويل

ميلة

ربط 234 عائلة ببوجرار 
ب�صبكة الغاز الطبيعي 

وّدع اأم���س الأح��د، �س��كان جتم��ع 
بوجرار ببلدي��ة زغاية بولية ميلة، 
معاناتهم اليومية مع قارورات غاز 
البوتان، بعدما مت و�سع �سبكة الغاز 
الطبيعي يف اخلدم��ة، فيما انطلقت 
اأ�س��غال التهيئ��ة احل�ري��ة واإمت��ام 
عملي��ة الرب��ط مبختلف ال�س��بكات 
التحتي��ة ب��ذات التجم��ع يف نف�س 

اليوم.
واأ���رف وايل ميل��ة عل��ى العملية 
تزامن��ا واإحي��اء الذك��رى ال�س��تني 
املخلدة ملجازر ال�سابع ع�ر  اأكتوبر، 
وقد ا�ستفاد من م�روع غاز املدينة 
املمتدة �س��بكة توزيعه على م�سافة 
تف��وق 6 كيلوم��رتات، اأزي��د م��ن 
234 عائلة، �س��من كلف��ة اإجمالية 
على ح�س��اب �س��ندوق ال�س��مان 
املحلي��ة،  للجماع��ات  والت�س��امن 
مقدرة باأكرث من 1،4 مليار �س��نتيم 
تدفع امتياز ميل��ة لتوزيع الكهرباء 
والغ��از 35 باملائة منها، فيما قدرت 
كلفة ربط امل�س��كن الواحد ب� 6،03 

مليون �سنتيم.
كما ا�ستفاد ذات التجمع من م�روع 
التحتي��ة  ال�س��بكات  لإمت��ام متدي��د 
لالأج��زاء املتبقية من احلي وت�س��مل 
قن��وات مي��اه ال���رب و ال�رف، 
الإن��ارة العمومية، وكذا الأر�س��فة 
و تغطية م�س��الك احلي باخلر�س��انة 

املزفت��ة، وتكفلت بامل���روع الذي 
تدوم مدة اإجنازه �ستة اأ�سهر، مديرية 
التعمر والهند�سة املعمارية والبناء 
لولية ميلة بكلف��ة جتاوزت 3،13 

مليار �سنتيم.
الزعرورة  �س��كان منطقة  وا�ستغل 
التابع��ة لتجم��ع بزغاي��ة، فر�س��ة 
تواج��د ال��وايل للتط��رق اإىل عدم 
ا�س��تفادتهم من الربط بغاز املدينة، 
وكذلك حاجتهم ملي��اه ال�رب، كما 
ينتظ��ر قاطنو جتم��ع جالمة دورهم 
يف الت��زود بالغ��از الطبيع��ي، غر 
اأن مدي��ر موؤ�س�س��ة امتي��از لتوزيع 
الكهرب��اء والغ��از مبيل��ة، اأف��اد يف 
ت�ري��ح للن�ر اأن قن��اة اجلر بلغت 
مدخل التجمع فيما توقفت اأ�س��غال 
متديد �س��بكة التوزيع ب�سبب افتقار 
امل��كان ل�س��بكة ال�رف ال�س��حي 
التي يفرت���س اإجنازها قبل و�س��ع 

قنوات الغاز.
و�رح رئي�س البلدية باأن م�ساحله 
عاجزة ع��ن متويل �س��بكة ال�رف 
للتجمع، خا�س��ة واأنها تتطلب اإجناز 
جممع للت�س��فية ملنع و�س��ول مياه 
ال�رف ل�س��د بني ه��ارون املوجود 
اأن  اإىل  م�س��را  جالم��ة،  اأ�س��فل 
التقديرات املالية للم�روع تتجاوز 

23 مليار �سنتيم. 
 اإبراهيم �صليغم 

ح�سب مدير وكالة دعم وتنمية �ملقاوالتية بامل�سيلة

منح ت�صيري دور ال�صينما واملحالت غري امل�صتغلة للموؤ�ص�صات امل�صغرة
قال اأم�س، مدي��ر فرع الوكالة الولئية لدعم 
وتنمي��ة املقاولتية بامل�س��يلة، غزيز مروك، 
اأن هيئت��ه �س��تكون معني��ة بخلق وت�س��ير 
مناط��ق الن�س��اطات بالبلديات والأ�س��واق 
وحم��الت  املهني��ة  واملح��الت  اجلواري��ة 
»عدل« و«اأوبيجيي« غر امل�س��تغلة، ومنحها 
للموؤ�س�سات امل�س��غرة التي يتم ا�ستحداثها 

عن طريق الوكالة.
اإط��ار  اأن��ه ويف  الوكال��ة  مدي��ر  واأ�س��اف 
ال�س��رتاتيجية اجلدي��دة الت��ي مت �س��بطها 

موؤخ��را بع��د اجلل�س��ات املاراطوني��ة الت��ي 
الولي��ة  دوائ��ر  م�س��توى  عل��ى  عق��دت 
و�س��مت عدي��د الفاعل��ني م��ن القطاعات 
القت�س��ادية والعمومية و ���ركاء حمليني 
مت  امل�س��غرة،  باملوؤ�س�س��ات  �س��لة  لديه��م 
حتدي��د 6012 م�روعا قاب��ال للتمويل بعد 
الأخذ بخ�سو�س��ية كل منطقة، م�سرا اإىل 
اأن ه��ذه البطاقية قابلة للتحي��ني كلما دعت 
احلاج��ة لذلك وفق��ا للتغ��رات الجتماعية 

والقت�سادية.

واأك��د املتح��دث اأن م��ن بني املهام امل�س��ندة 
وت�س��ير  خل��ق  موؤخ��را،  امل�س��يلة  لوكال��ة 
مناطق الن�س��اطات من اأج��ل توفر الأوعية 
العقاري��ة حلاملي امل�س��اريع بالإ�س��افة اإىل 
ت�سير املحالت املهنية ال�ساغرة عر بلديات 
الولي��ة وحمالت وكال��ة »ع��دل« وديوان 
الرتقي��ة والت�س��ير العقاري غر امل�س��تغلة 
وحتى دور ال�س��ينما، حيث حت�سي عا�سمة 
الولية وحدها قاعتني لل�سينما ظلتا مغلقتني 
ل�س��نوات طويل��ة، اإ�س��افة اإىل 9 اأ�س��واق 

جوارية ما  تزال مهملة، حيث �سيتم حتويلها 
ومنحها لأ�سحاب املوؤ�س�سات امل�سغرة.

وتندرج هذه املهام امل�سندة حديثا لوكالة دعم 
وتنمي��ة املقاولتية، يف اإطار اجلهود املبذولة 
من اأجل حت�س��ني ظروف املوؤ�س�س��ة امل�سغرة 
والتعام��ل م��ع و�س��عية الدي��ون املرتاكمة 
لديه��ا، وك��ذا تفعي��ل �س��ندوق الكفال��ة 
امل�س��رتكة ل�س��مان اأخطار القرو���س التي 
تعر�س اأ�س��حابها لظروف قاه��رة، وعددها 
49 موؤ�س�س��ة متعرثة، حيث �س��يتم ت�س��ديد 

الديون من طرف ال�سندوق بدل عنها.
ويف ذات ال�س��ياق اأو�س��ح غزيز اأن الوكالة 
و�س��عت اأر�س��ية رقمية للم�س��تفيدين من 
اأ�سحاب املوؤ�س�سات امل�سغرة املتعرثة، حيث 
�س��جل ما يقارب 640 �س��احب موؤ�س�س��ة 
م�س��غرة، اإل اأن عدد امل�س��تفيدين من اإعادة 
جدول��ة الديون توقف عن��د 312 مذكرا باأن 
ع��دد املتح�س��لني على القرو�س منذ �س��نة 

1998 بلغ 6508.
فار�س قري�صي  

بلدية بوعند��س ب�سطيف

تد�صني م�صاريع يف قطاعي الرتبية و ال�صباب و الريا�صة
اأ�رف �سبيحة اأم�س، وايل �سطيف 
كمال عبلة برفقة ال�سلطات املحلية، 
على تد�س��ني م�روع تهيئة امللعب 
البل��دي لبوعندا���س مبنا�س��بة اإحياء 
الذكرى ال�س��تني ملجازر 17 اأكتوبر 
1961، اإ�سافة اإىل م�ساريع تربوية.

وا�س��تفاد ه��ذا امللعب م��ن م�روع 
بالع�س��ب  امليدان  اأر�س��ية  تغطي��ة 
ال�س��طناعي م��ن اجلي��ل اجلدي��د، 
بالإ�س��افة اإىل اإعادة �س��يانة غرف 
تغير املالب�س، وذلك �س��من برامج 

يف  والريا�س��ة  ال�س��باب  مديري��ة 
تهيئة املالعب الريا�س��ية املتواجدة 

بعدد من بلديات الولية.
وا�ستغل الوايل هذه الزيارة لتد�سني 
ا�س��تفادت  مطعم مدر�س��ي جديد، 
منه ابتدائية “الإخوة بهلويل” بقرية 
“تيزي ن�س��بت”، والذي يوفر 100 
وجبة �س��اخنة يف الدفع��ة الواحدة، 
ل�س��الح املئ��ات م��ن تالمي��ذ هذه 

املوؤ�س�سة التعليمية.
واأكد ال��وايل اجله��ود الكبرة التي 

بذلته��ا ال�س��لطات العمومي��ة، يف 
�س��بيل اإجن��اح الدخ��ول املدر�س��ي 
اجلديد، بدليل الع�رات من الهياكل 
الرتبوية الت��ي مت اإجنازها يف الآونة 
الأخ��رة، م�س��را اإىل اأن م�س��احله 
تطم��ح اإىل توفر اأف�س��ل الظروف 
ل�سالح الآلف من التالميذ والطلبة 
يف جميع البلديات، خا�س��ة املتعلقة 

بالإطعام والنقل والتدفئة.
ومتت معاينة �س��ر الأ�سغال الأوىل 
املتعلقة باإجناز م�ست�س��فى ل�س��الح 

ال�س��مالية،  البلدي��ة  ه��ذه  �س��كان 
بطاق��ة ا�س��تيعابية قدره��ا �س��تني 
�ريرا، حيث ا�س��تمع امل�س��وؤول اإىل 
ال�روح��ات التي قدمته��ا اإطارات 
مديرية التجهي��زات العمومية، قبل 
اأن يوؤكد على اأهمية ت�سليم امل�روع 
يف الوقت املحدد يف دفرت ال�روط، 
ل�سيما واأن الآلف من مواطني هذه 
البلدي��ة هم يف اأم�س احلاجة اإىل مثل 

هذه الهياكل الطبية.
 اأحمد خليل

تن�صيب جلنـــــــــة والئيـــــة ملرافقــــــــة امل�صتثمريـــــــــن
اأ���رف اأم���س الأول، وايل ولية �س��طيف على 
تن�سيب اللجنة الولئية ملرافقة امل�ستثمرين، حيث 
�س��تكون مهمتها الرئي�س��ية التكفل بان�سغالت 
الراغبني يف اقتحام قطاع ال�س��تثمار يف خمتلف 
املجالت، من خالل العمل على رفع جميع القيود 

التي تعيق جت�سيد امل�ساريع فعليا.
واأكد ال��وايل عل��ى اأهمية ت�س��جيع اخلوا�س يف 
اإن�س��اء م�س��اريعهم، يف �س��بيل تن�س��يط احلركة 
القت�س��ادية بعا�سمة اله�س��اب العليا، ل�سيما 
واأنه��ا تتوفر عل��ى جميع املقومات التي ت�س��مح 
له��ا اأن تكون قطب��ا مهما يف جمي��ع القطاعات، 
وعلى راأ�سها ال�س��ناعة، الفالحة، التجارة وحتى 

ال�سياحة.

وتاأتي هذه اخلطوة لتطبيق التعليمات التي اأ�سداها 
رئي�س اجلمهورية، يف اجتماع احلكومة مع الولة، 
حول �رورة الدفع بعجلة ال�س��تثمار يف جميع 
مناطق الوطن، والعمل على خلق منا�سب �سغل 

جديدة ل�سالح الآلف من ال�سباب.
وا�س��تغل ال��وايل اجتماعه م��ع روؤ�س��اء الدوائر 
اإىل  اأج��ل دعوته��م  م��ن  التنفيذي��ني،  وامل��دراء 
اق��رتاح الأماك��ن والأرا�س��ي املنا�س��بة لإقام��ة 
مناطق الن�س��اطات امل�سغرة، حيث دعا اإىل تقدمي 
املقرتح��ات يف اأق��رب وقت ممكن، حتى يت�س��نى 
لأ�سحاب امل�ساريع ال�س��تثمارية تقدمي ملفاتهم 
ثم احل�س��ول على املوافقة من ال�سلطات املعنية، 
قب��ل جت�س��يد ا�س��تثماراتهم، جم��ددا الدعوة اإىل 

���رورة اإح��داث الت��وازن بني خمتل��ف جهات 
الولية يف اختيار واإقامة املناطق  اجلديدة.

وطلب الوايل من املدراء وروؤ�ساء الدوائر اإح�ساء 
جميع الهياكل غر امل�ستغلة، قبل ال�ستدعاء اإىل 
عقد اجتماعات مماثلة يف امل�س��تقبل، بهدف و�سع 
الإ�س��رتاتيجية املنا�س��بة ل�س��تغاللها يف اأف�سل 

�سورة.
ودعا امل�س��وؤول الأول عن الولية يف وقت �سابق 
اإىل اإح�س��اء الأ�س��واق اجلواري��ة غر امل�س��تغلة 
بجمي��ع البلدي��ات، من اأج��ل العمل عل��ى اإعادة 
فتحه��ا من جدي��د، ما ي�س��مح بتن�س��يط احلركة 

القت�سادية و و�سع حد للتجارة الفو�سوية.
اأحمد خليل

بلدية برج زمورة بالربج

الوايل ياأمر بتقلي�س مدة اإجناز امل�صت�صفى
دعا، يوم �أم�س، محمد بن مالك و�لي برج بوعريريج، �لمقاولة �لمكلفة باإنجاز م�ست�سفى 60 �سرير� ببلدية برج زمورة، 

�سمال �لوالية، �إلى تقلي�س مدة �الإنجاز وتدعيم �لور�سات بالعتاد و�لعمال، ال�ستالم �لم�سروع في �أقرب �الآجال، بالنظر �إلى 
�أهميته في توفير �لخدمات �ل�سحية ل�سكان �لبلدية و�لد�ئرة.

و �س��دد ذات امل�سوؤول، خالل زيارته 
امل�ست�س��فى  مل���روع  التفقدي��ة 
وخمتلف امل�س��اريع ببلدي��ات دائرة 
ب��رج زم��ورة، يف اإط��ار الرنام��ج 
امل�س��طر لإحياء ذكرى ي��وم الهجرة 
عل��ى  اأكتوب��ر،   17 ل���  امل�س��ادف 
���رورة الإ�راع يف وترة الإجناز، 
والتقلي���س من اآجال الت�س��ليم التي 
حددته��ا املقاول��ة ب� 24 �س��هرا،  يف 
ظ��ل ط��ول امل��دة واإمكاني��ة اإمت��ام 
الأ�س��غال يف فرتة اأقل، خا�س��ة واأن 
�ركة »كو�س��يدار« التي حت�س��لت 
عل��ى �س��فقة امل�روع بالرتا�س��ي 
بعد رفع التجمي��د عنه، متتلك جتربة 
امل�س��اريع،  ه��ذه  مث��ل  طويل��ة يف 
ومع��دات واآليات ت�س��مح لها بربح 
الوقت، و تنظيم الأ�س��غال و ترتيبها 
ب�سكل ي�ساعد على ا�ستالم امل�سحة 

يف اأقرب الآجال املمكنة.
كما نبه الوايل اإىل الو�سع مع الأخذ 
باحل�سبان فرتات التقلبات اجلوية، يف 
ظل قرب دخول مو�س��م الت�س��اقط، 
م��ا يتطلب التقي��د باملخط��ط املعد 
لالأ�سغال وتوزيع الور�سات ب�سكل 
متنا�س��ق لت�ري��ع الوت��رة وجتنب 
توقف الأ�س��غال، و م��ن ذلك العمل 

اإمت��ام الهي��كل اخلارجي، لكي  على 
يت�س��نى للمقاول��ة العم��ل باأريحية 
يف ا�ستكمال التهيئة الداخلية، حتى 
خالل ف��رتات التقلبات اجلوية، و هو 
ما اأكد ب�س��اأنه ممثل عن املقاولة على 
و�س��ع جمي��ع الرتتيب��ات، والتعهد 
باإمت��ام بناي��ة الهي��كل اخلارجي قبل 

�سهر جانفي القادم.

و يع��رف م���روع م�ست�س��فى برج 
بع��د  الأ�س��غال  انط��الق  زم��ورة، 
�س��نوات من النتظ��ار، بالنظر اإىل 
النق�س امل�س��جل يف العقار، لتواجد 
�س��عبة  جبلي��ة  مبنطق��ة  البلدي��ة 
الت�س��اري�س حتيط بها الغابات من 
اأغل��ب اجله��ات، ف�س��ال ع��ن قرار 
التجمي��د ال��ذي طال امل���روع قبل 

�سنوات ب�س��بب الأزمة القت�سادية 
و�س��ح املداخي��ل، قب��ل اأن يت��م رفع 
التجميد يف اجتماع املجل�س الوزاري 
امل�سرتك، املنعقد �س��هر �سبتمر من 
ع��ام 2019 ال��ذي خ�س���س حينها 
لدرا�سة ملف امل�س��اريع املجمدة يف 
قطاع ال�س��حة بولي��ات اجلنوب و 

اله�ساب العليا.
الولئية بعدها،  ال�سلطات  وبا�رت 
اإجراءات منح ال�س��فقة بالرتا�س��ي 
ل�ركة عمومية ممثلة يف موؤ�س�س��ة 
الوق��ت  رب��ح  لأج��ل  كو�س��يدار، 
املرف��ق  اإجن��از ه��ذا  والإ���راع يف 
واإنه��اء متاعب  باملنطقة،  ال�س��حي 
املواطن��ني م��ع حمدودي��ة اخلدمات 
ال�س��حية بالعي��ادة الوحي��دة، التي 
الكام��ل  الطب��ي  للتكف��ل  تفتق��ر 
باملر�س��ى، خا�سة و اأن هذا امل�روع 

عرف تاأخرا كبرا.
و يرتقب اأن يتم ا�س��تالم امل�ست�سفى 
املحددة،  بعد ر�س��د  الآج��ال  قب��ل 
ملي��ار   178 ق��دره  م��ايل  غ��الف 
�س��نتيم، لتج�سيد هذا امل�روع الهام 
ال��ذي طال انتظاره من قبل �س��كان 
البلدي��ات ال�س��مالية لولي��ة ب��رج 
بوعريريج.                    ع/ بوعبد اهلل
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�لعملية ��ستهدفت 11 بلـدية 

 �شهـاريج غـاز لتـزويد عـائـالت مب�شتـة 
عـني �شعيـد بـاأم البـواقي

�أ�سرفت، �أم�س، �ل�سلطات �لولئية باأم �لبو�قي، على و�سع 5 �سهاريج لغاز �لبروبان حيز �لخدمة على م�ستوى م�ستة عين 
�سعيد، وهي �لتي �ست�سع حد� لأزمة �لتزود بالغاز �لتي م�ست 19 عائلة بالمنطقة.

وت�س��تهدف �لعملي��ة �إجماال 209 
عائ��ات عرب �لوالي��ة، �أين يجري 
 46 بالغاز ع��رب تركي��ب  ربطه��ا 
�الأ�س��ا�س  �س��هريجا موجه��ا يف 
بلدي��ة   11 ع��رب  �لظ��ل  ملناط��ق 

بالوالية.
وبح�س��ب �ملعطيات �لتي بحوزتنا 
فالعملية ر�س��د لها على م�ستوى 
م�ستة عني �سعيد غافا ماليا قدره 
929 ملي��ون �س��نتيم منه��ا مبلغ 
741 مليون �س��نتيم وج��ه القتناء 
�ل�س��هاريج بجميع م�ستلزماتها و 

187 مليون �س��نتيم كم�ستحقات 
الأ�سغال �لهند�سة �ملدنية.

و مت م��ن خال �خلز�نات �خلم�س��ة 
رب��ط 19 عائل��ة ب�س��بكة �لغ��از، 
�لت��ي ودع��ت �س��عوبات  وه��ي 
�حل�س��ول على قارور�ت �لبوتان. 
و��س��تغرقت مدة رب��ط �لعائات 
به��ذه �ملادة �حليوي��ة 40 يوما منها 
�أ�س��غال  ��س��تغرقتها  يوم��ا   25
�لهند�س��ة �ملدنية و15 يوما مت فيها 
تركيب �ل�سهاريج و و�سعها حيز 

�خلدمة.

د�ئ��رة  و�أ�س��ار رئي�س 
�لب��رول  غ��از  �لتوزيع مبقاطع��ة 
ب��اأم  نفط��ال  ب�رشك��ة  �ملمي��ع 
�لبو�قي، ع��ادل تيتل، ب��اأن عملية 
تثبي��ت ه��ذه �ل�س��هاريج عرب 11 
بلدي��ة بالوالي��ة ال ت��ز�ل جاري��ة، 
م�س��ر� �إىل �أن �مل�رشوع ج�س��د يف 
�إط��ار برنامج �ملخطط��ات �لبلدية 
للتنمية وت�سل �سعة كل �سهريج 

�إىل 1750 كلغ.
 ويت�س��من �لربنام��ج تثبي��ت 46 
�سهريجا لغاز �لربوبان، �أين مت �إمتام 

تثبيت �أزيد من 21 منها وتوطينها 
يف �أر�سيات خم�س�سة لها، حيث 
دخل �لعديد منه��ا حيز �خلدمة يف 
�نتظار �أن تنته��ي بع�س �لعر�قيل 

لبع�س �الأر�سيات.
ب��اأن  �ملتح��دث  و�أ�س��اف 
حّي��ز  دخل��ت  �لت��ي  �ل�س��هاريج 
�جلازية  تتو�جد ببلدي��ات  �خلدم��ة 
 32 خدماته��ا  م��ن  و�سي�س��تفيد 
عائل��ة، منها 4 �س��هاريج وجهت 
لقاطني م�س��تة �لفرن و3 ل�سكان 

م�ستة فج �لطني.
 كما ��ستفادت مدينة �ل�سلعة من 
4 �سهاريج جتاوزت بها �الأ�سغال 
وخ�س�س��ت  باملائ��ة،   90 ن�س��بة 
لبلدي��ة �لبالة �س��هريجان بلغت 
بهم��ا �الأ�س��غال 80 باملائ��ة، وهي 
�س��هاريج   3 يف  �لن�س��بة  نف���س 
مدين��ة  مل�س��اتي  �ملخ�س�س��ة 

م�سكيانة.
و��س��تفادت م��ن �لعملي��ة كذلك 
بلديات بح��ر �ل�رشقي وفكرينة 
و و�د نيني باأربع �س��هاريج لكل 
منه��ا، �إ�س��افة �إىل �ثن��ني ب��اأوالد 
�الأر�س��يات  �خترت  �أين  قا�س��م، 
�مل���رشوع،  فوقه��ا  �لتي �س��ينجز 
و خ�س���س ملدين��ة �س��يقو�س هي 
�الأخرى �سهريجان، كما ��ستفادت 
مدين��ة ق�رش �ل�س��بيحي من 9 مل 

تنطلق فيها �الأ�سغال بعد.
  اأحمد ذيب

وجهت �إنـذ�ر�ت ملـقاولـني

واليـة �شكيـكدة ُت�شدد عــلى 
اإتـمام اأ�شـغال تهيئـة ال�شـكنـات

وجهت و�لية �س��كيكدة، حورية 
�س��ارمة  تعليم��ات  مد�ح��ي، 
بتهيئ��ة  �ملكلف��ني  للمقاول��ني 
�س��كنية  وبر�م��ج  م�س��اريع 
�الجتماع��ي وح�س��ة  ب�س��يغة 
�الأكو�خ  للق�س��اء على  موجهة 
و  بوعب��از  يف  �لق�س��ديرية 
�إمت��ام  يف  باالإ���رش�ع  �لزف��ز�ف، 
�الأ�س��غال و�أمهلته��م �إىل نهاية 
�ل�س��هر �لق��ادم، م��ن �أج��ل �إمتام 
�الأ�س��غال، كما �أ�سدت تعليمات 
�مل���رشوع يف  �نط��اق  باإع��ادة 
غ�س��ون �أ�س��بوع قب��ل �تخ��اذ 

�الإجر�ء�ت �لازمة.
و��س��تمعت �لو�لية خال زيارة 
ميد�ني��ة لتفقد �لور�س��ات، �إىل 
�رشوح��ات م��ن ط��رف م��در�ء 
ديو�ن �لرقية و�لت�سير �لعقاري 
و�لتعمر و�لبناء و�ل�س��كن، �أين 
الحظت تاأخر� يف �أ�س��غال بع�س 

�حل�س�س �ل�سكنية. 
م�س��كن   800 م���رشوع  وكان 
يف ه�س��بة بوعب��از �أول حمطة 
من �لزي��ارة بعد �إز�ل��ة �لعو�ئق 
�لتقنية باإعادة �إ�سكان 51 عائلة 
كان��ت تقطن �أكو�خ ق�س��ديرية 
على طول م�س��ار قناة �ل�رشف 
�مل�سوؤولة  �ل�سحي، حيث وقفت 
عل��ى عملي��ة تثبي��ت �لور�س��ة 
م��ع �إلز�م �ملق��اول باإمت��ام �لربط 
بقنو�ت �ل�رشف �ل�س��حي قبل 
نهاي��ة نوفم��رب �لق��ادم تكليف 
و�لت�س��ير  �لرقي��ة  دي��و�ن 
باإمتام  �لتعمر  �لعقاري ومديرية 

�إجناز جد�ر �ل�سند.
ومب���رشوع تهيئة 400 م�س��كن 

يف �إطار �لق�س��اء على �الأكو�خ 
�لزف��ز�ف،  بح��ي  �لق�س��ديرية 
با�س��تكمال  مقاولة  تكلي��ف  مت 
�ملختلف��ة  �ل�س��بكات  �أ�س��غال 
�ل�سهر  �لعمومية نهاية  و�الإنارة 
�لق��ادم، كما هو �حل��ال يف 318 
م�سكنا �ملنجزة يف �إطار �لق�ساء 
على �الأكو�خ �لق�س��ديرية بحي 
�لزفز�ف، حيث �أ�سدت �مل�سوؤولة 
تعليمات باإنهاء �أ�س��غال و�س��ع 
�خلر�س��انة للطرق��ات و�الإن��ارة 
�لعمومي��ة و�النته��اء من تهيئة 
و  نوفم��رب،  نهاي��ة  �الأر�س��فة 
م���رشوع تهيئ��ة 216 م�س��كنا 
�أمرت مد�حي با�ستكمال و�سع 
�س��بكة �ل���رشف �ل�س��حي يف 

�الأجل �ملذكور. 
م�س��كنا   664 مب���رشوع  �أم��ا 
�ملنجزة �أي�س��ا يف �إطار �لق�ساء 
على �الأكو�خ �لق�س��ديرية، فقد 
تاأخ��ر� كبر�  �لو�لي��ة  الحظ��ت 
يف �أ�س��غال �ل�س��بكات �لثانوية 
و�لتهيئة، حيث وجهت �إنذ�ر� �إىل 
�ملقاول و �أ�سدت تعليمات باإعادة 
�نط��اق �مل�رشوع يف غ�س��ون 
�لتزم��ت  وق��ت  يف  �أ�س��بوع، 
مقاوالت �الإجناز باحر�م �الآجال 
وت�س��ليم �لور�س��ات يف �الآجال 

�ملحددة.
و تاأت��ي زي��ارة �لو�لي��ة، لتفقد 
�مل�س��اريع  تهيئ��ة  �أ�س��غال 
�ملذكورة من �أجل طماأنة �سكان 
�ملعنيني  �لق�س��ديرية  �الأك��و�خ 
بالرحي��ل بع��د �أن قام��و� خال 
�الأي��ام �لفارط��ة ب�سل�س��ة م��ن 

�الحتجاجات.           كمال وا�شطة

ل�ستيعاب �لطلبة �جُلدد بجـامعة عنابة

ا�شتالم 7000 مقعد بيداغوجي و ا�شتحداث ُكليتني
تعّززت جامعة باجي خمتار عنابة، 
خ��ال �ملو�س��م �جلامع��ي �جلدي��د، 
�ستو�سع حيز  بيد�غوجية  مبن�ساآت 
�خلدم��ة قريبا، منه��ا 5000 مقعد 
بيد�غوجي بقطب �أحمد �لبوين، و 
2000 مقعد ب�س��يدي عمار، حيث 
من �س��اأنها ��ستيعاب �لناجحني يف 

�سهادة �لبكالوريا.
باالت�س��ال  للمكلف��ة  و��س��تناد� 
برئا�س��ة جامع��ة عناب��ة، فق��د  مت 
�جلامع��ي  �لدخ��ول  خ��ال 
م��ن  �إح�س��اء �أزيد   ،2022/2021
7843 طالب��ا  جديد� موزعني عرب 
يتابعون  �لكليات، و�لذين  خمتلف 
در��س��تهم يف 26 ميد�ن و �س��عبة 
تكوي��ن بزيادة تقدر ب��� 30 باملائة 
من �لطلبة مقارنة بال�سنة �ملا�سية. 
و وفق��ا للم�س��در، فق��د فتح��ت 
جامعة باج��ي خمتار  11 م�س��ار� 
جدي��د� للتكوي��ن يف �للي�س��ان�س  
و�ملا�س��ر منها 9 م�سار�ت  مهنية 
جديدة مت ��ستحد�ثها يف �إطار تلبية 
�القت�س��ادي  �ملحي��ط  حاجي��ات  
و�الجتماعي. و يف نف�س �ل�س��ياق 
قب��ل  عناب��ة،  �حت�س��نت  جامعة 
لل�رش�كة  �إطار  �تفاقيات  �أ�س��بوع، 
و�لتع��اون ب��ني �ل�رشك��ة �لوطنية 
�ملوؤ�س�س��ات  وبع�س  �س��وناطر�ك 
�جلامعي��ة لل���رشق �جلز�ئ��ري منها 
عنابة، حيث تندرج �سمن م�سعى 
�جلامع��ات على  و�نفتاح  تو�س��يع 
�ملحيط �القت�س��ادي و�الجتماعي، 
و�ل�س��عي نح��و �ل�رش�ك��ة �ملثمرة 

�لتطبيق��ي  �لبح��ث  يف جم��االت 
و�لتطوي��ر �لتكنولوج��ي مبا يحقق 
قف��زة نوعي��ة يف ما يخ���س تلبية 
متطلبات �لتنمية �ملحلية و�جلهوية 
و�لوطني��ة، وك��ذ� تب��ادل �خلرب�ت 
ب��ني �جلامعات و�ل�رشك��ة �لوطنية 
�س��تى جم��االت  �س��وناطر�ك يف 

�لبحث و�لتكوين..
كم��ا عرفت جامعة عنابة �ملو�س��م 
طالب��ا،   9220 تخ��رج  �ملا�س��ي 
و   �للي�س��ان�س  يف   4185 بينه��م 
4190 متخرجا يف �ملا�سر و845  
متخرج��ا يف �لعل��وم �لطبية، فيما 
تخ��رج يف مرحلة ما بع��د �لتدرج 
741 طالبا يف خمتل��ف �مليادين و 
�لتخ�س�سات و متت 102 مناق�سة 

يف ما يخ�س �لتاأهيل �جلامعي. 
و يف �إط��ار خمطط تطوير �لبحث 
�لعلمي بجامعة، عرف هذ� �ملو�سم 
�إىل  للبح��ث،  خمربي��ن  ترقي��ة 
خماب��ر للتميز من ط��رف �ملديرية 
�لعام��ة �لبحث �لعلم��ي و�لتطوير 
 90 �أ�س��ل  م��ن  �لتكنولوج��ي، 

ت�سمهم جامعة باجي خمتار. 
وذكر �مل�س��در ذ�ته، ب��اأن �جلامعة 
�ست�س��هد هذه �ل�س��نة، ت�سجيل ما 
ميثل ن�س��بة 100 باملائة من �لطلبة 
�ملتخرجني يف �للي�س��ان�س �س��من 
دفع��ة 2021/2020، ال�س��تكمال 
در��س��تهم، حي��ث ت�س��جل 5563 
م�س��ار�ت  خمتل��ف  يف  طالب��ا 
�لتكوين يف �ل�س��نة �أوىل ما�س��ر. 
يف  �لتكوي��ن  �س��عيد   عل��ى  و 

مرحلة ما بعد �لتدرج و باالإ�سافة 
�إىل 3308 طال��ب يدر���س يف هذ� 
�لط��ور، فاإن �مل�س��الح �ملخت�س��ة 
لل��وز�رة �لو�س��ية تعك��ف عل��ى 
�لنهائية ق�سد  �لرتيبات   �س��بط 
�العان قريبا ع��ن �إيد�ع عرو�س 

�لتكوين يف �لدكتور�ه.
من جه��ة �أخ��رى، عرف��ت جامعة 
عناب��ة تنظيما جدي��د�، عن طريق 
�سدور مر�س��وم يف �لعدد �الأخر 
للجريدة �لر�س��مية يوم 6 �أكتوبر، 
و يتعلق بت�سيرها طبقا للمر�سوم 
�ملوؤرخ   276-21 رق��م  �لتنفي��ذي 
�ملع��ّدل   ،2021 �أكتوب��ر   05 يف 
و�ملتّمم للمر�س��وم رق��م 214-84 
بتاري��خ 18 �أوت 1984، لت�س��بح 
بثم��اين كلي��ات بدل �س��ت، حيث 
م���سّ �لتعدي��ل �ملادة 2 يف �س��قها 
�لكليات �ملكونة  �ملتعلق بت�سكيلة 
للجامعة م��ن خال �إن�س��اء �ثنتني 
جديدتني ومو�ءمة ت�سمية بع�سها 
وفقًا ملا هو معمول به �سمن مدونة 
ت�س��ميات �لكليات على �مل�ستوى 

�لوطني ح�سب �إد�رة �جلامعة.
 و �أ�س��بحت جامع��ة عنابة ت�س��م 
مبوج��ب �ملر�س��وم �ملذك��ور، كلية 
�حلقوق و �لعلوم �ل�سيا�س��ية، كلية 
�لعلوم، كلية �لط��ب، �لتكنولوجيا 
)�ملهند�س(، عل��وم �الأر�س، �الأدب 
�الن�س��انية  �لعل��وم  �للغ��ات،  و 
�لعل��وم  وكلي��ة  و�الجتماعي��ة 
�القت�س��ادية و �لتجاري��ة و علوم 

�لت�سير .
     ح�شين دريدح

يف مد�همات بني عني �لبي�ساء وعـني فـكرون
توقيف 8 اأ�شخـا�ص و�شبط اأ�شلحة بي�شاء و دراجات ناريـة 

بع��ني  �الأم��ن  م�س��الح  جنح��ت 
�لبي�س��اء وع��ني فك��رون بوالية 
�أم �لبو�ق��ي، يف توقي��ف عدد من 
�ل�س��بان بينه��م مبح��وث عنه��م 
وبحوزته��م  �س��بطو�  و�آخ��رون 
ممنوع��ات، كم��ا حجزت �أ�س��لحة 
بي�ساء ودر�جات نارية دون وثائق 
يف مد�هماتها �لتي م�ست خمتلف 

�أوكار �جلرمية.
وبح�س��ب بي��ان خلي��ة �الت�س��ال 
باأمن والي��ة �أم �لبو�قي، فالعملية 
تدخ��ل يف �إط��ار حمارب��ة كاف��ة 
�أ�سكال �الإجر�م خا�سة يف �الإقليم 
�حل���رشي، �أي��ن نف��ذت م�س��الح 
�الأمن بكل من عني �لبي�ساء وعني 

فك��رون ع��دة عملي��ات �رشطية 
و��س��عة �لنط��اق �س��ملت �الأحياء 
و�الأماكن �مل�س��بوهة �لتي يرتادها 
�مل�س��بوقون ق�س��ائيا، و�أ�س��فرت 
الأ�س��باب  �س��بان   8 عن توقي��ف 
خمتلف��ة، م��ن بينه��م 4 ت��ر�وح 
�أعمارهم بني 21 و33 �سنة عرثت 
بحوزتهم على قطع من �ملخدر�ت 
و�س��جائر  مهلو�س��ة  و�أقر����س 
باملخ��در�ت،  حم�س��وة  ملفوف��ة 
�لعمر21 �س��نة  من  و�س��اب يبلغ 
�أبي�س وقر�سان  �س��اح  بحوزته 

من �ملوؤثر�ت �لعقلية.
كم��ا مت توقيف �س��اب �آخ��ر يبلغ 
من �لعمر 26 �س��نة مبحوث عنه 

من قبل م�س��الح �الأمن �حل�رشي 
�لبي�س��اء التهامه  بع��ني  �لثال��ث 
يف ق�س��ية �رشقة هاتف نقال، �إىل 
جانب توقيف �سخ�س��ني مبحوث 
عنهما من قبل �جلهات �لق�سائية، 
و�آخ��ر متلب�س بال�س��ياقة يف حالة 

�سكر.
�لعملي��ات  ه��ذه  �أ�س��فرت  و 
م��ن  عن حجز 132 وح��دة 
كان��ت  �لكحولي��ة  �مل�رشوب��ات 
غ��ر  بطريق��ة  للبي��ع  موجه��ة 
وكذ� حجز 4 در�جات  م�رشوع��ة، 
�لوثائ��ق، ومت��ت  ناري��ة النع��د�م 
كذلك در��سة حالة ل� 58 �سخ�سا 
وتنقيط 18 مركبة.         اأحمد ذيب

عيـن كـر�سة

حـجز اأ�شـلحة بي�شاء ت�شتعمـلها ع�شابات اأحـياء 
�أوقفت، �أم�س، م�سالح �الأمن بد�ئرة 
عني كر�س��ة ب��اأم �لبو�قي �س��ابني 
بحوزتهم��ا �أزي��د م��ن 500 قر�س 
مهلو�س، و�أ�سلحة بي�ساء ت�ستعمل 
ع�س��ابات  عنا���رش  ط��رف  م��ن 

�الأحياء.
وي�س��ر بيان خلية �الت�س��ال باأمن 
والي��ة �أم �لبو�ق��ي، �إىل �أن عنا�رش 
�ل�رشط��ة باأم��ن د�ئرة عني كر�س��ة 
�سخ�س��ني  توقي��ف  م��ن  متكن��ت 
�أدوي��ة  م��ن  وحجز 519 قر�س��ا 
خمتلفة ذ�ت تاأثر خمدر وعدد من 
�الأ�سلحة �لبي�س��اء �ملحظورة �لتي 
ت�ستعمل يف حرب �لع�سابات على 

�الأحياء.

ومتت �لعملي��ة على �إث��ر معلومات 
موؤك��دة ��س��تقتها عنا�رش �ل�رشطة 
�لق�س��ائية باأمن د�ئرة عني كر�سة، 
تفيد بحيازة �سخ�س��ني لكمية من 
�ملوؤثر�ت �لعقيل��ة لغر�س �لرويج، 
ليتم على �لفور و�س��ع خطة عمل 
ميد�نية مت من خالها �لر�سد لهما 
وتوقيفهما، �أين عرث بحوزة كليهما 
على كمية م��ن �ملوؤث��ر�ت �لعقلية 

مهياأة للرويج.
�لنياب��ة �ملحلي��ة  وبالتن�س��يق م��ع 
مت  �أي��ن  م�س��كنيهما،  تفتي���س  مت 
حج��ز كميات �أخرى م��ن �ملوؤثر�ت 
جمموعه��ا  لي�س��ل  �لعقلي��ة 
�أدوي��ة  م��ن  �إىل 519 كب�س��ولة 

خمتلفة ذ�ت تاأثر خمدر، باالإ�سافة 
�إىل عدة �أ�س��لحة بي�س��اء حمظورة 
�مل�س��كن  د�خ��ل  باإح��كام  خمب��اأة 
�لع�س��ابات  ُت�س��تعمل يف ح��رب 
عل��ى �الأحياء، ومتمثلة يف �س��يف 
�حلج��م  م��ن  تقليدي و�س��كينني 
�لكبر و�سكني من نوع »�أوكابي«.

 وتوبع �ملوقوفان يف ملفني جز�ئيني 
و�لتخزي��ن  جرمي �حلي��ازة  ع��ن 
وو�س��ع للبيع موؤثر�ت عقلية ذ�ت 
من�س��اأ �أجنبي م�ستوردة عن طريق 
�أ�س��لحة  وكذ� حي��ازة  �لتهري��ب، 
بي�ساء من �ل�س��نف �ل�ساد�س دون 
م��ربر �رشعي ت�س��تعمل يف حرب 

�لع�سابات على �الأحياء. اأحمد ذيب
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يقع جميعها بالتو�سعة �لغربية بق�سنطينة

 �أزيـد من 2500 �سكـن جــاهز للتــوزيع
 يف �لفـاحت نوفـمرب

من �لمتوقع �أن تقوم �ل�سلطات �لولئية بق�سنطينة بتوزيع �أزيد من 2500 �سكن تقع بالتو�سعة �لغربية للمقاطعة �لإد�رية 
علي منجلي، في بد�ية �سهر نوفمبر، بعد �قتر�ب �نتهاء �أ�سغال �لتهيئة �لخارجية �لتي عطلت ت�سليم �لم�سروع �سابقا، 

حيث تر�وحت ن�سبة �لأ�سغال بين 80 �إلى 90 بالمئة. 

وتنقل��ت �لن���ر �ص��بيحة �أم�س 
ور�ص��ات  خمتل��ف  �إىل  �لأول، 
م�روعي 774 �ص��كنا �جتماعيا 
ت�صاهميا و 2000 �صكن عمومي 
�إيج��اري، �أي��ن وجدنا �أن��ه مت فتح 
�جلهة �لثانية م��ن �لطريق �لر�بط 
بني �لتو�ص��عة �لغربي��ة و�لوحدة 
�جلو�رية 14، ما ي�صمح بالو�صول 
مبا���رة �إىل �ملوقع��ني �ل�ص��الف 

ذكرهما.
كم��ا دخل �لطريق �لو�قع و�ص��ط 
�ملوقعني، حيز �خلدم��ة بعد �نتهاء 
�أ�ص��غال �لإجن��از، حيث �ص��يمكن 
من �لتوجه من 774 �ص��كنا وكذ� 
2000 �صكن �إىل �لوحدة �جلو�رية 
2150 وح��دة  �إىل ح��ي  ث��م   14

بربنامج »عدل 2«. 
�خلا�ص��ة  �لور�ص��ات  عرف��ت  و 
كب��رة،  حيوي��ة  بامل�روع��ني، 
بتو�ج��د عدد معترب م��ن �لآليات 
تتنقل  �لتي كان��ت  و�ل�ص��احنات 
ذهابا و�إيابا وكاأنها ت�صابق �لزمن، 
فيم��ا كان �لعم��ال منهمكني يف 
عمله��م عل��ى م�ص��توى �لتهيئة 

�خلارجية.
و �ت�ص��ح �أن �ل�ص��كنات جاه��زة 
كم��ا ه��و �حل��ال م��ع �لو�جهات 
�لتابعة ملوقع  للعمار�ت  �خلارجية 
774 �ص��كنا ت�صاهميا، و�لتي تقع 
مبحاذ�ة �لطريق �لرئي�ص��ي �لر�بط 
بني �لتو�ص��عة و�لوح��دة 14، �أما 
�لتهيئة �خلارجية فقد كانت ن�صبة 
�لأ�ص��غال به��ا متباينة من جممع 

�صكني �إىل �آخر.
عل��ى  �لأ�ص��غال  �أن  ولحظن��ا 
ز�ل��ت  ل  �لأر�ص��فة  م�ص��توى 
متاأخ��رة قلي��ا، ببع���س �لطرق 
�لو�قع  للمجمع  بالن�صبة  �لد�خلية 
يف �جله��ة �لغربي��ة م��ن �ملوق��ع، 
فيم��ا كان �ملجمع �ملنجز يف �جلهة 
�ل�رقية �ص��به مكتمل ومل تتبق 
عل��ى  �لروتو�ص��ات  بع���س  �إل 
م�ص��توى �لأر�ص��فة، بينم��ا كان 
بالكام��ل، و مت  �لطري��ق معب��د� 
��ص��تحد�ث م�ص��احات خ�ر�ء و 
مر�فق ترفيهي��ة بها �ألعاب �أطفال 

جاهزة لا�صتغال.
و�أك��د رئي�س �لور�ص��ات، �أن هذ� 

�ملوق��ع مق�ص��م �إىل 3 جممع��ات 
�صكنية، مق�صمة على 3 مقاولت 
�إجناز تتكفل كل و�حدة منها بعدد 
من �ل�صكنات، مو�صحا �أن �أ�صغال 
�لتهيئ��ة �خلارجي��ة تعطل��ت بعد 
�لتاأخر يف ربط �لور�صة ب�صبكتي 
�لغ��از و �لكهرباء و هو ما مت قبل 

فرتة ق�صرة.
رب��ط  �أن  �ملتح��دث،  و�أ�ص��اف 
�ل�ص��كنات بالغ��از و �لكهرب��اء، 
ت�ص��بب يف �إع��ادة حف��ر بع���س 
�لأجز�ء من �لطريق ما ��ص��تدعى 
�إعادة �لتهيئة مرة ثانية، مو�ص��حا 
�أن �لأ�ص��غال ت�ص��ر بوترة عالية 
حاليا، حيث توق��ع �أن تنتهي قبل 
�ملوعد �ملحدد لت�صليم �مل�روع يف 
�لفاحت من نوفمرب �لد�خل، و�أكد �أن 
ن�ص��بة �جلاهزية ت�صل 90 باملئة ب� 

774 �صكنا.
وعلى بعد �أمتار فقط، يقع موقع 
2000 �ص��كن �جتماع��ي و�لذي 
عرف هو �لآخ��ر تو�جد �لع�ر�ت 
من �لعم��ال �لذين كانو� موزعني 
عل��ى ع��دة ور�ص��ات، و �نته��ت 
عملي��ة تعبي��د �لطرق��ات هن��اك 
با�صتثناء �أجز�ء �صغرة فقط، فيما 
كان��ت عمليات تهيئة �لأر�ص��فة 
متو��صلة رغم �أن غالبيتها جاهزة.
�أن  �لور�ص��ات،  رئي���س  و�أك��د 
�لأ�ص��غال تتو��ص��ل د�خل �ملوقع 
من �أجل جتهي��زه قبل �أول نوفمرب 
�ملقبل، مو�صحا �أنه ومبا�رة بعد 

ربطه ب�صبكتي �لغاز و�لكهرباء، 
�رتفعت �لوت��رة حيث يتم �لعمل 
حالي��ا بنظ��ام 8 �ص��اعات يوميا، 
�أن��ه �ص��تتم م�ص��اعفة ع��دد  �إل 
�ل�ص��اعات، �إ�ص��افة �إىل ��صتمر�ر 
�لعم��ل يوم��ي �جلمعة و�ل�ص��بت 
لتك��ون �لتهيئ��ة �خلارجية جاهزة 
وذك��ر  �ملق��رر،  موعده��ا  يف 
�ملتحدث �أن ن�ص��بة تقدم �لأ�صغال 

و�صلت حاليا �إىل 80 باملئة. 
لدي��و�ن  �لع��ام  �ملدي��ر  �أك��د  و 
�لعق��اري،  �لت�ص��ير  و  �لرتقي��ة 
ت�ري��ح  يف  ع�ص��ادي  فا�ص��ل 
�ل�ص��كنات  �أن  للن���ر،  �ص��ابق 
يتب��ق  مل  و  للتوزي��ع  جاه��زة 
ب�ص��بكتي  �ملوقع��ني  رب��ط  �إل 
�لغ��از و�لكهرب��اء، ثم مو��ص��لة 
�لأ�ص��غال على م�ص��توى �لتهيئة 
�خلارجي��ة، و�أكد �مل�ص��وؤول حينها 
�أن �ل�ص��قق جاهزة من��ذ مدة، كما 
قامت م�ص��الح �ص��ونلغاز بربط 
�مل�روعني قبل �أيام، ما �صاهم يف 

رفع وترة �لور�صة.
لولي��ة  �لع��ام  �لأم��ني  �ص��دد  و 
قبل  �أخروف،  �ل�ص��عيد  ق�صنطينة 
�مل�ص��وؤولني مبختلف  �أي��ام، عل��ى 
مب�ص��اعفة  �ملعني��ة،  �ملديري��ات 
�جله��ود من �أجل جتهي��ز �ملوقعني 
قب��ل �لف��احت م��ن �ص��هر نوفمرب، 
كم��ا قام �ل��و�يل م�ص��عود جاري 
بزيارة لهما قبل �أيام، ما �صاهم يف 
ت�ريع �لوترة. وكانت م�ص��الح 
�لولي��ة ق��د �أك��دت �أن مفاتي��ح 
ح�ص��تي 774 �ص��كنا �جتماعي��ا 
ت�صاهميا و 2000 وحدة عمومي 
مل�صتحقيها يف  �صت�ص��لم  �إيجاري 

�لفاحت نوفمرب �ملقبل.
 774 موق��ع  مكتتب��و  عان��ى  و 
�ص��كنا من توقف �لأ�ص��غال عدة 
مر�ت، حيث �نطلقت �صنة 2014، 
�إل �أن م�صاكل حدثت بني �صاحب 
�مل�روع دي��و�ن �لرتقية �لعقارية 
�ملنج��زة »برومود�ر«،  و�ل�رك��ة 
�أدت لتعطله��ا قب��ل �أن تتوق��ف 
لت�ص��تاأنف   ،2019 نهائي��ا �ص��نة 
هذ� �لعام بعد مفاو�ص��ات عديدة 
ب��ني �لطرفني حتت �إ���ر�ف و�يل 
ق�صنطينة �ل�صابق لتتفق �لأطر�ف 

على ��صتئناف �لأ�صغال.
    حاتم/ ب

حي 1600 باخلروب

وفاة زوجني م�سّنني �ختناقا 
بالغاز

لق��ي زوج��ان م�ص��ّنان حتفهم��ا 
�أك�ص��يد  �أح��ادي  بغ��از  �ختناق��ا 
�لكرب��ون، حي��ث ُع��ر عليهم��ا 
�صباح �أم�س جثتني هامدتني د�خل 
1600 م�صكن  م�ص��كنهما بحي 

ببلدية �خلروب يف ق�صنطينة.
و قال �ملكل��ف بالإعام باملديرية 
�إن  �ملدني��ة،  للحماي��ة  �لولئي��ة 
ح��دود  يف  تدخل��ت  م�ص��احلها 
�ص��باحا  �لتا�ص��عة  �ل�ص��اعة 
بح�ص��ور �ل�رطة، من �أجل فتح 
ب��اب �مل�ص��كن �ل��ذي يقط��ن به 

�ل�ص��حيتان، وذل��ك بطل��ب من 
�بنهما �ل��ذي قدم لتفقدهما لكنه 

تفاجاأ بعدم �لرد عليه.
وبع��د فت��ح �لب��اب، ُوج��د �لأب 
»ب.ر« لبالغ من �لعمر 88 �ص��نة 
و زوجت��ه »ب.غ.ف« ذ�ت �ل� 86 
عام��ا، جثت��ني هامدت��ني، و تبنّي 
�أنهم��ا فارق��ا �حلي��اة �ختناقا بغاز 
�أحادي �أك�ص��يد �لكربون �ملنبعث 
من �ملدفئة، حيث مت حتويلهما �إىل 
�خلروب و�صط حالة  م�صت�ص��فى 
من �ل�صدمة و�لذهول.            ق.م

بلدية عني عبيد

غلق نقطة بيع منتجات ملبنة 
نوميديا ي�ساعف �أزمة �حلليب

تعرف بلدي��ة عني عبي��د بولية 
حلي��ب  يف  نق�ص��ا  ق�ص��نطينة، 
�لأكيا�س �مل��وزع يوميا باملنطقة، 
مما �أدى �إىل تهافت كبر من طرف 
�مل�صتهلكني، و هي م�صكلة يقول 
�ل�ص��كان �إنها تفاقم��ت بعد غلق 
نقطة �لت�ص��ويق �خلا�صة مبنتجات 

ملبنة "نوميديا" �لعمومية.
و ذك��ر حمدثون��ا �أنهم �أ�ص��بحو� 
يجوبون كل �أرجاء �ملدينة م�ص��يا 
بال�ص��يار�ت  �أو  �لأق��د�م  عل��ى 
لقتف��اء �أث��ر �ل�ص��احنة �ملوزع��ة 
لأكيا�س �حلليب، وهذ� ما ي�ص��كل 
طو�ب��ر �أم��ام �مل�ص��احات �لت��ي 
توزع��ه، فيم��ا جتل��ب فئ��ة ثالثة 
م��ا يغط��ي حاجياتها م��ن خارج 
�لبلدي��ة كاملدين��ة �جلدي��دة علي 
منجلى و �خلروب و كذ� بونو�رة.
و رغ��م تدخ��ل �لقط��اع �خلا�س 

بع��دة عام��ات يف توزي��ع مادة 
بكمي��ات  و  �لأكيا���س  حلي��ب 
كبرة، �إل �أن ذلك مل يغط �لطلب 
�ليومي لل�ص��كان، خ�صو�صا يف 
ظل ظاه��رة �لتهاف��ت و�لتخزين 
�لتي ت�ص��تنفذ كل م��ا يطرح يف 

خمتلف �مل�صاحات �لتجارية.
و �أو�ص��ح �ل�صيد ر�ص��يد حليمي 
مدير عام ملبن��ة نوميديا للن�ر 
يف �ت�ص��ال هاتفي، �أن غلق نقطة 
�لبيع �لتي مت فتحه��ا بعني عبيد، 
هو خاف مع موؤجر �لعقار �لتابع 
للبلدي��ة و ه��و ما فاقم �لو�ص��ع 
وت�ص��بب يف �لنق���س �مل�ص��جل، 
�أي��ن كانت ه��ذه �لنقط��ة تغطي 
طلب زبائن و�صط �ملدينة، و وعد 
ذ�ت �مل�صوؤول بالتخفيف من حدة 
�لأزم��ة بالعمل عل��ى �إعادة فتح 
فرع �مللبنة.                  �ص. ر�سو�ن

معظمها يتعلق باملخدر�ت

توقيف 10 �أ�سخا�ص يف عدة 
ق�سايا

�أوقف��ت م�ص��الح �لأم��ن بولية 
ق�ص��نطينة خ��ال �لأي��ام �لقليلة 
�ملا�ص��ية، 10 �أ�ص��خا�س متهمني 
تتعل��ق  متفرق��ة  ق�ص��ايا  يف 
باملخ��در�ت و �ملوؤثر�ت �لعقلية و 

كذلك �ل�رب و �ل�رقة.
�أم���س  بي��ان �ص��در  و ج��اء يف 
مبديري��ة  �لت�ص��ال  خلي��ة  ع��ن 
�لأم��ن �لولئ��ي، �أن��ه و يف �إطار 
جمه��ود�ت م�ص��الح �لأم��ن يف 
مكافحة �جلرمية �حل�رية مبختلف 
�ملتعلق��ة  ل�ص��يما  �أ�ص��كالها، 
بظاه��رة بيع و تروي��ج و تعاطي 
�ملخ��در�ت و�ملوؤث��ر�ت �لعقلي��ة،  
�لق�ص��ائية  �ل�ص��بطية  متكن��ت 
لاأم��ن �حل�ري �لعا���ر موؤخر� 
من توقيف 10 �أ�ص��خا�س يف 10 

ق�صايا متفرقة.

�مل�ص��لحة  �أن  �لبي��ان  �أ�ص��اف  و 
�أوقف��ت خ��ال دوري��ات وقائية 
باإقليم �لخت�ص��ا�س 8 �أ�صخا�س 
توبعو� يف ق�ص��ايا حي��ازة، بيع و 
تعاط��ي �ملخ��در�ت و �ملوؤث��ر�ت 
�لعقلي��ة، �أين مت حج��ز كمية من 
�لأقر��س �ملهلو�ص��ة، بالإ�ص��افة 
�مل�روب��ات  م��ن  كمي��ة  �إىل 
�أوقفت �ص��خ�س  �لكحولية، كما 
�ل���رب  ق�ص��ية  يف  لتهام��ه 
بال�ص��اح  �لعم��دي  و�جل��رح 
�إىل  بالإ�صافة  �ملحظور،  �لأبي�س 

�آخر توبع يف ق�صية �رقة.
و بع��د �لنته��اء م��ن جمري��ات 
�لتحقيق، مت �إجن��از ملف �إجر�ء�ت 
جز�ئية منف�ص��ل عن كل ق�صية 
يف ح��ق �ملعنيني، قدم��و� مبوجبه 

�أمام �لنيابة �ملحلية.              ق.م

فيما متت ترقية 27 �أ�ستاذ� 

910 طلب جدد يلتحقون باملدر�سة �لعليا للأ�ساتذة
�لتحق �أزيد من 900 طالب جديد 
»�آ�صيا  �لعليا لاأ�ص��اتذة  باملدر�صة 
جبار« بق�ص��نطينة، فيما بلغ عدد 
�ملتخرجني 1303 طاب منهم 90 
معلما يف �لطور �لبتد�ئي و483 
�أ�ص��تاذ� بالطور �ملتو�صط و 730 

يف �لثانوي.
و ��ص��تقبلت �ملدر�ص��ة ح�ص��ب ما 
�أوردت��ه خلية �لت�ص��ال، �لطاب 
�إجر�ئه��م مقاب��ات  �جل��دد بع��د 
�إناث و83  �لنتق��اء، منه��م 827 
ذك��ور�، و �ص��يتم �عتم��اد نظ��ام 
�لتفويج خال �ل�ص��نة �لدر��ص��ية 

�جلديدة، مع تلقي �لطلبة �لدرو�س 
ع��ن بعد عرب �لأر�ص��ية �لرقمية، 
و بلغ عدد �ملتخرج��ني يف �لدفعة 
�لأوىل 2147، فيما و�صل عددهم 
 1844 �إىل  �لثاني��ة  �لدفع��ة  يف 

طالبا. 
و قد و�ص��عت �ملدر�صة جمموعة 
من �لأه��د�ف، منها حتدي �لرقمنة 
�لذي �أ�صبح من متطلبات �ملرحلة 
�جلدي��دة يف �لإد�رة و �لبيد�غوجيا 
كذل��ك  و  �لعلم��ي،  �لبح��ث  و 
�لتي  �لتلقي��ح  مو��ص��لة عملي��ة 
�نطلقت �بتد�ء من يوم 8 �صبتمرب 

�ملا�ص��ي، مع تكثيف �لتح�ص��ي�س 
باأهمي��ة هذه �لعملية يف �لو�ص��ط 
�جلامعي، ح�صبما ما �أورده �مل�صدر 

ذ�ته.
و �أقيم نهاية �لأ�ص��بوع �ملا�ص��ي، 
حف��ل خا���س بتك��رمي �لأ�ص��اتذة 
و�لطلب��ة خ��ال �فتت��اح �ملو�ص��م 
بقاع��ة  �جلدي��د،  �جلامع��ي 
�ملحا�ر�ت �لكربى مبقر �ملدر�صة 
�لعليا لاأ�ص��اتذة، حي��ث مت تكرمي 
27  �أ�ص��تاذ� متت ترقيتهم يف رتبة 
بروف�صور و�أ�ص��تاذ حما�ر ق�صم 

)�أ( و �أ�صتاذ حما�ر ق�صم )ب(. 

�إط��اق  �لحتفالي��ة  �ص��هدت  و 
ت�ص��مية دفع��ة �ملرح��وم �لدكتور 
�لطاه��ر عمري وهو رئي�س ق�ص��م 
�لتاري��خ و �جلغر�فيا �ص��ابقا، على 
�ملدر�ص��ة  طلب��ة  تخ��رج  دفع��ة 
مت  ق��د  و   ،2021/2020 ملو�ص��م 
تكرمي �لطلب��ة �لثاثة �لأو�ئل يف 
هذه �لدفعة �لت��ي تخرج منها 90 
�أ�ص��تاذ� يف �لط��ور �لبتد�ئ��ي و 
483 �أ�ص��تاذ� بالطور �ملتو�صط و 

730 �أ�صتاذ� بالطور �لثانوي.
حاتم/ ب 

�ص: �أر�سيف
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ع�صو �للجنة �لعلمية لر�صد فريو�س كورونا �لدكتور �إليا�س �أخاموك

 يمكن التطعيم ضد كوفيد و األنفلونزا
 الموسمية لكن بشروط

 
�أّكد ع�صو �للجنة �لعلمية لر�صد ومتابعة فيرو�س كورونا �لدكتور �إليا�س �أخاموك، �أن تلقي لقاح كورونا مع لقاح �لأنفلونز� �لمو�صمية �أ�صبح ممكنا ول ي�صكل 

خطر� على �ل�صحة ولكن يجب �لف�صل بين �لتطعيمين باأ�صبوعين. 

و�أو�ض��ح �لدكت��ور �أخام��وك يف حديث��ه مع 
�لن���ر، �أن �لأ�ض��خا�ص �لذي��ن تلقو� �ض��ابقا 
جرعات من لقاح كوفيد 19 عليهم �نتظار مدة 
15 يوما لأخذ لقاح �لأنفلونز� حلماية �أنف�ضهم 
من هذ� �ملر�ص �ملو�ض��مي، موؤك��د� �أن ذلك لن 
يت�ض��بب لهم يف �أية �أ�ر�ر على �ضحتهم ول 

يوجد ما يثري خماوف تتعلق بال�ضالمة.
و�أ�ض��اف �ملخت�ص، �أن �للقاح �مل�ضاد لكورونا 
ميكن �أن ي�ض��تفيد منه جميع �لأ�ضخا�ص، بينما 
لقاح �لأنفلونز� �ملو�ض��مية ين�ض��ح ب��ه للفئة 
�لأكرث �ضعفا و�ملعر�ضني ب�ضكل خا�ص خلطر 
�لإ�ض��ابة مب�ض��اعفات خطرية من �لأنفلونز�، 
مثل �ملر�ضى �لذين يعانون من �أمر��ص مزمنة 

وكبار �ل�ضن و�لن�ضاء �حلو�مل. 
وعن تخوف �لبع�ص من تعر�ض��هم مل�ض��اكل 
�ضحية �إذ� �أخذو� لقاح �لأنفلونز� �ملو�ضمية بعد 
تطعيم كورونا، �أو�ض��ح �لدكت��ور �أن �لأطفال 
�ل�ض��غار يقومون بح��و�يل �ض��بعة �أو ثمانية 
لقاح��ات من بينه��ا لق��اح �ض��د �لبوحمرون 
و�ل�ض��ل و�لتيتانو���ص و�لديفترييا و�ل�ض��عال 
�لديك��ي وغريه��ا، ومل تت�ض��بب له��م يف �أية 

�أ�ر�ر.
و�أ�ض��اف �ملتحدث �أن �لعديد م��ن �لإجر�ء�ت 

�لوقائية ملنع �نت�ضار �لفريو�ص هي نف�ضها �أي�ضا 
يف كلت��ا �حلالتني ومع ذلك، هن��اك �ختالفات 
بني �لنفلونز� و كوفيد 19، مو�ضحا �أن �لأول 
ي�ض��كل خطر� على كبار �ل�ض��ن و�لأ�ضخا�ص 
�لذين يعانون من �لأمر��ص �ملزمنة وعلى هذه 
�لفئ��ات �لتطعيم لتفادي هذه �ملخاطر، �أما وباء 
كورون��ا فيجب عل��ى �جلمي��ع �لتلقيح حلماية 

غريهم منه ولتحقيق �ملناعة �جلماعية.
وبالن�ض��بة لالأ�ض��خا�ص �لذين تظه��ر عليهم 
م�ض��اكل تنف�ض��ية �أو حم��ى �أو �ض��عال وهي 
م��ن �لأعر��ص �ل�ض��ائعة لكوفيد 19 وتتو�فق 
�أي�ضا مع �أعر��ص �لأنفلونز� �ملو�ضمية، �أو�ضح 
�لطبيب ب��اأن ه��وؤلء ل ميكنهم �أخ��ذ �أي لقاح 
وعليه��م �لنتظ��ار �إىل غاي��ة �ض��فائهم لكي 

يتمكنو� من �لتطعيم.
ويتابع �لدكتور �أنه ومب��ا �أن جائحة كوفيد 19 
مل تنت��ه بعد و �أننا مازلن��ا يف موجتها �لثالثة، 
فاإن �لأ�ض��خا�ص �لذين تظهر عليهم �لأعر��ص 
�ملذك��ورة م��ن �لأف�ض��ل �أن يوؤجل��و� �لتلقيح 
وعليه��م �خل�ض��وع لختب��ار �لك�ض��ف ع��ن 
�لفريو�ص لإز�لة �أي �ضك ب�ضاأن كوفيد 19، �أما 
�إذ� تبني �أنهم م�ضابون فعال فعليهم تلقي لقاح 
كورونا بع��د مرور ثالثة �أ�ض��هر، ثم �لتطعيم 

�ضد �لأنفلونز� �ملو�ضمية �إذ� تعافو� من 
�لفريو�ص �لتاجي.   

وجّدد ع�ضو �للجنة �لعلمية لر�ضد 
ومتابع��ة فريو�ص كورونا، قوله 

يحم��ي  ل  �لتطعي��م  ب��اأّن 
فقط،  �مللق��ح  �ل�ض��خ�ص 

�إذ �أن��ه يقلل من معدل 
�نت�ضار �لفريو�ص.

 �سامية �إخليف

در��صة �أمريكية تك�صف 

ن�سف �ملتعافني من كورونا الزمتهم �أعر��ض طويلة �ملدى 

ك�ضفت در��ض��ة طبية حديثة، �أن ن�ضف �لأ�ضخا�ص �لذين ي�ضابون 
مبر���ص "كوفيد 19" ث��م يتعافون منه، يعانون م��ن �أعر��ص طويلة 

�لأمد ت�ضل �إىل �ضتة �أ�ضهر، بعد �ل�ضفاء من �لعدوى.
وت�ضمل هذه �لأعر��ص �لتي تعرف ب�"كوفيد طويل �لأمد"، �ل�ضعور 
بالإعياء و�ضعوبة �لتنف�ص وباآلم يف �ل�ضدر و�ملفا�ضل، �إ�ضافة �إىل 

فقد�ن حا�ضتي �ل�ضم و�لتذوق.
و�أعدت هذه �لدر��ض��ة من قبل جامعة بن�ض��لفانيا �لأمريكية، وقام 

�لباحث��ون بالإطالع على 57 تقري��ر� دوليا حول عدد 
كب��ري من �ملتعاف��ني. وقدمت �لدر��ض��ة بيانات حول 
250 �ألف��ا و351 �ضخ�ض��ا مم��ن تعاف��و� م��ن مر�ص 

"كوفي��د- 19" وهم من غ��ري �مللقحني �لذين 
متاثلو� لل�ضفاء بني دي�ضمرب 2020 ومار�ص 

.2021
و�أظهرت �لنتائ��ج �أن �لبالغني و�لأطفال قد 
يعانون ه��ذه �لأعر��ص �لطويلة، على حد 
�ضو�ء، وهذ� معناه �أن �ضدة �ملر�ص لي�ضت 
حكر� على كبار �ل�ض��ن وذوي �لأمر��ص 

�مل�ضبقة
وق��ام �لأ�ض��خا�ص �لذين عانو� م��ن "كوفيد 

طويل �لأمد"، بالإبالغ ع��ن فقد�ن �لوزن 
و�لتعب و�حلر�رة و�لأمل، وبح�ضب �مل�ضدر 
نف�ض��ه، ف��اإن و�حد� م��ن بني كل خم�ض��ة 

�أ�ض��خا�ص تعافو� من فريو�ص كورونا، �أبلغ 
عن �ضعوره برت�جع على م�ضتوى �حلركة.

و�أبانت �ضور �لأ�ض��عة �لطبية عن وجود �ضيء غري 
عادي يف �ل�ضدر لدى �ضتني يف �ملئة من �لأ�ضخا�ص 

�لذي��ن تعافو� من كورونا، فيما �أبلغ ربع �لأ�ض��خا�ص 
�ملتعاف��ني عن �ض��عوبة يف �لتنف�ص و �أوردت �لدر��ض��ة �أن �أمل 
�ل�ض��در وخفقان �لقل��ب كانا م��ن �لأعر����ص �لطويلة �لأكرث 

�ضيوعا و�ضط �ملتعافني.          �ض.�إ

ع�سري �ل�سمندر خلف�ض 
�سغط �لدم و�لوقاية من "�الأنيميا"

 يوفر ��ض��تهالك ع�ض��ري �ل�ض��مندر 
بانتظ��ام جمموع��ة م��ن �لعنا���ر 
�لغذ�ئية �لأ�ضا�ض��ية للج�ضم وفو�ئد 
�ل��دم  منه��ا خف���ص �ض��غط  عدي��دة، 

و�لوقاية من �لأنيميا و�للتهابات وغريها.
�أن  �إىل  �لأبح��اث  م��ن  جمموع��ة  وت�ض��ري 
ع�ض��ري �ل�ض��مندر ميكن �أن ي�ض��اعد يف خف�ص 
�ض��غط �لدم �ملرتفع، وذلك بف�ض��ل �لنرت�ت 
�لتي يحتوي عليها، حيث يو�ض��ع هذ� �ملركب 
�لأوعي��ة �لدمويةمما يح�ض��ن �ل��دورة �لدموية 

ويخف�ص �ضغط �لدم.
و�أظهرت در��ض��ة �أجر�ها باحثون يف جامعة 
�ل�ض��مندر  ع�ض��ري  �أن  للط��ب،  و��ض��نطن 
ق��د يق��وي �لع�ض��الت لدى �لأ�ض��خا�ص 

�مل�ضابني بق�ضور �لقلب.
كما �أن �ل�ضمندر غني باحلديد، وهو 

مكون �أ�ضا�ض��ي خلاليا �لدم �حلمر�ء، وبالتايل  
فاإن �ل�ضتهالك �ملنتظم لع�ضريه ي�ضاعد 

على منع فقر �لدم.
�ل�ضمندر على  ويحتوي ع�ضري 
�لأك�ض��دة  م�ض��اد�ت 

وفيتامني"�أ" وفيتامني "ب 6" و�حلديد، وت�ضاعد 
ه��ذه �ملركبات يف حماية �لكب��د من �للتهابات 

و�لإجه��اد �لتاأك�ض��دي مع حت�ض��ني قدرته 
على �إز�لة �ل�ضموم من �جل�ضم. 

�ض.�إ

  كـوم
 روبورتاج

�جله��از  �أخ�سائ��ي 
و�لكب��د  �له�سم��ي 
�إ�سماعي��ل  �لدكت��ور 

تريكي

طبيـب

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

و ترقبونا كل �لإثنني

وي�ض��تمر �لته��اب �ل�ض��عب �لهو�ئية �حلاد 
من �أ�ض��بوعني �إىل ثالثة �أ�ضابيع ول يكون 
خطري� عند غالبية �ملر�ض��ى حيث ميكن �أن 
يتعافو� دون تدخل طبي ودون ترك �أية �آثار 
على �ملدى �لطويل، ومع ذلك، قد ي�ض��تمر 
�ل�ض��عال لأكرث من ثالثة �أ�ضهر يف �ل�ضنة 
حيث ت�ض��بح ��ضت�ض��ارة �لطبيب �أكرث من 

�رورة.
وي��وؤدي ه��ذ� �ملر���ص �إىل �نتف��اخ جدر�ن 
�لق�ض��بات �لهو�ئي��ة فتنت��ج �لكث��ري من 
�ملخاط وغالبا ما ت�ضاحبه �حلمى و�ل�ضد�ع 
و�لته��اب  �ل��ربد  ون��زلت  �جل�ض��م  و�آلم 
�جليوب �لأنفي��ة و�لتهاب �حللق، كما ميكن 
�أن يتط��ور �إىل �لتهاب رئوي خا�ض��ة عند 
كب��ار �ل�ض��ن �أو �أولئك �لذي��ن يعانون من 

�ضعف يف جهاز �ملناعة. 
وي��روي لن��ا حمم��د �لبالغ م��ن �لعمر 40 
عاما، �أنه �أ�ضيب بالتهاب �ل�ضعب �لهو�ئية 
ثم �لربو عندما كان مر�هقا نتيجة تعر�ضه 
�ملتك��رر للتدخ��ني �ل�ض��لبي، وم��ع مرور 
�لوقت �أ�ضبح مدمنا على �لتدخني، وتطور 
معه �ملر�ص لي�ض��اب بالن�ض��د�د �لرئوي، 
وي�ض��يف حمم��د �أن��ه وبف�ض��ل �ملتابع��ة 
�لطبية طيلة فرتة مر�ضه متكن من �لإقالع 

عن �لتدخني وحت�ضنت و�ضعيته �ل�ضحية.
�أما �ل�ض��يدة فاطمة �لبالغة م��ن �لعمر 63 
�ض��نة،  فق��د �أ�ض��يبت بالته��اب �ل�ض��عب 
�لهو�ئي��ة نتيج��ة �لأنفلون��ز� �حل��ادة �لتي 
تعّر�ضت لها قبل �ضنتني، حيث بقيت تعالج 
بو�ضفات تقليدية منزلية دون �أن ت�ضت�ضري 
و�أ�ض��بحت  فتفاقم��ت حالته��ا  �لطبي��ب، 
تعاين من �ض��عال �ضديد م�ضحوب مبخاط 
و�آلم ح��ادة يف �حلل��ق مع �ض��عوبة �لبلع، 
فا�ض��طرت للذهاب �إىل �مل�ضت�ض��فى على 
جناح �ل�رعة وتبني �أنها م�ض��ابة بالتهاب 

�ل�ضعب �لهو�ئية.

�لدكتور ن�صيم معيزة مخت�س في 
�أمر��س �ل�صدر

العدوى الفيروسية السبب 
األكثر شيوعا للمرض

يو�ض��ح �لدكتور ن�ض��يم معيزة �ملخت�ص 
يف �أمر��ص �ل�ض��در، �أن �لتهاب �ل�ض��عب 
�لهو�ئي��ة �حل��اد يظهر ب�ض��كل رئي�ض��ي 
يف مو�ض��م �خلري��ف، وُتعت��رب �لع��دوى 
�ض��يوعا  �لأك��رث  �ل�ض��بب  �لفريو�ض��ية 
لالإ�ض��ابة ب��ه، �إذ غالبا ما ي�ض��بقه �لزكام 
�أو �لأنفلون��ز� وعدوى �جلهاز �لتنف�ض��ي، 
وميك��ن �أن يتح��ول �إىل �لته��اب رئ��وي 

عندما ت�ضل �لعدوى �إىل �أن�ضجة �لرئة.
و�أ�ض��اف �ملخت���ص �أن �لع��دوى ميكن �أن 
حت��دث �أحيان��ا ب�ض��بب ثالثة �أن��و�ع من 
�مل�ض��تدمية  �لبكتريي��ا  وه��ي  �لبكتريي��ا 
�لنزلي��ة،  �ملور�ك�ض��يلة  و  �لنزلي��ة، 
و�لبكتريي��ا �لعقدي��ة �لرئوية، مو�ض��حا 
�أن �لتدخ��ني و�لتعر�ص للتدخني �ل�ض��لبي 
يزيد �حتمالية �لإ�ض��ابة بالتهاب �ل�ضعب 
�لهو�ئية، بالإ�ض��افة �إىل �لعي�ص �أو �لعمل 
يف مكان تنت�ر فيه �ملو�د �لكيميائية يف 

�لهو�ء، و�لتعر�ص لتلوث هو�ء قوي.

أعراض تشتد على 
األطفال ومرضى الربو

وميك��ن �أن ي��وؤدي ��ضتن�ض��اق �جلزيئ��ات 
�لدقيق��ة يف �له��و�ء �لتي تهي��ج �لرئتني، 
مثل تل��ك �ملوج��ودة يف دخان �ل�ض��جائر 
و�لغب��ار و�لغاز�ت �ل�ض��امة، �إىل حدوث 
�لته��اب �ل�ض��عب �لهو�ئي��ة �أو تفاقمه، �إذ 
ت�ضِعف �لغ�ضاء �ملخاطي للقناة �لتنف�ضية، 
وتثري ردود فعل �لتهابية، ما يوؤثر ب�ضكل 

�أكرب على �لأ�ض��خا�ص �لأكرث ح�ضا�ضية، 
�ضيما �لأطفال �ل�ض��غار و�ملر�ضى �لذين 

يعانون من ح�ضا�ضية �لأنف �أو �لربو.
و�أو�ض��ح �لدكت��ور معي��زة، �أن �أعر����ص 
�لتهاب �ل�ض��عب �لهو�ئية �لب�ض��يط، ويف 
معظم �حلالت، تختفي من تلقاء نف�ض��ها 
دون عالج يف غ�ض��ون �أ�ض��بوع �إىل 10 
�أي��ام، لكن �إذ� ��ض��تمرت لأكرث من ثالثة 
�أ�ض��هر �أو كان��ت متك��ررة، فم��ن �مله��م 
�حل�ض��ول على �لع��الج �ل�ض��حيح، كما 
ق��د يتفاقم �لأم��ر �إىل �لتهاب رئوي لدى 

بع�ص �ملر�ضى. 
و م��ن ب��ني �أعر����ص �لته��اب �ل�ض��عب 
�لهو�ئية �حلاد، �ض��عال عميق ي�ض��تد عند 

�ل�ض��تلقاء وعندم��ا يكون �له��و�ء بارد� 
وجاف��ا، وكذل��ك �إن كان مليئا باملهيجات 
مث��ل دخ��ان �ل�ض��جائر. وقد يخ��رج من 
�مل�ضاب خماط �ضاف �أو �أ�ضفر �أو �أخ�ر، 
كما يتعر�ص للتعب و �لإرهاق، و�أزيز يف 
�ل�ضدر مع �ض��عور ب�ضغط على �لرئتني 

و�ضيق يف �لتنف�ص وحمى. 
ويعترب �لأطف��ال �لذين تقل �أعمارهم عن 
خم�ص �ضنو�ت  وكبار �ل�ضن، و�لأ�ضخا�ص 
�لذي��ن لديهم جه��از مناعي �ض��عيف، و 
�مل�ض��ابون بالرب��و �أو م�ض��اكل يف �لقلب 
�خللقي��ة، و�مل�ض��ابون بالتليف �لكي�ض��ي 
ومر�ص �لرجتاع �ملعدي �ملريئي، وكذلك 
�ملدخن��ون و�لذي��ن يتعر�ض��ون للتدخني 
�ل�ض��لبي، �أكرث عر�ضة  لالإ�ضابة بالتهاب 

�ل�ضعب �لهو�ئية.
وت�ض��اعد بع�ص �لن�ض��ائح و�لتد�بري يف 
�لوقاية، ومن بينه��ا �لإقالع عن �لتدخني 
وجتن��ب �لتعر�ص للتدخني �ل�ض��لبي لأنه 
�أ�ض��د خطورة على �ل�ض��حة، مثلما يوؤكد 
�لطبي��ب، م�ض��يفا �أن �لر�ح��ة وممار�ض��ة 
معت��دل  ب�ض��كل  �لبدني��ة  �لأن�ض��طة 
وبانتظام، مع �تباع نظام غذ�ئي �ض��حي، 
ت�ضاعد على تعزيز عمل جهاز �ملناعة مع 

�لإكثار م��ن �مل�روبات 

�لد�فئة و �ل�ض��و�ئل خا�ض��ة �ملاء لرتطيب 
�حللق، وتفادي �لإ�ض��ابة باجلفاف كما �أن 
�رب �ملاء بكرثة يقلل من �ضمك �ملخاط، 
بالإ�ضافة �إىل �لغرغرة باملاء �ململح، و�أكد 
�لدكتور معيزة �أن هذه �لتد�بري ت�ضاعد يف 

منع �لعدوى بجميع �أنو�عها وتكر�رها.

يجب مراجعة الطبيب 
عند الحمى الشديدة 

وضيق التنفس 
��ح �أي�ض��ا بالوقاي��ة م��ن �ل��ربد و  وُين�ضَ
�لأنفلون��ز�، لأنها غالبا ما ت�ض��بق �لتهاب 
�إج��ر�ء�ت  فبع���ص  �لهو�ئي��ة،  �ل�ض��عب 
�لنظافة �لب�ضيطة للغاية تقلل من �ملخاطر، 
مثل غ�ضل �ليدين ب�ضكل متكرر، وجتنب 
�لأماك��ن �ل�ض��يقة �لت��ي يتو�ج��د فيه��ا 
م�ض��ابون، وميكن �أن تقل��ل �لتطعيمات 
�ض��د �لأنفلونز� و�للته��اب �لرئوي من 

خطر �لتهاب �ل�ضعب �لهو�ئية.
كم��ا يجب �لنتباه جل��ودة �لهو�ء، لتجنب 
تفاق��م �لد�ء �أو �أمر��ص �جلهاز �لتنف�ض��ي، 
مثل �لغاز�ت �ل�ض��امة و�لغبار يف مكان 
�لعم��ل، �أما �إذ� كان �ملري�ص يف خطر فمن 
�لأف�ض��ل له جتن��ب �لأن�ض��طة �خلارجية 
عندما يكون تلوث �لهو�ء مرتفعا، يوؤكد 

�لأخ�ضائي.
وعل��ى �لرغ��م م��ن �أن �لتهاب �ل�ض��عب 
�لهو�ئي��ة �حلاد ع��ادة ما يزول م��ن تلقاء 
نف�ض��ه، فم��ن �مله��م مر�جع��ة �لطبي��ب 
للح�ضول على ت�ض��خي�ص دقيق، خا�ضة 
عند حدوث حمى �ض��ديدة وم�ض��تمرة، و 
�ض��يق يف �لتنف�ص و�أزيز �ل�ضدر، وبلغم 
يحتوي على دم، و�أمل �ض��ديد يف �ل�ضدر، 
و كذل��ك �ض��عور ع��ام بال�ض��عف يزد�د 

�ضوء�.
  �ض.�إ

�أخ�سائية �أمر��ض �ملفا�سل 
و�لروماتيزم �لدكتورة ن�سيمة 

حنو�سني

    روبورتاج: �سامية �إخليف
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�سحي����ة

ي�ض��هد ف�ض��ال �خلريف و�ل�ض��تاء �نت�ض��ار 
�أمر����ص فريو�ض��ية قوية، كم��ا �أن �لإجهاد 
و�لتع��ب وتغ��ري�ت درج��ة �حل��ر�رة ميك��ن 
�أن ت�ض��عف جه��از �ملناعة ولذلك ين�ض��ح 

�ملخت�ضون باإتباع بع�ص �لن�ضائح.
ويعت��رب �لليم��ون �لهن��دي، م�ض��اد� حيويا 
طبيعي��ا حقيقي��ا، فم�ض��تخل�ص ب��ذور هذه 
�لفاكه��ة، ك�ض��ف ع��ن فعاليت��ه ملكافح��ة 
�لبكتريي��ا و�لفطريات و�لفريو�ض��ات، كما 
ين�ض��ح �خلرب�ء بالنوم مل��ا ل يقل عن 7 �إىل 
8 �ضاعات،  و�أخذ فرت�ت ر�حة و �ل�ضرتخاء 
للتخل�ص من �لتوتر، وذلك مبمار�ضة �ليوجا، 
�لأفالم،  وم�ض��اهدة  و�لق��ر�ءة،  و�لب�ض��تنة، 

و�لنزهات �أو تناول �لوجبات مع �لأ�ضدقاء، 
لأن �لإجه��اد و�لتع��ب و�لإرهاق ي�ض��عف 

جهاز �ملناعة.
وين�ضح �أي�ضا مبمار�ضة ن�ضاًط بدين منتظم، 
فالتمرين �ملعتدل  �أي �مل�ض��ي ل� 30 �إىل 60 
دقيقة يوميا، يف معظم �أيام �لأ�ضبوع، مفيد 
وحمفز للمناعة، ويقلل من خطر �لإ�ض��ابة 
بالتهاب��ات �جله��از �لتنف�ض��ي بح��و�يل 40 

باملائة.
وم��ع ذل��ك، ل يج��ب �ملبالغ��ة فالتماري��ن 
�لريا�ض��ية �ملكثفة ميكن �أن ت�ض��عف جهاز 
�ملناعة، مما ي�ضهل على �لفريو�ضات �لدخول 

و�لتكاثر يف �جل�ضم.       �ض.�إ

نصائح لتقوية جهاز املناعة

  نافذة أمل

�أنا �صاب �أبلغ من �لعمر 
�آلم  من  و�أعاني  �صنة،   25
�صديدة في بع�س �أ�صابعي 

ول �أعرف �ل�صبب، فما 
م�صدرها وما �لذي يجب 

�لقيام به؟ 
�أنت مل حتدد �لأ�ض��ابع �لتي توؤملك 
بال�ض��بط، كم��ا �أن��ك مل تخربن��ا 
بنوع �لعم��ل �لذي متار�ض��ه. على 
�لعم��وم، �إذ� كانت �لآلم متمركزة 
على م�ض��توى �لإبهام و�ل�ض��بابة، 
فيمك��ن  �لو�ض��طى،  �لإ�ض��بع  �أو 
�أن تك��ون م�ض��ابا مبتالزمة �لنفق 
�أم��ا �أعر��ص �لأ�ض��بع  �لر�ض��غي، 
"�لبن���ر  و�خلام���ص  �لر�ب��ع 
و�خلن���ر" فه��ي نتيج��ة �عتالل 
�لع�ض��ب �لزن��دي. علي��ك بزيارة 
�لطبيب �ملخت�ص لي�ض��اعدك على 

�لعالج و�لتخل�ص من هذه �لآلم.
  �سامية �إخليف

طب نيوز

من �لأمر��س �ل�صائعة يف �خلريف

التهاب الشعب اهلوائية احلاد قد يشكل خطورة على الرئتني!
 

ينت�صر �لتهاب �ل�صعب �لهو�ئية �لحاد ب�صكل �صائع في ف�صل �لخريف، حيث يم�ّس �لقنو�ت �لتي تنقل �لهو�ء �لم�صتن�صق من �لق�صبة �لهو�ئية �إلى �لرئتين، ما يجعل �لتنف�س �أكثر �صعوبة مع �صعال عميق، 
وقد تتطور �لأعر��س لتكون �أكثر خطورة وتم�س �أن�صجة �لرئة، لذلك ين�صح �لمخت�صون بوجوب عدم �لتهاون في عالجها.

 تحت

 المنظار

فيتامين

�بنتي �لبالغة من �لعمر 
في  ب�صيق  ت�صعر  �صنة   15

�لتنف�س و�آلم على م�صتوى 
عظام �لأطر�ف و�لعمود 

�لفقري. هل يمكن �أن يكون 
لذلك عالقة بالروماتيزم؟

 نعم ميكن �أن تكون هذه �لأعر��ص 
له��ا عالق��ة بالروماتي��زم، وميكن 
�أي�ض��ا �أن تكون �لآلم و�لأعر��ص 
مرتبطة باأمر����ص �لعظام حيث مل 
تتكون جيد� ب�ضبب نق�ص فيتامني 
"د" ومع��دن �لكال�ض��يوم، �إّل �أنني 
�أن�ض��حك بعر�ض��ها على �لطبيب 

للتاأكد و�لعالج. 

�أنا �صيدة �أعاني منذ فترة من 
م�صكلة على م�صتوى �لركبة 

عند �صعود �أدر�ج �لعمارة 
بحيث �أح�س كاأنها �نف�صلت 
عن مكانها، مع �لعلم �أنني 

�أبلغ من �لعمر 32 �صنة، فما 
�ل�صبب وهل يجب �أن �أخ�صع 

للك�صف؟
�أ�ض��باب �مل�ض��كل �لذي تعانني منه 
متعددة وخمتلفة، �إذ ميكن �أن يكون 
ناجما ع��ن �لغ�روف �ملف�ض��لي، 
ورمبا حتتاجني للتدخل �جلر�حي من 
�أجل ��ض��تقر�ر عظم ر�أ���ص �لركبة 
�لتي  �لأعر����ص  م��ن  و�لتخل���ص 
�لطبيب  بزيارة  �أن�ض��حك  ذكرتها. 
فحو�ض��ات  لإج��ر�ء  �ملخت���ص 
ومعرفة �ل�ض��بب �حلقيقي وبالتايل 

�ضيتبني لك �لعالج �ملنا�ضب. 

علماء يكتشفون طريقة جديدة ملقاومة كوفيد 19

تو�ض��ل فريق بحثي �ض��ويدي �إىل ��ض��رت�تيجية جديدة 
ميكن ��ضتخد�مها ملقاومة كوفيد 19، قائمة على "جتويع 
�لفريو���ص"، وذل��ك بعد جناحه��م يف حتديد م�ض��ار�ت 
�لتمثيل �لغذ�ئي �لرئي�ض��ية �لتي ميكن �أن تنظم تكاثره، 
وف��ق نتائ��ج در��ض��ة ن���رت يف دوري��ة "�لربوتينات 

�جلزيئية و�خللوية".
وينت�ر �لفريو�ص عن طريق �ختطاف م�ضار�ت �لتمثيل 
�لغذ�ئي للخلية �مل�ض��يفة، حي��ث مينحها ذلك قدرة �أكرب 
عل��ى �لتكاثر، وبا�ض��تخد�م عين��ات دم ل�41 مري�ض��ًا 
م�ضابًا باملر�ص، وحتليلها با�ضتخد�م تقنيات خمتلفة، مبا 
يف ذل��ك �لتمثيل �لغذ�ئي للبالزما، حدد �لفريق �لبحثي 
من معهد كارولين�ضكا بال�ضويد، دور م�ضار�ت �لتمثيل 
�لغذ�ئي �لرئي�ض��ية �لتي يدخل �لفريو�ص من خاللها �إىل 

�أن�ضجة �لرئة.
وكان��ت �ملالحظ��ة �لأولي��ة �لتي �أجريت على مر�ض��ى 
كوفيد 19 �أثن��اء �جلائحة قد �أ�ض��ارت �إىل وجود عالقة 
بني �ضدة �ملر�ص و��ضطر�ب �لتمثيل �لغذ�ئي مع �رتفاع 

م�ض��تويات �لده��ون يف �ل��دم يف �لوقت نف�ض��ه، ويعد 
�لتمثي��ل �لغذ�ئي عملية فردية للغاية تتاأثر مبرور �لوقت 
بعو�م��ل متعددة، مبا يف ذل��ك �لعمر و�جلن���ص و�لنظام 

�لغذ�ئي ومنط �حلياة.
و�كت�ضف �لباحثون وفق ما نقلته تقارير عاملية، �أن حتلل 
�جللوك��وز وحتل��ل �جللوتام��ني، هما م�ض��ار�ت �لتمثيل 
�لغذ�ئي �لتي يف�ض��لها �لفريو�ص عند مهاجمة �لرئتني، 
وكالهما عمليتان �أ�ضا�ضيتان يف �إمد�د�ت �لطاقة �خللوية 
و وظيفته��ا. وق��ال �أوج��و�ل نيوجي، �لباحث يف ق�ض��م 
�لطب �ملخربي مبعهد كارولين�ض��كا، و�لباحث �مل�ض��ارك 
بالدر��ض��ة، "ُتظهر نتائجنا �أنه عندما ي�ض��يب �لفريو�ص 
خالي��ا �لرئة، يلع��ب حتلل �جللوكوز وحتل��ل �جللوتامني 
دور�ً مهم��ًا يف �نت�ض��اره ومن��وه، وم��ن خ��الل )جتوي��ع 
�لفريو���ص( عن طريق من��ع هذه �مل�ض��ار�ت، ميكننا �حلد 
من تكاثره"، كما �أ�ض��اف "لقد حددن��ا �لكربوهيدر�ت، 

و�ملانوز، كموؤ�ر حيوي ل�ضدة �ملر�ص". 
�ض.ط
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خبيــر يتعهـــد بتجهيـــز الأر�ضيـــة قبـــل 
منت�ضف نوفمبــر 

جاهزية  ب�ضمان  تعهد  �ضيلفا،  �أنطونيو  �لبرتغالي  �لطبيعي  �لع�ضب  �ضيانة  في  �لخبير  باأن  للن�ضر،  موثوقة  م�ضادر  ك�ضفت 
�أمام منتخب  �إجر�ء �لمبار�ة �لحا�ضمة للمنتخب �لوطني  �ل�ضهيد م�ضطفى ت�ضاكر قبل منت�ضف نوفمبر �لقادم، موعد  ملعب 
بخدماته،  �لقدم  لكرة  �لجز�ئرية  �لتحادية  ��ضتنجاد  بعد  بها،  قام  �لتي  �لميد�نية  �لزيارة  على  بناء  وذلك  بوركينافا�ضو، 

و�إعد�ده تقرير� مف�ضال عن حالة �أر�ضية ت�ضاكر.

وكان رئي�س الفاف �رشف الدين عمارة، قد ا�ستعان 
بخدمات اأنطونيو خ�سي�س��ا من اأجل اإعادة جتهيز 
مالع��ب التدريب��ات مبركز �س��يدي مو�س��ى، بعد 
تدهور حالتها، عل��ى اعتبار اأنه يعرفها جيدا، على 
و �س��بق ل��ه التعامل م��ع الفاف يف عه��د الرئي�س 
الأ�س��بق روراوة، يف وقت اأكدت ذات امل�س��ادر، 
اأن اليد العاملة التي تتوىل مهمة �س��يانة ع�س��ب 

الأر�سية جزائرية مئة باملئة.
ويف ال�س��ياق ذاته، فقد ا�س��طرت الفاف لإح�سار 
كمي��ات م��ن بذور الع�س��ب الطبيع��ي عرب رحلة 
جوية و�س��لت مطار هواري بومدين، بالنظر اإىل 
رغبته��ا يف الإ�رشاع يف مبا�رشة اإجراءات �س��يانة 
ملعب ال�سهيد م�سطفى ت�ساكر، متفادية اإمكانية 
تاأخ��ر خروجها من املين��اء، يف حال نقل ال�س��حنة 

بحرا.

كم��ا اأك��دت ذات امل�س��ادر، برجم��ة عملية زرع 
املناطق املت�رشرة على م�ستوى الأر�سية بداية من 
ع�سية اأم�س، خا�سة واأن البذور التي اقتنتها الفاف 
»�رشيعة النمو«، حيث يلزمها 20 يوما على الأكرث، 
حتى ت�سل الأع�س��اب اإىل الطول املطلوب، حيث 
جتري الأ�س��غال على قدم و�س��اق، من��ذ اأن اأوكل 
وزير ال�س��باب والريا�سة مهمة ت�سيري امللعب اإىل 
الف��اف، وهو ما جعل �رشف الدين عمارة يعني جلنة 
خا�س��ة مبراقبة ومتابعة الأ�س��غال، وذلك ل�سمان 
جاهزي��ة امللعب، مثلما طلب الناخب الوطني جمال 
بلما�س��ي ورفقاء القائ��د ريا�س حم��رز، والذين 
رف�س��وا مغ��ادرة احلديقة املف�س��لة لديه��م، رغم 
احلالة ال�س��يئة الت��ي ظهرت عليها الأر�س��ية يف 

مباراة النيجر الأخرية.

بلم��ضي ي�ضت�أنف العمل من الدوحة
ا�س��تاأنف الناخب الوطني جمال بلما�س��ي العمل 
�رشيع��ا، حيث مل تتعد ف��رة الراحة التي ا�س��تفاد 
منها بع��د نهاية ترب�س اخل�رش �س��وى ثالثة اأيام، 
بع��د اأن عاد اإىل الدوحة يوم الأربعاء املا�س��ي، يف 
رحلة مبا�رشة من اجلزائر العا�سمة، قبل النطالق 
يف التح�سريات اخلا�سة برب�س نوفمرب املقبل من 
مكتب��ه يف منزله العائلي يف قطر، اأين اأكدت ذات 
امل�س��ادر، باأن مهند�س التتويج بالنجمة الإفريقية 
الثاني��ة، اأخط��ر الف��اف بقدوم��ه اإىل اجلزائ��ر يوم 
الراب��ع نوفمرب املقبل.واأر�س��ل بلما�س��ي القائمة 
املو�س��عة للمنتخ��ب الوطن��ي اخلا�س��ة مببارات��ي 
جيبوتي وبوركينافا�سو، من اأجل منح الفاف كامل 
الوقت لإر�سال الدعوات الأولية للعنا�رش املعنية، 
مثلم��ا تن�س عليه لوائح الفيف��ا، وهو ما يوؤكد باأن 
الت�س��كيلة املعني��ة مبوعد احل�س��م، توج��د يف ذهن 
مدرب اخل�رش، وياأمل فقط يف ا�س��تعادة الالعبني 
الغائبني ع��ن مواجهتي النيجر، وخا�س��ة الثنائي 
بلعم��ري وبن �س��بعيني، بالنظ��ر اإىل وزنهما يف 

الت�سكيلة الأ�سا�سية، وبدرجة اأقل ونا�س.
جدير بالذكر، اأن الفاف تنتظر مرا�سلة ر�سمية من 
ط��رف الفيفا، لإخطارها بربنامج اجلولة اخلام�س��ة، 
والتي على �س��وئها قد يغري بلما�سي موعد لقاء 
بوركينافا�سو، خا�سة واأن املعلومات الأولية والتي 
اأكدها وزير ال�س��باب والريا�سة، ت�سري اإىل خو�س 
لق��اء جيبوتي يوم 10 نوفمرب املقبل يف القاهرة، ما 
قد يجعل الناخب الوطني، يوؤخر لقاء العودة ب 24 

�ساعة اأو الإبقاء عليه يوم 14 نوفمرب.
حمزة.�س

رئي�س �لر�بطة �ملحرتفة مدو�ر يوؤكد

ل �ضيء ر�ضمي� بخ�ضو�س عودة 
اجلمهور للمالعب

الرابط��ة  رئي���س  اأم���س،  اأو�س��ح 
املحرفة لكرة القدم بالتفوي�س عبد 
الكرمي مدوار، باأن هيئته مل تتلق اأي 
وثيقة ر�س��مية بخ�س��و�س العودة 
بعد  للمالعب،  للجماه��ري  املحتملة 
منعهم ملدة 19 �سهرا ب�سبب جائحة 
كوفي��د19-، وذل��ك قب��ل اقل من 

اأ�سبوع عن انطالق املو�سم اجلديد.
وقال امل�سوؤول الأول للهيئة الكروية 
للمناف�سة يف ت�رشيح لوكالة الأنباء 
اجلزائرية: »اإىل تاريخ اليوم، مل تتلق 
الرابطة املحرفة اأي وثيقة ر�سمية، 
تتعل��ق بالعودة املحتمل��ة للجماهري 
للمالع��ب، ع�س��ية اإعط��اء اإ�س��ارة 
انط��الق املو�س��م الك��روي اجلديد.
اتخ��اذ مث��ل ه��ذا الق��رار يبقى من 
اخت�س��ا�س وزارة ال�س��حة، الت��ي 
�ستت�سل من جهتها بوزارة ال�سباب 

والريا�سة«.
واأ�س��اف مدوار قائ��ال: »نحن على 
مقربة من املو�سم اجلديد. كل �سيء 
جاهز على امل�س��توى التنظيمي من 
اأجل �س��مان ال�سري اجليد للمناف�سة. 
مل نتخذ اإجراءات جديدة.ن�سعى لأن 

جنعل املو�سم ناجحا«.
وتاأتي ه��ذه الت�رشيحات، بعد بيان 
كل م��ن ولي��ة ق�س��نطينة وعنابة 
على التوايل، بخ�سو�س الرخي�س 
املدرج��ات  اإىل  الأن�س��ار  بع��ودة 
وقاعات الريا�سة، وهو ما من �ساأنه 

اأن يبقي الغمو�س حول هذا امللف.
وبخ�س��و�س  اأخ��رى،  جه��ة  م��ن 
النتخابية  العام��ة  اجلمعي��ة  انعقاد 
الت��ي كان��ت مق��ررة قب��ل انطالق 
���رشح م��دوار  الك��روي،  املو�س��م 
باأنها »�س��تنعقد بعد امل�سادقة على 
للرابط��ات  الأ�سا�س��ية  القوان��ني 
الث��الث )الرابطة املحرف��ة، رابطة 
اله��واة و رابط��ة ما ب��ني اجلهات(، 
م�س��يفا :«�س��تنتهي مهمتي عقب 
ال�س��تثنائية  العامة  اجلمعية  انعقاد 
والت��ي تك��ون متبوع��ة باجلمعي��ة 

العامة النتخابية«.
ويف �سوؤال يتعلق بنيته يف الر�سح 
لعه��دة جديدة على راأ���س الرابطة، 
ف�س��ل مدوار اإبقاء ال�س��كوك، غري 

م�ستبعد فكرة تر�سحه.
ق - ر

ي�ضتقبلن منتخب �ل�ضود�ن �ضمن ت�ضفيات �لكان

الف�ف حتدد موعد ومك�ن مواجهة 
�ضيدات اخل�ضر

اأعلن��ت الحتادي��ة اجلزائري��ة لك��رة 
الق��دم ع��رب موقعه��ا الر�س��مي، اأن 
مباراة الذهاب بني املنتخب الوطني 
�س��يدات ونظريه ال�سوداين حل�ساب 
ت�س��فيات كاأ���س اأمم اإفريقيا 2022، 
�سيحت�سنها ملعب عمر حمادي يوم 
الأربعاء، بداية من ال�ساعة ال�ساد�سة 
م�ساء )18:00(، فيما �ستقام مواجهة 
الإي��اب ي��وم الثالث��اء املوافق ل26 
اأكتوب��ر اجلاري باأم درم��ان، انطالقا 

من ال�ساعة ال�سابعة م�ساء.
وحت�س��با ملب��اراة الأربع��اء، دخل��ت 
اأم���س �س��يدات اخل���رش يف ترب�س 

 ، ي حت�سري

حتت اإ�رشاف الناخبة الوطنية را�سية 
فرتول، التي و�س��فت اآخر مع�سكر 
لكتيبته��ا بالناجح، حيث �س��مح لها 
بالوق��وف عل��ى ا�س��تعداد وجاهزية 
اأخريات �سيما  لعباتها، واكت�س��اف 
من املدر�س��ة الفرن�س��ية، ميلكن من 
املهارات، ما ي�س��مح لهن بامل�ساهمة 
اأك��رث جناع��ة وفعالي��ة  اإعط��اء  يف 

للخطوط الثالثة للمنتخب.
لالإ�سارة، فاإن منتخب ال�سيدات ويف 
حال تخطي عقبة ال�سودان، �سيواجه 
يف ال��دور الثاين، الفائ��ز من املباراة 
املزدوجة ب��ني املوزمبيق و�س��يدات 

جنوب اإفريقيا.
م ـ مداني

علمت الن�رش من م�س��ادر موثوقة، 
باأن رئي���س الحتادية اجلزائرية لكرة 
القدم �رشف الدين عمارة، قد طالب 
اأع�س��اء املكت��ب الف��درايل بفت��ح 
�س��فحة جديدة، خالل ماأدبة ع�ساء 
اأقامه��ا عل��ى �رشفه��م باأح��د اأفخر 
املطاعم يف اجلزائر العا�س��مة، غاب 
عنها ح�س��ب ذات امل�سادر، كل من 
الع�س��وين عم��ار بهلول ور�س��يد 

قا�سمي.
و�س��ارع عم��ارة لعقد لق��اء خارج 
»الأجن��دة الر�س��مية« م��ع اأع�س��اء 
اخلالف��ات  بع��د  خا�س��ة  مكتب��ه، 

الأخ��رية الت��ي طفت اإىل ال�س��طح، 
بدليل عدم ح�س��ور �س��تة اأع�س��اء 
لجتم��اع املكتب الف��درايل الأخري، 
ما و�س��ع رئي�س الف��اف يف ماأزق، 
خا�س��ة واأنها �س��ابقة على م�ستوى 
ال�س��كوى  اإىل  اإ�س��افة  الحتادي��ة، 
التي تق��دم بها كل من الع�س��وين 
بن حم��زة وبهلول لوزير ال�س��باب 
والريا�س��ة عب��د ال��رزاق �س��بقاق، 
هذا الأخري ح�س��ب م�سادر موثوقة 
ا�س��تغل فر�س��ة تنقله مع املنتخب 
الوطن��ي اإىل النيجر، من اأجل تهدئة 

 ، ع �س��ا و لأ ا

والبحث عن كيفية و�س��ع م�سلحة 
الك��رة اجلزائري��ة ف��وق كل اعتبار، 
وبامل��رة الركيز عل��ى كيفية توفري 
الظروف املالئم��ة لنجاح اخل�رش يف 
حتقيق الهدف امل�س��طر، واملتمثل يف 
تاأهل املنتخ��ب الوطني اإىل مونديال 
اأ�س��بال  واأن  خا�س��ة   ،2022 قط��ر 
بلما�س��ي قطعوا �س��وطا كبريا يف 
الطريق نحو �س��مان امل�س��اركة يف 

احلدث العاملي خلام�س مرة.
وا�س��تنادا اإىل ذات امل�س��ادر، ف��اإن 
اللق��اء كان مثم��را وتب��ادل خالل��ه 
جمي��ع الأع�س��اء وجه��ات النظ��ر، 
وحتدثوا بكل �س��فافية، خا�سة فيما 
�س��موه بالقرارات النفرادية لرئي�س 
الفاف، ودون ا�ست�س��ارة الأع�س��اء، 
قب��ل اأن يت��م التف��اق على و�س��ع 
جميع اخلالفات جانبا، وفتح �سفحة 
جدي��دة، والتاأكي��د عل��ى ح�س��ور 
الجتماع املقب��ل للمكتب الفدرايل، 
والذي �سيكون نهاية ال�سهر اجلاري، 
خا�س��ة واأنه �سيكون مهما وحا�سما 
من اأجل اإيجاد حلول لعدة موا�س��يع 
عالق��ة، اأبرزه��ا حتديد موع��د عقد 
اجلمعي��ة العام��ة للرابط��ة املحرفة 
لكرة الق��دم، على اعتبار اأن الرئي�س 
عب��د الكرمي م��دوار ي�س��ري الرابطة 

يف  فق��ط،  ا�س��تثنائي  برخي���س 
انتظار انتخاب الرئي�س اجلديد، رغم 
اأن الرج��ل الأول يف الرابط��ة حاليا، 
يفك��ر بجدي��ة يف الر�س��ح لعهدة 

جديدة، بدليل اأنه با�رش حملته.
ويف ال�س��ياق ذات��ه، ف��اإن الجتماع 

املكت��ب  لأع�س��اء  املقب��ل 
�س��يتم خالله  الف��درايل، 

مناق�س��ة  اأي�س��ا 
جلن��ة  مو�س��وع 

 ، ت ع��ا ز ملنا ا
اإىل  بالنظ��ر 
الكبرية  املبالغ 
املوجودة على 
عاتق الأندية، 
بعد القرارات 
ة  ي��د جلد ا
ال�س��ادرة من 

اللجن��ة،  ذات 
ع��ن  والبح��ث 

و�س��ع  كيفي��ة 
ت�س��اعد  رزنام��ة 

الف��رق من جه��ة، ومن 
جهة ثانية ت�س��من حقوق 

الالعبني واملدربني.
حمزة.�س

 11
ميد�لية ح�ضيلة �ل�ضباحة 

�جلز�ئرية

ذهبيت�ن وبرونزية ل�ضيود يف بطولة 
اإفريقي� 

تاألــق �ل�ضباح �لو�عد جو�د �ضيــود، خالل بطولة �إفريقيــا �ملفتوحة، �لتي جــرت بالعا�ضمة �لغانية 

�أكر�، و�ختتمت �أم�س.

وحقــق �لبطــل �بــن مدينــة ق�ضنطينة خــالل مناف�ضــات �لن�ضخــة 14 من بطولــة �إفريقيــا �ملفتوحة 

لل�ضباحــة ميد�ليتــن ذهبيتــن، �لأوىل ظفــر بها يف �ضبــاق 100 مرت فر��ضــة، قبل �أن يتبعهــا باأخرى 

يف �ليــوم �ل�ضاد�ــس يف �خت�ضا�ــس 200 مرت �أربعة �أنــو�ع، حمققا لقبا قاريا جديد�، وهــو �لذي نال �أي�ضا 

ميد�لية برونزية خالل مناف�ضات �ليوم �لأول، وكانت يف �ضباق 100 مرت �ضباحة على �ل�ضدر.

وعقب ختام مناف�ضــات هذه �لبطولة �لتي كانت مربجمة مبدينة دوربان يف جنوب �إفريقيا، قبل �أن 

توؤجــل ب�ضبب تد�عيات جائحة كوفيد 19، فقد �ضمن �ملنتخب �لوطنــي 11 ميد�لية، منها ذهبيتان، 

ف�ضيتــان و 7 برونزيــة، حيث �إ�ضافة �إىل تتويجــات �ضيود، فقد حت�ضلت زميلتــه �أمال مليح على 4 

ميد�ليــات، �أولها  ف�ضية يف �خت�ضا�س 50 مــرت� �ضباحة على �لظهر و3 برونزيات يف �ضباق 50 مرت 

�ضباحة حرة و�ضباق 50 مرت� فر��ضة و�ضباق 100 مرت �ضباحة حرة على �لتو�يل، فيما ظفر عبد 

�هلل عرجــون مبيد�ليــة ف�ضية يف �خت�ضا�س 50 مــرت� على �لظهر وقبلهــا برونزية يف 100 

مــرت على �لظهر، و�أخري� رمزي �ضو�ضار �ضاحب �مليد�لية �لربونزية يف 200 مرت فر��ضة، 

ومثلها يف �ليوم �لخري مبنا�ضبة �ضباق 3 كلم مياه مفتوحة.

جديــر ذكــره، �أن �ل�ضباح �أ�ضامــة �ضحنون �كتفى باملركــز �خلام�س يف 

�خت�ضا�س 100 مرت �ضباحة حرة.

ق - ر

بن رحمة يك�ضب ثقة موي�س

ق - رللحفاظ على �لتقدم يف �لنتيجة.من �أجــل تعزيز خط و�ضط �مليد�ن �لدفاعي، باإقحــام �لأرجنتيني لنزيني، و�ضــارك بــن رحمة يف 87 دقيقــة، قبل �أن يقــوم �ملدرب موي�ــس با�ضتبد�له، فريقه بالفوز من خارج �لديار.�لأخــري، وهو ما �نعك�س �إيجابا على �أد�ء مهاجم �خل�ضر، �لذي �ضاهم يف عودة يف مبــار�ة �إيفرتــون، رغم عودته �خلمي�س �ملا�ضي فقــط من �لتوقف �لدويل ديفيــد موي�س، حيــث بات ركيزة يف �لت�ضكيلــة، بدليل �إقحامــه �أ�ضا�ضيا �أم�س ك�ضب مهاجم �ملنتخب �لوطنــي �ل�ضعيد بن رحمة، ثقة مدربه يف وي�ضت هام 

ماأدبة ع�ضاء على �ضرف �أع�ضاء مكتبه

عم�رة يطلب فتح �ضفحة جديدة
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طالب مدرب �لنادي �لريا�ضي �لق�ضنطيني، لعبي �لخط �لأمامي ب�ضرورة �لنتفا�ضة، قبيل �لمبار�ة �لمرتقبة �أمام مولودية 
وهر�ن هذ� �لجمعة بد�ية من �ل�ضاعة �لثالثة و�لن�ضف، خا�ضة و�أنه لم يكن ر��ضيا عن �أد�ء رفقاء حمزة بلحول في �لوديات 

�إلى غاية �لآن، حيث لم يتمكن �ل�ضنافر من ت�ضجيل �ضوى ت�ضعة �أهد�ف في جميع �لوديات، وبمعدل تهديفي �ضعيف نوعا 
مبار�ة. كل  في  ما، على �عتبار �أن �ل�ضباب لعب �ضبع وديات، �ضجل فيها ت�ضعة �أهد�ف فقط، �أي بمعدل 1.28 

وف�ص��ل امل��درب ال�رشي��ف حجار برجمة ح�ص��ة 
فيديو اليوم مبقر النادي، من اأجل ت�صحيح الأخطاء 
التي وق��ف عليها يف ودية �ص��باب باتنة الأخرية، 
خا�ص��ة واأنه مل يكن را�صيا بالدرجة الأوىل على 
اأداء لعب��ي اخلط الأمامي، لكنه يتوقع ا�ص��تفاقة 
بلحول والبقية يف الر�صميات، بالنظر اإىل معرفته 

اجليدة لإمكاناتهم.
ويف �ص��ياق منف�ص��ل، با�رش املداف��ع حمزة حممد 
العم��ل وفق برنامج مكثف، م��ن اأجل العمل على 
ا�ص��رجاعه يف اأق��رب وق��ت ممكن، لكن ح�ص��ب 

م�صادر موثوقة، فاإنه عودته لأجواء املباريات، لن 
تك��ون قبل لقاء اجلولة الثالثة الذي ي�ص��تقبل فيه 

ال�صنافر جنم مقرة.
من جهة اأخ��رى، وافقت اأم�س جلنة معانية وتاأهيل 
املالعب، على اعتماد ملعب ال�صهيد بن عبد املالك 
رم�ص��ان، لحت�ص��ان مباريات النادي الريا�صي 
الق�ص��نطيني، بداي��ة من جولة تد�ص��ن املو�ص��م 
الكروي هذا اجلمعة با�صتقبال مولودية وهران، مع 
التاأكي��د على �رشورة رف��ع بع�س التحفظات يف 
اأقرب وقت ممكن، خا�صة فيما يتعلق بو�صع اللوح 

الإلكروين، وت�صوية م�صكلة الإنارة.
وكان وايل ق�ص��نطينة م�ص��عود ج��اري، ق��د اأكد 
للمدير الع��ام رمزي قا�ص��مي يف زيارته الأخرية 
ملقر ال�ص��باب رفع التحفظات املوجودة يف امللعب، 
حيث طلب من مدير ال�صباب والريا�صة ب�رشورة 
الإ�رشاع يف و�صع اللوح الإلكروين، حيث �صيتم 
نق��ل اللوح الق��دمي املوجود على م�ص��توى ملعب 
ال�ص��هيد حمالوي، يف انتظار انطالق الأ�ص��غال 

اخلا�صة بالإنارة.
ومبا�رشة بعد تاأهيل امللعب، ا�ص��تفاد ال�ص��نافر من 
اإمكاني��ة التدرب على الأر�ص��ية اجلدي��دة، بغية 
التع��ود عليه��ا، غ��ري اأن املدرب ال�رشي��ف حجار 
اأجل النتق��ال اإىل ملعب و�ص��ط املدينة اإىل غاية 
الغ��د، بالنظر اإىل رغبته يف برجمة ح�ص��ة بدنية 
اليوم مبلعب الكراب�س، وباملرة حتى يت�صنى لرفقاء 
رحماين القيام بح�ص��ة حمام ب��ارد يف املقر، على 
اعتب��ار اأن ملع��ب ال�ص��هيد بن عب��د املالك، غري 
مزود بالو�ص��ائل الالزمة لإجناح هذه احل�صة التي 
تعترب يف غاية الأهمية، من اأجل �صمان ا�صرجاع 
الالعبن لإمكاناتهم البدنية يف اأ�رشع وقت ممكن.

جدير بالذكر، اأن جلنة تاأهيل املالعب اأكدت للمدير 
العام قا�ص��مي، خو�س مباريات البطولة املحرفة 
دون جمهور، يف انتظار �ص��دور القرار الر�صمي 
من اجله��ات املعنية، على الرغم م��ن البيان الذي 
ن�رشته ولية ق�ص��نطينة على �صفحة الفاي�صبوك، 
بح�ص��ور  للجمه��ور  ال�ص��ماح  اإىل  واأ�ص��ارت 
املباريات ب�رشوط، اأهمها تقدمي جواز التلقيح، واأن 
ل يكون �صن املنا�رش اأقل من 16 �صنة.  حمزة - �س

�لت�ضريح يطلب  و��ضع  و  "حت�ضري�ت" لحتجـاج 

بــــو�در �أزمـــة يف بـيـــت وفـــــاق �سـطـــيــــف
تتحرك اإدارة وفاق �صطيف يف جميع 
الجتاه��ات، بهدف �ص��مان اإعانات 
مالي��ة م�ص��تعجلة ل�ص��الح خزينة 
النادي، على اأمل تفادي وقوع اأزمة 
ثقة جديدة بن الالعبن وامل�صريين، 
خا�ص��ة بع��د تهدي��دات القدام��ى 
احتجاجي��ة، مبا�رشة  بتنظيم وقف��ة 
عن��د بلوغه��م دور املجموعات من 
م�صابقة كاأ�س رابطة اأبطال اإفريقيا.

وح�ص��ب م�ص��در من اإدارة »الن�رش 
الأ�ص��ود«، فاإن رفقاء املخ�رشم اأمري 
ق��راوي، ي�ص��رطون عل��ى الإدارة 
ت�ص��وية م�ص��تحقاتهم القدمي��ة من 
املو�ص��م املنق�ص��ي، قبل لع��ب اأول 
مب��اراة يف البطول��ة اأم��ام �ص��بيبة 
القبائ��ل مبي��دان اأول نوفمرب بتيزي 
ي�ص��طرون  فاإنه��م  واإل  وزو، 

لالإ�رشاب عن التدريبات.
وتاأمل الإدارة يف تخ�صي�س املجل�س 
�ص��طيف  ملدينة  البل��دي  ال�ص��عبي 
والريا�ص��ة  ال�ص��باب  ومديري��ة 

وحتى م�ص��الح الولية اإعانات 
مالي��ة، يف �ص��بيل ت�ص��وية 

الأجور القدمية و�ص��مان 
يف  ال�ص��تقرار 

خا�صة  املجموعة، 
بعد الذي حدث 

مع  موؤخ��را 
مل��درب  ا

الأول 

نبيل الكوك��ي، والذي هدد مبقاطعة 
�صفرية موريتانيا، ب�صبب عدم التزام 
الإدارة بت�ص��وية م�صتحقاته العالقة 

من بطولة املو�صم املا�صي.
ويف �صياق منف�صل، عادت ت�صكيلة 
الوف��اق اإىل اأر���س الوطن، مبا�رشة 
بعد نهاي��ة لقاء اأم�س اأم��ام نواذيبو 

املوريتاين،  وح�ص��ب برنامج العمل 
فاإن املدرب نبيل الكوكي �ص��يمنح 
راح��ة لالعبن، قبل الع��ودة جمددا 
اإىل اأجواء التدريب��ات بداية من غد 
التح�ص��ريات  للدخول يف  الثالثاء، 
والت��ي  الع��ودة،  مبب��اراة  اخلا�ص��ة 
�ص��تجرى بتاريخ 24 اأكتوبر املقبل 

بداية من ال�ص��اعة ال�صاد�ص��ة م�صاء 
مبلعب الثامن ماي. 

ويف �صياق منف�صل، رف�س الظهري 
الأي�رش يون�س وا�ص��ع التنقل برفقة 
الوف��د اإىل  موريتانيا، لكونه يعترب 
اخليار الثالث يف ح�ص��ابات املدرب 
نبيل الكوكي، بعد كل من فرحاين 

وبراهيمي.
وتق��دم املعن��ي نح��و اإدارة النادي 
بطل��ب الت�رشي��ح اأو الإع��ارة م��ن 
التع��داد، حتى يت�ص��نى ل��ه العودة 
اإىل �ص��فوف فريق��ه ال�ص��ابق اأمل 
الأربعاء، لكن طلبه قوبل بالرف�س 
من قب��ل رئي�س جمل�س الإدارة عبد 
احلكيم �رشار، هذا الأخري ي�رش على 
بقائه يف التعداد، نظرا حلاجة الطاقم 
الفني لأكرب ع��دد من الالعبن يف 

املو�صم اجلديد.
�أحمد خليل

�إد�رة �لهالل تلبي طلب �إيغيل
�ص��لغوم  ه��الل  م��درب  طال��ب 
العيد مزي��ان اإيغيل من امل�ص��ريين، 
ب���رشورة اإيجاد مناف�ص��ن للتباري 
معه��م وديا، قب��ل دخول املناف�ص��ة 
الر�صمية يوم 29 اأكتوبر، من خالل 
ا�ص��تقبال ن���رش ح�ص��ن داي، على 
اعتبار اأن اأبناء ال�صاطو غري معنين 
مبواجه��ات اجلول��ة الأوىل، ب�ص��بب 
ارتب��اط م�ص��يفهم وفاق �ص��طيف 
باملناف�صة القارية، وهو ما ا�صتجاب 

له امل�صوؤولن يف ظرف وجيز.
ويخو���س اأ�ص��بال امل��درب اإيغي��ل 
مباراتن حت�صرييتن هذا الأ�صبوع، 
الأوىل بعد غد )الأربع��اء( والثانية 
ي��وم ال�ص��بت الق��ادم، حي��ث اتفق 
م��ع  �ص��ابق  وق��ت  يف  امل�ص��ريون 
التالغم��ة  ن��ادي  اإدارة  م�ص��وؤويل 
عل��ى التباري ه��ذا الأربع��اء، لكن 
بع��د الربنامج اجلدي��د املعد من قبل 
العار�ص��ة  عل��ى  الأول  امل�ص��وؤول 
اق��راح عل��ى  لله��الل، مت  الفني��ة 
امل��درب زمامطة، موع��د ثاين وهو 
تاأخري اللقاء ب24 �ص��اعة اأي يلعب 
ي��وم اخلمي���س، مربرا ذل��ك بحاجة 
رفقاء عايب لراحة اإ�صافية، بخا�صة 
بعد تاأخري موعد ح�صة ال�صتئناف، 
غ��ري اأن م��درب التالغم��ة مت�ص��ك 
باملوعد الأول، وهو م��ا يجعل اأبناء 
ودي��ة  اأول  يخو�ص��ون  ال�ص��اطو 
مبلعب املظاهرات يوم الأربعاء، قبل 
ا�صتقبال �ص��باب باتنة بن�صبة كبرية 
هذا اجلمعة، رغ��م اأن مدرب الكاب 
موا�صة، كان يريد خو�س اللقاء يوم 

اخلمي�س.
من جهة اأخرى، �ص��يكون متو�صط 

املي��دان ح��راري عل��ى موع��د مع 
اإجراء ك�ص��وفات معمقة اليوم، من 
اأجل التاأكد من تعافيه من الإ�ص��ابة 
التي عانى منها على م�ص��توى وتر 
ال�ص��اق، خا�ص��ة واأن لع��ب احتاد 
ب�ص��كرة ال�ص��ابق، �ص��يع ترب���س 

ال�صلف الأخري.
ويف ال�صياق ذاته، �صيوا�صل املهاجم 
حاجي اخل�صوع لربنامج مكثف، من 
اأج��ل تدارك التاأخر، الذي يعاين منه 
م��ن الناحية البدني��ة، مقارنة ببقية 
زمالئه، رغم اأنه اأبلى البالء احل�صن 
عن��د اإقحامه من ط��رف املدرب يف 
الودي��ات، لك��ن اإيغي��ل يري��ده يف 

كامل اإمكاناته مع بداية املو�صم.
حمزة.�س

�حتاد ب�ضكرة

 بوزيدي يطلب �لتعاقـد 
�أو بـانوحمع قـا�سمي 

�إد�رة  مــن  مقربــة  م�ضــادر  ك�ضفــت 
�مل�ضوؤولــن  بــاأن  ب�ضكــرة،  �حتــاد 
ج�ضــو� نب�ــض كل مــن  مهاجم 
بانــوح  د�ي  ح�ضــن  ن�ضــر 
بلوزد�د  �ضبــاب  ومهاجم 
�أمــل  علــى  قا�ضمــي، 
�لظفر بخدمات و�حد 

منهما.
�مل�ضــادر،  ذ�ت  وح�ضــب 
فاإن �ملناجري عبد �لقادر 
�ت�ضــالت  ربــط  تريعــة 
بالالعبن �ملذكورين، بعد 
�أن طالــب �ملــدرب بوزيدي، 
ب�ضــرورة تدعيــم �لقاطــرة 
�ضاحــب  بالعــب  �لأماميــة 
خربة، قادر على م�ضاعدة �لت�ضكيلة.

علــى �ضعيــد �أخر، خا�ــض �لفريــق �أول �أم�ــض، ثاين 
مو�جهة ودية له جمعته مبولوديــة �لعا�ضمة، وقد �نتهت بالتعادل �ل�ضلبي، 
يف وقــت يالقي �ليوم �أ�ضبال  �ملــدرب بوزيدي ت�ضكيلة �أوملبــي �لعنا�ضر، وهي 
فر�ضة منا�ضبة ملنح �لفر�ضة لالأ�ضماء �لتي غابت عن لقاء مولودية �لعا�ضمة، 
عندمــا جرب م�ضــوؤول �لطاقم �لفنــي، �لت�ضكيلة �لأ�ضا�ضية �ملتوقــع �أن تبا�ضر 

�ملناف�ضة �لر�ضمية، يف جولة �لتد�ضن �أمام �مل�ضيف �أمل �لأربعاء. 
ع - ب

تـأهيل ملعب بـن عبـد المـالك

مدرب السنافر ينتظر استفاقة المهاجمين 

مناف�ضة كاأ�ض �لكاف

�سبيبة �لقبـائل تعود غامنة من �ملغـرب
عــادت �ضهــرة �ل�ضبــت، �ضبيبة �لقبائــل غامنة مــن �ضفريتها �إىل �ملغــرب، عندما جنح �أ�ضــود جرجرة يف �لعــودة بفوز 

ثمــن �أمام �ضاحــب �لأر�ض �جلي�ض �مللكي بهدف دون رد، يف ذهاب �لدوري �لتمهيدي �لثــاين من مناف�ضة كاأ�ض �لكنفدر�لية 
�لإفريقية، يف مبار�ة قدم فيها �أ�ضبال �ملدرب �ضطمبويل �أد�ء مقبول على جميع �لأ�ضعدة، و�ضيعو� فر�ضة �لعودة بانت�ضار �أثقل، 

بالنظر �إىل �لكم �لهائل من �لفر�ض �ل�ضائعة، خا�ضة عن طريق �لقائد بن �ضايح.
ومل يتاأثــر �أد�ء �ل�ضبيبــة رغم �لتغيري�ت �لكثرية يف �ضفوف �لتعد�د، برحيل عدة عنا�ضر، يف �ضورة بن �ضريفة و�حلار�ض بن بوط، �إ�ضافة 

�إىل متو�ضــط �مليــد�ن ر�يح، حيث �أبلــى �مل�ضتقدمون �جلدد �لبالء �حل�ضــن يف �ضورة �ملد�فع �ملــايل دومبيا، �لذي �أكد باأنه �ضفقــة ممتازة، و�إ�ضافة 
نوعيــة لأ�ضــود جرجرة، بالنظر �إىل �مل�ضتويات �لكبــرية �لتي ظهر بها، وكان �أف�ضل عن�ضر فوق �مليد�ن، �إ�ضافــة �إىل كل من �ملهاجم هارون و�بن مدينة 

ق�ضنطينة بوحكاك.
وقال �ملدرب �ضطمبويل، بعد نهاية �ملبار�ة:« �أنهينا �جلزء �لأول من �ملهمة بنجاح، وبقي �ضوط ثان يف ملعبنا بتيزي وزو، �ضنعمل خالله على حتقيق �لتاأهل، �أود �أن 

��ضكر �لالعبن على �مل�ضتوى �لذي ظهرو�، و�أكدو� �لعمل �جليد �لذي قمنا به يف �لتح�ضري�ت«.
و�أ�ضــاف:« لقــد �ضيطرنــا على معظم جمريات �ملبــار�ة، وعرفنا كيف نحد من خطــورة لعبي �ملناف�ض، من خالل �لقيــام بال�ضغط �لعايل يف منطقتهم، كمــا كان باإمكاننا قتل 
�ملبــار�ة يف �أكــر من منا�ضبة بت�ضجيل �لهدف �لثــاين، لكن �لفوز مهم بالن�ضبة لنا، �ضيما من �لناحية �ملعنوية، وعلينا �لتاأكيد يف لقــاء �لعودة، �لذي �ضيكون �أ�ضعب بالنظر �إىل 

عدة �عتبار�ت، �أبرزها �أن �ملناف�ض �ضيلعب �لكل يف �لكل، وهو ما يجربنا على حت�ضري �أنف�ضنا جيد�«. 
ويف �ل�ضيــاق ذ�تــه، ي�ضتقبــل �ضبيبة �لقبائل �جلي�ض �مللكي، يف مبار�ة �لعودة يوم 24 �أكتوبر �لقادم مبلعب �أول نوفمرب بتيزي وزو بد�ية من �ل�ضاعة �خلام�ضة، بعد 

�لرخ�ضــة �ل�ضتثنائيــة �لتي ��ضتفاد منها كناري جرجرة مــن طرف �لكنفدر�لية �لإفريقية، علــى �أن تكون �ل�ضبيبة مطالبة با�ضتقبــال �ملناف�ضن، يف حال 
�لتاأهل �إىل دور �ملجموعات �إما مبلعب 5 جويلية �أو �ل�ضهيد م�ضطفى ت�ضاكر، �ملعتمدين من طرف �لكاف.

حمزة.�س
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ط�يبي ي�ست�أنف

 جاهزية الت�شكيلة تريح
 مدرب جمعية اخلروب

عرب الطاقم الفني جلمعية اخلروب، عن 
ارتياحه ال�سييتجابة الالعبيين لطريقة 
العمييل خييالل الرتب�ص التح�سييري، 
املقام حاليا مبدينة ال�سييلف، خ�سو�سييا 
بعد مييردود اللقاء التح�سييري الثالث 
اأمييام احتاد ورقلة، والييذي انتهى بفوز 

اجلمعية بهدف دون رد.
واأكد املدرب ترعي يف ات�سييال هاتفي 
مع الن�رص، اأنه رغم احل�سيية التدريبية 
ال�سيياقة التييي اأجراهييا الالعبييون يف 
ال�سييبيحة، اإال اأنهم كانوا يف امل�ستوى 
يف املقابليية التييي جرت يف االأم�سييية، 
�سييواء ميين الناحييية البدنييية والفنية، 
وباالأخ�ييص ميين ناحية االن�سييجام بن 
املجموعيية، باعتبييار اأن تعييداد جمعية 

اخلييروب تغيير بن�سييبة 90 باملئيية هذا 
املو�سييم. وتواجه جمعية اخلروب اليوم 
جمعية ال�سلف، قبل اأن تختتم الرتب�ص 

بلقاء �سبيبة �سكيكدة.
من جهة اأخرى، ا�ستاأنف الالعب طايبي 
التدريبييات مع املجموعة، وهذا بعد اأن 
حت�سييل على راحة ملييدة يومن، عقب 

تعر�سه الإ�سابة يف بداية الرتب�ص.
ويف �سييياق اآخر، تتوا�سل مبلعب عابد 
حمييداين باخلروب عملييية االختبارات 
ال�سييبانية، وكانت  بالفئييات  اخلا�سيية 
البداييية بفئيية اأقل من 19 �سيينة، التي 
يقودها املدرب �سيييف الدين م�سباح، 

اأين مت انتقاء 31 العبا.
فوغالي زين العابدين 

جدد �لثقة يف �ملدرب حد�د

�شباب الذرعان يحتوي م�شاكل »االنخراط«
امل�سيياكل  الذرعييان  احتييوى �سييباب 
الداخلييية التي عا�ص على وقعها طيلة 
ال�سييائفة الفارطيية، وكادت اأن حتول 
املو�سييم  دون م�سيياركته يف بطوليية 
القييادم لبطولة ما بيين اجلهات، وذلك 
بعييد موافقيية الرئي�ص خل�ييرص �رصيط 
على موا�سييلة العمل ملو�سم اآخر على 
راأ�ص النادي، خا�سة بعد حل اإ�سكالية 
اإعانيية البلدييية، املقييدرة بقيميية 290 
مليون �سيينتيم، والتي �ستدخل اخلزينة 

يف غ�سون هذا االأ�سبوع.
اخلروج ميين دوامة امل�سييكل االإداري، 
جتلى يف انطالق الفريق يف التح�سر 
اأوىل  للمو�سييم املقبييل، وقييد كانييت 
اخلطوات التي قطعتها اللجنة امل�سرة، 
جتديد الثقيية يف املدرب عمييار حداد، 
الييذي كان قد قاد الت�سييكيلة املو�سييم 
املا�سييي، ف�سييال عن جتارب �سييابقة 
له مييع ال�سييباب، والذي قييرر بدوره 
االحتفاظ بنف�ص تركيبة الطاقم الفني، 

بوجود ديدين �سايب كم�ساعد.
اأمييا بخ�سييو�ص التعداد، فيياإن االإدارة 
متكنييت ميين االحتفاظ بخدمييات 12 
العبييا ميين تركيبيية املو�سييم الفارط، 
بينما مت ا�سييتقدام بع�ص العنا�رص، يف 
�سييورة احلار�ص ال�سييابق لرتجي قاملة 
متالغييي، وزميلييه يف نف�ييص الفريق 
عوي�سي، مع ا�ستعادة كل من يو�سفي 
و�سييناين، اإ�سييافة اإىل مهاجييم ن�رص 
الفجوج ملواين والعييب اأوملبي قلعة 
بو�سبع عمار �سيييحاوي، االأمر الذي 
رفييع التعداد احلايل اإىل 22 العبا، بعد 

4 اأيام من انطالق التح�سرات.
واأكييد املدرب حييداد يف هذا ال�سييدد، 
باأنه ي�سييعى ل�سييم العبن اآخرين اإىل 
التعداد، خا�سة على م�ستوى الهجوم، 
قبييل اأن يعييرتف بال�سييعوبة الكبرة 
التييي �سيييجدها الفريييق يف اجلوالت 
االأوىل ميين البطوليية، �سيييما اإذا ما مت 
تر�سيييم انطالق مناف�سة بطولة ما بن 

اجلهات اأواخر �سييهر اأكتوبيير اجلاري، 
الأننييا ي كما قييال ي » مازلنييا مل ننطلق 
يف التح�سييرات اجلدية، ب�سبب عدم 
االنتهاء من �سييبط القائميية النهائية، 
االأميير الييذي �سيييجربنا علييى دخول 
اأجييواء البطولة دون خو�ص اأي مقابلة 
ودييية، الأن مراعاة حاليية الالعبن اأمر 
التاأخر  حتمييي و�ييرصوري، وتييدارك 
الكبيير يف التح�سييرات، ليين يكون 
بن ع�سييية و�سييحاها«. وخل�ص حداد 
اإىل القول باأن هدف �سييباب الذرعان، 
يبقى منح�رصا يف عتبة �سمان البقاء، 
والو�سييعية الراهنيية جتعلنا ي على حد 
قولييه ي »ملزميين برفع التحييدي الأن 
املو�سم طويل، وفر�ص التدارك متاحة، 
لذا فاإننا �سن�سعى ال�ستغالل اجلوالت 
االأوىل ميين البطولة، كمحطة لتكملة 
التح�سرات، لتكون بعدها االنطالقة 

الفعلية للفريق«.
�س/ فرطــا�س

�سبقه رب�عي متمر�س

دخمو�س اآخر منتدبي جمعية عني كر�شة
تدّعم �أم�س، تعد�د جمعية عين كر�سة بخدم�ت �لمه�جم ر�بح دخمو�س، �لذي ك�ن �لخي�ر �لذي لج�أت �إليه �إد�رة �لن�دي، 

لتغطية �لنق�س �لذي �سجله �لط�قم �لفني بقي�دة �لمدرب �سمير زللو على م�ستوى �لق�طرة �الأم�مية، الأن بع�س �لمقترح�ت 
ك�نت مطروحة على ط�ولة �لدر��سة، لكن ورقة دخمو�س ك�نت �الأن�سب، ب�لنظر �إلى خبرة �لالعب، �لذي �سبق له تقم�س 

�لعديد من �الأندية، منه� مولودية ق�سنطينة، ترجي ق�لمة، ن�دي �لتالغمة و�سبيبة تي�رت.

ا�سييتقدام دخمو�ص كان كافيا الإدارة 
»الجيباك« من اأجل غلق »املركاتو«، 
وبالتايل �سييبط القائمة الر�سييمية، 
التي �سييتدافع عن اللونيين االأحمر 
واالأبي�ص املو�سييم القادم يف بطولة 
مييا بيين اجلهييات، وهييذا ب�سييمان 
خدمات 27 العبا، مييع االإبقاء على 
3 اإجييازات �سيياغرة اإىل غاييية فرتة 

التحويالت ال�ستوية.
اأن ا�سييتقدامات  وامللفييت لالنتبيياه 
»الكر�سيية« حت�سييبا للمو�سم القادم، 
جمعت بيين اخلربة والطمييوح، الأن 
الرئي�ييص العربييي العمييري ف�سييل 
املراهنيية على عنا�رص متمر�سيية يف 
م�سييتويات اأعلى، لتتكفل مباأمورية 
تاأطر املجموعة، خا�سة بعد التجربة 
القا�سييية التي مر بها الفريق املو�سم 
املا�سييي، وكادت اأن تعيييد النييادي 
اإىل اجلهوي االأول، لوال االنتفا�سيية 
الكبييرة التييي كانييت يف مرحليية 
االإياب، وكللييت ثمارها بالنجاة من 

�سبح ال�سقوط يف اآخر جولة، وعليه 
فقييد مت تدعيييم تعييداد »الجيبيياك« 
بخدمات �سانع االألعاب اأمن هالل، 
الييذي لعييب يف الرابطيية املحرتفة 
االأوىل منذ مو�سييمن باألييوان احتاد 
ب�سييكرة، كما متييت ا�سييتعادة حمزة 
عقينييي، الالعب ال�سييابق ملولودية 
باتنيية واأمييل مروانيية، اإ�سييافة اإىل 
ا�سييتقدام دخمو�ص والثنائي زديوي 
ولبيو�ص ميين اأمل �سييلغوم العيد، 
ف�سييال عن املدافييع املحييوري اأمين 
�سييم، الذي لعب ملوا�سم عديدة يف 
نادي التالغميية، كان قد حمل األوان 
�سباب عن فكرون املو�سم املا�سي.

اإىل ذلييك، فقد مت االحتفيياظ بالنواة 
االأ�سا�سييية لتعداد املو�سييم الفارط، 
اأبنيياء  املتمثليية يف الركائييز وكييذا 
املنطقيية، والتي جتمييع بدورها بن 
احلنكة والطموح، انطالقا من القائد 
حواد�سييي، مييرورا بثالثييي الدفاع 
عت�سوم، عقون و�سايح، و�سوال اإىل 

حمايزية، قلوح واأيوب اأ�سيييل، يف 
الوقت الذي تقرر فيه و�سييع الثقة 
يف العنا�ييرص ال�سييابة للبلدييية، يف 
�سورة �رصيرو، زللو، العمري، هباز، 
قلقول والعائييد بوعافية، مع تدعيم 
الرتكيبيية بالثنائي ال�سييابق جلمعية 

اأوالد زواي خوين ووحلا�سي.
على �سييعيد اآخر، فقد األقت االأزمة 
االإدارييية بظاللها على حت�سييرات 
الفريق، الأن ترتيييب البيت كان بعد 
عييدول الرئي�ص العربي العمري عن 
اال�سييتقالة، واإعادة قطار »الجيباك« 
علييى ال�سييكة كان بعييد خما�ييص 
ع�سر، بدليل اأن ال�رصوع يف العمل 
امليييداين كان قبل اأ�سييبوعن فقط، 
ومع ذلك فاإن الطاقم الفني املت�سكل 
من �سييمر زللييو، واملح�رص البدين 
يزيد قالتييي وكذا مييدرب احلرا�ص 
في�سييل مفاز عمل على بلوغ ن�سبة 
مقبولة ميين اجلاهزية البدنية، وذلك 
من خالل برجمة ترب�ص مغلق مبدينة 

عن كر�سيية، �سيتوا�سييل اإىل غاية 
يوم اخلمي�ييص القادم، مع اللجوء اإىل 
برجمة مقابلتن وديتن، االأوىل اأمام 
نييادي التالغمة، والثانييية يف نهاية 
االأ�سييبوع ب�سييطيف عنييد مواجهة 

»ال�سا�ص«.
وبخ�سييو�ص الهدف امل�سييطر، اأكد 
الرئي�ص العربي العمري باأن امل�سكل 
املايل يبقى اأكرب هاج�ص، االأمر الذي 
يحول دون رفع عار�سة الطموحات 
عاليييا، وبالتايل فاإننييا ي كما قال ي » 
ن�سييعى للمحافظيية على املك�سييب 
املحقييق، وذلييك ب�سييمان البقاء يف 
رابطيية مييا بيين اجلهييات، الأن هذا 
االإجنيياز يبقى تاريخيييا، وحتقق يف 
ظرف مو�سييمن، وبع�ييص االأطراف 
بذلت كل ما يف و�سييعها لتحطيمه، 
وال�سييارع،  املقاهييي  يف  باحلديييث 
لكنها مل تظهر على ال�سيياحة عندما 

دقت �ساعة احلقيقة«.
�س/ فرطــا�س

بقاق مدربا 
والطموح مو�شم 

ناجح
عينت اإدارة مولودية امل�سيلة املدرب 
كمييال بقاق علييى راأ�ص العار�سيية 
الفنييية للفريق، النا�سييط يف بطولة 
اجلهييوي االأول لرابطيية باتنة، حيث 
�ييرصع يف مهامييه رفقيية م�سيياعده 
جعفييري يو�سييف، وكلييه طمييوح 
لتحقيق تطلعات االأن�سييار، يف ظل 
وجود مكتب م�سيير جديد برئا�سيية 
عبد احلكيييم حريزي، الذي دخل يف 
�سباق مع الزمن لالنتهاء من عملية 
االنتدابييات، التييي �سييتقت�رص على 
6 العبيين جدد، نظييرا لالإمكانيات 

املادية املحدودة للفريق.
واأكدت االإدارة على املوقع الر�سمي 
للنييادي اأن الرئي�ص حريزي، ف�سييل 
املراهنيية على ورقة اال�سييتقرار يف 
التعييداد، من خييالل االحتفاظ بي16 
العبييا، ما يعييادل ن�سييبة 80 باملائة 
ميين الرتكيبيية الب�رصييية للمو�سييم 
املنق�سي، مو�سحة اأن كل الظروف 
مهييياأة الأداء مو�سييم ناجييح ولعييب 
االأدوار االأوىل، مثلمييا كان ال�سيياأن 
يف املوا�سييم الفارطة، التي كثرا ما 
خ�رص فيها ممثل احل�سيينة الرهان يف 

االأنفا�ص االأخرة من البطولة.
م ـ مداني

مساعدية مدربا ألولمبي بومهرة

عّينت �إد�رة �أوملبي بومهرة، �ملدرب توفيق م�س�عدية على ر�أ�س �لع�ر�سة �لفنية 

للفريق، يف �أوىل �خلطو�ت �لتي قطعته� �للجنة �مل�سرية ال�ستئن�ف �لن�س�ط �مليد�ين، 

بعد توقف ��سطر�ري د�م 18 �سهر� ب�سبب ج�ئحة كورون�.

م�س�عدية، �لذي يعد من �أبن�ء �الأوملبي، �سبق له تقم�س �ألو�ن ترجي ق�ملة وجمعية 

�خلروب يف م�سريته كالعب، بينم� �أ�سرف على تدريب كل من �سب�ب هو�ري بومدين 

و�حت�د بلخري يف �جلهوي �الأول لر�بطة عن�بة، وعودته �إىل �أوملبي بومهرة، ج�ءت 

بعدم� تعطلت مف�و�س�ته مع �إد�رة فريق بلخري، �لتي ك�نت تعتزم �لتم�سك بخدم�ته 
ملو�سم �آخر.

ومن �ملنتظر �أن يب��سر �الأوملبي حت�سري�ته للمو�سم �لق�دم يف نه�ية هذ� �الأ�سبوع، 

الأن �لط�قمني �لفني و�الإد�ري، قرر� ر�سم �ملع�مل �الأ�س��سية للتعد�د قبل �ل�سروع يف 

�لتدريب�ت، وذلك ب�لتف�و�س مع �لعديد من �لالعبني �لذين مت ت�سجيلهم يف �ملفكرة، 

م�د�مت �لعودة �إىل ق�سم م� بني �لر�بط�ت، تبقى �لهدف �مل�سطر.

�س/ فرطــا�س

قبل �أ�س�بيع عن بد�ية �ملو�سم

اأمل مروانة يدخل نفقا مظلما

ال يييزال فريييق اأمييل مروانيية الذي 
يتاأهب خلو�ص بطولة باتنة اجلهوية 
للمو�سييم املقبل، يعي�ييص جملة من 
امل�سيياكل وال�رصاعات، بن جناحن 
يريييد كل واحييد منهما اال�سييتئثار 
مبهمة قيادة النادي يف املو�سم املقبل.

ويغييذي يوميات الفريييق ال�رصاع 
بن جهتن، من اأجل احل�سييول على 
موافقيية اجلهييات الو�سييية، لتويل 
جلنيية  وت�سييكيل  الفريييق  �سييوؤون 
ت�سييير موؤقتيية، متاما مثييل ما كان 

ال�ساأن املو�سم املنق�سي.
واإذا كانييت البلدييية، قييد ف�سييلت 
املراهنة علييى »ديركتوار« املو�سييم 
املا�سييي، ومنحه الثقة يف موا�سلة 
مهامه وقيادة االأمل، فاإن االأن�سييار 

اختيييار  اإىل  عمييدوا ميين جهتهييم 
جمموعيية ميين الالعبيين القدامى 
وم�سرين �سييابقن لالإ�رصاف على 
ال�سييفراء، وهييذا مبوافقيية مديرييية 
ال�سباب والريا�سيية، لتبقى االأمور 
معلقة اإىل اإ�سعار اآخر، دون ا�ستبعاد 
دخييول الرئي�ص ال�سييابق رم�سييان 

ميدون دائرة ال�رصاع.
يحييدث هييذا، يف الوقييت الييذي ما 
زالت حاليية الركود تييالزم الفريق، 
حت�سييراته  يف  ي�ييرصع  مل  الييذي 
للمو�سييم القادم، دون القيام بعملية 
اال�سييتقدامات، وهييذا  قبل اأقل من 
ثالثة اأ�سابيع، عن رفع �ستار بطولة 

املو�سم اجلديد.
م ـ مداني  

مولودية �مل�سيلة مولودية باتنة تالقي اليوم �شباب اأوالد جالل
ا�سييتعدادات مولودية  اأم�ييص،  دخلت 
حت�سييبا  االأخييرة،  مرحلتهييا  باتنيية 
خلو�ييص بطوليية ما بن اجلهييات بزاد 
حت�سييري معترب، حيث ف�سل الطاقم 
الفنييي اإجراء ح�سيية ا�سييرتخائية يف 
ال�سييبيحة، مييع برجمة مبيياراة ودية 
ظهييرة  جييالل  اأوالد  �سييباب  اأمييام 
اليوم االثنن مبلعب ال�سيياوي، لتقييم 
امل�سييتوى العام للفريق ومدى جناعة 
العمل التح�سييري، الييذي قام به يف 
الرتب�سيين مبركز ال�سييمرة، من خالل 
اإعطاء فر�سة امل�ساركة جلل الالعبن، 
�سييعيا منييه للوقييوف علييى درجيية 
جاهزيتهم، �سيييما من الناحية البدنية. 
وت�سييكل هييذه املواجهيية االإعدادية، 
الربنامييج  الرابعيية يف  تعييد  والتييي 
التح�سييري، حمطة هاميية للمدرب 
الت�سييكيلة  معامل  لر�سييم  بورابحيية، 
النموذجييية، رغم اإدراكه  ببقاء بع�ص 
النقائ�ص، خا�سيية على م�ستوى خط 
الهجييوم، االأمر الييذي جعله ياأمل يف 
تدعيم القاطييرة االأمامية بقلب هجوم 
�سيياحب خييربة ميدانييية، قبييل غلق 

وب�سكل نهائي قائمة االإ�ستقدامات.
كما يراهن مدرب البوبية على اإجراء 

مقابليية ودية خام�سيية يييوم اخلمي�ص، 
قييد تكون �سييد نييادي التالغميية اأو 
احتاد �سييطيف، يعتربها نقطة انطالق 
للمواجهيية  الفعلييية  التح�سييرات 
االأوىل من البطوليية، املقررة يوم 29 
اأكتوبر مع �سييباب الذرعان، يف وقت 
ف�سييل اجلهاز الفنييي بالت�سيياور مع 
االإدارة يف عدد االإجازات، التي يرغب 
يف ا�سييتغاللها يف فييرتة االنتقاالت 

ال�ستوية، واملقدرة ب4 اإجازات.
على �سعيد اآخر، عربت جلنة االأن�سار 
عن م�سيياندتها للفريق، ووقوفها اإىل 

جانبه وفق ما جاء على موقعها، وهذا 
رغم عييدم اقتناعها بنوعييية التعداد، 
اأداء  وحتفظاتهييا حييول قدرته علييى 
مو�سييم ناجح، حيث اأمهلييت الرئي�ص 
زعطييوط  اإىل غاييية اجلوليية الرابعة 
اأييين �ست�ست�سيييف البوبييية مبلعييب 
اأول نوفمييرب �سييباب ميليية، للتعبر 
عيين موقفهييا وت�سييعيد لهجتها يف 
حال ف�سييل الفريق يف اإبييراز قدراته، 
والظهييور بوجه يكون يف م�سييتوى 
طموحات اجلمهور الريا�سي املحلي.

م ـ مداني   
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�جلمهورية �جلز�ئرية �لدميقر�طية �ل�شعبية
وز�رة �لعدل

�لديو�ن �لعمومي للمح�شر �لق�شائي �لأ�شتاذ
خمتاري �ل�شالح حم�شر ق�شائي لدى حمكمة وجمل�س

ق�شاء باتنة �لكائن مكتبه بحي 1200 م�شكن
 بجانب وكالة �لت�شغيل باتنة

�لهاتف : 0771845448

اإعالن عن بيع مناب قا�سر باملزاد العلني  جلل�سة 
)2021/11/09( �سعر مفتوح

)طبقا للمو�د 749 - 750 من قانون �لإجر�ء�ت �ملدنية و�لإد�رية(

لفائ��دة:  ريغ��ي �س��مية �لقائم��ة يف ح��ق �أختها 
�ملحجور عليها ريغي �سوالف �ل�ساكنة ب�: باتنة.

بع��د �الطالع عل��ى �ل�س��هادة �لتوثيقي��ة لنقل 
�مللكي��ة �ملوؤرخ��ة يف: 2002/08/21، حتت رقم 
02/885، على يد �الأ�س��تاذة: �س��ويهر  �ملولودة 
�س��تي ميين��ة و�ملتعل��ق بورث��ة �ملرح��وم ريغ��ي 

�ل�سادق بن عمار.
- بعد �الطالع على �إذن بالت�رصف يف عقار تابع 
للمحجور عليها �ل�سادر عن حمكمة باتنة، رقم 

�لفهر�س: 09/206، بتاريخ 2009/04/12.
- بعد �الطالع على حم�رص �يد�ع قائمة �رصوط 
�لبي��ع و�ملودع��ة ل��دى رئا�س��ة كتابة �ل�س��بط 
مبحكم��ة باتنة بتاري��خ 2019/05/13 حتت رقم 

.2019/20
- بع��د �الط��الع عل��ى �أم��ر بتحدي��د جل�س��ة 
�العرت��س��ات �ل�س��ادر بتاريخ 2019/07/14، 
رقم 813/ر م/2019، ع��ن رئي�س حمكمة باتنة 
و  �ملح��ددة لي��وم 2019/09/25 على �ل�س��اعة: 

11:00 �سباحا بغرفة �مل�سورة مبحكمة باتنة.
- بع��د �الطالع عل��ى �أمر بتحديد جل�س��ة �لبيع  
عل��ى   2020/11/10 �لثالث��اء  لي��وم  �ملح��ددة 
�ل�س��اعة �حلادي��ة ع�رص متام��ا �س��باحا )11:00( 
�ل�س��ادر ع��ن رئي���س حمكم��ة باتن��ة بتاري��خ 

2020/10/13 حتت رقم 1343/رم/2020.
 -يعل��ن �الأ�س��تاذ: خمت��اري �ل�س��الح حم���رص 
ق�س��ائي لدى حمكم��ة باتن��ة �لكائ��ن مكتبه: 

�س��ارع ح��ي 1200 م�س��كن بجان��ب �لوكال��ة 
�لوالئية للت�س��غيل �ل�سباب "باتنة، و�ملوقع �أدناه، 
�أنه �س��يتم بيع بامل��ز�د �لعلني: -من��اب �ملحجور 
عليه��ا يف �لعقار حمل �لبي��ع �ملتمثل يف: قطعة 
�أر�س معدة للبناء باملكان �مل�س��مى حي �س��يخي 
د�ئرة ووالية باتنة "ذ�ت م�ساحة �جمالية  قدرها 
150 م2 حتمل رقم 08 من خمطط جتزئة �سيخي 
ح�س��ن حماذية للطريق �لوطني رقم 03، يحدها 
�رصق��ا على طول 10 م بطري��ق مربمج ب 09 م 
عر���س،  غرب��ا على نف�س �لط��ول بالقطعة رقم 
07 م��ن �لتجزئ��ة �ل�س��ابقة وجنوب��ا على نف�س 
�لقطعة رق��م 10 من نف�س �لتجزئ��ة  وذلك عن 

طريق �ملز�د �لعلني.
-�ملحرر من طرف �الأ�س��تاذة/ �الأ�س��تاذ: �سويهر 
�ملولودة �س��تي ميينة �لكائن مق��ر مكتبها ب�: 23 
ممر�ت �س��الح ن��ز�ر باتن��ة، �مل�س��هر  باملحافظة 

�لعقارية لوالية باتنة.
�سعر مفتوح

بتاري��خ:  �لبي��ع  عملي��ة  تت��م  و�س��وف   -
2021/11/09 على �ل�س��اعة �حلادية ع�رص  متاما 
�سباحا )11.00( بقاعة  �جلل�سات مبحكمة باتنة، 
ولالط��الع عل��ى قائمة ���رصوط �لبي��ع يرجى 
�الت�س��ال باأمانة �س��بط حمكمة باتنة �أو مبكتب 

�ال�ستاذ خمتاري �ل�سالح.
�ملح�رص �لق�سائي

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

حمكمة باتنة
�لق�شم �شوؤون �لأ�شرة

رقم �جلدول: 21/03522
رقم �لفهر�س: 21/05056
تاريخ �حلكم: 21/10/04

حكم باحلجر
حكمت �ملحكمة حال ف�س��لها يف ق�س��ايا �س��وؤون �الأ�رصة علنيا يف 

�أول درجة ح�سوريا:
يف �ل�سكل: قبول �إعادة �ل�سري يف �لدعوى

يف �ملو�س��وع: �إفر�غ �حلكم �ل�س��ادر عن حمكمة �حلال بتاريخ 04-
01-2021 حت��ت رقم فهر���س 21/00059 و�عتم��اد �خلربة �ملنجزة 
من طرف �خلبري بلقا�س��مي حممد و�ملودعة يف 2021-03-11 حتت 
رق��م 209-21، وم��ن ثمة �حلكم باحلجر على �ملرجع �س��ده: بورقبة 
�س��م�س �لدين �بن بوجمعة وعبد �لنوري جليلة �ملولود بتاريخ 12-

07-1986 بباتنة.
وتعي��ن �ملرجع بورقبة جمع��ة مقدما عليه للقيام برعايته وت�س��يري 

�سوؤونه.
و�الأم��ر بن�رص ه��ذ� �حلكم يف جريدة وطنية لالإعالم مع �أمر �س��ابط 
�حلال��ة �ملدنية لبلدي��ة باتنة بالتاأ�س��ري بافتتاح �لتق��دمي و�حلجر على 

�ملرجع �سده على هام�س عقد ميالده لالإ�سهار.
بذ� �س��در هذ� �حلكم و�أف�سح به جهار� يف �جلل�س��ة �لعلنية �ملنعقدة 
بالتاري��خ �ملذكور �أعاله و�أم�س��ي م��ن طرفنا نح��ن �لرئي�س و�أمن 

�ل�سبط.
�لرئي�س)ة(                                            �أمن �ل�سبط

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

�لديو�ن �لعمومي للمح�شر �لق�شائي
�لأ�شتاذ/ حممد �لعربي زحو�ل

Maitre/ZAHOUAL
MOHAMED LARBI

حم�شر ق�شائي لدى حمكمة عنابة
عنابة زياد  بن  طارق  �شاحة   08

هـ/ف: 038.45.90.12
0661.85.52.23

 حم�سر  تبليغ قرار جزائي غيابي نهائي
 عن طريق الن�سر

�ملو�د: 411 و 441 من قانون �لإجر�ء�ت �جلز�ئية
- بناء على طلب: ذوي حقوق �ملرحوم/ �س��يمود حممد �ل�س��الح وهم: �سيمود فوزي، �سيمود 
ريا�س،  �س��يدوم ن�سيم، �س��يمود �أمن، كبو�س فاطمة �لزهر�ء، �ل�ساكنن ب�: حي 140 م�سكن 

ع �أ رقم 07 و�د �لذهب 02 عنابة.
-بناء على �ملو�د: 411 و 441 من قانون �الإجر�ء�ت �جلز�ئية.

- بناء على �الإذن بالتبليغ عن طريق �لن�رص �ل�س��ادر عن �ل�سيد رئي�س حمكمة: �حلجار، بتاريخ: 
2021/09/21، حت��ت رقم �لطلب 2021/1133، رق��م �لفهر�س: 2021/1136، للمدعى عليها/ 
تعا�س��دية �لتاأمن �جلز�ئرية لعمال �لرتبية و�لثقاف��ة - وكالة �لبوين رمز 349، �لكائن مقرها ب� 

�لبوين عنابة  يف جريدة وطنية يومية على نفقة �لطالبن.
وعليه، نحن �الأ�س��تاذ/ زحو�ل  حممد �لعربي، حم�رص ق�س��ائي لدى حمكمة عنابة، �خت�سا�س 

جمل�س ق�ساء عنابة، �لكائن مقر مكتبنا ب� 08 �ساحة طارق بن زياد بعنابة، �ملوقع �أدناه.
نبل��غ عن طريق �لن���رص يف جريدة وطني��ة يومية: تعا�س��دية �لتاأمن �جلز�ئري��ة لعمال �لرتبية 
و�لثقافة - وكالة �لبوين رمز 349،  �لكائن مقرها ب�: �لبوين عنابة، بن�س��خة من �لقر�ر �ل�سادر 
عن جمل�س  ق�ساء: عنابة، �لغرفة: �جلز�ئية بتاريخ: 2021/04/19، حتت رقم �مللف: 21/01244، 

و�لفهر�س: 21/03040.
ونبهناه)ها( باأن له )ها( مهلة ع�رصة �أيام )10 �أيام( للمعار�س��ة يف �لقر�ر �ملذكور �أعاله، تبد�أ من 
تاري��خ  تبليغه )ه��ا( بالقر�ر �حلايل طبقا لن�س �مل��ادة: 411 من قانون �الإج��ر�ء�ت �جلز�ئية، و�إذ� 

�نق�ست �ملهلة  �ملنوه عنها �أعاله �سقط حقه )ها( يف ذلك.
�إثبات��ا مل��ا تقدم وحتت �س��ائر �لتحفظات، حرر ه��ذ� �ملح�رص ومت ن�رصه يف جري��دة وطنية يومية 

وفقا ملا يقت�سيه �لقانون.
توقيع وختم �ملح�رص �لق�سائي

�جلمهورية �جلز�ئرية �لدميقر�طية �ل�شعبية
جمل�س ق�شاء �أم �لبو�قي

حمكمة عني �لبي�شاء
�لق�شم �شوؤون �لأ�شرة

رقم �جلدول: 21/00790
رقم �لفهر�س: 21/01445
تاريخ �حلكم: 21/09/27

بني/
بن معن�شر فهيمة �بنة

�لطيب
وبني/ بوكاكرة عبد �لعزيز �بن 

بركان
بح�شور �ل�شيد/ وكيل �جلمهورية

حكم باحلجر
حكم��ت �ملحكمة حال ف�س��لها يف ق�س��ايا �س��وؤون �الأ���رصة علنيا 

ح�سوريا يف �أول درجة
يف �ل�سكل: قبول �لدعوى

يف �ملو�س��وع: تعين �ملدعية بن معن�رص فهيمة مقدما على �ملدعى 
عليه بوكاكرة عبد �لعزيز �ملحجور عليه مبوجب �حلكم �ل�س��ادر عن 
حمكمة �حل��ال بتاريخ 15-12-2007 حتت رق��م فهر�س 1629/07 

بدال من �ملقدم بوكاكرة عائ�سة.
و�مل�ساريف �لق�سائية تتحملها �ملدعية مبا فيها مبلغ �لر�سم �لق�سائي 

�ملقدر باأربعة مائة وخم�سن دينار جز�ئري )450 دج(.
بذ� �سدر �حلكم و�أف�س��ح به جهر� باجلل�سة �لعلنية �ملنعقدة بالتاريخ 

�ملذكور �أعاله ول�سحته �أم�ساه كل من �لرئي�س و�أمن �ل�سبط.

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

حمكمة �لقالة
�لق�شم �شوؤون �لأ�شرة

رقم �جلدول 20/01110
رقم �لفهر�س 21/00096
تاريخ �حلكم 21/01/24

حكم باحلجر
حكمت �ملحكمة حال ف�س��لها  يف ق�سايا �س��وؤون �الأ�رصة علنيا ح�سوريا 

�بتد�ئيا ب�:
يف �ل�سكل: قبول �لدعوى

يف �ملو�سوع: �إفر�غ �حلكم �ل�سادر عن حمكمة �حلال ق�سم �سوؤون �الأ�رصة 
بتاري��خ 28/06/2020 حت��ت رق��م فهر���س 421/2020 و�عتم��اد �خلربة 
�ملنج��زة من ط��رف �لطبيب مغربي حكي��م عطية �ملودعة باأمانة �س��بط 
�ملحكم��ة بتاري��خ 03/12/2020 حت��ت رق��م 00114/2020 وبالنتيجة 
توقيع �حلجر و�فتتاح �لتقدمي على �ملرجع �س��ده دباب �أحمد �ملولود بتاريخ 
30/12/1983 بالقالة الأبيه �ل�س��ادق و�أمه خلدون تون�س، وتعين و�لده 
�ملرجع دباب �ل�س��ادق مقدما عليه لرعايته و�لقيام  باإد�رة �س��وؤونه �ملالية 
ومتثيله �أمام خمتلف �لهيئات �الد�رية و�لق�س��ائية مبا ي�سمح به �لقانون مع 
�أمر �س��ابط �حلالة �ملدنية �ملخت�س بالتاأ�س��ري مبنطوق �فتتاح �لتقدمي على 

هام�س �سهادة ميالد �ملحجور عليه لالإ�سهار.
مع حتميل �ملدعي يف �الإرجاع �مل�س��اريف �لق�س��ائية مبا فيها ر�سوم رفع 

�لدعوى �ملقدرة ب� 450 دج.
بذ� �سدر �حلكم و�أف�سح به جهار� باجلل�سة �لعلينة �ملنعقدة باليوم و�ل�سهر 

و�ل�سنة �ملذكورين �أعاله ول�سحته �أم�ساه نحن �لرئي�س و�أمن �ل�سبط.
�لرئي�س)ة(             �أمن �ل�سبط

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

�لديو�ن �لعمومي للمح�شر �لق�شائي �لأ�شتاذ 
خمتاري �ل�شالح حم�شر ق�شائي لدى حمكمة و جمل�س 

ق�شاء باتنة �لكائن مكتبه بحي 1200 م�شكن 
بجانب وكالة �لت�شغيل باتنة 

�لهاتف: 0771845448

اإعالن عن بيع عقار باملزاد العلني جلل�سة 
)09/11/2021( ال�سعر مفتوح 

)طبقا للمو�د 749 ـ 750 من قانون �لإجر�ء�ت �ملدنية و �لإد�رية (

لفائدة: قادرة ترب بنت �ل�سالح و من معها 
�لعنو�ن: 26 نهج ك حي �لن�رص باتنة 

�س��د �ل�سادة: ورثة قادرة �ل�س��الح و هم: قادرة 
عب��د �لرحمان، قادرة عمار، قادرة �بر�هيم، قادرة 

حممد، قادرة ح�سان(. 
�لعنو�ن: بارك �فور�ج باتنة 

يف  �ملتمث��ل  �لتنفي��ذي  �ل�س��ند  عل��ى  -بن��اء 
�لقر�ر �ل�س��ادر بتاري��خ 2014/10/23 فهر�س 
14/02589 رق��م �لق�س��ية: 14/01942، ع��ن 
جمل�س ق�س��اء باتنة، �لغرفة: �س��وؤون �الأ�رصة و 

�ملمهور بال�سيغة �لتنفيذية. 
-و بناء على حم���رص �إيد�ع قائمة �رصوط �لبيع 
و حتديد �جلل�سات �ل�س��ادر بتاريخ 18/07/22 
ع��ن رئي���س حمكم��ة باتن��ة و �ملودع��ة ل��دى 
رئا�س��ة كتابة �ل�س��بط مبحكمة باتن��ة بتاريخ 
2018/07/22 حتت رقم 2018/41، �ملت�س��من 
حتديد جل�سة �العرت��س��ات على قائمة �رصوط 

�لبيع وحتديد جل�سة �لبيع. 
ي��وم  �العرت��س��ات  جل�س��ة  حتدي��د  مت  -و 
2018/09/24 على �ل�س��اعة 14.00 و جل�س��ة 
�ل�س��اعة  عل��ى   2020/01/22 ي��وم  �لبي��ع 
)11.15(  مبحكم��ة باتنة نعلن ع��ن �إيد�ع قائمة 
���رصوط �لبيع �ملحررة من طرفنا و �ملودعة لدى 
رئا�س��ة كتابة �ل�س��بط مبحكمة باتن��ة بتاريخ 

2018/07/22 حتت رقم 2018/41.

-يعل��ن �الأ�س��تاذ خمت��اري �ل�س��الح حم���رص 
ق�س��ائي لدى حمكم��ة باتن��ة �لكائ��ن مكتبه 
�س��ارع ح��ي 1200 م�س��كن بجان��ب �لوكالة 
�لوالئية للت�س��غيل �ل�س��باب � باتن��ة � و �ملوقع 

�أدناه �أنه �سيتم بيع باملز�د �لعلني: 
� �ملحل �لتجاري و �ملقهى �لكائن ب�س��ارع قرين 

بلقا�سم باتنة، م�ساحته: 92.79م2.
حدوده: جنوبا: �سارع قرين بلقا�سم 

�سماال: در�جي عالوة 
�رصقا: مرد�وي �لطاهر 

غربا: عبد �ل�سمد 
� م�س��احة �ملقهى: م�س��احتها 51.79م2 بها قبو 
و طابق �أر�س��ي و طابق �أول م�س��تغل حاليا من 

قبل قادة عمار. 
م�س��احة �ملحل �لتجاري: 41.00م2 يتكون من 

ثالثة طو�بق. 
�ل�سعر مفتوح. 

و �سوف تتم عملية �لبيع بتاريخ 2021/11/09 
عل��ى �ل�س��اعة �حلادية ع���رص و �لربع �س��باحا 
و  باتن��ة،  مبحكم��ة  بقاعة�جلل�س��ات   )11.15(
لالإط��الع عل��ى قائم��ة ���رصوط �لبي��ع يرجى 
�الت�سال باأمانة �س��بط حمكمة باتنة �أو مبكتب 

�الأ�ستاذ: خمتاري �ل�سالح.
�ملح�رص �لق�سائي

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

ممر�ت بن بولعيد عمارة C  رقم 211 - باتنة
�لهاتف/ �لثابت: 033.80.32.98  - �لنقال: 06.55.39.13.03

اإعالن لبيع عقار حمجوز باملزاد العلني )املزايدة مفتوحة(
)طبقا لن�س �ملادة  5/754  من  ق �إ م �إ(

 بن��اء على طلب �ل�س��يد: ق��ادري عبد �لعايل، �ل�س��اكن: نهج �الإخوة قليل رقم 20 - باتنة �س��د �ل�س��يد:
 بن عبا�س �سم�س �لدين �ل�ساكن ب�: حي 1200 م�سكن رقم 456 عمارةb رقم 55 بباتنة

 بن��اء على �ل�س��ند �لتنفي��ذي �ملتمثل يف �حلكم �ل�س��ادر ع��ن حمكمة باتنة، �لق�س��م �لتج��اري بتاريخ: 
2015/03/15، حت��ت رقم �جل��دول 14/06694، فهر�س رقم: 15/01596 و�ملمهور بال�س��يغة �لتنفيذية 

�ملوؤرخة يف: 2015/05/04.
بناء على �أمر باحلجز على عقار �ل�س��ادر عن �لقا�س��ي �ملكلف باحلجوز بتاريخ 2015/08/31 حتت رقم 
15/775، بناء على �أمر بتحديد جل�سة �لبيع �ل�سادر عن �لقا�سي �ملكلف بالبيوع �لعقارية مبحكمة باتنة 
بتاريخ: 2016/04/24 حتت رقم 16/384 بناء على �أمر بتحديد جل�سة �لبيع �ل�سادر عن �لقا�سي �ملكلف 

بالبيوع �لعقارية مبحكمة باتنة بتاريخ 2016/04/24 حتت رقم 16/384.
يعل��ن  �الأ�س��تاذ برقادي حمفوظ حم�رص ق�س��ائي ل��دى حمكمة وجمل�س ق�س��اء باتنة �أنه �س��يتم �لبيع 
بامل��ز�د �لعلني بقاعة �لبي��وع مبحكمة باتنة يوم �لثالث��اء �ملو�فق ل�: 2021/11/09 على �ل�س��اعة �حلادية 
ع���رص �س��باحا )11.00 ( بقاع��ة �لبي��وع �لعقاري��ة مبحكمة باتن��ة للعقار �ملتمثل يف: م�س��احة م�س��اعة 
حم��ددة ومق��درة بهكتارين �ثنن )02 ه���( توؤخذ من �حلق��وق و�ملنابات / �لعقارية �ملق��درة مبليون �حدى 
ع���رص ملي��ار ومائة و�س��بعة و�س��بعن مليون و�س��بعمائة و�س��بعة �آالف وثالثمائة وع�رصي��ن جزء� من 
 مائتن و�س��بعة مالين وثمامنائة وت�س��عة و�ستن مليون ومائتن و�س��تة و�سبعن �ألف ومائة و�ستن جزء
 )1177707320/ 207869276160( �أي م��ا يعادل م�س��احة هكتارين �ثنن و�أربعة وثالثن �آر و�س��تة 
و�س��تن �س��نتيار )02 ه� 34 �آر 66 �س( على �ل�سيوع يف قطعة تر�ب كانت يف �ل�سابق معدة للبناء، كائنة 
ببلدية ود�ئرة ووالية باتنة باملكان �مل�سمى حي ك�سيدة )بلح�سا�س �سابقا( حماذية للطرق �ملوؤدي من باتنة 
�إىل قرية حملة م�س��احتها بالتقريب ثالثة و�أربعن هكتار وثالثة و�ستن �آر وثمانية وثمانن �سنتيار )43 
ه� 63 �آر 88 �س( ت�سكل �حل�س�س رقم 218، 221 من خمطط �لتجزئة �لقدمي �لريفي لباتنة وهذه �لقطعة 
هي �أي�س��ا مبينة حت��ت رقم 01 من �خلريطة �لبيانية للق�س��مة �ملعدة من طرف حمكم��ة باتنة بتاريخ 21 
مار�س �سنة 1941 و�مل�سهر باملحافظة �لعقارية بباتنة بتاريخ 29 �أكتوبر �سنة 1942 جملد 540 عدد 50، 
ويحدها من �جلهة �ل�سمالية �لغربية �لطريق �ملوؤدي من باتنة �ىل طريق حملة ومن �جلهة �جلنوبية �لغربية 
ملك جماعة بن فلي�س ومن �جلهة �جلنوبية �ل�رصقية و�دي بلح�س��ا�س ومن �جلهة �ل�س��مالية �ل�رصقية حي 

ك�سيدة وير�سو �ملز�د على من تقدم باأعلى عر�س وفقا لن�س �ملادة 754 فقرة 5 من ق.�إ.م.�إ.
�رصوط �لبيع: ��س��افة �ىل �ل�رصوط �ملذكورة يف دفرت �ل�رصوط فاإن �لر��س��ي عليه �ملز�د يدفع حال �نعقاد 
�جلل�سة خم�س �لثمن و�مل�ساريف و�لر�سوم �مل�ستحقة ويدفع �ملبلغ �ملتبقي يف �أجل �أق�ساه ثمانية �أيام )08( 

باأمانة �سبط حمكمة باتنة.
ملزيد من �ملعلومات ولالإطالع على دفرت �ل�رصوط يرجى �الت�سال بكتابة �سبط حمكمة باتنة �أو مبكتب 

�ملح�رص �لق�سائي �أعاله.
 �ملح�رص �لق�سائي

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

�لديو�ن �لعمومي للمح�شر �لق�شائي �لأ�شتاذ
خمتاري �ل�شالح حم�شر ق�شائي لدى حمكمة وجمل�س

ق�شاء باتنة �لكائن مكتبه بحي 1200 م�شكن 
بجانب وكالة �لت�شغيل باتنة

�لهاتف : 0771845448

اإعالن عن بيع عقار باملزاد العلني جلل�سة 
)2021/11/09( �سعر مفتوح

))طبقا للمو�د 749 - 750 من قانون �لإجر�ء�ت �ملدنية و�لإد�رية((

لفائدة: ورثة �سعادنة علي �أرملته: تيونة م�سعودة/ 2( بناته �سعادنة )�سهام، حكيمة، حنان(
�لعنو�ن: حي حملة 01 عمارة �أ 02 رقم 32 �لطابق �الأر�سي باتنة.

-�سد: ورثة  �سعادنة علي وهم �بناوؤه: �سعادنة )�ل�سادق، يا�سن، ملري(
I لعنو�ن: في�سدي�س �ملنطقة�

-بناء على �ل�س��ند �لتنفيذي �ملتمثل يف  �حلكم �ل�س��ادر عن حمكمة: باتنة، �لق�س��م: �سوؤون 
�الأ���رصة، �ل�س��ادر بتاري��خ 16/10/16، فهر�س رق��م 16/06014، جدول رق��م 16/03980 

و�ملمهور بال�سيغة �لتنفيذية بتاريخ: 2017/04/30.
- وبناء على حم�رص �يد�ع قائمة �رصوط �لبيع وحتديد �جلل�سات �ل�سادر بتاريخ 18/03/29، 
�ملحررة من طرفنا و �ملودعة لدى رئا�سة كتابة �ل�سبط مبحكمة باتنة بتاريخ 2018/04/10، 
حتت رق��م: 2018/15،  مت حتديد جل�س��ة �العرت��س��ات يوم: 2018/05/07، على �ل�س��اعة 

14:00، وجل�سة �لبيع يوم: 2019/11/06 على  �ل�ساعة )11.15(.
-يعلن �الأ�س��تاذ: خمتاري �ل�سالح حم�رص ق�سائي لدى حمكمة باتنة �لكائن مكتبه: �سارع 
حي 1200 م�سكن بجانب �لوكالة �لوالئية للت�سغيل �ل�سباب "باتنة، و�ملوقع �أدناه، �أنه �سيتم 
بيع باملز�د �لعلني: - م�س��كن بف�س��دي�س والية باتنة يتكون من طابق �أر�س��ي وله و�جهتن 
�أجن��ز على قطعة �أر�س��ية م�س��احتها 281.00 م2 حتمل رقم 364 ج��زء 1 حدوده: من �جلهة 
�ل�سمالية: �سارع - من �جلهة �جلنوبية: �جلزء  �ملباع �ملتبقي من �لقطعة �الأر�سية  - من �جلهة 

�ل�رصقية: حر�سا�س �سليمان ومن �جلهة �لغربية: �سارع.
- �سعر مفتوح.

- و�س��وف تت��م عملية �لبي��ع بتاريخ: 2021/11/09 على �ل�س��اعة �حلادية ع�رص و�لن�س��ف 
�س��باحا )11.30( بقاعة  �جلل�س��ات مبحكمة باتنة، ولالطالع على قائمة �رصوط �لبيع يرجى 

�الت�سال باأمانة �سبط حمكمة باتنة �أو مبكتب �ال�ستاذ خمتاري �ل�سالح.
�ملح�رص �لق�سائي

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

�لديو�ن �لعمومي للمح�شر �لق�شائي �لأ�شتاذ
خمتاري �ل�شالح حم�شر ق�شائي لدى حمكمة وجمل�س

ق�شاء باتنة �لكائن مكتبه بحي 1200 م�شكن 
بجانب وكالة �لت�شغيل باتنة

�لهاتف : 0771845448

اإعالن عن بيع عقار باملزاد العلني جلل�سة )2021/11/02( 
�سعر مفتوح

)طبقا للمو�د 749 - 750 من قانون �لإجر�ء�ت �ملدنية و�لإد�رية(
لفائدة: مرزوق عبد �حلميد �لقائم يف حق �لقا�رص مرزوق يحي

�ل�ساكن )ة(: 18 �سارع �لعقيد عمريو�س �جلز�ئر �لو�سطى
بعد �الإطالع على رخ�س��ة بالت�رصف يف �أمو�ل قا�رص �ل�سادر بتاريخ: 2018/04/24، عن 

حمكمة باتنة، ق�سم: �سوؤون �الأ�رصة رقم �لرتتيب 18/0205.
بعد �الطالع على �لدفرت �لعقاري �ل�سادر عن �ملحافظة �لعقارية باتنة

وبناء على حم�رص �يد�ع قائم��ة �رصوط �لبيع بتاريخ: 2019/01/23، حتت رقم: 2019/05 
�ملت�سمن حتديد جل�سة ومت

بعد �الإطالع �أمر بتحديد جل�س��ة �العرت��سات رقم: 19/153 بتاريخ: 2019/02/12 جلل�سة 
2019/03/06

بعد �الإطالع حم�رص تبليغ جل�سة �العرت��سات بتاريخ: 2019/02/18
بع��د �الإط��الع عن �أم��ر بتحديد جل�س��ة �لبيع ليوم �لثالث��اء: 2021/06/15 على �ل�س��اعة 
�لعا�رصة متاما �س��باحا �ل�س��ادر عن رئي�س حمكمة باتنة، بتاريخ: 2021/05/12، حتت رقم 

778/ر م /2021.
يعلن �الأ�س��تاذ: خمتاري �ل�سالح حم�رص ق�س��ائي لدى حمكمة باتنة �لكائن مكتبه: �سارع 
حي 1200 م�سكن بجانب �لوكالة �لوالئية للت�سغيل �ل�سباب "باتنة، و�ملوقع �أدناه، �أنه �سيتم 
بي��ع باملز�د �لعلن��ي: مناب �لقا�رص يف �لعقار حمل �لبيع �ملتمثل يف قطعة �أر�س م�س��احتها 
3423 م2 ق�س��م 331 جمموعة ملكية 59 باملكان �مل�س��مى: بارك �فور�ج )�سل�سبيل( بلدية 

باتنة.
وتقدر م�ساحة مناب �لقا�رص : 3423م2 * 144/48=1141 م2

�سعر مفتوح
و�سوف تتم عملية �لبيع بتاريخ: 2021/11/02، على �ل�ساعة �لعا�رصة متاما �سباحا )10.00( 
بقاعة �جلل�س��ات مبحكم��ة باتنة ولالطالع على قائمة �رصوط �لبيع يرجى �الت�س��ال باأمانة 

�سبط حمكمة باتنة �أو مبكتب �الأ�ستاذ: خمتاري �ل�سالح.
�ملح�رص �لق�سائي

�جلمهورية �جلز�ئرية �لدميقر�طية �ل�شعبية 
�لأ�شتاذة خن ��شمهان حم�شرة ق�شائية

 لدى حمكمة ميلة
 جمل�س ق�شاء ميلة 

�لكائن مكتبنا  �شارع زغدود علي ميلة
هاتف/ 031.47.47.56

اإعالن عن بيع عقار باملزاد العلني 
�ملادة 753 ق � م و� 

تنفيذ� لعقد �عرت�ف بدين من �ل�س��يد جامع �أح�س��ن بن عمار �ل�س��اكن بحي عل��ي بونيط قر�رم 
قوق��ة ميلة �إىل �ل�س��يد قطي�س حم��ي �لدين بن �لطاهر �ل�س��اكن ببلدية و د�ئرة �س��يدي معروف 
جيجل �ل�س��ادر عن مكتب �الأ�س��تاذ: فنيط ملن � موثق مبكتب �لتوثيق مبحكمة �مليلية حي زهاين 
��س��ماعيل عمارة�أ1 رقم 03 بتاريخ 2016/06/02 رقم 916/ 2016 �ملمهور بال�سيغة �لتنفيذية 
و �حلكم �ل�س��ادر عن حمكمة ميلة �لق�سم �ملدين جدول رقم 17/03107 فهر�س رقم 18/00538 
بتاريخ 18/02/21 �ملمهور بال�سيغة �لتنفيذية و �لقا�سي بتثبيت �حلجز �لتحفظي رقم 1577/17 

�ل�سادر بتاريخ 2017/11/22 عن رئا�سة حمكمة ميلة. 
بن��اء على حم�رص �إيد�ع قائمة �رصوط �لبيع باأمانة �س��بط حمكمة ميل��ة بتاريخ 2020/12/20، 
بناء على �الأمر �ل�س��ادر عن رئي���س حمكمة ميلة بتاري��خ 2021/04/29 حتت رقم 21/00757 

بتحديد تاريخ �نعقاد جل�سة �لبيع. 
نعلن للجمهور �أنه مت تاأجيل جل�س��ة �لبيع باملز�د �لعلني يوم 2021/11/08 على �ل�س��اعة 13.30 
�سا بقاعة �جلل�سات  ملحكمة ميلة للعقار �ملتمثل يف �مل�سكن �مل�سيد فوق �لقطعة �الأر�سية �ساحلة 
للبناء على �س��كل غري منتظم م�س��احتها 187.27مرت مربع تقع باملكان �مل�سمى حي علي بونيط 
ببلدي��ة �لق��ر�رم قوقة د�ئرة �لقر�رم قوقة والية ميلة ماأخوذة من �حل�س��ة �لريفية رقم 397 �لبالغ 
م�س��احتها �الإجمالية 16 هكتار 8 �آر 26 �س��اآر و �مل�س��يد فوقها حمل ذو طابع �س��كني و �ملحدد 
كمايلي من �ل�س��مال �ل�رصقي فائ�س �حل�س��ة �لريفية   رقم 397 �مل�س��تخرجة منها و ممر للر�جلن 
و م��ن �ل�س��مال �لغربي فائ�س �حل�س��ة �لريفية رقم 397 �مل�س��تخرجة منها و مم��ر للر�جلن و من 
�جلنوب �ل�رصقي فائ�س �حل�س��ة �لريفية رقم 397 �مل�س��تخرجة منها و م�س��كن �ل�سيد جامع عبد 
�حلفيظ و من �جلنوب �لغربي فائ�س �حل�س��ة �لريفية رقم 397 �مل�س��تخرجة منها و م�سكن �ل�سيد 

جامع عبد �لكرمي". 
   و�ملح��دد ب�س��عر �فتتاحي مببلغ خم�س��ة مالي��ن و ثالثة مائة و ع�رصون �ألف و مئتان و �س��تة و 

�سبعون دينار� جز�ئريا و �ستة ع�رصة �سنتيم )5.320.276.16دج(. 
�إ�س��افة �إىل �ل�رصوط �ملذكورة يف قائمة �رصوط �لبيع فاإن �لر��س��ي علي��ه �ملز�د يدفع حال �نعقاد 
�جلل�س��ة خم�س �لثمن 1/ 5 و �مل�ساريف و �لر�سوم �مل�ستحقة و ملزيد من �ملعلومات ميكن �الطالع 
على دفرت �ل�رصوط لدى كتابة �سبط حمكمة ميلة �و �الت�سال مبكتب �ملح�رص �لق�سائي بالعنو�ن 

�أعاله.  
�ملح�رصة �لق�سائية

�جلمهورية �جلز�ئرية �لدميقر�طية �ل�شعبية
�لأ�شتاذ/ بوجعد�ر عبد �هلل

حم�شر ق�شائي بد�ئرة �خت�شا�س
جمل�س ق�شاء ق�شنطينة

و�لكائن مكتبه بـ: 36 نهج �شي
عبد �هلل بوهروم )�لق�شبة( ق�شنطينة

حم�سر تكليف بالوفاء عن طريق الن�سر باجلريدة
�ملادتني 613 و 4/412 من قانون �لإجر�ء�ت �ملدنية و�لإد�رية

بتاري��خ �لر�بع ع���رص من �س��هر �أكتوبر �س��نة �ألفن وو�حد 
وع�رصين.

لفائ��دة: جاب��ري زهي��ة و�أبناوؤه��ا �لثالثة بن عا�س��ور عبد 
�لروؤوف، بن عا�سور حممد رمزي، بن عا�سور حممد نذير.

�ل�س��اكنون: حي بو�ل�س��وف حت�س��ي�س �لق�س��اة رقم 14 
ق�سنطينة.

�لقائم يف حقهم �الأ�ستاذ: ليفة زين �لعابدين
تنفي��ذ� للحك��م �ملمه��ور بال�س��يغة �لتنفيذي��ة، �ل�س��ادر 
ع��ن حمكم��ة زيغ��ود يو�س��ف �لق�س��م �لعق��اري بتاري��خ 
2021/05/18 رق��م �جل��دول 21/00154 رق��م �لفهر���س 
21/00419 �لقا�س��ي يف منطوق��ه )�إفر�غ �حلكم �ل�س��ادر 
قبل �لف�سل يف �ملو�سوع عن حمكمة �حلال بتاريخ 2019-
04-01 رق��م فهر���س 279-19 و��س��تبعاد �خلربتن �الأوىل 
�ملنجزة من طرف �خلبري طالب �بر�هيم �ملودعة باأمانة �س��بط 
�ملحكمة 14-07-2019 حتت رقم 108-19 و�لثانية �ملنجزة 
م��ن طرف �خلب��رية فوغايل �س��لوى �ملودعة باأمانة �س��بط 
�ملحكمة بتاريخ 12-02-2020 حتت رقم 503-19 و�عتماد 
�خلربة �ملنجزة من طرف �خلبرية دروي�س رجاء �ملودعة باأمانة 
�س��بط �ملحكمة بتاري��خ 07-02-2021 حتت رقم 21-15 
وبالنتيجة �إلز�م �ملرجع �سده بو�سبع �أحمد باإعادة بناء �جلد�ر 
�لفا�س��ل بن �لقطعتن ك 12 و ك 11 من جهة �جلانب �الأمين 
مل�س��نعه مع متكن �ملرجعن جابري زهي��ة و�أوالدها �لثالثة 
وهم بن عا�س��ور عبد �ل��روؤوف وبن عا�س��ور حممد رمزي 
وبن عا�س��ور حمم��د نذي��ر م��ن مبل��غ 2748200.00دج 
)مليون��ن و�س��بعمائة وثمانية و�أربعون �أل��ف ومئتان دينار 
جز�ئري( تعوي�س��ا نقديا عن �جلزء �لذي قام باالعتد�ء عليه 
بعد ثبوت ��س��تحالة ��س��رتجاعه عينا و�ملقدر م�س��احته ب 
42.28 مرت مربع ومبلغ 500.000.00دج )خم�س��مائة �ألف 
دينار جز�ئري( تعوي�س��ا عن �ل�رصر، وحتميل �ملرجع �س��ده 

�مل�ساريف �لق�سائية(.
بعد �الإط��الع على �ملادة 613 من قان��ون �الإجر�ء�ت �ملدنية 

و�الإد�رية.
-بناء على حم�رص �لتكليف بالوفاء �ملعلن لل�س��يد بو�س��بع 
�أحم��د، حي��ث �نتقلنا بتاري��خ 2021/09/19 على �ل�س��اعة 
�حلادية ع�رصة وخم�س��ة ع�رصة دقيقة �سباحا و�أعدنا �الإنتقال 
بتاري��خ 2021/09/20 عل��ى �ل�س��اعة �لو�ح��دة وع�رصون 
دقيق��ة زو�ال �إىل عن��و�ن �ملنف��ذ �س��ده �لكائ��ن باملنطق��ة 
�ل�سناعية عي�س��ى بن حميدة ك 12 ديدو�س مر�د ق�سنطينة 

حي��ث ��س��تحال علين��ا �لتبلي��غ لع��دم مقابلة �أي �س��خ�س 
موؤه��ل للتبليغ بالعن��و�ن، لدى �أر�س��ل �لتبلي��غ عن طريق 
�لربيد �مل�س��من بتاريخ 2021/09/26 ح�س��ب �لو�سل رقم 
00576972225، كم��ا مت �لتبليغ ع��ن طريق �لتعليق على 
لوحت��ي �إعالنات حمكم��ة زيغود يو�س��ف وبلدية ديدو�س 

مر�د بتاريخ 2021/09/29.
بع��د �الإطالع عل��ى �مل��ادة 4/412 م��ن قان��ون �الإجر�ء�ت 

�ملدنية و�الإد�رية.
-وبناء على �الأمر �ل�سادر عن �ل�سيد رئي�س حمكمة زيغود 
يو�س��ف بتاريخ 2021/10/11 رقم �لرتتيب 21/321 �الإذن 

بالن�رص يف جريدة يومية وطنية.
نحن �الأ�س��تاذ: بوجع��د�ر عبد �لله، حم�رص ق�س��ائي بد�ئرة 
�خت�سا�س جمل�س ق�س��اء ق�س��نطينة، �ملوقع �أدناه و�لكائن 

مقرنا ب� 36 نهج �سي عبد �لله بوهروم ق�سنطينة.
كلفنا �ملدعو: بو�سبع �أحمد

�لعنو�ن: �ملنطقة �ل�سناعية عي�سى بن حميدة ك 12 ديدو�س 
مر�د ق�سنطينة

باإع��ادة بناء �جلد�ر �لفا�س��ل بن �لقطعتن ك 12 و ك11 من 
جهة �جلانب �الأمين مل�سنعه ودفع �ملبالغ �لتالية:

- مبل��غ: 2.748.200.00 دج تعوي�س نقدي عن �جلزء �لذي 
قام باالإعتد�ء عليه.

-مبلغ: 500.000.00 دج تعوي�س عن �ل�رصر
- مبلغ: 136.964.00 دج حق ن�سبي

- مبل��غ: 6.420.00 دج م�س��اريف تنفيذي��ة )1.580.00 
1.280.00دج حم���رص  بالوف��اء +  �لتكلي��ف  دج حم���رص 
تبلي��غ �لتكلي��ف بالوف��اء + 1.280.00 دج حم���رص تبلي��غ 
�ل�س��ند �لتنفي��ذي + 700.00 دج ن�س��خ + 1.580.00 دج 

حم�رص تنفيذ(.
�ملجم��وع: 3.391.584.00 دج )ثالث��ة مالي��ن وثالثمائة 
و و�حد وت�س��عون �ألف وخم�س��مائة و�أربعة وثمانون دينار 

جز�ئري(.
ونبهن��اه ب��ان له مهلة خم�س��ة ع�رصة )15( يوم��ا من تاريخ 
ن���رص ه��ذ� �ملح���رص باجلري��دة و�إال نف��ذ عليه ج��رب� بكافة 

�لطرق �لقانونية.
و�إثباتا لذلك حررنا هذ� �ملح�رص يف �ليوم و�ل�س��هر و�ل�س��نة 

�ملذكورين �أعاله �لكل طبقا للقانون.
�الأ�ستاذ/ بوجعد�ر عبد �لله
حم�رص ق�سائي

رقم �جلدول: 21/00386
رقم �لفهر�س: 21/00794

حكم باحلجر
حكمت حمكمة عن �أز�ل حال ف�سلها يف ق�سايا �سوؤون �الأ�رصة حكما علنيا ويف 

�أول درجة �أو ح�سوريا:
يف �ل�سكل: قبول �إعادة �ل�سري يف �لدعوى بعد �جناز �خلربة

ويف �ملو�س��وع: �إفر�غ��ا للحكم �لقبلي حمل �لرتجيع �ل�س��ادر عن حمكمة �حلال 
بق�س��مها �سوؤون �الأ�رصة بتاريخ : 2020/09/20 فهر�س رقم 20/01064 وجدول 
رقم 20/00572 و�ملمهور بال�س��يغة �لتنفيذية �مل�سلمة بتاريخ 14 �أكتوبر 2020 
حت��ت رقم 2020/412، و�مل�س��ادقة على تقري��ر �خلربة �ملعدة م��ن طرف �خلبرية 
"قموح ود�د" بتاريخ 2021/02/14 و�ملودعة باأمانة �سبط حمكمة �حلال بتاريخ 
2021/02/21 حت��ت �يد�ع رقم 2021/46، وبالنتيج��ة لذلك �حلكم باحلجر على 
�ملرجع �س��ده )�ملدع��ى عليه يف �لدعوى �الأ�س��لية( عريف زه��ري �ملولود بتاريخ 
1998/07/23 بنقاو���س والية باتنة بن عمريو�س وجب��ار كلثوم وتعين �ملرجع 
)�ملدعى يف �لدعوى �الأ�س��لية( عريف عمريو�س بن حممد �ل�س��غري مقدما عليه 
لرعايته و�لتكفل باإعاقته �لذهنية وت�س��يري �س��وؤونه �إىل حن زو�ل �س��بب �حلجر 

عليه.
مع �أمر �سابط �حلالة �ملدنية لبلدية "نقاو�س" بالتاأ�سري مبنطوق هذ� �حلكم �لقا�سي 

باحلجر على هام�س عقد ميالد �ملحجور عليه ويعد هذ� �لتاأ�سري مبثابة �إ�سهار.
مع حتميل �ملرجع )�ملدعي يف �لدعوى �الأ�س��لية( �مل�س��اريف �لق�سائية �ملت�سمنة 
�لر�سوم �لق�سائية مبا فيها ر�س��وم ت�سجيل �لدعوى و�ملقدرة باأربعمائة وخم�سن 
دين��ار جز�ئري )450 دج(، وكذ� م�س��اريف �خل��ربة و�ملقدرة باأربع��ة �آالف دينار 
جز�ئ��ري )4.000دج( وكذلك �أتعاب �ملح�رص �لق�س��ائي مببل��غ وقدره 3096دج 

"ثالثة �آالف و�ستة وت�سعن دينار جز�ئري"
بذ� �س��در �حلكم و�أف�س��ح به علنيا يف �جلل�س��ة �لعلنية �ملنعقدة يف �ملكان و�ليوم 
و�ل�س��هر و�ل�سنة �ملذكورين �أعاله ول�سحته �أم�س��ينا �أ�سله نحن �لرئي�س و�أمن 

�ل�سبط.
�لرئي�س)ة(                           
          �أمن �ل�سبط

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

حمكمة �لقل
�لق�شم �شوؤون �لأ�شرة

رقم �جلدول: 21/00370
رقم �لفهر�س: 21/00656
تاريخ �حلكم: 21/06/08

مبلغ �لر�شم / 450 دج
بني/ بوقموزة حممد بن �شيفي

بني/ بوقمزة عبد �جلليل بن حممد
�ل�شيد/ وكيل �جلمهورية لدى

 حمكمة �لقل
حكم��ت �ملحكمة حال ف�س��لها يف ق�س��ايا �س��وؤون �الأ�رصة علني��ا �بتد�ئيا 

ح�سوريا:
يف �ل�سكل: قبول �لدعوى

يف �ملو�سوع: �مل�سادقة على �خلربة �لطبية �ملنجزة من طرف �خلبرية بلقا�سم 
جفال مرمي بتاري��خ 31/01/2021 و�ملودعة �أمانة �س��بط �ملحكمة بتاريخ 
08/02/2021 حت��ت رقم 200/21 وبح�س��به �لق�س��اء بتوقيع �حلجر على 
�ملرجع �س��ده بوقموزة عبد �جلليل �بن حممد و�سا�سان ميينة وتعين �ملرجع 
بوقم��وزة حممد بن �س��يفي مقدما عليه لرعايته و�لقيام مبختلف �س��وؤونه 

�الإد�رية، �لقانونية و�ملالية.
مع �الأمر بن�رص �حلكم لالإعالم يف �حدى �جلر�ئد �لوطنية ب�سعي من �ملدعي 
�ملرجع و�لتاأ�س��ري بافتتاح �لتقدمي و�حلجر عل��ى هام�س عقد ميالد �ملحجور 
عليه لالإ�سهار باأمر من �لنيابة وحتميل �ملرجع �مل�ساريف �لق�سائية �ملتعلقة 

بالر�سوم �ملقدرة باأربعة مائة وخم�سون دينار جز�ئري )450دج(
ب��ذ� �س��در �حلكم و�أف�س��ح به جه��ر� وعلنيا يف �ليوم و�ل�س��هر و�ل�س��نة 

�ملذكورين �أعاله ول�سحته �أم�سينا �أ�سله نحن �لرئي�س و�أمن �ل�سبط.
�لرئي�س)ة(                                                   �أمن �ل�سبط

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

�لديو�ن �لعمومي للمح�شر �لق�شائي �لأ�شتاذ
خمتاري �ل�شالح حم�شر ق�شائي لدى حمكمة وجمل�س
ق�شاء باتنة �لكائن مكتبه بحي 1200 م�شكن بجانب

وكالة �لت�شغيل باتنة
�لهاتف : 0771845448

اإعالن عن بيع عقار باملزاد العلني جلل�سة 09/ 11/ 2021 
�سعر مفتوح

)طبقا للمو�د 749 - 750 من قانون �لإجر�ء�ت �ملدنية و�لإد�رية(
لفائدة: بن عقون حممد

�سد / ورثة بن عقون عمار وهم: فاروق، فتحي، فريدة، نزيهة، �سمري، حليمة، كمال، حنان، ��سمهان، 
عائ�سة حيزية، �أ�سماء، حياة، جناة.

و�أرملته: بلدي مليحة
-بناء على �ل�س��ند �لتنفيذي �ملتمثل يف حكم �س��ادر عن حمكمة: باتنة، �لق�س��م : �لعقاري، �ل�سادر 
بتاري��خ: 17/11/08، فهر���س رق��م: 17/06868، ج��دول رق��م: 17/04557 و�ملمهور بال�س��يغة 

�لتنفيذية بتاريخ: 2018/03/19.
-وبن��اء على حم�رص �يد�ع قائمة �رصوط �لبيع وحتديد �جلل�س��ات �ل�س��ادر بتاريخ: 18/05/15 عن 
رئي�س حمكمة، باتنة رقم:2018/477، و�ملودعة لدى رئا�س��ة كتابة �ل�س��بط مبحكمة باتنة بتاريخ: 
2018/05/21، حتت رقم: 2018/28 �ملت�سمن حتديد جل�سة �العرت��سات على قائمة �رصوط �لبيع.

-ومت حتديد جل�سة �العرت��سات يوم: 2018/06/11 على �ل�ساعة 14.00.
*حيث بتاريخ: 2018/06/11 مل ت�سجل �أي �عرت��سات.

*بناء على �أمر بتحديد جل�سة �لبيع ليوم �الأربعاء: 2020/01/22، على �ل�ساعة �حلادية ع�رصة و�لربع 
�سباحا �ل�سادرة عن رئي�س حمكمة باتنة بتاريخ: 2018/08/08، حتت رقم: 787.

يعلن �الأ�ستاذ خمتاري �ل�سالح حم�رص ق�سائي لدى حمكمة باتنة �لكائن مكتبه: �سارع حي 1200 
م�سكن بجانب �لوكالة �لوالئية للت�سغيل �ل�سباب * باتنة، و�ملوقع �أدناه، �أنه �سيتم بيع باملز�د �لعلني: 
�لكائن مبدينة باتنة بحي �لن�رص ذو م�س��احة 230 م2 يحمل رقم 40 جزء 97 تن�س��يقا ملخطط م�سح 
�الأر��سي الإقليم باتنة �لق�سم G م�سيد عليها د�ر معدة لل�سكن مو�سوع عقد �سهرة �مل�سهر بتاريخ: 

1997/10/05 حجم 1054 رقم 27.
�سعر مفتوح

 و�س��وف تت��م عملية �لبيع بتاريخ: 2021/11/09، على �ل�س��اعة �حلادية ع�رص و�لن�س��ف �س��باحا 
)10.00( بقاعة �جلل�س��ات مبحكمة باتنة، قاعة رقم: 02 ولالط��الع على قائمة �رصوط �لبيع يرجى 

�الت�سال باأمانة �سبط حمكمة باتنة �أو مبكتب �الأ�ستاذ: خمتاري �ل�سالح.
�ملح�رص �لق�سائي

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

حمكمة �لقالة 
�لق�شم �شوؤون �لأ�شرة 

رقم �جلدول 18/01235
رقم �لفهر�س 19/00129
تاريخ �حلكم 19/02/10

بني
و�شالتي عبد �ملجيد 

و بني 
و�شالتي خملوف 

 نيابة حمكمة �لقالة 

حكم باحلجر 
حكمت �ملحكمة حال ف�سلها يف ق�سايا �سوؤون �الأ�رصة علنيا ح�سوريا �بتد�ئيا ب�: 

يف �ل�سكل: قبول �إعادة �ل�سري يف �لدعوى �سكال  
يف �ملو�س��وع: �إف��ر�غ �حلك��م �ل�س��ادر عن حمكمة �حلال ق�س��م �س��وؤون �الأ�رصة 
بتاري��خ 2018/10/21 حتت رقم فهر���س 18/ 1000 و �عتماد �خلربة �ملنجزة من 
طرف �لطبيب �ملخت�س زيدي م�س��طفى  �ملودعة باأمانة �س��بط �ملحكمة بتاريخ 
2018/11/22 حتت رقم 18/ 149 و بالنتيجة توقيع �حلجر على �مل�سمى و�سالتي 
خمل��وف �ملول��ود بتاري��خ 1955/07/15 بعنابة البيه بلقا�س��م و �أمه عا�س��وري 
مربوكة و تعين �سقيقه �ملدعي و�سالتي عبد �ملجيد مقدما عليه لرعايته و �لقيام 
باإد�رة �س��وؤونه �ملالية و متثيله �أمام خمتلف �لهيئات �الإد�رية و �لق�سائية مبا ي�سمح 
به �لقانون مع �أمر �س��ابط �حلالة �ملدنية �ملخت�س بالتاأ�سري مبنطوق �فتتاح �لتقدمي 

على هام�س �سهادة ميالد �ملحجور عليه لالإ�سهار. 
مع حتميل �ملدعي �مل�س��اريف �لق�س��ائية مبا فيها ر�س��وم رفع �لدعوى �ملقدرة ب� 

450دج. 
بذ� �س��در �حلكم و �أف�س��ح به جهار� باجلل�س��ة �لعلنية �ملنعقدة باليوم و �ل�سهر و 

�ل�سنة �ملذكورين �أعاله و ل�سحته �أم�ساه نحن �لرئي�س و �أمن �ل�سبط. 
�لرئي�س      
   �أمن �ل�سبط

  An-Nasr 18-10-2021 05/465

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�شعبية
وزارة العدل

الديوان العمومي للمح�شر الق�شائي الأ�شتاذ
خمتاري ال�شالح حم�شر ق�شائي لدى حمكمة وجمل�س
ق�شاء باتنة الكائن مكتبه بحي 1200 م�شكن بجانب

وكالة الت�شغيل باتنة / الهاتف : 0771845448

اإعالن عن بيع عقار باملزاد العلني جلل�سة 09/ 11/ 2021
�سعر مفتوح

)طبقا للمواد 749 - 750 من قانون الإجراءات املدنية والإدارية(
لفائدة: هو�دف عمار بن �أحمد

�ل�شاكن )ة(: 09 نهج �شالغمة محمد بوعقال �لثالث باتنة
�شد �ل�شيد)ة(: بن عقون جالل

�ل�شاكن )ة(: رقم 06 نهج �الخوة عبدلي حي �لن�شر / والية باتنة
�ل�ش��ند �لتنفي��ذي �لمتمثل في عق��د �عتر�ف بدين �لمح��رر بتاريخ: 2016/10/27 ع��دد: 16/831 عن 
مكتب عمومي للتوثيق �الأ�ش��تاذة: زبو�س �شعاد �لكائن مقر مكتبها ب�: �لمركز �لتجاري نجمة �الأور��س 
ح��ي �لمع�ش��كر �لطابق �لثاني رق��م 05 بباتنة و�لممهور بال�ش��يغة �لتنفيذية �لمت�ش��من : مبلغ �لدين 

و�لمقدر ب�: 4.300.000.00دج.
يعلن �الأ�ش��تاذ: مختاري �ل�شالح مح�شر ق�ش��ائي لدى محكمة باتنة �لكائن مكتبه: �شارع حي 1200 
م�ش��كن بجانب �لوكالة �لوالئية للت�شغيل �ل�ش��باب "باتنة، و�لموقع �أدناه، �أنه �شيتم بيع بالمز�د �لعلني: 
�لمنابات �لعقارية �لمقدرة بالن�ش��ف �لم�ش��اع قطعة �أر�س �ش��الحة للبناء، كائنة بباتنة )بلدية ود�ئرة 
و والي��ة باتن��ة( بالقرب من �لطري��ق �لوطني رقم: 03 "�لموؤدي من باتنة �إلى ب�ش��كرة"، ذ�ت م�ش��احة 

�إجمالية قدرها:
 A-B أربعمائة وت�ش��عين متر� مربعا وخم�شين دي�شمتر� مربعا )490.50 م2( تحمل �لحروف "�.ب.و.د�-

et D من �لقطعة رقم: 36
 benkemoun من �لمخطط �لخا�س �لمحفوظ باأ�ش��ل عقد �لبيع �لمحرر من قبل �الأ�شتاذ/ بن كمون
�لموث��ق �آنذ�ك بباتنة بتاريخ: 1954.08.18 �لم�ش��هر بالمحافظة �لعقارية بباتنة بتاريخ: 17/09/1954 
مجلد 684 رقم 59 �لمت�ش��من ق�ش��مة قطعة �أر�س ذ�ت م�ش��احة قدرها - �شتة ع�ش��ر هكتار� و�شبعة 
و�ش��بعين �آر� بالتقريب )16 ه�، 77 �آر( هي بدورها ت�ش��كل جزء منف�ش��ل من �ل�ش��مال بملكية ريفية 
معروف��ة با�ش��م "مزرعة بي��رو ferme perreau تحمل �الأرقام: 208 ج��زء 209 و 210 من �لمخطط 

�لقديم لباتنة.
و�شوف تتم عملية �لبيع ب�شعر مفتوح بتاريخ: 2021/11/09، على �ل�شاعة �لحادية ع�شر و�لربع �شباحا 
)11.15( بقاع��ة �لجل�ش��ات بمحكمة باتنة، قاعة رق��م: 02 ولالطالع على قائمة �ش��روط �لبيع يرجى 

�الت�شال باأمانة �شبط محكمة باتنة �أو بمكتب �الأ�شتاذ: مختاري �ل�شالح.
املح�سر الق�سائي 
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اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�شعبية
جمل�س ق�شاء �شكيكدة

حمكمة القل
الق�شم �شوؤون الأ�شرة 

رقم اجلدول : 21/00372
رقم الفهر�س: 21/00657
تاريخ احلكم: 21/06/08

بني / بوقموزة حممد بن �شيفي 
وبني / بوقموزة عبد الرزاق بن حممد

ال�شيد: وكيل اجلمهورية لدى حمكمة القل 

حكم باحلجر 
حكمت المحكمة حال ف�ضلها في ق�ضايا �ضوؤون الأ�ضرة علنيا ابتدائيا ح�ضوريا 

في ال�ضكل : قبول الدعوى
في المو�ضوع: الم�ضادقة على الخبرة الطبية المنجزة من طرف الخبيرة بلقا�ضم حفال 
مريم بتاريخ 2021/01/31 والمودعة اأمانة �ض��بط المحكم��ة بتاريخ 2021/02/08 
تحت رقم 202/21 و بح�ض��به الق�ضاء بتوقيع الحجر على المرجع �ضده بوقموزة عبد 
الرزاق ابن محمد و �ضا�ض��ان يمينة و تعيين المرجع بوقموزة محمد بن �ضيفي مقدما 

عليه لرعايته والقيام بمختلف �ضوؤونه الأدارية، القانونية و المالية. 
مع الأمر بن�ض��ر الحكم لالإعالم في اإحدى الجرائد الوطنية ب�ضعي من المدعي المرجع 
و التاأ�ض��ير بافتت��اح التقديم و الحجر على هام�ش مي��الد المحجور عليه بوقموزة عبد 
ال��رزاق لالإ�ض��هار باأمر من النيابة و تحميل المرجع الم�ض��اريف الق�ض��ائية المتعلقة 

بالر�ضوم و المقدرة باأربع مائة و خم�ضون دينار جزائري )450دج(. 
بذا �ض��در الحكم واأف�ض��ح به جهارا و علنيا في اليوم وا ل�ض��هر و ال�ضنة المذكورين 

اأعاله و ل�ضحته اأم�ضينا اأ�ضله نحن الرئي�ش و اأمين ال�ضبط. 
الرئي�س)ة(                                                                                                        اأمني ال�ضبط

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�شعبية
جمل�س ق�شاء �شكيكدة

حمكمة احلرو�س
الق�شم �شوؤون الأ�شرة

رقم اجلدول 21/01031
رقم الفهر�س: 21/01169
تاريخ احلكم: 21/09/30

بني/
من�شر اآ�شية 

وبني/
ل�شهب رزيقة 

وكيل اجلمهورية لدى
حمكمة احلرو�س

حكم باحلجر 
حكمت المحكمة حال ف�ضلها في ق�ضايا �ضوؤون الأ�ضرة علنيا ابتدائيا 

ح�ضوريا لالأطراف: 
في ال�ضكل: قبول اإعادة ال�ضير في الدعوى  

في المو�ض��وع: اإف��راغ الحكم ال�ض��ادر عن محكمة الح��ال بتاريخ 
2021/06/17 فهر�ش رقم 21/00844 و اعتماد الخبرة المنجزة من 
قبل الخبيرة الطبية عليقي دنيا المودعة لدى اأمانة �ض��بط المحكمة 
بتاري��خ 2021/07/12 فهر���ش رق��م 21/0337 و بالنتيج��ة الحكم 
بالحجر على المرجع �ض��دها ل�ض��هب رزيقة بنت بلقا�ض��م و ل�ضهب 
يمينة المولودة بتاريخ 1960/12/22 ب��اأولد رحمون وتعيين ابنتها 

المرجعة من�ضر اآ�ضية مقدما عليها لرعايتها و تولي �ضوؤونها. 
الرئي�س)ة(                                                                                                        اأمني ال�ضبط

املكتب العمومي للتوثيق/ الأ�شتاذ اأمقران ال�شعيد
موثق بالطاهري  �شارع غديد اأحمد مقابل امللعب البلدي 

بو�شديرة اأحمد - الطاهري، ولية جيجل املوقع اأدناه

ايجار ت�ضيري حر
بموجب عقد حرر بتاريخ 2021/10/11 �ضي�ض��جل 
ف��ي اأوانه، اأجر ال�ض��يد/ بولمعا�ش عب��د اللطيف بن 
محمد، تاجر، �ض��اكن ب���: الأمير عبد الق��ادر )ولية 
جيج��ل( المول��ود ببلدية قاو�ش )ولي��ة جيجل( في: 
1952/05/23 عل��ى �ض��بيل الت�ض��يير الح��ر لفائدة 
ال�ضيد/ بوجوجو عبد النا�ضر بن يو�ضف، تاجر، �ضاكن 
ب�: ال�ضقاطة - بلدية تاك�ضنة )ولية جيجل(، المولود 
ببلدية تاك�ض��نة )ولية جيجل( ف��ي: 1986/05/10، 
مح��ل تجاري م�ض��تثمر ف��ي م�ض��وى )205 601(، 
وفا�ض��ت فود )601202(، يقع ب�: 05 تحت مدرجات 
الملعب البلدي - جيجل )ولية جيجل( المدة: ثالث 
)03( �ض��نوات، ت�ض��رى ابتداء م��ن: 2021/10/11، 
مقابل ب��دل ايجار �ض��هري ق��دره: )1.000.00 دج( 

لالعالن الموثق الأ�ضتاذ/اأمقران ال�ضعيد.

مكتب التوثيق للأ�شتاذ: ها�شمي بليلط
�شارع الإخوة �شكريين  جيجل الهاتف: 034.49.25.86

املوؤ�ش�شة ذات ال�شخ�س الوحيد و ذات امل�شوؤولية املحدودة امل�شماة 
الأ�شماك"  ل�شيد  "اجلمربي 

املقر الجتماعي: بحي 01 نوفمرب 1954 قاو�س ولية جيجل  
الراأ�شمال الجتماعي: 10.000.000.00دج، امل�شري: ال�شيد: 

زغدود ح�شني   

تعديل القانون الأ�ضا�ضي – تو�ضيع 
املو�ضوع الجتماعي  

بموجب عقد حرر بمكتب التوثيق بتاريخ 2021/10/14، 
قيد الت�ضجيل، قرر ال�ضريك الوحيد ال�ضيد: زغدود ح�ضين 
تو�ضيع مو�ضوع الموؤ�ض�ضة باإ�ضافة الن�ضاطات التجارية 
التالي��ة: تج��ارة بالجمل��ة للم�ض��روبات غي��ر الكحولية 
)301101( � تجارة بالجملة للمنتوجات المرتبطة بتغذية 
الإن�ض��ان )301113( و نتيجة لذلك عدلت المادة 02 من 

القانون الأ�ضا�ضي للموؤ�ض�ضة.
�ض��تودع ن�ض��ختان م��ن العقد لحق��ا بالمرك��ز الوطني 

لل�ضجل التجاري ملحقة ولية جيجل.
للن�ضر و لالإعالن - املوثق

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

 جتديد جمعية حملية
طبقا لأح��كام القانون رق��م 06/12 الموؤرخ ف��ي 2012/01/12 المتعلق 
بالجمعي��ات ذات الطابع الديني، لقد تم تجدي��د الجمعية المحلية الدينية 

الم�ضماة:
الجمعية الدينية لم�ضجد خالد بن الوليد بزهانة 

بتاريخ 2021/10/17
الرئي�ش: �ض��ايحي العربي وال��ذي تنتهي عهدته بتاري��خ: 2024/10/16 

والكائن مقرها: بقرية زهانة � عين عبيد.

اإعالن عن �ضياع ختم
يعلن ال�ض��يد حميدي ميلود القاط��ن ببلدية بريكة عن 

�ضياع ختم م�ضتطيل ال�ضكل يحمل العبارة التالية:
EURL HAMIDI KHEBAB
FACTURE PRO-FORMAT

R.C : 05 / 00 - 0226015/B/19
Hai Ouled Messaoud Barika

لذا يترباأ املعني من اأي ا�ضتعمال غري قانوين منذ نحو عام 
من تاريخ ال�ضياع

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�شعبية
ولية ق�شنطينة/ دائرة زيغود يو�شف / بلدية بني حميدان

م�شلحة  التنظيم وال�شوؤون العامة
مكتب اجلمعيات

اإن�ضاء جمعية حملية
طبق��ا لأحكام المادة 18 من القان��ون رقم 12 - 06 الموؤرخ في 12 يناير 2012 
المتعل��ق بالجمعيات ذات الطاب��ع الجتماعي، لقد تم اإن�ض��اء الجمعية المحلية 

الم�ضماة:
جمعية م�ضتة عين الحمراء - بني حميدان-

المعتمدة تحت رقم 1556 بتاريخ 2021/10/07
الرئي�ش: منير غيطي والذي تنتهي عهدته بتاريخ 2024/10/06

المقر: م�ضتة عين الحمراء - بني حميدان

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�شعبية
مكتب الأ�شتاذ طالب في�شل

حم�شر ق�شائي
لدى حمكمة ق�شنطينة
بوعتورة مرمي  نهج   06

ق�شنطينة
الهاتف: 031.87.36.98

اإعالن عن بيع عقار باملزاد العلني مع اإنقا�س ع�ضر الثمن الأ�ضا�ضي
)749 و 750 ، 754 من قانون الجراءات املدنية والدارية(

لفائدة: ورثة المرحوم حميتو بلعيد ابن مو�ضى وهم:  
1 -  حميت��و جوه��رة بنت العيد العن��وان: حي 900 
م�ض��كن عم��ارة 37 رقم 08  الخ��روب. 2 - حميتو 
فروج��ة )اأخت��ه( بن��ت مو�ض��ى العن��وان: ولية برج 
بوعريري��ج. 3 - ورث��ة المرحوم��ة حميتو �ض��عدية 
)اأخته( بنت مو�ض��ى وه��م: تواتي ر�ض��يد بن ارزقي 
-  توات��ي عب��د الرحيم ب��ن ارزقي - توات��ي الزهرة 
بنت ارزقي - تواتي زهير بن ارزقي - تواتي  �ضمير 
بن ارزقي العنوان: 04 �ض��ارع مو�ض��و علي وهران. 
4 - توات��ي عائ�ض��ة بن��ت ارزقي العن��وان: حي 88 
م�ض��كن رقم 81 عين تمو�ض��نت. 5 - تواتي ف�ضيلة 
بنت ارزق��ي - تواتي ليلى بنت ارزقي العنوان: نهج 
بخو�ش عبد ال�ض��الم رقم 03 ق�ض��نطينة. 6 - تواتي 
فري��دة بنت ارزق��ي العن��وان: باب ال��وادي الجزائر 
العا�ضمة. 7 - تواتي فوزية بنت ارزقي العنوان: 06 

�ضارع مو�ضو وهران.
-بن��اء على الحكم ال�ض��ادر عن محكمة ق�ض��نطينة 
بتاري��خ 19/05/06 الق�ض��م العقاري رق��م الجدول 
19/01685 رق��م الفهر���ش 19/02935 الممه��ور 
بال�ضيغة التنفيذية �ضد خلفالوي م�ضعودة العنوان: 
حي منت��وري عم��ارة اأ 05 رقم 06 �ض��يدي مبروك 

ق�ضنطينة.
- بن��اء على ايداع قائمة �ض��روط بيع عق��ار بالمزاد 
العلني بموجب مح�ض��ر ايداع موؤ�ضر عليه من طرف 
رئي�ش محكمة ق�ض��نطينة بتاريخ 07 مار�ش 2021 
والم�ض��جلة باأمان��ة رئا�ض��ة المحكم��ة بتاري��خ 09 

مار�ش2021 تحت رقم 2021/09 
- بن��اء عل��ى جل�ض��ة البي��وع المنعق��دة بمحكم��ة 
ق�ض��نطينة فرع م�ض��عود بوجريو بتاري��خ 28 جوان 

2021 وتاأجي��ل بيع العقار مع اإنقا�ش ع�ض��ر الثمن 
الأ�ضا�ضي.

- بن��اء عل��ى جل�ض��ة البي��وع المنعق��دة بمحكم��ة 
ق�ضنطينة فرع م�ض��عود بوجريو بتاريخ 27 �ضبتمبر 

2021 وتاأجيل بيع العقار.
نحن الأ�ض��تاذ طالب في�ض��ل مح�ض��ر ق�ضائي لدى 

اخت�ضا�ش مجل�ش ق�ضاء ق�ضنطينة الموقع اأ�ضفله.
نعلن للجمهور اأنه �ضي�ض��رع يوم 08 نوفمبر  2021 
على ال�ض��اعة: الحادية ع�ض��رة �ض��باحا 11:00 �ض��ا 
بق�ض��م البي��وع العقاري��ة بمحكمة ق�ض��نطينة  فرع 
م�ض��عود بوجريو بيع بالمزاد العلني للعقار المتمثل 
في �ض��قة  كائنة بحي منتوري �ضيدي مبروك بلدية 
ق�ض��نطينة تقع بالطاب��ق الثاني العم��ارة )T5( رقم 
06  تتاأل��ف م��ن غرفتي��ن )02( مطب��خ، دورة مياه، 
رواق، مرحا�ش، غرفة مهمالت، و�ض��رفة م�ضاحتها 
47.73 م2 و 1000/17.68 من الأجزاء الم�ض��تركة 
حامل��ة لرقم ق�ض��م: 219 مجموعة ملكي��ة رقم 87 
ق�ض��م رق��م 10 بثمن اأ�ضا�ض��ي بعد انقا�ش الع�ض��ر: 
4.853.926.22 دج اأربعة ماليين وثمانمائة وثالثة 
وخم�ض��ون األف وت�ض��عمائة و�ضتة وع�ض��رون دينار 

واثنان وع�ضرون �ضنتيم.
�ض��روط البيع: �ضمن ال�ضروط المذكورة  في قائمة 
�ض��روط بيع العق��ار المذكور اأعاله على  الرا�ض��ي 
عليه المزاد دفع  خم�ش 5/1 الثمن و الم�ض��اريف و 
الر�ضوم و دفع المبلغ المتبقي في اأجل اأق�ضاه ثمانية 

)08( اأيام باأمانة �ضبط المحكمة. 
لمن يهمه الأمر يمكنه الطالع على قائمة �ض��روط 
البيع  بمكتب المح�ض��ر الق�ض��ائي اأو باأمانة �ضبط 

محكمة ق�ضنطينة فرع م�ضعود بوجريو.
الأ�ضتاذ املح�ضر الق�ضائي 

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�شعبية
ولية اأم البواقي
دائرة �شيقو�س 
بلدية �شيقو�س 

اإعـــالن
عن افتتاح حتقيق املالءمة اأو عدم املالءمة 

مل�ضروع فتح و ا�ضتغالل مقهى 
ينهي ال�ض��يد/ رئي�ش المجل�ش ال�ض��عبي البلدي لبلدية �ضيقو�ش 
اإل��ى عل��م كافة مواطن��ي البلدية باأنه �ض��يفتح تحقي��ق من اأجل 
المالءم��ة اأو ع��دم المالءمة لم�ض��روع فتح و ا�ض��تغالل مقهى 

لفائدة ال�ضيد: �ضامخ ن�ضير ببلدية �ضيقو�ش. 
ولهذا الغر�ش و�ضع في متناول المواطنين �ضجل فتح خ�ضي�ضا 
لت�ض��جيل مالحظات و�ض��كاوى المواطنين على م�ض��توى مقر 
البلدي��ة "م�ض��لحة التنظيم" اأثناء اأوقات العمل ع��دا اأيام العطل 
والأعي��اد ولمدة 15 يوما ابت��داء م��ن: 2021/10/15 اإلى غاية: 

.2021/10/29
عي��ن ال�ض��يد/ عاب��د توفي��ق كمحاف��ظ محق��ق مكل��ف بجمع 

المالحظات الوثائق المودعة بمقر البلدية خالل فترة التحقيق.
رئي�س املجل�س ال�ضعبي البلدي

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�شعبية
ولية جيجل

دائرة �شيدي معروف
بلدية �شيدي معروف

اإعالن باإعداد �ضهادة احليازة
طبقا للمر�ضوم التنفيذي رقم 254/91 الموؤرخ في 27 جويلية 1991 
المحدد لكيفيات اعداد �ض��هادة الحيازة وت�ض��ليمها المحدثة بموجب 
الم��ادة 39 من القانون رق��م 25/90 الموؤرخ ف��ي 18 نوفمبر 1990 

المت�ضمن التوجيه العقاري.
ال�ض��م: فري��دة   اللق��ب: عق��ون   اب��ن )ة( : بوخمي�ش  المول��ودة )ة( 
في1962/03/28   ب�: القرارم قوقة  قد  قدم)ت( ملفا ببلدية �ض��يدي 
مع��روف بتاري��خ : 2021/09/19   طالبة  ت�ض��ليمه)ا( �ض��هادة حيازة 
للعق��ار المتمثل في قطعة اأر�ش  ذات �ض��كل منتظ��م تقع بالمكان 
الم�ض��مى   طب��ة: الدمنة - م�ض��تة: بوالم��اء  بلدية �ض��يدي معروف 

م�ضاحتها تقدر ب�: 400.00 م2 تقع داخل المحيط العمراني.
الحدود:

- من ال�ضمال: ممر بدون مخرج
- من ال�ضرق: مقيد�ش محمد

- من الجنوب: ورثة بولبطينة رابح
- من الغرب: ورثة بولبطينة رابح.

فعلى كل �ضخ�ش له مطلب اأو اعترا�ضات على تحرير هذه ال�ضهادة، 
عليه اأن يقدمها الى رئي�ش المجل�ش ال�ضعبي البلدي في مدة اأق�ضاها 

�ضهرين )02( ابتداء من تاريخ ن�ضر الإعالن.
رئي�س املجل�س ال�ضعبي البلدي

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�شعبية
جمل�س ق�شاء �شكيكدة

حمكمة القل
الق�شم �شوؤون الأ�شرة

رقم اجلدول 21/00373
رقم الفهر�س 21/00621
تاريخ احلكم 21/06/01

بني/
بوقموزة حممد بن �شيفي

وبني/
بوقموزة عبد الوهاب بن حممد

ال�شيد/ وكيل اجلمهورية لدى حمكمة القل

حكم باحلجر
حكمت المحكمة حال ف�ضلها في ق�ضايا �ضوؤون الأ�ضرة علنيا ابتدائيا ح�ضوريا:

في ال�ضكل: قبول الدعوى
في المو�ضوع: 

- الم�ض��ادقة على الخبرة الطبية المنجزة من طرف الخبيرة  بلقا�ضم جفال مريم 
بتاريخ 31/01/2021 والمودعة  اأمانة �ض��بط المحكمة بتاريخ 08/02/2021 
تحت رقم 201/21 و بح�ضبه الق�ضاء بتوقيع الحجر على المرجع �ضده بوقموزة 
عبد الوهاب ابن محمد المولود بتاريخ 10/09/1985 وتعيين المرجع بوقموزة 
محمد مقدما عليه لرعايته والقيام بمختلف �ضوؤونه الإدارية، القانونية والمالية.

مع الأمر بن�ض��ر الحكم لالإعالم في اإحدى الجرائد الوطنية ب�ض��عي من المدعي 
المرجع والتاأ�ض��ير بافتتاح التقدي��م والحجر على هام�ش عق��د ميالد المحجور 
عليه لالإ�ض��هار باأمر من النيابة وتحميل المرجع الم�ضاريف الق�ضائية المتعلقة 

بالر�ضوم والمقدرة باأربع مائة وخم�ضون دينار جزائري )450 دج(.
بذا �ضدر الحكم واأف�ضح به جهرا وعلنيا في اليوم وال�ضهر وال�ضنة المذكورين 

اأعاله ول�ضحته اأم�ضينا اأ�ضله نحن الرئي�ش واأمين ال�ضبط.
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  An-Nasr 18-10-2021
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الإثـنيـــن 18 اأكتوبــــر 2021م 
1443هـ  الأول  ربـــيـــــــــع   11 إعالنات مبوبة20 l

�إعالن عن وفاة  تــعزيــــة

ببالغ الحزن و الأ�ضى و بقلوب را�ضية بق�ضاء 
الله و قدره تنعي عائلة �ضاولة ال�ضاكنة بحي 

قدور بومدو�ش الأم الغالية 

فريدة طلحي حرم �ضاولة. 
تغمد الله الفقيدة برحمته الوا�ضعة و اأ�ضكنها 

ف�ضيح الجنان. 
إنا هلل وإنا إليه راجعون

بعد الفاجعة الأليمة التي األمت بالعامل 
بم�ضلحة التوزيع ال�ضيد

 خالد بو�ضاكور 
بوفاة والديه، تتقدم ال�ضيدة المديرة 
العامة لموؤ�ض�ضة الن�ضر لل�ضحافة 
با�ضمها الخا�ش و با�ضم كافة العمال 

وال�ضحفيين بتعازيها الخال�ضة للزميل 
راجية من المولى عز و جل اأن يتغمد 
الفقيدين برحمته الوا�ضعة و ي�ضكنهما 
ف�ضيح جنانه و يح�ضن الله عزاءه في 
م�ضابه و يلهمه ال�ضبر و ال�ضلوان. 

إنا هلل وإنا إليه راجعون



�لإثنني  18  �أكتــوبــر 2021 م 
إشهار21 11   ربيــــع �لأول  1443 هـ l

An-Nasr 18-10-2021 ANEP – 2125100615

An-Nasr 18-10-2021 ANEP – 2125004386

An-Nasr 18-10-2021 ANEP – 2125004387

An-Nasr 18-10-2021 ANEP – 2125100614



�لإثنيــن 18 �أكتوبــــر 2021 م 
إشهار22 11 ربـــيـــــــــع �لأول 1443 هـ l
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  An-Nasr 18-10-2021 ANEP – 2116018239



هذه أعراض التهاب األذن 
الوسطى الحاد.. 

يعتبر التهاب الأذن الو�صطى الحاد، عدوى ت�صيب الأذن الو�صطى اأو طبلة الأذن،  وهو تجويف عظمي �صغير يقع بين طبلة الأذن و الأذن 
الداخلية ويحتوي على عظيمات.

و يح��دث للم�س��اب بالته��اب الأذن الو�س��طى احلاد، 
ان�س��باب �س��ديدي ب�س��كل عام، يقع يف طبلة الأذن، 
ح�س��ب املخت�س��ن، و يرتبط هذا املر���س بفريو�س اأو 
بكترييا غالبا ما تلوث الأذن الو�س��طى، نتيجة التهاب 
اجليوب الأنفية اأو التهاب البلعوم الأنفي من خالل قناة 

ا�ستاكيو�س.
وميكن اأن تت�س��بب الزوائد الأنفية املت�سخمة اأي�سا يف 
ان�سداد قناة ا�س��تاكيو�س ، مما يت�سبب يف اإفراز ال�سائل 

يف طبلة الأذن )التهاب الأذن الو�سطى(.
وع��ادة ما يرتبط التهاب الأذن الو�س��طى احلاد باحلمى 
والأمل باإح��دى الأذن��ن اأو كلتيهم��ا )غالب��ا واحدة 

فقط( و يكون �سديدا جدا، و لكن لي�س دائما.
وم��ن بن الأعرا���س التي تبن اأن الأطفال ال�س��غار و 
الر�سع يعانون من التهاب الأذن الو�سطى احلاد،  كرثة 
مل�س��هم لالأذنن، وكرثة البكاء و النفعال و �س��عوبة ، 
ونق�س يف ال�س��هية، وا�سطرابات يف اجلهاز اله�سمي 
م��ع الإ�س��هال و الق��يء،  و�س��عف ال�س��مع، حيث ل 

ي�ستجيب الطفل اأو الر�سيع لالأ�سوات املنخف�سة.
اأما اأعرا�س التهاب الأذن الو�س��طى احلاد عند البالغن، 
فت�س��مل اأمل ناب�س )يتخلله �س��ماع دق��ات القلب( يف 
الأذن ، والذي قد ي�س��ع يف الراأ�س، و �س��عور بان�س��داد 
الأذن��ن و فقدان ال�س��مع، و اأحيانا رن��ن يف الأذنن اأو 

دوار.
وعندم��ا تك��ون طبل��ة الأذن مثقوبة، ميك��ن اأن يوؤدي 
التهاب الأذن اإىل خروج اإفرازات قيحية عرب قناة الأذن.
ويوؤك��د املخت�س��ون اأن ا�ست�س��ارة الطبي��ب �رضورية 
الو�س��طى احل��اد،  الته��اب الأذن  لتاأكي��د ت�س��خي�س 
لتحديد مدى مالءمة العالج بامل�سادات احليوية، و يتم 
الت�س��خي�س من خالل النظر اإىل طبلة الأذن، و ب�سكل 
مث��ايل با�س��تخدام املجهر، �س��يجعل م��ن املمكن متييز 
التهاب الأذن الو�س��طى احلاد، مع الن�س��باب القيحي 
من التهاب الأذن الحتقاين، الذي يقت�رض على التهاب 

الطبلة.
كما  اأن هذا الفح�س قد ُيظهر �سكال معينا من التهاب 
الأذن الو�س��طى احل��اد، الته��اب الغ�س��اء املخاطي )اأي 
التهاب طبلة الأذن( من اأ�س��ل فريو�س��ي، موؤمل جدا مما 
ي��وؤدي اإىل وج��ود فقاع��ة غالبا ما تغط��ي طبلة الأذن 
تقريبا، و ه��ذا يعني اأن ثقب ه��ذه الفقاعة يجعل الأمل 
يختف��ي عموما، و تظل طبل��ة الأذن �س��ليمة، دون اأن 
تثقب.وي�س��ري الأطباء، اإىل اأن التهاب الأذن الو�س��طى 
احلاد، اإذا عولج ب�س��كل جيد ، ف��اإن املري�س يتعافى يف 
غ�س��ون ثمانية اإىل 10 اأي��ام ، لكن يجب دائما التحقق 
من حال��ة طبلة الأذن وعودتها اإىل و�س��عها الطبيعي 
بعد العالج، و خا�س��ة عند الأطف��ال يجب التاأكد  من 

عودة ال�سمع ب�سكل مثايل.
مع ذلك ، نادرا ما تتطور امل�س��اعفات عندما ل يعالج 
املر���س ب�س��كل جي��د، بالرغم م��ن اأن مع��دل حدوثها 
منخف�س، ب�س��كل كبري منذ ظهور العالج بامل�سادات 
احليوي��ة، لذل��ك يت��م الرتكيز عل��ى اأهمية ت�س��خي�س 

التهاب الأذن الو�سطى احلاد.                �سامية �إخليف

23 lالصحة والسالمة

فلفل حم�شو بالتونة

uاملقادير
16 حبة فلفل اأحمر

3 حبات ب�سل اأبي�س
8 حبات طماطم

علبتان تونة الزيت
ملعقتان كبريتان خل

ملعقتان كبريتان مايونيز
ف�سو�س ثوم مهرو�سة

بقدون�س
زعرت

uطريقة التح�صري
� نقوم بت�س��خن الفرن بدرجة180 درجة 
مئوي��ة، ن�س��وي الفلف��ل مل��دة 15 دقيقة، 
نخرج��ه من الفرن ونرتكه يربد، ثم نق�رضه 

وننزع البذور
� نق�رض الب�س��ل ونفرمه ، نقطع الطماطم 
اإىل �رضائح �س��غرية ، ون�سفي التونة من 

الزيت، نهر�سها بال�سوكة، نخلط جيدا 

� ن�س��يف الزعرت والبقدون���س املفروم و 
املايوني��ز، واخلل، والثوم،  منالأ الفلفل بهذا 
احل�س��و، نزين باجلنب املب�س��ور، لي�س��بح 

جاهزا للتقدمي.

كعك بالتمر
uاملقادير

200 غ متر منزوع النوى
120 غ �سكر

3 حبات بي�س
180 غ فرينة
100 غ زبدة

كي�س خمرية كيميائية
ر�سة ملح

uطريقة التح�صري
� ن�س��خن الف��رن بدرج��ة 170 

درجة مئوية
� نقطع التمر اإىل قطع �سغرية،  
ن�س��عها يف املاء املغلي ملدة 15 
دقيق��ة، ث��م نرتكه��ا جانب��ا يف 

م�سفاة
� نخفق البي�س مع ال�س��كر يف 
وعاء، ثم ن�س��يف الزبدة املذابة 
م��ع اخلل��ط، ن�س��يف الفرين��ة 
تدريجيا مع اخلم��رية ، ثم امللح، 

و نوا�سل اخللط مبلعقة خ�سبية
� ن�سيف التمر ونخلط جيدا

� ناأخ��د قال��ب كعك ندهن��ه بالزبدة و 
نر�س��ه بالفرينة، و ن�سكب به اخلليط، 

ثم ندخله اإىل الفرن ملدة 40 دقيقة
� عندم��ا ين�س��ج ن��رتك الكي��ك يربد 
ونف�س��له ع��ن القالب، ثم       نر�س��ه 

بال�سكر الناعم و نقدمه  مع ال�ساي .

م�شروب الليمون بالزجنبيل
uاملقادير

 875 مل ماء       
4 �سم زجنبيل طازج

100 غ �سكر
3 ليمونات �سفراء كبرية 

uطريقة التح�صري
� نبداأ بتح�س��ري م�رضوب الزجنبيل: ن�سكب 125 مل من 
املاء وال�س��كر والزجنبيل املق�رض و املفروم ب�س��كل خ�سن 

يف وعاء
� نق��وم بغل��ي املزيج ، ث��م نرتكه على ن��ار خفيفة ملدة 5 
دقائق، حتى يت�سكل امل�رضوب و ت�سبح قطع الزجنبيل 

مثل احللوى
� نرف��ع الوعاء عن النار و نرتك امل�رضوب 

يربد ملدة 30 دقيقة 
� نقوم بت�س��فية امل�رضوب جلمع الزجنبيل 
امل�سكر ون�س��كب امل�رضوب يف اإبريق اأو 

قارورة زجاجية اأو اأوعية.
� نع�رض الليمون ون�س��كب الع�سري فوق 
امل���رضوب، ن�س��يف 750 م��ل م��ن املاء 

املتبقي 
� نحرك ع�سري الليمون قبل اأن نقدمه.
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متهل! 

حافظ ال�صرطة املرورية 
نورة العبا�صي

 عدم �لت�سامح
 و �مل�ساجرة يت�سّببان 

يف حو�دث 
حتــّذر حافــظ ال�صرطــة املرورية 
بع�ــض  مــن  العبا�صــي،  نــورة 
ال�صلوكيــات التــي و�صفتهــا بغــري 
بالطرقات  امل�صجلــة  الأخالقيــة، 
الداخلية اأو ال�صريعة، و اعتربتها 
ال�صبب يف وقوع الكثري من حوادث 

املرور التي حت�صد الأرواح.
و حتدثــت حافــظ ال�صرطــة عمــا 
بــني  ت�صامــح  عــدم  اعتربتــه 
ال�صائقــني، حيــث اأن الكثــري مــن 
ال�صائقني يت�صاجرون ب�صكل يومي 
يف الطريق حــول اأولويــة ال�صري، 
دون اأدنــى احرتام لقانــون املرور، 
اخل�صو�ــض  وجــه  علــى  م�صــرية 
م�صتــوى  علــى  يحــدث  مــا  اإىل 
النقاط الدائريــة، حيث لحظت 
يرف�صــون  ال�صائقــني  بع�ــض  بــاأن 
ال�صمــاح ملــن �صــرع يف املــرور، لكي 
ميــرون قبلــه و كاأنهــم يف �صبــاق، 
و ل يعرفــون قانــون الأولوية، اأو 
جتدهــم يت�صاحمــون مــع بع�صهــم 
حتــى ل تتعطــل حركــة املــرور، 

مادام ذلك ل ي�صكل خطرا.
بع�ــض  اإىل  املتحدثــة  اأ�صــارت  و 
التجاوزات اخلطرية يف الطرقات 
التــي �صنفتها يف خانــة "احلقرة"، 
ميلكــون  مــن  يرتكبهــا  التــي  و 
اأو  كال�صاحنــات  �صخمــا،  عتــادا 
احلافــالت، و حتــى مــن يقــودون 
مركبــات �صياحية فخمــة و قوية، 
اأنهم، ح�صبهــا، ي�صتعر�صون  حيث 
مركباتهم و مهاراتهم يف ال�صرعة، 
�صائقــي  اإزعــاج  يتعمــدون  و 
املركبات الب�صيطة، و اإحلاق الأذى 
بهــم، و هــو مــا يت�صبــب يف الكثري 
تكــن  مل  اإذا  التــي  احلــوادث  مــن 
مميتة، فهي تخلف تبعات اأخرى، 
اأو  الأمــد،  طويلــة  كالإ�صابــات 
اإحلــاق اأ�صرار مبركبــات الآخرين 

و الفرار.
علــى  ال�صرطــة  حافــظ  ت�صــّدد  و 
�صرورة التــزام ال�صائقني بتطبيق 
قانــون املــرور و احرتامــه، و كــذا 
و  مــارة  مــن  الآخريــن  احــرتام 
�صائقــني يف الطرقــات، و التفكري 
و�صفتهــا  �صلوكيــات  عواقــب  يف 
بال�صبيانيــة، قــد تكــون �صببــا يف 
الفتك بالأرواح و اخل�صائر املادية 

الكبرية.
�إ.زياري 



بسكرةقسنطينة سطيفعنابة العصرالفجرباتنةجيجل العشاءالمغربالظهر

2329 2522 2422605:1915:28 12:1917:5819:16 716 117 12

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
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اأّكد انخراطه يف عملية التحول 
الرقمي للبلد ونظامه الإيكولوجي

موبيـلي�س ي�شـارك يف 
�شـالون »ديجيـتاك«

عن  اأم�س،  »موبيلي�س«،  النقال  الهاتف  متعامل  اأعلن 
للرقمنة  الدويل  لل�شالون  الثانية  الطبعة  يف  م�شاركته 
اليوم  فعاليته  تختتم  الذي  »ديجيتاك«  والتكنولوجيا 

باملركز الدويل للموؤمترات عبد اللطيف رحال.
وينظم هذا ال�شالون على مدى ثالثة اأيام، حتت رعاية 
ووزارة  والت�شالت،  الربيد  ووزارة  التجارة  وزارة 
 90 اأكرث من  الرقمنة و الإح�شائيات، و يعرف م�شاركة 
قطاعات  جميع  ميثلون  وخارجها،  اجلزائر  من  عار�شا 
تكنولوجيا الإعالم، وكذا كربيات امل�شنعني وم�شتعملي 
اأربع  ومنهم  الكرتوين(  ودفع  وتاأمينات  )بنوك  احللول 

من الوليات املتحدة ولبنان وال�شنغال وفرن�شا.
ويعترب هذا احلدث التكنولوجي  ح�شب بيان ملوبيلي�س، 
لتبادل  امل�شاركة  للموؤ�ش�شات  وفر�شة  طرق  مفرتق 
انتقالها  يف  املوؤ�ش�شات  ومرافقة  واملهارات  اخلربات 
املتزايد  والواقع  الفرتا�شي  الواقع  غرار  على  الرقمي 
وكذا  بعد،  عن  املرئي  التناظر  جمال  يف  وجتهيزات 

ف�شاءات خم�ش�شة للقاءات املهنية.
قطاع  يف  الرائد  املتعامل  »موبيلي�س«  م�شاركة  وتتمثل 
ف�شاء  خالل  من  ال�شالون،  يف  باجلزائر،  الت�شالت 
من  موؤطر  اجلزائر،  ات�شالت  ملجمع  خم�ش�س  عر�س 
قبل م�شت�شاري الزبائن للموؤ�ش�شات، لعر�س اآخر احللول 

املبتكرة للموؤ�ش�شة.
ومتت الإ�شارة اإىل اأنه من خالل م�شاركته يف هذا احلدث 
عملية  يف  انخراطه  »موبيلي�س«  يوؤكد  التكنولوجي، 

التحول الرقمي للبلد ونظامه الإيكولوجي.
ع.�أ�شابع

درك �شكيكدة فتح حتقيقا

�لعثور عـلى جثـتي رجل 
وزوجتـه يف م�شكـنهما 

تدّخلت �شباح اأم�س، م�شالح احلماية املدنية ب�شكيكدة، 
منزله  �شرفة  يف  بحبل  معلقا  وجد  رجل  جثة  لنقل 
الكائن يف منطقة كرافاين بجان دارك، واأخرى لمراأة 
على  كدمات  وعليها  ال�شرير  فوق  ممدودة  عليها  عثـر 

م�شتوى الرقبة.
وترجح فر�شيات من املنطقة، اأن الأمر يتعلق بجرمية 
بالنتحار  قام  ثم  زوجته  حق  يف  زوج  ارتكبها  قتل 
�شنقا، فيما تنقلت م�شالح الدرك الوطني ملعاينة م�شرح 

اجلرمية وفتح حتقيق يف ظروفها ومالب�شاتها.
كمال و��شطة

قاملة

توقيف �شخ�شني عقب �ل�شطو 
على حمـل 

اأوقفت فرقة الدرك الوطني العاملة ببلدية وادي ال�شحم 
جتاري،  حمل  على  �شطو  عملية  عقب  �شخ�شني  بقاملة، 

ا�شتهدفت مبلغا من املال. 
و قالت قيادة الدرك الوطني بقاملة يف بيان لها يوم الأحد، 
باأن املحققني قد ا�شتخدموا و�شائل تقنية و علمية للتو�شل 
حيث   عاما،   24 و   17 العمر  من  البالغني  بهما  امل�شتبه  اإىل 
قاملة  مبدينة  الأحداث  لرعاية  مركز  اإىل  القا�شر  ُحول 
بينما حكم على امل�شتبه به الثاين باحلب�س النافذ ملدة عام 

واحد، و غرامة مالية. 
فريد.غ   

الربج

حجز 68 �ألف وحدة من 
�ملفرقعات و�لألعاب �لنارية

بربج  الوطني  الدرك  م�شالح  اأم�س،  يوم  حجزت، 
بوعريريج، كمية من املفرقعات والألعاب النارية خمتلفة 
وحدة،  األف   68 من  اأزيد  يف  متثلت  الأحجام،  و  الأنواع 
اثنني،  متهمني  قبل  من  �شرعية  غري  بطرق  للبيع  موجهة 
عليها  الطلب  زيادة  فرتة  وا�شتغالل  بها  املتاجرة  اأرادا 
ما  رغم  ال�شريف،  النبوي  باملولد  الحتفال  يف  ل�شتعمالها 

متثله من خماطر على �شحة املواطنني.
اأن  لها،  بيان  يف  الوطني  للدرك  الإقليمية  الفرقة  واأكدت 
العملية تتعلق بحيازة ب�شاعة حمظورة ال�شترياد تتمثل 
 27 )م-ب(  املتهمني  من  كل  فيها  اُتهم  والتي  املفرقعات،  يف 
البليدة، و قد  46 �شنة املنحدرين من ولية  �شنة و )م-ح( 
مت توقيفهما، ح�شب ما ورد يف ذات البيان، وهما ب�شدد نقل 
الب�شاعة، يف �شد اأمني بالطريق ال�شيار �شرق غرب، بالقرب 

من حمطة اخلدمات  بحرية عني زادة.
وتبني بعد مراقبة وثائق املعنيني وتفتي�س املركبة، وجود 
والأحجام،  الأنواع  خمتلفة  املفرقعات  من  وحدة   68398
ليتم  البخور،  من  علبة  و138  ال�شموع  من  علبة  و285 
للدرك  الإقليمية  الفرقة  مقر  اإىل  واقتيادهما  توقيفهما 
حيازتهما  عدم  من  التاأكد  بعد  اأمبارك،  ب�شيدي  الوطني 
لأية وثيقة ت�شمح لهما مبمار�شة هذا الن�شاط، كما حجزت 

الب�شاعة واملركبة.
ع/ ب

ق�شنطينة

28 جريحا يف ��شطد�م بني حافلة و�شيارتني
 اأُ�شيب 28 �شخ�شا نهار اأم�س، اإثر حادث ا�شطدام بين حافلة و �شيارتين وقع بالقرب

 من منطقة القرية الحمراء ببلدية الخروب بق�شنطينة.

وقال��ت احلماي��ة املدني��ة يف بيان، 
اإن عنا�رصه��ا تدخل��ت يف ح��دود 
ال�س��اعة الواحدة و 32 دقيقة بعد 
الظهر بالطريق الوالئي رقم 101 
الراب��ط بني املدين��ة اجلديدة علي 
منجلي و دائرة اخل��روب وحتديدا 

باملنطقة امل�سماة القرية احلمراء.
ومتث��ل احل��ادث يف ا�س��طدام بني 
حافلة للنقل احل�رصي و�س��يارتني 
نفعيت��ني، م��ع انق��اب احلافلة و 
اإح��دى ال�س��يارتني، م��ا خلف 28 
�س��حية من كا اجلن�سني ترتاوح 

اأعمارهم بني 19 و67 �سنة، حيث 
تعر�سوا الإ�س��ابات خمتلفة غري 
خطرية، و قدمت لهم االإ�س��عافات 
اإجائه��م  اإىل  قب��ل  بامل��كان 

م�ست�سفى علي منجلي. 
ق.م

متاثل 71 مري�شـا لل�شفاء

ت�شجيل 87 �إ�شابة جديدة و حالتي وفاة بفريو�س كورونا
�سجلت 87 اإ�سابة جديدة بفريو�س 
كورونا )كوفيد- 19( و حاتي وفاة 
خال 24 �س��اعة ، فيم��ا متاثل 71 
مري�سا لل�س��فاء، ح�سب ما اأفادت 
به وزارة ال�سحة، اأم�س االأحد، يف 

بيان لها.
واأو�سح ذات امل�س��در اأن اإجمايل 
 205.286 بل��غ  املوؤكدة  احل��االت 
اإ�س��ابة   87 بينه��ا  م��ن  حال��ة، 
جديدة، بينما بل��غ العدد االإجمايل 
لل�س��فاء  الذين متاثلوا  للم�س��ابني 

والع��دد  �سخ�س��ا   140758
االإجمايل للوفيات 5.872 حالة.

وح�س��ب نف���س امل�س��در، يتواجد 
العناي��ة  يف  13مري�س��ا  حالي��ا 
 28 اأن  البي��ان  املركزة.واأ�س��اف 
والي��ة مل ت�س��جل به��ا اأي حال��ة 
خال ال24 �س��اعة املا�س��ية، 17 
والية �سجلت من حالة واحدة اإىل 
9 حاالت، فيما �سجلت 3 واليات 

اأخرى 10 حاالت فما فوق.
وتو�سي وزارة ال�سحة املواطنني 

اليقظة،  بنظ��ام  االلتزام  ب�رصورة 
كم��ا تدعوه��م اإىل اح��رتام قواعد 
اجل�س��دية  وامل�س��افة  النظاف��ة 
الواقي  للقناع  االإلزامي  واالرتداء 
واالمتثال لقواعد احلجر ال�سحي.

كما ت�سدد اأي�س��ا على اأن االلتزام 
ال�س��ارم من قب��ل املواطنني بهذه 
االإجراءات الوقائية، اإىل جانب اأخذ 
احليطة واحل��ذر، هي عوامل مهمة 
اإىل غاية الق�س��اء نهائيا على هذا 

الوباء.                                   و�أج

اأف �شي نواذيبو 3 – وفاق �شطيف 1

�شقوط قـا�س للـوفاق يف مـوريطانيا
منيت م�ساء اأم�س، ت�سكيلة وفاق 
قا�س��ية، عندما  بهزمي��ة  �س��طيف 
واجهت املناف�س اأف �س��ي نواذيبو 
للعا�س��مة  االأوملب��ي  بامللع��ب 
نواك�سوط، �سمن مباراة الذهاب 
من ال��دور التمهي��دي الثاين من 
اأبط��ال  رابط��ة  كاأ���س  م�س��ابقة 

اإفريقيا.
وعرف ممثل موريتانيا كيف ينهي 
ال�س��وط االأول م��ن ه��ذا ال��دور 
ل�س��احله، بعد فوزه بنتيجة ثاثة 

اأهداف مقابل هدف واحد.
ت�س��كيلة  اإنه��اء  م��ن  وبالرغ��م 
»الن�رص االأ�س��ود« ال�س��وط االأول 
املهاجم  ل�س��احلها، بف�س��ل هدف 
عبد الرحي��م دغم��وم يف الدقيقة 
41، غري اأن اأف �س��ي نواذيبو جنح 
يف قلب الطاولة راأ�س��ا على عقب 
يف املرحل��ة الثاني��ة، وعرف كيف 
الوف��اق ويزور  انهي��ار  ي�س��تغل 
�س��باك احلار�س خذايرية يف ثاث 
ع��ن  االأوىل  كامل��ة،  منا�س��بات 
طري��ق القائ��د همي��ة طوجني يف 
الدقيق��ة 53، ثم ي�س��اعف زميله 
خلي��ل ب�س��ام النتيج��ة دقيقت��ني 
فقط بع��د اله��دف االأول، قبل اأن 
يع��ود املتاأل��ق همي��ة طوجني يف 
الدقيق��ة 75 لتوقيع الهدف الثاين 
يف ر�س��يده ال�سخ�س��ي والثالث 

ل�سالح فريقه.
وح��اول امل��درب نبي��ل الكوكي 
يف  التغي��ريات  بع���س  اإح��داث 
اخلط الهجوم��ي، من خال الدفع 
ب��ن عي��اد يف م��كان  بخدم��ات 
بق��رار، وذلك على اأم��ل تقلي�س 
النتيج��ة يف الدقائ��ق املتبقية من 
عمر املب��اراة، لكن ذلك مل يتحقق 
ب�س��بب ال�س��ابة الدفاعية التي 

اأظهرها الفريق املوريتاين.
بعد  الوف��اق مطالب��ا  و�س��يكون 
اأ�س��بوع من االآن، مبنا�س��بة مباراة 
العودة مبي��دان الثامن ماي، حتقيق 
الف��وز بفارق هدف��ني على االأقل، 
من اأجل اقتط��اع ورقة املرور اإىل 
م�س��ابقة  م��ن  املجموع��ات  دور 

كاأ�س رابطة اأبطال اإفريقيا.
�أحمد خليل

1 -  طرف ال�شروال
2 -  حجم الرقعة

3 -  عمود املنجل
4 -  يد كورونا

5 -  حجم القيد
6 -  حلقة القيد

7 -  اأذن الرجل

�لأخطــــــــــــــــــــاء    7

حالة الطقس

أوقات الصالة

وزير �لت�شال ُيعزي عائلـة 
�لكاتب �ل�شحفي ح�شان بن ديف  

عبارات  اأخل�س  بلحيمر،  عمار  الت�شال،  وزير  قّدم 
ديف،  بن  ح�شان  ال�شحفي،  الكاتب  عائلة  اإىل  التعازي 
الذي وافته املنية، �شباح اأم�س الأحد، مذكرا باأن املرحوم 
كانت له م�شاهمات ومبادرات عديدة لفتح مكتبات مهنية 

ت�شجيعا للمعرفة واملطالعة.
الكاتب ال�شحفي  التعزية: »متاأثرا بوفاة  وجاء يف ر�شالة 
ح�شان بن ديف، يتقدم وزير الت�شال الربوفي�شور عمار 
عائلة  اإىل  واملوا�شاة  التعازي  عبارات  باأخل�س  بلحيمر 
الفقيد، راجيا من العلي القدير اأن يتغمده بوا�شع رحمته 

وغفرانه ويلهم اأهله جميل ال�شرب وال�شلوان«.
واأ�شاف اأن الراحل »تقّلد عدة منا�شب يف جمالت الثقافة 
مدير  من�شب  �شغل  اأن  له  �شبق  حيث  والإعالم،  والفنون 
الوطني  واملركز  للكتاب  الوطنية  ال�شركة  من  لكل  عام 
عديدة  ومبادرات  »م�شاهمات  له  كانت  كما  للكتاب«، 
الوطن، ت�شجيعا  لفتح مكتبات مهنية عرب خمتلف ربوع 

للمعرفة واملطالعة«.
و�أج

مبنا�شبة املولد النبوي

�لثالثاء �ملقبل عطلة 
مدفوعة �لأجر 

والإ�شالح  العمومية  للوظيفة  العامة  املديرية  اأعلنت 

من   12 لـ  املوافق  اأكتوبر   19 املقبل  الثالثاء  يوم  اأن  الإداري 

الأجر  مدفوعة  عطلة  �شيكون  هجري   1443 الأول  ربيع 

والهيئات  العمومية  والإدارات  املوؤ�ش�شات  م�شتخدمي  لكافة 

الحتفال  مبنا�شبة  وذلك  واخلا�شة،  العمومية  والدواوين 
باملولد النبوي ال�شريف.

واأو�شحت املديرية، يف بيان لها اأم�س الأحد، اأنه يعترب يوم 

الثالثاء »عطلة مدفوعة الأجر لكافة املوؤ�ش�شات والإدارات 

واخلا�شة،  العمومية  والدواوين  والهيئات  العمومية 

يف  واخلا�شة  العمومية  املوؤ�ش�شات  م�شتخدمي  لكل  وكذا 

ذلك  فيه  مبا  الأ�شا�شي  قانونها  كان  مهما  القطاعات  جميع 
امل�شتخدمني باليوم اأو ال�شاعة«.

املوؤ�ش�شات  على  »يتعني  امل�شدر--  ذات  --يو�شح  اأنه  غري 

واملوؤ�ش�شات  والدواوين  والهيئات  العمومية  والإدارات 

ا�شتمرارية  الالزمة ل�شمان  التدابري  اتخاذ  اأعاله  املذكورة 

اخلدمة يف امل�شالح التي تعمل بنظام التناوب«.

القانون  لأحكام  طبقا  الأجر  املدفوعة  العطلة  هذه  وتاأتي 

واملتمم،  املعدل   1963 جويلية   26 يف  املوؤرخ   63-278 رقم 

املت�شمن قائمة الأعياد القانونية، ي�شيف ذات البيان.

و�أج


