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فيما يطمئن احتاد وجمعية التجار بوفرة املواد الغذائية

لهيب يف اأ�شعار اخل�شر والفواكه ع�شية العيد
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 الفتيات بالقل 
و اأ�شطورة املنبع

�لرئي�س تبون يوّقع على مر�سومني رئا�سيني   

العفـــو عن 11896 حمكــوما عليهــم نهائيــا وناجحيـن يف التكوين والتعليم

 �ستتو��سل يف خمتلف �لوليات

عـدل ت�شـلم 42 األف وحـدة منـذ 
بداية عمليـات التـوزيع الكـربى

ك�سفــت �لوكالــة �لوطنية لتح�سيــن �ل�سكن و تطويــره "عدل"  عن 
توزيــع �أكثر من 42 �ألف وحــدة من �سيغة �لبيــع بالإيجار من �أ�سل 
58 �ألف وحدة مبرمجة للت�سليم، و هذ� منذ بد�ية عملية �لتوزيع 
�لكبــرى قبــل �أ�سهر، كانت �آخرهــا ح�سة 6226 وحــدة وزعت قبل 

يومين بولية ق�سنطينة.

ال ت�ستبعد �إجر�ء�ت �أخرى

اجلزائر ت�شتدعي �شفريها لدى الرباط
�ص 3 

للحد من �لت�سّحر و وقف زحف �لرمال نحو �ل�سمال

برنامـــج الإعـــادة تاأهيــل ال�شد االأخ�شــر عبــر 30 واليــــة
ك�ســف �لمدير �لمركزي �لمكلف بالتنظيم و �لت�سال بالمديرية �لعامة للغابات، محمد عبا�س، �أم�س �لأحد بالبليدة، عن ت�سجيل عملية 

جديدة تخ�س برنامج لإعادة تاأهيل �ل�سد �لأخ�سر عبر 30 ولية.

 ��ستدعت �لجز�ئر، �أم�س �لأحد، �سفيرها لدى �لرباط، فور�، للت�ساور على خلفية عدم تقديم �لخارجية �لمغربية لتو�سيح نهائي حول ت�سريحات ممثلها لدى �لأمم �لمتحدة، 
كما لم ت�ستبعد �لجز�ئر �تخاذ �إجر�ء�ت �أخرى وفق ما تقت�سيه �لم�ستجد�ت في �لق�سية.

�ص  5

ت�شوير: �شريف قليب

ُيوؤكد مخت�سون �أن �لتطعيم �سد فيرو�س كورونا، مهم للوقاية من 
�لإ�سابة بالأ�سكال �لحادة لكوفيد 19 خا�سة بالن�سبة للأ�سخا�س 
�لذين يعانون من �لأمر��س �لمزمنة وكبار �ل�سن، بحيث يكونون 

�أقل عر�سة للم�ساعفات �لخطيرة.
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املجل�س الوطني حلقوق الإن�ضان يف�ضح املغرب 

لعــب بالنـار وخـــرق �صريح لالتفاقيـات الدولية و الإقليميـة
اأكد املجل�س الوطني حلقوق الإن�سان, اأم�س الأحد, 
اأن تاأييد اململكة املغربية ب�سفة ر�سمية حلق اأحد 
مكونات ال�سعب اجلزائري الأ�سيلة والأ�سا�سية 
يف تقرير امل�سري, وبالتايل النف�سال عن �سعب 
واإقلي��م اجلمهورية اجلزائرية, »لعب بالنار وخرق 

�رصيح للتزامات املغرب الدولية«.
وق��ال املجل���س يف بيان ل��ه, اأن اإع��ان اململكة 
املغربية و«ب�سفة ر�سمية ل غبار  عليها«, وذلك 
من خال توزيع ممثليتها لدى الأمم املتحدة لوثيقة 
ر�سمي��ة لدول ع��دم  النحياز خ��ال اجتماعهم 
الأخ��ري بنيويورك, وب��كل �رصاحة اأنه��ا »توؤيد 
حق اأحد مكون��ات  ال�سعب اجلزائري الأ�سيلة و 
الأ�سا�سية يف تقرير امل�سري و بالتايل النف�سال 
ع��ن �سعب  و اإقلي��م اجلمهوري��ة اجلزائرية«, هو 
»لع��ب بالنار«, ذل��ك اأن املغ��رب »ل يجهل متاما  
اأن هن��اك اأ�س��وات داخله ومنذ اأم��د بعيد تنادي 
بتكوي��ن كيانات م�ستقلة بل وحتى جمهوريات 
م�ستقلة يف اأماكن حمددة من الرتاب املغربي«. 

و اأو�س��ح اأن ما قام ب��ه املغرب ه��و »وبب�ساطة 
خ��رق �رصي��ح ووا�س��ح لالتزام��ات الدولي��ة 
املن�سو�س عليها يف العهدين الدوليني املتعلقني 
باحلقوق املدنية وال�سيا�سية واحلقوق القت�سادية 
والجتماعي��ة و الثقافي��ة, واأي�سا خ��رق فا�سح 
ومك�سوف ل��كل التفاقيات الدولية والإقليمية 
املتعلق��ة بحق��وق الإن�س��ان التي �س��ادق عليها 
املغ��رب والتي تفر�س كلها عليه احرتام ال�سيادة 
والوح��دة الرتابي��ة لل��دول الأط��راف يف تل��ك 
التفاقيات وعدم التدخل يف �سوؤونها الداخلية«.
وين�س العهدان اللذان �سادق عليهما املغرب 
يف امل��ادة الأوىل امل�سرتك��ة بينهما, على احلق 
يف تقري��ر امل�س��ري, ويح��ددان بدق��ة مفهوم 
وح��دود ذل��ك احل��ق, فتقري��ر امل�س��ري  يعني 
بالن�سبة لاأقاليم غري اخلا�سعة للحكم الذاتي, 
»احلق يف ال�ستقال الت��ام اأو الن�سمام التام 
للدول��ة الت��ي ت���رصف عل��ى ت�سي��ري �سوؤون 
ذل��ك الإقليم وذلك ع��ن طري��ق ال�ستفتاء«, 

ويعن��ي بالن�سبة للدول امل�ستقلة »حق ال�سعب 
يف اختي��ار نظام��ه ال�سيا�س��ي والجتماع��ي 
والقت�س��ادي والثق��ايف ب��كل حري��ة ومين��ع 
�رصاحة احلق يف النف�س��ال«.و اعترب جمل�س 
حق��وق الإن�سان, اأن ما قام به املغرب هو »اأول 
طع��ن يف الظهر لت�سحي��ات مليون ون�سف 
مليون �سهي��د ماتوا كلهم م��ن اأجل ا�ستقال 
اجلزائ��ر �سمن اإط��ار وحدة ترابه��ا و �سعبها, 
وثانيا هو ���رصب للحائط ل��كل املبادئ التي 
تق��وم عليه��ا املنظم��ات احلكومي��ة الدولية 
الت��ي هو ع�سو فيها م��ع اجلزائر«, م�سريا اإىل 
اأن »الوثائ��ق الأ�سا�سية ل��اأمم املتحدة والحتاد 
الإفريق��ي وجامعة ال��دول العربي��ة ومنظمة 
التع��اون الإ�سامي كلها جممع��ة على اإلزام 
ال��دول الأطراف فيه��ا باحرتام �سي��ادة الدول 
الأع�س��اء وحرمتها الرتابي��ة ووحدة �سعوبها 

وعدم التدخل يف �سوؤونها الداخلية«.
 ولفت اإىل اأن القان��ون الدويل »جممع على حق 

الدول يف ن���رصة و دعم و تاأيي��د ال�سعوب غري 
اخلا�سع��ة للحك��م الذاتي, من اأج��ل متكينها من 
التمت��ع بحقها يف تقري��ر امل�س��ري وعليه فدعم 
ون�رصة ال�سعب��ني ال�سحراوي والفل�سطيني هو 

عني الن�سياع ملتطلبات القانون الدويل«.
 و اأ�س��ار املجل���س اإىل اأن كام املغ��رب ع��ن 
»وحدت��ه الرتابي��ة الت��ي تعن��ي يف مفهومه 
اخلاطئ ال�سح��راء الغربية اأي�س��ا, هو موقف 
ل توؤي��ده في��ه اجلزائر فقط, كم��ا يريد النظام 
املغربي اأن يوهم بذلك ال�سعب املغربي خا�سة, 
اإمن��ا ل توؤيده في��ه اأي�سا جمموع��ة كبرية من 
الدول واأي�س��ا وخا�سة منظم��ة الأمم املتحدة 

والحتاد الإفريقي«, 
م�سيف��ا اأن »حماول��ة املغ��رب جع��ل ق�سية 
ال�سح��راء الغربي��ة ق�سية ثنائي��ة بينه وبني 
اجلزائر كام ل معنى له �سيا�سيا وقانونيا ول 

يوؤيده واقع العاقات الدولية«. 
)واأج(

تبادل التهاين مبنا�ضبة عيد الأ�ضحى

الرئي�س تبون يتلقى مكاملة هاتفية 
من الرئي�س الأ�صبق ليامني زروال 

تلق��ى رئي�س اجلمهورية ال�سيد عبد 
املجي��د تب��ون, اأم�س الأح��د, مكاملة 
هاتفية من الرئي���س الأ�سبق ال�سيد 
ليام��ني زروال, تب��ادل م��ن خالها 
الته��اين مبنا�سب��ة عي��د الأ�سح��ى 
املب��ارك, ح�س��ب م��ا اأف��اد ب��ه بيان 
يف  وج��اء  اجلمهوري��ة.  لرئا�س��ة 
البي��ان: » تلقى رئي���س اجلمهورية 
ال�سي��د عبد املجي��د تب��ون, مكاملة 

هاتفي��ة م��ن اأخي��ه املح��رتم ال�سيد 
الأ�سب��ق,  الرئي���س  ليام��ني زروال 
تب��ادل من خالها الته��اين مبنا�سبة 
ومتن��ى  املب��ارك,  الأ�سح��ى  عي��د 
الرئي���س الأ�سب��ق لل�سي��د الرئي�س 
 ولل�سع��ب اجلزائ��ري, دوام الهن��اء 

وال�ستقرار«.           
             واأج

�ضكره فيها على وقوف اجلزائر اإىل جانب بالده

 رئي�س اجلمهورية يتلقى مكاملة
 هاتفية من نظريه التون�صي 

مبنا�صبة عيد الأ�صحى
تلقى رئي���س اجلمهوري��ة ال�سيد 
عب��د املجيد تب��ون, اأم���س الأحد, 
رئي���س  م��ن  هاتفي��ة  مكامل��ة 
ال�سقيقة  التون�سي��ة  اجلمهوري��ة 
قي���س �سعي��د, �سك��ره فيها على 
وق��وف اجلزائ��ر اإىل جانب تون�س 
يف مواجهتها لوب��اء كوفيد- 19 
وق��دم ل��ه ولل�سع��ب اجلزائ��ري 
تهاني��ه ع�سي��ة عي��د الأ�سح��ى 
املب��ارك, ح�سب م��ا اأفاد ب��ه بيان 

لرئا�سة اجلمهورية.
وج��اء يف البي��ان: »تلق��ى رئي�س 
اجلمهوري��ة ال�سي��د عب��د املجيد 
تب��ون مكامل��ة هاتفي��ة م��ن اأخيه 
التون�سي��ة  اجلمهوري��ة  رئي���س 

ال�سقيق��ة �سك��ره فيه��ا با�سم��ه 
وبا�س��م ال�سع��ب التون�س��ي عن 
ت�سامنه ووقوف اجلزائر اإىل جانب 
ال�سقيق��ة تون���س يف مواجهته��ا 
مقدم��ا   ,19 كوفي��د-  لوب��اء 
تهانيه لل�سي��د الرئي�س ولل�سعب 
اجلزائ��ري ع�سية عي��د الأ�سحى 
املبارك متمنيا ل��ه وللجزائر دوام 

العافية والزدهار«.
وب��دوره »هن��اأ ال�سي��د الرئي���س 
اأخ��اه الرئي���س التون�س��ي متمنيا 
ل��ه ولل�سع��ب التون�س��ي العافية 
واأن يرفع الل��ه الباء والوباء عن 

ال�سعبني ال�سقيقني«.       
      واأج

املجل�س ال�ضعبي الوطني يوؤكد

اخلرجة ال�صتفزازية للمغرب تعبرّ عن ف�صله الذريع
اأكد املجل���س ال�سعب��ي الوطني اأن 
»اخلرج��ة ال�ستفزازي��ة« التي اأقدم 
عليه��ا املغ��رب م��ن خ��ال توزيع 
مذكرة على ممثل��ي الدول الأع�ساء 
يف حرك��ة ع��دم النحي��از يدع��ي 
فيه��ا »ح��ق تقرير امل�س��ري لل�سعب 
القبائل��ي« تعرب عن »ف�سله الذريع« 
يف حماول��ة طم�س احل��ق التاريخي 
تقري��ر  يف  ال�سح��راوي  لل�سع��ب 

م�سريه.
و�سج��ل املجل�س يف بي��ان له, اأم�س 
الأح��د, »ب��كل ا�ستغ��راب اخلرج��ة 
ال�ستفزازي��ة الت��ي اأق��دم عليه��ا 

نظام املخ��زن بتوزيع��ه مذكرة من 
قبل �سفريه بالأمم املتحدة على ممثلي 
ال��دول الأع�س��اء يف حرك��ة عدم 
النحي��از, وهو ما ي�س��كل تناق�سا 
الدبلوما�سية  الأع��راف  �سارخا مع 
بادعائ��ه )احل��ق يف تقري��ر امل�س��ري 
لل�سع��ب القبائلي(, والذي يعرب عن 
ف�سله الذري��ع يف حماولته طم�س 
احلقائ��ق التاريخي��ة اخلا�س��ة بحق 
تقري��ر  يف  ال�سح��راوي  ال�سع��ب 

م�سريه«.
كم��ا اأن ه��ذه الوثيق��ة --ي�سي��ف 
البي��ان-- »تعك�س انزع��اج اأطراف 

م�ست��وى  م��ن  ودولي��ة  اإقليمي��ة 
ال�ستق��رار ال��ذي حققت��ه الدول��ة 
رئي���س  قي��ادة  حت��ت  اجلزائري��ة 
اجلمهورية, ال�سيد عبد املجيد تبون, 
وم��دى مت�س��ك ال�سع��ب اجلزائ��ري 
بوحدته وجتان�سه وبهويته وبرموزه 
التاريخي��ة والوطني��ة وعزمه على 
الث��ورة  �سه��داء  ر�سال��ة  حتقي��ق 

والواجب الوطني«.  
»حياك��ة  اأن  امل�س��در  ذات  واأك��د   
املوؤام��رات واإثارة الف��ن التي داأب 
عليها نظام املخزن لزعزعة ا�ستقرار 
دول املنطق��ة وترويج��ه لدعاءات 

مغر�سة, لن يزيد ال�سعب اجلزائري 
اإل مت�سكا بوحدته ومقومات هويته 

الأ�سيلة«.
واأ�ساف اأن »التحام��ل على اجلزائر 
و�سعبها ل يج��دي نفعا يف التغيري 
من واقع ال�سع��ب املغربي ال�سقيق 
ومعانات��ه املتع��ددة ول يف حماولة 
���رصف اأنظار املجتم��ع الدويل عن 
انته��اكات نظ��ام املخ��زن حلق��وق 
الإن�س��ان ونهب املزيد م��ن ثروات 
املحتل و�سلب  ال�سحراوي  ال�سعب 
خريات��ه«, م��ربزا اأن »كل ذل��ك لن 

يزيد اجلزائر اإل عزما«.                  واج

وفق مر�ضومني رئا�ضيني اأم�ضى عليهما الرئي�س تبون

العفـــــو عـن 11896 �صخ�صـــا 
حمكـــوم عليهم نهائيـــا

اأم�ضى رئي�س الجمهورية، القائد الأعلى للقوات الم�ضلحة، وزير الدفاع الوطني، ال�ضيد عبد المجيد تبون، اأم�س الأحد، 
مر�ضومين رئا�ضيين يتعلقان بالعفو ل�ضالح 11896 محكوما عليهم نهائيا والناجحين في التعليم والتكوين المهني، ح�ضب 

بيان لرئا�ضة الجمهورية.

»اأم�س��ى  البي��ان:  يف  وج��اء 
ال�سي��د عب��د املجيد تب��ون, رئي�س 
اجلمهوري��ة, القائد الأعلى للقوات 
امل�سلح��ة, وزي��ر الدف��اع الوطني, 
مر�سومني رئا�سي��ني. يتعلق الأول 
بعفو لفائدة الأ�سخا�س املحبو�سني 
وغ��ري املحبو�سني املحك��وم عليهم 
نهائي��ا الذين ت�س��اوي عقوبتهم اأو 
باقي عقوبتهم اثني ع�رص �سهرا اأو 

يقل عنها«.
فيتعل��ق  الث��اين,  املر�س��وم  اأم��ا 
الأ�سخا���س  لفائ��دة  ب�«عف��و 
املحبو�سني املحك��وم عليهم نهائيا 
والناجح��ني يف التعلي��م والتكوين 
املهن��ي )�سهادة التعلي��م املتو�سط, 
البكالوري��ا, التخ��رج م��ن اجلامعة 
و�سه��ادة التكوين املهني واحلريف( 
اإذا كان باق��ي عقوبته��م ي�س��اوي 
اأربع��ة وع�رصي��ن �سه��را اأو يق��ل 

عنها«.
واأ�س��ار البي��ان اإىل اأن��ه »ي�ستثنى 
من م���رصوع مر�سوم العفو اجلرائم 
الإره��اب  باأعم��ال  املو�سوف��ة 
الف�س��اد  جرائ��م  والتخري��ب, 
عليه��ا  واملعاق��ب  املن�سو���س 
امل��وؤرخ   01/06 القان��ون  مبوج��ب 
املتعل��ق   2006 فيف��ري   20 يف 

الف�س��اد ومكافحته,  بالوقاية م��ن 
جرائ��م ال���رصف وحرك��ة روؤو�س 
الأم��وال, القت��ل العم��دي وقت��ل 
الأ�س��ول وقت��ل الطف��ل حدي��ث 
العه��د بالولدة وال���رصب واجلرح 
العم��دي املف�سيني للوف��اة اأو اإىل 
عاهة م�ستدمية والقتل اخلطاأ, جرائم 
اخلطف والقب���س واحلب�س واحلجز 
والفع��ل املخل باحلياء م��ع اأو بغري 

عنف على قا�رص والغت�ساب«.
كما ت�ستثنى اأي�سا »جرائم اختطاف 

الأ�سخا���س املن�سو���س واملعاقب 
عليها مبوج��ب القانون رقم 15/20 
 2020 دي�سم��رب   30 يف  امل��وؤرخ 
املتعلق بالوقاية من جرائم اختطاف 
الأ�سخا���س ومكافحته��ا, جرائ��م 
التهري��ب واملتاج��رة يف املخدرات 
وتهريب املهاجرين, اجلرائم املت�سلة 
ومكافحته��ا  الأحي��اء  بع�ساب��ات 
املن�سو���س واملعاقب عليها مبوجب 
الأم��ر رقم 03/20 امل��وؤرخ يف 30 

اأوت 2020«.

وبالإ�ساف��ة اإىل ذلك, ت�ستثنى من 
‘’اجلرائ��م املتعلقة  اإج��راءات العفو 
بالتمييز وخط��اب الكراهية, جرائم 
العتداءات واملوؤامرات �سد �سلطة 
الدول��ة وموؤ�س�ساته��ا وموظفيه��ا 
و�سام��ة ووح��دة اأر���س الوطن, 
جرائم التجمهر امل�سلح والتحري�س 
علي��ه, اجلرائ��م املتعلق��ة بالإهان��ة 
والتعدي على املوؤ�س�سات ال�سحية 
وم�ستخدميه��ا يف مفه��وم الأم��ر 
رق��م 01/20 امل��وؤرخ يف 30 جوان 
2020 املع��دل واملتم��م يف قان��ون 

العقوبات’’.
واأخريا, ت�ستثنى »اجلرائم النتخابية 
ال��واردة يف البيان الثامن من الأمر 
مار���س   10 يف  امل��وؤرخ   01/21
2021 املت�سم��ن القان��ون املتعلق 

بنظام النتخابات«.
وتبع��ا لذلك,«ي�ستفي��د م��ن ه��ذا 
العفو الرئا�س��ي 11896 حمبو�سا, 
بالإ�ساف��ة اإىل الع��دد املنتظ��ر يف 
مر�س��وم العفو الث��اين الذي يبقى 
مرتبط��ا بالنتائ��ج املتح�سل عليها 
البكالوري��ا  �سه��ادة  امتح��ان  يف 
 2000 اإىل  ي�س��ل  ق��د  وال��ذي 

حمبو�س«, وفقا للم�سدر ذاته.
واج

تبادل التهاين مبنا�ضبة عيد الأ�ضحى

 الرئي�س تبون يتلقى مكاملة هاتفية
 من اأمري دولة قطر 

تلقى رئي�س اجلمهورية, ال�سيد 
عبد املجيد تب��ون, اأم�س الأحد, 

مكامل��ة هاتفية م��ن اأمري دولة 
قط��ر, ال�سيخ متيم ب��ن حمد اآل 
ثاين, هناأه فيها بعيد الأ�سحى 
املب��ارك, متمني��ا ل��ه موف��ور 
ال�سح��ة والعافي��ة ولل�سع��ب 
اجلزائ��ري املزي��د م��ن الهن��اء 
والزده��ار, ح�سب م��ا اأفاد به 

بيان لرئا�سة اجلمهورية.
وجاء يف البي��ان: "تلقى رئي�س 
اجلمهوري��ة, ال�سيد عبد املجيد 
تبون, مكامل��ة هاتفية من اأخيه 
�سمو اأم��ري دولة قط��ر ال�سيخ 
متي��م بن حمد اآل ثاين, هناأه فيها 
بعي��د الأ�سحى املبارك, متمنيا 
والعافية  ال�سح��ة  موف��ور  له 
ولل�سع��ب اجلزائ��ري املزيد من 

الهناء والزدهار". 
ومن جانبه, "هناأ ال�سيد الرئي�س 
اأم��ري دولة قط��ر, بذات  �سمو 
املنا�سب��ة, متمنيا ل��ه ولل�سعب 
القطري ال�سقي��ق دوام العافية 
والهناء", ي�سي��ف بيان رئا�سة 

اجلمهورية.
واأج
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على خلفية غياب اأي رد من اخلارجية املغربية

�جلز�ئر ت�ستدعي �سفريها لدى �لرباط  وال ت�ستبعد �إجر�ء�ت �أخرى
 ا�صتدعت الجزائر، اأم�س الأحد، �صفيرها لدى الرباط، فورا، للت�صاور على خلفية عدم تقديم الخارجية المغربية لتو�صيح نهائي حول ت�صريحات ممثلها لدى الأمم المتحدة، 

كما لم ت�صتبعد الجزائر اتخاذ اإجراءات اأخرى وفق ما تقت�صيه الم�صتجدات في الق�صية.

واأو�صح م�صاء اأم�س الأحد، بيان لوزارة ال�صوؤون اخلارجية 
واجلاليــة الوطنيــة باخلــارج، اأنه قــد مت ا�صتدعاء �صفري 
اجلزائــر بالرباط، فورا، وذلك من اأجل الت�صاور اإثر غياب 
اخلارجيــة  وزارة  اأر�صلتهــا  التــي  للدعــوة  اإيجابــي  رد  اأي 
للمملكة املغربية لتو�صيح موقفها النهائي من الو�صع “بالغ 
اخلطــورة” الناجم عــن الت�صريحات املرفو�صــة ل�صفريها 
بنيويــورك، وجاء يف البيان » لقد اأ�صــار البيان ال�صادر عن 
وزارة ال�صــوؤون اخلارجيــة واجلاليــة الوطنيــة باخلــارج، 
اململكــة  تو�صيــح  �صــرورة  اإىل   ،2021 جويليــة   16 يــوم 
املغربيــة ملوقفها النهائي من الو�صــع بالغ اخلطورة الناجم 
عــن الت�صريحات املرفو�صــة ل�صفريها بنيويــورك« وتابع 
البيــان »نظرا لغيــاب اأي �صــدى اإيجابي ومنا�صــب من قبل 

اجلانب املغربي، فقد تقــرر اليوم ا�صتدعاء �صفري اجلزائر 
بالربــاط، فــورا، للت�صاور، كما ل ي�صتبعــد اتخاذ اإجراءات 

اأخرى، ح�صب التطور الذي ت�صهده هذه الق�صية”.
وياأتي حترك اخلارجية اجلزائرية، ردا على خطوة ممثل 
الربــاط “بالغة اخلطورة” و�صلوكــه العدائي جتاه اجلزائر 
خــال اجتماع للــدول الأع�صاء يف حركة عــدم النحياز، 
وذلك وفق مــا تتطلبه الأعــراف الدبلوما�صية، يف حني اأن 
الق�صيــة ميكــن اأن تاأخــذ اأبعــادا اأخرى ولــن تتوقف عند 
ا�صتدعاء ال�صفري اجلزائري لدى الرباط، خ�صو�صا يف حال 
�صلــوك اخلارجيــة املغربية نف�س اجتاه ممثلهــا لدى الأمم 
املتحدة اأو البقاء علــى خيار ال�صمت، وهو ما يوؤكده البيان 
ال�صريح لوزارة اخلارجيــة واجلالية الوطنية يف اخلارج. 

موقف اجلزائر الر�صمي، �صاحبته خال اليومني املا�صيني 
ردود فعــل ر�صميــة و حزبيــة و نقابيــة و�صعبيــة راف�صة 
ملحاولت املخزن اليائ�صة زرع بذور التفرقة و الفتنة بني 
اجلزائريني، وهــو ما عك�صته بيانات ال�صتنكار والرف�س و 
التنديد  ال�صــادرة عن خمتلف الأحــزاب امل�صكلة لل�صاحة 
ال�صيا�صية اجلزائرية، ومن كل التيارات، على غرار جبهة 
التحرير الوطني وحركــة جمتمع ال�صلم والتجمع الوطني 
الدميقراطــي وجبهــة القــوى ال�صرتاكية وجيــل جديد 
والبنــاء الوطنــي، وغريها مــن الأحزاب الأخــرى، ف�صا 
علــى نقابــات مهنيــة وعماليــة وفعاليات املجتمــع املدين، 
اإىل جانــب رف�ــس �صعبــي كبــري، عــر عنــه اجلزائريون 
عر خمتلــف الف�صــاءات ومواقــع التوا�صــل الإجتماعي، 

معتريــن اأن الوحدة الوطنية خطا اأحمر ل يجوز امل�صا�س 
بهــا مــن اأي جهــة كانت، كمــا طالبــوا مــن ال�صلطــات العليا 
يف البــاد اتخاذ مواقــف حازمة جتــاه ال�صتفــزازات التي 
تتعر�ــس لها اجلزائــر يف كل مرة من نظــام املخزن املغربي 
الــذي اأ�صبــح خطــرا حقيقيا علــى �صعــوب املنطقة.يذكر 
اأن ممثــل املغرب لــدى الأمم املتحدة قام منــذ اأيام بتوزيع 
مذكــرة ا�صتفزازيــة خــال اجتمــاع للــدول الأع�صــاء يف 
حركــة عدم النحياز يطالب فيهــا بـ “حق تقرير امل�صري” 
العدائية  اخلطــوة  وهــي  مزعــوم لـــ “منطقــة القبائــل”، 
ال�صافــرة التــي ت�صتوجــب رّدا منا�صبا و مائمــا لو�صع حد 
لنظــام جتاوز احلــدود و الأعــراف الدبلوما�صيــة و �صيا�صة 

ح�صن اجلوار.                                عبد �هلل بودبابة

الأفافا�س يعتر اأن ت�صرف املغرب ي�صب يف م�صلحة ال�صتعمار اجلديد و يوؤكد

��ستقــالل و وحدة �جلز�ئـــر خـط �أحـمــر ال ميكـن الأي 
كـــان جتــاوزه

�أد�ن ح��زب جبهة �لق��وى �ال�شرت�كية، �أم�س 
�الأح��د، يف بي��ان ل��ه، قي��ام ممثلي��ة �ململكة 
�ملغربي��ة ل��دى �الأمم �ملتح��دة بتوزيع مذكرة 
"��شتفز�زية مقيتة" على �أع�شاء حركة عدم 
�النحياز، و��شفا حمتوى �ملذكرة ب� "�لبهتان 
و�الف��رت�ء" يف حماول��ة "يائ�ش��ة" ل���رب 

وحدة �جلز�ئر.
و�أكد �الأمني �لوطني �الأول للحزب، يو�شف 
�أو�شي�س --ح�شب �مل�شدر-- �أن جبهة �لقوى 
�ال�شرت�كية تدين "باأ�شد �لعبار�ت قيام ممثلية 
�ململك��ة �ملغربية لدى �الأمم �ملتح��دة بتوزيع 
مذكرة ��شتفز�زية مقيتة على �أع�شاء حركة 
عدم �النحي��از، حمتو�ها بهت��ان و �فرت�ء يف 
حماولة يائ�شة ل�رب وح��دة وطننا �لغايل 

و زرع �لنعر�ت بني �شعبنا �ملوحد �الأبي".
و�عترب باأن ه��ذ� �لت���رف "�مل�شني �لذي ال 
يرق��ى ملا يكنه �ل�شعب��ني �جلز�ئري و�ملغربي 
وحمب��ة  �أخ��وة  م��ن  �لبع���س  لبع�شهم��ا 
و�شد�ق��ة، يعت��رب �نحر�فا خط��ر� و�شلوكا 
متهور� غ��ر حم�ش��وب و�أي�ش��ا بعيد� كل 
�لبع��د ع��ن �أبجدي��ات �لعم��ل �لدبلوما�شي 

�لر�شني بني بلدين جارين".
�لق��وى  جبه��ة  توؤك��د  �ل�ش��دد،  ه��ذ�  ويف 
�ال�شرت�كي��ة ب��اأن ��شتق��ال ووح��دة �أر�س 
�جلز�ئ��ر �ملقد�شة �ملنتزع��ة بت�شحيات ج�شام 
وبقو�ف��ل من �ل�شه��د�ء "تعد خط��ا �أحمر ال 
ميكن الأي كان جتاوزه حتت �أي ذريعة كانت"، 
مذكرة "�أ�شحاب �لذ�كرة �لق�شرة �أن منطقة 
�لقبائ��ل جزء ال يتج��ز�أ من �أر���س �جلز�ئر و 
�أ�شوة بكل مناطق �لوطن كانت مهد� للثورة 
و�لث��و�ر وال ت��ز�ل عل��ى هذ� �ل��درب ومن 

�مل�شتحيل �أن تغرد خارج �ل�رب �لوطني".
وتاب��ع �لبي��ان مو�شح��ا: "فليتاأك��د مروجو 
�ل�شقاق ب��اأن �شلوكهم ومو�قفهم �ملعادية لن 
تزيد �جلز�ئري��ات و�جلز�ئريني يف كافة ربوع 
�لوط��ن ومبختلف م�شاربه��م و�نتماء�تهم �إال 
ت�شبثا بثو�بت �الأمة ووحدتها وتدعم جتان�س 
�شعبها. ثم �إن للجز�ئر رب و�شعب يحميها".

كم��ا مت �لتذك��ر باملنا�شب��ة ب��اأن حركة عدم 
�النحي��از "�شهدت �أول تق��دمي ر�شمي دويل 
للث��ورة �لتحريري��ة خ��ال موؤمت��ر باندون��غ 
1955 بوف��د يف مقدمت��ه زعيمن��ا �لر�حل، 

ح�شني �آيت �أحمد، ومن �لوقاحة حماولة مترير 
وثيق��ة ت�شته��دف زعزعة وحدتن��ا �لوطنية 
و�ن�شجامنا �ملجتمع��ي عرب منرب هذه �حلركة 
�لت��ي لطامل��ا كانت �ش��د كل م��ا ي�شتهدف 

�أ�ش�س �لدول �لوطنية".
"�إن مثل هكذ� ت�رف��ات --كما �شدد عليه 
بيان �جلبه��ة-- لن تخدم منطقتن��ا �ملغاربية 
وال �شعوبه��ا، ب��ل ت�ش��ب يف �شال��ح قوى 
�ال�شتعم��ار �حلدي��ث و�لق��وى �لنيوليرب�لية 
ب��كل �متد�د�ته��ا و�لت��ي وج��دت يف ه��ذه 
�الأطر�ف �شند� تعمل به على تنفيذ �أجند�تها 

الإخ�شاع دولنا �لوطنية".
وبع��د �أن �أك��د �لبي��ان باأنه "وح��ده، مغرب 
كبر لل�شعوب من �شيع��زز ��شتقال دولنا 
وي�شم��ن لن��ا �الأم��ن و�ال�شتق��ر�ر و�لتقدم 
و�لرخ��اء"، الفتا يف ذ�ت �ل�شياق �إىل �أن مثل 
هذ� �لتطلع "ل��ن يتحقق �إال بدمقرطة �أنظمة 
حكمن��ا وبحل �مل�ش��اكل �لعالقة يف �لف�شاء 
�ملغاربي يف كنف �حلو�ر ومبد�أ ح�شن �جلو�ر 

وبااللتز�م باللو�ئح و�لقر�ر�ت �لدولية".
  و�أج

حزب جيل جديد يحّذر 

�ملخزن يريد �لدخــول يف مرحلة ال رجعــة فيها يف عد�وتــه 
مع �جلز�ئـــر 

ح��ّذر ح��زب جيل جدي��د، يف بيان ل��ه �أم�س 
�الأحد، من "�ملناور�ت �مللتوية" �لتي يحيكها 
�ملغرب �شد �جلز�ئر، معت��رب� �أن �ملخزن يريد 
�لدخ��ول نهائيا يف مرحل��ة ال رجعة فيها يف 
عد�وت��ه مع �جلز�ئر، مرجحا �أن ي�شر �لو�شع 

نحو "�لتفاقم".
ويف ردة فع��ل �حلزب عل��ى �لوثيقة �ملوزعة 
م��ن ط��رف �ملمثلي��ة �لدبلوما�شي��ة �ملغربية 
بنيوي��ورك على �ل��دول �الأع�شاء يف حركة 
ع��دم �النحياز تدعم فيه م��ا تزعم باأنه "حق 
تقرير �مل�شر لل�شعب �لقبائلي"، �أكد رئي�س 
جيل جديد، جيايل �شفيان، �أن هجمة �ل�شفر 
�ملغرب��ي ل��دى �الأمم �ملتح��دة �ش��د �ل�شعب 
"�ع��رت�ف ر�شم��ي" باملن��اور�ت  �جلز�ئ��ري 
�مللتوي��ة �لتي يحيكها �ملغ��رب �شد �جلز�ئر، 
معترب� �أن �ملقل��ق يف هذه �لق�شية �أن �ملغرب 
"بد� كاأنه يريد �لدخ��ول نهائيا يف مرحلة ال 

رجعة فيه��ا يف عد�وته م��ع �جلز�ئر ومرجح 
جد� �أن ي�شر نحو تفاقم للو�شع".

بع��د �أن �أ�ش��ار �إىل �أن �لعاق��ات بني �جلز�ئر 
و�ملغ��رب "�تخذت لتوها �ش��كا خطر� بعد 
�العتد�ء �مللحوظ للدبلوما�شية �ملغربية �شد 
بلدن��ا"، ذكر رئي���س �حلزب �أن��ه يف �الأ�شهر 
�الأخرة "جت��اوز، وب�شكل كب��ر، �النحر�ف 
�ملغرب��ي يف تعامله م��ع عو�قب مغامرته يف 
�ل�شح��ر�ء �لغربية، �حل��دود �ملقبولة للجو�ر 
�ل�شلم��ي ب��ني بلدي��ن كان م��ن �ملفرت�س �أن 
يك��ون �شعباهم��ا قريب��ني ج��د� �لو�حد من 

�الآخر".
�ال�شرت�تيجي��ة  "�مل�شلح��ة  �أن  و�أ�ش��اف 
للمملك��ة هي �حل�ش��ول، مهم��ا كان �لثمن، 
عل��ى �ع��رت�ف دويل ب�شيادتها عل��ى �أر�س 
�حتلته��ا �ش��د �إر�دة �شكانها"، مذك��ر� بهذ� 
�خل�شو���س ب� "�ل�شفق��ة" �لت��ي �أبرمت مع 

�لرئي�س �ل�شابق للوالي��ات �ملتحدة و�ملتمثلة 
يف �العرت�ف ب��� "�لطابع �ملغربي" لل�شحر�ء 
�لغربي��ة مقاب��ل �إقامة عاق��ات دبلوما�شية 
م��ع �لكيان �ل�شهيوين وه��ي �ل�شفقة �لتي 
"تظهر مدى ��شتعد�د �ملخزن التخاذ وحتمل 
�شيا�ش��ات متطرفة تهدد �ل�شام يف �ملنطقة 

لتحقيق هدفها".
ويف �الأخ��ر، �عت��رب رئي���س ح��زب جي��ل 
جدي��د �أن �جلز�ئر وبالرغم م��ن "�ل�شعوبات 
�ل�شيا�شية �لتي تعي�شه��ا"، عليها �أن ت�شتعد 
"ملو�جه��ة �لتهدي��د�ت �لتي بات��ت و��شحة 
�الآن للجمي��ع فيم��ا يتعلق باأمنه��ا ووحدتها 
ومتا�شكها �لد�خلي"، د�عيا �ل�شلطات التخاذ 
"�الإج��ر�ء�ت �ل�شيا�شية �ملنا�شبة و للتو��شل 
بو�ش��وح م��ع �ملو�طن��ني لطماأنته��م عل��ى 

م�شتقبلهم".
و�أج

من منظمات واأحزاب وهيئات ر�صمية   

تو�ّسع د�ئرة �لتنديد باملوقف �لعد�ئي للمغرب
تتوا�صل ردود الأفعال الوطنية امل�صتنكرة و الراف�صة، ملا قامت به ممثلية الدبلوما�صية املغربية بنيويورك، موؤخرا، اإثر توزيعها لوثيقة على ممثلي الدول الأع�صاء يف حركة عدم النحياز تدعي فيها "حق تقرير امل�صري لل�صعب 

القبائلي" ، فبعد �صيل من البيانات ال�صادرة، اأول اأم�س، من قبل منظمات و اأحزاب و �صخ�صيات وطنية، اأدانت هذا الفعل من النظام املخزين، وا�صلت الهيئات الر�صمية و كذا الت�صكيات ال�صيا�صية اجلزائرية، اأم�س، اإ�صدار بيانات 
عرت من خالها عن ا�صتيائها الكبري اجتاه ما و�صفته بال�صتفزاز ال�صريح و العداء املعلن من املغرب على اجلزائر و وحدتها الوطنية، موؤكدة باأن هذه اخلرجة املغربية تعد "لعب بالنار وخرق �صريح للتزاماته الدولية"، و تعر 
عن "ف�صله الذريع" يف طم�س حق ال�صعب ال�صحراوي، كما اعترت هذه اخلطوة مبثابة حماولة "يائ�صة" ل�صرب وحدة اجلزائر، و �صربا ملبادئ ح�صن اجلوار، م�صرية اإىل اأن املخزن يريد الدخول يف مرحلة ل رجعة فيها يف عداوته 

مع اجلزائر، فيما اأكدت جميع الت�صريحات باأن هذه املناورات املغربية التي تدخل �صمن �صل�صلة خياناتها املتكررة، لن توؤثر على ال�صعب اجلزائري الذي اختار بكل حرية، �صلك طريق املوؤ�ص�صات الد�صتورية.

حزب التحالف الوطني اجلمهوري يدين و يوؤكد

�لت�سعيد �ملغربي ي�سرب يف �ل�سميم 
مبادئ ح�سن �جلو�ر

�أد�ن حزب �لتحالف �لوطني �جلمهوري، �أم�س 
�الأحد، باأق�شى �لعبار�ت، »�النحر�ف �خلطر 
وغ��ر �مل�شبوق« للدبلوما�شي��ة �ملغربية، �إثر 
قي��ام ممثليته��ا يف نيويورك بتوزي��ع وثيقة 
ر�شمية على دول حركة عدم �النحياز تدعم 
م��ن خالها وب�ش��كل »خمز« ما تزع��م باأنه 
»حق تقرير �مل�ش��ر لل�شعب �لقبائلي«.وقال 
�حلزب يف بيان ل��ه، �أنه تلقى ب� »��شتياء بالغ 
وقلق كبر �لت�شعيد �خلطر و�لام�شوؤول« 
للنظ��ام �ملغربي ع��رب ممثليت��ه �لدبلوما�شية 
�أن ه��ذ� �لت�شعي��د  يف نيوي��ورك، معت��رب� 
»ي���رب يف �ل�شميم مب��ادئ ح�شن �جلو�ر 
ومتانة �لعاق��ات �لتاريخية ب��ني �ل�شعبني 
�جلز�ئري و�ملغرب��ي، ويتعار�س  �ل�شقيق��ني 
ب�شكل �شارخ م��ع �لقانون �لدويل و�مليثاق 
�لتاأ�شي�شي لاحتاد �الإفريقي«، ويوؤكد جمدد� 
ب��اأن نظام �ملخ��زن »كان و�شيبقى �أد�ة طيعة 
يف �أيدي �أ�شياده من عر�بي �ل�رق �الأو�شط 
�جلدي��د، �لذي��ن ي�شع��ون �إىل ن���ر �خلر�ب 
وزعزعة ��شتقر�ر �الأوطان و�رب وحدتها 

�لرت�بية و�ل�شعبية«.
و�عت��رب �حلزب �أن »�النح��ر�ف �خلطر وغر 
�مل�شب��وق للدبلوما�شي��ة �ملغربي��ة، الم���س 
م��ا يعرف يف �لع��رف �لدبلوما�ش��ي بحدود 
�لتدخ��ل يف �ل�ش��وؤون �لد�خلي��ة«، م�شيف��ا 
ب��اأن »تخب��ط �لنظ��ام �ملغرب��ي وعدو�نيته 
غ��ر �ملربرة �إز�ء �جلز�ئ��ر، لي�س باملفاجئ وال 
�ملثر للده�شة، فهو حلقة جديدة يف �شل�شلة 

�عتد�ء�ت��ه �ملتك��ررة و��شتفز�ز�ت��ه �ملجانية 
لبادن��ا، و�لتي كان �أوقحه��ا و �أكرثها طعنا 
و�إيام��ا دعمه للجماع��ات �الإرهابي��ة �إبان 
�لع�ري��ة �ل�ش��ود�ء، و��شتم��ر�ره يف �إغر�ق 
دول �جلو�ر وب�شفة خا�ش��ة �جلز�ئر ب�شموم 
�ملخدر�ت �لتي يعت��رب من �أبرز منتجيها يف 

�لعامل، وكذ� طعنه 
لاأم��ة �لعربي��ة و�الإ�شامية و�ش��ق �شفها 
�لفل�شطيني��ة  ق�شيته��ا  ح��ول  ووحدته��ا 
�ملركزي��ة، من خال �لتطبي��ع �ملجاين وغر 

�ملربر مع �لكيان �ل�شهيوين«.
وفيم��ا توق��ع �حل��زب ��شتم��ر�ر مث��ل هذه 
�العتد�ء�ت م�شتقب��ا، ال�شيما بعد »ك�شف 
�ل�شعب��ي يف  �لوطن��ي  �جلي���س  موؤ�ش�ش��ة 
�لع��دد �الأخر م��ن جملتها، ب�ش��كل و��شح 
و�ريح �ملوؤ�مر�ت �لدنيئ��ة �لتي حتاك �شد 
��شتقر�ر �لدولة �جلز�ئري��ة ووحدة �شعبها«، 
دعا �إىل �لتعاطي ب��� »كل رز�نة وتب�ر مع 
ه��ذه �لتط��ور�ت �لتي تخفي ور�ءه��ا �أبعاد� 
وخلفي��ات �أعمق بكثر من جم��رد ت�ريح 
مري��ب دبلوما�شي غر م�ش��وؤول �أو هاو يف 

نيويورك«.
كما دع��ا �لتحالف �لوطن��ي �جلمهوري �إىل 
»متت��ني �جلبهة �لد�خلي��ة وتقوي��ة �لتما�شك 
�الجتماعي«، وكذ� »تعزيز �لتفاف �جلز�ئريني 
ح��ول موؤ�ش�شاته��م �حليوي��ة بغي��ة �حلفاظ 
على مكا�شب �الأم��ة ويف مقدمتها وحدتها 

�لرت�بية و�ل�شعبية«.                             و�أج

حزب �صوت ال�صعب ينّدد

»مناورة خطرية لنظام �ملخزن«
�عت��رب حزب �شوت �ل�شع��ب يف بيان له �أن 
�لوثيق��ة �لر�شمية �ملوزعة من طرف �ملمثلية 
�لدبلوما�شية �ملغربية بنيويورك على �لدول 
�الأع�شاء يف حرك��ة عدم �النحياز، »مناورة 
خط��رة لنظام �ملخزن« و«تدخ��ا �شافر� يف 

�ل�شاأن �لد�خلي«.
و�أو�شح �لبيان �أنه »تبعا للمناور�ت �خلطرة 
و�ال�شتفز�زي��ة �لت��ي قام بها نظ��ام �ملخزن 
�ملغرب��ي م��ن خال ممثل��ه �لد�ئم ل��دى �الأمم 
�ملتح��دة و�لت��ي تتعار�س متاما م��ع �لقانون 
لاحت��اد  �لتاأ�شي�ش��ي  و�لقان��ون  �ل��دويل 
�الإفريق��ي«، ف��اإن �حلزب يعترب ه��ذ� �ملوقف 

»تدخا �شافر� يف �ل�شاأن �لد�خلي«.
و �أ�ش��اف �لبيان: »و ليعلم نظ��ام �ملخزن �أن 
�جلز�ئري��ني باخت��اف توجهاته��م و�آر�ئهم، 
يتفقون عل��ى �أن �مل�شا�س بالوح��دة �لرت�بية 

للوطن خط �أحمر«.
و �أك��د حزب �شوت �ل�شع��ب �أن »�ل�شعبني 
�ل�شقيقني �جلز�ئ��ري و�ملغربي يف مناأى عن 
هات��ه �ملهات��ر�ت �ل�شيا�شية �لت��ي ال تخدم 
�لبلدي��ن، و�ل��ذي ينتظ��ر رف��ع �لتحديات 
خا�ش��ة  �ملنطق��ة،  لفائ��دة  �مل�شتقبلي��ة 

�القت�شادية منها«.
و�أج
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 �صتتوا�صل يف خمتلف الوليات

عـدل ت�سـلم 42 األف وحـدة منـذ بداية 
عمليـات التـوزيع الكـربى

ك�صفت الوكالة الوطنية لتح�صين ال�صكن و تطويره "عدل"  عن توزيع اأكثر من 42 األف وحدة من �صيغة البيع بالإيجار من 
اأ�صل 58 األف وحدة مبرمجة للت�صليم، و هذا منذ بداية عملية التوزيع الكبرى قبل اأ�صهر، كانت اآخرها ح�صة 6226 وحدة 

وزعت قبل يومين بولية ق�صنطينة، على اأن توا�صل العملية لتوزيع بقية ال�صكنات في مختلف وليات الوطن.

و�أف��ادت �لوكال��ة �أم���س �أن عدد 
توزيعها  ع��ن  �ملعلن  �ل�سكن��ات 
من��ذ �نط��اق عملي��ة �لتوزي��ع 
�لك��رى ق��د بل��غ 4225 وح��دة 
�سكنية من �سيغة �لبيع بالإيجار، 
وكانت �أخر ح�سة �سلمت من هذ� 
�لرنامج تلك �لتي �سهدتها ولية 
ق�سنطنية �أول �أم�س �ل�سبت حيث 
�سلمت 6226 وح��دة من �سيغة 
�لبيع بالإيج��ار على م�ستفيديها، 
لتك��ون بذلك �لوكالة ق��د �أنهت 

برناجمها بهذه �لولية.
 وتو��سل وكالة "عدل" عمليات 
توزي��ع �ل�سكنات على �أ�سحابها 
يف �إطار �لرنام��ج �لذي �سطرته 
حي��ث وزع��ت ي��وم 16 جويلية 
�سكني��ة  وح��دة   1412 �جل��اري 
بولي��ة بومرد����س، وقب��ل ذلك 
بيوم و�حد مت ت�سليم 2040 وحدة 

بولية �لبويرة.
وكانت �لوكالة �لوطنية لتح�سني 
�ل�سكن وتطوي��ره قد �أعلنت عن 
ت�سليم م��ا يف��وق 58 �ألف وحدة 
�سكنية من �سيغة �لبيع بالإيجار 
�ل�ستق��ال  عي��دي  مبنا�سب��ة 
و�ل�سب��اب يف �خلام���س من �سهر 
جويلية �جلاري، وقد ��رشف �لوزير 
�لأول، �أمين بن عبد �لرحمان، على 
حف��ل ت�سليم مفاتي��ح �لآلف من 
�لوح��د�ت �ل�سكنية م��ن �سيغة 
�لبيع بالإيجار بالعا�سمة مبنا�سبة 
�خلام�س جويلية �جلاري، �ين �سدد 
خالها عل��ى �أن �لدولة لن تدخر 
�أي جهد من حيث تلبية �حتياجات 

�ل�سكان يف جمال �ل�سكن، جمدد� 
�لتاأكي��د عل��ى �أن ه��ذه �ل�سيا�سة 
�لجتماع��ي  �لطاب��ع  تعك���س 
�جلز�ئرية،  للدول��ة  و�لت�سامن��ي 
ومرز� يف نف���س �لوقت �لأهمية 
�لت��ي يوليها �لرئي���س عبد �ملجيد 

تبون لقطاع �ل�سكن.
وقد �رشعت ع��دل مبنا�سبة عيدي 
�ل�ستقال و�ل�سب��اب يف توزيع 
م��ا يق��ارب 14 �أل��ف وح��دة يف 
�لعا�سم��ة على �أن تكون �لعملية 
عل��ى مر�ح��ل وت�ستم��ر خ��ال 

�لأ�سابيع �لقليلة �ملقبلة.
و قد با���رشت �لوكال��ة عمليات 
توزيع ك��رى لل�سكن��ات خال 

عي��د �لفطر �ملب��ارك حيث ��رشف 
يف ذل��ك �لوق��ت وزي��ر �ل�سكن 
و�ملدين��ة حممد طارق  و�لعمر�ن 
بلعريب��ي عل��ى عملي��ة ك��رى 
بولية بجاية وبال�سبط بالقطب 
�حل���رشي �جلدي��د ل��و�دي غ��ر 
بت�سليم مفاتي��ح �أكرث من 3 �آلف 
يف  وو�س��ع   ، �سكني��ة  وح��دة 
نف���س �ليوم حجر �لأ�سا�س لإجناز 
2797 وحدة �سكنية �أخرى من ذ� 

�ل�سيغة ب�سيدي بودر�هم.
ويف �ملجم��وع فقد �سلمت وكالة 
�لعملي��ات  غاي��ة  �إىل  "ع��دل" 
�لأخ��رة �لتي جرت قب��ل �أيام ما 
يزيد عن 292 �ألف وحدة �سكنية 

م��ن �سيغ��ة �لبي��ع بالإيجار من 
�إجم��ايل 560 �ألف وحدة مرجمة 
يف ه��ذ� �ل�سدد، وهو ما ميثل �أكرث 
م��ن 52 م��ن �ملائة م��ن �لرنامج 
�لوطن��ي للوكال��ة، بينم��ا وج��د 
�أزيد من 267 �ألف وحدة  من هذ� 

�لرنامج قيد �لإجناز.
�ل�سك��ن  وزي��ر  تعه��د  وق��د   
و�لعم��ر�ن و�ملدين��ة يف �أكرث من 
�ستنج��ز  �لدول��ة  ب��اأن  منا�سب��ة 
كل �لر�م��ج �ل�سكني��ة �مل�سطرة 
و�ست�سل��م لأ�سحابها وطماأن باأن 
كل مكتب يف برنامج وكالة عدل 

�سيح�سل على م�سكنه.
اإليا�س -ب

فيما دعيا اإىل اللتزام بتدابري الربوتوكول ال�صحي وتفادي حوادث النحر

خمططـان اأمنيـان وقائيـان للـدرك الوطني وال�سـرطة مبنـا�سبة 
عيـد الأ�سحى

�أعلن��ت كل م��ن قي��ادة �لدرك 
�لعام��ة  و�ملديري��ة  �لوطن��ي 
لاأم��ن �لوطن��ي �أم���س، ع��ن 
و�س��ع خمطط��ني �أمني��ني من 
�أج��ل تهيئ��ة �لأج��و�ء �لأمنية 
�ل�سماح لهم  للمو�طنني، ق�سد 
بق�ساء عي��د �لأ�سحى �ملبارك 
يف �أج��و�ء ت�سوده��ا �ل�سكين��ة 
و�لطماأنين��ة، و�أو�ستا بالتحلي 
�ل�سام��ة و�ل�سح��ة  بقو�ع��د 

�لعمومية.
و�سع��ت  �ل�س��دد  ه��ذ�  ويف 
�لوطني خمططًا  �ل��درك  قيادة 
�أمني��ًا وقائي��ًا خا�س��ًا مبنا�سب��ة 
عي��د �لأ�سحى، لتاأمني خمتلف 
�ملناط��ق و�لف�س��اء�ت، وك��ذ� 
�سبكة �لطرقات �لو�قعة �سمن 
�لخت�سا���س، من خال  �إقليم 
�تخاذ جميع �لإجر�ء�ت �لأمنية 
�لازمة، وه��ذ� بت�سخر جميع 
�أج��ل �سمان  م��ن  �لوح��د�ت، 
مر�قبة فّعال��ة لاإقليم وجت�سيد 
�لتو�ج��د �لد�ئ��م و�مل�ستم��ر يف 

�مليد�ن.
و�أو�س��ح بي��ان لقي��ادة �لدرك 

حت�سل��ت �لن�رش عل��ى ن�سخة 
من��ه �أن �ملخطط �لذي و�سعته 
له��ذه �ملنا�سب��ة يعتم��د عل��ى 
�خلدمة  �جلو�ري وتثمني  �لعمل 
�ملناطق  �لعمومية، خا�س��ة يف 
�ملعزول��ة، مع �سم��ان �لتدخل 
�ل�رشيع و�لفّعال عند �ل�رشورة، 
م��رزة ب��اأن ه��ذه �لإج��ر�ء�ت 
�لأمني��ة ته��دف بالأ�سا�س �إىل 
�حلفاظ عل��ى �لنظام، �ل�سكينة 
�ل�سامة  �لعموميني،  و�ل�سحة 
�ملروري��ة وحماي��ة �لأ�سخا�س 
�لعمومي��ة  و�ملمتل��كات 
على  �ملحافظ��ة  م��ع  و�خلا�سة 

�لبيئة و �ملحيط.
كما يت�سم��ن ذ�ت �ملخطط ‘’ 
�لت�سكيات  وتدعي��م  تكييف 
لل��درك  و�ملتنقل��ة  �لثابت��ة 
�لوطني، ل�سمان �ملر�قبة �لعامة 
لاإقلي��م ليا ونه��ار�، ل�سيما 
من خ��ال تكثي��ف �لدوريات 
�ملرتجل��ة و�ملحمول��ة وو�س��ع 
نق��اط مر�قب��ة م��ع تدعيمه��ا 

بالت�سكيات �جلوية’’.
وبعد �أن �سددت على �رشورة، 

�للتز�م بجملة �لتد�بر �لوقائية 
جلائح��ة  للت�س��دي  �ملتخ��ذة 
كورونا، وغرها من �لرتتيبات 
بهدف  �مل�ساحب��ة،  �لتطبيقي��ة 
حتقيق �سامة �ملو�طنني وحماية 
�أعلن��ت  �لعمومي��ة،  �ل�سح��ة 
بذ�ت  �لوطني  �لدرك  موؤ�س�سة 
�ملنا�سبة  ع��ن و�سع يف خدمة 
�ملو�طنني يف كل وقت ومكان، 
)10.55( لطلب  �لرقم �لأخ�رش 
�لتدخل،  �أو  �لإ�سع��اف  �لنجدة، 
وكذ� موقع »TARIKI«  عر 
�لأنرتنت، وم��ن خال �سفحة 
عن  لا�ستع��ام  �لفاي�سب��وك، 
حالة �لطرق��ات، بالإ�سافة �إىل 
�ملوقع �لإلك��رتوين لل�سكاوى 
بعد  و�ل�ستع��ام عن  �مل�سبقة 

.» www.ppgn.mdn.dz«
م��ن جهته��ا �سط��رت �ملديرية 
�لعامة لاأم��ن �لوطني مبنا�سبة 
عيد �لأ�سحى �ملبارك، خمططا 
�أمني��ا وقائيا خا�س��ا عر كامل 
يت�سمن  �خت�سا�سه��ا،  �إقلي��م 
جمل��ة من �لتد�ب��ر �لحرت�زية 
�لت��ي من  �لأمني��ة و�لوقائي��ة 

�أم��ن �ملو�طن  �سانه��ا �سم��ان 
وحماية ممتلكاته.

و�أو�سح��ت م�سال��ح �ل�رشطة 
ب��اأن خمططها �لأمن��ي ي�سمل 
»و�سع ت�سكي��ل �أمني ميد�نية 
من �لدوريات �لر�كبة و�لر�جلة 
�لتي  �لأماك��ن  على م�ست��وى 
للمو�طنني  تو�فد� كبر�  ت�سهد 
بامل��و�ز�ة م��ع  �لعي��د،  يوم��ي 
ذل��ك مت تدعيم ف�سائ��ل �لأمن 
�رشطية  بت�سكي��ات  �ملروري 
تعمل على �سم��ان �لن�سيابية 
�ملرورية عل��ى م�ستوى �لطرق 
�لرئي�سية و�لفرعية �لتي تعرف 

كثافة مرورية باملنا�سبة’’.
لاأمن  �لعامة  �ملديري��ة  ودعت 
�ل�س��دد  ه��ذ�  يف  �لوطن��ي، 
‘’���رشورة  �إىل  �ملو�طن��ني 
وتد�ب��ر  باإج��ر�ء�ت  �للت��ز�م 
�لروتوك��ول �ل�سحي للوقاية 
من وب��اء كورون��ا وم�ساعفة 
�ليقظ��ة و�حل��ذر �أثن��اء عملية 

�لنحر و �ل�سياقة.
ع.اأ�سابع

اأكدت اأنها تندرج يف اإطار "�صل�صلة 
خيانات" املغرب

"ال�سناباب" تدين 
ال�ستفزازات امل�ستمرة 

لنظام املخزن 
�لوطني��ة  �لنقاب��ة  �أد�ن��ت 
�مل�ستقل��ة مل�ستخدم��ي �لإد�رة 
"�ل�سناب��اب"،  �لعمومي��ة 
�أم���س �لأح��د، �ل�ستف��ز�ز�ت 
"�مل�ستم��رة و�ملمنهج��ة" م��ن 
ط��رف نظ��ام �ملخ��زن، موؤكدة 
�أن ه��ذه �ملمار�س��ات "�ملخزية 
و�ملتك��ررة" تن��درج يف �إطار 
"�سل�سلة �خليانات" �لذي �عتاد 

عليها �ملغرب.
ويف بيان لها، ��ستنكرت ذ�ت 
�ل�ستفز�ز�ت  ب�س��دة  �لنقاب��ة 
م��ن  و�ملمنهج��ة  "�مل�ستم��رة 
طرف نظام �ملخ��زن من خال 
م��ا قام به �ل�سف��ر �ملغربي يف 
�ملناق�سة  �ملتح��دة خ��ال  �لأمم 
�لعام��ة لاجتم��اع �ل��وز�ري 
حلرك��ة عدم �لنحي��از بدعمه 
�لدول��ة  �سنفته��ا  حلرك��ة 
�جلز�ئرية بحركة �إرهابية تدعو 
�إىل �نف�س��ال جزء ل يتجز�أ من 

تر�بنا �لوطني".
�أن  �مل�س��در  نف���س  و�أ�س��اف 
"�ملخزي��ة  �ملمار�س��ات  ه��ذه 
ينتهجه��ا  �لت��ي  و�ملتك��ررة" 
�ملغرب، و�لتي "ل تعك�س �أبد� 
رو�بط �لأخوة" �لتي تربط بني 
"�سل�سلة  تندرج يف  �ل�سعبني، 
�خليانات �لتي �ألفناها" من هذ� 
�لنظ��ام �لذي "يتكال��ب �ليوم 

عل��ى وح��دة وهوي��ة �ل�سعب 
�جلز�ئري �لذي يعي كل �لوعي 
ما يحاك �سده من طرف �أعد�ء 
�جلز�ئ��ر �لتي �ستبق��ى ع�سية 
عليهم بف�س��ل �إميان و�إخا�س 

كل بناتها و�أبنائها".
و �أك��دت �لنقاب��ة �أن �ل�سع��ب 
�لو�ح��د  "�لأب��ي  �جلز�ئ��ري 
�ملوحد ب��كل ثو�بت��ه �لوطنية 
�لذي �خت��ار بكل حرية، �سلك 
�لد�ستورية  �ملوؤ�س�سات  طريق 
ط��ي  عل��ى  قدم��ا  و�ل�س��ر 
�ملا�سي وبناء جز�ئر  �سفحات 
جديدة، لن توؤثر فيه مناور�ت 
�لتوجيهات  معلوم��ة  جه��ات 
ت�سع��ى منذ �سن��و�ت ل�رشب 

وحدة و��ستقر�ر بادنا".
كم��ا دع��ت �لنقاب��ة �لوطنية 
مل�ستخدم��ي  �مل�ستقل��ة 
�ل�سع��ب  �لعمومي��ة  �لإد�رة 
�جلز�ئ��ري �إىل "وح��دة �ل�سف 
و�لتما�س��ك و�لتاآزر و�لوقوف 
م��ع كل موؤ�س�سات��ه يف ظ��ل 
ه��ذه �ملوؤ�م��ر�ت �لت��ي حت��اك 
�س��د �لوط��ن �ل��ذي ل ميكن 
�ل�ستق��ر�ر  زرع  دون  بن��اوؤه 
و�لطماأنين��ة يف كل �س��ر من 
�أر�سن��ا �لطاه��رة �مل�سقية بدم 

�ل�سهد�ء".
واأج

الحتاد الوطني للكفاءات والإطارات 
يندد بالإعالن البغي�ض �صد اجلزائر

الوثيقة ''النتنة'' دليل على 
 تغلغل الكيان ال�سهيوين 

داخل نظام املخزن
�لوطن��ي  �لحت��اد  و�س��ف 
�لوثيقة  و�لإطار�ت،  للكفاء�ت 
�لر�سمي��ة �ملوزع��ة م��ن طرف 
�ملمثلي��ة �لدبلوما�سي��ة �ملغربية 
بنيويورك على �لدول �لأع�ساء 
يف حرك��ة ع��دم �لنحي��از، ب��� 
''�ملذكرة �لنتن��ة'' معتر� باأنها 
'' جت�س��د حجم تغلغ��ل �لكيان 
�ل�سهي��وين يف نظ��ام �ملخ��زن 
دو�ليب حكم  و�ل�سيطرة عل��ى 

هذه �لدولة �ملجاورة للجز�ئر''.
و�عت��ر �لحتاد يف بي��ان تلقت 
�لن���رش ن�سخ��ة من��ه، �أن ذ�ت 
''�ملذك��رة �خلبيث��ة، توؤكد جزما 
و�لدعم  و�لتموي��ل  �لعاق��ات 
�ملخ��زن  ط��رف  م��ن  �ملق��دم 
�لت��ي  �لنف�سالي��ة  للمنظم��ة 
تن�سط باخل��ارج و�لتي �سنفها 
يف  لاأم��ن  �لأعل��ى  �ملجل���س 
�لب��اد، موؤخر� يف خانة �ملنظمة 

�لإرهابية''.
وب��ر�أ �لحتاد �لوطني للكفاء�ت 
�ملغربي  �ل�سع��ب  و�لإط��ار�ت، 
م��ن هذه �ملذكرة وقال: ''�إن هذه 
�ملذك��رة ل متثل �ل�سعب �ملغربي 

�ل�سقي��ق �ملحب ل�سعب للجز�ئر 
و�سعبها �ملجاه��د �لأبي �إمنا متثل 
و��ستعمارية  مت�سهين��ة  زمرة 
�لت��ي �سلب��ت �سعبه��ا �إر�دت��ه 
كم��ا حت��اول �لي��وم �سلب حق 
�ل�سعب �ل�سح��ر�وي يف تقرير 

م�سره''.
و��ستطرد �لحت��اد يف بيانه باأن 
'' �ختي��ار �ل��زج به��ذه �ملذكرة 
من طرف �ملخزن لدى دول عدم 
�لنحي��از �لت��ي خل��دت �لدور 
�لتاريخ��ي للجز�ئ��ر يف حقبات 
زمنية �سابق��ة ولز�لت تخلده، 
ه��ي حماول��ة للم�ساومة وثني 
�لق�سايا  م�سان��دة  ع��ن  �جلز�ئر 
�لعادلة يف �لع��امل ل �سيما حق 
�ل�سعب �ل�سح��ر�وي يف تقرير 
ذ�ت  �عت��ر  كم��ا  م�س��ره'' 
�خلط��وة �لت��ي �أقدم��ت عليه��ا 
�ملمثلي��ة �لدبلوما�سي��ة �ملغربية 
بنيوي��ورك ''كمحاولة ل�رشب 
م�سد�قية �جله��از �لدبلوما�سي 
�جلز�ئ��ري  و�ل��دور  �جلز�ئ��ري 
ودول  �لإفريقي��ة  �لق��ارة  يف 
�ل�ساحل''.                      ع.اأ�سابع
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جمعية واحتاد التجار واحلرفيني يطمئنان

�شمان وفرة خمتلف املنتوجات خالل اأيام 
عيد الأ�شحى

q فدرالية امل�شتهلكني: ارتفاع يف اأ�شعار اخل�شر والفواكه بني 15 و20 باملئة
طماأن كل  من التحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين و الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين بوفرة مختلف المنتوجات 
خالل اأيام  عيد الأ�ضحى المبارك ، و من جهتها اأ�ضارت الفدرالية الجزائرية للم�ضتهلكين، اأم�س،  اإلى ارتفاع في اأ�ضعار الخ�ضر 
والفواكه، خالل هذه الأيام  واأو�ضحت اأن الزيادة في الأ�ضعار، تتراوح بين 15 و20 بالمئة ، فيما اعتبرت الجمعية الوطنية 

للتجار والحرفيين، الرتفاع في اأ�ضعار  الخ�ضر والفواكه، اأنه موؤقت وتوقعت انخفا�س الأ�ضعار اأياما قليلة بعد العيد .

واأو�ضح رئي�س اجلمعية الوطنية للتجار واحلرفيني 
احلاج الطاهر بولنوار يف ت�رصيح للن�رص، اأم�س، اأن 
املداومللة �ضتكون م�ضمونة خللال عيد الأ�ضحى، 
وطمللاأن بوفللرة خمتلللف املنتوجللات و اأن التجار 
�ضيلتزمللون باملداومة،  واأ�ضللاف اأن م�ضالح وزارة 
التجللارة ، من خللال مديريات التجللارة يف جميع 
الوليللات، اأعدت قوائم التجللار املعنيني باملداومة، 
خال اأيللام العيد، م�ضللرا اإىل اأن العللدد الإجمايل 

للتجار املعنيني باملداومة يزيد عن 50 األف تاجر .
كمللا توقع رئي�للس اجلمعيللة الوطنيللة للتجللار و 
احلرفيللني، اأن اأكرث مللن 10 اآلف تاجر ، �ضيفتحون 
حماتهللم خال اأيام العيللد دون اأن يكونوا معنيني 
باملداومللة، لي�ضللل بذلك جممللوع التجللار الذين 
�ضيزاولللون ن�ضاطهللم خللال اأيام عيللد الأ�ضحى 
اإىل اأكللرث من 60 األف تاجللر، م�ضرا  اإىل ن�ضاطات 
معنية باملداومة  وهللي ، املخابز ، اخل�رص والفواكه 
، املواد الغذائية العامة واللحوم وبع�س موؤ�ض�ضات 
الإنتاج ، املياه املعدنيللة ، موؤ�ض�ضات حتويل احلليب 

واملطاحن.
واأكللد  احلاج الطاهللر بولنوار، اأن التجللار يجب اأن 
يلتزموا باملداومللة، اأول لأنها خدمة عمومية وثانيا 
لتجنب العقوبللة م�ضرا اإىل ت�ضخر وزارة التجارة 
لأكللرث من 2000 عون جتاري ملراقبة مدى اللتزام 

باملداومة خال اأيام العيد .
واأ�ضللار رئي�س اجلمعية الوطنية للتجار و احلرفيني، 
اإىل اأن القانللون يحدد نوعني مللن  العقوبات على 
التجللار الذيللن ل يلتزمللون باملداومللة ، وتتمثللل 
العقوبللة  الأوىل يف غلق املحللل التجاري ملدة 30 
يومللا والعقوبللة الثانيللة تتمثللل يف غرامللة مالية 

ترتاوح بني 30 األف دينار و 200  األف دينار .
مللن جانب اآخللر،  اأ�ضار احلاج الطاهللر بولنوار، اإىل 
ارتفللاع يف اأ�ضعار اخل�رص والفواكه اأياما قبل العيد 
، مرجعا ذلك اإىل الزيادة الكبرة يف الطلب واأي�ضا 
توقللف الكثر من املزارعني و الفاحني، موؤقتا عن 

جني حما�ضيلهم مبنا�ضبة العيد .
واعتللر املتحدث ذاتلله، اأن الرتفللاع  الن�ضبي يف 

الأ�ضعللار يبقى موؤقتا وتوقللع  انخفا�س الأ�ضعار ، 
بعللد مرور ثاثة اأيام مللن العيد  ، وذلك بعد عودة 
املزارعني اىل مزارعهم وموا�ضلتهم عمليات جني 

املحا�ضيل .
ومللن جانبه ، طمللاأن الأمللني العام  لاحتللاد العام 
للتجار واحلرفيللني اجلزائريني، حزاب بن �ضهرة، يف 
ت�رصيح للن�للرص، اأم�س، باحرتام التجللار للمداومة 
خال عيللد الأ�ضحى املبللارك كمللا كان الأمر يف 

ال�ضابق، م�ضرا اإىل وفرة  خمتلف املنتوجات .
ومللن جهتلله، اأ�ضللار رئي�للس الفدراليللة اجلزائرية 
للم�ضتهلكللني، زكي حريللز يف ت�رصيللح للن�رص، 
اأم�للس، اىل  ارتفللاع يف اأ�ضعللار اخل�للرص والفواكه 
، بن�ضبللة تللرتاوح بللني 15 و20 باملئللة، م�ضيفللا 
اأن  بع�س جتار اخل�رص والفواكه، ينتهزون الفر�ضة 
ويرفعللون الأ�ضعار،  مو�ضحللا اأن نف�س ال�ضيناريو 

يتكرر يف كل منا�ضبة .
مراد -ح

حر�ضا على احرتام الربوتوكول ال�ضحي 
وقواعد الذبح

جتنيد البياطرة ملرافقة 
املواطنني اأثناء عملية النحر

دعللت رئي�ضللة اجلمعيللة الوطنيللة 
اآ�ضيللا  للبياطللرة اخلوا�للس بوقفللة 
احللرتام  �للرصورة  اإىل  اأم�للس 
الإجللراءات ال�ضحيللة اأثنللاء عملية 
نحللر الأ�ضحية، من بينهللا اللتزام 
بالطريقة ال�ضحيحة للذبح، والتقيد 
بالروتوكللول ال�ضحي للوقاية من 
كورونللا ل�ضيما التباعللد اجل�ضدي، 
معلنة عللن جتنيللد كافللة البياطرة 
ملرافقللة  واخلوا�للس  العموميللني 

املواطنني يوم العيد.
و�ضددت يف ت�رصيح »للن�رص« على 
اأهميللة التقيللد بالتدابللر ال�ضحية 
للوقايللة من فرو�للس كورونا اأثناء 
املواطنني  وحثللت  الأ�ضحية،  نحللر 
الكثافللة  ذات  بالأحيللاء  القاطنللني 
ال�ضكانية، ل�ضيما �ضكان العمارات 
الذين ي�ضطرون اإىل نحر الأ�ضاحي 
بال�ضاحللات العامللة ب�ضبللب �ضيق 
امل�ضاحة، على احرتام م�ضافة التباعد 
اجل�ضدي، وتنظيم عملية الذبح ملنع 

انت�ضار العدوى بالفرو�س.
الطللب  يف  املخت�ضللة  وقدمللت 
البيطللري جمموعة من التوجيهات 
الذبللح  تقنيللات  يف  للتحكللم 
ال�ضحيحللة، للحفللاظ على �ضامة 
حلللوم الأ�ضاحللي وعللدم تعر�ضها 
للتعفللن اأو التلللف ب�ضبللب اأخطللاء 
اأثنللاء الذبح  قد يرتكبهللا امل�ضحي 
وال�ضلخ وقبل تقطيع حلم الأ�ضحية، 
قائلللة اإن البداية تكللون بالتنظيف 
اجليد ملكان الذبح با�ضتعمال املاء، ثم 
تنظيف الأيادي وكذا اأدوات النحر.

البيطريللة  الطبيبللة   ون�ضحللت 
املواطنللني الذيللن ي�ضتعللدون لأداء 
�ضعرة النحللر، باإخ�ضاع الأ�ضحية 
اإىل حمية ليلة العيد، بتقدمي املاء لها 
فقط دون اأعاف، مع عدم تعري�ضها 
للتوتر عر نقلها من مكان اإىل اآخر، 
اأو ا�ضتعمالها يف املبارزة، اإىل جانب 
احلر�للس علللى تو�ضيللب وتهيئللة 
مكان الذبللح، ل�ضيما اإذا كان الأمر 
اخلارجية، مع  بالف�ضللاءات  يتعلللق 
اإعللداد املكان الذي تعلللق فيه حلوم 
الأ�ضحيللة اإىل غايللة اأن جتف بعيدا 

عن اأ�ضعة ال�ضم�س.
وحللذرت رئي�ضة اجلمعيللة الوطنية 
للبياطللرة اخلوا�س من يقوم بعملية 
الذبللح و ال�ضلللخ، مللن مل�للس حلللم 
الأ�ضحيللة باأيللادي غللر نظيفة، اأو 
اأن تام�للس الف�ضللات املوجللودة 
اخلارجيللة  الأجللزاء  بالأح�ضللاء 
لاأ�ضاحللي، لن ذلللك يللوؤدي اإىل 
للتعفن،  امل�ضببللة  البكتريا  تكاثللر 

وانتقالهللا اإىل الأجللزاء الداخلية ثم 
التعفن اجلزئللي اأو الكامللل للحوم 

الأ�ضاحي.
وذكللرت املتدخلة باأن عللدم احرتم 
قواعد النظافللة والطريقة ال�ضليمة 
الرئي�ضيللة  الأ�ضبللاب  مللن  للنحللر 
لتحللول حلوم الأ�ضاحللي اإىل اللون 
الأخ�للرص يف موا�ضللم �ضابقللة على 
م�ضتوى عللدة مناطق مللن الوطن، 
النحللر  ب�للرصوط  الإخللال  لأن 
وتعري�س حلوم الأ�ضحية اإىل عامل 
احلللرارة، يوؤدي اإىل تغللر تركيبتها 
�ضاحلللة  غللر  وت�ضبللح  وتلفهللا 

لا�ضتهاك.
واأو�ضحت ال�ضيدة بوقفة باأن حتول 
لون حلللوم الأ�ضاحللي اإىل الأ�ضفر 
ي�ضتلللزم  الأخ�للرص  اأو  الأ�ضللود  اأو 
اإخ�ضاعها للمعاينة من قبل الطبيب 
البيطري، لأن ذلللك قد يوؤ�رص على 
عللدم �ضامتهللا ب�ضبللب الأمرا�س 
التللي ت�ضيب احليوانللات، من بينها 

�ضعوبة التخل�س من الف�ضات.
وفيمللا يخ�للس مللدة جتفيللف حلللم 
تقطيعهللا  انتظللار  يف  الأ�ضحيللة 
اإىل اأجللزاء وتخزينهللا يف املردات، 
�ضللددت ال�ضيدة بوقفللة اآ�ضيا على 
عللدم جتاوز مللدة 5 �ضاعللات على 
اأق�ضى تقديللر، واأن تعلق الأ�ضحية 
بعد نحرها بعيدا عن اأ�ضعة ال�ضم�س 
عللن  ناهيللة  نظيللف،  مللكان  ويف 
تعليقهللا علللى الأ�ضجللار لأن ذلك 
يجعلها عر�ضللة للعوامل اخلارجية، 

كالغبار واحلرارة واحل�رصات.
واأعلنللت رئي�للس جمعيللة البياطرة 
اخلوا�للس عن جتنيد كافللة البياطرة 
العموميللني واخلوا�للس يللوم عيللد 
الأ�ضحللى ملرافقللة املواطنني خال 
عمليللة النحللر، ف�ضللا عللن فتللح 
�ضفحللة علللى مواقللع التوا�ضللل 
الجتماعللي تابعللة للجمعيللة للرد 
والت�ضاوؤلت  ال�ضتف�ضللارات  على 

التي قد يطرحها املواطن.
�للرصورة  اإىل  امل�ضللدر    ونبهللت 
معاينة حلم الأ�ضحية بدقة واحلر�س 
علللى عللدم احتوائها علللى اأكيا�س 
مائية، ون�ضحللت املواطنني يف حال 
العثور على كي�س مائي با�ضتئ�ضال 
اجلللزء املت�رصر وردمه حتت الرتاب، 
مللع الت�ضللال الفللوري بالطبيللب 
البيطللري يف حال كانللت الأكيا�س 
املائية موجودة علللى م�ضتوى عدة 

اأجزاء.           
لطيفة بلحاج

اجلريوات واخل�س بـ 220 دينارا

لهيب يف اأ�شعار اخل�شر والفواكه ع�شية العيد 
التهبللت اأ�ضعللار اخل�للرص والفواكلله 
عيللد  ع�ضيللة  الأ�ضللواق  مبختلللف 
الأ�ضحللى بق�ضنطينة، و�ضط تهافت 
كبر على اقتناء خمتلف املواد وتذمر 
مللن الرتفللاع الكبللر، فيمللا توؤكد 
فيدراليللة جتللار اجلملللة اأن زيادة يف 
الطلللب ف�ضا عن املرحللة النتقالية 
التللي ميللر بهللا الإنتللاج الفاحي، قد 

ت�ضببا يف الو�ضع امل�ضجل.
 وتدفللق املئات مللن املواطنللني منذ 
ال�ضباح على خمتلف اأ�ضواق مدينتي 
لكللن  منجلللي،  وعلللي  ق�ضنطينللة 
الكثريللن تفاجللاأوا بارتفللاع اأ�ضعار 
اخل�للرص، حيللث و�ضللل �ضعللر اخل�س 
واجلريللوات اإىل 220 دينللارا بعد اأن 
كان ل يتجللاوز 100 دينللار قبل اأيام 
فقط، فيما عزا جتللار جتزئة الرتفاع 
امل�ضجل اإىل الندرة يف اأ�ضواق اجلملة.

وبعد انخفا�س طفيف يف اأ�ضعار مادة 
البطاطللا وا�ضعللة ال�ضتهاك خال 
الأيام الفارطة، عللادت اإىل الرتفاع 
جمللددا حيث و�ضلللت اإىل 90 دينارا 
ومل تنزل عن �ضقف 85 دينارا، بعدما 
كان ثمنها ل يزيد عن 70 دينارا، اأما 
الطماطللم فقد تللراوح �ضعرها ما بني 
100 و 120 دينللارا، يف حني مل يكن 
ليتجاوز 60 دينارا علما اأن هذه املادة 

�ضجلت ك�ضادا كبرا.  
وارتفللع �ضعر الفلفل احللللو اإىل اأزيد 
مللن 100 دينللار اأما الباذجنللان  فقد 
و�ضل اإىل 120 دينارا يف  حني اأبدى 
كل مللن حتدثنا اإليهم مللن املت�ضوقني 

تذمللرا كبرا مللن الو�ضللع امل�ضجل، 
اإذ علقللت �ضيدة قائلللة حتى اخل�س مل 
ي�ضلم مللن النتهازيني، فيما ذكر اآخر 
اأنه لللن يقتنيهللا مهمللا كان ال�ضبب 
لكن الكثرين كانوا يقتنون خمتلف 
اأمللام  ت�ضكلللت طوابللر  اإذ  ال�ضلللع 
حمللات �ضللوق فرنللدو بق�ضنطينة 

والرتاج بعلي منجلي.
ومل تنللزل اأ�ضعللار الفواكه عن 250 
دينارا، حيث �ضجلللت زيادات كبرة 
فقللد لم�للس  الأنللواع  يف خمتلللف 
واخلللوخ  دينللار   400 النكتاريللن 
اأي�ضللا، يف حني و�ضل �ضعللر العنب 
مللن النوعية العاديللة اإىل 300 دينار 
اإن  قائللا  املواطنللني  اأحللد  علللق  اإذ 
العنللب يف اأوج مو�ضللم جنيلله وكان 
مللن املفرو�للس اأن ينزل �ضعللره اإىل 

100 دينار، فيمللا اأكد جتار اأن �ضوق 
اجلملة �ضجل ارتفاعللا رهيبا، كما اأن 
الفاحللني مل يجنللوا منتجاتهم خال 
هللذه الأيام ب�ضبب توقف اليد العاملة 
عللن العمللل يف اأيللام العيد.واأو�ضح 
رئي�للس فدراليللة جتار اجلملللة عمار 
بوحاي�س، يف ات�ضال بنا، اأن املنتوج 

الفاحي ي�ضهد مرحلة انتقالية، حيث 
اأن  املنتجللات ال�ضحرواية تكاد  تنفد 
وهو ما ت�ضبب يف ارتفللاع الأ�ضعار، 
م�ضرا اإىل اأن �ضعر البطاطا قد و�ضل 
اأم�س، يف �ضوق اجلملة اإىل 60 دينارا 
بعللد اأن كان يف حدود 50 دينارا قبل 

اأ�ضبوع فقط.
وتابع املتحللدث، اأن غالبية املنتجات 
تللكاد  تنفد يف انتظللار دخول �ضلعة 
الوليللات الغربيللة اإىل الأ�ضواق يف 
الأيللام القليلة املقبلللة، موؤكدا وجود 
بع�س الندرة لللدى الفاحني يف هذه 
الفرتة التي تعللد نهاية مو�ضم اجلني،  
قبللل اأن ي�ضللر اإىل ت�ضجيللل تهافت 
كبر من طرف جتللار التجزئة ف�ضا 
عللن الو�ضطللاء على اأ�ضللواق اجلملة 
وهللو مللا يعك�للس بح�ضبلله، تهافت 
املواطنللني على الأ�ضللواق مبا يت�ضبب 
يف اختللال قاعللدة العر�س والطلب 
وهي امل�ضكلة امل�ضجلة يف كل مو�ضم 

اأو منا�ضبة.
لقمان/ق

من اأجل عيد دون حوادث

احلماية املدنية تدعو اإىل احرتام الإر�شادات الوقائية 
دعللت املديرية العامللة للحماية املدنيللة، اأم�س اإىل 
احليطللة واحلللذر و احللرتام الإر�ضللادات الوقائيللة 
لتفادي احلللوادث اأثناء ا�ضتعمللال الأدوات اخلا�ضة 
بنحللر الأ�ضحية خللال عيد الأ�ضحللى املبارك، و 
�ضللددت على �للرصورة اتخاذ الإجللراءات الوقائية 

لتفادي انت�ضار فرو�س كورونا.
ويف بيللان لهللا اأ�ضدرتلله مبنا�ضبة عيللد الأ�ضحى، 
و تلقللت الن�للرص ن�ضخللة منلله، �ضللددت املديرية 
العامللة للحمايللة املدنيللة، علللى �للرصورة احرتام 
الإر�ضللادات من اأجل الوقايللة من خمتلف احلوادث 
كاحلرائق واجلروح البليغة جراء ال�ضتعمال ال�ضيئ 
لل�ضكاكللني وال�ضواطللر واأجهزة الطهللي خا�ضة 
›‹الطابونة‹‹ التي تخلللف العديد من ال�ضحايا مبن 
فيهللم الأطفال يف كل �ضنللة وكذا تلك الرامية ملنع 

انت�ضار فرو�س كورونا.
واأكدت ذات امل�ضالح على �رصورة اإتباع الن�ضائح 
والتقيد بجملة من التعليمات الأمنية كعدم و�ضع 

اأوتللرك ال�ضكاكني وال�ضواطر علللى الأر�س ويف 
متنللاول الأطفللال، و مراقبة مللدة �ضاحية منظم 
الغللاز واأنابيللب تو�ضيللل الغللاز لأجهللزة الطهي 
»الطابونللة« و�ضامتها، و كذا عللدم ترك امل�ضاعل 
واأجهللزة الطهي »الطابونة« م�ضتعلة بدون مراقبة، 

تفاديا ملا ل حتمد عقباه.
من جهللة اأخرى حثللت احلمايللة املدنيللة املواطنني 
على منع الأطفال من القللرتاب من م�ضادر النار 
والولعللات، وعدم القيللام بعملية ال�ضللواء داخل 
اأو بالقللرب من الغابللات لتفادي انللدلع احلرائق، 
نا�ضحللة ون�ضحت يف املقابل بتهيئة اأماكن خا�ضة 

بذلك.
ولتفللادي وقوع احلللوادث اخلطللرة، اأو اأي احتمال 
لنتقللال العدوى بفرو�للس كورونا مللن �ضخ�س 
حمتمل الإ�ضابة لآخرين، ن�ضحللت احلماية املدنية  
بتفللادي الجتمللاع خال ذبللح الأ�ضحيللة وتبادل 
اأدوات الذبح، موؤكدة يف ذات الوقت على �رصورة 

نظافللة اليدين ب�ضللورة م�ضتمرة قبللل، اأثناء وبعد 
الذبح.كمللا ن�ضحللت يف ذات الوقللت بعللدم نفخ 
الأ�ضحيللة بالفللم مبا�رصة، ودعللت اإىل اللجوء اإىل 

ا�ضتعمال امل�ضخة الهوائية اليدوية.
ومن اأجل احلفاظ على نظافة البيئة ونقاوة املحيط 
دعا بيان احلماية املدنيللة اإىل �رصورة التخل�س من 
النفايللات ب�ضكل اآمللن يف اأكيا�س مغلقللة لتفادي 
ان�ضداد جماري �رصف املياه. ويف ذات ال�ضياق دعت 
اإىل تفادي التجمعللات العائلية املبا�رصة وا�ضتخدام 

التكنولوجيا للمعايدة، بدل تبادل الزيارات.
 اأمللا يف حالة ظهللور اأعرا�س لاإ�ضابللة بفرو�س 
كوفيللد – 19، ن�ضحللت احلماية املدنيللة بالنعزال 

الفوري من اأي جتمعات.
و يف حالللة وقوع اأي حادث اأو حريق، دعت احلماية 
املدنية اإىل الت�ضال بالرقمني الأخ�رصين اخلا�ضني 

بها وهما 1021 اأو 14 .
ع.اأ�شابع

نفطال تطمئن بخ�ضو�س عيد الأ�ضحى

 �شمان توزيع املنتجات النفطية
 عرب الرتاب الوطني 

طماأنــت ال�ضركة الوطنية لت�ضويق و توزيع املنتجــات النفطية )نفطال(، اأم�س 
الأحــد يف بيــان لها، اأنه �ضيتم �ضمــان توزيع املواد النفطية علــى كامل �ضبكتها، 

عرب الرتاب الوطني خالل عيد الأ�ضحى. 
و اأو�ضــح ذات امل�ضــدر اأنه خالل عيــد الأ�ضحى و على غرار الأيــام الأخرى من 
 ال�ضنــة، »�ضيتم �ضمان توزيــع املنتجات النفطية على �ضبكــة حمطات اخلدمات
 و نقاط البيع على مدار 24 �ضاعة، عرب الرتاب الوطني«.                                            واأج
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اأكد اأن حرائق خن�شلة متثل 92 باملئة وطنيا

�ملدير �لعـام للغـابات يكـ�شف عن �إتـالف 10 �آالف هكتار
فعاليات �ملجتمع �ملدين حلماية �لرثوة �لغابية و  �ملو�طنني  • �إ�شر�ك 

اأكد المدير العام للغابات، علي محمودي، يوم اأم�س، على ت�شجيل اأزيد من 300 بوؤرة من الحرائق عبر الوطن، منذ بداية العام 
الجاري 2021 و بالخ�شو�س خالل الفترة الأخيرة، مع ا�شتداد موجة الحر، ما خّلف خ�شائر كبيرة في الغطاء الغابي، بعدما ت�شّببت 

في اإتالف م�شاحة اإجمالية فاقت 10 اآلف هكتار، اأغلبها بولية خن�شلة، حيث اأتت على ما يقارب 8.5 األف هكتار، اأي ما يمثل 
ن�شبة92 بالمئة من حجم الخ�شائر على الم�شتوى الوطني، م�شيرا اإلى اأن اأغلب هذه الحرائق كانت ذات طابع اإجرامي و بفعل فاعل.

و اأ�س��ار، م�س���ؤول القطاع خالل 
اإ�رشاف��ه على الي���م التح�سي�سي 
اجله�ي للحد من حرائق الغابات و 
الت�سدي لظاه��رة احلرق العمدي، 
الثقاف��ة حمم��د ب��سياف،  ب��دار 
عل��ى اأن اجلزائ��ر مل تنتظر حرائق 
خن�سلة لتدعيم جتهيزاتها و و�سع 
للت�س��دي  وطني��ة  ا�سرتاتيجي��ة 
لظاهرة الفعل الإجرامي و احلرائق 
التي تطال الرثوة الغابية و اأمالك 
امل�اطن��ني و الفالحني و املزارعني 
من املحا�سي��ل الزراعية و حق�ل 
و ب�سات��ني الأ�سج��ار املثم��رة، بل 
ب��ادرت ب��س��ع خمط��ط وطني 
منذ ال�سن��ة الفارطة التي �سهدت 
بتاري��خ 5 اأوت، ان��دلع حرائ��ق 
مه�ل��ة عرب ع��دد م��ن ال�ليات، 
اأين بادرت احلك�مة حينها ب��سع 
خمطط ا�ستعجايل للت�سدي لهذه 
الظاه��رة و اأعطى حينه��ا ال�زير 
تعليم��ات  اأ�س��اف،  كم��ا  الأول، 
ل�ستعمال التكن�ل�جيات احلديثة 
يف اإخماد النريان، على غرار تقنية 
ال��درون و الطائرات ب��دون طيار 
و اقتن��اء الطائ��رات املخ�س�س��ة 
لإطفاء النريان و من ذلك التن�سيق 
مع املركز ال�طني لالأبحاث التابع 
ل���زارة التعلي��م الع��ايل لإطالق 
من�ذجي��ة  خمطط��ات  و  جت��ارب 
التدخ��ل م��ع  خا�س��ة بعملي��ات 
اإدارة الغاب��ات و احلماي��ة املدنية، 
ف�سال عن ال�رشوع يف الجراءات 
الالزمة لقتناء طائ��رات الإطفاء 
التي �ستك���ن جاه��زة، ح�سب ما 

اأكد عليه خالل العام املقبل.

حرائق خن�شلة لم تكن 
بريئة و من ورائها نوايا 

اإجرامية
للغاب��ات،  الع��ام  املدي��ر  ع��اد  و 
اإىل حادث��ة احلرائ��ق الت��ي طالت 
ال��رثوة  م�ساح��ات وا�سع��ة م��ن 
الغابية ب�لية خن�سلة، م�سريا اإىل 
اأنه��ا مل تك��ن عادي��ة و بريئة، بل 
كانت بدواف��ع و ن�ايا اإجرامية، ما 
عج��ل باتخاذ ق��رارات م�ستعجلة 
اإعط��اء تعليم��ات م��ن وزي��ر  و 
و  الريفي��ة  التنمي��ة  و  الفالح��ة 
ال�سلط��ات العلي��ا للب��الد للقيام 
بتنظيم ملتقى وطني مبقر ال�زارة، 
املجتم��ع  فعالي��ات  كل  لتجني��د 
املدين و ت�سط��ري خمطط لتنظيم 
�سبعة لق��اءات جه�ي��ة بح�س�ر 
ممثل��ني ع��ن ال�لي��ات املت�رشرة 
م��ن هذه احلرائق، ث��الث ملتقيات 
مت تنظيمه��ا بباتنة، تي��زي وزو و 
تلم�سان و اأربعة ملتقيات بالربج، 
البليدة، تيارت و عنابة، لتح�سي�س 
امل�ساهمة يف  امل�اطنني ب���رشورة 
حماي��ة ال��رثوة الغابي��ة و احلفاظ 

عليها لالأجيال القادمة.
و �س��دد ذات املدي��ر يف رده على 
اأ�سئل��ة ال�سحفيني، عل��ى اأن هذه 
تنظ��م  التح�سي�سي��ة  امللتقي��ات 
العم��ل  ت�سدي��د  م��ع  بالتزام��ن 
التابعة ملحافظات  الرقابي، للفرق 
الغاب��ات، ف�سال ع��ن الدور الهام  
لرجال اجلي�س ال�طني ال�سعبي يف 
حماي��ة الرثوة الغابي��ة و التن�سيق 
مع م�سالح ال��درك ال�طني التي 
قامت، ح�سب ما اأكد عليه، بت�قيف 

ح�ايل 60 �سخ�سا متهما و اإيداع 
32 منه��م رهن احلب���س لت�رطهم 
العم��دي  ال���رشام  جرائ��م  يف 
العام  بالغاب��ات، خ��الل  للن��ريان 
الف��ارط، ف�سال عن تق��دمي ثالثة 
متهم��ني اأم��ام العدال��ة لال�ستباه 
يف ت�رطه��م يف احلرائق التي اأتت 
م�ؤخرا على م�ساحات وا�سعة من 
الغاب��ات ب�لية خن�سل��ة، م�ؤكدا 
عل��ى اأن املديرية و م�سالح الأمن 
�ستك���ن باملر�س��اد مل��ن يريدون 

تدمري الرثوة الغابية.
و اأ�س��اف، عل��ي حمم���دي، باأن 
حرائ��ق الغاب��ات الت��ي ت�سهده��ا 
بع���س مناطق ال�ط��ن، ا�ستدعت 
خمط��ط  لتج�سي��د  التح��رك 
ا�ستعج��ايل للت�س��دي له��ا و من 
ذلك اتخاذ الإجراءات الف�رية، من 
خالل جت�سي��د جملة من العمليات 
املجتمع  باإ�رشاك فعاليات  امليدانية 
املدين و امل�اطن��ني بغر�س حماية 
ه��ذه ال��رثوة ال�طني��ة الت��ي تعد 
م�ساحتها ح�سب ما قال قليلة جدا، 
باملقارنة م��ع م�ساحة اجلزائر، اإذ ل 

متثل �س���ى 1.7 باملئة من امل�ساحة 
الإجمالية.

م�سيفا ب��اأن ه��ذه احلرائق ترتتب 
عنها اأ���رشار اقت�سادي��ة و بيئية 
و اجتماعي��ة، م��ا يتطل��ب ت�سافر 
جه�د اجلميع و الرفع من م�ست�ى 
ال�عي و التحل��ي بامل�س�ؤولية من 
اأج��ل ال�قاي��ة و الت�س��دي له��ذه 
الظاهرة عند حدوثها، م�ؤكدا على 
امل�ؤ�س�سات،  دور  تعزي��ز  �رشورة 
ل�سيم��ا التابع��ة للقط��اع، للقيام 
بدوره��ا ال�قائ��ي و التن�سيق مع 
كاف��ة املعنيني مبن فيهم ال�سكان و 

املجتمع املدين.
ه��ذه  مث��ل  اأهمي��ة  اإىل  اأ�س��ار  و 
اللق��اءات للرف��ع م��ن احليط��ة و 
التاأكي��د عل��ى ���رشورة اللتزام 
الفعلي و الناج��ع للتكفل بحماية 
ال��رثوة الغابي��ة و و�سع خمطط 
�سامل لتف��ادي احلرائق و تقلي�س 
اآثارها و جمابه��ة هذه الآفة، داعيا 
اإىل م�ساعفة اجله�د لل�قاية منها 
و جتني��د كافة الفاعل��ني املحليني 
يف عملي��ات الت�عي��ة و التعبئ��ة 
لتفادي احلرائق و املراقبة و املتابعة 
الدائم��ة للمناطق الغابية و اإ�رشاك 
ال�سيادين و الفالحني و اجلمعيات 
و ف��رق الك�ساف��ة و غريه��ا م��ن 
فئات املجتمع للتح�سي�س مبكافحة 
احلرائق و تكثيف حمالت الت�سال 
و الت�عية بكافة ال��سائل و تنظيم 
اأيام مفت�ح��ة ح�ل اأ�رشار احلرائق 
و رف��ع درج��ة احليط��ة و احلذر و 
تعزي��ز العم��ل اجل���اري، ل�سيما 
و�س��ط ال�س��كان القاطنني بج�ار 

الغابات.                    ع/ بوعبد�هلل

للحد من الت�شّحر و وقف زحف الرمال نحو ال�شمال

برنامج الإعادة تاأهيل �ل�شد �الأخ�شر عرب 30 والية 
ك�س��ف املدي��ر املرك��زي املكل��ف 
باملديري��ة  الت�س��ال  و  بالتنظي��م 
العام��ة للغاب��ات، حمم��د عبا�س، 
اأم�س الأح��د بالبليدة، عن ت�سجيل 
برنام��ج  تخ���س  جدي��دة  عملي��ة 
لإع��ادة تاأهيل ال�س��د الأخ�رش عرب 

30 ولية.
و اأو�سح ال�سيد عبا�س، يف ت�رشيح 
لل�سحافة على هام�س اأ�سغال لقاء 
جه���ي ل�لي��ات ال��س��ط ح�ل 
اأنه  "مكافح��ة حرائ��ق الغاب��ات"، 
مت ت�سجي��ل عملية جدي��دة لإعادة 
تاأهي��ل ال�س��د الأخ���رش ع��رب 30 
ولي��ة من بينها امل�سيل��ة و اجللفة، 
و ه��ذا باإع��ادة ت�سج��ري ع��دد من 
املناط��ق، بهدف احلد م��ن الت�سحر 
و وقف زح��ف الرمال نح� املناطق 

ال�سمالية.

ذات  اأ�س��ار  ال�س��دد،  ه��ذا  يف  و 
من��ذ  غر���س،  اإىل  امل�س���ؤول 
ال�ستق��الل، قراب��ة ملي�ن �سجرية 
من خمتلف الأ�سناف الغابية، لفتا 
اإىل اأن املديري��ة العام��ة للغاب��ات 
تطم��ح اإىل غر���س نح��� ملي���ن 
�سج��رية خالل ال�سن���ات القادمة، 
يف اإطار خمتلف الربامج امل�سطرة، 
م�سريا اأن جت�سيد هذا الهدف "يبقى 

رهني الإمكانيات امل�فرة لها".
و يف ذات ال�سي��اق، اأك��د ال�سي��د 
عبا�س على اأهمية و دور الت�سجري 
يف اإعادة تاأهي��ل امل�ساحات الغابية 
التي اأتلفتها حرائق الغابات، م�سريا 
اإىل اأن مع��دل خ�سائر الغابات التي 
تكبدته��ا اجلزائ��ر خ��الل الع���رش 
�سن�ات الأخ��رية تراوح ما بني 30 

و 40 األف هكتار �سن�يا.

و اأ�س��اف اأن 80 باملئة من اأ�سباب 
ت��زال  "ل  احلرائ��ق  ن�س���ب ه��ذه 
جمه�ل��ة، غري اأن الأكي��د اأن قرابة 
95 باملئ��ة منها ت�سبب فيها العامل 
الب���رشي ب�سف��ة متعم��دة اأو غري 
متعم��دة، نتيج��ة الته��اون و الال 

مبالة ".
اإىل  الرامي��ة  اإط��ار اجله���د  و يف 
مكافحة حرائ��ق الغابات، ل �سيما 
الإمكاني��ات  بتدعي��م  تعل��ق  م��ا 
املادي��ة، ك�س��ف ذات املتحدث عن 
تدعيم، هذه ال�سن��ة، ع�رش وليات 
بالرت��ل املتنقل، لت�ساف اإىل ال� 20 
املت�اج��دة يف امليدان عرب ال�ليات 
الأكرث ت���رشرا م��ن احلرائق على 
و  املدي��ة  و  وزو  تي��زي  غ��رار 
�سكيك��دة و جيجل و تيبازة، على 
اأن ت�ستفي��د ع���رشة وليات اأخرى 

ال�سنة املقبلة من هذا العتاد.
و خل�س ه��ذا اللقاء اإىل رفع جملة 
الت��سيات متح���رت جمملها  من 
ح���ل ���رشورة م�ساعف��ة جه�د 
حرائ��ق  م��ن  ال�قاي��ة  و  املراقب��ة 
الغاب��ات، و هذا من خ��الل اإ�رشاك 
ال�سيادي��ن و ال�س��كان املجاورين 

يف التبليغ عن احلرائق.
كما دعا امل�سارك�ن يف هذا اللقاء، 
الذي ين��درج يف اإطار �سل�سلة من 
اللق��اءات الت��ي تنظمه��ا املديرية 
العام��ة للغابات، اإىل اإع��ادة النظر 
بطريق��ة  و  التدخ��ل  نظ��ام  يف 
م�ستعجل��ة، خا�سة ما تعلق باأبراج 
املراقب��ة و انت�سار الف��رق املتنقلة، 
ل�سمان التدخ��ل الأويل خا�سة اأن 
العديد من احلرائ��ق "مفتعلة و لها 

طابع اإجرامي".                            و�أج

ثّمن جهودها يف مكافحة اجلرمية و نّوه 
بكفاءة منت�شبيها

بلجود يجّدد �لتز�م �ل�شلطات 
�لعمومية مبو��شلة �جلهود للحفاظ 
على مكت�شبات �ل�شرطة �جلز�ئرية

ثم��ن وزي��ر الداخلي��ة واجلماع��ات 
العمراني��ة، كمال  املحلي��ة والتهيئة 
بلج�د، اأم�س الأح��د، جه�د ال�رشطة 
اجلزائرية يف مكافحة اجلرمية و�سمان 
حفظ النظام الع��ام، من�ها يف نف�س 
ال�قت باحرتافي��ة وكفاءة منت�سبيها 
يف م�اجهة كاف��ة الأ�سكال اجلديدة 
لالإجرام، كما ج��دد التزام ال�سلطات 
يف  اجله���د  مب�ا�سل��ة  العم�مي��ة 
�سبيل احلفاظ على املكت�سبات التي 

اأحرزتها ال�رشطة اجلزائرية.
الداخلي��ة واجلماعات  اأ�رشف وزي��ر 
العمراني��ة، كمال  املحلي��ة والتهيئة 
بلج���د، رفق��ة املدي��ر الع��ام لالأمن 
الدي��ن ب��ن  ال�طن��ي، فري��د زي��ن 
�سيخ، اأم�س الأح��د، باملدر�سة العليا 
لل�رشطة "علي ت�ن�سي" ب�ساط�ناف 
اإحي��اء  مرا�س��م  عل��ى  بالعا�سم��ة، 
الذكرى ال��� 59 لتاأ�سي���س ال�رشطة 

اجلزائرية.
ويف كلم��ة له باملنا�سب��ة، اأبلغ وزير 
الداخلية واجلماعات املحلية والتهيئة 
العمرانية ته��اين رئي�س اجلمه�رية، 
ال�سيد عبد املجيد تب�ن، اإىل منت�سبي 
الأمن ال�طني على "ما و�سل�ا اإليه 
من اقت��دار يف اأداء مهامهم ال�طنية 
النبيل��ة"، م�سي��دا باأ�س���ل وتاريخ 
م�ؤ�س�سة ال�رشطة باعتبارها "�رشحا 
م�ؤ�س�ساتيا جدي��را بالعرفان لن�سائه 

ورجاله".
ال�رشط��ة  "جه���د  ال�زي��ر  وثم��ن 
اجلرمي��ة  مكافح��ة  يف  اجلزائري��ة 
و�سم��ان حفظ النظام العام"، من�ها 
يف نف�س ال�قت ب� "احرتافية وكفاءة 
منت�سبيها يف م�اجهة كافة الأ�سكال 

اجلديدة لالإجرام".
كم��ا اأ�س��اد بالتط���ر ال��ذي عرف��ه 
جهاز ال�رشطة م��ن "مالحقة اجلرمية 
اإىل ال�قاية منه��ا وم�ساركة اأطياف 
املجتم��ع اهتمامات��ه الي�مي��ة وذلك 
حتقيق��ا ملب��داأ ال�رشط��ة اجل�اري��ة"، 
اأن "الظرف ال�سحي جلائحة  م�سيفا 
ك�رون��ا خ��ري دلي��ل عل��ى ال��روح 
ال�طني��ة واجلاهزي��ة يف الت��اآزر مع 
اإعطاء البع��د الإن�ساين يف اأداء مهام 
ب�سط النظام وتنفيذ الربوت�ك�لت 
ال�سحي��ة العم�مي��ة حفاظ��ا عل��ى 

الأرواح و�سالمة امل�اطنني".
وهن��اأ ال�سيد بلج���د باملنا�سبة كافة 
م�ظفي الأمن ال�طني، م�ؤكدا "دعم 
ومرافق��ة ال�سلطات العم�مية جلهاز 
بالإمكاني��ات  اجلزائري��ة  ال�رشط��ة 
م��ن  لتمكينه��ا  والب�رشي��ة  املادي��ة 
بل�غ الأه��داف املرج�ة لتعزيز وبناء 
�رشطة ق�ية ومتكاملة عمادها الأمن 

ومبتغاها ال�سالح العام".
"قي��ادة  اإىل  بال�سك��ر  ت�ج��ه  كم��ا 
ال�سعبي،  ال�طن��ي  اجلي�س  م�ؤ�س�سة 
�سليل جي���س التحرير ال�طني، التي 
حتر���س كل احلر���س عل��ى مرافقة 
امل�ؤ�س�سة ال�رشطية يف كل الظروف 
والأح���ال، اإميانا منه��ا بجه�د ق�ات 
ال�رشط��ة يف �سبي��ل �سم��ان اأم��ن 

امل�اطن وحماية ممتلكاته".
وقد اأ�رشف وزير الداخلية واجلماعات 
املحلي��ة والتهيئ��ة العمرانية واملدير 
الع��ام لالأمن ال�طني عل��ى مرا�سم 
تقلي��د الرتب لعدد من اأفراد ال�رشطة 
والأع���ان  الرت��ب  خمتل��ف  م��ن 

ال�سبيهني.
ومت بنف�س املنا�سبة عر�س روب�رتاج 
بعن���ان "اجلزائر ل تن�س��ى اأبناءها" 
وتكرمي اأف��راد ال�رشطة املحالني على 
التقاع��د وبع�س م�ظف��ي ال�رشطة 

العاملني بال�حدات العملياتية "نظري 
م��ا قدم���ه من جه���د متمي��زة يف 
�سبيل اأمن امل�اطن وحماية ممتلكاته" 
وكذا الطاق��م الطبي لالأمن ال�طني 
"عرفانا باجله�د املبذولة يف جمابهة 

فريو�س ك�رونا".
وقال يف كلمة له خالل ا�رشافه على 
مرا�س��م الحتف��ال بالذك��رى ال59 
اإن  اجلزائري��ة،  ال�رشط��ة  لتاأ�سي���س 
"مرافقة امل�ؤ�س�سة ال�رشطية ودعمها 
واج��ب والت��زام اأ�سي��ل لل�سلطات 
العم�مي��ة التي لن تدخ��ر جهدا يف 
�سبيل احلفاظ على املكت�سبات التي 

احرزتها ال�رشطة اجلزائرية".
ال�سلط��ات  اإن  ال�زي��ر  وق��ال 
جان��ب  اإىل  "�ستبق��ى  العم�مي��ة 
�سم��ان  يف  ال�رشطي��ة  امل�ؤ�س�س��ة 
وتزويده��ا  الح��رتايف  التك�ي��ن 
بكاف��ة ال��سائل املادية وم��ا �سيتبع 
ذلك من �رشوري��ات العي�س الكرمي 
ال��ذي يحفظ لل�رشط��ي وامل�ؤ�س�سة 
ال��ذي  الالئ��ق  املرك��ز  ال�رشطي��ة 

يتب�وؤونه".
باملنا�سب��ة  بلج���د  ال�سي��د  واأ�س��اد 
بالتط�ر ال��ذي عرفه جهاز ال�رشطة 
يف مكافحة اجلرمية وم�ساركة اأطياف 
املجتم��ع اهتمامات��ه الي�مية "حتقيقا 

ملبداأ ال�رشطة اجل�ارية".
ون���ه ال�زير اأي�س��ا باحرتافية اأفراد 
واإطاراته��ا  وم�ظفيه��ا  ال�رشط��ة 
اجلدي��دة  الأ�س��كال  "م�اجه��ة  يف 
لالإجرام و�سبط النف�س يف م�اجهة 
ال�ستفزازات التي تعرت�سه من اأجل 
احلفاظ على الأم��ن العام، �س�اء يف 
تنظي��م احلي��اة املروري��ة اأو التعاون 
م��ع امل�ؤ�س�س��ات الق�سائي��ة وباقي 

م�ؤ�س�سات الدولة".
واعت��رب اأن الحتفال به��ذه الذكرى 
يعد "مظهرا م��ن مظاهر ال�ستقالل  
ال�طني��ة  واله�ي��ة  وال�سي��ادة 
اجلزائري��ة"، م�س��ريا يف ه��ذا الإطار 
اإىل التهنئ��ة الت��ي وجهه��ا رئي���س 
اجلمه�ري��ة للم�ؤ�س�س��ة ال�رشطي��ة، 
وه��ذا بف�س��ل "ما و�سل���ا اإليه من 
ال�طني��ة  مهامه��م  اأداء  اقت��دار يف 

النبيلة".
كما ذكر يف نف�س ال�قت بتاريخ هذه 
امل�ؤ�س�سة التي تت�فر --مثلما قال-- 
على "نخبة وطني��ة �سليلة ال�سهداء 
واملجاهدي��ن ممن �سح���ا يف �سبيل 
حري��ة ال�ط��ن �س��د اأعت��ى الق�ى 
ال�ستعماري��ة يف الع��امل وب�سم��ة 
اأ�سيل��ة يف التاريخ املعا�رش للجزائر 
ت�اك��ب  ن�فمربي��ة حترري��ة  بقي��م 
الأنظم��ة الأمني��ة الدولي��ة وجتعل 
م��ن امل�اطن غايته��ا وتاأمني حميطه 
جن��ب  اإىل  و�سيلته��ا،  وممتلكات��ه 
امل�ؤ�س�سات الأمني��ة الأخرى، وعلى 
راأ�سه��ا م�ؤ�س�س��ة اجلي���س ال�طني 
القي��ادة احلكيم��ة  ال�سعب��ي، حت��ت 
لرئي���س اجلمه�رية، القائ��د الأعلى 
الدف��اع  امل�سلح��ة، وزي��ر  للق���ات 

ال�طني، ال�سيد عبد املجيد تب�ن".
من جهت��ه، اأبلغ املدير الع��ام لالأمن 
ال�طن��ي "تهاين القيادة العليا للبالد 
وعل��ى راأ�سه��ا رئي���س اجلمه�رية، 
ال�سيد عب��د املجيد تب���ن"، م�جها، 
با�س��م منت�سب��ي الأم��ن ال�طن��ي، 
"�سك��ره لل�سيد الرئي���س نظري كرم 
ي�لي��ه  ال��ذي  والهتم��ام  العناي��ة 
للم�ؤ�س�س��ة ال�رشطي��ة ب��اأن خ���س 
اأفراد ال�رشط��ة بالتهنئة مبنا�سبة عيد 

ال�رشطة".
ق.و/و�أج

متاثل 612 مري�شا لل�شفاء

بفريو�س كورونا وفاة   16 و  جديدة  �إ�شابة   1099
جدي��دة  اإ�ساب��ة   1099 �سجل��ت 
بفريو�س ك�رونا امل�ستجد )ك�فيد- 
19( و 16 حال��ة وفاة خالل ال� 24 
�ساع��ة الأخ��رية يف اجلزائ��ر، فيما 
متاث��ل 612 مري�سا لل�سفاء، ح�سب 
م��ا ك�سف��ت عن��ه، اأم���س الأح��د، 
وزارة ال�سحة وال�سكان واإ�سالح 

امل�ست�سفيات يف بيان لها.
وبذل��ك، يق��در اإجم��ايل احل��الت 

امل�ؤك��دة ب��� 153.309 حالة، بينما 
بلغ ع��دد امل�ساب��ني الذي��ن متاثل�ا 
لل�سف��اء 105.604 اأ�سخا�س، فيما 
و�سل الع��دد الإجم��ايل لل�فيات 

اإىل 3.938 حالة.
وح�سب نف�س امل�سدر، فاإنه يت�اجد 
العناي��ة  يف  مري�س��ا   45 حالي��ا 

املركزة.
 8 اإح�س��اء  مت  الإط��ار،  ذات  ويف 

ولي��ات مل ت�سج��ل به��ا اأي حالة 
جديدة و 15 ولي��ة اأخرى �سجلت 
بها م��ن حال��ة اإىل 9 ح��الت، يف 
ال�قت الذي �سجلت فيه 25 ولية 

اأزيد من 10 حالت.
وت��س��ي وزارة ال�سحة امل�اطنني 
ب���رشورة اللتزام بنظ��ام اليقظة، 
كم��ا تدع�ه��م اأي�س��ا اإىل اح��رتام 
ق�اعد النظاف��ة وامل�سافة اجل�سدية 

والرت��داء الإلزامي للقناع ال�اقي 
والمتثال لق�اعد احلجر ال�سحي.

كما ت�س��دد كذلك على اأن اللتزام 
ال�سارم م��ن قب��ل امل�اطنني بهذه 
الإجراءات ال�قائية، اإىل جانب اأخذ 
احليطة واحلذر، هي "ع�امل مهمة 
 اإىل غاي��ة الق�س��اء نهائيا على هذا 

ال�باء".               
                و�أج
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فيما تقرر حتويل اإجراء العمليات اإىل م�شت�شفى القالة

 حريـق بقـاعة اجلـراحة العـامـة 
مل�شت�شفى الطـارف

 اندلع، اأم�س حوالي الواحدة �شباحا، حريق بقاعة الجراحة العامة في م�شت�شفى الهادي بن جديد بالطارف، خلف اأ�شرارا 
مادية ب�شيطة دون ت�شجيل اأي خ�شائر في الأرواح، حيث حال التدخل ال�شريع لأعوان الحماية المدنية لإخماد الحريق 

دون ات�شاع رقعته و امتداد األ�شنة اللهب نحو الم�شالح الأخرى .

و ق��د ت�سبب احل��ادث يف حالة من 
الهل��ع و الذع��ر و�س��ط الطواقم 
الطبية و �سب��ه الطبية و املر�سى 
الوافدين على جناح اال�ستعجاالت 
الطبية القري��ب من مكان ن�سوب 
احلري��ق و م��ا زاد يف حالة اخلوف، 
ه��و انبع��اث دخ��ان كثي��ف م��ن 
ال�سقف امل�سيد باملواد املعدنية نحو 

امل�سالح اال�ست�سفائية االأخرى.
و يف خ�س��م حالة الذع��ر، �سارع 
القائمون على جناح اال�ستعجاالت 
الطبي��ة، لتحويل بع���ض املر�سى 
الذين كانوا يتلق��ون العالج على 
جناح ال�رسعة نحو م�سالح الطب 
الداخلي، حفاظ��ا على حياتهم من 
اأي م�ساعف��ات �سحي��ة من جراء 

ا�ستن�ساقهم للدخان.

 و يف اإج��راء ا�ستعج��ايل، تق��رر 
حتوي��ل اإجراء العملي��ات اجلراحية 
و �سم��ان مناوبة االأطب��اء و �سبه 
االأطب��اء مب�ست�سف��ى بوزي��د عمر 
بالقالة، اإىل حني اإ�سالح االأ�رسار 
التي طالت قاعة العمليات املجهزة 
التجهيزات  و  الو�سائ��ل  باأح��دث 

الطبية الع�رسية.
و ف��ور اإخط��اره باحل��ادث، �سارع 
وايل الوالية رفق��ة مدير ال�سحة 
و ال�س��كان و مدير احلماية املدنية، 
اأي��ن مت  للتنق��ل اإىل امل�ست�سف��ى، 
تفق��د مكان احلري��ق و وقف على 
االأ�رسار التي خلفها و التي قالت 
م�سادرن��ا باأنها طفيف��ة و تخ�ض 
اإت��الف كابل كهربائ��ي اأتت عليه 
األ�سن��ة الن��ران، يف وق��ت اأعطى 

في��ه الوايل تعليم��ات بتوفر كل 
ظ��روف الوقاية و االأم��ن  لتفادي 
اأي خ�سائ��ر يف حال��ة وق��وع مثل 
هذه احل��وادث، اإىل جان��ب دعوته 
العاج��ل  للتكف��ل  امل�سوؤول��ني 
باإزالة خملف��ات احلريق و اإ�سالح 
اأج��ل  م��ن  امل�سجل��ة  االأ���رسار 
لن�ساطها  اجلراح��ة  قاعة  ا�ستئناف 
يف اأق��رب وقت، م��ع تاأكيده على 
توفر كل العناية الطبية و ال�سهر 
عل��ى راح��ة املر�س��ى و الطواقم 
الطبي��ة و �سبه الطبي��ة و احلفاظ 

على اأمنهم.
و ذك��رت م�سادرن��ا، اأن احلري��ق 
يع��ود �سبب��ه ح�س��ب التحري��ات 
كهربائي��ة  ���رسارة  اإىل  االأولي��ة، 
اندلع��ت بخزان��ة الكهرب��اء التي 

كادت اأن تت�سب��ب يف ح��دوث ما 
ال يحم��د عقب��اه، م�س��رة اإىل اأنه 
و حل�س��ن احلظ و بف�س��ل التدخل 
االأويل لبع���ض االأطب��اء و �سب��ه 
الطبيني و الو�سول االآين للحماية 
املدنية، مت جتنيب امل�ست�سفى كارثة 
ب�رسع��ة، يف  احلري��ق  تطوي��ق  و 
حني تنقل��ت م�سالح االأمن مرفقة 
م��كان  اإىل  العلمي��ة  بال�رسط��ة 
احل��ادث، ملبا���رسة التحقيق��ات و 
حتدي��د مالب�سات احلري��ق، موازاة 
مع ت�سكيل مدي��ر ال�سحة للجنة 
حتقيق اإداري��ة للتحري يف اأ�سباب 
احلادث و حتديد امل�سوؤوليات، على 
اأن تتخ��ذ كل االإج��راءات جتاه من 
يثبت تقاع�سه يف احلادث بطريقة 

مبا�رسة اأو غر مبا�رسة.
نوري.ح 

الربج

توزيع مفاتيح 1036 �شكن عدل

مت، ع�سي��ة اأم�ض، ت�سلي��م مفاتيح 
البي��ع  ب�سيغ��ة  �سكن��ا   1036
باالإيج��ار ع��دل يف والي��ة ب��رج 
بوعريري��ج، و ذل��ك ع��ر ثالث��ة 
مواق��ع، اثنان منه��ا ببلدية الرج 
بح�سة اإجمالية قدرها 636 وحدة 
ببلدي��ة  وح��دة   400 و  �سكني��ة 
العنا���رس، بع��د انتظ��ار طوي��ل 
 ،2013 �سن��ة  من��ذ  للمكتتب��ني 
ب�سب��ب عراقيل حال��ت دون اإجناز 
هذه امل�ساريع يف اآجالها القانونية، 
خا�س��ة م��ا تعل��ق منه��ا مب�ساكل 
به��ذه  اخلا���ض  العق��ار  ت�سوي��ة 

احل�س�ض ال�سكنية .
و اأك��د وايل ب��رج بوعريري��ج يف 
كلمته خ��الل حفل ت�سليم املفاتيح 
و مقررات  اال�ستفادة للمكتتبني، 
الذي ح�رسه املدير اجلهوي لوكالة 
حت�س��ني و تطوير ال�سك��ن عدل، 
عل��ى م�ستوى قاع��ة املحا�رسات 
مبق��ر الوالي��ة، عل��ى توزي��ع هذه 
ال�سكن��ات قبل يوم��ني فقط من 
عي��د االأ�سح��ى املب��ارك، الإدخال 
الفرحة يف قل��وب العائالت بهذه 
املنا�سبة، وفق��ا للرنامج ال�سكني 
الذي يندرج، كم��ا قال، يف �سياق 
االإ�سرتاتيجي��ة الوطني��ة لتح�سني 
للمواطن��ني  املعي�س��ي  االإط��ار 
املقدم��ة  بالوع��ود  االلت��زام  و 
للمكتتب��ني بع��د توزي��ع ح�س��ة 
464 وحدة لرتفع عدد ال�سكنات 
املوزع��ة اإىل 1600 وحدة يف اأقل 
م��ن ال�سدا�سي االأول م��ن ال�سنة 
اأن توزي��ع  اإىل  اجلاري��ة، م�س��را 
ه��ذه احل�س�ض مل يكن لو مل تتخذ 
االإجراءات الالزم��ة، الإعادة بعث 

االأ�سغ��ال بالور�س��ات املهج��ورة 
و املعطل��ة منذ �سن��وات، و اإنهاء 
م�س��اكل نق�ض الوع��اء العقاري 
و ت�سويته��ا، ف�سال ع��ن ت�سديد 
الرقابة على املقاوالت و ور�سات 
االأ�سغال الإمتامها يف اأقرب االآجال، 
رغ��م حتديات اأزم��ة كورونا كما 
اأ�س��اف و م��ا تبعها م��ن جتميد و 
توق��ف لالأ�سغال لع��دة اأ�سهر يف 
اإطار التدابر الوقائية املتخذة، قبل 
اأن يت��م رفع التجميد عنها، م�سرا 
اإىل توزي��ع ح��وايل 6 اآالف وحدة 
من خمتل��ف ال�سي��غ ع��ر اإقليم 
الوالية يف اأقل من �سنة و ن�سف.

و اأكد الوايل على جتاوز امل�ساكل 
و العراقيل يف امل�ساريع ال�سكنية، 
الت��ي كان��ت انطالقته��ا عرج��اء 
ح�سب و�سف��ه، خا�سة م��ا تعلق 
منه��ا مب�ساريع �سكن��ات الرتقوي 
املدع��م و �سكنات عدل، حيث متت 
ت�سوية م�س��اكل البطاقية التقنية 
مع املقاول��ني يف برنامج الرتقوي 
املدع��م ب�سعوب��ة كب��رة، ف�سال 
ع��ن ت�سوية امل�س��اكل و العراقيل 
الناجم��ة عن ع��دم ت�سوية العقار 
لتوط��ني م�ساريع �سكن��ات البيع 
باالإيجار ع��دل قب��ل اأن يتم حلها 
و بع��ث االأ�سغ��ال يف امل�ساري��ع 
ال�سكنية التي منها ما اأجنز و وزع 
على م�ستحقيه��ا يف حني مازالت 
االأ�سغ��ال متوا�سلة الإمتام ما تبقى 
من م�ساريع عر بلديات الوالية، 
حي��ث مت حل��د االآن ت�سلي��م 4100 
وح��دة م��ن بينه��ا 3064 وح��دة 

م�ستغلة.    
       ع/ بوعبداهلل

�شطيف

نحو فتح خطوط للنقل بالقطب احل�شري تينار

ي�ستك��ي �س��كان القط��ب احل���رسي اجلديد 
-تين��ار- ببلدي��ة اأوالد �سابر، م��ن غياب تام 
لو�سائل النقل احل���رسي، ما جعل املئات من 
املواطنني يجدون �سعوب��ات جمة يف ق�ساء 
م�ساحله��م، خا�س��ة و اأن غالبيتهم ي�ستغلون 
و ميار�سون وظائفه��م اليومية بعدد من اأحياء 
مدين��ة �سطي��ف و ه��م يف اأم���ض احلاجة اإىل 

وجود و�سائل النقل ب�سورة منتظمة.
و بالرغ��م م��ن تخ�سي�ض اجله��ات الو�سية 
ملواقف خا�س��ة بحافالت و �سي��ارات النقل 
احل���رسي عل��ى م�ست��وى هذا احل��ي اجلديد، 
االأج��رة مل  �سي��ارات  احلاف��الت و  اأن  غ��ر 

تنطلق بعد يف العمل ب�سكل ر�سمي، و�سط 
تذم��ر كبر من قب��ل املواطن��ني، خا�سة بعد 
ا�ستغ��الل الو�سع من قبل اأ�سحاب �سيارات 
»الكلوندي�ست��ان«، الذين ح��ددوا مبلغ 350 
دين��ارا مقابل النق��ل من قطب »تين��ار« اإىل 

و�سط مدينة �سطيف.
و �سارع��ت والية �سطيف لعقد اجتماع عمل 
بح�سور االأمني العام للوالية و مدير النقل و 

رئي�سة دائرة قجال و اأخرا رئي�ض بلدية اأوالد 
�ساب��ر، من اأجل درا�س��ة و�سعية النقل على 
م�ستوى ه��ذا القطب احل���رسي و مت االتفاق 
عل��ى فت��ح خطوط جدي��دة يف اأ���رسع وقت 
ممكن، بهدف و�سع ح��د ملعاناة املواطنني ممن 

ال ميتلكون �سيارات خا�سة.
 وقال��ت رئي�سة دائ��رة قجال، ب��اأن موؤ�س�سة 
النق��ل احل���رسي ه��ي م��ن �ستتكف��ل بفتح 
اخلطوط اجلديدة، يف انتظار تخ�سي�ض العدد 
الكايف من احلاف��الت، قبل االنطالق ر�سميا 

يف العمل يف غ�سون االأيام القليلة املقبلة.
كما ك�سف��ت مديرية النقل ع��ن اإدراج احلي 
يف القطب احل�رسي و بالتايل توفر حافالت 
النقل احل�رسي من املوق��ع اإىل و�سط مدينة 
�سطي��ف، م��ع تخ�سي�ض الع��دد الكايف من 
�سي��ارات االأجرة نح��و نف���ض الوجهة و هي 
و�س��ط املدينة على م�ساف��ة ال تتجاوز �سبع 
كيلوم��رتات، على اأن ينطل��ق العمل ب�سكل 
جتريبي يف يومي عي��د االأ�سحى املبارك، ثم 
البداية الر�سمية يف االأ�سبوع املقبل. اأحمد خليل

ميلة

جمع اأزيد من األف قنطار من ال�شلجم الزيتي
 حققت والية ميل��ة اأزيد من 1096 قنطارا 
م��ن حم�سول ال�سلجم الزيتي » الكولوزا«، 
يف اأول جترب��ة لها م��ع هذا الن�س��اط، فيما 
دخلت مديرية امل�سالح الفالحية يف مرحلة 
التح�سر لتحدي��د امل�ساحة املعنية بزراعته 

خالل املو�سم الفالحي القادم.
و بح�س��ب مدي��ر امل�سال��ح الفالحي��ة، فاإن 
امل�ساح��ة املزروع��ة بال�سلج��م الزيتي التي 
مت ح�سده��ا، تقدر ب� 215 هكت��ارا، اأعطت 
1096.4 قنطارا، مت جتميعها مبخازن تعاونية 
احلبوب و البقول اجلافة، قبل حتويل الكمية 
املعني��ة بالت�سني��ع و التحويل مل��ادة الزيت 
م��ن خم��زن وادي النج��اء ملجم��ع املتعامل 
االقت�س��ادي »�سي��م« ال��ذي تكف��ل ب�رساء 

املنتوج.
م�سيف��ا ب��اأن املديري��ة دخل��ت يف مرحل��ة 
التح�س��ر الفعلي لتحدي��د امل�ساحة املعنية 
بهذا الن�س��اط خالل املو�سم الفالحي القادم 
الت��ي �ستكون مبدئيا يف حدود 300 هكتار 
ح�سب �سر االآراء الذي اأجري مع الفالحني، 

علم��ا ب��اأن 15 فالحا م��ن القط��اع اخلا�ض 
على م�ست��وى الوالي��ة، باالإ�ساف��ة اإىل 4 
م��زارع منوذجية ه��ي عمرة اأحم��د ببلدية 
وادي النجاء، خاللفة احمد ببلدية تيرقنت، 
بحري اأمبارك ببلدية وادي �سقان و م�رسي 
�سال��ح ببلدي��ة وادي العثماني��ة، كانوا قد 
خا�سوا هذه التجرب��ة االأوىل بالوالية التي 
متت على 288 هكتارا، وجهت 125 هكتارا 
من هذه امل�ساحة االإجمالية ل�سلجم التحويل 
الإنتاج الزي��ت و الباقي ل�سلجم البذور كما 
تكف��ل �سمنها الفالح��ون اخلوا�ض بزراعة 

99 هكتارا. 
اأم��ا بخ�سو���ض حمل��ة احل�س��اد و الدر�ض 
للمحا�سي��ل الك��رى الت��ي قارب��ت على 
نهايته��ا بالوالية، فالكمي��ة املح�سل عليها 
حت��ى، ع�سي��ة اأم���ض االأحد، ح�س��ب، علي 
فن��ازي، تقدر مبلي��ون و 942 األف��ا و 886 
قنطارا، فيما مت جمع اأزيد من مليون و 107 

اآالف قنطار من خمتلف احلبوب.       
اإبراهيم �شليغم

ب�شبب انعدام الو�شم و انتهاء تاريخ ال�شالحية 

حجز كميات من ال�شابون و مواد 
التجميل بتب�شة

  قام��ت عنا�رس امل�سلحة الوالئية 
لل�رسطة العامة باأمن والية تب�سة، 
ي��وم اأم�ض، بخرج��ة ميدانية رفقة 
اأع��وان مديرية التج��ارة، يف اإطار 
التدابر الوقائي��ة املتخذة للحماية 
م��ن انت�س��ار الع��دوى بفرو���ض 
كورونا )كوفيد19( و كذا املراقبة 
الدورية للف�س��اءات التجارية، مت 
خالله��ا مراقبة 23 حم��ال جتاريا 

من خمتلف الن�ساطات.         
خلي��ة  بي��ان  العملي��ة، ح�س��ب    
االت�س��ال باأم��ن الوالية، �سمحت 
بحج��ز مواد موجه��ة لال�ستهالك 
الب���رسي، تتمث��ل يف 40 وح��دة 
�ساب��ون النع��دام الو�س��م و 60 
وحدة اأخ��رى منتهي��ة ال�سالحية 
و 16 علب��ة خمتلفة مل��واد جتميل 
للن�س��اء النعدام الو�س��م، وجدت 
داخ��ل حمل جتاري بي��ع بالتجزئة 
لالألب�س��ة و االأن�سج��ة و العطور، 

ليتم اتخاذ االإجراءات بالتن�سيق مع 
مديرية التج��ارة، كما متت مراقبة 
املحالت التجاري��ة و مدى التقيد 
باالإج��راءات االحرتازي��ة للحماية 
م��ن انت�س��ار فرو���ض كورونا و 
توجي��ه ا�ستدع��اءات للمخالف��ني 
من طرف م�سالح مديرية التجارة 
ب�ساأنه��م.                                                                         االإج��راءات  التخ��اذ 
يف ح��ني حجز اأفراد م��ن م�سلحة 
االأم��ن احل���رسي ال�ساب��ع مبدينة 
تب�س��ة، عل��ى اإثر عملي��ة �رسطية 
بقطاع االخت�سا�ض و بعد مداهمة 
الأح��د اأوكار تروي��ج امل�رسوب��ات 
الكحولي��ة و املتمث��ل يف من��زل 
مهج��ور، كمي��ة م��ن امل�رسوبات 
الكحولية ق��درت ب� 1136 وحدة 
من خمتل��ف االأن��واع و االأحجام، 
فيم��ا فتحت امل�سلح��ة حتقيقا يف 
الق�سية و مت ت�سليم الب�ساعة اإىل 

قاب�سة اجلمارك تب�سة.   
  ع.ن�شيب
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فرق جتوب الإدارات و اأخرى ت�ستهدف مناطق الراحة ليال

األـف مواطـن تلقـوا لقـ�ح كـورونـ� ب�أم البـواقـي  17
�صجلت م�صال��ح مديرية ال�صحة و 
ال�ص��كان لوالي��ة اأم البواقي، اأم�س، 
اإقبال املواطنني  تزايدا ملحوظ��ا يف 
عل��ى تلق��ي اللق��اح �ص��د فريو�س 
كورون��ا و جن��دت م��ن اأج��ل ذلك 
طاقم��ا ب�رشيا و جتهي��زات تقنية و 
املديرية  �صط��رت  مركب��ات، كم��ا 
برنامج عم��ل ا�صتهدفت من خالله 
امل�صل��ني بامل�صاج��د و كذا املوظفني 
يف االإدارات العمومي��ة و اخلا�ص��ة، 
اإىل جان��ب املواطنني يف ف�صاءات و 

�صاحات اللعب و الرتفيه.
و ت�صري االأرقام الت��ي نحوزها، اإىل 
اأن عملي��ة التلقيح م�ص��ت اأزيد من 
17 األ��ف مواطن و ياأتي هذا الوعي 
و�ص��ط املواطنني، نتيج��ة لالرتفاع 
املتزايد يف عدد االإ�صابات بفريو�س 
كورون��ا، حيث اأح�صت املديرية منذ 
بداي��ة انت�ص��ار الوب��اء، 2479 حالة 
موؤك��دة م��ن بينه��م 359 م�صاب��ا 
لفظ��وا اأنفا�صه��م االأخ��رية متاأثرين 

بالفريو�س.
و ت�صجل امل�صالح اال�صت�صفائية عرب 
الوالية، هذه االأيام، ما معدله 15 اإىل 

18 اإ�صابة يف اليوم و وفاة واحدة اأو 
اثنتني يف الي��وم كذلك و ا�صطرت 
مديري��ة ال�صح��ة لتو�صي��ع برنامج 
التلقيح ليتج��اوز بذلك عدد املراكز 
35 مرك��زا، من بينه��ا مراكز ثابتة 
مت���س خدمته��ا االإدارات العمومي��ة 
و اخلا�ص��ة و ف�ص��اءات و �صاحات 

اللعب و الرتفيه و كذا امل�صاجد.
و دع��ت مديرية ال�صح��ة املواطنني 
التجمع��ات  تف��ادي  ���رشورة  اإىل 
وارت��داء الكمام��ات والتق��رب من 
نقاط التلقي��ح، وكان مدير ال�صحة 
وال�صكان، العاي��ب حممد، قد اأ�صار 
اأن املرحل��ة احلالي��ة ت�صتدع��ي  اإىل 
تو�صي��ع دائرة التلقي��ح، م�صيفا باأن 
املديرية حتوز كمي��ة لقاحات كافية 
ت�ص��ل حاليا اإىل اأزيد م��ن 20 األف 
جرع��ة لق��اح، يف الوق��ت ال��ذي مت 
توزي��ع 20 األف جرع��ة اأخرى على 
املوؤ�ص�صة ال�صحية اجلوارية و نقاط 

التلقيح املعتمدة.
من جهت��ه مدير املوؤ�ص�صة العمومية 
البواق��ي،  ب��اأم  لل�صح��ة اجلواري��ة 
خلي��ل ه�ص��ام، اأو�صح للن���رش باأن 

املوؤ�ص�ص��ة فتحت 7 مراك��ز متنقلة 
للتلقيح �صد كورونا، عرب البلديات 
الت�ص��ع التابع��ة للموؤ�ص�ص��ة و هي 
مراكز ت�صملها �صي��ارات االإ�صعاف 
املجهزة باأحدث التجهيزات، اإ�صافة 
اإىل ت�صخ��ري 11 مرك��زا ثابتا و هي 
املراك��ز التي قام��ت جميعها بتلقيح 
56 األ��ف مواطن، اأين تلقوا لقاحات 
فيم��ا  �صينوف��اك،  و  اأ�صرتازيني��كا 
�صجل نفاد لق��اح �صبوتنيك، غري اأن 
ح�ص��ة معتربة من اللق��اح �صت�صل 
اجلوارية خالل  ال�صح��ة  موؤ�ص�ص��ة 

االأيام القادمة.
و اأ�ص��اف املتحدث، ب��اأن املوؤ�ص�صة 
�صخ��رت اأزيد م��ن 10 اآالف جرعة 
لقاح الإجن��اح العملية، حيث �صجلت 
متزاي��دا  اإقب��اال  الطبي��ة  الطواق��م 
و�ص��ط املواطن��ني، م�صيف��ا باأنه و 
اإىل جانب املراك��ز الثابتة و املتنقلة، 
�صملت العملي��ة 5 م�صاجد متواجدة 
ببلدي��ات عني فكرون و �صيقو�س و 
اأم البواقي و ق�رش ال�صبيحي و عني 
ببو�س، م�صريا اإىل اأن الفرق ال�صبعة 
العمومية  االإدارات  املتنقلة جت��وب 

و اخلا�ص��ة نه��ارا و تتجن��د فرقتان 
منها كل ليلة لتج��وب ال�صاحات و 
ف�صاءات الرتفيه و جتمع العائالت.        
              اأحمد ذيب

للحد من انت�سار فريو�س كوفيد 19

قرار بغلق حديقة الت�سلية يف �سطيف 
اأ�سدر والي �سطيف، كمال عبلة، �سبيحة اأم�س، قرارا تنظيميا يق�سي بغلق حديقة الت�سلية ب�سورة موؤقتة و ذلك في اإطار 
التدابير الوقائية للحد من انت�سار فيرو�س كوفيد 19، خا�سة مع ارتفاع اأعداد الحالت الم�سجلة طيلة الأ�سابيع الما�سية، 

ما جعل جميع م�ست�سفيات الولية تعاني ت�سبعا باأعداد المر�سى، مع ت�سجيل نق�س فادح في توفير مادة الأوك�سجين، 
باعتراف مدير ال�سحة، عبد الحكيم دهان.

و عرفت حديق��ة الت�صلية يف قلب 
مدين��ة �صطيف، تواف��دا كبريا من 
قبل االآالف من الزائرين منذ حلول 
ف�صل ال�صيف، لكن ما وقفت عليه 
اجلهات الو�صية، ه��و عدم احرتام 
الوقائي��ة  لالإج��راءات  الوافدي��ن 
الفريو���س،  انت�ص��ار  م��ن  للح��د 
خا�ص��ة املتعلقة بارتداء الكمامات 
الطبية و التباعد اجل�صدي، ما جعل 
مديري��ة التنظيم و ال�صوؤون العامة 
تقرتح عل��ى الوايل غل��ق احلديقة 
و ل��و ب�ص��ورة موؤقتة، عل��ى اأمل 
امل�صجلة يف  االإ�صاب��ات  انخفا�س 

االأ�صابيع املقبلة.
و ح�ص��ب م�ص��ادر موثوق��ة، فاإنه 
من املتوق��ع جدا �ص��دور قرارات 
ال�صاع��ات  جدي��دة يف  تنظيمي��ة 
القليل��ة املقبل��ة، ته��دف اإىل احلد 
من احلركي��ة الكب��رية للمواطنني 
مبنا�صب��ة عي��د االأ�صح��ى املبارك، 

الغالبي��ة  اح��رتام  ع��دم  يف ظ��ل 
لالإج��راءات الوقائي��ة، م��ا ت�صبب 
يف ت�صجيل ارتفاع كبري يف اأعداد 

االإ�صابات املوؤكدة.
و �صجل��ت م�صت�صفي��ات الوالي��ة 
يف ال�صاع��ات املا�صية، العديد من 

الوفي��ات ب�صب��ب الفريو�س، حيث 
اأعلن��ت مثال مديري��ة ال�صحة عن 
ت�صجي��ل وفاة جدي��دة يف �صفوف 
»اجلي���س االأبي���س« و تخ�س هذه 
املرة املوظف »ك��داد لزهر« العامل 
يف امل�صت�صف��ى اجلامع��ي �صعادنة 

عبد النور، كما اأن االأ�رشة اجلامعية 
افتق��دت يف ال�صاع��ات املا�صي��ة 
االجتم��اع،  عل��م  يف  الدكت��ور 
حمم��د بوق�صور، متاأث��را هو االآخر 

مب�صاعفات فريو�س كورونا.
و مازالت حمل��ة التلقيح م�صتمرة 
يف العيادات الطبية املتواجدة على 
م�صتوى كل البلديات، مع ت�صجيل 
اإقبال كبري م��ن قبل املواطنني، يف 
انتظار اال�صتفادة قريبا من دفعات 
جدي��دة م��ن اللقاح��ات ال�صينية، 
به��دف تلقيح اأكرب ع��دد ممكن من 

مواطني الوالية.
و تتوا�ص��ل حاليا عمليات التعقيم 
على م�صت��وى االإدارات العمومية 
يف جمي��ع البلديات، م��ع تكثيف 
م�صال��ح االأم��ن حلم��الت تطبيق 
ح��ق  يف  الردعي��ة  االإج��راءات 
املخالفني ممن ال يلتزم��ون بارتداء 

الكمامات الطبية.
اأحمد خليل

تزاحم و اكتظاظ ع�سية عيد الأ�سحى بباتنة 

ته�ون يف احرتام الربوتوكول 
ال�سحي ب�لأ�سواق وو�س�ئل النقل

عرفت ال�صاحات و املرافق العمومية 
و و�صائ��ل النق��ل اجلماع��ي بوالية 
باتنة، ع�صية عي��د االأ�صحى، اإقباال 
متزايدا على غري العادة، تخلله عدم 
مثلما  ال�صحي  للربوتوكول  احرتام 

وقفت عليه »الن�رش«.
و ذل��ك عل��ى الرغ��م م��ن التدابري 
و االإج��راءات الردعي��ة م��ن طرف 
ال�صلطات العمومي��ة لكبح انت�صار 
فريو���س كورون��ا يف ظ��ل ارتفاع 
موؤ���رش االإ�صاب��ات عل��ى م�صتوى 
حتت��ل  اأ�صبح��ت  الت��ي  الوالي��ة، 
املراتب االأوىل يف ع��دد االإ�صابات 
رق��م  يتج��اوز  بحي��ث  وطني��ا، 
االإ�صاب��ات املائ��ة يوميا، وباملوازاة 
مع ذلك فقد ت�صبعت اأي�صا امل�صالح 

اال�صت�صفائية بالوالية.
وكان��ت الن�رش قد وقفت على حالة 
االزدحام بحافالت النقل احل�رشي، 
ع��رب جل اخلط��وط، وخا�ص��ة منها 
التي تعرف اإقباال على غرار اخلطني 
القط��ب  يربط��ان  اللذي��ن   ،5 و   4
ال�صكن��ي حمل��ة بو�ص��ط املدين��ة 
وبحيي ب��وزوران وب��ارك اأفوراج، 
وكذا خ��ط النق��ل احل���رشي اجتاه 
ك�صي��دة، وكانت ح��االت االزدحام 
ت��زداد اأوقات ال��ذروة وعلى الرغم 
من عودة ا�صتخدام الكمامات اإال اأن 
البع���س يرف�س و�صعها و �صهدت 
ع�صية العيد مراكز الربيد و البنوك 
تهافتا كبريا وطوابري اأمام املوزعات 
االآلية ل�صحب االأموال و�صط اأجواء 
ال ت�صتجيب الإجراءات الوقاية و هو 
م��ا وقفنا عليه بطريق��ي ق�صنطينة 
لبن��وك  وكاالت  اأم��ام  ب�صك��رة  و 

الفالح��ة و التنمي��ة الريفية و بنك 
التنمية املحلية و اأمام بنك اخلليج، و 

بنك ال�صالم و الربيد املركزي.
 يذك��ر اأن وايل باتنة كَلف م�صالح 
االأمن و النق��ل بتكثيف الرقابة يف 
ما تعلق باالمتث��ال للربوتوكوالت 
ال�صحي��ة عل��ى م�صت��وى و�صائل 
النق��ل، كم��ا مت تكلي��ف امل�صال��ح 
و  التجاري��ة  الرقاب��ة  و  االأمني��ة 
م�صال��ح الفالح��ة، مب�صاعفة رقابة 
عل��ى  الوقاي��ة  اإج��راءات  تطبي��ق 
واملح��الت  الف�ص��اءات  م�صت��وى 
التجاري��ة واالأ�ص��واق، منها اأ�صواق 
عي��د  واق��رتاب  تزامن��ا  املوا�ص��ي 
االأ�صح��ى، ويف ذات ال�صياق �صدد 
الوايل على التطبيق ال�صارم حلظر 
جتمع��ات حفالت ال��زواج و اخلتان 
و مراقب��ة قاعات احلف��الت، موؤكدا 
عل��ى اتخ��اذ االإج��راءات الردعي��ة 
منه��ا ال�صحب الف��وري للرتخي�س 
يف  احلف��الت  قاع��ات  با�صتغ��الل 
ح��ال ت�صجيل خمالف��ات من طرف 

اأ�صحابها با�صتغاللها.
كم��ا يذك��ر اأن والي��ة باتن��ة باتت 
ت�صن��ف �صمن املرات��ب االأوىل من 
حي��ث ارتف��اع موؤ���رش االإ�صاب��ات 
بفريو���س كورون��ا حي��ث احتل��ت 
يوم��ني  ظ��رف  االأوىل يف  املرتب��ة 
متتالي��ني، مبا يزيد عن مائ��ة اإ�صابة 
يف اليوم، وباملوازاة مع ذلك عرفت 
ت�صبع��ا  اال�صت�صفائي��ة  امل�صال��ح 
تام��ا يف �صغل االأ���رشة املخ�ص�صة 
بفريو���س  امل�صاب��ني  للمر�ص��ى 
كورونا كوفيد 19.                                      
يـ��سين عبوبو

اأولد جالل

عملي�ت تطهري للم�س�لح الإدارية و الأحي�ء 
ال�سكنية

�رشعت م�صال��ح بلدية اأوالد جالل، 
اأول اأم�س، يف تنفيذ عمليات تطهري 
و تعقي��م وا�صعة ملختلف الهياكل و 
امل�صالح االإدارية التي ت�صهد تواف�د 
جم��وع املواطنني، اإىل جانب االأحياء 
و ال�ص��وارع يف اإط��ار االإج��راءات 

الوقائية �صد فريو�س كورونا.
و اأ�صارت ال�صلطات املحلية مبنا�صبة 
م�صت��وى  عل��ى  احلمل��ة  انط��الق 
جمموع��ة م��ن املق��رات االإداري��ة، 
اإىل اأنه��ا تاأتي يف �صي��اق امل�صاعي 
املبذول��ة لتطه��ري كاف��ة االأماك��ن 
�صم��ن التداب��ري الوقائي��ة ملجابهة 
الوباء و حماية املواطن من العدوى.

 و ه��ي العملي��ة الت��ي ا�صتح�صنها 

ال�ص��كان كث��ريا بالنظ��ر اإىل احلالة 
م�صتوى  عل��ى  امل�صجل��ة  الوبائي��ة 
املدينة و ما جاوره��ا هذه االأيام، يف 
ظل املنح��ى الت�صاعدي لالإ�صابات 
و م��ن املق��رر اأن متت��د اإىل جمي��ع 
املرافق و االأحياء ال�صكنية يف االأيام 
القليلة القادمة يف �صياق جمهودات 
ال�صلطات املحلي��ة و عديد الهيئات 
كورون��ا  فريو���س  للوقاية م��ن 

امل�صتجد. 
و اأك��دت ذات امل�صال��ح، على اأنها 
�صجل��ت بع�س الرتاخ��ي و التهاون 
من قبل بع�س املواطنني يف االأ�صهر 
لقواعد  احرتامه��م  لع��دم  االأخ��رية 
ال�صالمة و التدابري الوقائية و دعت 

اجلميع اإىل االلتزام بتدابري الوقاية و 
تف��ادي اأماكن التجمع��ات التي من 
�صاأنه��ا اأن ت�صاه��م يف نق��ل عدوى 

الوباء على م�صتوى املدينة.
كما قام��ت بلدي��ات الوالية بحملة 
تعقي��م و تطه��ري، �صمل��ت نق��اط 
اال�صتقطاب اجلماعي وفقا للربنامج 
امل�صطر من طرف الهيئات الو�صية 
و ه��ي العملية الت��ي اأ�رشفت عليها 
ال�صلط��ات املحلي��ة و جن��دت له��ا 
جميع االإمكانيات املادية و الب�رشية، 
�صح��ة  عل��ى  حفاظ��ا   الإجناحه��ا 

املواطنني.                 
      ع/بو�سنة
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فيما �ُصجل ارتفاع ن�صبي يف  عدد الإ�صابات

اال�ستنجاد باملدار�س وامل�ساجد لتلقيح 
املواطنني بالطارف

ك�صف اأم�ص ، مدير ال�صحة وال�صكان لولية الطارف ، عبد الرحمان حاج بادة ، في ت�صريح خ�ص به »الن�صر« عن 
ت�صجيل تزايد كبير للمواطنين على التلقيح ، م�صيرا اإلى تكثيف م�صالحه لحمالت التوعوية من اأجل المواطنين 

ب�صرورة  التلقيح لحماية اأنف�صهم و الحد من تف�صي عدوى الجائحة .

واأعل��ن امل�س���ؤول ، ع��ن فت��ح كل املراكز 
ال�سحي��ة والعي��ادات اأم��ام امل�اطنني من 
اأج��ل التلقي��ح م��ن ك�في��د19 ، مب��ا فيها 
ن�سب اخليم بالف�ساءات العم�مية بكربى 
البلدي��ات احل�رضي��ة عل��ى غ��رار القالة ، 
الب�سبا���س ، الذرعان وعا�سم��ة ال�الية ، 
و كذا فت��ح اأجنحة للتلقي��ح  بامل�ؤ�س�سات 
االإ�ست�سفائي��ة االأربع بكل م��ن ب�حجار ، 
القالة ، الب�سبا���س و الطارف، عالوة على 
االإبتدائية وامل�ساجد  باملدار���س  االإ�ستنجاد 
ع��رب ال�الي��ة لتلقيح اأكرب ق��در ممكن من 
امل�اطن��ني ،  اأمام تزايد ع��دد االإ�سابات   ، 
زي��ادة على اإطالق حم��الت للتلقيح على 
م�ست���ى خمتل��ف القطاع��ات والهيئات 
االإداري��ة ، م��سحا يف ه��ذا ال�سدد  اأنه مت 
جتنيد كل االإمكانيات املادية والب�رضية من 
اأجل التكفل بتلقيح كل امل�اطنني ، مبا فيها 
امل�سطاف��ني الذين مت تخ�سي�س  ف�ساءات 
لهم للتقرب منهم و ذل��ك بتلقيحهم على 
م�ست���ى ال�س�اط��ئ  وف��ق الربت�ك���ل 

ال�سحي املحدد.
وك�س��ف امل�س��در،  اأن عملي��ة التلقيح يف 
مرحلته��ا االأوىل م�س��ت 17977�سخ�سا  
واملرحل��ة الثاني��ة مت خالله��ا تلقيح 4687 
�سخ�س��ا  من خمتلف الفئ��ات اأغلبهم  من 
امل�سن��ني وذوي االأمرا�س املزمنة ،يف حني 
ا�ستلم��ت ال�الي��ة  على دفعت��ني اأزيد من 
23 األ��ف جرعة  ،  ما يجعل كميات اللقاح 
مت�فرة من اأجل تغطية احلاجيات املطل�بة 
للتطعي��م،  بع��د   تزاي��د ع��دد االإ�سابات 
بال�الية يف املدة االأخ��رة ب�سبب الرتاخي 
يف تطبي��ق تدابر ال�قاي��ة، حيث  ي�سجل 
عرب كل الف�س��اءات التجارية وال�ساحات 
العم�مي��ة و و�سائ��ل النق��ل ع��دم اإلتزام 
امل�اطنني والتجار والناقلني  بالربوت�ك�ل 

ال�سحي.
   و  �سج��ل اإىل غاي��ة اأم���س 1532حال��ة 

م�ؤكدة ومتاثل 1660�سخ�سا لل�سفاء ووفاة 
148 �سخ�س��ا ، فيما ي�جد 24 م�سابا يف 
العناي��ة املركزة  ،   و  �سنفت مدينة القالة 
كب���ؤرة لل�باء،    تليه��ا بلديات  ب�حجار ، 
عا�سم��ة ال�الية ، الب�سبا���س ، بن مهيدي 

والذرعان .
كم��ا عرف��ت ح��االت االإ�ست�سف��اء زيادة 
ك�في��د  مب�سلح��ة  خ�س��س��ا  معت��ربة  
مب�ست�سف��ى ب�زي��د عم��ر بالقال��ة، ول� ان 
امل�س��در  يطمئن اأن ال��سعي��ة ال�بائية و 
رغ��م الزي��ادات الطفيفة تبق��ى م�ستقرة، 
بدليل ح�سبه اأن طاقة �سغل اأ�رضة االإنعا�س 
مل تتع��د  30باملائة ما ميث��ل 35 �رضيرا من 
اأ�س��ل 150 �رضيرا خم�س�س��ة الإ�ستقبال 

امل�سابني بالفرو�س.
فجائي��ة   تفتي���س  جل��ان  ت�سكي��ل  ويت��م 
ال�الي��ة  ع��رب  االإ�ست�سفائي��ة  للم�سال��ح 
لل�ق���ف على �س��ر م�ساحله��ا وظروف 
اإ�ستقب��ال و التكف��ل باملر�س��ى ،وال�سيما 
االأجنح��ة املخ�س�سة ملر�س��ى ك�فيد19 ، 
ع��الوة على ذلك مت اتخ��اذ كل االإجراءات 
ال�الي��ة  م�ست�سفي��ات  تاأم��ني  ل�سم��ان 
باالأك�سجني، من خ��الل اإلزام م�سري هذه 
امل�ؤ�س�سات باإبرام اإتفاقيات مع امل�ؤ�س�سات 
املخت�س��ة لتم�ينه��ا بالكمي��ات املطل�بة 

باالأك�سجني.
نوري.ح

لتخفيف ال�صغط على و�صط املدينة

فتح 3 مراكز للتلقيح على م�ستوى 
املدينة اجلديدة ذراع الري�س بعنابة

ال�س��كان  و  ال�سح��ة  مدي��ر  ك�س��ف 
ل�الي��ة عناب��ة، دعما�س حمم��د نا�رض، 
اأم���س، عن فت��ح 3 نق��اط للتلقيح على 
م�ست���ى املدينة اجلدي��دة ذراع الري�س، 
منها خيم��ة كبرة باملدخل الرئي�سي اأين 
تقع �سكنات ع��دل، تلبية لطلب ال�ايل 

املنتدب ملدينة بن م�سطفى بن ع�دة.
و ا�ستن��ادا لدعما�س، فق��د مت فتح نقاط 
جديد، لي�سل العدد اإىل 40 نقطة تلقيح، 
لتقري��ب اللقاح من امل�اطن��ني اإىل غاية 
مقر �سكناه و تف��ادي معاناة التنقل اإىل 
و�س��ط املدينة، حيث �ساه��م فتح مراكز 
التلقيح بذراع الري�س، يف تقلي�س ت�افد 
امل�اطنني اإىل 9 نق��اط بعنابة، خا�سة و 
اأن اأغلب املرحلني و ال�سكان اجلدد، كان�ا 

يقطن�ن ببلدية عنابة و �س�احيها.  
و اأ�ساف دعما�س، ب��اأن م�سالح مديرية 
ال�سح��ة �سم��ت اإي�س��ال اللق��اح اإىل 
املناط��ق النائي��ة حتى يت�سن��ى لل�سكان 
التلقي��ح و تك���ن له��م فر�س��ة حماية 
اأنف�سهم م��ن االإ�سابة بالفرو�س كباقي 
امل�اطن��ني ب��س��ط املدين��ة و املناط��ق 
احل�رضية على غ��رار منطقة العزلة يف 
بلدي��ة �سطايب��ي و امل�سنف��ة كمنطقة 
ظل، حيث مت تعيني فري��ق للتلقيح على 

م�ست�ى امل�ست��سف.
و اأك��د املتحدث، عل��ى اأن ت�فر اللقاح 
م�س�ؤولي��ة الدول��ة و ق��د بذل��ت جه�د 
كب��رة ال�ستراده من اخل��ارج، يف وقت 
عج��زت بل��دان ع��ن ت�ف��ره، مطمئنا 
امل�اطنني ب�ج�د كمي��ات كافية لتلقيح 
اأ�سح��اب  خا�س��ة  امل�اطن��ني،  جمي��ع 
االأول�ي��ة من كب��ار ال�س��ن و امل�سابني 

باالأمرا�س املزمنة. 
كما اأ�سار دعما���س اإىل وج�د اأ�سخا�س 
يروج���ن ملعل�مات خاطئ��ة ح�ل تلقي 
التلقي��ح، بن���رض خم��اوف م��ن اإمكانية 
تعر���س امللق��ح للخط��ر، معت��ربا ه��ذا 
النقا���س مقب���ل فق��ط م��ن اخل��رباء و 
العلماء، اأما من يتكلم�ن عن جهل، فهذا 

خط��اأ، على حد ق�ل��ه. داعي��ا امل�اطنني 
للت�جه اإىل امل�ست�سفيات للح�س�ل على 
اأي معل�م��ات، حيث يج��دون التكفل و 

االإجابة على جميع الت�ساوؤالت.  
و مبنا�سب��ة عي��د االأ�سح��ى، دع��ا مدير 
الزيارات  لتف��ادي  امل�اطن��ني  ال�سح��ة 
العائلي��ة و عدم املخاط��رة ب�سحة االآباء 
خا�س��ة من كب��ار ال�سن، ك��ي ال ينتقل 

الفرو�س عليهم.
و يف �سياق مت�س��ل، ي�سجل بعنابة يف 
االأي��ام االأخرة، اإقبال كب��ر على مركز 
التلقيح خا�سة ب��سط مدينة عنابة، بعد 
فتح نقاط جديدة للتلقيح على م�ست�ى 
العي��ادات اجل�اري��ة، لتخف��ف ال�سغط 
عل��ى مركز ب��ن فرج �سليم��ان، حيث مت 
ت�سكل فرق جديدة للتكفل مبهام التلقيح 
وفق��ا االإجراءات و التداب��ر املتخذة من 

قبل اللجنة ال�سحية. 
و ترجع م�سادر طبية �سبب بطء عملية 
التلقيح، اإىل االإج��راءات املتخذة و التي 
ت�سبق عملية التلقيح و املتعلقة باإخ�ساع 
حالت��ه  معرف��ة  و  للفح���س  املري���س 
ال�سحي��ة و مع تزاي��د حالة االإ�سابة يف 
االأ�سابيع االأخرة، اقتنعت �رضيحة كبرة 
من امل�اطنني ب�رضورة التلقيح و الت�جه 
للمراكز، يف ظل عدم وج�د عالج فعال 

لفرو�س ك�رونا.
 فيما زادت ال�سلط��ات ال�سحية بعنابة 
م��ن جاهزيته��ا، بت�سخ��ر كل ال��سائل 
املتاحة للحد من انت�س��ار ال�باء و تقييم 
ال��س��ع ال�سحي دوري��ا و ت�سخر 47 
�رضير اإنعا�س و 214 �رضيرا لال�ست�سفاء، 
مع اإمكانية رفع ع��دد االأ�رضة اإذا تطلب 

االأمر. 
كما قامت اللجنة ال�الئية ملتابعة فرو�س 
ك�رونا، بت�سدي��د اإجراءات ال�قاية، عن 
طري��ق غلق بع���س الف�س��اءات و منها 

احلدائق العم�مية ب��سط املدينة.
ح�سين دريدح

تب�صة

تلقيح اأزيد من 30 األف �سخ�س �سد 
فريو�س كوفيد 19

ا�ستح�سنت مديري��ة ال�سحة و ال�سكان 
ل�الية تب�س��ة، ت�سارع وترة التلقيح يف 
االأ�سابيع الثالث االأخرة، مقارنة بالفرتة 
الت��ي �سبقت ذلك، حينم��ا �سجل عزوف 

وا�سح. 
و ح�سب املكلف باالت�سال على م�ست�ى 
مديري��ة ال�سح��ة و ال�س��كان، الدكت�ر 
�سفي��ان فرحات، ف��اإن م�سال��ح مديرية 
ال�سح��ة �سجل��ت حل��د االآن، تلقيح اأزيد 
م��ن 30 األف �سخ�س و ه��� رقم مر�سح 
لالرتف��اع، ب�سبب حال��ة االإقبال و زيادة 
الطل��ب و خ�س��سا يف االأي��ام االأخرة 
و ه��� االإقب��ال ال��ذي كان �سعيف��ا عند 
االإعالن ع��ن حمل��ة التلقي��ح ال�طنية، 
حي��ث ظل��ت حال��ة ال��رتدد و الع��زوف 
�سي��دة امل�ق��ف، بع��د مبا�رضته��ا �سهر 
فيفري 2021، م�سج��ال باملنا�سبة زيادة 
يف ال�ع��ي بخط�رة املرحل��ة من طرف 
امل�اطن و كذا االإقبال الكبر على نقاط 
مراكز التلقيح و اغتنم حمدثنا الفر�سة، 
داعيا امل�اطنني غ��ر امللقحني لاللتحاق 
بالرك��ب و التلقي��ح الذي يع��د ال��سيلة 
ال�حي��دة حاليا، ملجابهة ع��دوى من هذا 

الفرو�س اخلطر.
و يف �سياق مت�سل، ذكر حمدثنا اأن هذه 
النتيجة ج��اءت بفعل ال�ع��ي بخط�رة 
ه��ذا املر���س و بحمالت الت�عي��ة التي 

با�رضها عدة متدخلني، كما �ساركت فيها 
كذلك الط�اق��م الطبية و �سبه الطبية و 
االإداريني و عمال ال�سحة، الذين �سهروا 
عل��ى اإمتام هذه العملي��ة، بحيث �سخرت 
مديرية ال�سحة 56 نقطة للتلقيح و ذلك 
باملن�س��اآت ال�سحية و الهي��اكل التابعة 
لقطاع��ي ال�س�ؤون الديني��ة و ال�سباب و 
الريا�س��ة، ف�سال ع��ن تخ�سي�س فرق 
متنقلة مك�نة من اأطباء و �سبه طبيني و 
عمال، جت�ب مناطق الظل و التجمعات 
الريفي��ة، ال�ستكم��ال عملي��ة التلقيح و 

ت�رضيعها. 
للتذك��ر، فقد �سجلت مديري��ة ال�سحة 
ح�سب �سفحته��ا الر�سمية على الفاي�س 
ب�ك، اأكرث م��ن 4415 اإ�سابة، منهم 45 
يف اال�ست�سف��اء النه��اري و اأك��رث م��ن 
3948 حال��ة ا�ست�سف��اء، فيم��ا �سجل��ت 
وفاة 378 �سخ�سا و ت�اجد 4 يف العناية 
املرك��زة و االإنعا���س، يف ال�ق��ت ال��ذي 
ت�سارعت فيه��ا االإ�سابات لتجاوز املائة 
يف ي���م واحد و ه� م��ا يتطلب وعيا من 
امل�اطن و اتخاذ االحتياطات االحرتازية 
و يف مقدمته��ا احرتام اإج��راءات التباعد 
و اإجراء التلقيح و اتخ��اذ تدابر اإ�سافية 
لتنظيم الن�ساط التجاري و االقت�سادي، 

مبا ي�سمح بال�قاية من الفرو�س. 
الجموعي �ساكر

9 lحمـلـيــات

جانب من عملية التلقيح بم�ساجد  و مدار�س الطارف

اإجبارية التلقيح �سد فريو�س كورونا 
لعمال  و موظفي البلديات و الدوائر

اأم���س،  �سكيك��دة،  والي��ة  وايل  وج��ه 
تعليمة اإىل روؤو�س��ا الدوائر و البلديات، 
يطل��ب فيها بت�جي��ه التعليمات الالزمة 
ل��كل م�ظف��ي امل�سالح املذك���رة، من 
اأج��ل اإجراء عملية التلقي��ح �سد فرو�س 
ك�رونا ك�فيد 19 ب�سفة اإجبارية و دون 

ا�ستثناء.
و اأك��د ال���ايل يف ذات التعليم��ة الت��ي 
حت�سل��ت الن���رض عل��ى ن�سخ��ة منه��ا، 

على اأن��ه �سيتم اتخاذ اإج��راءات �سارمة 
للمتاأخري��ن اأو الراف�سني له��ذه العملية، 
على اأن يت��م بعد احلملة، منع اأي �سخ�س 
م��ن االلتح��اق مبن�س��ب عمل��ه، م��ا مل 
ي�ستظه��ر بطاقة التلقي��ح، دون االإخالل 
كم��ا  االأخ��رى،  التاأديبي��ة  باالإج��راءات 
�سيطبق االإج��راء على الزوار و ال�افدين 

على مقرات االإدارات العم�مية.
بوزيد مخبي 

�صكيكدة

تخ�سي�س 451 �سريرا للم�سابني بجـائحة كورونا
 اأّك��د مدي��ر ال�سح��ة و ال�س��كان ل�الي��ة 
�سكيك��دة، حمي الدين ترب، عل��ى اأن قرار 
حت�يل �سبعة م�سابني بجائحة ك�رونا من 
م�ست�سف��ى الق��ل اإىل م�ست�سفى احلرو�س، 
كان بغر�س تر�سيد ا�ستهالك االأوك�سجني 
و لي���س ب�سب��ب انعدام��ه، نافي��ا وج�د اأي 
م�ساكل يف هذا اخل�س��س و االأم�ر ت�سر 
ب�سفة عادي��ة، كا�سفا عن تقلي�س يف عدد 
العملي��ات اجلراحي��ة املربجمة، م��ع ت�فر 

451 �رضيرا خم�س�سة للم�سابني بك�رونا 
على م�ست�ى امل�ؤ�س�سات املرجعية.

مدي��ر ال�سح��ة و يف ت�رضيح��ه للن���رض، 
اأراد اأن يرف��ع كل اللب�س بخ�س��س اجلدل 
الدائر ح�ل عدم ت�فر م�ست�سفى القل على 
االأوك�سج��ني عق��ب نقل �سبع��ة م�سابني 
بفرو�س ك�رون��ا اإىل م�ست�سفى احلرو�س، 
مثلم��ا ح�سل يف امل��رة ال�سابق��ة حينما مت 
نق��ل 13 م�ساب��ا بال�ب��اء اإىل م�ست�سف��ى 

�سكيكدة، لي�ؤك��د على اأن م�ست�سفى القل 
حالي��ا يت�فر عل��ى االأوك�سجني، لكن قرار 
حت�ي��ل امل�ساب��ني ال�سبع��ة اإىل م�ست�سفى 
احلرو�س، كانت اإدارة امل�ست�سفى تهدف من 
ورائه اإىل تر�سيد ا�سته��الك االأوك�سجني، 
نافيا ب�س��دة كل االإ�ساعات التي يروج لها 
اأطراف على م�اق��ع الت�ا�سل االجتماعي، 
م�س��را اإىل اأن ال�سلطات ال�الية تدخلت و 
قام��ت مبعاجلة االأمر يف حين��ه بت�فر ح�سة 

من االأوك�سجني مب�ست�سفى القل. 
و بخ�س����س م��دى ت�ف��ر امل�ست�سفي��ات 
الكافي��ة  االإمكاني��ات  عل��ى  املرجعي��ة 
ك�س��ف  باجلائح��ة،  امل�ساب��ني  ال�ستقب��ال 
املتحدث عن وج�د 451 �رضيرا مت ت�فرها 
االإ�سكالي��ة غ��ر  و  امل�ست�سفي��ات  به��ذه 
مطروح��ة يف ال�ق��ت احل��ايل اأو يف الفرتة 
ال�سابق��ة من ظه���ر ال�ب��اء الأن م�ساحله 
املب��ادرة بدرا�س��ة  اعت��ادت يف كل م��رة 
ا�ستباقي��ة لل��س��ع حت��ى تك���ن املراقب 

ال�سحية على اأمت اال�ستعداد الأي طارئ. 
اإط��ار  و �سم��ن االإج��راءات املتخ��ذة يف 
م�اجهة جائحة ك�رون��ا، ذكر املتحدث اأن 
م�ساحل��ه ق��ررت تقلي�س ع��دد العمليات 
اجلراحي��ة املربجمة، بينما تبق��ى العمليات 

اجلراحية امل�ستعجلة ت�سر ب�سفة عادية. 
كمال وا�سطة
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 الإثنني 19 جويلية 2021 م  
هـ  1442 احلجة   ذو   9 11 lحمليات

بعد جدل حمتدم داخل املجل�س ال�شعبي الولئي

ت�أجيل الف�صل يف املخطط التوجيهي للتعمري 
بق�صنطينة لدورة ا�صتثن�ئية 

�ش�دق اأم�س، اأع�ش�ء المجل�س ال�شعبي الولئي لولية ق�شنطينة ب�لأغلبية على ت�أجيل الف�شل في المخطط التوجيهي 
الم�شترك بين البلدي�ت للتهيئة والتعمير اإلى دورة ا�شتثن�ئية، بعد جدل محتدم بين المنتخبين والوالي حول ق�نونية 

عر�س ملف للمداولة مرتين في نف�س الدورة والتحفظ�ت التقنية المطروحة ب�ش�أن المخطط، ف�شال عن دور المجل�س في 
اإبداء الراأي ب�ش�أن المخطط مثلم� ين�س عليه الق�نون. 

�أع�ض��اء  مد�خ��ات  و�نطلق��ت 
�ل��دورة  تتم��ة  يف  �ملجل���س، 
�ملنعق��دة بتاري��خ 7 ج��و�ن حول 
ملف �ملخطط �لتوجيهي للتهيئة 
و�لتعمري، باملنتخب زين �لعابدين 
قليل �لذي �عترب �أنه ال يجوز من 
�لناحية �لقانونية �مل�ضادقة مرتني 
عل��ى مل��فٍّ يف نف���س �ل��دورة، 
بينما �أ�ضار �إىل �أن �مللف يت�ضمن 
�لد�خلية  حتفظات رفعتها وز�رة 
دون �أن تعال��ج، كم��ا ت�ضاءل عن 
�ضمح  �ل��ذي  �لقان��وين  �الإط��ار 
باإدماج �أر��ض��ي و�قعة يف بلدية 
عني عبيد غ��ري �ملعنية باملخطط 
��ض��م  تغي��ري  م��ع  �لتوجيه��ي؛ 
ه��ذ� �جل��زء �إىل “جن��وب ���رق 
�خل��روب”. ودع��ا �ملنتخ��ب عبد 
�لغن��ي م�ضع��ي �إىل تاأجيل �لبت 
��ضتثنائي��ة  دورة  �إىل  �ملل��ف  يف 
بعد عي��د �الأ�ضح��ى، موؤكد� �أنه 
من غ��ري �لقانوين �مل�ضادقة على 

ملف مرتني يف نف�س �لدورة. 
ودع��ا �ملنتخ��ب موم��ن �لعمري 
 5 و�ضعي��ة  يف  �لف�ض��ل  �إىل 
تعاونيات عقارية ما ز�لت عالقة 
من��ذ ع�رين �ضنة، قائا “ال يهم 
�لط��رف �مل�ضتفي��د، لك��ن يجب 
�لف�ض��ل يف �الأمر بق��ر�ر نهائي 
يتي��ح ��ضتغ��ال ه��ذه �الأر��ضي 
�حلق��وق  �إعط��اء  �أو  فاحي��ا 
الأ�ضحابه��ا”. و�عت��ربت رئي�ضة 
ملي��اء  �ملنتخب��ة  �لتعم��ري،  جلن��ة 
ج��ر�دي، �أن �الأمور ق��د �نحرفت 
و�أخ��ذت ُبع��د� �آخر، موؤك��دة �أن 
للتهيئ��ة  �لتوجيه��ي  �ملخط��ط 
و�لتعمري من م�ضوؤولية �لبلديات 
�لتي تقوم بجميع �الأعمال، ليبدي 
منتخبو �ملجل�س �ل�ضعبي �لوالئي 
بع��د ذل��ك ر�أيه��م عل��ى �أ�ضا�س 
مد�والت �لبلدي��ات، ليوؤكد بعد 
ذل��ك رئي�س �ملجل���س �أن �لدورة 
مل مت��دد م��ن �أجل �مل�ضادق��ة و�إمنا 
الإعط��اء تو�ضيحات حول �مللف، 

كما �أفاد �أنه مت عقد جل�ضة خا�ضة 
�لتعمري  مدي��ر  فيه��ا  ��ضتدع��ي 
لتق��دمي تو�ضيح��ات للمنتخبني، 
�إال �أن من طلبو� �لتو�ضيحات مل 

يح�روها، مثلما قال. 

الوالي: المجل�س وافق 
قبل ع�مين على المخطط 

بمعطي�ت اأقل
ونب��ه و�يل ق�ضنطين��ة، �ضا�ض��ي 
�أحمد عبد �حلفي��ظ، يف مد�خلته 
�إىل �أن �لقان��ون ين���س عل��ى �أن 
�ملخط��ط �لتوجيه��ي ير�ضل بعد 
�مل�ضادقة عليه مبد�ولة �إىل �لو�يل 
�ملخت�س �لذي يتلقى ر�أي �ملجل�س 
�ل�ضعبي �لوالئي، كما يو�ضح �أن 
�ل��و�يل يطل��ب �لر�أي مب��ا ي�ضمل 
ذلك من حتفظات ولي�س �ملو�فقة، 
كما �أ�ضاف �أن �ملنتخبني �ضادقو� 
لتكون يف  تو�ضيح��ات  وطلبو� 
دورة ��ضتثنائي��ة، ث��م طلب��و� �أن 
تكون يف �إطار نف�س �لدورة حتى 

ال ت�ضتغ��رق �لعملية وقتا �أطول، 
يف ح��ني �عت��رب �أن �إث��ارة نقطة 
عدم �لقدرة على �لتد�ول مرتني، 
غري قانونية وغ��ري منطقية كما 
و�ضفها �أنها »لي�ضت مادة«. وقال 
�مل�ضوؤول متوجها للمنتخبني »لقد 
طلبت��م �لتو�ضيح��ات و�خلر�ئط، 
وق��د �أح�رن��ا �خلر�ئ��ط وقدمنا 
�لتو�ضيحات �الإ�ضافية«، م�ضيفا 
�أنه ينبغي �أخ��ذ موقف بناء على 

�لتو�ضيحات.
و�أ�ض��اف �ل��و�يل �أن �لتمدي��د مل 
يك��ن ليتم ل��و مت �لت��د�ول على 
�الأمر، حيث قال »من ياأخذ موقفا 
ينبغ��ي �أن يلت��زم ب��ه �إىل نهاية 
�ملطاف«، ليدعم م��ا �أ�ضارت �إليه 
�ملنتخبة جر�دي ح��ول م�ضوؤولية 
كل بلدي��ة عل��ى م��ا �أقرت��ه يف 
يتد�ول  بينم��ا  �ملو�فقة،  مد�ول��ة 
�ملجل���س عل��ى �إب��د�ء ر�أي��ه؛ مب��ا 
ي�ضمله من ماحظات وحتفظات 
�ل�ضك��ن،  وز�رة  �أم��ام  ترف��ع 
كما ذّك��ر �أع�ضاء �ملجل���س �أنهم 

و�فقو� عل��ى ه��ذ� �ملخطط قبل 
وتو�ضيحات  مبعطي��ات  عام��ني 
�أق��ل مّم��ا يت�ضمنه حالي��ا، معرب� 
ع��ن �لو�ض��ع بالت�ض��اوؤل »كنتم 
خمطئني قبل عام��ني، و�أ�ضبحتم 

م�ضيبني �ليوم؟«.
و�أو�ض��ح �ملنتخ��ب عب��د �لغني 
�لت��د�ول يف  �إع��ادة  �أن  م�ضع��ي 
نف�س �لدورة على �مللف �ضت�ضع 
�ملجل���س �أم��ام �إ�ض��كال قانوين، 
وقال »هل مت��ّرر �ملد�ولة بالقبول 
�أو بالرف�س يف حال قبولنا �ليوم 
للمخط��ط؟«. �أم��ا �ملنتخ��ب عبد 
�ملجيد بركام فقد ق��ال �أن قر�ءته 
�لقانوني��ة الإبد�ء �ل��ر�أي ال تعني 
�لت�ضوي��ت بنع��م �أو ال الأن ذلك 
م��ن م�ضوؤولي��ة �لبلدي��ات، و�إمنا 
باإب��د�ء �ملاحظات حول ما قامت 
به �لبلدي��ات، فيما �أي��د �ملنتخب 
�أحم��د بن عامر �إرج��اء �مللف �إىل 

دورة ��ضتثنائية. 
ولفت �ملنتخب بوبكر بن حمودة 
91-177 يتح��دث  �أن �ملر�ض��وم 
�ل�ضعب��ي  �ملجل���س  ر�أي  ع��ن 
�لوالئ��ي، لكنه ف���ر �الأمر على 
�آلي��ة  �أي  ميل��ك  ال  �ملجل���س  �أن 
قانوني��ة الإب��د�ء �ل��ر�أي �إال ع��ن 
طري��ق �لت��د�ول، م�ضيف��ا �أنه ال 
وجود لن�س قانوين �ريح حول 
قانونية �لتد�ول مرتني على ملف 
يف نف�س �ل��دورة، قبل �أن يقرتح 
�أنه يف حال �لتد�ول للمرة �لثانية 
ميكن تدوين �لتحفظات يف ن�س 
�ملد�ولة الإنهاء �الإ�ضكال. و�أ�ضاف 
ب��ن حمودة �أنه ميك��ن الأي ع�ضو 
يف �ملجل���س �للج��وء �إىل �إلغ��اء 
�ملد�ول��ة عن طري��ق �لق�ضاء يف 
ظل �ضك��وت �مل�رع حول �الأمر 
�ملذك��ور.  وق��د �نته��ت مناق�ضة 
�ملل��ف �إىل ت�ضويت �الأغلبية؛ �أي 
25 ع�ضو� من �ملجل�س، باملو�فقة 
على تاأجيل �لف�ضل يف �ملو�ضوع 
�إىل دورة ��ضتثنائي��ة مقبل��ة، يف 
مقابل عدم ت�ضوي��ت �أي ع�ضو 
ب��ا، و�متن��اع ع�ض��و و�حد عن 

�لت�ضويت.                    �ص�مي.ح

ب�شبب قلة العر�س ون�ش�ط الو�شط�ء 

زي�دات ت�صل اإىل 12 األف 
دين�ر يف اأ�صع�ر الأ�ص�حي

�الأ�ضاح��ي  �أ�ضع��ار  �ضجل��ت 
قب��ل يومني من عي��د �الأ�ضحى 
بق�ضنطينة  �رتفاع��ا حم�ضو�ض��ا 
�لفارط��ة،  باالأ�ضابي��ع  مقارن��ة 
حيث عز� مرب��ون �الأمر �إىل قلة 
�لعر�س ب�ضب��ب �لندرة �مل�ضجلة 
على م�ضتوى �لواليات �جلنوبية 
�ملمولة لل�ضمال، و ز�د �الأمر حدة 
دخول و�ضطاء على �خلط ما �أدى 
�إىل ��ضط��ر�ب �ل�ضوق و تيهان 

�ملو�طنني. 
و وقف��ت �لن���ر، �أم���س خال 
زيارته��ا للعدي��د م��ن �ملو�ق��ع 
�لكربى لبيع �ملو��ضي بق�ضنطينة 
وعني �ضمارة، عل��ى �إقبال كبري 
ج��د� فيم��ا مل يج��د �ملوظف��ون 
�ضالتهم ب�ضبب �رتفاع �الأ�ضعار 
�لت��ي مل تن��زل ع��ن 4 ماي��ني 
لاأ�ضحي��ة  بالن�ضب��ة  �ضنتي��م 
�لعادية يف حني مت عر�س خرفان 
هزيل��ة بثاثة ماي��ني ون�ضف، 
ع��ن  عزف��و�  �ملو�طن��ني  لك��ن 

�ر�ئها.
وذكر لنا �أحد �ملربني �لكبار على 
م�ضتوى نقط��ة بيع كربى بعني 
�ضمارة، �أن غالبي��ة �ملا�ضية �لتي 
كان يعر�ضه��ا ق��د نف��دت ومل 
يتبق لديه �ضوى عدد قليل جد�، 
وه��و ما دفع ب��ه �إىل �لتوجه �إىل 
�أ�ض��و�ق م�ضعد و�ضي��دي بحبح 
بوالية �جللفة جللب قطعان تلبية 
لطلبات زبائن��ه غري �أن معاونيه 
ظلو� لثاث��ة �أيام دون �أن يجلبو� 

خروفا و�حد�.
�ملو�ل��ني  �أن  �ملتح��دث،  وتاب��ع 
بال�ضح��ر�ء مل يح�رو�  �لكبار 
للعيد  كث��رية  ما�ضي��ة  روؤو���س 
ب�ضب��ب �خل�ضائر �لت��ي تكبدوها 
نتيج��ة غ��اء �الأع��اف وغذ�ء 
�ملا�ضية ب�ضكل عام، حيث �أو�ضح 
�أن م��و�ال ميلك ما يزي��د عن 16 
�ألف ر�أ���س �متنع عن بيع خرفان 
�لعي��د ب�ضبب ع��دم قدرته على 

تغطية م�ضاريفها.
�لعر���س  �أن  �ملرب��ي،  و�أ�ض��اف 
بالوالية �أقل بكثري من م�ضتوى 
�لطلب وه��و ما جع��ل �الأ�ضعار 
�الأخري،  �الأ�ضب��وع  تلتهب خال 
فعل��ى �ضبيل �ملثال ف��اإن �ملا�ضية 
�خل��روب  ب�ض��وق  �ملعرو�ض��ة 
�جلمع��ة �ملا�ضي��ة مل تلب �ضوى 
10 باملئة من �لطلب �إذ �أن غالبية 
�ملت�ضوقني مل يتمكنو� من �قتناء 
�أ�ضحياتهم، م�ضري� �إىل �أن �جلميع 
ح��ذر م��ن ه��ذ� �ل�ضيناريو حني 

�رتفعت �أ�ضعار �الأعاف.
وتر�وحت �أ�ضعار �الأ�ضاحي بكل 

�لنقاط �لتي زرناها ما بني 4 و 8 
مايني �ضنتي��م، يف حني الحظنا 
�أن �لزياد�ت تر�وحت بني 8000 
و 12 �ألف دينار مقارنة مبا وقفنا 
�ملا�ضي��ة،  �الأ�ضابي��ع  يف  علي��ه 
فعلى �ضبي��ل �ملثال ف��اإن خروفا 
كان ثمن��ه خم�ضة مايني �ضنتيم 
قد �رتفع �إىل 5.8 مليون �ضنتيم.

وم��ا ياح��ظ بغالبي��ة �ملو�ق��ع 
ه��و تز�ي��د ع��دد نق��اط �لبي��ع 
�لفو�ضوي��ة، حيث �ضيطرت فئة 
�الأماكن  �لو�ضط��اء عل��ى ه��ذه 
�إقب��ال كب��ري عليها من  مقاب��ل 
ط��رف �ملو�طن��ني نظ��ر� لوقوع 
غالبيته��ا بالق��رب م��ن �ملحيط 
�لعمر�ين م��ا يجعل �لتنقل �إليها 
�ضه��ا، فيما ذك��ر لنا بائ��ع �أنه 
�قتن��ى �خلرف��ان من عن��د مرب 
دون �أن يف�ضح عن �لثمن، لكنه 
ذكر �أن هام�س ربحه ب�ضيط وهو 
معت��اد على ه��ذ� �لعمل يف كل 

مو�ضم.
وتعر�س �الأ�ضاح��ي يف �لنقاط 
�لفو�ضوية باأثمان ترت�وح ما بني 
3.5 �إىل 6 ماي��ني �ضنتيم، وهي 
�أ�ضع��ار تنا�ض��ب نوعا م��ا طبقة 
يتوجه غالبيتهم  �لذين  �ملوظفني 
لل���ر�ء يف �ليوم��ني �الأخريين، 
�أك��ده لنا �لبائع��ون، فيما  مثلما 
قال �أحد �لزبائ��ن �أنه معتاد على 
�ل�ر�ء يف ه��ذه �الأيام �لتي عادة 
ما تنخف���س �الأ�ضعار فيها لكنه 
وخافا لل�ضنو�ت �ملا�ضية الحظ 

�رتفاعا حم�ضو�ضا.
وب��دت عام��ات �حل��رية عل��ى 
�لكثري من �لزبائن، �لذين وجدو� 
�أنف�ضه��م تائهني ب�ضب��ب �رتفاع 
�الأ�ضع��ار، حي��ث عل��ق موظف 
باأن ثم��ن �لكب�س �ملتو�ضط مياثل 
�أجرت��ه �ل�ضهري��ة، يف ح��ني �أكد 
لنا كث��ريون �أنه��م ز�رو� �لكثري 
من �مل��ز�رع و�لنقاط ومل يجدو� 

�ضالتهم �إىل �ليوم.
وذكر لنا م��و�ل ببلدية �بن زياد، 
خ�ض�ض��ه  �ل��ذي  �لقطي��ع  �أن 
للعيد قد نف��د قبل �أ�ضبوع حيث 
ح��اول �أن يتح�ض��ل على قطيع 
�آخر م��ن والي��ة �جللف��ة  لتلبية 
طلب��ات �لزبائن لكنه مل يجد، �إذ 
�لروؤو���س �ملعرو�ضة  نفدت كل 
كم��ا �أ�ض��ار �إىل �أن��ه مل ي�ضتطع 
�أن ي�ض��رتي من بلدي��ة �ل�ريعة 
نظ��ر�  وذل��ك  تب�ض��ة  بوالي��ة 
لارتف��اع �لكب��ري يف �أ�ضعارها 

مقارنة مبا�ضية �ل�ضحر�ء.
لقم�ن/ق

ل�شم�ن ا�شتمرارية التموين ب�لغ�ز و الكهرب�ء

تدعيم فرق من�وبة عرب خم�س بلدي�ت اأي�م العيد
 جل��اأت مديري��ة توزي��ع  �لكهرب��اء و �لغ��از بعلي 
منجل��ي، �إىل تدعي��م ف��رق �ملناوب��ة �لعامل��ة طيلة 
�أي��ام �لعيد م��ن �أجل �ضم��ان ��ضتمر�ري��ة �لتموين 
باخلدمت��ني عرب خم���س بلدي��ات �لتابع��ة الإقليمها 
بوالية ق�ضنطين��ة، �إىل جانب توفري �لو�ضائل �ملادية 
و�لب�ري��ة ل�ضمان جاهزية �أع��و�ن �لتدخل و�لفرق 

�لتقنية �لغازية و�لكهربائية على مد�ر 24 �ضاعة.
وح�ضبم��ا �أكدت��ه �ملكلف��ة باالإعام عل��ى م�ضتوى 
مقاطع��ة عل��ي منجل��ي للمديرية، �ل�ضي��دة وهيبة 
تاخري�ضت، فق��د مت جتنيد 24 عونا ل�ضمان �لتموين 
بالطاقت��ني �لكهربائي��ة ببلدي��ات عني عبي��د، �بن 
بادي���س، �أوالد رحم��ون، ع��ني ��ضم��ارة و�خلروب، 
ودعت �ملتحدثة كافة �ملو�طنني �إىل �الت�ضال بالرقم 
03 33 من �أجل ط��رح �ن�ضغاالتهم و طلب �لتدخل 
�ملبا���ر يف ح��ال ح��دوث �أي م�ض��كل، م��ع  �حلذر 

عن��د ��ضتخد�م �لغ��از يف �لتح�ض��ري�ت لطهي حلم 
�الأ�ضحية لتفادي حدوث ت�ربات غازية.

و قال��ت �ملتحدث��ة، �أن  �ملديرية �لعام��ة تدعو كافة 
�ملو�طن��ني �إىل عدم �لقي��ام باأ�ضغ��ال �حلفر و غريها 
خ��ال �أيام �لعيد، دون �لتقدم �إىل م�ضالح �ملوؤ�ض�ضة  
وطلب �ملر�فق��ة مبحاذ�ة �أو فوق �ل�ضب��كات �لغازية 
و�لكهربائي��ة، حيث ينجر عن ه��ذه �لت�رفات، يف 
�لكث��ري م��ن �الأحيان، حر�ئ��ق و �نفج��ار،  ويف هذ� 
�ل�ضي��اق �أف��ادت �ملكلفة باالإع��ام  �أن مديرية علي 
منجل��ي �ضجلت خ��ال �ل�ضد��ض��ي �الأول من هذه 
�ل�ضنة، م��ا يفوق 97 �عتد�ء عل��ى �ل�ضبكة �لغازية 
و90 على �ل�ضبك��ة �لكهربائية، حيث �أ�ضبحت هذه 
�لظاه��رة توؤرق �ملوؤ�ض�ض��ة و تكلفها خ�ضائر معتربة 

كل �ضنة.
و/ع

ت�صوير ال�صريف قليب



اأخ�شائي اأمرا�ض الروماتيزم بق�شنطينة الدكتور ريا�ض �شيهب

هكذا يتم عالج آالم المفاصل التي 
تسببها كورونا

يو�شح الدكتور �شيهب ريا�ض االأخ�شائي في اأمرا�ض الروماتيزم والمفا�شل بق�شنطينة، اأن االآالم التي يحدثها فيرو�ض “كوفيد 19” غالبا ما تكون ع�شلية 
ومف�شلية م�شحوبة بوهن واأوجاع، بحيث ت�شبه الحاالت الروماتيزمية المبتدئة، لذلك وجب اللجوء اإلى اأطباء متخ�ش�شين و كذلك اال�شتعانة بالفحو�شات 

البيولوجية.

الدرا�س��ات  بع���ض  اأن  الطبي��ب  ي�سي��ف  و 
اأظه��رت اأن الأمل الع�سلي الناجم عن فريو�ض 
كوفي��د 19 ه��و �سم��ة �رسيري��ة �سائعة لدى 
امل�ساب��ن بكورونا، لكن ن��ادًرا ما ي�سجل يف 
بداي��ة الوباء، كم��ا يظهر ل��دى املتعافن اإىل 
جانب امل�ساعف��ات الع�سبية، م�س��ريا اإىل اأن 
اأمل املفا�س��ل الذي يربطه املر�س��ى باأعرا�ض 
كورونا املتحورة، لي�ض له عالقة بالروماتيزم.

واأب��رز الدكت��ور به��ذا اخل�سو���ض، اأنه ميكن 
اأن يك��ون لبع�ض ح��الت الروماتيزم املبكرة 
اأو الأ�س��كال احل��ادة لآلم املفا�س��ل، ارتباطا 
باأعرا�ض »كوفيد 19«، على اعتبار اأن ال�سورة 
ال�رسيري��ة لي�س��ت كامل��ة متاًم��ا، لذل��ك فاإن 
املخت�سن مطالبون بفح���ض دقيق للمر�سى 
بناء على الأعرا�ض والتاأكد من اأنها ل تتوافق 

مع اأمرا�ض الروماتيزم الكال�سيكية.
ويتاب��ع الأخ�سائ��ي ب��اأن بع���ض املالحظات 
الطبي��ة التي ن���رست موؤخ��را، اأظهرت وجود 
اآلم عل��ى م�ست��وى الع�س��الت واملفا�س��ل 
م�سحوب��ة بالوهن الذي ي�ستم��ر لدى بع�ض 
الأ�سخا���ض حت��ى بع��د اأ�سهر م��ن الإ�سابة 
بفريو���ض كورون��ا، لك��ن ميك��ن اأن ي�سف��ى 
املري���ض م��ع تن��اول الفيتامين��ات املتع��ددة  
والغذاء ال�سح��ي املتوازن و ممار�سة التمارين 
اجل�سدية الريا�سية، حي��ث اأن »كوفيد 19« ل 

ي�سب��ب �رسرا عظمي��ا مف�سليا دائم��ا، مثلما 
يو�سح الطبيب.

وعل��ى �سعيد اأخ��ر، اأفاد الدكت��ور �سيهب اأن 
درا�س��ات اأجراها اأطب��اء جزائري��ون، ك�سفت 
ت�سجي��ل ح��وايل 33 األ��ف م�س��اب بالتهاب 
املفا�سل الروماتوي��دي ببالدنا وهو ما يعادل 
0.13 باملائ��ة من عدد ال�س��كان، بينما تبن اأن 
ع��دد مر�سى ه�سا�س��ة العظام ي�س��ل ل� 25 
األ��ف حال��ة جديدة �سنوي��ا وفًق��ا لإح�ساءات 
عام 2019 ومتث��ل الن�ساء حوايل 41 باملئة من 

جممل الإ�سابات.
وا�ستط��رد املخت���ض بالق��ول اإن كث��ريا م��ن 
الأ�سخا���ض يخلط��ون بن اإ�ساب��ات العظام 
التي ه��ي تخ�س���ض جراحي، وب��ن اأمرا�ض 
الروماتيزم التي تعترب تخ�س�سا طبيا يتعامل 

مع ت�سخي�ض الأمرا�ض وعالجها.
 ويكم��ن الخت��الف، ي�سيف الطبي��ب، يف اأن 
معظ��م اللتهابات الروماتيزمي��ة مت�ض املفا�سل 
وتكون م�سحوبة باأمل �سديد خا�سًة يف الن�سف 

الثاين من الليل وغالًبا ما توقظ املري�ض من 
الن��وم، بالإ�ساف��ة لت�سلب ال�سباح 

ال��ذي ي�ستمر م��ن �ساعة 
�ساعت��ن،  اإىل 

وه��ي اأعرا�ض ت�ستجي��ب ب�سكل 
جي��د لتن��اول الأدوي��ة امل�سادة 

يت��م  بينم��ا  لاللتهاب��ات، 
تاأكيد الإ�سابة من خالل 

فحو�سات بيولوجية 
حمددة.

خيرة بن 
ودان

ابتكـــــار كمامــــة تك�صف الإ�صابـــة بكورونـــا
ط��ور باحثون م��ن جامعة “هارف��ارد” ومعهد 
بالولي��ات  للتكنولوجي��ا  ما�سات�سو�ست���ض 

املتح��دة الأمريكية، كمام��ات قادرة على 
ت�سخي���ض الإ�ساب��ة بفريو���ض كورونا 
داخ��ل الأنفا���ض يف غ�س��ون 90 دقيقة، 

و مب�ستوي��ات دقة عالي��ة مماثلة لختبارات 
القائم��ة على  القيا�سي��ة  الت�سخي���ض 
احلم���ض النووي مث��ل اختبارات “بي 

�سي اآر”.
وح�س��ب م��ا ن�رست��ه و�سائ��ل اإعالمية 

عاملي��ة متخ�س�س��ة، فقد متك��ن الباحثون 
من تقلي�ض خمرب ت�سخي�ض كامل داخل 
م�ست�سع��ر �سغري قائم عل��ى البيولوجيا 
ال�سطناعي��ة و دجم��ه داخ��ل اأن�سج��ة 

القناع امل�سنوع منها، اإذ يتغري لونه من الداخل عند اكت�ساف جزيئات فريو�ض كورونا يف اأنفا�ض املري�ض.
وجن��ح الباحثون، الذي��ن عملوا ل�سنوات على اإيج��اد تقنية متطورة قادرة عل��ى اكت�ساف فريو�سات مثل »اإيب��ول« و«زيكا«، يف 
ا�ستخ��دام م��ا يع��رف بتقنية التجفي��ف بالتجميد، اإذ يتم ت�سم��ن املاء داخل القن��اع وب�سغطة زر واحدة ين���رس القناع املاء على 

امل�ست�سعر، اإذ ُتخلق �سل�سلة تفاعالت كيماوية لتكت�سف وجود جزيئات كورونا يف نف�ض املري�ض.
وقال الباحثون اإن القناع ُيعد مبثابة اأول اختبار ميكن اأن يعطي نتائج بدقة عالية ولكن يف درجة حرارة الغرفة، كما اخترب الباحثون 

اأي�س��ًا كيفية دمج هذا النوع من التكنولوجيا داخل املالب�ض، وه��ذا بدمج هذه امل�ست�سعرات احليوية القابلة للربجمة داخل معاطف الأطباء 
والعامل��ن يف جمال ال�سحة وكذلك املالب�ض الأخرى، لتوفري الك�سف اأثناء التنقل مبا يف ذلك الفريو�سات والبكترييا وال�سموم والعوامل 

الكيماوية الأخرى.              خيرة بن ودان 
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تناول الربوتينات يحمي 
اجلهاز الع�صبي

تعت��رب الربوتين��ات من العنا���رس الغذائية ال�رسوري��ة لالإن�سان، 
اإذ ت�ساه��م يف احلف��اظ على ج�س��د �سليم كما اأنه��ا حتمي اجلهاز 

الع�سبي.
وم��ن الأف�سل تناول الربوتن م��ن امل�سادر الطبيعية مثل 
البي���ض والأ�سماك ومنتجات الألب��ان واللحوم والكبد 
واملك���رسات.  ال�سوي��ا  وف��ول  والبقولي��ات 
ويعترب الربوتن من املغذيات الدقيقة التي 
يحتاجه��ا اجل�سم لبناء كتل��ة الع�سالت، 
وهو ���رسوري لكثري من وظائف 
اجل�س��م احليوي��ة ونق�س��ه 
اأن  ميك��ن 

ي��وؤدي اإىل العديد من امل�س��كالت ال�سحية، حيث 
قد ي�سب��ب تقلبات يف املزاج وتهيجا و�سبابية يف 

الدماغ 
الهرمون��ات  ت�سكي��ل  يف  اأهمي��ة  وللربوت��ن 
والناق��الت الع�سبية، زيادة على دوره يف احلفاظ 
على �سح��ة العظ��ام لأن 50 باملائة م��ن عظامنا 
عبارة ع��ن بروتن من حيث احلجم، كم��ا اأنه مينع 

ال�سيخوخة. 
خيرة بن ودان 

  كـوم
 روبورتاج

اجلهــاز  اأخ�صائــي 
والكبــد  اله�صمــي 
اإ�صماعيــل  الدكتــور 

تريكي

طبيـب

الن�شر تنقل اأ�شئلتكم اإىل املخت�شني 
را�شلونا على �شفحة الفاي�شبوك:
www.facebook.com/
Annasrnewspaper.dz

و ترقبونا كل االإثنني

ومت خ��الل الأ�سابي��ع الأخ��رية التكثيف من 
احلمالت التح�سي�سية الت��ي تدعو املواطنن 
اإىل �رسورة اأخذ اللقاح يف حماولة لل�سيطرة 
عل��ى جائحة كوفي��د 19، وذل��ك عقب حالة 
العزوف التي �سجل��ت يف البداية، كما يوؤكد 
خمت�س��ون اأنه ومنذ بداي��ة حملة التلقيح يف 
اجلزائ��ر مل ت�سجل اأية اأعرا�ض خطرية متعلقة 
باللق��اح، حيث غالبا ما تك��ون الآثار اجلانبية 

طفيفة.
وتخربن��ا فاطمة وهي �سي��دة م�سنة، باأنها ل 
تع��اين من اأي��ة اأمرا�ض مزمن��ة رغم تقدمها 
يف ال�س��ن، ولكّنه��ا اأخ��ذت اللق��اح امل�ساد 
لكورون��ا موؤخرا لكي تقوم بتح�سن نف�سها 
ولتكت�سب مناع��ة حتميها وحتمي غريها من 
خط��ر الإ�ساب��ة به��ذا الفريو���ض،  كما قرر 
موؤخرا ال�سيد حممد البالغ من العمر 65 �سنة 
وهو يعاين من ال�سغط الدموي وال�سكري، 
اأخ��ذ اللق��اح رفق��ة زوجته و والدت��ه  بعدما 
كانوا �سد الفكرة يف بداية الأمر، اإل اأنه ومع 
ظه��ور �ساللت جدي��دة للفريو���ض التاجي 
�رسيعة النت�سار واأكرث خطورة، توجهوا اإىل 
اأق��رب مركز لتلقي اجلرعة الأوىل يف انتظار 

موعد اجلرعة الثانية.
اأما ال�سيدة ن�سرية البالغة من العمر 36 �سنة 
وامل�سابة مبر���ض مزمن، فتقول ب��اأن انت�سار 
املتح��ورات الت��ي اعتربته��ا اأ�س��د فتكا من 
الفريو�ض الأ�سلي لكورونا، دفع بها اإىل اأخذ 
اللقاح بع��د تردد كبري وذل��ك حلماية نف�سها 
م��ن امل�ساعف��ات وامل�سارك��ة يف و�سع حد 
لهذا الوباء الذي ا�ستم��ر طويال، حيث تقول 

»ل يوجد خيار اآخر لوقف العدوى«.

rطبيبة اال�شتعجاالت بق�شنطينة 
الدكتورة نورة زغوغو

المواطن أصبح أكثر وعيا 
بضرورة التلقيح

الدكتورة نورة زغوغو، طبيبة ال�ستعجالت 
بالعي��ادة متع��ددة اخلدمات ب�س��ري منتوري 

بق�سنطين��ة، تع��د من اأف��راد الطاق��م الطبي 
الذي��ن يعكف��ون عل��ى حم��الت التلقي��ح، 
حي��ث قالت للن�رس اإنه��ا لحظت منذ حوايل 
اأ�سبوع ازديادا يف اإقبال املواطنن من خمتلف 
ال�رسائ��ح العمرية على العيادة من اأجل تلقي 
اللق��اح �س��د فريو���ض كورون��ا، بعدما كان 

عددهم قليال يف بداية احلملة.
وت�سيف الطبيبة اأن هذا الإقبال يعود رمبا اإىل 
التخوف من املر�ض والإ�سابة بالفريو�ض، اأو 
لعدم ظهور اأعرا�ض جانبية على الأ�سخا�ض 
الذين قام��وا بالتطعيم من قب��ل، كما اأكدت 
الدكت��ورة اأن املواطنن اأ�سبح��وا اأكرث وعيا 
ب���رسورة التلقي��ح �س��د فريو���ض كورونا 
لو�سع حد للوباء الذي ل يزال ينت�رس ب�رسعة 
خا�سة مع املتحورات التي ت�ستمر بالظهور، 
م�سرية يف ذات ال�سدد اإىل اأن عيادة منتوري 
لوحدها، ق��د ا�ستهلكت قراب��ة 1500 جرعة 
لقاح منذ بداي��ة احلملة الوطنية  للتطعيم يف 

�سهر اأفريل املا�سي.
واأ�س��ارت املخت�سة، اإىل اأن الكهول والطلبة 
ون ملوا�سل��ة درا�سته��م يف  الذي��ن يح���رسّ
اخلارج بالإ�سافة اإىل التجار الذين ي�سافرون 
اإىل البل��دان الأجنبية، ه��م الفئة الأكرث اإقبال 
عل��ى التطعيم يف الفرتة الأخ��رية، اإىل جانب 
الأ�سخا�ض الذين يعان��ون من عوامل اخلطر 

املرتبطة بالعمر اأو الأمرا�ض املزمنة.
وبخ�سو���ض الأعرا���ض اجلانبي��ة املحتملة، 

اأكدت الدكتورة زغوغو اأنها غري مزعجة 
وتتمث��ل يف حمى خفيفة وتعب واأمل يف 
موقع احلقن��ة وهي اأكرث الآث��ار اجلانبية 
�سيوع��ا وت��زول �رسيعا خ��الل يومن، حيث 
ذكرت اأنه ومنذ بداي��ة حملة التطعيم مل يتم 
ت�سجيل اأية م�ساعفات مرتبطة باللقاح عند 
الأ�سخا���ض الذي��ن تلقوه، و مل يت��م الإبالغ 
ع��ن اأي اآثار خط��رية مما يعن��ي اأن اللقاحات 
الت��ي اعتمدتها اجلزائر فعال��ة، وفق تاأكيدها.
وقال��ت الطبيب��ة اإن عل��ى و�سائ��ل الإعالم 
ك���رس ال�سك��وك واإقن��اع املواطن��ن باأهمية 
التلقي��ح �سد فريو���ض كورون��ا ملحا�رسته، 
مو�سحة اأن اللقاح ل مين��ع الإ�سابة بكوفيد 
19، ولكن��ه مين��ع يف الغالبي��ة العظمى من 
التعر�ض لأ�س��كال حادة م��ن املر�ض خا�سة 
بالن�سبة للم�سابن بالأمرا�ض املزمنة اإذ مينح 
اأج�سامهم املناعة �س��د فريو�ض كورونا، كما 

يقلل ب�سكل كبري من عدوى الفريو�ض. 
ويف ذات ال�سدد، اأكدت املتحدثة اأن التطعيم 
هو احلل الوحيد الذي ميكنه تقلي�ض الوباء اأو 
ال�سيطرة عليه واإنهائ��ه، ومن اأجل بلوغ هذا 
امل�سع��ى يجب تلقيح ما ل يقل عن 70 باملائة 
من ال�س��كان وتو�سيع نطاق العملية لت�سمل 

اجلميع.
وعن مدة املناعة الت��ي يكت�سبها الأ�سخا�ض 
بعد التلقيح، خا�سة املعر�سون لعوامل اخلطر 
مثل كبار ال�سن واأ�سحاب الأمرا�ض املزمنة، 
اأو�سحت الدكتورة زغوغ��و اأنه من ال�سابق 
لأوان��ه معرفة م��ا اإذا كانت لقاح��ات كوفيد 
19 �ستوف��ر مناعة طويلة امل��دى، مو�سحة 
اأن الدرا�س��ات ل ت��زال جاري��ة ملعرف��ة املدة 
بالتحدي��د، ومع ذلك وا�ستن��ادا اإىل البيانات 
املتاحة، فاإن معظم الأ�سخا�ض الذين يتعافون 
يط��ورون مناع��ة توف��ر على الأق��ل بع�ض 
احلماية �س��د عودة العدوى.  من جهة اأخرى، 
اأ�س��ارت املخت�س��ة اإىل اأن بع�ض الأ�سخا�ض 
مُينع عليه��م التطعيم �سد فريو���ض كورونا، 
ويتعلق الأمر بالن�ساء احلوامل والأطفال اإىل 
جانب املر�سى الذي��ن اأ�سيبوا حديثا بكوفيد 
19 وذل��ك لتفادي امل�ساعف��ات املحتملة، اإل 

اأنه ميكن له��وؤلء املر�سى اأخذ اللقاح بعد 
حوايل ثالثة اأ�سهر من الإ�سابة. 

rاأخ�شائي اأمرا�ض ال�شدر 
والح�شا�شية الدكتور اأحمد 

بوقردون

التطعيم يمنح ذاكرة مناعية 
للجسم ويمنع دخول 

المستشفى

كما يو�سح الدكتور اأحمد بوقردون املخت�ض 
يف اأمرا�ض ال�س��در واحل�سا�سية بق�سنطينة، 
اأن احلماية التي يوفرها اللقاح �سد كورونا ل 
تكون من الإ�سابة باملر�ض لكن من الإ�سابة 
بامل�ساعفات اخلطرية و الدخول للم�ست�سفى.

وتختل��ف درجة احلماية ب��ن ال�سخ�ض الذي 
ل يعاين م��ن اأي مر�ض وبن من ي�سكو من 
مر���ض مزمن، فاللق��اح مينح ذاك��رة مناعية 
للج�س��م جت��اه الفريو���ض، فيهاجم��ه قبل اأن 

ي�سبب م�ساكل اأكرب، مثلما يو�سح الطبيب.
وبخ�سو���ض تخوف البع�ض من اأخذ اللقاح، 
قال الدكتور بوقردون اإن هذه املخاوف تبقى 
مفهوم��ة بالن�سب��ة لل�سب��اب و الأ�سخا�ض 
الذين يتمتعون ب�سحة جيدة لأن اللقاح جديد 
بالن�سبة لهم، بينما من الأف�سل لالأ�سخا�ض 
الذين يعانون من الأمرا�ض املزمنة على غرار 
مر�سى الربو اإىل جانب كبار ال�سن، التطعيم 
لتف��ادي الأ�س��كال احلادة لفريو���ض كورونا 
وامل�ساعف��ات املحتملة، معت��ربا  اللقاح من 

احللول املجدية للق�ساء على الوباء.
 �س.اإ

اأخ�صائية اأمرا�س الن�صاء 
 والتوليد الدكتورة 

رزقي اأ�صماء 

 روبورتاج: �سامية �إخليف

جتارب سريرية ألول عملية زرع لقلب اصطناعي كامل

وات
طـــ

خ

�صحيــــة

ين�س��ح خ��رباء التغذي��ة، بالتطه��ري املعوي 
كاإجراء وقائي لتقوية جهاز املناعة وامل�ساعدة 
على اإخالء املخلفات ال�سارة واإزالة ال�سموم 
م��ن اجل�سم وك��ذا جتدي��د الغ�س��اء املخاطي 

املعوي والبكترييا النافعة وتقليل اللتهاب.
 وللنظ��ام الغذائي املت��وازن تاأثري كبري على 
الت��وازن البكت��ريي، فكلم��ا زاد ع��دد اأنواع 
البكتريي��ا التي تتكون منه��ا اجلراثيم املعوية 
زاد تاأثريها عل��ى ال�سحة، اإذ اأن تناول الكثري 
م��ن ال�سكر، الربوتن اأو الكربوهيدرات مثل 
اخلب��ز الأبي�ض واملعكرون��ة واحللويات، يوؤثر 

�سلًبا على بكترييا الأمعاء.
ومن بن ط��رق التطهري الطبيعي��ة لالأمعاء، 
يذك��ر املخت�س��ون يف التغذية طريق��ة اإراحة 
اجله��از اله�سمي، حي��ث اأنه يف ي��وم الراحة 
ميك��ن تن��اول اأطعمة �سهل��ة اله�س��م وغنية 
بالألي��اف مث��ل اخل�س��ار والأرز والبطاط�ض 
والفواكه، و التخلي عن احللويات والنيكوتن 

والقهوة متاًما. 
ويف الي��وم امل��وايل يو�س��ى باإ�ساف��ة ما بن 
20 و30 غرام��ا من “كربيت��ات ال�سوديوم” 
املخفف��ة يف ن�سف لرت من املاء الفاتر، و�رسب 
هذا اخلليط بطريق��ة متاأنية ميكن اأن ت�ستغرق 
20 دقيقة، حي��ث ي�سعر ال�سخ�ض بعد حوايل 
4 �ساع��ات ب�رسورة اإخ��راج الف�سالت وقد 
تتكرر هذه العملية، وعلي��ه ين�سح بالتوازي 
ب���رسب املاء لغاية 3 لرتات اأو 4 لرتات ح�سب 

احلالة.
ولتجديد اجلراثي��م املعوية ين�سح باتباع نظام 
غذائي �سحي ومت��وازن، وميكن اأي�سًا �رسب 
املي��اه املاحلة للحف��اظ على �سح��ة القولون، 
بحيث يو�سى به��ا ب�سكل خا�ض لالأ�سخا�ض 
الذين يعانون من الإم�ساك، قبل تناول الطعام 

يف ال�سباح.
ويعت��رب النظ��ام الغذائي ع��ايل الألياف مهما 
جدا ل�سح��ة الأمعاء، فالألي��اف من املغذيات 
النباتي��ة  الأطعم��ة  يف  املوج��ودة  الكب��رية 
والفواك��ه واخل�رسوات واحلبوب واملك�رسات 
وغريه��ا، وهي تنظم حرك��ة الأمعاء وتق�سي 
عل��ى الإم�ساك، بينما تعم��ل البكترييا املفيدة 

كم�ساد حيوي.
   خيرة بن ودان 

كيف يساهم تطهري األمعاء يف تقوية املناعة؟

اأنا �شيدة حامل في ال�شهر ال�شاد�ض 
و تبّين في الك�شف االإ�شعاعي اأن 
الجنين يعاني من ت�شوهات، اأنا 

محبطة. ما الذي علّي فعله؟ 
فق��د  �سيدت��ي،  لالإحب��اط  داع��ي  ل   
يوؤث��ر هذا الأمر على اجلن��ن. عليك اأن 
تعريف ن��وع الت�سوه وتتبع��ي ن�سائح 
الطبي��ب، فقد يك��ون الت�س��وه طفيفا 
مث��ل النتفاخ عل��ى م�ست��وى الكلى 
والذي ع��ادة ما يزول بع��د الولدة، اأو 
ف��رط ا�ست�سق��اء البطين��ات الدماغية 
اأو ح��الت اأخ��رى ب�سيط��ة. هنا يهون 
الأم��ر ول داعي للقل��ق، ولكن اإذا كان 
الت�سوه مثل متالزم��ة داون اأو معقدا، 
فاأن�سحك بع��دم التوقف عن الفح�ض 
ل��دى الطبي��ب املخت���ض ول تفعل��ي 
مثلم��ا يفعل اأغل��ب احلوام��ل اللواتي 
يف�سلن التوجه لطبي��ب عام لل�سعور 
بالطماأنين��ة حتى ل��و مل يح�سلن على 

ت�سخي�ض دقيق.

  نافذة أمل
اأنا �شيدة في الثالثينات من 
العمر وقد اأ�شبت بكورونا 

ال�شنة الما�شية وتعافيت. اأريد 
اأن اأحمل، فهل هل هذا ممكن 

اأم علي اأن اأنتظر؟
عاين��ت الكثري مم��ن اأ�سنب بفريو�ض 
كورونا مع بداية احلمل و مل اأ�سجل 
اأي ت�سوه��ات تذكر عند اجلنن، كما 
مل اأ�سجل حالت عق��م اأو خلل عند 
الن�س��اء بع��د الإ�ساب��ة، لكن يجب 
اللت��زام بتعليم��ات الطبي��ب واأخذ 

التلقيح وفق التو�سيات ال�سحية.
  خيرة بن ودان

طب نيوز

مواطنون يقررون التطعيم بعد العزوف وخمت�شون يوؤكدون

 اللقاحات تحمي ذوي األمراض المزمنة والمسنين 
من األشكال الحادة لكوفيد 19

ُيوؤكد مخت�شون اأن التطعيم �شد فيرو�ض كورونا، مهم للوقاية من االإ�شابة باالأ�شكال الحادة لكوفيد 19 خا�شة بالن�شبة لالأ�شخا�ض الذين يعانون من االأمرا�ض المزمنة وكبار ال�شن، بحيث يكونون اأقل 
عر�شة للم�شاعفات الخطيرة، فيما تراجع العديد من المواطنين عن العزوف وقرروا اال�شتفادة من التطعيم بعد ظهور �شالالت جديدة للفيرو�ض، اأ�شد خطورة.

 تحت

 المنظار

لدي طفل م�شاب بالتوحد واأنا 
حامل واأخ�شى اأن يكون المولود 

القادم م�شابا بنف�ض المر�ض، 
كيف يمكن اأن اأعرف بهذا 

االأمر قبل الوالدة؟
بالن�سب��ة للك�سف املبكر الذي نقوم 
به عن طريق الك�س��ف الإ�سعاعي، 
الع�سوية  بامل�س��اكل  فاإنه يخت���ض 
اأي املتعلق��ة بتكوي��ن اجلنن، لذلك 
دائما ما اأقول للحوامل اأنني اأرى يف 
الإيكوغرايف جنينا له عينان واأذنان 
و ل�سانا واأع�ساء خارجية، ول ميكن 
التكه��ن اإن كان  يب�رس اأو ي�سمع اأو 
يتكلم، اأم��ا التوحد فه��و �سيء اآخر 
وحاليا ل توجد اأية درا�سات تعطينا 
عالم��ات معتم��دة ر�سميا للك�سف 
املبكر عنه اأو عن حالت ت�سوه غري 

ع�سوية.

اأودت جائح��ة “كوفيد19” بحياة حوايل مليوين �سخ�ض حول العامل، حيث ُي�سكل 
امل�سابون باأمرا�ض القلب، الن�سبة الأكرب، ثم يليهم مر�سى ال�سكري الذين يعانون 

من م�ساكل على م�ستوى اجلهاز التنف�سي.
ويف ظ��ل هذه الظروف الوبائية، �سارع باحث��ون واأطباء اإىل تطوير م�رسوع القلب 
ال�سطناعي من طرف جمموعة “كارمات” الفرن�سية التي اأعلنت عن اأول عملية 
زرع لقل��ب ا�سطناعي كامل من �سنعها، ملري�ض يف الوليات املتحدة الأمريكية، 
واأجريت هذه العملية يف م�ست�سفى جامعة “دوك “يف دورام بكارولينا ال�سمالية. 
وتع��د هذه التجربة ال�رسيري��ة الأوىل من نوعها عامليا، بحي��ث تلقت ثالثة مراكز 
اأمريكي��ة اأخ��رى تدريبًا يف ه��ذا ال�سدد وه��ي حالي��ًا يف مرحلة انتق��اء املر�سى 
للم�سارك��ة يف التجارب ال�رسيرية، حيث ينتظر اأن يتم اختيار 10 مر�سى موؤهلن 
لعملية الزرع  للم�ساركة يف هذا العالج املواكب للربوتوكول الذي حظي مبوافقة 
الوكالة الأمريكية لالأغذية والأدوية، كما ينتظر منه اأن ينقذ اآلف الأ�سخا�ض من 

املوت بالأزمات القلبية. 
وتنوي جمموعة “كارم��ات” بح�سب ما نقلته مواقع علمية متخ�س�سة، ال�رسوع 
يف  ت�سوي��ق “القلب ال�سطناعي الكامل” خالل الع��ام اجلاري 2021، حتت ا�سم 

“اي�سون” مع تركيز الت�سويق ب�سكل خا�ض على فرن�سا واأملانيا.
خيرة بن ودان 

فيتامين
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خ�شر زرقان وغ�شة والقائمة مر�شحة لالرتفاع

نزيف العبي املنتخب املحلي يخلط ح�سابات 
بوقرة قبل كاأ�س العرب

يتواجد الناخب المحلي مجيد بوقرة في حيرة من اأمره، قبيل �شبط القائمة النهائية المعنية بالم�شاركة في بطولة كاأ�س 
العرب المرتقبة �شهر دي�شمبر المقبل بدولة قطر، في ظل عدم ات�شاح م�شتقبل عديد الأ�شماء التي ينوي بوقرة اإدراجها 
فترة  في  اأوروبية  باأندية  لاللتحاق  بالجملة  عرو�شا  يمتلكون  ممن  ال�شطايفي،  الوفاق  لعبي  غرار  على  ح�شاباته،  �شمن 
النتقالت ال�شيفية، ولو اأن بوقرة تلقى اأخبارا �شارة بالمقابل، على غرار تلك التي قدمها له المدافع ال�شلب جمال بلعمري.

وخ�رص املدرب جميد بوقرة خدمات عنا�رص 
ويتعل��ق  املحل��ي،  املنتخ��ب  يف  مهم��ة 

االأم��ر بكل من العب ن��ادي بارادو اآدم 
زرقان، املنتقل اإىل نادي �شارل لوروا 

البلجيكي، والع��ب وفاق �شطيف 
ح�شام الدي��ن غ�شة، ال��ذي انتقل 
خالل ال�شاع��ات املا�شية اإىل نادي 

اأنطالي��ا �شبور الرتك��ي، علما اأن هذا 
الثنائي �شارك اأ�شا�شيا يف ودية ليبرييا 

االأخ��رية، والت��ي فاز به��ا اأ�شب��ال بوقرة 
بخم�شة اأه��داف لهدف، �شن��ع منها غ�شة 

اأربعة اأهداف كاملة لزميله يف وفاق �شطيف 
حممد عمورة.

ولن يتوقف نزيف العبي املنتخب املحلي عند هذا 
احلد، يف ظل اقرتاب العبني اآخرين من االحرتاف 
يف اأوروبا، م��ا �شيقل�ص من خي��ارات بوقرة يف 
كاأ���ص الع��رب، اإذ م��ن املنتظر انتق��ال جنم نادي 
بارادو عبد القهار قادري، وثالثي وفاق �شطيف، 
عمورة وقندو�شي ودغموم لالحرتاف يف اأوروبا 

خالل االأيام املقبلة.
جدير بالذك��ر اأن بوقرة قد يخ�رص خدمات عدالن 
قديورة اأي�ش��ا، املر�شح للع��ودة اإىل اأوروبا، بعد 

ف�شخ عق��ده مع ن��ادي الغرافة 
القطري.

بلعمري زف اأخبارا 
�سارة لبوقرة

ج��اء  باملقاب��ل، 
ان�شم��ام  ق��رار 

بلعم��ري  جم��ال 
لي�ش��كل خربا �شعيدا 

بالن�شبة ملدرب املنتخب 
�شيكون  ال��ذي  املحل��ي، 

مبق��دوره االعتم��اد عل��ى خدمات �شخ��رة دفاع 
املنتخ��ب االأول يف البطول��ة العربية، من منطلق 
احرتاف االأخ��ري يف دوري عربي �شيتوقف خالل 

تنظيم امل�شابقة العربية.

ويعت��رب ان�شم��ام بلعمري اإىل قطر اأم��را اإيجابيا 
لالعب ومنتخ��ب املحليني يف الوقت نف�شه، الأنه 
�شيتي��ح ملدافع ال�شباب ال�شعودي ال�شابق فر�شة 
اللعب بانتظ��ام التي �شيعها م��ع اأوملبيك ليون، 
وي�شع��ه حت��ت ت�رصف بوق��رة الذي ه��و باأم�ص 
احلاجة لالعب��ني بخربة بلعم��ري للمناف�شة بقوة 
عل��ى لق��ب كاأ�ص الع��رب، الذي �شط��ره الطاقم 
الفن��ي مبعية الف��اف هدف��ا بالن�شب��ة للمنتخب 
الوطن��ي، خا�شة يف ظل اجلوائ��ز القيمة التي 
�شيقدمها االحت��اد العربي للفائز، ف�شال عن 
ر�شمية ه��ذه البطولة التي اأدرجها االحتاد 

الدويل لكرة القدم حتت رعايته.
وكما ه��و معلوم، ين��وي بوق��رة االعتماد 
عل��ى خدم��ات بع�ص جن��وم املنتخ��ب االأول 
العربي��ة  البط��والت  النا�شط��ني يف خمتل��ف 
الت��ي �شتتوقف �شهر دي�شم��رب املقبل، على غرار 
بغ��داد بوجناح ويو�شف باليل��ي وراي�ص مبوحلي 
ويا�ش��ني براهيمي ومهدي عبيد ومهدي تاهرت، 
ورمبا بع���ص االأ�شماء االأخرى التي قد تن�شم اإىل 
اأندية عربية، يف �شورة اإ�شالم �شليماين الذي قد 

يكون باألوان الهالل ال�شعودي املو�شم املقبل.
�سمير. ك

جزائري جديد لتعوي�س بن العمري 
اأعلــن نادي ليــون الفرن�شي تعاقــده ر�شميا مع املدافــع اجلزائري، �شفيان 
كول، ملو�شم وحيد، على �شبيل الإعارة من نادي بورج بريونا، النا�شط يف 
دوري الدرجــة الثالثة الفرن�شي، ليكــون بذلك خليفة للجزائري الآخر 
جمــال بــن العمري، الذي غــادر الفريق باجتاه قطر، يف ظــل عدم ر�شاه 

على و�شعيته، وهو الذي ظل حبي�س الحتياط قرابة مو�شم كامل.
وظهــر كول خالل ودية ليــون اأمــام فيلفران�شي، بجانــب مهاجم اخل�شر 
اإ�شــالم �شليمــاين، الــذي كان ي�شتف�شــر الالعــب �شاحــب 19 ربيعــا حول 

اإجادته احلديث باللغة العربية.
ومما ل �شك فيــه، �شي�شعى كول لإثبات وجوده خالل املو�شم املقبل، على 

اأمــل اإقناع النــادي الفرن�شي ب�شمه ل�شفوفــه ب�شكل نهائي يف 
فرتة لحقة.وميتاز كول بقدرته على اللعب بنف�س الكفاءة 
يف مركــزي املدافع الأميــن والو�شط الأمين، وهــو ما قد يتيح 
لــه فر�شة امل�شاركة مع الفريــق الأول، الذي عجز بلعمري يف 
فر�س نف�شه معه، رغم موؤهالته الكبرية، والتي اأبان عنها يف 

»كان« م�شر مع اخل�شر.
�سمير.ك

يتقا�شى 120 األف جنيه اإ�شرتليني اأ�شبوعيا

راتب حمرز يحول دون انتقاله 
اإىل فريق اآخر

ت�شري كافة املعطي��ات اإىل ا�شتمرار 
قائد اخل�رص ريا���ص حمرز مع ناديه 
احل��ايل مان�ش�ش��رت �شيت��ي، يف ظل 
ا�شتحالة اإيجاد فري��ق اأوروبي قادر 
عل��ى حتم��ل اأعب��اء الالع��ب الذي 
يتقا�ش��ى راتب��ا كب��ريا ل��ن يكون 
باإم��كان االأندي��ة املهتم��ة بخدماته 
توفريه، خا�شة يف ظل االأزمة املادية 
التي تع��اين منها فرق ك��رة القدم، 

ب�شبب جائحة كورونا.
واأو�شح��ت �شحيف��ة »ذا اأتلتي��ك« 
الربيطاني��ة، اأن الراتب الكبري الذي 
يتقا�شاه حمرز مع مان�ش�شرت �شيتي 
�شيحول دون انتقال��ه اإىل اأي فريق، 
خ��الل ف��رتة االنتق��االت ال�شيفية 

احلالية.
وكم��ا ه��و معل��وم، يتح�شل حمرز 
عل��ى رات��ب اأ�شبوع��ي قيمته 120 
األف جنيه اإ�شرتلين��ي مع مان�ش�شرت 
�شيتي، كثام��ن اأغلى العبي الفريق 
الفرن�شي  م��ع  بالت�شاوي  ال�شماوي 

اإميرييك البورت.
و�شيحول راتب حم��رز دون انتقاله 
اإىل اأي فريق يف املريكاتو ال�شيفي، 
يف ظل االأزم��ات املادية التي تعاين 
منها االأندية، �شيم��ا بر�شلونة الذي 

ي�شعى لتخفي�ص الرواتب.
واأ�شارت تقارير �شحفية، اإىل رغبة 
مان�ش�ش��رت �شيت��ي يف بي��ع ريا�ص 
حمرز، خالل املريكاتو ال�شيفي، من 
اأجل جلب الثنائ��ي االإجنليزي هاري 

كني وجاك غريلي�ص.
»مان�ش�ش��رت  �شحيف��ة  وقال��ت 
اإيفنين��غ« الربيطاني��ة، املخت�شة يف 
متابع��ة اأخبار الن��ادي ال�شماوي، اإن 
الت�رصيح��ات الت��ي اأطلقه��ا حمرز 
البق��اء،  يف  رغبت��ه  بخ�شو���ص 
اأ�شعدت اإدارة مان�ش�شرت �شيتي، وقد 

القيام بخطوة  اإىل  تدفعها 
جيدة جتاه جنم 

اخل���رص، تتمث��ل يف متدي��د عق��ده، 
علم��ا اأن عق��د اأف�ش��ل الع��ب يف 
ينته��ي   2016 ع��ام  »الربميريلي��غ« 

�شيف عام 2023.
جدير بالذكر، اأن جن��م لي�شرت �شيتي 
ال�شاب��ق �شيكون على موعد للعودة 
اإىل التدريب��ات ي��وم غ��د، التاريخ 
ال��ذي ح��دده غواردي��وال النطالق 
للمو�ش��م  الر�شمي��ة  التح�ش��ريات 
اجلديد، وهذا بع��د اأن ا�شتمتع حمرز 
باإج��ازة قراب��ة ال�شه��ر ق�شاه��ا بني 

اليونان وفرن�شا واإ�شبانيا.
و�شيكون حم��رز معني��ا با�شتغالل 
فرتة التح�ش��ريات املو�شمية ليكون 

جاهزا يف بداية املو�شم.
ويع��د الن�ش��ف االأول م��ن املو�شم 
اجلديد ) من �شهر اأوت اإىل دي�شمرب( 
مهما ج��دا للنج��م اجلزائ��ري للعب 
الأكرث ف��رتة ممكنة، عل��ى اعتبار اأنه 
�شيغيب عن »ال�شيت��ي« بداية العام 
املقبل مل�شاركته يف كاأ�ص اأمم اإفريقيا 
بالكام��ريون، وقد يغي��ب الأزيد من 
�شه��ر كامل يف رحل��ة دفاع اخل�رص 
عن لقبهم الذي نالوه يف ن�شخة 

م�رص 2019.
�سمير. ك

املدرب اجلديد غري مقتنع باأ�شلوب لعبه

تّوهج �سليماين قد ال ي�سفع له بالبقاء مع ليون 
يتواجد ه��داف املنتخ��ب الوطني اإ�شالم 

�شليم��اين يف و�شعي��ة ال يح�ش��د 
عليها، رغ��م امل�شتويات املتميزة 

الت��ي يب�ش��م عليه��ا، خ��الل 
ف��رتة التح�شريات ال�شيفية، 
والتي قد ال ت�شفع له بالبقاء 
م��ع ن��ادي لي��ون الفرن�شي 
ظ��ل  يف  املقب��ل،  املو�ش��م 
ع��دم اقتناع امل��درب اجلديد 
الذي  لعبه، وه��و  باأ�شل��وب 

ي�شن��ف �شمن خان��ة املهاجم 
الكال�شيكي.

واأك��د موقع »اأفري��ك �شبورت�ص«، 
اأن بي��رت بو���ص، املدرب اجلدي��د لفريق 

اأوملبي��ك لي��ون، ال يحب الطريقة الت��ي يعتمدها 
�شليم��اين، ويف�ش��ل �ش��م مهاجم اأك��رث �رصعة 

وحيوية.
ووفق��ا ل��ذات امل�ش��در، �شيجتم��ع بو���ص م��ع 
�شليم��اين، خالل الف��رتة املقبلة حل�ش��م م�شتقبله 

ب�ش��كل نهائي، ولك��ن االأقرب يف الوقت 
احلايل �شيكون رحيل الالعب.

وان�شم �شليماين لليون قادما من 
لي�ش��رت �شيت��ي االإجنلي��زي يف 
مل��دة مو�شم  املا�شي،  جانف��ي 

ون�شف.
والتحق �شليم��اين بليون يف 
ال�شابق رودي  امل��درب  عهد 
لدي��ه  كان  ال��ذي  غار�شي��ا، 
هداف  باإمكانيات  ت��ام  اقتناع 
اخل���رص، قب��ل رحيل��ه بنهاي��ة 

املو�شم املا�شي.
و�شج��ل �شليم��اين هدف��ني، خالل 
حت�شريات اأوملبيك ليون للمو�شم اجلديد، 
بواقع ه��دف يف الف��وز 2-0 عل��ى فيلفران�شي، 

ومثله يف االنت�شار 5-1 على بورج بريونا.
اإىل ذل��ك، �شدم م��درب نادي لي��ون، الهولندي 
بيرت بو���ص، �شليماين، عندما اأدرجه �شمن قائمة 
الالعب��ني املعنيني مبواجهة ن��ادي فيل فران�ص من 

الدرج��ة الثالث��ة وديا، م�ش��اء ال�شب��ت املا�شي، 
ب��دال من اإدراجه �شمن الئح��ة الالعبني املعنيني 
بامل�شاركة يف الودية املقررة ليال يف اليوم نف�شه 

اأمام نادي فولف�شبورغ االأملاين.
واختار مدرب ليون اأف�شل العبيه للم�شاركة يف 
الودية الثاني��ة، على غرار مو�شى دميبلي وح�شام 
عوار وريان �رصقي وكونكري وتوكو اإيكومبي، 
وهم الالعب��ون االأ�شا�شيون يف العادة، فيما ياأتي 

اإدراج �شليم��اين �شم��ن قائم��ة االحتياطيني، 
ليبدو كموؤ�رص �شلبي لالعب اخل�رص، ويربز 

توجه م��درب ليون نحو ع��دم االعتماد 
عليه ب�شفة اأ�شا�شية مع بداية املو�شم، 

م��ا قد يخل��ط ح�شاب��ات �شليماين، 
الذي يعّول على امل�شاركة بانتظام 

م��ع نادي لي��ون، للحف��اظ على 
مكانت��ه مع املنتخ��ب الوطني، 
الناخ��ب  بتو�شي��ات  التزام��ا 

الوطني جمال بلما�شي.
�سمير. ك

فار�س ي�ستهل التح�سريات 
بطريقة ا�ستعرا�سية

م ـ مدانيبه اأو اإعارته، حتى واإن كان الالعب اجلزائري اأبدى رغبة يف البقاء.مــا زال املدرب �شاري واإدارة النــادي مل يح�شما  بعد يف م�شتقبله من خالل الحتفاظ ومعلــوم، اأن فار�س مرتبط مع نــادي لزيو بعقد ميتد لغاية �شيف 2025، يف وقت العا�شمة الإيطالية لأول مرة.التاأقلــم مع اإ�شرتاتيجيــة مدربه اجلديد ماوريت�شيو �شــاري، الذي قاد نادي وح�شــب ال�شحافــة الإيطالية، فاإن مدافع اخل�شــر، مل يجد اأي �شعوبة يف وحينها كانت النتيجة )4 ـ 0( ل�شالح فريقه.الرابع، حيث دخل مدافع اخل�شــر بديال عند انطالق ال�شوط الثاين، يف مبــاراة وديــة اأمــام  نــادي  »راديو كلــوب ″103 النا�شــط يف الق�شم اجلديــد مع فريقه لزيو الإيطــايل، بانت�شار ا�شتعرا�شي )10ـ  0(،  د�شن مدافع املنتخب الوطنــي، حممد فار�س، حت�شرياته للمو�شم 

اختتام 
ترب�س املنتخب 

الن�شوي لكرة القدم

فرتول: الهدف الرئي�سي التاأهل 
اإىل الكان 

اختتــم �شهرة اأم�س الأول، ترب�س املنتخب الوطني الن�شوي، حتت قيادة املدربة را�شية فرتول، 

باإجــراء لقــاء ودي اأمام فريق اآفاق غليــزان، انهزمت فيه رفيقات اإميــان مرو�س بنتيجة هدفني 

دون رد، وهــو املع�شكــر الإعــدادي الرابع �شمن الربنامــج، والذي دام خم�شة اأيــام، على اأن تربمج 

الناخبة الوطنية ترب�شا اآخرا بعد عيد الأ�شحى املبارك.

وعــربت املدرب الوطنيــة را�شية فرتول، عــن ر�شاها التام ل�شــري الرتب�س التح�شــريي، موؤكدة يف 

حوارهــا ملوقــع الحتادية اجلزائرية لكــرة القدم، على �شبكــة الإنرتنت، اأن عمال كبــريا ل يزال يف 

انتظارهــا، حيــث قالت:" الرتب�س حقــق اأهدافه، حيث ركزنــا على اجلانب التقنــي والتكتيكي، رغم 

ق�شــر املدة، على اعتبار اأن املع�شكر دام اأربعة اأيام، واليوم اخلام�س ف�شلنا خو�س فيه مباراة ودية اأمام 

اآفــاق غليزان، وباملنا�شبة نتمنى لهن التوفيق يف رابطــة الأبطال الإفريقية، والدخول بقوة يف املباراة 

اأمام اجلي�س امللكي، ل�شمــان التاأهل اإىل الدورة  الأوىل اأمــام البنــك التون�شي، وبعدها يوم 27 جويليــة 
النهائية مب�شر".

واأ�شافت فرتول:" لقد حر�شنا على منح الفر�شة جلميع الالعبات يف ودية غليزان، حتى يكون �شمرينا 

مرتــاح عند �شبط القائمة النهائية، التي �شتكون جاهــزة بن�شبة 70 % يف الرتب�س اخلام�س بعد العيد، 

والــذي �شيدوم حوايل 10 اأيام، حيث ميكن برجمة خالله مباراتني وديتني اأو اأكـثـر، قبل اإجراء ترب�س 

�شاد�س واأخري، �شنتنقل بعده مبا�شرة اإىل م�شر، للم�شاركة يف البطولة العربية«. 

كمــا حتدثت الناخبــة الوطنية، عن ال�شعوبات التي تواجهها بخ�شو�س عــدم اإمكانية ح�شور الالعبات 

النا�شطــات يف البطــولت الأجنبيــة، وقالت:« كما تعلمــون الرتب�شات يف الوقت احلــايل خارج تواريخ 

الحتــاد الدويل لكرة القدم، وهو مــا ي�شعب من ماأموريتنا لتوجيه الدعوة لالعبات الالتي تن�شطن يف 

اخلــارج، وهــو ما جعلنا نركز يف العمل مــع الالعبات املحليات فقط، ونحــن يف ات�شالت مع فريقني يف 

فرن�شا، اأين �شمنا ح�شور كل من بوداود �شارة ولينا �شعبان يف الرتب�س القادم«.

وختمــت فرتــول ت�شريحاتهــا، بالإ�شــارة اىل الهــدف الرئي�شــي، عندما قالــت:« الهــدف الرئي�شي 

بالن�شبــة لنــا، يبقــى �شمــان التاأهل اإىل 
اإفريقيــا،  كاأ�ــس 
الت�شفــوي  والــدور 
الأول �شيكون �شهر 

اأكتوبر القادم«.
حمزة.�س



واإذا كان وف��اق �سطي��ف، ق��د انفرد 
جم��ددا بكر�سي الري��ادة، وفّك عقد 
ال�رشاكة ال��ذي كان يربطه ب�سباب 
جنوا  "ال�سطايفي��ة"  ف��اإن  بل��وزداد، 
م��ن هزمي��ة داخ��ل الدي��ار كادت اأن 
تك��ون موؤكدة، يف قمة وفت بكامل 
وعودها من حيث الإثارة والتناف�س، 
وكان فيه��ا فري��ق �سبيب��ة ال�ساورة 
�سباق��ا للتهديف ع��ن طريق �ساعد، 
يف اأواخر ال�س��وط الأول، لريد عليه 
جاب��و مع بداي��ة املرحل��ة الثانية، اإل 
اأن ال��زوار اأخذوا الأ�سبقية من جديد 
بف�سل عم��ران، وه��و "ال�سيناريو" 
ال��ذي كان �سي�سفر عن ريادة بثالثة 
اأبط��ل  قندو�س��ي  لك��ن  روؤو���س، 
مفعول��ه، بهدف قات��ل يف اآخر ثانية 
م��ن عمر اللقاء، اأنق��ذ به الوفاق من 
هزمية، ومنحه نقط��ة التعادل، الذي 
كان وزنها النف��راد مب�سعل القيادة، 
وقط��ع الطري��ق باملوازاة م��ع ذلك 

لالإلتحاق  "ن�س��ور اجلن��وب"  اأم��ام 
بال�س��دارة، رغم جناحه��ا يف ح�سد 
4 نقاط م��ن �سفريتني متتاليتني اإىل 

منطقة اله�ساب يف ظرف 5 اأيام.
انتهاء قمة �سطيف دون فائز، تزامنت 
مع �سقوط �سباب بلوزداد بتلم�سان 
يف قم��ة النقي�س��ني، اإذ جت��رع اأبناء 
"العقيب��ة" مرارة الهزمي��ة لأول مرة 
يف مرحل��ة العودة م��ن البطولة، مما 
كلفهم التنازل عن عر�س ال�سدارة، 
بع��د جولة فق��ط من الرتب��ع عليه، 
ولو اأن ه��ذه املخلفات جعلت �سبيبة 
ال�س��اورة امل�ستفيد الأك��ر من هذه 
املحط��ة، لأن��ه وبتفادي��ه الهزمية يف 
�سطيف دخ��ل دائ��رة التناف�س على 
اللق��ب م��ن موقع ق��وة، الأمر الذي 
اأع��اد ح�ساب��ات اللق��ب اإىل نقط��ة 
ال�سف��ر، واملعطيات تبق��ى مقرتنة 
باجلولت املتبقية، والتي تبقى فيها 
رزنامة كل طرف "ا�ستثنائية"، على 

اعتبار اأن القائد احلايل للقافلة، وفاق 
�سطي��ف، والذي ي�سجل حاليا اأطول 
�سل�سل��ة م��ن النتائ��ج ال�سلبية هذا 
املو�س��م، بعدم تذوقه طعم الفوز يف 
4 لق��اءات متتالي��ة، �سي�ستفيد من 
عام��ل الأر���س يف منا�سبتني فقط 
يف املرحل��ة املتبقي��ة م��ن البطولة، 
با�ستقبال��ه كل م��ن احت��اد ب�سكرة 
و�سبيب��ة �سكيك��دة، مقاب��ل القيام 
باملخاطر،  �سفريات حمفوف��ة  باأربع 
ملالق��اة اأندي��ة ت�س��ارع م��ن اأج��ل 
تف��ادي ال�سقوط، يف �سورة جمعية 
عني مليل��ة، جمعية ال�سل��ف ووداد 
تلم�سان، ف�س��ال عن "الكال�سيكو" 
م��ع �سبيب��ة القبائل، وه��ي رزنامة 
"نارية" ت�سع "الن�رش الأ�سود" على 
املحك، يف رحلة بحث��ه عن التتويج 
خلام�س م��رة بلقب البطولة يف عهد 

الحرتاف.

رزنامة بلوزداد تمنحه مفتاح 
الح�صم في م�صير الّلقب 

الو�سعي��ة الراهنة لوف��اق �سطيف، 
كان��ت الداف��ع الرئي�س��ي الذي فتح 
�سهية باقي الأطراف، خا�سة �سباب 
بلوزداد ال��ذي يوا�سل رحلة الدفاع 
عن لقبه، ويتاأخر بخطوة عن الريادة، 
لك��ن برزنام��ة متبقي��ة تت�سمن 7 
مباري��ات، وامللفت لالإنتب��اه فيها اأن 
اأبن��اء "العقيبة" ل��ن ي�سافروا خارج 
العا�سم��ة �سوى يف منا�سبة واحدة، 
باأع���رش واأ�سعب  وذل��ك بقيامه��م 
دورية، من خ��الل التنقل اإىل ب�سار 
ملالقاة �سبيبة ال�ساورة، يف واحد من 
اأهم املنعرج��ات يف معادل��ة اللقب، 
كم��ا �سيكون ال�سب��اب على موعد 
مع ثالثة قم��م بطابع حملي مع كل 
من مولودي��ة واحتاد العا�سمة وكذا 
�سبيب��ة القبائ��ل يف اللق��اء املتاأخر، 
مقاب��ل ا�ست�ساف��ة ثالث��ي القاعدة 
ال�رشقي��ة، جنم مق��رة، اهل��ي الرج 
واحتاد ب�سك��رة، وهي الرزنامة التي 
ت�س��ع م�سري لق��ب البطولة باأرجل 
�سعي��ود ورفاق��ه، �رشيط��ة النجاح 
يف ك�سب الره��ان، وح�سد العالمة 
الكامل��ة، لأن هذا ال�رشط يعفي من 
انتظار نتائج باقي املناف�سني، ويعبد 
الطري��ق اأمامه��م لعت��الء من�س��ة 

التتويج للمرة الثانية على التوايل.

حلم ال�صاورة في تتويج 
تاريخي مرهون ب�صروط

من اجلهة املقابلة، فاإن حظوظ �سبيبة 
ال�س��اورة يف انتزاع لق��ب البطولة 
لأول م��رة يف تاري��خ الن��ادي تبقى 
قائم��ة، لكنه��ا مرهون��ة بجملة من 
احل�ساب��ات التي له��ا عالقة مبا�رشة 
و�سب��اب  �سطي��ف  وف��اق  بنتائ��ج 
بل��وزداد، عل��ى اعتب��ار اأن ت��دارك 
فارق 3 نق��اط الذي يف�سل "ن�سور 
اجلن��وب" عن ال�سدارة مير عر تعرث 
"ال�سطايفي��ة وبل��وزداد، والرزنامة 

املتبقي��ة لل�سبيب��ة متنحه��ا اأف�سلية 
الأر�س يف 4 لقاءات، من بينها قمة 
واعدة م��ع بطل الن�سخ��ة املا�سية، 
مقابل ا�ست�سافة ثنائي ي�سارع من 
اأج��ل �سم��ان البقاء، ويتعل��ق الأمر 
بجمعية ال�سلف وجمعية عني مليلة، 
ليك��ون نادي ب��ارادو راب��ع �سيف 
�سي��زور ب�س��ار يف ال�سط��ر املتبقي 
م��ن املو�سم اجلاري، يف الوقت الذي 
�ستج��ر فيه ت�سكيلة املدرب جاليت 
عل��ى القي��ام برحلت��ني حمفوفت��ني 
باملخاطر عل��ى ب�سك��رة وتلم�سان، 
ال�سياف��ة  اأ�سح��اب  لأن و�سعي��ة 
�سم��ن كوكبة املهددي��ن بال�سقوط 
ت�سع��ب م��ن ماأمورية ال��زوار يف 

التمرد على املنطق.

انتفا�صة "�صو�صطارة" ت�صعها 
في غرفة االنتظار

م��ا قيل ع��ن �سبيبة ال�س��اورة ميكن 
ا�ستن�ساخه عل��ى احتاد اجلزائر، الذي 

ا�ستع��اد ب�سي�س��ا م��ن الأم��ل يف 
القدرة على قل��ب املوازين، واعتالء 
من�س��ة التتوي��ج يف اآخ��ر منع��رج 
من ال�سب��اق، وذلك بعد جن��اح اأبناء 
�سه��رة  الع��ودة  يف  "�سو�سط��ارة" 
اأول اأم�س بانت�سار عري�س من عني 
مليلة، اأين جت��اوزوا عقبة "ل�سام" 
بال�رشع��ة الثالث��ة، بف�س��ل كل من 
اأوبوك��و، نعيجي وعلي��ان، لأن هذا 
الفوز ن�سب الحتاد يف املركز الرابع 
بف��ارق 8 خطوات عن الرائد احلايل، 
م��ع حيازته رزنامة متبقية من �سبع 
مقاب��الت، 4 منها داخل الديار، اأمام 
كل م��ن �سبيبة القبائل، نادي بارادو 
و�سباب بل��وزداد بطابع "الديربي"، 
اإ�سافة على احت��اد ب�سكرة، يف حني 
امل��درب زغدود  �ستك��ون ت�سكيلة 
جمرة على القيام بثالث �سفريات، 
اثنتان منها ملالق��اة فريقني مهددين 
بال�سق��وط، وهما جنم مقرة وجمعية 
ال�سل��ف، وخت��ام امل�س��وار �سيكون 

برحلة "�سكلية" اإىل �سكيكدة.

بطولة الرابطة املحرتفة الأوىل

مصري الّلقب يبقى ُمعلقا بإفرازات 
اجلوالت الست املتبقية 

مّددت مخلفات الجولة الثانية والثالثين لبطولة الرابطة المحترفة الأولى، من حالة "ال�سي�سبان�ص" القائمة بخ�سو�ص هوية بطل الن�سخة 11 من المناف�سة، مع خلط الح�سابات 
من جديد، لأن المعادلة اأ�سبحت ثالثية الأطراف، مع بقاء اإمكانية اإلتحاق �سبيبة القبائل بركب المتناف�سين على التاج من بين الحتمالت الواردة بعد ت�سوية الرزنامة، وكذلك 
الحال بالن�سبة لتحاد الجزائر، الذي اقترب ن�سبيا من كوكبة ال�سدارة، وهذا في ظل موا�سلة وفاق �سطيف التراجع، مع �سقوط �سباب بلوزداد لأول مرة في مرحلة الإياب، مقابل 

انتفا�سة �سبيبة ال�ساورة، وعودتها اإلى ال�سباق من موقع قوة، بعد نجاحها في فرملة "الن�سر الأ�سود" بعا�سمة اله�ساب، الأمر الذي يبقي م�سير الّلقب معلقا على جملة من الح�سابات 
المعقدة، والمرهونة باإفرازات الجولت ال�ست المتبقية.

قــراءة : �صالح فرطــا�س
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وهذه الرزنامة المتبقية لفرق الموؤخرة:

        خارج الديار        داخل الديار

اتحاد بلعبا�ص

ن�سر ح�سين داي
�سريع غيليزان
اأولمبي المدية

�سباب ق�سنطينة

�سبيبة �سكيكدة
�سبيبة القبائل       

وداد تلم�سان
جمعية عين مليلة
       �سبيبة ال�ساورة

     وفاق �سطيف 

اأهلي البرج
نجم مقرة

ن�سر ح�سين داي
�سبيبة القبائل )متاأخر(

ن�سر ح�سين 
داي

�سباب ق�سنطينة
وداد تلم�سان

اتحاد بلعبا�ص
�سريع غيليزان

نادي بارادو/ مولودية الجزائر

جمعية 
ال�سلف

وفاق �سطيف
اتحاد الجزائر

�سريع غيليزان 

         �سبيبة ال�ساورة
       جمعية عين مليلة

       اتحاد ب�سكرة

جمعية عين 
مليلة

وفاق �سطيف
جمعية ال�سف

مولودية وهران 

وداد تلم�سان
اتحاد ب�سكرة/ �سبيبة ال�ساورة

نجم مقرة
اتحاد الجزائر
وداد تلم�سان

مولودية الجزائر

         �سباب بلوزداد
       �سبيبة �سكيكدة
       مولودية وهران

اتحاد ب�سكرة
�سبيبة ال�ساورة

جمعية عين مليلة
جمعية ال�سلف

        اتحاد الجزائر
        وفاق �سطيف
      �سباب بلوزداد 

وهذه رزنامة المباريات المتبقية لفرق ال�سدارة:

        خارج الديار        داخل الديار

وفاق �سطيف 
)61 ن(

      اتحاد ب�سكرة
      �سبيبة �سكيكدة

      جمعية عين مليلة
       جمعية ال�سلف
        �سبيبة القبائل

       وداد تلم�سان

�سباب 
بلوزداد )60 

ن(

        نجم مقرة
       اأهلي البرج

     مولودية الجزائر
    جمعية عين مليلة

   �سبيبة القبائل )متاأخر(

       �سبيبة ال�ساورة
       اتحاد الجزائر

�سبيبة 
ال�ساورة )58 

ن(

       جمعية ال�سلف
        �سباب بلوزداد
         نادي بارادو

        جمعية عين مليلة

       اإتحاد ب�سكرة
      وداد تلم�سان

اإتحاد 
الجزائر )53 

ن(

       اتحاد ب�سكرة
       نادي بارادو

           �سباب بلوزداد
        �سبيبة القبائل )متاأخر(

         نجم مقرة
       جمعية ال�سلف
     �سبيبة �سكيكدة

بلعبــا�س اأول مرافــق للبـرج و�صكيكـدة
اأم��ا على م�ست��وى موؤخرة الرتتيب، ف��اإن اجلولة 
الثاني��ة والثالث��ني عق��دت م��ن و�سعي��ة احتاد 
بلعبا�س، الذي رهن ن�سبة كبرية جدا من حظوظه 
يف تف��ادي ال�سقوط اإىل الرابطة الثانية، واأ�سبح 
يتواج��د يف خان��ة اأول مراف��ق لثنائ��ي القاع��دة 
ال�رشقي��ة اأهلي ال��رج و�سبيب��ة �سكيكدة، على 
اعتبار اأن الهزمية التي تلقاها على يد نادي بارادو 
اأخرت��ه بنح��و 9 خطوات عن عتب��ة النجاة، وهو 
فارق لي�س بالإمكان تداركه يف اجلولت ال�ست 
املتبقي��ة، م��ادام الفوز بكل املباري��ات لن يكون 

كافيا لالإحتاد من اأجل حتقيق "معجزة النجاة".

رابع النازلين "مجهول" و"ل�سام" 
تدخل الح�سابـات

ورغم، اأن معطيات معادل��ة ال�سقوط ات�سحت، 
بالتعرف على هوية الثالثي الذي امتطى القطار 
امل��وؤدي اإىل الرابطة الثانية ف��اإن احل�سابات تبقى 
معقدة لتحديد هوية رابع النازلني، يف ظل ات�ساع 
دائرة اخلطر، على اعتبار اأن �سبح ال�سقوط يبقى 
يه��دد �سبعة ف��رق، بدرجات متفاوت��ة، ويتعلق 

الأمر بكل من وداد تلم�س��ان، ن�رش ح�سني داي، 
جمعي��ة ال�سلف، جن��م مقرة، جمعية ع��ني مليلة، 
�رشيع غليزان واحتاد ب�سك��رة، مقابل تواجد كل 
من نادي ب��ارادو، �سباب ق�سنطينة، اأوملبي املدية 
ومولودية اجلزائر مبناأى ع��ن كل ح�سابات نهاية 

املو�سم.
هذه الو�سعي��ة، ازدادت تعقيدا عق��ب انتفا�سة 
وداد تلم�سان بفوزه عل��ى �سباب بلوزداد، الأمر 
ال��ذي بعث ال���رشاع من اأجل تف��ادي ال�سقوط، 
�سيما وان ا�ستفاق��ة "الزيانيني" تزامنت مع تعرث 
جمعي��ة ال�سلف يف عقر الدي��ار، باقت�سامها الزاد 
م��ع مولودي��ة اجلزائر، وك��ذا ال�سق��وط املدوي 
جلمعي��ة عني مليلة داخل قواعده��ا، لأن النهيار 
بثالثي��ة يج�سد حدة معاناة "ل�سام" يف الن�سف 
الث��اين من امل�س��وار، كم��ا اأن الرزنام��ة املتبقية 
لأبن��اء "قريون" �سعب��ة للغاية، واخل��روج منها 
ب�سالم ي�ستوج��ب عدم التفريط يف نقاط ملعب 
الزوب��ري خليف��ي، غذ ان اجلمعي��ة �ست�ستقبل يف 
ث��الث منا�سبات كل من وف��اق �سطيف، جمعية 
ال�سلف ومولودية وهران، بينما �ستكون تنقالتها 

حمفوفة باملخاطر على تلم�سان، ب�سكرة وب�سار.
من جهة اأخ��رى، فقد خ���رش "ال�سلفاوة" نقطتني 
ثمينت��ني يف ح�ساب��ات "النج��اة"، ورزنامته��م 
املتبقي��ة "نارية"، كونها تت�سم��ن مواجهات مع 
اأندي��ة تتناف���س عل��ى اللقب، يف �س��ورة وفاق 
�سطيف،�سبيب��ة ال�ساورة واحتاد اجلزائر، اأو اأخرى 
ت�سارع من اجل حتقيق البقاء، على غرار جمعية 
ع��ني مليلة، احت��اد ب�سكرة و�رشي��ع غيليزان، مما 
يعن��ي ان ت�سكيل��ة امل��درب زاوي مقب��ل على 
منع��رج حا�س��م، تخو�س خالل��ه �ست��ة لقاءات 
بطاب��ع "النهائيات". وت�س��ع احل�سابات الأولية، 
كل م��ن ن���رش ح�س��ني داي ووداد تلم�س��ان يف 
خان��ة اأكر املهددين بتكمل��ة ركب النازلني، لأن 
"النه��د" �ستالق��ي يف اجل��ولت املتبقي��ة ثالثة 
فرق معني��ة بح�سابات ال�سقوط، كلها من اجلهة 
الغربي��ة، وه��ي احت��اد بلعبا�س، �رشي��ع غيليزان 
ووداد تلم�س��ان، مع ا�ستقبال �سب��اب ق�سنطينة، 
وتن�سي��ط لقائني حملي��ني مع مولودي��ة اجلزائر 

ونادي بارادو



ق��د  االن�ضب��اط،  جلن��ة  وكان��ت 
اأعلن��ت احلك��م ال�ض��ادر ع��ن اإلغاء 
نتيجة املب��اراة دون اإعادتها، ب�ضبب 
"اح��رازات  غلي��زان  اإدارة  رف��ع 
طبي��ب  تق��دمي  تخ���ص  م�ض��ادة"، 
الوفاق اختب��ارات قدمية حول نتائج 

اختبارات فريو�ص كورونا.
ويف �ضي��اق منف�ضل، اأك��د املدرب 
امل�ضاع��د، ك��رمي دله��وم، اأن تعديل 
النتيج��ة يف الثانية االأخرية من عمر 
املباراة املا�ضية اأمام �ضبيبة ال�ضاورة، 
يجعل الوفاق يلعب املباريات ال�ضت 
املتبقية على �ضاكلة نهائيات كاأ�ص، 
عل��ى اأمل اقتنا���ص اأكرب عدد ممكن 
م��ن النق��اط، الت��ي ت�ضم��ح له يف 
االأخري برفع لقب البطولة، و�رصح:" 
ه��دف قندو�ضي يف ذل��ك التوقيت 
بال��ذات �ضيجعلنا نكاف��ح اأكرث من 

اأجل التتويج بلقب البطولة".
وق��ال التقني التون�ض��ي، اإن الطاقم 
الفني مدع��و اإىل ت�ضحيح االأخطاء 
املا�ضي��ة،  املواعي��د  يف  امل�ضجل��ة 
خا�ض��ة املتعلق��ة بالرقاب��ة الفردية 

داخل منطق��ة العمليات، عند تنفيذ 
املناف�ض��ن الكرات الثابت��ة، م�ضريا 
اأن��ه لي�ص مقب��وال تقب��ل املزيد من 
االأه��داف بتلك الطريق��ة، التي جاء 
منه��ا الهدف الث��اين ل�ضالح �ضبيبة 

ال�ضاورة.

قندو�سي يغيب عن لقاء 
ال�سام

لن يك��ون و�ض��ط املي��دان، اأحمد 
قندو�ض��ي، معني��ا بامل�ضارك��ة يف 
لق��اء اجلولة املقبلة اأمام جمعية عن 
مليلة، بع��د تلقيه البطاقة ال�ضفراء 
الرابع��ة يف ر�ضي��ده، عق��ب نزعه 
قمي�ض��ه مبا�رصة بعد توقيعه هدف 
التع��ادل، ودون �ض��ك ف��اإن غياب��ه 
�ضيوؤث��ر ال حمال��ة عل��ى ح�ضابات 
الكوكي، نظ��را ملكانته الكبرية يف 

الت�ضكيلة االأ�ضا�ضية.
وعرب االأن�ضار جمددا، عن غ�ضبهم 
الكب��ري م��ن االأداء ال�ضعيف الذي 
داني��ال  الغ��اين  املهاج��م  يقدم��ه 
لوموت��ي، حي��ث مل ي�ضتغل جمددا 

اللق��اء  يف  اأ�ضا�ضي��ا  م�ضاركت��ه 
املا�ض��ي، لكونه مل يقدم اأي اإ�ضافة 
حقيقي��ة، وكان عبئ��ا حقيقيا على 
زمالئ��ه ف��وق اأر�ضية املي��دان، ما 
ا�ضطر املدرب الكوكي اإىل تغيريه 

مبا�رصة بعد نهاية ال�ضوط االأول.
واته��م االأن�ض��ار، املناج��ري الع��ام، 
بانت��داب الع��ب  بوع��ود،  ه�ض��ام 
م�ضت��واه اأق��ل بكثري م��ن الوفاق، 
اأم��واال طائلة، على  وكلف اخلزينة 
اعتب��ار اأن االإدارة ا�ضطرت ل�رصاء 
وثيق��ة ت�رصيحه من نادي��ه الغاين، 

مع منحه راتبا كبريا.
ويف �ضياق منف�ضل، وعدت االإدارة 
الالعبن بت�ضوية اأجرتن �ضهريتن، 
مبا�رصة بعد عيد االأ�ضحى املبارك، 
به��دف الرفع م��ن معنوياتهم على 
اأم��ل حتقي��ق اأف�ض��ل النتائ��ج يف 
اجل��والت املتبقية من نهاية املو�ضم، 
�ضي�ضتفي��د  الفري��ق  واأن  خا�ض��ة 
قريب��ا من االإعان��ة التاريخية، التي 
خ�ض�ضه��ا املجل�ص البل��دي بقيمة 

14 مليار �ضنتيم.

ومن الق��رارات امل�ضتعجلة املتخذة 
من قبل اإدارة النادي، ت�ضوية جميع 
الديون العالق��ة على م�ضتوى جلنة 
املنازعات، والت��ي تخ�ص عدد من 
الالعب��ن ال�ضابق��ن يف �ضف��وف 
ر�ض��واين  �ض��ورة  يف  الن��ادي، 
ورحب��ة وبوقلمون��ة وذبي��ح، على 
اأم��ل رف��ع احلظ��ر املفرو���ص عن 
الن��ادي يف ح�ضم �ضفق��ات جديدة 

حت�ضبا لبطولة املو�ضم القادم.
كم��ا اأعلن��ت االإدارة اأي�ض��ا، ع��ن 
م�ضتحق��ات  ت�ضوي��ة  رغبته��ا يف 
املهاجم ال�ضابق مليك توري، بقيمة 
مالي��ة اإجمالي��ة تق��ارب امللي��اري 
�ضنتي��م، بع��د ح�ضول��ه على حكم 
نهائ��ي م��ن قب��ل جلن��ة املنازعات 
التابعة لالحتاد الدويل لكرة القدم، 
و�ضيت��م ت�ضدي��د التعوي�ضات عن 
طري��ق املنح��ة املالية الت��ي ا�ضتفاد 
منه��ا الن��ادي عن��د م�ضاركته يف 
الن�ضخة املا�ضية من م�ضابقة كاأ�ص 

"الكاف".
�أحمد خليل

ت�سوية اأجرتني قبل نهاية الأ�سبوع 

"التاس" تصدر اليوم احلكم 
النهائي يف احرتازات الوفاق 

ت�سدر �سبيحة اليوم، المحكمة الريا�سية الوطنية، حكمها النهائي في الدعوى التي رفعتها اإدارة وفاق �سطيف، 
حول الحترازات التي قدمتها �سد م�ساركة اأحد لعبي �سريع غليزان، في المباراة التي جمعت بين الفريقين بملعب 

ال�سهيد الطاهر زوقاري.

جنم مقرة 

 حتّفــظ على تاريــخ نهــائــي 
كــاأ�س �لر�بطــة

و�ضف م��درب جنم مق��رة، عزيز 
عبا�ص، الفوز العري�ص على اأهلي 
الربج باملك�ضب الكبري، على درب 
اخلروج من منطقة اخلطر و�ضمان 
البقاء، م�ضي��دا ب�ضجاعة الالعبن 
وروح التح��دي الت��ي حتل��وا بها، 
ما يعك���ص براأي��ه اإ�رصارهم على 
ا�ضتعادة الثق��ة بالنف�ص وم�ضاحلة 
االأن�ض��ار بع��د اخل�ض��ارة االأخرية 
يف غلي��زان، والعم��ل على تعزيز 
حظ��وظ الفري��ق يف االإفالت من 

�ضبح ال�ضقوط.
وق��ال عبا�ص للن���رص، اإنه خمطئ 
من يعتقد ب��اأن الفوز على االأهلي 
كان �ضه��ال، م��ربزا املتاعب التي 
�ضببه��ا ال�ضي��وف لفريق��ه، رغم 
توقي��ع  حمل��ت  ثالثي��ة  تلقيه��م 
زيو�ص وبلقابلي��ة وريغي، معتربا 
يف ذات ال�ضي��اق امل��ردود الع��ام 
االنطب��اع  اأعط��ى  للت�ضكيل��ة 
بتخل���ص الالعب��ن م��ن تبع��ات 
وا�ضتعادته��م  االأخ��رية  النك�ض��ة 
الروح اجلماعية، وهو ما من �ضاأنه 
اأن ي�ضاع��د على موا�ضلة امل�ضوار 
باأريحي��ة وتفاوؤل كب��ري على حد 

تعبريه. 
وم��ع ذلك، دعا حمدثن��ا الالعبن 
ف��خ  يف  ال�ضق��وط  تف��ادي  اإىل 
الغ��رور وو�ض��ع ه��ذا االإجناز يف 
طي الن�ضيان، مع التفكري يف قادم 
املحطات الت��ي تكت�ضي يف نظره 
اأهمي��ة بالغة، معربا ع��ن اأمله يف 
ا�ضرج��اع امل�ضابن ملن��ح الطاقم 

الفني خيارات اأو�ضع.
م��ن جه��ة اأخ��رى، اأك��د امل��درب 
الربايج��ي اأن حتدي��د تاري��خ 31 
جويلي��ة اجل��اري موع��دا الإجراء 
نهائي كاأ�ص الرابط��ة اأمام �ضبيبة 

القبائ��ل، ال يخ��دم فريقه يف ظل 
اللقاءات  الرزنامة، وتع��دد  كثافة 
االإره��اق،   وم��ن ورائه��ا عام��ل 
مو�ضحا اأن هذه املباراة �ضتتو�ضط 
براأي��ه موعدي��ن هام��ن �ضم��ن 
مناف�ض��ة البطول��ة اأم��ام كل من 
احت��اد اجلزائر ي��وم 27 جويلية ثم 
وداد تلم�ضان مبا���رصة بعد نهائي 

الكاأ�ص.
وعلى الرغم م��ن كل التحفظات، 
اإال اأن عبا���ص ي��رى ب��اأن النج��م 
املواجه��ة  بتن�ضي��ط  مطال��ب 
واح��رام  موعده��ا  يف  النهائي��ة 
ق��رار الهيئة امل�رصف��ة على الكرة 
ببالدن��ا، دون و�ضعه��ا كم��ا قال 
يف �ض��دارة اهتماماته، م�ضريا اإىل 
اأن اإمكاني��ات فريق��ه ال ت�ضمح له 
باجل��ري وراء اأرنب��ن، يف اإ�ض��ارة 
من��ه اإىل اأن الهدف االأ�ضمى ملمثل 
احل�ضنة يبق��ى الركيز على بقية 
م�ض��وار البطول��ة للحف��اظ على 

مكانته يف ق�ضم الكبار.
   م ـ مد�ني             
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مدرب احتاد ب�سكرة اأيت جودي للن�سر

فزنا رغم ظروفـنا
مل يف��ّوت احت��اد ب�ضك��رة فر�ض��ة 
ل�ضيفه مولودية وهران،  ا�ضتقباله 
ليحاف��ظ عل��ى �ضل�ضل��ة النتائ��ج 
االإيجابي��ة املحقق��ة، يف اجل��والت 
اأم���ص،  اأول  االأخ��رية بع��د ف��وزه 
بر�ضم اجلول��ة الثانية والثالثن من 

البطولة.
ويف االإط��ار ثمن م��درب الفريق 
عز الدين اأيت ج��ودي، فوز فريقه 
كون��ه حتق��ق يف ظ��روف خا�ضة، 
امل�ضجل��ة،  الغياب��ات  اإىل  بالنظ��ر 
وعدم متاثل بع�ص الالعبن لل�ضفاء 
م��ن فريو���ص كورونا، موؤك��دا اأن 
االنت�ض��ار م�ضتح��ق وحمفز على 
تقدمي االأف�ضل يف املواعيد املقبلة .

اأيت جودي، الذي مل يخف �ضعادته 
بالفوز املحقق يف ت�رصيح اإعالمي، 
ق��ال اإن فريقه دخ��ل املواجهة بنية 
الفوز، واملحافظة على الدينامكية، 
رغم طبيع��ة املناف�ص الذي جاء من 
اأجل العودة باأف�ضل نتيجة، م�ضريا 
اأن العبي��ه كانوا عن��د ح�ضن ظنه 
حي��ث حتكم��وا يف الك��رة وخلقوا 
ال�ضانح��ة  الفر���ص  م��ن  العدي��د 
للت�ضجي��ل، وقد مكنته��م اإرادتهم 
ف��وق اأر�ضية امليدان من جتاوز كل 
املواجهة  �ضبقت  التي  ال�ضعوبات، 
واأم��ام مناف�ص كان اأك��رث تنظيما، 
م�ضيدا ب��االأداء البط��ويل الأ�ضباله 
رغم ال�ضائق��ة املالية التي يعي�ضها 

الفريق.
واأ�ض��اف يف �ضي��اق حديث��ه، اأن��ه 
كان يراهن على ه��ذه املواجهة من 
اأجل املوا�ضلة ب��دون خطاأ وت�ضلق 
اإرادة  اأن  واأك��د  الرتي��ب،  �ضل��م 
اأ�ضباله �ضنع��ت الفارق واأن الفوز 
كان منتظ��را، بالنظ��ر اإىل رغب��ة 
الالعب��ن يف رفع التح��دي، وكذا 
التح�ض��ريات اجلدية الت��ي اأجراها 
فريق��ه حت�ضبا للمواجهة، م�ضريا اأن 
املجموعة مطالب��ة مبوا�ضلة العمل 
م��ن اأج��ل حتقي��ق نتائ��ج اإيجابية، 
وحت�ضن الو�ضعية اأكرث يف جدول 

الرتيب.
مب�ضتقب��ل  تفاوؤل��ه  ع��ن  وع��رب 
الفريق، م�ض��ريا اأن عودة امل�ضابن 
يف  خدماته��م  م��ن  واال�ضتف��ادة 
ق��ادم املواعيد، ومعاجل��ة النقائ�ص 
خ��الل  كب��رية  بجدي��ة  والعم��ل 
�ضتمك��ن  التدريبي��ة،  احل�ض���ص 
�ضك��ة  يف  البق��اء  م��ن  الفري��ق 
االأهداف  وجت�ضي��د  االنت�ض��ارات، 
امل�ضطرة يف نهاي��ة املو�ضم، خا�ضة 
اإذا مت��ت كما قال ت�ضوي��ة و�ضعية 
القري��ب  يف  العالق��ة  الالعب��ن 
اأح�ض��ن  يف  وو�ضعه��م  العاج��ل، 
الظروف لتق��دمي االأف�ضل، وحتقيق 

طموحات االأن�ضار .
 ع/ بو�سنة

تركيــا ثــاين �أف�ســل وجهــة لالعبــني �ملحليـني
باتت البطولة الركية ثاين اأف�ضل 
وجه��ة بالن�ضبة لالعب��ي البطولة 
املحلية، بعد اأن رف��ع مهاجم وفاق 
العب��ا،   12 اإىل  الع��دد  �ضطي��ف 
بان�ضمامه اإىل نادي اأنطاليا �ضبور، 
لتتج��اوز "ال�ضوبر لي��غ" البطولة 
الربتغالية الت��ي عرفت انتقال 11 
العب��ا م��ن العنا���رص املتكونة يف 
االأندي��ة املحلي��ة، لتبق��ى البطولة 

الفرن�ضية اخليار االأول.
و�ضب��ق ل� 11 العب��ا من املتكونن 

يف البطول��ة املحلي��ة اأن خا�ض��وا 
جتارب م��ع اأندية تركي��ة، ويتعلق 
االأمر بكل من جمال عماين، خليفة 
بلهو�ض��ات، �رصيف ال��وزاين، نور 
الدين نقازي، كم��ال قادري، خالد 
لوني�ض��ي، طارق لعزي��زي، حميد 
باج��ي، �ضعيد  مراك�ض��ي، في�ضل 

بلكاالم، اإ�ضالم �ضليماين.
الرق��م  ف��اإن  ذات��ه،  ال�ضي��اق  ويف 
يف  خا�ض��ة  لالرتف��اع،  مر�ضح��ا 
ظل تزايد اهتم��ام االأندية الركية 

بالعب��ي البطول��ة اجلزائرية، حيث 
يوجد كل من ثالثي وفاق �ضطيف 
وقندو�ض��ي  والع��وايف  عم��ورة 
حمل اهتم��ام اأنطاليا �ضبور ونادي 
با�ضاك �ضهري، وهو ما يوؤكد ارتفاع 
اأ�ضه��م الالعب��ن املحلي��ن، بع��د 
جن��اح كل من �ضليم��اين وبلكاالم 
يف ال�ضن��وات االأخ��رية، اإىل جانب 
تتوي��ج املنتخ��ب الوطن��ي بكاأ�ص 

اإفريقيا يف م�رص.
حمزة.�س 

قبل املنعرج احلا�سم

�إد�رة ال�سام ت�سعى الحتو�ء 
�الأزمة 

ت�ضع��ى اإدارة جمعي��ة ع��ن مليلة 
الحت��واء االأزمة املالية اخلانقة التي 
يعي�ضها النادي، والتي كانت �ضببا 
مبا���رصا يف تراجع النتائ��ج الفنية، 
خا�ضة بع��د اخل�ضارة املفاجئة داخل 
الدي��ار اأم��ام احتاد اجلزائ��ر بثالثية 
نظيفة، ما جعل ال�ضام تدخل دائرة 
ح�ضاب��ات ال�ضق��وط، االأم��ر الذي 
اأجرب رئي�ص الفريق �ضداد بن �ضيد 
ال�رصك��ة  اإدارة  جمل���ص  ورئي���ص 
اجتماعا  يعق��دان  ماليك عم��راين 
طارئا م��ع الالعب��ن، مبا�رصة بعد 

نهاية مباراة اأبناء �ضو�ضطارة.
داخ��ل  م��ن  م�ض��ادر  واأك��دت 
اإدارة  ب��اأن  للن���رص،  الت�ضكيل��ة 
اجلمعي��ة تباحث��ت م��ع الالعب��ن 
حول �ضب��ب الهزمي��ة القا�ضية، اأين 
ب��رر اأ�ضبال امل��درب نذير لكناوي 
االأمر، بتاأثرهم من الناحية املعنوية، 
خا�ض��ة بعد عدم الت��زام امل�ضريين 
باالتف��اق الواق��ع ب��ن الطرف��ن، 
واملتمث��ل يف ت�ضوي��ة منحة الفوز 
اأم��ام ب��ارادو قب��ل لق��اء االحت��اد، 
لل�ضماح لهم بق�ضاء عيد االأ�ضحى 
يف اأح�ضن الظروف، رغم اأن رفقاء 

القائد زي��اد يدينون برواتب �ضبعة 
اأك��رث بالن�ضب��ة لبع�ص  اأو  اأ�ضه��ر 

العنا�رص.
وح�ضب ذات امل�ضادر، فقد وعدت 
بت�ضليمهم  الالعب��ن  اإدارة ال�ضام 
املنحة الي��وم على اأق�ض��ى تقدير، 
خا�ض��ة واأن بن �ضيد ي��درك جيدا 
وال��ذي  الق��ادم،  املنع��رج  اأهمي��ة 
�ضيكون حا�ضما يف حتديد م�ضتقبل 
اجلمعي��ة، بداي��ة با�ضتقب��ال الرائد 
وفاق �ضطيف يف اجلول��ة القادمة، 
قب��ل التنق��ل اإىل تلم�ض��ان ملالقاة 
الوداد املحل��ي، يف مباراة �ضتكون 

ب�ضت نقاط.
جدي��ر بالذك��ر، اأن ق�ضي��ة اإج��ازة 
املدرب نذير لكناوي مل ت�ضو بعد، 
عل��ى اعتب��ار اأن امل��درب ال�ضابق 
للجمعية فوؤاد �ضيحة مل يف�ضخ بعد 
عق��ده، وهو ما جعل��ه يقود الفريق 
يف لقاء احتاد اجلزائر من املدرجات، 
م��ا يكلف خزين��ة ال�ض��ام غرامة 
مالية جديدة ب��� 20 مليون �ضنتيم، 
واملتمثل��ة يف غياب ا�ض��م املدرب 

الرئي�ضي على ورقة اللقاء.
حمزة.�س

»�ل�سنافر« يو��سلون �ل�سقوط �حلر 
و»�لنهد« تنتف�س

وا�ض��ل �ضباب ق�ضنطينة ال�ضقوط احلر، بانهزام��ه ع�ضية اأم�ص داخل الديار 
اأم��ام �ضبيبة القبائ��ل، يف مباراة تندرج يف اإطار تكمل��ة اجلولة 32 لبطولة 
الرابطة املحرف��ة االأوىل، والتي كان فيها »ال�ضناف��ر« �ضباقن لهز ال�ضباك، 
به��دف اأم�ضاه مداف��ع ال�ضبيبة �ضوياد باخلطاأ يف مرم��ى فريقه، يف الدقيقة 
34، لكن رد فعل الزوار كان �رصيعا، على اعتبار اأن بن �رصيفة اأعاد االأمور 
اإىل ن�ضابه��ا قبل نهاية ال�ضوط االأول، ليب�ضم بوحلية على هدف »الكناري« 

يف الدقيقة 68، مانحا فريقه انت�ضارا ثمينا.
ه��ذه النتيجة ج�ضدت الراجع الكبري ل�ضباب ق�ضنطينة يف الربع االأخري من 
البطولة، بعد االكتفاء بنقطة واحدة يف اآخر ثالث مباريات، االأمر الذي جمد 
ر�ضي��ده عند 47 نقطة، ويتدحرج اإىل املركز التا�ضع، بينما قفز فريق �ضبيبة 

القبائل اإىل ال�ضف ال�ضابع مبجموع 49 نقطة، يف انتظار ت�ضوية الرزنامة.
من جهة اأخرى فقد عرف لقاء تتمة هذه اجلولة فوز ن�رص ح�ضن داي بثالثية 
نظيف��ة على ح�ضاب اأوملبي املدية، كان ن�ضيب املهاجم بن عياد  ثنائية منها، 
بينما كان الهدف الثالث من توقيع بوزيان، وهي النتيجة التي مكنت »النهد« 
م��ن حتقيق انتفا�ضة، والتم�ضك بحظوظه��ا يف »النجاة«، بعد رفع ر�ضيدها 
اإىل 36 نقطة، واالرتقاء اإىل املركز 15 منا�ضفة مع جمعية ال�ضلف، يف حن 

يبقى اأوملبي املدية خارج دائرة احل�ضابات، مبجموع 48 نقطة.
�س/ فرطــا�س

النتائج الفنية
�سبيبة القبائل1 / 2�سباب ق�سنطينة
اأوملبي املدية3 / 0ن�سر ح�سني داي

ت�سوير : �ل�سريف قليب
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اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�شعبية
ولية �شكيكدة

مديرية ال�شباب والريا�شة

اإعالن  عن الرتا�شي بعد اال�شت�شارة بعد عدم 
اجلدوى رقم 02  رقم / 2021

تعل��ن مديرية  ال�شباب والريا�شة لوالية �شكيكدة عن الرتا�شي بعد اال�شت�شارة بعد عدم جدوى 
رقم 02 ق�شد جتهيز املوؤ�ش�شات ال�شبانية والريا�شية ل�شنة  2017 لت�شع ح�ش�ص )09 ح�ش�ص(، 
ميك��ن للمتعهدين املخت�شن، منتج��ن، م�شتوردين، بائع��ن باجلملة اأو التجزئ��ة وميتلكون الرمز 
التج��اري املنا�ش��ب الأي ح�شة من احل�ش�ص  كما مدون اأ�شفله له��ذا النوع من التموينات التوجه 

ل�شحب دفرت ال�رشوط جمانا اىل م�شلحة التجهيزات - حي االخوة �شاكر - �شكيكدة"
احل�ش��ة رقم 03: جتهيزات اعالم اآيل - برنام��ج 2017 - كل ممون يكون م�شنع، م�شتورد اأو بائع 

باجلملة اأو بالتجزئة لعتاد االعالم االآيل
احل�ش��ة رق��م 04: جتهيزات عتاد االت�شال - برنام��ج 2017 - كل ممون يكون م�شنع، م�شتورد اأو 

بائع باجلملة اأو بالتجزئة لعتاد االت�شال.
اجل�شة  رقم 06:  ب�شاط طاطامي - برنامج 2017 - موجه اىل ديوان املركب املتعدد الريا�شات

احل�شة رقم 08: عتاد الرافل - برنامج 2017 - موجه اىل الرابطة الوالئية للرافل والبيار
احل�شة رقم 09: عتاد كرة الري�شة وال�رشعة - برنامج 2017 - موجه اىل الرابطة الوالئية  للريا�شة 

للجميع واجلوارية
احل�ش��ة رق��م 10: عتاد ريا�شة الغو���ص البحري والنق��اذ - برنامج 2017 - موج��ه اىل النوادي 

الريا�شية املعنية.
احل�شة رقم 11: عتاد الدراجات - برنامج 2017 - موجه اىل الرابطة الوالئية للدراجات

احل�ش��ة رقم 12:  عت��اد الزوارق ال�رشاعية - برنامج 2017 -  موجه اىل الرابطة الوالئية للزوارق 
ال�رشاعية

احل�شة رقم 13 :  عتاد الكرة احلديدية - برنامج 2017 - موجه اىل الرابطة الوالئية للكرة احلديدية
ميك��ن للمتعهدي��ن املخت�شن: منتج��ن، م�شتوردين، بائع��ن باجلملة اأو التجزئ��ة وميتلكون الرمز 
التج��اري املنا�شب الأي ح�ش��ة من احل�ش�ص كما مدون اأ�شفله لهذا الن��وع من التموينات التوجه 

ل�شحب دفرت ال�رشوط جمانا اىل م�شلحة التجهيزات - حي االخوة �شاكر - �شكيكدة"
الهاتف: 038.75.19.80

ميكن للمتعهد امل�شاركة يف ح�شة اأو اأكرث
تودع العرو�ص يف ثالثة اأظرفة منف�شلة يحملون عبارة عر�ص تقني ، عر�ص مايل وملف الرت�شح 
داخل ظرف خارجي مقفل اال�شم على م�شتوى مديرية ال�شباب والريا�شة وال يحمل �شوى عبارة 
"الرتا�ش��ي بعد اال�شت�شارة بعد عدم جدوى رقم 02 رقم / 2021 "جتهيزات املوؤ�ش�شات ال�شبانية 
والريا�شي��ة ل�شنة 2017" ال يفت��ح اال من طرف جلنة فتح االأظرفة وتقيي��م العرو�ص" )مع حتديد 

احل�شة(
- مالحظ��ة:  ميكن للمرت�شحن الذين ميتلكون الرم��وز التجارية املنا�شبة لكل ح�شة امل�شاركة يف 

اأي عدد من احل�ش�ص اأو يف ح�شة واحدة.
ملف التر�شح:

01 - ت�رشيح بالرت�شح مم�شي وموؤ�رش عليه
02 - ت�رشيح بالنزاهة مم�شي من طرف املتعهد وموؤ�رش عليه

03 - القانون االأ�شا�شي للموؤ�ش�شة
04 - ن�شخة من ال�شجل التجاري

العر�ض التقني:
01 - الت�رشيح باالكتتاب مم�شي وموؤ�رش عليه وفق النموذج املرفق يف دفرت ال�رشوط

02 - دفرت ال�رشوط موؤ�رش عليه )قراأ وقبل( ومم�شي
03 - مذكرة تقنية حتتوي على ا�شم العتاد وخ�شو�شياته باال�شافة اىل ال�شور )الدليل(

04 - تعهد بال�شمان
العر�ض المالي: 

1. ر�شالة العر�ص مم�شية موؤ�رش عليها ح�شب النموذج لدفرت ال�رشوط 
2. جدول االأ�شعار الوحدوية مم�شي و موؤ�رش عليها 

3. التف�شيل الكمي و التقديري مم�شي و موؤ�رش عليها 

العرو���ص التقني��ة و املالية و مل��ف الرت�شح يجب اأن تكون منف�شل��ة و تو�شع يف ظرف خارجي 
جمه��ول، تودع لدى مديري��ة ال�شباب و الريا�شة لوالية �شكيكدة على العنوان التايل حي االإخوة 

�شاكر � �شكيكدة � يحمل عبارة: 
اإىل ال�شيد مدير ال�شباب و الريا�شة لوالية �شكيكدة 

"ال يفت��ح اإال من طرف جلنة فتح االأظرفة و تقييم العرو�ص � اإعالن عن الرتا�شي بعد اال�شت�شارة 
بع��د ع��دم جدوى رقم 02 رقم   /2021 جتهيز املوؤ�ش�شات ال�شبانية و الريا�شية ل�شنة 2017" )مع 

حتديد احل�شة اأو احل�ش�ص(. 
مالحظ��ة: ي�شتطي��ع املرت�شحن امل�شاركة يف عدة ح�ش�ص لك��ن ال ي�شتطيعون اال�شتفادة اإال من 

ح�شتن على االأكرث. 
ح��ددت م��دة حت�شري العرو�ص بخم�ش��ة ع�رشة 15 يوما ابت��داء من تاريخ اأول �ش��دور لالإعالن 

.BOMOP امل�شحح يف اجلرائد الوطنية اأو الن�رشة الر�شمية ل�شفقات املتعامل العمومي
يواف��ق يوم اإيداع العرو�ص اآخر يوم مدة حت�شري العرو�ص م��ن الثامنة �شباحا اإىل ال�شاعة الثانية 

ع�رش 12�شا00د. 
يتم فتح االأظرفة التقنية و املالية و ملف الرت�شح يف نف�ص يوم اإيداع العرو�ص على ال�شاعة الثانية 
زواال و بح�ش��ور املتعهدين جلل�شة فتح االأظرفة التي تنعقد مبقر مديرية ال�شباب و الريا�شة على 

العنوان املذكور اأعاله و اإن �شادف يوم عطلة قانوين فيوؤجل اإىل يوم العمل املوايل. 
يبقى املتعهدون ملزمون بعرو�شهم ملدة مئة و خم�شة )105( يوما ابتداء من تاريخ فتح االأظرفة. 

مدير ال�شباب و الريا�شة 
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اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�شعبية
الأ�شتاذ/ عبد الوهاب غرزويل

حم�شر ق�شائي لدى جمل�س ق�شاء عنابة
عنابة الأول  الطابق  احلرية  �شاحة   02

م�شتخرج من قائمة �شروط بيع عقار باملزاد العلني 
عن طريق الن�شر 

املادة: 748 من قانون الجراءات املدنية والدارية
نح��ن، املوقع اأدناه الأ�ستاذ: عب��د الوهاب غرزويل حم�رض 
ق�سائي ل��دى جمل�س ق�ساء عناب��ة و الكائن مقر مكتبنا 
ب�ساحة احلرية رقم 02 الطاب��ق الأول عنابة و عمال باملادة 
748 م��ن قانون الإجراءات املدني��ة و الإدارية نقوم بن�رض 
م�ستخ��رج من قائمة �رضوط بي��ع عقار لفائدة و بناء على 
طل��ب:  بنك �سو�سيت��ي جرنال اجلزائر وكال��ة عنابة 301 

الكائن مقره بعنابة. 
بن��اء عل��ى عقد قر���س م�سم��ون برهن عق��اري املحرر 
من ط��رف الأ�ست��اذ املوث��ق �سليم عب��د ال�سم��د بتاريخ 
بال�سيغ��ة  املمه��ور   2016/413 الرق��م   2016/11/27
امل�سه��ر   2016/12/07 بتاري��خ  ال�س��ادرة  التنفيذي��ة 
باملحافظ��ة العقاري��ة بعناب��ة بتاري��خ 2016/12/01 رقم 

1212 جملد 78 رقم 73.
بن��اء عل��ى اأم��ر حجز تنفي��ذي على عق��ار ال�س��ادر عن 
ال�سيد رئي���س حمكمة عنابة بتاري��خ 2020/06/23 رقم 

2020/1348 و فهر�س رقم 2020/1561.
بن��اء عل��ى احلج��ز امل�سه��ر باملحافظ��ة العقاري��ة بعنابة 
بتاري��خ 2020/09/13 اإي��داع 202 تربيع��ة 2238 حجم 

80 رقم 39.
بناء على اأمر بتعيني خبري لتقييم عقار ال�سادر عن ال�سيد 
رئي�س حمكم��ة عنابة بتاري��خ 2021/01/21 جدول رقم 

2021/06 و فهر�س رقم 2021/317.
بن��اء على اخلربة املنجزة من طرف اخلبري بوزاهر ا�سماعيل 
املح��ررة بتاري��خ 2021/04/15 و املودع��ة باأمانة �سبط 
رق��م  حت��ت   2021/04/19 بتاري��خ  عناب��ة   حمكم��ة 
2021/2053 و الذي قدر فيها الثمن الأ�سا�سي الذي يبداأ 
به البيع باملزاد العلني للعقار مببلغ 107.343.000.00دج 
)مائ��ة و �سبعة مليون و ثالثمائة و ثالث��ة و اأربعون األف 

دينار جزائري(. 
بن��اء عل��ى حم�رض اإي��داع قائم��ة ���رضوط البي��ع بامانة 
رق��م   2021/07/13 بتاري��خ  عناب��ة  حمكم��ة  �سب��ط 
الت�سجي��ل 2021/3363 و املوؤ�رض علي��ه من طرف ال�سيد 
رئي�س حمكم��ة عناب��ة بتاري��خ 2021/07/13 حتت رقم 

2021/2902 و فهر���س رق��م 21/3546 والذي حدد فيه 
تاري��خ جل�س��ة العرتا�س��ات ي��وم 2021/08/18 عل��ى 
ال�ساعة العا�رضة �سباحا، و جل�سة البيع يوم 2021/09/22 

على ال�ساعة العا�رضة �سباحا. 
�س��د: ال�رضك��ة ذات امل�سوؤولية املح��دودة امل�سماة "فارما 
اك�س�س للتوزي��ع" الكائن مقره��ا الجتماعي: حت�سي�س 

بو�ساهد حمودة رقم 47 قلعة بو�سبع قاملة. 
تعيني العقار 

1 بناية ذات طابع جت��اري كائنة ببلدية عنابة دائرة عنابة 
ولي��ة عناب��ة ، 32 ريا���س ال�سلح ق�س��م 185 جمموعة 
ملكي��ة رق��م 67، م�سيدة عل��ى طابق اأر�س��ي و طابقني 
� الطاب��ق الأر�سي به خم��زن � الطاب��ق الأول به خمزن � 
الطاب��ق الثاين به خم��زن، جمموع الأر���س امل�سيد عليها 
مب�ساح��ة اإجمالية تقدر بثالثمائ��ة و �سبعة ع�رض مرت مربع 

)317.00م2(. 
الو�سف احلايل للعقار: بناية تتالف من دور اأر�سي يعلوه 
طابقني، و حتتوي يف الأ�سل على: بالدور الأر�سي خمزن 
و بالطابق الأول و الثاين على خمزن كذلك، اأدخلت عليها 
تغي��ريات كثرية باإجراء تق�سيم��ات داخلية لإن�ساء مكاتب 
و لواح��ق اأخ��رى، واجهتها و مدخلها عل��ى �سارع ريا�س 
ال�سل��ح، تقدر م�ساح��ة الوعاء العقاري مب��ا يف ذلك احليز 
املبني ب�: 317.00م2 و تق��در امل�ساحة ال�ساملة للبناية ب�: 
825م2، م��ع مالحظة باأن الطابق الثاين م�سمع من طرف 

اجلهات املخت�سة. 
بن��اء على حم���رض اإي��داع قائم��ة ���رضوط البي��ع باأمانة 
رق��م      2021/07/13 بتاري��خ  عناب��ة  �سب��ط حمكم��ة 
الت�سجي��ل 2021/3363 وا ملوؤ�رض علي��ه من طرف ال�سيد 
رئي�س حمكم��ة عناب��ة بتاري��خ 2021/07/13 حتت رقم  
2021/2902 و فهر���س رق��م 21/3546 والذي حدد فيه 
تاري��خ جل�س��ة العرتا�س��ات ي��وم 2021/08/18 عل��ى 
ال�ساعة العا�رضة �سباحا، و جل�سة البيع يوم 2021/09/22 

على ال�ساعة العا�رضة �سباحا. 
الأ�ستاذ/ املح�رض الق�سائي

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�شعبية
الأ�شتاذ/ عبد الوهاب غرزويل

حم�شر ق�شائي لدى جمل�س ق�شاء عنابة
عنابة الأول  الطابق  احلرية  �شاحة   02

حم�شر تبليغ حكم غيابي عن طريق الن�شر
املواد:  412 - 329 - 336 ـ 354 من قانون الجراءات املدنية والدارية

مبوجب اأمر يت�سمن الإذن بن�رض م�سمون 
عق��د تبلي��غ ر�سم��ي يف جري��دة يومية 
وطنية ال�سادر عن رئي�س حمكمة عنابة 
اجل��دول:  رق��م   2021/07/08 بتاري��خ: 
 2021/3504 الفهر�س  قم   2021/2874
والقا�سي ب�: " ن��اأذن للعار�س: املوؤ�س�سة 
اأمرا�س  املتخ�س�س��ة يف  ال�ست�سفائي��ة 
الن�ساء و التوليد و طب و جراحة الأطفال 
د/ خال��دي عب��د العزي��ز تب�س��ة ممثلة يف 
�سخ�س مديرها و الكائ��ن مقرها بتب�سة 
بن���رض م�سم��ون حم���رض تبلي��غ حك��م 
غيابي �س��د: م�سطوري منجي، العنوان: 
121 ولي��ة  ح��ي اخلروب��ة في��ال رق��م 
عناب��ة بجريدة وطنية يومي��ة على نفقة: 
املوؤ�س�سة ال�ست�سفائي��ة املتخ�س�سة يف 
اأمرا�س الن�ساء و التوليد و طب و جراحة 
الأطفال د/ خالدي عبد العزيز تب�سة ممثلة 
يف �سخ���س مديره��ا و الكائ��ن مقره��ا 
بتب�سة و الق��ول لأنه يعود اإلينا  البث يف 

حالة الإ�سكال يف التنفيذ". 
املوؤ�س�س��ة   / طل��ب  عل��ى  بن��اء  و   
اأمرا�س  املتخ�س�س��ة يف  ال�ست�سفائي��ة 
الن�ساء و التوليد و طب و جراحة الأطفال 
د/ خال��دي عب��د العزي��ز تب�س��ة ممثلة يف 

�سخ�س مديرها و الكائن مقرها بتب�سة.

حمكم��ة  ال�س��ادر  احلك��م  عل��ى  بن��اء 
ج��دول   2020/09/27 بتاري��خ  تب�س��ة، 
رق��م  فهر���س  و   2020/01209 رق��م 

2020/02185، الق�سم: املدين. 
نحن املوق��ع اأدناه الأ�ست��اذ/ عبد الوهاب 
غرزويل حم���رض ق�سائي ل��دى جمل�س 
ق�ساء عنابة والكائن مقر مكتبنا ب�ساحة 

احلرية رقم 02 الطابق الأول عنابة.
قمنا بتحرير حم�رض تبليغ حكم اعتباري 
اإىل: م�سط��وري منج��ي، العن��وان: حي 

اخلروبة فيال رقم 121 ولية عنابة.
معلنني له )ها( باأن املعار�سة يف الأحكام 
الغيابي��ة ل تقب��ل اإل اإذا رفع��ت يف اأجل 
�سه��ر واحد )01( ابتداء من تاريخ التبليغ 
الر�سم��ي للحكم طبقا للم��ادة 329 من 
ق ا م ا، كم��ا اأخربن��اه)ا( ب��اأن اأجل الطعن 
بال�ستئن��اف اأمام كتاب��ة �سبط املجل�س 
املخت���س حم��دد ب�سهر واح��د 01 ابتداء 
من تاري��خ التبليغ الر�سم��ي للحكم اإىل 
ال�سخ���س ذاته و مي��دد اأج��ل الإ�ستئناف 
اإىل �سهرين 02 اإذا مت التبليغ الر�سمي يف 
موطن��ه احلقيقي اأو املختار طبقا  336 ق 
ا م ا و ل ي�رضي اأج��ل الإ�ستئناف اإل بعد 
انق�ساء اأجل املعار�سة.                                                                                           
الأ�ستاذ/ املح�رض الق�سائي

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�شعبية 
مكتب الأ�شتاذ: منا�شر عمر حم�شر ق�شائي 

مبحكمة �شلغوم العيد اخت�شا�س جمل�س ق�شاء ميلة 
بحي 20 اأوت 55 عمارة ب ب 2 رقم 21

بلدية �شلغوم العيد ولية ميلة
الهاتف: 07.75.01.36.39

اإعالن عن بيع عقار باملزاد العلني لأعلى عر�ض
)املادة 749-750 من قانون الإجراءات املدنية و الإدارية(

لفائ��دة /1 ورث��ة فرحاتي حمو بن مب��ارك وهم: 
زوجته من��ا الله فتيح��ة. 2/ اأولده هما: فرحاتي 

فريان، فرحاتي حممد عبد الروؤوف
العن��وان: ب 60 م�سكن ح��ي اجلاليل ا�سطاويل 
ولية اجلزائر، وموطنا خمتارا مبقر مكتب الأ�ستاذ 
ط��ري ال�سعيد املحام��ي بحي ال�سوق عم��ارة "اأ" 
مك��رر رقم 01 بلدية �سلغ��وم العيد ولية ميلة، 
�سد/ ورثة فرحاتي حم��و وهي: فرحاتي �سهيلة 

بنت حمو، العنوان: حي 216 اأولد اخلوف
بن��اء على احلك��م ال�سادر عن حمكم��ة �سلغوم 
العي��د الق�س��م  العق��اري يف 19/04/24، رق��م 
اجلدول: 19/00368 رقم الفهر�س: 19/01436، 
املمه��ور بال�سيغ��ة التنفيذي��ة رق��م 2020/09 

م�سلمة يف 2020/01/02
نح��ن الأ�ست��اذ/ منا���رض حم���رض ق�سائي لدى 
حمكمة �سلغ��وم العيد اخت�سا�س جمل�س ق�ساء 

ميلة والكائن مقره بالعنوان املذكور اأعاله 
باأن��ه �سي���رضع يف البيع بامل��زاد العلن��ي للعقار 
املذك��ور اأدن��اه ل�سال��ح اأعلى واآخ��ر مزايد يوم: 
زوال  الثاني��ة  ال�ساع��ة  عل��ى   2021/07/28
)14.00( مبكتب قا�سي البيوع العقارية مبحكمة 

�سلغوم العيد.
تعريف العقار/

ح�س��ب املنط��وق ال�سن��د التنفي��ذي/ متمثل يف 
قطعة اأر�سية �ساحلة للبناء كائنة ببلدية امل�سرية 
ولية ميل��ة  تبلغ م�ساحته��ا 150 م2 وهي جزء 

م��ن قطعة اأر�س تق��در م�ساحتها ب��� 04 ه� 46 
اآر 08 �ساآر ماأخ��وذة من القطعة رقم 06 وحتمل 
هذه القطعة رقم 89 م��ن حت�سي�س 170 ح�سة 
م�س��رية وحمددة كمايل��ي: من ال�سم��ال طريق، 
ومن اجلنوب احل�سة رقم 88، من ال�رضق احل�سة 

رقم 87 ومن الغرب احل�سة رقم 91.
ح�سب خربة اخلب��ري "الأ�ستاذ �سام خليفة": عقار 
كائ��ن ببلدية امل�س��رية مركز والبالغ��ة م�ساحته 
150 م2، م��ن جه��ة الغ��رب يبل��غ طول��ه 15 
مرتا، م��ن جهة ال�سمال يبلغ طول��ه 10 مرتا، ان 
احل�س�س املج��اورة للعقار حم��ل التقييم والتي 
حتم��ل رق��م 91-88-86 مبني��ة ماع��دا احل�سة 
87 التهيئ��ة اخلارجية: الطريق غري معبد وحدود 

الر�سيف غري منجزة.
الثم��ن الأ�سا�س��ي للعق��ار )ال�سع��ر الفتتاحي(: 

باأعلى عر�س.
���رضوط البيع: اإ�سافة اإىل ال�رضوط املذكورة يف 
قائمة �رضوط البي��ع فعلى الرا�سي عليه املزاد اأن 
يدفع حال انعقاد اجلل�سة )5/1(  خم�س ثمن ر�سو 
امل��زاد وامل�ساري��ف والر�س��وم امل�ستحقة ويدفع 
الباق��ي يف اأجل اأق�ساه   ثماني��ة )08( اأيام باأمانة 
�سبط املحكم��ة، وملزيد من املعلومات الت�سال 
بكتاب��ة �سب��ط املحكم��ة اأو مكت��ب املح���رض 

الق�سائي.
املح�رض الق�سائي

اإعالن عن حجر 
 21/07/13 بتاري��خ  الطاه��ري  حمكم��ة  حكم��ت 
حت��ت رق��م اجل��دول 21/01378 و رق��م الفهر���س 
21/01751 ح��ال ف�سلها يف ق�سايا �سوؤون الأ�رضة 

علنيا، ابتدائيا، ح�سوريا.
يف ال�س��كل: اإفراغ��ا لالأم��ر ال�سادر ع��ن حمكمة 
احلال ق�سم �س��وؤون الأ�رضة بتاري��خ 2021/06/22 
و امل�سادق��ة على تقرير اخلبري ين��ون حممد، املودع 
باأمانة �سبط  املحكمة  بتاريخ 2021/06/27 حتت 
رقم 21/358 و بالنتيجة احلكم باحلجر على املدعى 
علي��ه بولبغال كرمي املولود بتاري��خ 2002/05/20 
بجيج��ل ابن راب��ح و جعف��ري ال�سافي��ة، و تعيني 
املدع��ي بولبغال راب��ح  مقدما ع��ن املحجور عليه 
لرعايته و القيام ب�سوؤونه و ت�سيري م�ساحله الإدارية 

و املالية وا لقيام مقامه وفقا للقانون.

حجــر
حكم��ت املحكمة حال ف�سله��ا يف ق�سايا �سوؤون 

الأ�رضة علنيا ح�سوريا ابتدائيا 
يف ال�س��كل: قب��ول اإع��ادة ال�س��ري يف الدع��وى 
بع��د خ��ربة يف املو�سوع اإف��راغ احلك��م ال�سادر 
عن حمكم��ة احلال ق�س��م �سوؤون الأ���رضة بتاريخ 
2021/01/11 فهر�س رق��م 69/ 2021 و اعتماد 
اخلربة املنجزة من ط��رف الطبيبة �سدو�س خديجة 
املودع��ة ل��دى اأمان��ة �سب��ط املحكم��ة بتاري��خ 
2021/02/18 حتت رق��م 2021/258 و بح�سبها 
احلكم باحلج��ر على املرجع �س��ده بو�سب�سب عبد 
الكرمي املولود بتاري��خ 1978/02/17 بالقل لأبيه 
عب��د الله و لأم��ه ال�ساحلي فطيم��ة و تعيني اأخاه 
املرج��ع بو�سب�سب الطاه��ر مقدما علي��ه و القيام 

ب�سوؤونه القانونية و الإدارية واملالية. 

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�شعبية
جمل�س ق�شاء اأم البواقي

حمكمة عني فكرون
الق�شم �شوؤون الأ�شرة

رقم اجلدول 21/00324
رقم الفهر�س 21/00810
تاريخ احلكم 21/06/23

بني/
اأجموج مربوك ابن غراب

وبني/
اأجموج خري الدين بن مربوك

النيابة

حكم باحلجر
- حكم��ت املحكمة حال ف�سلها يف ق�سايا �سوؤون الأ�رضة علنيا، ابتدائيا، 

ح�سوريا:
يف ال�سكل: قبول الدعوى �سكال

يف املو�س��وع: اعتم��اد اخلربة الطبي��ة املنجزة من ط��رف اخلبري الطبيب 
خمي�سي اأحمد املودعة لدى اأمانة �سبط املحكمة بتاريخ 2021/04/28 
حت��ت رقم 87/21 وبالنتيجة احلكم باحلجر على املدعى عليه اجموج خري 
الدين املولود بتاريخ 04/10/1997 بعني مليلة لأبيه مربوك ولأمه مراد 
ح��دة مع تعيني املدع��ي اجموج م��ربوك املولود بتاري��خ 27/02/1961 
بهن�س��ري تومغني لأبيه غراب ولأمه اجموج ن��ورة مقدما عليه لرعايته 

والقيام ب�سوؤونه الدارية والقانونية واملالية.
الرئي�س )ة(            اأمني ال�سبط

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�شعبية 
الديوان العمومي للمح�شر الق�شائي 

الأ�شتاذ: عكا�شة خالد 
حم�شر ق�شائي لدى جمل�س ق�شاء عنابة 
الكائن مقر مكتبه بـ: �شارع �شطال م�شعود 

رقم 05 الطابق الثاين ـ عنابة ـ 
الهاتف: 0697710370 / 038431937

حم�شر تبليغ م�شمون اأمر اأداء عن طريق الن�شر 
)املادة 412/ 04 من ق اإ م و اإ ( 

نح��ن الأ�ستاذ: عكا�سة خالد حم���رض ق�سائي لدى 
جمل�س ق�ساء عنابة � و املوقع اأدناه. 

بناء على طلب: ال�رضكة ذات اأ�سهم املطاحن الكربى 
دحم��اين لب��ال، املمثل��ة يف ال�سيد رئي���س جمل�س 
الإدارة، الكائن مقره��ا باملويلحة املنطقة ال�سناعية 

الق�سم 02 جمموعة امللكية 112، اأولد مو�سى. 
بن��اء عل��ى اأم��ر الأداء ال�س��ادر عن ال�سي��د رئي�س 
حمكمة عنابة بتاري��خ 2021/03/25 رقم الرتتيب 

21/1136 رقم الفهر�س 21/1580
بن��اء على حم���رضي تبلي��غ تبلي��غ اأم��ر الأداء مع 

التكليف بالوفاء املوؤرخ يف 2021/05/03
بن��اء عل��ى حم���رض التكلي��ف بالوفاء ع��ن طريق 
التعلي��ق املح��رر من ط��رف الأ�ستاذة عي��اط نادية 
بتاري��خ 2021/05/05 اإىل ال�سي��د رغي��وة اأح�سن، 

ال�ساكن بحي 12 واد الذهب 23000 عنابة. 
بناء على املح�رضي��ن الت�سحيحني لتبليغ اأمر الأداء 

مع التكليف بالوفاء املوؤرخني يف 2021/06/09.
بناء عل��ى حم�رض ت�سحيحي لتكلي��ف بالوفاء عن 
طري��ق التعليق املحرر م��ن طرف الأ�ست��اذة عياط 
نادي��ة بتاري��خ 2021/06/13 اإىل ال�سي��د رغي��وة 
اأح�سن، ال�ساكن بحي 12 واد الذهب 23000 عنابة. 
 بن��اء على الأمر ال�سادر عن ال�سيد/ رئي�س حمكمة 
عناب��ة بتاري��خ 2021/07/14 حت��ت رق��م الرتتيب  
2021/2755 فهر���س رق��م 21/3525، املت�سم��ن 
الإذن للعار�س ال�رضكة ذات اأ�سهم املطاحن الكربى 
دحم��اين لب��ال املمثل��ة يف ال�سيد رئي���س جمل�س 
الدارة الكائن مقره��ا باملويلحة املنطقة  ال�سناعية 
الق�س��م 02 جمموعة امللكي��ة 112 - اأولد مو�سى 
بن�رض م�سمون تبليغ اأم��ر اأداء مع حم�رض التكليف 

بالوفاء لل�سيد رغي��وة اأح�سن ال�ساكن بحي 12 واد 
الذه��ب 23000 عناب��ة،  وذلك يف جري��دة وطنية 
يومي��ة عل��ى نفق��ة الطال��ب  ال�رضك��ة ذات اأ�سهم 
املطاح��ن الك��ربى دحماين لبال املمثل��ة يف ال�سيد 
رئي���س جمل���س الدارة الكائ��ن مقره��ا باملويلحة 
املنطق��ة  ال�سناعي��ة الق�س��م 02 جمموع��ة امللكية 

112 - اأولد مو�سى.
� بن��اء على امل��ادة 12/ 04 و امل��ادة 613 من قانون 

الإجراءات املدنية و الإدارية. 
قمنا بتبليغ م�سم��ون اأمر الأداء ال�سادر عن ال�سيد 
رئي�س حمكمة حمكمة عنابة بتاريخ 2021/03/25 
رقم الرتتي��ب 21/1136 رق��م الفهر�س 21/1580 
القا�س��ي ب��� ناأمر املدي��ن ال�سي��د: رغي��وة اأح�سن 
عناب��ة   23000 الذه��ب  واذ   12 بح��ي  ال�ساك��ن 
ب��اأن يدفع للدائن��ة ال�رضك��ة ذات  اأ�سه��م املطاحن 
الك��ربى دحم��اين لب��ال املمثلة يف ال�سي��د رئي�س 
جمل���س الدارة الكائ��ن مقره��ا باملويلح��ة املنطقة  
ال�سناعية الق�سم 02 جمموعة امللكية 112 - اأولد 
مو�س��ى، مبل��غ الدين العال��ق يف ذمت��ه واملقدر ب� 
90.000.000.00 دج ع��ن طريق الن�رض يف جريدة 
وطنية، م�ساريف تبليغ اأمر الأداء عن طريق الن�رض 

يف جريدة وطنية �ستحدد لحقا.
� و نبهناه��ا باأن له��ا مهلة خم�سة ع���رضة 15 يوما 
ت�رضي م��ن تاريخ ن�رض هذا املح���رض لت�سديد قيمة 
الدي��ن و م�ساري��ف التنفي��ذ و اإل نف��ذ عليها جربا 

بكافة الطرق القانونية. 
حررن��ا ه��ذا املح�رض يف الي��وم و ال�سه��ر و ال�سنة 

املذكورين اأعاله طبقا للقانون. 
املح�رض الق�سائي  

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�شعبية
الديوان العمومي للمح�شر الق�شائي

الأ�شتاذ / رابح بولعراق حم�شر ق�شائي
 اخت�شا�س جمل�س ق�شاء ميلة

حمكمة ميلة
�شارع بلعطار العربي ميلة  الهاتف: 47.31.35 )031(

اعالن عن بيع عقارات باملزاد العلني
املادة 749، 750 من قانون الجراءات املدنية والدارية

نح��ن ال�ست��اذ/ بولعراق رابح  حم���رض ق�سائي 
ل��دى حمكمة ميل��ة، جمل�س ق�ساء ميل��ة الكائن 

مقره ب�سارع بلعطار العربي ميلة املوقع اأدناه
بناء على طل��ب  ال�سيدة/ قرعي���س فهيمة زوجة 
بلعط��ار ح�سني ال�سيدة/ قرعي���س �سليحة زوجة 
قرعي�س��ي ال�ساك��ن بحي عب��د الله با�س��ا بلدية 

�سلغوم العيد.
بن��اءا على ال�سن��د التنفي��ذي الذي �سيت��م البيع 
مبقت�ساه واملتمث��ل يف احلكم ال�سادر عن حمكمة 
بتاري��خ   - العق��اري  الق�س��م   - العي��د  �سلغ��وم 
2018/01/30 حتت رقم 17/03308 فهر�س رقم 
18/00413 واملمهور بال�سيغة التنفيذية بتاريخ 

.2018/04/02
بن��اء عل��ى قائم��ة ���رضوط البي��ع املوؤرخ��ة يف 
2019/11/26 حتت رقم 2019/13 والذي �سيتم 
عل��ى العقار املتمثل يف بناي��ة �سكنية ذات طابق 
اأر�س��ي + طابق��ني علوي��ني م�سيدة عل��ى قطعة 
اأر�سي��ة حتم��ل الرق��م 18 من املخط��ط اخلا�س 
بتح�سي���س ديدو���س م��راد 84 قطع��ة ببلدي��ة 
�سلغ��وم العيد  تقدر م�ساحته��ا ب: 156.77 مرت 
مرب��ع يحده��ا م��ن ال�رضق �س��ارع وم��ن الغرب 
طري��ق و من  ال�سمال �سارع  من اجلنوب القطعة 
رق��م 19 واإن العق��ار له ثالث واجه��ات يتكون 
من طاب��ق اأر�س��ي  مق�سم اىل ق�سم��ني مبدخلني 
منف�سل��ني حيث يتكون الق�س��م الأول من حملني 
جتاري��ني + مرحا�س اأما الق�سم الثاين فيتكون من 
قف�س ال�س��المل + رواق + غرفة + مطبخ + مراآب 
+ مرحا���س + حم��ام وتق��در  م�ساح��ة الأر�سية 

امل�سي��د عليها ب 156.77 م��رت مربع واأن الطابق 
الأول يتكون من  قف�س ال�سالمل + غرفة معي�سة 
+ ث��الث 03 غ��رف + مطبخ + به��و + مرحا�س + 
حمام + �رضفتني و  تقدر امل�ساحة الر�سية امل�سيد 
عليها ب 180.67 مرت مربع الطابق الثاين مق�سم 
اىل ق�سم��ني مبدخلني منف�سل��ني يتكون كل ق�سم 
من غرف��ة معي�سة + غرفة ن��وم + مطبخ + رواق 
+ �رضفة و  ي�س��رتكان يف نف�س املرحا�س وقف�س 
ال�سالمل  وتقدر م�ساحة الر�سية امل�سيد عليها ب 

180.67 مرت مربع وهو غري مكتمل.
بن��اءا عل��ى جل�س��ة العرتا�سات املح��ددة ليوم: 

2019/12/25 على ال�ساعة الثانية م�ساءا.
بناءا على جل�سة البيع  باملزاد العلني املنعقدة يوم: 

 2021/07/07
فقد مت تاأجيل  جل�س��ة  البيع باملزاد العلني لتاريخ 
زوال   الثاني��ة  ال�ساع��ة  عل��ى   2021/08/11
)14.00 �س��ا( مبكت��ب قا�س��ي البي��وع العقارية 

ملحكمة �سلغوم العيد ب�سعر حر.
- ويل��زم امل�ستفي��د م��ن املزايدة دفع ح��ال انعقاد 
اجلل�سة بر�سو املزاد خم�س الثمن 5/1 و امل�ساريف 
والر�سوم امل�ستحقة ويدف��ع املبلغ الباقي يف اأجل 

اأق�ساه ثمانية )08( اأيام باأمانة �سبط املحكمة.
للمزيد م��ن املعلومات ميكن الت�س��ال مبكتبنا اأو 
باأمان��ة �سب��ط حمكمة �سلغوم العي��د  لالطالع 

على دفرت �رضوط البيع.
تاأ�سري اجلريدة           

           مع كافة التحفظات املح�رض

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�شعبية 
الديوان العمومي للمح�شر الق�شائي 

الأ�شتاذ: عكا�شة خالد 
حم�شر ق�شائي لدى جمل�س ق�شاء عنابة 
الكائن مقر مكتبه بـ: �شارع �شطال م�شعود 

رقم 05 الطابق الثاين ـ عنابة ـ 
الهاتف: 0697710370 / 038431937

حم�شر  التكليف بالوفاء  عن طريق الن�شر
)املادة 412/ 04 من ق اإ م و اإ ( 

نح��ن الأ�ستاذ: عكا�سة خال��د - حم�رض ق�سائي لدى 
جمل�س ق�ساء عنابة � و املوقع اأدناه. 

بن��اء على طلب: ال�رضكة ذات اأ�سهم املطاحن الكربى 
دحم��اين لب��ال، املمثل��ة يف ال�سي��د رئي���س جمل�س 
الإدارة، الكائ��ن مقرها باملويلح��ة املنطقة ال�سناعية 

الق�سم 02 جمموعة امللكية 112، اأولد مو�سى. 
بناء على اأمر الأداء ال�سادر عن ال�سيد رئي�س حمكمة 
عناب��ة بتاريخ 2021/03/25 رقم الرتتيب 21/1136 

رقم الفهر�س 21/1580
بناء على حم�رضي تبليغ تبليغ اأمر الأداء مع التكليف 

بالوفاء املوؤرخ يف 2021/05/03
بناء على حم�رض التكليف بالوفاء عن طريق التعليق 
املح��رر م��ن ط��رف الأ�ست��اذة عي��اط نادي��ة بتاريخ 
2021/05/05 اإىل ال�سي��د رغي��وة اأح�س��ن، ال�ساكن 

بحي 12 واد الذهب 23000 عنابة. 
بناء على املح�رضين الت�سحيحني لتبليغ اأمر الأداء مع 

التكليف بالوفاء املوؤرخني يف 2021/06/09.
بن��اء على حم���رض ت�سحيحي لتكلي��ف بالوفاء عن 
طري��ق التعليق املح��رر من ط��رف الأ�ست��اذة عياط 
نادية بتاريخ 2021/06/13 اإىل ال�سيد رغيوة اأح�سن، 

ال�ساكن بحي 12 واد الذهب 23000 عنابة. 
 بن��اء على الأمر ال�سادر ع��ن ال�سيد/ رئي�س حمكمة 
عناب��ة بتاري��خ 2021/07/14 حت��ت رق��م الرتتي��ب  
املت�سم��ن   ،21/3525 رق��م  فهر���س   2021/2755
الإذن للعار�س ال�رضك��ة ذات اأ�سهم املطاحن الكربى 
دحماين لبال املمثلة يف ال�سيد رئي�س جمل�س الدارة 
الكائ��ن مقره��ا باملويلحة املنطق��ة  ال�سناعية الق�سم 
02 جمموع��ة امللكي��ة 112 - اأولد مو�س��ى بن���رض 

م�سمون تبليغ اأم��ر اأداء مع حم�رض التكليف بالوفاء 
لل�سيد رغي��وة اأح�سن ال�ساكن بح��ي 12 واد الذهب 
23000 عناب��ة،  وذلك يف جريدة وطنية يومية على 
نفقة الطال��ب  ال�رضكة ذات اأ�سه��م املطاحن الكربى 
دحماين لبال املمثلة يف ال�سيد رئي�س جمل�س الدارة 
الكائن مقرها باملويلحة املنطقة  ال�سناعية الق�سم 02 

جمموعة امللكية 112 - اأولد مو�سى.
� بن��اء عل��ى امل��ادة 12/ 04 و املادة 613 م��ن قانون 

الإجراءات املدنية و الإدارية. 
قمنا بتكليف ال�سيد/ رغيوة اأح�سن ال�ساكن بحي 12 
واذ الذهب 23000 عنابة عن طريق الن�رض يف جريدة 
وطني��ة بالدفع لفائ��دة الطالب  ال�رضك��ة ذات اأ�سهم 
املطاح��ن الك��ربى دحماين لب��ال املمثل��ة يف ال�سيد 
رئي�س جمل�س الدارة الكائن مقرها باملويلحة املنطقة  
ال�سناعية الق�سم 02 جمموع��ة امللكية 112 - اأولد 
مو�سى، املبال��غ التالية: مبل��غ 90.000.000.00 دج 
ال��ذي ميث��ل مبل��غ الدي��ن + مبل��غ  2.190.240.00 
دج احل��ق التنا�سب��ي + مبل��غ 3480.00 دج م�سارف 
التبلي��غ، م�ساريف التكليف بالوفاء عن طريق الن�رض 

يف جريدة وطنية �ستحدد لحقا.
� و نبهناه��ا ب��اأن له��ا مهل��ة خم�سة ع���رضة 15 يوما 
ت�رضي م��ن تاريخ ن�رض ه��ذا املح���رض لت�سديد قيمة 
الدين و م�ساريف التنفيذ و اإل نفذ عليها جربا بكافة 

الطرق القانونية. 
حررن��ا ه��ذا املح���رض يف الي��وم و ال�سه��ر و ال�سنة 

املذكورين اأعاله طبقا للقانون. 
املح�رض الق�سائي  

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�شعبية
ولية ق�شنطينة 

مديرية التنظيم و ال�شوؤون العامة
م�شلحة ال�شوؤون العامة 

مكتب اجلمعيات 

اإن�شاء جمعية حملية
طبق��ا لأح��كام القانون رق��م 12-06 املوؤرخ يف 18 �سف��ر 1433 املوافق ل�  12 يناي��ر 2012 املتعلق 

باجلمعيات ذات الطابع الجتماعي، ل �سيما املادة رقم 18 لقد مت اإن�ساء اجلمعية املحلية امل�سماة:
 A.B.H.B اجلمعية الريا�سية اأزميا�سيا بلدية حامة بوزيان

امل�سجلة حتت رقم: 2021/19 بتاريخ 2024/05/22
الرئي�س: بن فا�سل ه�سام، الذي تنتهي عهدته بتاريخ 2024/05/22

املقر: حي الزويتنة رقم 103 � حامة بوزيان � 

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�شعبية
ولية اأم البواقي
دائرة اأم البواقي
بلدية اأم البواقي
مكتب اجلمعيات

اإن�شاء جمعية حملية بلدية و�شل الإ�شهار
طبق��ا لأحكام القانون 01/12 املوؤرخ يف 12 جانفي 2012 املتعلق باجلمعيات ذات الطابع الجتماعي،  

لقد مت اإن�ساء اجلمعية املحلية البلدية
امل�سماة: جمعية اإ�رضاقة الغد للمراأة التقليدية بلدية  اأم البواقي

رقم وتاريخ ايداع امللف: 2021/08 بتاريخ 2021/04/26
املعتمدة حتت رقم: 11  بتاريخ 2021/07/07

الرئي�س: طهري عبلة
تاريخ ومكان امليالد: 24-03-1978 عني البي�ساء.

املقر: حي 120 �سكن ت�ساهمي + 48 حمل جتاري رقم 39 اأم البواقي.
رئي�س املجل�س ال�سعبي البلدي

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�شعبية
ولية �شكيكدة

دائرة القل
بلدية القل

م�شلحة التنظيم العام وال�شوؤون الإجتماعية والثقافية
مكتب ال�شوؤون الجتماعية والثقافية

اإن�شاء جمعية حملية
طبق��ا لأح��كام القانون رقم 06/12 امل��وؤرخ يف 12 يناي��ر 2012، املتعلق باجلمعيات 

ول�سيما املادة 18 منه، لقد مت اإن�ساء اجلمعية املحلية.
امل�سماة: جمعية �سولو لالأثار القل.

الكائن مقرها: حي تعالبي عبد العزيز القل
الرئي�س: الطيب هواري.

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�شعبية
الأ�شتاذ/ عبد الوهاب غرزويل 

حم�شر ق�شائي لدى جمل�س ق�شاء عنابة
عنابة الأول  الطابق  احلرية  �شاحة   02

م�شتخرج من قائمة �شروط بيع عقار باملزاد 
العلني عن طريق الن�شر

املادة 748 من قانون الإجراءات املدنية والإدارية

نح��ن، املوق��ع اأدناه الأ�ست��اذ/ عبد الوه��اب غرزويل 
حم�رض ق�سائ��ي لدى جمل�س ق�س��اء عنابة والكائن 
مق��ر مكتبن��ا  ب�ساحة احلري��ة رق��م 02 الطابق الأول 

عنابة.
وعم��ال بامل��ادة 748 م��ن قان��ون الج��راءات املدنية 
والدارية، نق��وم بن�رض م�ستخرج م��ن قائمة �رضوط 

بيع عقار.
 لفائ��دة وبن��اء عل��ى طل��ب/ قيطوين عب��د احلفيظ، 
العنوان: ح��ي 50 م�سكن عمارة 02 حي 45/05/08 

رقم 03 عنابة.
بن��اء عل��ى احلك��م ال�س��ادر ع��ن حمكم��ة عناب��ة 
الق�سم: العق��اري بتاري��خ 2015/12/28 جدول رقم 
  2015/06933 رق��م:  وفهر���س    2015/05166
بتاري��خ  ال�س��ادرة  التنفيذي��ة  بال�سيغ��ة  املمه��ور 

.2016/03/28
بن��اء على حم���رض التبلي��غ الر�سمي للحك��م  املبلغ 

بتاريخ: 2016/05/23.
اإىل / عياد يو�سف، العن��وان: حي اأوزا�س بلدية عنابة 

ولية عنابة.
بن��اء على حم���رض التبلي��غ الر�سمي  للحك��م  املبلغ  

بتاريخ: 2016/05/30.
اإىل/ حمداين فاطمة ب�سفتها الولية ال�رضعية للقا�رض 
حم��داين ا�سكن��در، العن��وان: ح��ي دراع الري�س واد 

العنب ولية عنابة.
بناء عل��ى القرار ال�س��ادر عن جمل�س ق�س��اء عنابة 
الغرفة العقارية بتاريخ: 2018/10/31 رقم الق�سية: 
املمه��ور   18/01612 رق��م:  وفهر���س   18/01016

بال�سيغة التنفيذية ال�سادرةبتاريخ:  2018/11/15.

بن��اء على حم�رض التبليغ الر�سم��ي للقرار املبلغ يوم: 
.2021/02/17

اإىل/ ورث��ة عي��اد يو�سف وهم اأبن��اوؤه: 01 -عياد عبد 
الله العنوان: ح��ي اأوزا�س بلدية عناب��ة ولية عنابة. 
02 - عياد ن�رضين العن��وان: حي اأوزا�س بلدية عنابة 
03 - عي��اد م��راد العنوان: حي اأوزا���س بلدية عنابة. 
04 - عي��اد مفيدة العنوان: ح��ي اأوزا�س بلدية عنابة. 
05 - عي��اد عبد الق��ادر العنوان: ح��ي اأوزا�س بلدية 
عناب��ة 06 - عي��اد وف��اء العنوان: ح��ي اأوزا�س بلدية 
عناب��ة. 07 -  عياد العربي العنوان: حي اأوزا�س بلدية 
عناب��ة. - 08 -  عياد عز الدين العن��وان: حي اأوزا�س 
بلدي��ة عنابة. 09 -  زوجته بوكبو�س فوزية، العنوان: 

حي اأوزا�س بلدية عنابة.
بناء عل��ى حم�رض التبليغ الر�سم��ي للقرار املبلغ يوم 
2021/02/28، اىل /  حم��داين ا�سكن��در، العن��وان: 

دراع الري�س واد العنب عنابة-
بن��اء على حم�رض اي��داع قائمة �رضوط البي��ع باأمانة 
�سب��ط حمكم��ة عناب��ة بتاري��خ 2021/07/13 رقم 
الت�سجي��ل 21/3361 واملوؤ�رض  عليه من طرف ال�سيد 
رئي���س حمكمة عناب��ة بتاري��خ: 2021/07/13 رقم 
21/2903 وفهر���س رق��م 21/3547.  وال��ذي حدد 
في��ه تاريخ جل�سة العرتا�س��ات ليوم 2021/08/18 
عل��ى ال�ساع��ة العا�رضة �سباح��ا، وجل�س��ة البيع يوم 

2021/09/22 على ال�ساعة العا�رضة �سباحا.
تعيني العقار

ال�سك��ن كائ��ن   بح��ي اوزا�س  ممر 3 رق��م 01 بلدية 
عنابة.

الأ�ستاذ/ املح�رض الق�سائي



 الإثنني 19 جويلية 2021 م  
هـ  1442 احلجة   ذو   9 21 lناس و حوادث

بعد ركود كبري �سببته كورونا

انتعاش نسيب لسوق لوزام عيد األضحى بقسنطينة 
ت�سهد منذ اأيام طاولت بيع لوازم عيد الأ�سحى بو�سط مدينة ق�سنطينة، و بال�سبط في حي ال�سويقة العتيق، اإقبال اأكبر للمواطنين، مقارنة بعيد الأ�سحى الفارط، ح�سب بع�ض التجار،  

فقد كان الوباء على حد قولهم، اآنذاك هاج�سا و حاجزا بالن�سبة  للكثيرين، خا�سة و اأن اإجراءات الحجر كانت اأكثر ت�سديدا و �سرامة، قبل اأن يتعاي�سوا معه.

الن�رص الحظت خالل جولة ا�ستطالعية باملدينة القدمية، 
تقيببد البع�ببض بارتداء الكمامببات، فيما يعتببر التباعد 
البببدين الغائب االأكببر، نتيجة االزدحببام اأمام طاوالت 

الباعة و حتى يف الق�سابات. 
ت�سهد »ال�سويقة« حركية كبببرة ع�سية عيد االأ�سحى، 
حيببث تنت�رص طاوالت الباعة ابتببداء من مدخل البطحة، 
لتمتد عببر اأزقتها و مداخلهببا ال�سيقة، لعر�ض خمتلف 
االأدوات و الو�سائببل التي ت�ستعمببل يف نحر االأ�ساحي 
و �سلخهببا و تنظيف اأح�سائها و تقطيعها، باالإ�سافة اإىل 

و�سائل النفخ و اأدوات �سحذ ال�سكاكني.
البببد اأن جتذب زائر احلببي �سفافيد ال�سببواء و �سكاكني 
النحببر و ال�سواطر و والعة الفحببم و غرها من ال�سلع 
املختلفة االأ�سكال و االأحجام و اال�ستعماالت املعرو�سة 
فوق خمتلف الطاوالت، كما تخ�س�ض نقاطا لبيع الفحم 
و الكالأ، فاأجواء التح�سرات لهذه املنا�سبة الدينية تطبع 

املببكان، و�سط هتافات الباعة الذين ي�ستعملون عبارات 
مغرية ال�ستقطاب الزبائن.

و تتببوزع طبباوالت ال�سحببذ باأرجبباء حببي ال�سويقة، و 
�سادفنببا �ساب و كهول منهمكببني يف �سحذ ال�سكاكني 
و ال�سواطببر، و اأمامهببم طوابر من الزبائببن ينتظرون 
دورهببم ل�سحببذ �سكاكينهم، فيما ي�سطببف اآخرون اأمام 
طاوالت لوازم النحر، يف  مظاهر توحي بتال�سي الوباء 
، نظببرا لعدم تقيد بع�ض املت�سوقببني باإجراءات الوقائية، 

يف مقدمتها ارتداء الكمامات و التباعد. 
اخرتنا التوجه اإىل املدينة القدمية، الأنها مق�سد الكثرين 
يف املنا�سبات الدينية و العائلية، اإىل جانب رمزية املكان 
و االأجببواء اخلا�سة التي متيزه يف املنا�سبات،  انطلقنا من 
مدخل البطحة، حيث وجدنببا كهال يعر�ض �سلعته فوق 
ثببالث طبباوالت، و يببرز للمت�سوقني جببودة نوعيتها، 

موؤكدا باأن اأ�سعارها يف املتناول.
كان البع�ض يكتفببي باال�ستف�سار عن ال�سعر، فيما كان 
البع�ض االآخر ي�سرتون مببا يحتاجونه من عتاد و لوازم، 
و قببال لنا البائببع باأنه تعببود يف كل مو�سم على عر�ض 
ب�ساعتببه قبببل اأ�سبوع مببن حلول عيببد االأ�سحى بهذه 
النقطة، و كان ي�سجل تهافتا على �سلعته و يحقق دخال 
معتببرا، خالفا لهذه املرة، ما دفعه للجببوء اإىل االأ�سواق 
االأ�سبوعيببة، خوفا مببن ك�ساد �سلعته، التي بببداأ االإقبال 
عليهايف هببذه النقطة خالل الثالثة اأيببام االأخرة فقط، 

ح�سبببه، مرجعا ال�سبب اإىل تاأثببرات االأزمة ال�سحية و 
عدم تقببدمي موعد �سب معا�سببات املتقاعدين و رواتب 
العمببال التي تتزامن مع ع�سية العيببد اأو بعده، كما قال 
للن�ببرص.  عببن االأ�سعار قببال باأنها مل ت�سهببد ارتفاعا، و 
ظلت م�ستقببرة، حيث يقدر �سعر �سكببني النحر بب 700 
دينار ، و مطرقة اللحم بب 200 دينار، و ال�ساطور بب 800 
دينار، فيما يقدر �سعر ت�سكيلة �سكاكني من ثالث قطع 
بب 1100 دينار، و �سكني ال�سلخ بب 300 دينار ، فيما يقدر 

�سعببر 4 اأوعية بال�ستيكية خم�س�سة لغ�سل االأح�ساء بب 
400 دينببار ، و �سعببر كيلوغرام و ن�سببف من الفحم بب 

200 دينار.

تهافت على آلة نفخ األضحية 
خشية انتقال العدوى

اأكد البائع عبد الفتبباح الذي ن�سب طاوالته عند مدخل 
الزاليقببة، للن�رص، ببباأن االإقبال يزيد خببالل الثالثة اأيام 
التببي ت�سبق يوم العيد، م�سيفا اأن اآلة نفخ االأ�سحية من 
بني االأدوات التببي اأ�سبحت تعرف رواجا كبرا، لكونها 
ت�سهببل عملية النفخ و �سعرها ال يتعببدى 2200 دينار، 
كمببا اأنها جتنب ، علببى حد قوله، انت�سببار العدوى، فقد 
يحببدث و اأن يقوم حامل للفرو�ض بنفخ عدة اأ�ساحي ما 

قد يت�سبب يف انتقال العدوى.
كمببا �سجببل البائع اإقباال علببى اآلة �سحببذ ال�سكاكني و 
�سعرهببا 550 دينار، الأن بع�ض الرجببال يف�سلون �سحذ 
اأدوات النحببر باأنف�سهم، دون اللجببوء اإىل خمت�سني يف 
هببذا املجببال الأن االإقبببال عليهم يزيد يف هببذه املنا�سبة، 

في�سطببر الكثببرون النتظار دورهم طويببال ، و هذا ما 
يت�سبب، ح�سبه ، يف ت�سكل طوابر و انت�سار العدوى.

و �سجل  البائع عبد الفتاح رواجا لل�سفافيد و ال�سكاكني 
�سغببرة احلجم التببي يبلغ �سعرهببا 250 دينببارا و كذا 
�سكاكببني ال�سلببخ و  النحر و التي يفببوق �سعرها 400 
دينببار، و كببذا املن�سار بببب 700 دينببار، و احلبل ب 150 
دينببار. التقينا ب�سيدة ، رفقة اأختهببا، ب�سدد اقتناء لوازم 
النحببر، فقالببت لنا باأنهببا تعودت على �ببرصاء ما يلزمها 
لهذه املنا�سبة، قبيل العيببد بثالثة اأيام، الأن اأغلب الباعة 
يلجبباأون اإىل التخفي�سات، خوفا من ك�ساد �سلعهم التي 
ال تلقى رواجا بعد العيد، م�سيفة باأنها تف�سل الت�سوق 
يف املدينببة القدميببة ل�سببببني ، االأول يتعلببق بانخفا�ض 
االأ�سعببار، مقارنة مبببا يعر�ض يف املحببالت و االأ�سواق، 
ببحببوايل  50 اإىل 100 دينببار لالأداة الواحببدة، و الثاين 

يرتبط باالأجواء اخلا�سة التي تطبع اأزقتها.
يف حني قال كهل للن�رص باأنه اكتفى باقتناء ال�رصوريات 
و هي �سكني للنحر و اآخر لل�سلخ و اأداة لتعليق االأ�سحية، 
فيمببا امتنع عن �رصاء عدة اأغرا�ببض طلبتها زوجته، الأنه 

خ�س�ض كل راتبه ل�رصاء االأ�سحية.                �أ بوقرن 

ينتقلون مئات الكيلومرتات ملمار�سة الن�ساط

شباب من  تمنراست و إليزي ينعشون حرفة صنع معدات النحر 

ت�ستقطب عديد �سوارع مدينة واد �سوف قبيل عيد االأ�سحى، حرفيني �سباب 
مببن واليتي مترنا�ست و اإليزي ي�سنعون يدويببا معدات نحر االأ�ساحي، و من 
بينهببا ال�سكاكني، كما يقومون ب�سحذ القدمية، يف اإطار ال�سعي للحفاظ على 

حرفببة ت�سارع مببن اأجل البقاء، اأمببام املنتجات امل�ستببوردة و املحلية ذات 
االأ�سعببار التي تعتببر معقولة و يف متنبباول اجلميع، مقارنببة مبا يدفعه 

الزبون مقابل املعدات التقليدية.
هببذه احلرفببة ميار�سها عدد مببن ال�سباب حطوا الرحببال مبدينة الوادي، 
قادمني مببن مدينتي مترنا�ست و اإليزي، من اأجل اال�سرتزاق و احلفاظ 
على حرفة االأجداد من االندثار، زبائنهم كرث ال يهمهم  ال�سعر، بقدر 
بحثهم عببن النوعية، منهببم مواطنون عاديون و جتببار من اأ�ساحب 
املطاعببم و الق�سابات، ي�ستغلون وجودهببم باملنطقة لتجديد معدات 
عملهم.التقببت الن�رص ال�ساب حممد.اأ ، مببن منطقة عني قزام، والية 

مترنا�سببت، بخيمة بجانب الطريق ببلدية البيا�سة جنوب الوالية، و هو 
ميار�ببض حرفته، فقال لنا  اأنببه لل�سنة الرابعة على التببوايل ي�سد الرحال 

اإىل الببوادي، بحثا عن لقمة العي�ببض و التعريف مبهنة اأجداده، رفقة بع�ض 
اأقاربببه، م�سرا اإىل اأنه ي�سنع ال�سكاكني و ال�سواطر يدويا، اإىل جانب �سن 

القدمية منها التي ال يزال معدنها يف حالة جيدة و قابال لال�ستعمال.
و اأ�ساف املتحدث اأنه ميار�ض عادة حرفته مبحل قار بعني قزام، كحريف �سناعة 
تقليديببة، و جلبت له حرفته عديد الزبائن من والية الوادي واملناطق املجاورة 
لها، من فئتي اجلزارين واأ�سحاب املطاعم بعد اأن نالت املعدات التي ي�سنعها 
اإعجابهم، و اأ�سبحوا يتوا�سلون معه، حتى خارج املو�سم، و يلبي طلبياتهم  و 

ير�سلها عن طريق جتار يزورون مدينته.
اأمببا اأحمببد اأهمود،  40 �سنببة، اأ�سيل مدينة مترنا�ست، فالتقينببا به مبدخل دائرة 
الرببباح، و قببال لنا اأنه  ميار�ض نف�ببض احلرفة، منذ 15 �سنببة، رفقة والده، الذي 
كان يتنقببل اإىل الوادي و ورقلة قبيل عيد االأ�سحى من كل عام، لال�سرتزاق  
والرتويج للحببرف التقليدية التي  ميار�سها، فاإىل جانب تطويع احلديد و �سنع 

معدات النحر و �سحذها، يطوع الف�سة و اجللد، كما اأكد املتحدث.
يف حببني اأكد عبد القادر.ه مببن مدينة اإليزي، للن�رص، اأنببه ككل �سنة يح�رص 
رفقة اأخيه اإىل واد �سوف، وبال�سبط اإىل منطقة البيا�سة، حيث ربط عالقات 
�سداقببة عمرها نحو 10 �سنوات مع عديببد �سكانها، و ين�سب خيمة ب�سيطة 

علببى قارعة الطريببق، الأداء حرفتببه التي �سافر مببن اأجلهببا، و اال�سرتزاق و 
التعريببف بحرفة اأجداده التوارق، م�سرا اإىل اأنببه يعمل من ال�سباح اإىل غاية 
الظهببر، و بعد �سببالة الع�رص اإىل غاية الع�ساء ، و ال يبببايل ِبحرارة ال�سيف. 
الن�ببرص وقفت على الطريقة التقليدية التي يطوع بها هوؤالء ال�سبان احلديد، و 
يحولونه اإىل �سكاكني، �سواطببر و فوؤو�ض، م�ستعينني بثالثية النار، املطرقة 
و ال�سنببدان، حيببث يتم ت�سخني قطعببة احلديد جيدا اإىل اأن حتمببر، ثم يقومون 
بطرقهببا، حتى تاأخببذ ال�سكل املطلوب.قال عمي عبد احلفيببظ، اأنه ككل �سنة 
قبيببل العيد باأيام، يبحث عن هوؤالء احلرفيني مببن اأجل اإعادة �سن معدات نحر 
االأ�سحيببة جيببدا، مع جتديد غببر القابلة منها للت�سليح، حيببث ي�سرتي منهم 
�سكاكني تقليديببة ال�سنع، يف�سلها على امل�ستوردة ذات العمر الق�سر، التي 

ال ميكن �سنها، نظرا لنوعية املعدن الذي �سنعت به، ح�سب املتحدث.

اأمببا احلبباج م�سعببود من بلديببة الرباح، فقببال اأنه ميلببك �سكينببا تقليديا كبر 
احلجببم ا�سرتاه قبببل 25 عاما من مدينببة مترنا�ست، ي�ستعملببه فقط الأ�سحية 
العيببد اأو لتقطيع اللحببم يف بع�ض املنا�سبات العائليببة، و يقوم ب�سحذها كل 
�سنببة عند احلرفيببني القادمني مببن مترنا�ست، م�سببرا اإىل اأنهببم يطلبون 
مبالببغ اعترها رمزية، مقابل منتج ذي نوعيببة جيدة و عمره طويل.

اأمببا عمببر.م، �ساحب حمل لبيببع اللحوم احلمببراء و البي�ساء، فقد 
تعببود منذ �سنببوات على جتديد و �سن عتبباد ق�سابته عند اأبناء 
منطقببة مترنا�ست الذين تعود علببى ا�ست�سافتهم كل �سنة، و 
تخ�سي�ض مكان لهم للممار�سببة حرفتهم واآخر الإيوائهم و 
توفر االأكل و ال�رصاب، ناهيك عن  توفر ما يحتاجونه من 
طلبيات مبدينته، منوها بج�ببرص ال�سداقة الذي يربطه بهم 

منذ اأكرث من 10 �سنوات.

�لمعد�ت �لم�ستوردة ت�ساهم في قتل �لحرفة 
كمببا اأ�سببار مواطنببون اآخببرون اإىل تخ�سي�سهببم اأماكن 
ملبيببت احلرفيني، �سيببوف املنطقة، مع تزويدهببم باالأكل و 
ال�ببرصاب طيلة مكوثهم بالوالية، علما باأن بع�سهم يعودون 
اإىل ديارهببم بعببد عيد االأ�سحببى، لعدم توفببر و�سائل النقل 
ع�سيببة العيد و بعد امل�سافببة، كما اأنهم يجمعببون ما تي�رص من 
مالب�ببض واأغطية م�ستعملببة اأو جديدة ، لنقلهببا معهم و توزيعها 
علببى املحتاجني. جدير بالذكر اأن بع�ض اأبناء املنطقة يعر�سون خدمة 
�سن معدات النحر بال�سببوارع و مداخل املحالت، لتقريبها من ال�ساكنة، 
با�ستعمببال اآلببة كهربائيببة، و ذلك من اأجل توفببر دخل  اإ�سببايف لعائالتهم، 
و يعر�سببون ذات اخلدمببة مقابببل 50 اإىل 250 دج، ح�سب حجببم ال�سكني اأو 
ال�ساطور، و املدة التي ت�ستغرقها العملية الواحدة.يف حني يعر�ض عدد حمدود 
مببن قاطني القرى و االأحيبباء ال�سعبية هذه اخلدمة جمانا كل م�ساء يف الطريق 
العببام، فيلتف حولهم اجلران حاملني معدتاهم املنزلية، لتح�سرها ليوم العيد، 
و املالحببظ اأن هذه العادة تقل�سببت يف ال�سنوات االأخرة،  نظرا لتوفر معدات 
م�ستببوردة جاهزة، تفببي بالغر�ض، و لو اأن عمرها ق�سببر، مقارنة بالتقليدية. 
خببالل جولببة الن�رص عر بع�ببض امل�ساحات التجاريببة مبدينة الببوادي، وجدنا 
كميات معترة من معدات النحر، مبختلف االأنواع و االأحجام، ترتاوح اأ�سعارها 
بببني 100 و 1200 دج، يتهافت عليها زبائن قالببوا باأنهم ال يبالون بنوعيتها، 

الأنهم ي�ستعملونها مرة واحدة �سبيحة عيد االأ�سحى.

روبورتاج من�شر الب�شير
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ت�شمي��ة ال�شاطئ تعود  اإىل العهد العثماين، 
اأين كان يطلق عليه بحر الن�شاء، لأن الأتراك 
خ�ش�شوه للن�شاء فق��ط، من اأجل ال�شباحة، 
بعي��دا عن عي��ون الرجال و ذل��ك قبل �شنة 

 . 1830
و يف عه��د ال�شتعم��ار الفرن�ش��ي اأ�شب��ح 
يطل��ق عليه �شاط��ئ الفتي��ات ال�شغريات، 
رغ��م اأن��ه كان ي�شم��ح للرج��ال و الن�ش��اء، 
على حد �ش��واء، بال�شباحة في��ه، و ق�شم يف 
بع�ض الفرتات ال�شاط��ئ اإىل ق�شمني، ق�شم 

للمعمرين و ق�شم للجزائريني. 
و بع��د ال�شتقالل اختف��ت الت�شمية القدمية 
و اأ�شبح يعرف ب�شاط��ئ عني الدولة، ن�شبة 
اإىل املنبع الطبيعي املتواجد بجهة بعيدة من 

ال�شاطئ.
اأ�شل الت�شمية ح�شب الرواية املتداولة لدى 
بع�ض العارفني ب�شوؤون تاريخ املدينة، تعود 
كذل��ك اإىل عه��د الأت��راك، حي��ث كان اأحد 
امل�شوؤول��ني الأتراك، يق��وم بحرا�شة املنبع و 
يفر�ض اإت��اوات على من يريد الو�شول اإىل 
املنبع م��ن �ش��كان املدينة، مدعي��ا اأن املنبع 
ي�شف��ي قا�شدي��ه م��ن الأمرا���ض، ويعجل 
باإجناب املراأة العاقر وغريها من الأمور التي 

توحي بال�شعوذة.
ل يزال �ش��كان مدينة القل يحتفظون  بعني 
الدول��ة،  كت�شمي��ة لل�شاطئ ، وه��و ال�شم 
نف�ش��ه  الذي اأطلقوه يف عه��د الأتراك على 
املنب��ع ، لأنه كان حت��ت حرا�شة م�شوؤول من 
الأت��راك، ليحتفظ به اإىل غاي��ة اليوم، لكن 
دون الحتف��اظ بتل��ك الع��ادات والتقالي��د 
املوروث��ة التي تعد �شمن اأعم��ال ال�شعوذة 

و اخلرافات، واختفت مبرور الوقت ، ليتحول 
املنب��ع اليوم اإىل مكان لل�ش��الة بعد تهيئته 
م��ن قبل جمعية حملي��ة ، حيث اأ�شبح ي�شم 
م�شلى و مكانا للو�شوء  يتيح للم�شطافني 

الفر�شة لإقامة ال�شالة يف وقتها .
اإن موق��ع ال�شاطئ و�ش��ط املدينة حوله اإىل 
م��الذ اآم��ن للعائالت، �ش��واء القلي��ة منها، 
اأو عائ��الت امل�شطافني القادم��ني من املدن 
و الولي��ات املج��اورة، فيك��ون يف النه��ار 
مكتظ��ا بهواة ال�شباح��ة و الرحالت، و ليال 
به��واة ال�شمر اأمام البح��ر، و يتميز ال�شاطئ 
بوجود كورني�ض على طوله، و يعد الف�شاء 
املنا�ش��ب للعائالت للتج��وال و ق�شاء وقت 
مري��ح بجانب البحر، كم��ا ي�شتخدم كمعرب 
ملواك��ب الأعرا�ض واحلف��الت، لكن فو�شى 
انت�شار ط��اولت بيع احللويات و املاأكولت 
اخلفيفة ه��ذه ال�شن��ة ، على ط��ول ر�شيف 
الكورني���ض،  ينغ���ض يومي��ات قا�ش��دي 
ال�شاطئ و يحرمهم من التمتع بروعة املكان 

و ذكريات زمان.
و يبقي فندق بوقارون ، املوؤ�ش�شة ال�شياحية 
التي ت�شتقب��ل ال�شياح وامل�شطافني باأ�شعار 
معقول��ة و خدم��ات راقي��ة، كم��ا اأن فت��ح 
الطري��ق ال�شياح��ي م��ن القل نح��و �شاطئ 
متن��ارت منذ �شنوات ، مرورا بجبل �شامبو، 
زاد م��ن روعة وجمال امل��كان، و فتح نافدة 
�شياحي��ة من عل  على �شاطئ عني الدولة و 
مدينة القل ككل ، اأين اأ�شبح لرواد ال�شاطئ 
ف�شحة كبرية للتجوال و التمتع بزرقة البحر 
و اخ���رار الغابة، وكذا امل��رور عرب طريق 
�شب��ه اجلزيرة، و هو الآن يف طور التهيئة، و 

ال��ذي من املنتظ��ر اأن يك��ون مبثاب��ة التواأم 
لطريق �شامبو ل�شتح�شار تاريخ املدينة.

و املوؤ�ش��ف اأن   املين��اء الفينيقي القريب من 
ال�شاط��ئ ، اأ�شب��ح مهددا بالختف��اء  بفعل 
الرمي الع�شوائي لالأتربة  واحلجارة من قبل 
املقاولة املكلف��ة باأ�شغال تهيئة طريق املنارة 
، حي��ث اأدى الو�شع اإىل احتج��اج جمعيات 
حملية مهتم��ة بالبيئة ، و طالبت باإيفاد جلنة 
عليم��ة للتحقي��ق و اإعادة العتب��ار للميناء 
الفينيقي القدمي الذي يعد من بني اأهم املعامل 

التاريخية ملدينة القل .

واد السيال نقطة 
أخرى سوداء

بالرغ��م م��ن جمالي��ة موق��ع �شاط��ئ عني 
الدول��ة،  اإل اأن النقط��ة ال�ش��وداء الت��ي  مل 
تتمكن ال�شلطات املحلية على مر ال�شنوات 
م��ن الق�شاء عليها،  تتمثل يف وادي ال�شيال 
الذي يتو�ش��ط املدينة وي�شب مياهه القذرة 
، و يه��دد كل مو�ش��م  البح��ر  يف عر���ض 

ا�شطياف بتلوث ال�شاطئ.
 واكتف��ت ال�شلطات املحلية كعادتها بو�شع 
لفتة على م�شت��وى  الكورني�ض، حتذر من 
ال�شباح��ة  على بعد 100مرت  من الوادي ، و 
كاأن التلوث يحرتم امل�شافة،  يف الوقت الذي 
ل يحرتم في��ه امل�شطاف��ون الالفتة ، و جتد 
الكثري من العائ��الت والأطفال ت�شبح دون 
اهتم��ام بالقرب من ال��وادي ، غري مكرتثني 
بخطر التلوث واإمكانية الإ�شابة  باأمرا�ض.  

لوحة فنية جتمع عراقة التاريخ بروعة اجلغرافيا

عين الدولة بالقل .. شاطئ الفتيات و أسطورة المنبع 
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ُيعــد �صاطئ عــني الدولة اأو �صاطئ الفتيــات ال�صغريات مبدينــة القل، من اأقدم 
ال�صواطــئ باملنطقــة ، حيــث يتو�صط املدينة حتــت حرا�صة جبل الــويل ال�صالح 
�صيــدي عا�صور و �صبــه اجلزيرة، يف لوحة فنية طبيعيــة خالبة ت�صر الناظرين 

و ت�صتنطق التاريخ .

فيما اأرجع خبازون امل�صكلة اإىل نق�ص التموين بالفرينة

أزمة خبز تعكر يوميات املصطافني بالطارف
 ت�شهد عدة مناطق بولية الطارف و خا�شة مدينة القالة 
ال�شاحلي��ة، هذه الأي��ام، تذبذبا كب��ريا يف تلبية حاجيات 
املواطنني و امل�شطافني من مادة اخلبز الأ�شا�شية، و�شلت 
يف بع���ض الفرتات اإىل حد الن��درة، بال�شكل الذي اأرق 
يومي��ات امل�شطافني و املواطنني على ح��د �شواء، حيث 
بات��ت الكميات التي تن�شج تنفد م��ع ال�شاعات الأوىل 
لل�شب��اح، يف الوق��ت الذي تع��رف فيه املخاب��ز طوابري 

للظفر بقليل من اخلبز ل�شد احلاجة. 
و ذك��ر بع�ض امل�شطافني »للن���ر«، اأن مادة اخلبز باتت 
غ��ري متوفرة  يف الأ�شواق و تنف��د مبكرا من املخابز، ما 
يدفعه��م للنهو�ض فجرا لقتن��اء حاجياتهم، فيما ا�شطر 
اآخ��رون للتنق��ل اإىل املناطق و البلدي��ات املجاورة جللب 
اخلب��ز ، م�شريين اإىل اأن اأزمة اخلب��ز باتت تثري متاعبهم، 
حي��ث اأنه و يف غال��ب الأحي��ان، يتعذر عليهم احل�شول 
عل��ى  م��ادة اخلب��ز ال��ذي تعر���ض كمي��ات من��ه على 
الأر�شفة، ما اأجربهم  على تغيري  طبيعة منطهم الغذائي 

بٌاقتناء العجائن  لتح�شري وجباتهم اليومية.
يف حني اأو�شح بع�ض اأ�شحاب املخابز، باأن نق�ض كميات 
اخلبز، مرده اإىل ارتف��اع حدة الطلب يف هذا الف�شل، مع 
عودة الن�ش��اط للفنادق و الإقام��ات العائلية و املطاعم  
بعد حالة الركود التي �شهدها مو�شم ال�شطياف ال�شنة 
الفارطة، ب�شبب تف�شي جائحة كورونا، ف�شال عن تزايد 
ع��دد املخيمات ال�شيفي��ة و العائلية  و التي معها  باتت 
املخاب��ز عاجزة عن توف��ري كل الطلبيات للم�شطافني و 
املواطن��ني، اإ�شافة اإىل ذلك غلق بع���ض املخابز اأبوابهم، 
يف هذا الوقت، للقيام باأ�شغ��ال ال�شيانة و دخول اآخرين 
يف عطل��ة �شنوية، لك��ون اأغلب عماله��ا ينحدرون من 

الوليات الداخلية و الذين لهم ارتباطات عائلية خا�شة، 
اأي��ن يف�شل اأغلبهم اخلروج يف اإج��ازات �شنوية يف هذا 

الوقت.
ع��الوة على ذلك، اأرجع خب��ازون اأزمة اخلبز اإىل �شعف 
طاق��ة الإنتاج للمخابز الت��ي ت�شتغل باأقل من قدراتها و 
كذا نق�ض متوينهم مبادة الفرينة، حيث تراجعت الكميات 
املخ�ش�ش��ة لهم اإىل اأقل من الن�ش��ف و اأحينا يحرمون 

من التموين بالفرينة لعدة اأيام ما اأدى البع�ض اإىل تعليق 
ن�شاطهم ا�شطراريا، ناهي��ك عن م�شكلة نق�ض العمالة 
املط��روح حدة و النقطاعات املتك��ررة  للتيار الكهرباء 

التي تت�شبب يف غالب املرات يف اأزمة كبرية للخبز.
زي��ادة على تعليق خمابز لن�شاطها  دون اإ�شعار م�شبق و 
ترخي���ض من اجلهات املعني��ة و غريها من امل�شاكل التي 
يقول بع�ض اخلبازين باأنها انعك�شت �شلبا على مردودية 

ن�شاط املخابز و تاأثر طاقتها الإنتاجية يف تغطية حاجيات 
ال�ش��وق من مادة اخلب��ز  و هي و�شعية ل تختلف كثريا، 
ح�ش��ب حمدثينا، عن خمابز املناط��ق النائية الأخرى عرب 
الولية التي ينفد بها اخلبز مبكرا ل�شعف  طاقة الإنتاج 
اليوم��ي و نق�ض التموين بالفرينة، ما فتح الباب وا�شعا 

للم�شاربة بهذه املادة يف ال�شوق ال�شوداء.
و يطال��ب اأ�شحاب املخابز من اجلهات املعنية  بتزويدهم 
باحل�ش���ض املطلوب��ة م��ن الفرين��ة و معاجل��ة م�شكلة 
اإنقطاع��ات التي��ار، مبا ي�شم��ح بتوفري اخلب��ز بالكميات 

املطلوبة اأمام املواطنني يف كل الأوقات و احلالت . 
فيم��ا قال��ت م�شالح التج��ارة، باأنه��ا تعم��ل بالتن�شيق 
م��ع ممثلي اخلبازي��ن و ديوان احلب��وب و البقول اجلافة و 
املطاحن، على التكفل مب�شاكل اخلبازين، خا�شة ما تعلق 
بتوف��ري الفرينة و لو اأن امل�شال��ح املعنية قللت من �شاأن 
اأزم��ة اخلبز مبدينة القال��ة التي قالت باأنه��ا متوفرة و اأن 
الأم��ر مرتبط بالعر���ض و الطلب اأم��ام التوافد الكبري 

للم�شطافني على املدينة يف هذا املو�شم ال�شيفي .
و رغ��م ذلك، اأك��دت امل�شالح املعنية عل��ى اأن اإجراءات 
م�شتعجل��ة اتخ��ذت للنظر يف امل�شكل��ة و اإيجاد احللول 
لتوفري اخلبز للمواطنني و امل�شطافني بالكميات الالزمة 
يومي��ا و ذلك مب�شاعف��ة ح�شة اخلبازين م��ن الفرينة و 
ت�شكيل جلنة لل�شهر على متابعة و�شعية متوين ال�شوق 
باخلبز، من اأجل التدخ��ل ملعاجلة اأي طارئ يتعلق بنق�ض 
اأو تذب��ذب يف توف��ري هذه امل��ادة الأ�شا�شي��ة التي يبقى 

الطلب عليها كبريا �شواء من امل�شطافني اأو املواطنني .
نوري.ح
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مجالك
هكذا تعتنني ب�شعرك 
اجلاف قبل العيد..

ت�شتك��ي 
الكثري من الن�شاء 
ال�شع��ر  خ�شون��ة   م��ن 
كان  �ش��واء  جفاف��ه،  و 
ذل��ك ب�شب��ب الظروف 
ك��رة  اأو  املناخي��ة 
ال�شبغ��ات،  ا�شتعم��ال 
مم��ا يجعله��ن ي�شع��رن 
بعدم االرتياح و يرغنب 
يف احل�شول على �شعر 
مثايل، خا�شة يف العيد.

ال�شعر من  زي��ت  يع��د 
احللول على  اأف�شل  بني 
االإطالق الإعادة احليوية 

اإىل ال�شع��ر، خا�شة الزي��وت الغنية بالفيتام��ني E ، و م�شادات االأك�شدة 
الت��ي تعمل على ترطيب الطبق��ة اخلارجية لل�شعر، مث��ل زيت الزيتون و 
زيت جوز الهند، عليك بت�شخني ن�شف كوب من الزيت و دلكه برفق على 
�شع��رك، و تغطيته مبن�شفة، و تركه ملدة ن�شف �شاعة اأو �شاعة كاملة، قبل 
غ�شل��ه. كما ين�شح با�شتعمال �شامبو و بل�ش��م خا�ص بال�شعر اجلاف، ملنح 
رطوبة لل�شعر و فروة الراأ�ص ، مع احلر�ص على خلو املنتجني من الكربيت، 
الباراب��ني، الكح��ول ، ال�شبغات و العط��ور اال�شطناعي��ة، و يف�شل اأن 
يحت��وي ال�شامب��و و البل�شم على تركيزات عالية م��ن مكونات الرتطيب 

مثل الفيتامينات.
و تعد التغذية ال�شحية من العوامل امل�شاعدة على منح �شعر �شحي، حيث 
ين�ش��ح املخت�شون بتناول الربوتينات البحري��ة، خا�شة �شمك ال�شلمون، 
التون��ة، ال�رسدين و املح��ار، الحتوائها على اأوميغ��ا 3، اإىل جانب حت�شري 
الربوتني املنزيل املتكون من زيت الزيتون، ع�شري الليمون ، �شفار البي�ص 
و  حلي��ب كامل الد�شم، تخل��ط املكونات جيدا و تو�شع على �شعر نظيف 
مبت��ل قليال باملاء، و لي�ص جافا متام��ا، و اتركي اخلليط يف �شعرك �شاعة اأو 

اأكر قبل غ�شله، و �شتده�شك النتيجة يوم العيد.
اإ.ز

صحة 
يف عيد الأ�ضحى 

 التغذية الخاطئة تؤثر على األصحاء 
و تعرض المرضى إلى مضاعفات خطيرة

تتغّير بحلول عيد الأ�ضحى عاداتنا الغذائية 360 درجة، حيث يتم التخلي عن عادات ربما تكون �ضحية، لتحل 
محلها ممار�ضات خاطئة ترتكز على تناول ع�ضوائي للحوم، مع م�ضروبات غازية م�ضنعة، غالبا ما ت�ضر بالأ�ضحاء، 

بينما قد تهّدد حياة بع�ض من يعانون من اأمرا�ض مزمنة.

حت��ذر الطبيب��ة العام��ة نزيه��ة بوطغ��ان، من 
تغيري اجلزائريني لنظامه��م الغذائي عند حلول 
عي��د االأ�شح��ى، حي��ث ي�شتغن��ي الكث��ريون 
ع��ن خمتلف امل��واد، خا�شة اخل���رس والفواكه، 
وي�شتبدلونه��ا بلحوم االأ�شاح��ي التي تتحول 

اإىل االأكلة الوحيدة يف خمتلف الوجبات.
و ت�ش��ري الطبيبة اإىل اأن تن��اول كميات كبرية 
م��ن اللحوم يوؤث��ر ب�شكل مبا���رس على اجلهاز 
اله�شمي، خا�شة بالن�شبة الأولئك االأ�شخا�ص 
الذي��ن يبداأون بتغي��ري عاداتهم من��ذ ال�شباح، 
حيث يتخلون عن وجب��ة االإفطار اخلفيفة التي 
يفرت���ص اأن تك��ون غنية باحلب��وب كالقمح و 
ال�شوف��ان و الفواكه، و ي�شتبدلونها بوجبة 

متاأخ��رة، تتمثل يف كميات كب��رية من اللحوم 
امل�شوية اأو املقلية، و هذه املمار�شات  توؤثر على 
االأ�شحاء و املر�شى، و على الكبار و ال�شغار، 
اإذ ت��وؤدي زيادة كمية الده��ون اإىل عجز املعدة 
و االأمعاء الدقيقة ع��ن اله�شم و االمت�شا�ص، 

فتتخمر اللحوم و ي�شعب ه�شمها.
كما اأن تن��اول قطع حلم الغن��م الغنية بالدهون 
ي��وؤدي اإىل ارتف��اع �شغط الدم عن��د مر�شى 
ال�شغ��ط، ما ق��د يو�شله��م اإىل مرحلة حرجة، 
ق��د تهدد حياتهم اأو تعر�شه��م اإىل م�شاعفات 
اأخطر، ح�ش��ب املتحدثة التي ح��ذرت يف ذات 
ال�شي��اق، من ارتفاع ن�شب��ة الكولي�شرتول يف 
ال��دم اأي�شا، و كذا ن�شبة ال�شكر، و يتاأثر كذلك 

من يعانون من اأمرا�ص الكلى و مر�شى القلب 
و ال�رساي��ني الذين قد تت�شبب كرة الدهون يف 

اإ�شابتهم اأي�شا مب�شاعفات خطرية.
و تن�شح الطبيبة ه��ذه ال�رسيحة بتفادي تناول 
قط��ع اللحم الد�شم��ة و تناول قط��ع من اأجزاء 
اأخرى مثل حلم الفخذ، و الرقبة، �رسط اأن تكون 

مطهوة مع اخل�رس اأو م�شلوقة.
كم��ا تن�شح الدكت��ورة بوطغ��ان اجلميع، دون 
 ا�شتثن��اء، بتن��اول كمي��ات قليل��ة م��ن اللحم، 
و تفادي االإكثار منها، مع احلر�ص على اإرفاقها 
بخ�شار و فواكه م�شكلة، ل�شمان تنوع غذائي 
�شحي، و من االأف�ش��ل تناول اللحوم املطهوة 
م��ع اخل�رس و لي���ص م�شويا فقط، م��ع االإكثار 
من تن��اول االأكالت الغنية باالألياف، كاحلبوب 
الكاملة و اخل�رساوات، و �رسب كميات كبرية 
م��ن املاء، م��ع االبتع��اد نهائيا ع��ن امل�رسوبات 
الغازية غري ال�شحي��ة، التي توؤزم الو�شع، يف 
حال ظهور تاأثريات �شلبية، خا�شة ا�شطرابات 

املعدة.
من جان��ب اآخر، ت�ش��دد الدكتورة عل��ى اأهمية 
احلرك��ة، وتن�ش��ح بتخ�شي�ص وق��ت ملمار�شة 
بع���ص التمارين الريا�شية و لو كانت ب�شيطة، 
اأو امل�شي لن�شف �شاعة يوميا، لت�شهيل عملية 
اله�ش��م و ح��رق احلري��رات الزائ��دة باجل�شم، 

عو�ص اجللو�ص اأو النوم خالل يومي العيد.
                       اإ.زياري 

اللحم املطهو على البخار »مفور«

uاملقادير
قطع حلم، ح�شب الرغبة

ثوم مفروم
ملح

فلفل اأ�شود
كمون

ورق غار »رند«
ب�شل

بطاطا ، اختيارية
جزر، اختياري 

ورق �شفاف 
ورق اأملنيوم

uطريقة التح�ضري
� ناأخذ قطع اللحم، ن�شع عليها 
الث��وم املف��روم، املل��ح، الفلفل 
االأ�شود، الكمون، و ن�شع معها 
ورق الغ��ار »الرن��د«، و ناأخ��ذ 
ورق الطب��خ ال�شف��اف و ن�شع 
داخل��ه اللحم املتبل، مع الب�شل 
املقط��ع على �ش��كل �رسائح، و 

ن�شيف حبات البطاطا و اجلزر 
املقطع��ة قطع��ا كب��رية، نل��ف 
ال��ورق ال�شف��اف، و نعي��د لف 
اللحم يف ورق اأملنيوم، ل�شمان 

عدم خروج البخار.
� ناأخذ ق��درا بك�شكا�ص، ن�شع 

املاء يف القدر حتى يغلي .
� ن�شع اللحم يف الك�شكا�ص و 
نغطي��ه، و نرتك��ه حتى ين�شج 

على نار هادئة.

كبد م�شوي
uاملقادير

ن�شف كيلو غ��رام كبد خروف اأو 
عجل 

ع�شري ليمونة كبرية 
ربع ملعقة �شغرية كمون

زجنبيل 
ملح

فلفل اأ�شود
uطريقة التح�ضري

� نغ�شل الكبد جيدا و ننزع عنه الغالف ال�شفاف و نرتكه 
يجف فوق ورق ما�ص ن�شكب فوقه ع�شري الليمون.

� نقطع الكبد اإىل �رسائح و نر�شها بامللح، الفلفل االأ�شود، 
الزجنبيل و الكمون، و نرتكها حوايل 10 دقائق.

� ن�ش��ع يف م�شواة القلي��ل من الزي��ت، و ن�شع فوقها 

�رسائ��ح الكبد و نرتكها ت�شوى ملدة 5 دقائق من اجلهتني، 
و نقدمها م��ع �رسائح الفلفل احللو و الطماطم امل�شوية و 

ع�شري الليمون.

كيكة فرينة القمح بالنخالة
uاملقادير

3 بي�شات 
كاأ�ص �شكر عادي

كاأ�ص غري مملوء زيت
علبة ياغورت بنكهة الفانيليا

ملعقة كبرية فانيليا
كي�ص و ن�شف خمرية كيميائية 

كاأ�ص فرينة القمح بالنخالة
كاأ�ص و ربع فرينة بي�شاء

ملعقة خل
�شوكوالطة حبيبات

. للتزيني 

كرامي��ل و فواك��ه جمفف��ة، ح�شب 
الرغبة 

uطريقة التح�ضري
� نخفق البي�ص و ال�شكر مع الفانيليا 
جيدا، ثم ن�شيف الياغورت و الزيت 

تدريجيا و نوا�شل اخلفق.
� ن�شي��ف املكون��ات اجلافة و نخلط 
جمددا، ثم نفرغ املزيج يف قالب فرن 
مدهون بالزبدة و مر�شو�ص بالفرينة 
و نخب��زه يف ف��رن م�شخ��ن حرارته 

180 درجة مئوية اإىل اأن ين�شج.
نزينه��ا  و  ت��ربد  الكيك��ة  ن��رتك   �

بالكراميل املح�رس م�شبقا و الفواكه 
اجلافة. 

�شهية طيبة 

العيد

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

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

الت�شال لت�شجيل طلباتهم على 
الرقمني: 

 - 0660376223-
-0660376045

شكرا على تعاونكم

إعالن إلى أصحاب األكشاك

الإثنيـن 19 جويـلـيـــة 2021م  / 09 ذو احلـــــــــجـــــة 1442هـ

توج بلقب دورة »البالي اأوف«

هالل �سلغوم العيد يحقق �سعودا تاريخيا بعد 76 �سنة من االنتظار
حّقق هالل �شلغوم العيد �شعودا تاريخيا اإلى الرابطة المحترفة الأولى، 
عقب فوزه ع�شية اأم�س على ح�شاب م�شتقبل وادي �شلي بهدف دون رد، في 
ختام دورة »البالي اأوف« لبطولة الوطني الثاني، لينتزع اأبناء »ال�شاطو« 
لقب البطولة، بت�شدرهم ترتيب دورة اأبطال الأفواج، الأمر الذي مكنهم 
النتظار،  من  �شنة   76 بعد  »الكبار«  ق�شم  في  التواجد  حلم  تج�شيد  من 
وقد تزامن تحقيق هذا الإنجاز مع الحتفالت بذكرى تاأ�شي�س النادي.

�صع��ود الهالل كان بعد مب��اراة مثرية، 
كان��ت احليط��ة واحل��ذر مي��زة �صوطها 
الأول، ول��و اأن ت�صكيل��ة امل��درب ب��ن 
م�صع��ود كادت اأن ت�ص��ل اإىل ال�صب��اك 
يف الدقيق��ة 16 عن طريق يدادان، الذي 
ا�صطدمت كرت��ه بالقائ��م الأمين ملرمى 
حار�س وادي �صل��ي دحماين، يف الوقت 
ال��ذي كانت فيه حماولت امل�صتقبل جد 
حمت�صمة، واقت���رت على جمهودات 
فردي��ة ق��ام به��ا املهاجم عك���ر على 
اجله��ة الي�رى، لت�صه��د الدقيقة الثالثة 
م��ن الوقت ب��دل ال�صائع له��ذه املرحلة 
اإعالن احلكم �صخراوي عن �ربة جزاء 
لله��الل، اإث��ر العرقلة الت��ي تعر�س لها 
املهاجم بلعمري داخل منطقة العمليات، 
وهي ال�ربة التي توىل تنفيذها يدادان 
بنجاح مانحا الأف�صلية لفريقه يف وقت 

جد ح�صا�س من عمر املباراة. 
»فيزيونومي��ة« اللع��ب تغ��ريت خ��الل 
ال�ص��وط الث��اين، لأن عنا���ر �صلغوم 

العي��د تراجع��ت كلي��ة اإىل الدف��اع يف 
املك�ص��ب  عل��ى  للمحافظ��ة  حماول��ة 
املحقق، بينما خرج لعبو م�صتقبل وادي 
�صلي من قوقعتهم، ورموا بكامل ثقلهم 
يف الهج��وم، بحث��ا عن ه��دف التعادل، 
وقد تكف��ل مدافع الهالل ب��ن زايد يف 
اإنقاذ فريقه م��ن هدف حمقق، كما اأظهر 
احلار���س موي�ص��ي ر�صاق��ة كب��رية يف 
اإخراج كرة كريوي من على خط املرمى، 
يف اأخطر فر�صتني مل�صتقبل وادي �صلي، 
يف ح��ني اعتمد اأبن��اء »ال�صاط��و« على 
املرت��دات الهجومي��ة الت��ي مل يكن لها 
اأي مفعول عل��ى اآداء القاطرة الأمامية، 
لأن امل�صعى كان املحافظة على التفوق، 
وق��د جن��ح لعالونة ورفاق��ه يف جت�صيد 
ذلك، و�صد كل املنافذ املوؤدية اإىل مرمى 
موي�ص��ي، وهذا اإىل غاي��ة اإطالق احلكم 
�صاف��رة النهاي��ة، والت��ي كان��ت مبثابة 
اإ�ص��ارة لنط��الق الأف��راح يف اأو�صاط 
اأ���رة هالل �صلغ��وم العيد، من لعبني، 

مدربني، م�صريين واأن�صار.
ه��ذه النتيجة مّكنت اله��الل من انتزاع 
تاأ�ص��رية ال�صع��ود اإىل الرابطة املحرتفة 
يف ث��وب »بط��ل« الرابط��ة الثانية، يف 
اإجن��از مّك��ن ولي��ة ميلة م��ن ا�صتعادة 
متثيله��ا يف حظرية الكب��ار، بعد �صقوط 
دف��اع تاجنانت، لك��ن باإجن��از تاريخي 
لأنب��اء »ال�صاط��و«، ال��ذي كان فريقهم 
ق��د راأى النور �صن��ة 1945، اإل اأنه ظل 

قابع��ا يف الأق�صام ال�صفل��ى، ومل ينجح 
يف تخطي عقبة الرابط��ة الثانية �صوى 
بع��د 76 مو�صم��ا، عل��ى اأن يرافق��ه يف 
هذه الرحل��ة اأمل الأربعاء، الذي عاد اإىل 
الق�صم املحرتفة بعد �صنتني من �صقوطه، 
بينما تبخر حلم م�صتقبل وادي �صلي يف 
ال�صعود، اإثر اكتفائ��ه بنقطة واحدة يف 

دورة »البالي اأوف«.
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وفيما يلي الرتتيب النهائي لدورة ال�شعود:
فعليهلهخترلنالفريق

هالل �شلغوم العيد ـ   10502   01010002 01+01
الأربعاء اأمل  ـ   10302   000200010100

ـ م�شتقبل وادي �شلي  10102   0001010001– 01

ميلة
تقليد للرتب و تكرميات 

احتفاء بعيد ال�سرطة
احتف��ى، اأم�س الأحد، جهاز الأمن الوطني يف ولية ميلة، 
بالذكرى التا�صعة و اخلم�صني لتاأ�صي�س ال�رطة اجلزائرية، 
امل�صادف��ة للثامن ع�ر م��ن �صهر جويلي��ة، بتكرميات و 

تقليد للرتب.
حفل التك��رمي و تقلي��د الرتب بامللعب اجل��واري املحاذي 
ملقر اأمن الولية، ح�ره وايل الولية مرفوقا بال�صلطات 
املدني��ة و الع�صكري��ة، حيث مت تقلي��د الرتب للعاملني يف 
اجله��از الذي��ن �صملتهم الرتقي��ة، كما مت تك��رمي عدد من 
اجلديرين جراء جهدهم املبذول، متقاعدون و ذوي احلقوق.
اإبراهيم �سليغم

بقرار من جلنة ال�شتئناف

 �سباب عني فكرون ينجو
من ال�سقوط اإىل اجلهوي

ق��ّررت جلنة ال�صتئن��اف التابعة للفاف م�ص��اء اأم�س منح 
�صب��اب عني فكرون نق��اط مباراته اأمام جن��م تازوقاغت 
عل��ى الب�صاط، وذل��ك على خلفية الطع��ن الذي تقدمت 
ب��ه اإدارة ال�صباب بخ�صو���س ق�صي��ة التحاليل اخلا�صة 

بفريو�س كورونا لالعبي النجم.
الّلجن��ة املعنية اأخذت بعني العتب��ار م�صمون ال�صكوى 
الت��ي قدمتها اإدارة �صباب عني فك��رون، فاعتمدت فوزه 
بنق��اط اللقاء عل��ى الب�صاط بنتيج��ة )2 / 0(، الأمر الذي 
مكنه من جتن��ب ال�صقوط اإىل اجله��وي الأول، لأنه رفع 
ر�صيده اإىل 18 نقطة، ارتقى بف�صله من موؤخرة الرتتيب 

اإىل ال�صف الثالث.
م��ن جهة اأخرى فقد دحرج هذا الق��رار اأمل �صلغوم العيد 
اإىل املرك��ز الأخ��ري يف ترتيب الفوج الث��اين بر�صيد 17 
نقطة، لك��ن اأبناء »بوقران��ة« جنوا م��ن ال�صقوط، بحكم 
اأنه��م اأف�صل �صاح��ب مركز اأخ��ري يف الأف��واج الثمانية 
ملنطقة ال�صم��ال يف ق�صم ما بني الرابطات، والنجاة كانت 
اإثر �صق��وط �صباب بني ثور من الرابط��ة الثانية كممثل 

للجنوب ال�رقي.
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