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يومية اإخبارية تاأ�ض�ضت 28 �ضبتمرب 1963 عربت يف 01 جانفي 1972

الوزيـر الأول ي�شــرف علـى تكرمي الفائزيـن بجائزة اجلزائر حلفـظ القـراآن الكريـم

 يف �أحدث تقرير للأفامي

�ص  3

رفع �ضندوق النقد الدولي، من توّقعاته بالن�ضبة الأداء االقت�ضاد الوطني بعد التح�ضن الم�ضجل في اأ�ضعار الطاقة، كما اعتبر ال�ضندوق اأن البطالة �ضتتراجع ب�ضكل ملحوظ في الجزائر في ال�ضنوات 
المقبلة اإلى ن�ضبة تقدر بـ 9،8 بالمائة، واأو�ضى �ضندوق النقد الدولي في تقريره بتكييف »بعناية« ال�ضيا�ضات االقت�ضادية في  ال�ضياقات الوطنية ق�ضد  مواجهة التقلبات والمحافظة على 

اال�ضتقرار االقت�ضادي  الكلي ودعم اال�ضتئناف مع حماية الفئات اله�ضة  و�ضمان االأمن الغذائي والطاقوي. 

وزير التعليم العايل ي�ضرح

التقاعــــد  يف ال�شبعيـــن اإجــــراء يتطلبـــه جتديــد القطـــاع
اأكــد وزير التعليــم العالي والبحث العلمي، عبــد الباقي بن زيان، اأول اأم�س الخمي�س، اأن ال�ضــروع في تطبيق اإجــراءات االأحكام المتعلقة 
باالإحالــة علــى التقاعد للأ�ضــاتذة الباحثيــن والباحثين الدائميــن البالغين 70 �ضــنة، يعد اإجراء اإداريــا تتطلبه مرحلــة التجديد التي 

تفر�ضها االأعداد المتزايدة لحاملي �ضهادة الدكتوراه في الجزائر.

�ص   3

توقع حت�شن معدل النمو وتراجع البطالة يف اجلزائر
�ص   11

35 مليـــار دينار لتثبيـت اأ�شعـار ال�شكـر والزيـت
مبوجب مر�سوم وقعه الرئي�س و�سدر يف اجلريدة الر�سمية

�ص   5

�شورة :اأر�شيف 

الفريق ال�ضعيد �ضنقريحة يوؤكد

اجليــ�ص �شيقـــوم بـــدوره يف ظــــل 
امل�شتجـدات التي يعرفهـــا املحيـــط

اأكد رئي�س اأركان الجي�س الوطني ال�ضعبي الفريق ال�ضعيد �ضنقريحة، 
اأول اأم�س، اأن الجي�س الوطني ال�ضــعبي الذي كان وال يزال درع االأمة، 
وح�ضنها الح�ضــين، يدرك تمام االإدراك حجم التحديات التي يجب 
رفعها والرهانات التي يتعين ك�ضــبها، في ظل التطورات الم�ضــتجدة 

الحا�ضلة في محيطنا الجيو�ضيا�ضي االإقليمي والدولي.

وكيل اجلمهورية مبحكمة عني اآزال يف �ضطيف 
يك�ضف وقائع �ضادمة

الطفل حممد تعر�ص لالعتداء و الطعن 
ثم احلـرق واملتهــم اأودع احلبـ�ص

اآزال  عيــن  محكمــة  لــدى  المخت�ــس  الجمهوريــة  وكيــل  ك�ضــف 
االبتدائية، اأم�س االأول، عن تفا�ضــيل �ضادمة حول جريمة القتل 
ال�ضــنعاء التي اهتزت لها الجهة الجنوبية من والية �ضــطيف، بعد 
العثــور على جثة الطفل »ب- محمد« و اآثار االعتداء بادية عليها، 

في المنطقة الم�ضماة »ال�ضجرة« ببلدية عين الحجر.

�ص   2

�ص   9

�ص   2

الرابطة املحرتفة 

الهـــــالل ي�شنـــع احلـدث وال�شنافـر 
�ص   21يتعثـــــرون
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رئيـــ�س اجلمهوريــة يبعـث 
ر�سالــــة خطيـة اإىل ولـي 

العهـد ال�سعـــودي

ال�س��يد  اجلمهورية,  بعث رئي���س 
اأم���س  اأول  تب��ون,  املجي��د  عب��د 
اخلمي�س, ر�س��الة خطي��ة اإىل ويل 
العهد للمملكة العربية ال�سعودية, 
الأم��ر حممد بن �س��لمان بن عبد 
العزيز اآل �سعود, ح�سب ما اأفاد به 

بيان لرئا�سة اجلمهورية.
وج��اء يف البي��ان: »بع��ث رئي�س 
اجلمهوري��ة, ال�س��يد عب��د املجيد 
تب��ون, ر�س��الة خطي��ة اإىل اأخي��ه 

ويل العه��د, نائ��ب رئي�س جمل�س 
ال��وزراء, وزير الدف��اع للمملكة 
العربية ال�سعودية ال�سقيقة, �سمو 
الأم��ر حممد بن �س��لمان بن عبد 
العزي��ز اآل �س��عود, �س��لمها وزير 
العدل حافظ الأختام ال�س��يد عبد 
الر�س��يد طب��ي, لوزي��ر اخلارجية 
ال�سع��ودي, الأم��ر في�س��ل ب��ن 
فرحان بن عبد الله اآل �سعود, لدى 

ا�ستقباله له بجدة«.

�لفريق �ل�سعيد �سنقريحة ي�ؤكد

اجلي�س �سيقوم بدوره يف ظل امل�ستجدات 
التي يعرفها املحيط

�أكد رئي�ش �أركان �لجي�ش �ل�طني �ل�سعبي �لفريق �ل�سعيد �سنقريحة، �أول �أم�ش، �أن �لجي�ش �ل�طني �ل�سعبي �لذي كان وال 
يز�ل درع �الأمة، وح�سنها �لح�سين، يدرك تمام �الإدر�ك حجم �لتحديات �لتي يجب رفعها و�لرهانات �لتي يتعين ك�سبها، 

في ظل �لتط�ر�ت �لم�ستجدة �لحا�سلة في محيطنا �لجي��سيا�سي �الإقليمي و�لدولي.

وقال الفريق ال�سعيد �سنقريحة, يف 
كلمة توجيهية, خالل زيارة العمل 
والتفتي�س التي قام بها اإىل القطاع 
بالناحي��ة  الأو�س��ط  العمليات��ي 
الع�سكرية الثالث��ة, اأول اأم�س, »اإن 
اجلي�س الوطن��ي ال�سعبي كان ول 
يزال درع الأم��ة, وح�سنها املنيع, 
و�سيبقى على الدوام احلافظ لعزة 
الوطن, واحلامي حل��دوده, واملدافع 
ع��ن �سيادته, وال�ساه��ر على اأمنه 

وا�ستقراره«.
واأ�س��اف »ه��ذا اجلي���س الوطن��ي 
الذي  اجل��ذور,  ال�سعب��ي  املنب��ت, 
يعم��ل يف ظ��ل توجيه��ات ال�سيد 
الأعلى  القائد  اجلمهوري��ة,  رئي�س 
للق��وات امل�سلح��ة, وزي��ر الدفاع 

الوطني, يدرك مت��ام الإدراك حجم 
التحدي��ات الت��ي يج��ب رفعه��ا, 
والرهانات التي يتعني ك�سبها, يف 
ظل التطورات امل�ستجدة احلا�سلة 
والدويل,  الإقليم��ي  يف حميطن��ا 
ويعي جي��دا انعكا�ساتها على اأمن 

وا�ستقرار بالدنا«.
و�سدد الفري��ق ال�سعيد �سنقريحة, 
عل��ى اأن اجلي�س الوطن��ي ال�سعبي 
رم��زا  ال��دوام  عل��ى  �سيبق��ى 
ل  ومنبع��ا  والإب��اء,  لل�سهام��ة 
ين�سب من الوف��اء, والثبات على 
عه��د الأ�سالف امليام��ني. وقال يف 
ه��ذا ال�س��دد »وباعتب��اره ال��درع 
الواق��ي للوطن, و�سام��ن �سيادته 
وا�ستقالله, ي�سهر اجلي�س الوطني 

الأمن  ا�ستتب��اب  ال�سعب��ي عل��ى 
وال�ستقرار, يف كل ربوع الوطن, 
وهو ما�س يف هذه اجلهود احلثيثة, 
بخطى ثابتة, وبكل حزم واإ�رصار, 
حاميا للحدود الوطنية, م�ستب�سال 
واجلرمي��ة  الإره��اب  مكافح��ة  يف 
املنظم��ة, وحمققا نتائ��ج باهرة يف 
امليدان, ب��كل احرتافي��ة واقتدار«. 
النتائ��ج  »ه��ذه  قائ��ال:  واأ�س��اف 
الإيجابية املحقق��ة تعود بالأ�سا�س 
اإىل الحرتافي��ة, التي بلغتها قواتنا 
القتالي��ة,  والق��درات  امل�سلح��ة, 
التي  العالية,  العملياتية  واجلاهزية 
اأ�سح��ت تتمت��ع به��ا, والتي هي 
ولي��دة الأ�س��واط التطويرية التي 
قطعه��ا اجلي�س الوطن��ي ال�سعبي, 

على جميع امل�ستويات والأ�سعدة, 
يقين��ا من��ه اأن احلفاظ عل��ى اأمانة 
جمي��ع  واج��ب  ه��و  ال�سه��داء, 
املخل�س��ني, من اأبناء ه��ذا الوطن, 
الوطن��ي  اجلي���س  ويف طليعته��م 
ال�سعب��ي, �سلي��ل جي���س التحرير 
الوطني, الذي �سيبقى على الدوام 
رم��زا لل�سهام��ة والإب��اء, ومنبعا 
ل ين�س��ب م��ن الوف��اء, والثبات 
على عهد اأ�سالفن��ا امليامني«. ويف 
ختام اللق��اء, ا�ستمع ال�سيد الفريق 
واقرتاح��ات  لتدخ��الت  مط��ول 
وح��دات  وم�ستخدم��ي  اإط��ارات 
الناحي��ة الع�سكري��ة الثالثة, حيث 
اأ�س��دى له��م باملنا�سب��ة جملة من 
التوجيه��ات والتعليم��ات املتعلقة 
ب�رصورة »التحلي باأق�سى درجات 
اليقظ��ة واحليطة واحل��ذر ملواجهة 
كاف��ة التحدي��ات الأمني��ة عل��ى 
م�ست��وى هذه الناحي��ة احل�سا�سة«, 
ح�سبم��ا اأفاد ب��ه, اأول اأم���س, بيان 

لوزارة الدفاع الوطني.
الزي��ارة  ه��ذه  تاأت��ي  ولالإ�س��ارة, 
الزي��ارات  ل�سل�سل��ة  »موا�سل��ة 
امليداني��ة اإىل النواح��ي الع�سكرية 

خالل �سهر رم�سان املبارك«.
مرا�س��م  وبع��د  البداي��ة  ويف 
الّل��واء  قب��ل  م��ن  ال�ستقب��ال 
م�سطفى �سماعل��ي, قائد الناحية 
الع�سكري��ة الثالث��ة, كان لل�سي��د 
الفريق لق��اء مع اإط��ارات الناحية 
والقطاع العملياتي الأو�سط, األقى 
خالل��ه كلم��ة توجيهي��ة ُبثت اإىل 
جميع وح��دات الناحية, عرب تقنية 

التخاطب املرئي عن بعد.       م -ح

�ل�زير �الأول ي�ؤكد

 ور�سات الإ�سالح
 التي اأطلقتها احلكومة �ستوفر 

النظام البيئي املالئم
ج��دد الوزير الأول اأمين بن عبد الرحمان, الأربع��اء املا�سي, خالل ا�ستقباله 
وفًدا ع��ن اجلمعية العامة للمقاول��ني اجلزائريني, التاأكيد عل��ى اأن ور�سات 
الإ�س��الح التي اأطلقتها احلكومة م��ن �ساأنها توفر النظ��ام البيئي املالئم, 

واملرافقة الالزمة للدولة.
و ا�ستقبل الوزير الأول, بق�رص احلكومة, وفًدا عن اجلمعية العامة للمقاولني 
اجلزائريني برئا�سة ال�سي��د مولود خلويف وي�سم اأع�ساًء من مكتب اجلمعية 

ح�سب ما جاء يف بيان مل�سالح الوزير الأول.
و اأو�س��ح نف�س امل�س��در اأن الوزي��ر الأول ا�ستعر�س يف ه��ذا اللقاء الذي 
ين��درج يف اإط��ار امل�س��اورات التي يجريها م��ع اأرباب العم��ل واملتعاملني 
القت�سادي��ني, الروؤي��ة اجلديدة التي تبنتها احلكومة, م��ن خالل اللتزامات 
54 لل�سيد رئي�س اجلمهوري��ة, من اأجل »اإر�ساء لبنات اقت�ساد وطني قوي 
ومتح��رر من ثقافة الريع وممار�ستها«, وذل��ك عن طريق ال�ستغالل الأمثل 
ملق��درات البالد ومواردها الطبيعية والب�رصي��ة, والتوجه اإىل العتماد على 
قطاع��ات ا�سرتاتيجي��ة جديدة كفيل��ة بتنويع القت�س��اد الوطني, وحتقيق 
الكتفاء الذاتي يف املنتجات الأ�سا�سية والندماج يف �سل�سلة القيم العاملية.

وبعد ال�ستم��اع اإىل ان�سغالت املتعاملني القت�سادي��ني -ي�سيف البيان - 
جدد الوزير الأول التاأكيد على اأن ور�سات الإ�سالح التي اأطلقتها احلكومة 
م��ن �ساأنه��ا »توفر النظ��ام البيئي املالئ��م, واملرافقة الالزم��ة للدولة«, مما 
�سيع��زز ن�سيج املوؤ�س�سات وي�سمح لها باأن تك��ون »فاعاًل رئي�ًسا يف تنمية 
البالد, يف جو ت�سوده املناف�سة العادلة يف اإطار ال�سفافية والثقة املتبادلة بني 

جميع الأطراف«.                                                ق.و

الرئي�س تبون يعني ثالثة اأع�ساء 
�سمن الثلث الرئا�سي

عني رئي�س اجلمهورية, ال�سيد عبد 
املجي��د تب��ون, اأول اأم�س اخلمي�س, 
ال�س��ادة جلول حرو�س��ي وحممد 
لعقاب و حممد عبد النور رابحي 
اأع�ساء يف جمل���س الأمة, �سمن 
الثلث الرئا�س��ي, ح�سب ما اأفاد به 

بيان لرئا�سة اجلمهورية.
وجاء يف البي��ان: »مبقت�سى اأحكام 
و121   ,07 الفق��رة   91 املادت��ني 

الفقرة 03 من الد�ستور, واملر�سوم 
الرئا�سي املوق��ع يوم 27 رم�سان 
اأفري��ل   28 املواف��ق  1443ه���, 
2022, ع��ني رئي���س اجلمهورية, 
ال�سيد عب��د املجيد تب��ون ال�سادة 
جل��ول حرو�سي وحمم��د لعقاب 
وحممد عبد النور رابحي, اأع�ساء 
يف جمل���س الأم��ة, �سم��ن الثلث 

الرئا�سي«.

جائزة �جلز�ئر حلفظ �لقر�آن �لكرمي و�إحياء �لرت�ث �الإ�سالمي 

الوزير الأول ي�سرف على حفل تكرمي الفائزين 
اأ���رصف الوزير الأول ال�سيد  اأمين 
بن عبد الرحمان, م�ساء الأربعاء 
املا�سي باجلام��ع الكبر باجلزائر 
العا�سم��ة, عل��ى حف��ل تك��رمي 
الفائزين الأوائ��ل بجائزة اجلزائر 
حلف��ظ الق��راآن الك��رمي واإحي��اء 

الرتاث الإ�سالمي.
وح���رص ه��ذا احلفل ال��ذي نظم 
ال�سامي��ة لرئي�س  الرعاي��ة  حتت 
اجلمهوري��ة ال�سي��د عب��د املجيد 
الق��در  بليل��ة  احتف��ال  تب��ون, 
املبارك��ة )26 رم�س��ان(, وزي��ر 
واجلالي��ة  اخلارجي��ة  ال�س��وؤون 
رمط��ان  باخل��ارج  الوطني��ة 
لعمام��رة, ومدير دي��وان رئا�سة 
اجلمهوري��ة, ال�سيد عب��د العزيز 
خل��ف, بالإ�ساف��ة اإىل اأع�س��اء 
رئي���س  وم�ست�س��ار  احلكوم��ة 
اجلمهوري��ة لل�س��وؤون القانونية 
و الق�سائي��ة بوع��الم بوع��الم 
, ورئي���س املجل���س ال�سالم��ي 
الأعل��ى بوعب��د الله غ��الم الله 
وممثلني عن ال�سلك الدبلوما�سي 

املعتمد باجلزائر.
يف  الأوىل  باجلائ��زة  وتوج��ت 
م�سابق��ة جائ��زة اجلزائ��ر حلفظ 
القراآن ب�رصى مرابطي من ولية 

اأم البواق��ي فيم��ا ت��وج باجلائزة 
الثاني��ة بوف��روج ب��ن طالب من 
ولية تيارت, اأم��ا املرتبة الثالثة 
فكانت م��ن ن�سيب اأمر م�رصي 

من ولية برج بوعريرج.
اأما فيما يخ�س امل�سابقة الوطنية 
حفظ��ة  ل�سغ��ار  الت�سجيعي��ة 

القراآن الكرمي فق��د توج باجلائزة 
الأوىل القارئ في�سل عجاج من 
ولية تلم�سان, اأما اجلائزة الثانية 
فق��د توج به��ا بالل رق��اب عن 
ولي��ة البليدة, فيما توج باجلائزة 
الثالثة هيثم ب��در الدين �سلطان 

من ولية ب�سكرة.

ومبنا�سبة هذا احلفل الديني األقى 
اإم��ام امل�سج��د در�س��ا اأب��رز فيه 
ف�سائل ه��ذه الليلة املباركة كما 
حث املواطنني على »ال�ستلهام« 
م��ن العرب الديني��ة والجتماعية 
ل�سهر رم�سان املب��ارك والعمل 

بها طيلة اأيام ال�سنة.
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قد يتم �إعادة �لنظر فيها م�ستقبال 

مراجعة قيمة منحة ال�سكن 
الريفي غري واردة حاليا 

ك�س��ف وزي��ر ال�سك��ن والعم��ران 
واملدينة, حممد طارق بلعريبي, اأول 
اأم�س اخلمي�س باجلزائ��ر, اأن مراجعة 
قيمة منح��ة ال�سك��ن الريفي »غري 
واردة يف الوق��ت احل��ايل«, م�س��ريا 
اىل »اإمكاني��ة اإع��ادة النظر فيها يف 

امل�ستقبل«.
واأو�س��ح الوزي��ر خ��ال رده على 
الأ�سئلة ال�سفوي��ة يف جل�سة علنية 
باملجل�س ال�سعب��ي الوطني برئا�سة 
رئي���س املجل���س, اإبراهي��م بوغايل, 
وح�س��ور وزي��رة العاق��ات م��ع 
الربمل��ان, ب�سم��ة ع��زوار واأع�ساء 
م��ن احلكوم��ة, اأن مراجع��ة قيم��ة 
منحة ال�سك��ن الريف��ي التي تقدر 
ب��� 700 األ��ف دج -- اإذا كان دخ��ل 
امل�ستفي��د اأقل اأو ي�س��اوي 6 مرات 
الأدن��ى امل�سمون  الوطني  الدخ��ل 
-- و 1 مليون دج بالن�سبة لوليات 
اجلن��وب, »مل يتم اإدراجها يف الوقت 
احلايل«, م�سيفا اأن��ه »�سيتم درا�سة 
اإمكانية زيادة قيم��ة هذه املنحة يف 

املرحلة القادمة«.
وذك��ر الوزي��ر اأن ه��ذا الن��وع من 
ال�سك��ن ين��درج يف اإط��ار �سيا�سة 
تنمي��ة املناط��ق الريفي��ة وتثبي��ت 
ال�س��كان وت�سجيعه��م عل��ى اإجناز 
�سك��ن لئ��ق مبحيطهم ع��ن طريق 
م�سارك��ة  حي��ث  الذات��ي,  البن��اء 
امل�ستفي��د تكم��ن يف توف��ري قطعة 
اإجن��از  يف  وم�ساركت��ه  اأر�سي��ة 
الأ�سغ��ال عن طري��ق تركيبة مالية 
ت�س��ارك الدول��ة فيه��ا ع��ن طريق 

الإعانة واملواطن باأمواله اخلا�سة.
واأ�س��ار ال�سيد بلعريب��ي اأن اأ�سعار 
م��واد البن��اء مل تع��رف ارتفاع��ا ما 
عدا م��ادة احلديد, م�ست��دل يف هذا 
ال�سياق بدرا�سة قامت بها م�ساحله, 
والتي خل�س��ت اىل اأن تكلفة اجناز 
�سكن ريفي مب�ساحة 64 مرتا مربعا 
تق��در ب��� 613.554 دج, وهو املبلغ 

ال��ذي يق��ارب قيمة الإعان��ة املالية 
لتي تقدمه��ا الدول له��ذه ال�سيغة 

ال�سكنية.
وردا عن �س��وؤال يتعل��ق با�ستبدال 
ال�سكن��ات الجتماعي��ة ذات غرفة 
اأك��رب م�ساح��ة  واح��دة ب�سكن��ات 
للعائ��ات الكبرية, ق��ال الوزير اإن 
ه��ذه الق�سي��ة مت الف�س��ل فيها من 
وزارة  اأ�سدرته��ا  تعليم��ة  خ��ال 
ال�سكن والعم��ران واملدينة موجهة 
لل��ولة بتاري��خ 21 جانف��ي 2002 
تقت�س��ي بع��دم برجم��ة �سكن��ات 
ذات غرف��ة واح��دة, م�س��ريا اإىل اأن 
ال�سكنات ذات غرفة واحدة التي مت 
اإجنازها من قب��ل فقد مت حتويل عدد 
كبري من قاطنيها اإىل �سكنات ذات 

غرفتني اأو ثاث غرف.
واأ�س��اف اأن هذه الق�سية مت التكفل 
بها م��ن خال اأحكام امل��ادة 33 من 
املر�س��وم التنفيذي رق��م 08-142 
امل��وؤرخ يف 11 م��اي 2008 ال��ذي 
يحدد قواعد منح ال�سكن العمومي 
اليجاري, حي��ث ميكن لقاطني هذه 
ال�سكنات تقدمي طلبات بهذا ال�ساأن 
للجان املخت�سة ب�رشط التزامهم يف 
حال��ة ال�ستفادة باإخ��اء ال�سكنات 
ا�ست��ام  قب��ل  ي�سغلونه��ا  الت��ي 

املفاتيح.
رده  ويف  اجلل�س��ة  هام���س  وعل��ى 
ل�س��وؤال لل�سحاف��ة ح��ول برنام��ج 
توزيع ال�سكنات خال هذه ال�سنة, 
ذك��ر الوزير اأن الأم��ر يتعلق ب� 60 
األ��ف وح��دة �سكني��ة م��ن خمتلف 
ال�سي��غ, م�س��ريا اإىل اأن م�ساحل��ه 

تعمل على جتاوز هذا الرقم.
وفيما يتعلق بع��دد ال�سكنات التي 
�سيتم توزيعها مبنا�سبة الذكرى ال�60 
لعيدي ال�ستقال وال�سباب, حتفظ 
الوزي��ر عن تق��دمي الأرق��ام, مربزا 
 اأن��ه »مل يتم  بلوغه��ا يف ال�سنوات
 ال�سابقة«.                                 واأج 

 يف �أحدث تقرير حول �آفاق �القت�ساد �لعاملي

 »الأفامـــــي« يتوّقـــع حت�ّسن معــدل النمـو 
وتراجع البطالــة يف اجلزائــر

رفع �سندوق �لنقد �لدولي، من توّقعاته بالن�سبة الأد�ء �القت�ساد �لوطني بعد �لتح�سن �لم�سجل في �أ�سعار �لطاقة، كما 
�عتبر �ل�سندوق �أن �لبطالة �ستتر�جع ب�سكل ملحوظ في �لجز�ئر في �ل�سنو�ت �لمقبلة �إلى ن�سبة تقدر بـ 9،8 بالمائة، 

 و�أو�سى �سندوق �لنقد �لدولي في تقريره بتكييف »بعناية« �ل�سيا�سات �القت�سادية في  �ل�سياقات �لوطنية ق�سد
  مو�جهة �لتقلبات و�لمحافظة على �ال�ستقر�ر �القت�سادي  �لكلي ودعم �ال�ستئناف مع حماية �لفئات �له�سة 

و�سمان �الأمن �لغذ�ئي و�لطاقوي. 

عّدل �سندوق النقد الدويل توقعاته 
اخلا�سة بنم��و القت�ساد يف اجلزائر 
ل�سنة 2022 بزيادة ت�سل اإىل  2.4 
باملائة بدل م��ن 1.9  باملائة املُقدرة 
�سابقا. وذلك يف اآخر تقرير له حول 
اآفاق القت�ساد العاملي ن�رش مبنا�سبة 
انعقاد اجتماعات الربيع, حيث رفع 
�سن��دوق النق��د ال��دويل توقعاته 
للنمو يف اجلزائ��ر مبقدار 0.5 نقطة  

مقارنة بتقرير اأكتوبر املا�سي.
تتوق��ع   2023 ل�سن��ة  بالن�سب��ة 
موؤ�س�سة »بريت��ون وودز« املوجود 
مقرها بوا�سنطن اأن ي�سل منو الناجت 
الداخل��ي اخلام احلقيقي للجزائر اإىل 
ن�سبة 2.4 باملائ��ة اأي�سا مقابل 0.1 
باملائة فقط متوقعة يف اأكتوبر. لقد 
حقق القت�ساد اجلزائري منوا بن�سبة 
4 باملائة يف �سنة 2021 الذي توقع 
يف تقريره ال�سابق ن�سبة 3.4 باملائة 
فقط بالإ�سافة اإىل ذلك من املقرر 
اأن يكون ر�سيد املعامات  اجلارية 
للجزائ��ر اإيجابيا لأول مرة منذ عدة 
�سن��وات لي�ستقر عن��د 2.9 باملائة 
من الن��اجت الداخلي اخل��ام )مقابل - 
5.5 متوق��ع يف اأكتوب��ر(  قب��ل اأن 
ينخف�س اإىل - 0.2 باملائة من الناجت 
الداخلي اخلام يف �سنة 2023. وميثل 
ر�سي��د املعامات اجلاري��ة - 2.8 
باملائة من الن��اجت الداخلي  اخلام يف 
�سنة  2021  ن�سبة - 7.6 باملائة من  

الناجت الداخلي اخلام.
وبح�س��ب التقري��ر, ف��اإن الأ�رشار 
القت�سادي��ة الناجم��ة ع��ن احلرب 
�ست��وؤدي  اأوكراني��ا  يف  الدائ��رة 
النم��و  يف  ملح��وظ  تباط��وؤ  اإىل 
العاملي خال ع��ام 2022 وارتفاع 
م�ستويات الت�سخ��م. فقد �سهدت 
اأ�سعار الوقود والغذاء زيادة �رشيعة 
وقع تاأثريه��ا الأكرب عل��ى الفئات 
ال�سكاني��ة ال�سعيف��ة يف البل��دان 

منخف�سة الدخل.
وُيتوقع تباط��وؤ النم��و العاملي من 
6,1 باملائ��ة تقريبا يف ع��ام 2021 
اإىل 3,6 باملائ��ة يف عام��ي 2022 

و2023. وميث��ل ذل��ك تراجعا قدره 
نقط��ة  و0,2  مئوي��ة  نقط��ة   0,8
مئوي��ة يف عام��ي 2022 و2023 
مقارنة بتوقع��ات يناير. وفيما بعد 
ع��ام 2023, ت�س��ري التنب��وؤات اإىل 
تراجع النمو العاملي اإىل حوايل 3,3 
باملائ��ة على امل��دى املتو�سط. ويف 
�سوء ارتفاع اأ�سعار ال�سلع الأولية 
وات�ساع دائ��رة ال�سغوط ال�سعرية 
نتيج��ة احل��رب, و�سل��ت معدلت 
 2022 لع��ام  املتوقع��ة  الت�سخ��م 
القت�س��ادات  باملائ��ة يف   5,7 اإىل 
املتقدمة و8,7 باملائة يف اقت�سادات 
الأ�سواق ال�ساع��دة والقت�سادات 
النامية – متج��اوزة بذلك توقعات 
يناير مبقدار 1,8 نقطة مئوية و2,8 

نقطة مئوية.
كما اأ�سار التقرير اإىل زيادة التباعد 
بني اآف��اق التعايف املتوقع��ة لبلدان 
ال�رشق الأو�س��ط واآ�سيا الو�سطى. 
وبرغ��م الزخ��م ال��ذي �سه��ده عام 
2021 وكان اأف�س��ل من التوقعات 
ال�سابق��ة, فاإن التاأث��ريات املعاك�سة 
ال�ستثنائية واأجواء عدم اليقني, ول 
�سيما يف البلدان امل�ستوردة لل�سلع 
ال�سم��ة  ه��ي  اأ�سبح��ت  الأولي��ة, 
املميزة للبيئ��ة القت�سادية يف عام 
2022, م��ع ارتفاع اأ�سع��ار ال�سلع 
الأولي��ة وزيادة تقلبه��ا, وت�ساعد 
ال�سغ��وط الت�سخمي��ة, والع��ودة 
النقدي��ة  اإىل ال�سيا�س��ة  ال�رشيع��ة 
العادي��ة يف القت�س��ادات املتقدمة 
ال�سابق��ة,  بالتوقع��ات  مقارن��ة 
وتداعي��ات اجلائح��ة الت��ي مل تنته 
بعد. وقد حت�سن��ت الآفاق املتوقعة 
ال���رشق الأو�س��ط و�سمال  لبلدان 

اإفريقيا امل�سدرة للنفط والغاز.
التط��ورات  خماط��ر  وتت�سم��ن 
املعاك�س��ة ا�ستم��رار احل��رب لفرتة 
اأطول, وفر�س مزيد من العقوبات 
على رو�سي��ا, وت�سدي��د الأو�ساع 
املالي��ة العاملي��ة بدرج��ة اأك��رب من 
املتوقع, واحتمال انفات التوقعات 
الت�سخمية عن الركيزة امل�ستهدفة, 

وحدوث تباطوؤ اقت�سادي اأكرث حدة 
يف ال�سني, وحدوث موجات تف�ٍس 
اأ�سبحت  للجائح��ة. وق��د  جدي��دة 
عملي��ة �سن��ع ال�سيا�س��ات معقدة 
ب�س��ورة متزايدة م��ع ت�ساوؤل حيز 
ال�سيا�س��ات الكلية  اأم��ام  احلرك��ة 
يف  ال�سدم��ات,  م��ع  للتعام��ل 
بارتف��اع م�ستويات  يت�س��م  �سياق 
الدي��ن والت�سخ��م. ويتع��ني اإجراء 
معاي��رة دقيق��ة لل�سيا�سات ح�سب 
ظ��روف كل بل��د على ح��دة, حتى 
يت�سن��ى التعام��ل مع اأج��واء عدم 
اليق��ني, واحلفاظ عل��ى ال�ستقرار 
القت�سادي الكل��ي, ودعم التعايف 
مع حماية اأ�سعف الفئات و�سمان 
حتقي��ق اأم��ن الغ��ذاء والطاقة. وقد 
الهيكلية  الإ�ساح��ات  اأ�سبح��ت 
اأك��رث اإحلاحا م��ن ذي قبل للحيلولة 
ج��راء  م��ن  ن��دوب  ح��دوث  دون 
واحل��رب و�سم��ان حتقيق  اجلائحة 

تعاٍف �سامل للجميع.

 انخفا�ض البطالة اإىل 9,8 
باملائة �سنة 2023

اعت��رب  ال�سغ��ل,   وبخ�سو���س 
�سترتاجع  البطال��ة  اأن  ال�سن��دوق 
ب�س��كل ملح��وظ يف اجلزائ��ر يف 
ال�سنوات املقبلة. واأعادت موؤ�س�سة 
بروت��ن وودز النظ��ر يف توقعاتها 
 2022 ل�سنت��ي  النخفا���س  اإىل 
و2023, م�ستندة اإىل ن�سبة ترتاوح 
ما ب��ني 11,1 باملائ��ة و9,8 باملائة, 
يف حني كانت تتوق��ع يف تقريرها  
ارتف��اع  املا�س��ي  اأكتوب��ر  �سه��ر 
�سن��ة  باملائ��ة   14,7 اإىل  البطال��ة 
2021. ويف ال�سنة املن�رشمة بلغت 
ن�سبة البطال��ة 13,4 باملائة ح�سب 
�سندوق النق��د الدويل الذي  كان 
يتوقع منذ �ستة اأ�سهر ن�سبة 14,1 

باملائة �سنة 2021.
النقد  تقري��ر �سن��دوق   وح�س��ب 
البل��دان  �ست�ستفي��د  ال��دويل, 
منطق��ة   يف  للب��رتول  امل�س��درة 
ال�رشق الأو�س��ط واآ�سيا الو�سطى 

من اآفاق مب�رشة �سنة 2022 ب�سبب 
ارتفاع اإنتاج النف��ط  طبقا لتفاق 
منظمة ال��دول امل�س��درة للبرتول 
وحلفاوؤها )اأوبيب+( واأ�سعار برتول 
مرتفع��ة مم��ا كان متوقع��ا وجن��اح 
للتلقيح  النطاق  الوا�سعة  احلمات 

يف العديد من  البلدان.  
الوطني��ة  العوام��ل   و�ستلع��ب 
اخلا�س��ة دورا �سن��ة 2022: فف��ي 
ي�ستفي��د   اأن  يتوق��ع  اجلزائ��ري 
الن�س��اط الفاح��ي م��ن كمي��ات 
اأمط��ار ج��د عادي��ة بع��د اجلف��اف 
�سن��ة 2021. واأو�س��ى �سن��دوق 
النق��د الدويل يف تقري��ره بتكييف 
القت�سادية  ال�سيا�س��ات  »بعناية« 
ق�س��د  الوطني��ة  ال�سياق��ات  يف  
مواجهة التقلب��ات واملحافظة على 
ال�ستق��رار القت�س��ادي  الكل��ي 
ودعم ال�ستئناف مع حماية الفئات 
اله�س��ة و�سم��ان الأم��ن الغذائي 

والطاقوي. 
اأن��ه بخ��اف  واأ�س��ار »الأفام��ي« 
التحدي���ات امللح��ة الناجم�ة ع���ن 
احلرب واجلائحة, ينبغ�ي األ يغف�ل 
�سن���اع ال�سيا�س�ات ع�ن الأهداف 
الآجال. مع وج���ود  الط�ويل��ة 
العم���ل  و�س�ائ��ل  م���ن  ع���دد 
اأن  وينبغ��ي  املبتكرة واملنتج��ة 
ت�س�عى احلكوم��ات اإىل ال�ستفادة 
التغي���رات  م���ن  ق�در الإم��كان 
الهيكلي���ة الإيجابي��ة, وت�س�جي��ع 
وتزوي���د  التح�ول الرقم���ي 
العمال���ة مبجموع�ة م���ن الأدوات 
ه�ذه  ملواجه��ة  واملهارات اجلدي��دة 
التحدي���ات. وم�ن �س���اأن ت�س�عري 
الوق�ود  دع�م  الكرب�ون واإ�س��اح 
امل�ساع��دة اأي�س���ا يف التح�ول اإىل 
و�س�ائل اإنت���اج اأق�ل تلويث�ا للبيئ�ة 
واأق�ل عر�س���ة بالتمايل للمخاط�ر 
الناجتة ع���ن اأ�س�عار الوق�ود, وه�و 
اأم��ر اأك��رث اأهمي���ة م���ن اأي وق�ت 
م�س�ى يف �س�وء تداعي�ات احلرب 

على �س�وق الطاق�ة العاملية.
ع �سمير

وزير �لتعليم �لعايل ي�سرح

التقاعـــــــد  يف ال�سبعني اإجـــــــــراء يتطلبـــــــه جتديـــــــــــــد القطاع
lالإجراء ي�سمل 1236 اأ�ستاذا من بينهم 312 ا�ستاذا ا�ست�سفائيا

اأكد وزير التعلي��م العايل والبحث 
العلمي, عب��د الباقي بن زيان, اأول 
ال���رشوع يف  اأن  اأم���س اخلمي���س, 
املتعلقة  الأح��كام  اإجراءات  تطبيق 
التقاع��د لاأ�ساتذة  بالإحالة عل��ى 
الدائم��ني  والباحث��ني  الباحث��ني 
اإج��راء  يع��د  �سن��ة,   70 البالغ��ني 
اإداريا تتطلبه مرحلة التجديد التي 
املتزايدة حلاملي  الأع��داد  تفر�سها 

�سهادة الدكتوراه يف اجلزائر.
عل��ى  لل�سحاف��ة  ت�رشي��ح  يف  و 
هام���س جل�س��ة علني��ة باملجل���س 
خ�س�س��ت  الوطن��ي  ال�سعب��ي 
لط��رح اأ�سئل��ة �سفوي��ة على عدد 
اأو�س��ح  احلكوم��ة,  اأع�س��اء  م��ن 
ب��ن زي��ان اأن تطبي��ق الإج��راءات 
املتعلق��ة باأح��كام اإحال��ة املوظفني 

املنتمني لأ�ساك الأ�ساتذة الباحثني 
والباحث��ني الدائم��ني البالغني �سن 
ال�سبعني, يع��د اإج��راء اإداريا عاديا 
بالنظ��ر اإىل الطل��ب الكب��ري على 
منا�س��ب ال�سغ��ل حلامل��ي �سهادة 

الدكتوراه.
وك�سف ب��اأن الوزارة �ستعمل على 
درا�س��ة احل��الت ال�ستثنائي��ة يف 
ح��ال مت طرحه��ا, بحك��م اأن م�سار 
اجلامع��ة  م��ع  والتعام��ل  البح��ث 
ل يتوق��ف مبج��رد اإحال��ة املعني��ني 
اآليات  على التقاع��د, وذلك وف��ق 
التوظي��ف التعاق��دي املتعامل بها 
يف قطاع التعلي��م العايل والبحث 
العلمي وكذا القطاع ال�ست�سفائي 
كم��ا ه��و متع��ارف علي��ه يف كل 
الدول. واعت��رب اأن مرحلة التجديد 

التي يفر�سها تزاي��د اأعداد حاملي 
�سه��ادة الدكت��وراه م��ن �سنة اإىل 
اأخ��رى يتطلب من القط��اع توفري 
اآلي��ات ت�سمح له��م بالو�سول اإىل 

منا�سب دون امل�سا�س مب�سار البحث 
لاأ�ساتذة املتقاعدين.

م��ن جه��ة اأخ��رى, اأك��دت وزارة 
التعلي��م الع��ايل والبح��ث العلمي 

اإىل  يبق��ى يف حاج��ة  القط��اع  اأن 
الأ�سات��ذة  خ��ربة  م��ن  ال�ستف��ادة 
املتقاعدي��ن, ل�سيم��ا م��ن خ��ال 
امل�سارك��ة يف تاأط��ري الأطروحات 

وم�ساريع البحث العلمي.
و اأو�سحت الوزارة يف بيان لها اأول 
اأم���س اخلمي�س »اأن عملي��ة الإحالة 
عل��ى التقاعد التي �ست�سمل 1236 
اأ�ست��اذا جامعي��ا م��ن بينه��م 312 
اأ�ست��اذا ا�ست�سفائيا جامعي��ا, اأي ما 
يعادل 22 باملائة من اأ�ساتذة التعليم 
العايل والبحث العلمي من خمتلف 
الرت��ب, تن��درج يف اإط��ار تطبي��ق 
املتعل��ق   15-16 القان��ون  اأح��كام 
بالتقاع��د«. كما ياأتي ه��ذا الإجراء 
يف اإط��ار »تطبي��ق التما���س قطاع 
التعلي��م الع��ايل والبح��ث العلمي 

بخ�سو���س تاأجي��ل �س��ن التقاعد 
اإىل �سبع��ني )70( �سن��ة للموظفني 
املنتمني لأ�ساك الأ�ساتذة الباحثني 
والباحث��ني الدائم��ني م��ع اإمكانية 
متدي��د ن�ساطه��م ب�سف��ة ا�ستثنائية 
ح�سب احتياجات املوؤ�س�سة اجلامعية 

املنتمني اإليها«.
و اأك��د البي��ان اأن قط��اع التعلي��م 
الع��ايل والبحث العلم��ي يبقى يف 
حاج��ة لا�ستفادة من خ��ربات هذه 
الفئة ح�سب احتياجات القطاع ويف 
اإط��ار التنظي��م اجل��اري العمل به, 
خا�سة يف جمال تاأطري الأطروحات 
العلم��ي,  البح��ث  وم�ساري��ع 
ودعوته��م للم�سارك��ة يف خمتلف 
البحث  بتطوي��ر  املتعلق��ة  اللج��ان 

العلمي والتكنولوجي.            ق.و
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وزير �لعمل يدعو �إىل �لتقيد بالإجر�ء�ت �لوقائية

يف  حادث  �ألف  �إح�صاء �أزيد من 42 
حميط �لعمل �صنة 2021

نبه وزير �لعمل و�لت�سغيل و�ل�سمان �لجتماعي يو�سف �سرفة �أول �أم�س �لخمي�س �إلى �سرورة تعزيز ثقافة �لعمال للحد من 
حو�دث �لعمل �لتي �أخذت في �لرتفاع على م�ستوى مختلف بلد�ن �لعالم، في وقت �سجلت �لجز�ئر �أزيد من 42 �ألف حادث 

عمل خالل �ل�سنة �لما�سية.

اأكد يو�س��ف �رشفة وزي��ر العمل 
والت�سغي��ل وال�سمان االجتماعي 
العامل��ي  الي��وم  اإحي��اء  مبنا�سب��ة 
جم��ال  يف  وال�سح��ة  لل�سالم��ة 
العمل، ب��اأن االإح�سائيات املتعلقة 
بح��وادث العم��ل يف ارتفاع على 
م�ستوى خمتلف البلدان، مما اأ�سبح 
يتطل��ب وفق��ه ���رشورة تعزي��ز 
الثقاف��ة العمالي��ة، للحف��اظ على 
ال�سح��ة العامة ومواجه��ة االآثار 
ال�سلبي��ة الناجم��ة ع��ن ح��وادث 

العمل.  
واأو�سح وزير العمل باأن الو�سعية 
املتعلقة بفريو�س كورونا  الوبائية 
اأظهرت حيازة اجلزائر على برنامج 
قوي لل�سالمة وال�سحة العمالية، 
كا�سف��ا عن ت�سجي��ل 340 مليون 
حادث عمل عرب العامل، ف�سال عن 
اإح�ساء 160 مليون مر�س ب�سبب 

ظروف العمل.
ونبه املتدخل اإىل �رشورة االلتزام 
م��ن حوادث  احلماي��ة  باإج��راءات 
العمالية،  الثقاف��ة  وتعزيز  العمل، 
اإىل جان��ب و�سع هي��اكل الوقاية 
باأماك��ن العم��ل تنفيذا مل��ا تن�س 
عليه االأح��كام الت�رشيعية، ف�سال 
ع��ن اأهمي��ة مراجع��ة الن�سو�س 
القانوني��ة املرتبط��ة به��ذا املجال 
ق�س��د تكييفيها م��ع الت�رشيعات 
الدولي��ة يف جم��ال احلماي��ة م��ن 

حوادث العمل.
واأفادت من جهته��ا املديرة العامة 
لل�سم��ان  الوطن��ي  لل�سن��دوق 
االجتماع��ي للعمال االأج��راء هند 
ن�س��اح، على هام�س احي��اء اليوم 
العامل��ي لل�سالم��ة وال�سح��ة يف 
جم��ال العمل، ب��اأن قط��اع العمل 
والت�سغي��ل �سجل الع��ام املا�سي 
اأزيد من 42 األف حادث عمل على 
امل�ستوى الوطني، مت الت�رشيح بها 

على م�ست��وى ال�سندوق بغر�س 
تعوي�س العمال املت�رشرين.

اأغل��ب ه��ذه احل��وادث،  ووقع��ت 
اأي اأزي��د م��ن 38 ح��ادث مب��كان 
العم��ل، ف�سال ع��ن ت�سجيل اأكرث 
م��ن 3800 حادث ب�سب��ب التنقل 
ويع��د  العم��ل،  �ساع��ات  خ��الل 
قطاع البن��اء واالأ�سغال العمومية 
من اأكرث االأن�سط��ة التي يتعر�س 
فيه��ا العمال اإىل ح��وادث ب�سبب 
ع��دم اح��رام ���رشوط ال�سالمة، 
وذلك بن�سبة 18 باملائة من جممل 
احل��وادث امل�سجل��ة �سنوي��ا، وفق 

املتدخلة.
وياأت��ي يف املرتب��ة الثاني��ة قطاع 
احلدي��د وال�سلب بن�سب��ة 9 باملائة 
م��ن ح��وادث العم��ل، وبح�س��ب 
الوطني  ال�سن��دوق  فاإن  املتحدثة 
مببادرات  قام  لل�سمان االجتماعي 

عدة للحد م��ن الظاهرة، من خالل 
تنظي��م حم��الت حت�سي�سي��ة �سد 
املخاطر املهنية، م�سددا على اأهمية 
توف��ري جتهيزات احلماية يف ميدان 

العمل.
وتع��ود اأغل��ب اأ�سب��اب ح��وادث 
العم��ل وف��ق خمت�س��ن اإىل عدم 
اح��رام االإج��راءات الوقائي��ة من 
قبل اأرب��اب العم��ل، والقفز على 
االأح��كام الت�رشيعية التي ت�سبط 
حمي��ط  يف  والوقاي��ة  االأم��ن 
العم��ل، وه��و م��ا ت�سع��ى وزارة 
العم��ل اإىل �سبطه ع��رب مراجعة 
االإط��ار القان��وين ق�س��د �سمان 
اأم��ن و�سالم��ة العم��ال، ال �سيما 
اأكرب  الت��ي ت�سج��ل  بالقطاع��ات 

ن�سبة من حوادث العمل �سنويا.
االإح�سائي��ات  بع���س  وبح�س��ب 
فاإن 70 باملائة م��ن حوادث العمل 

م��ن بينها غ��ري امل�رشح به��ا، تقع 
بور�س��ات البن��اء ج��راء ال�سقوط 
من مرتفع��ات عالي��ة، اإىل جانب 
ال�سواع��ق الكهربائية وال�سقوط 
يف احلفر، وذلك ب�سبب عدم التقيد 

باالإجراءات القانونية.
وتق��وم ف��رق خا�س��ة بج��والت 
تفتي�سي��ة للوق��وف عل��ى م��دى 
احرام ���رشوط ال�سالم��ة خا�سة 
واالأ�سغ��ال  البن��اء  بور�س��ات 
العمومي��ة، ويتم تعر�س املخالفن 
اإىل عقوبات  الوقاي��ة  الإج��راءات 
�سارمة، كما يتم حت�سي�س العمال 
بالتداب��ري الوقائية الواجب اتباعها 
للحفاظ عل��ى �سالمته��م، وذلك 
ال�سمان  بالتن�سي��ق مع م�سال��ح 

االجتماعي.  
لطيفة بلحاج

دعا �إىل تهيئة �لظروف �ملثلى ل�ستمر�رية تقدمي �لعالج للمر�سى

وزير �ل�صحة ياأمر ب�صمان �ملناوبة �لطبية خالل عيدي 
�لعمال و�لفطر

اأم��ر وزير ال�سحة، عب��د الرحمان 
�سم��ان  ب���رشورة  بوزي��د،  ب��ن 
املناوب��ة الطبي��ة عل��ى م�ست��وى 
كامل املوؤ�س�س��ات ال�سحية وكذا 
ال�سيدليات اخلا�سة، خالل الفرة 
املمت��دة من نهاي��ة االأ�سبوع غاية 
ال���  4 ماي، و�س��دد على �رشورة 
تهيئة الظروف املثلى ال�ستمرارية 
و�سمان العالج للمر�سى وتوفري 
ال�سيدالني��ة  املنتج��ات  كاف��ة 
والطبية الالزم��ة وباالإ�سافة اإىل 
�سمان خدمات النظافة وال�سيانة 

خالل ذات الفرة.
باملديري��ن  اجتماع��ه،  وخ��الل 
اأم���س  اأول  لل�سح��ة  الوالئي��ن 
التحا�رش  تقني��ة  ع��رب  اخلمي���س، 
املرئي ع��ن بعد، �سدد ب��ن بوزيد 
الطبية  املناوب��ة  �رشورة �سم��ان 
عل��ى م�ستوى كام��ل املوؤ�س�سات 

ال�سيدلي��ات  وك��ذا  ال�سحي��ة 
اخلا�س��ة خالل الف��رة املمتدة من 
ي��وم اخلمي�س 28 اأفري��ل اإىل غاية 
4 ماي الداخ��ل، وهي الفرة التي 
تتزامن مع نهاي��ة االأ�سبوع وكذا 
االحتفال بعيد العمال وعيد الفطر 

املبارك.
واأو�س��ح بي��ان لل��وزارة اأن وزير 
اإىل ���رشورة  دع��ا  ق��د  القط��اع 
�سمان ه��ذه اخلدمات خالل الفرة 
للتعليمة  وفق��ا  وذلك  املذك��ورة، 
رق��م 912 ال�سادرة ع��ن املديرية 
العامة للم�سال��ح ال�سحية يف ال� 
28 اأفريل ، والتي تلزم – كما ذكر 
- تهيئة الظروف املثلى ال�ستمرار 
و�سمان العالج للمر�سى وتوفري 
ال�سيدالني��ة  املنتج��ات  كاف��ة 
والطبي��ة الالزم��ة، باالإ�سافة اإىل 
�سمان خدمات النظافة وال�سيانة 

خالل الفرة ذاتها.
وبح�سب بي��ان الوزارة، ف��اإن هذا 
للم�س��وؤول  فر�س��ة  كان  اللق��اء 
االأول على القط��اع لالإ�سارة اإىل 
النقائ���س الت��ي وق��ف عليها يف 
العا�سم��ة  م�ست�سفي��ات  بع���س 
خ��الل الزي��ارات امليداني��ة الت��ي 
ق��ام به��ا، خا�سة م��ا تعل��ق منها 
مب�سالح اال�ستعج��االت واالأجهزة 
الطبية و و�سائل الفح�س والعتاد 
الع��الج، حيث  بقاع��ات  اخلا���س 
دع��ا م��دراء ال�سح��ة للوالي��ات 
امل�سج��ل يف  التاأخ��ر  ت��دارك  اإىل 
ت�سليم عدد م��ن امل�ساريع اخلا�سة 
مب�سال��ح اال�ستعج��االت الطبي��ة 
اجلراحي��ة جلميع التخ�س�سات من 
خ��الل احرام االآج��ال املعلن عنها 
و���رشورة ا�ستكماله��ا قبل نهاية 
ال�سدا�سي االأول من العام اجلاري.

طال��ب  ال�سي��اق،  ذات  ويف 
الوزي��ر من م��دراء ال�سحة تقدمي 
مقرحاته��م بخ�سو���س بناي��ات 
داخ��ل  الطبي��ة  اال�ستعج��االت 
املوؤ�س�س��ات ال�سحية مع اإعطائها 
طابعا خا�سا اأو اإن�ساء م�ست�سفيات 
�ساكل��ة  عل��ى  لال�ستعج��االت 
امل�ست�سفى الذي مت تد�سينه موؤخرا 
والذي  بوعريري��ج  ب��رج  بوالي��ة 
»�سيلب��ي حتم��ا - كم��ا اأ�س��اف- 
املتطلبات ال�سحية لكافة واليات 
ال�رشق، موؤكدا ب��اأن الغاية االأوىل 
واالأخرية من منح اأق�سام وم�سالح 
املتعددة  والعيادات  اال�ستعجاالت 
اخلدم��ات االأولوي��ة �سمن برامج 
اإع��ادة التهيئ��ة، ه��ي ت�سهي��ل و 
متكن املواطنن من اال�ستفادة من 

خمتلف اخلدمات ال�سحية.
ق.و

لف�سل �سيف دون �نقطاعات جنوب �لبالد

�صونلغاز تعزز وحد�ت 
�لإنتاج ل�صمان ��صتمر�رية 

�لتموين بالكهرباء 
اأعلن��ت �رشك��ة اإنت��اج الكهرب��اء 
التابع��ة ملجمع  التوزيع  و�رشك��ة 
�سونلغ��از، اأول اأم���س عن و�سع 
خمططات خا�سة بتعزيز وحدات 
االإنت��اج و�سب��كات التوزيع بغية 
�سمان م��رور اآمن لل�سيف املقبل 

يف منطقة اجلنوب الكبري. 
واأو�سح بيان ملجمع �سونلغاز باأن 
�رشك��ة اإنت��اج الكهرب��اء و�رشكة 
التوزيع، قامت بو�سع خمططات 
خا�س��ة بتعزي��ز وح��دات االإنتاج 
الذي  بال�سكل  التوزيع  و�سبكات 
يعزز قدرتها عل��ى �سمان مرور 
اآم��ن لل�سي��ف املقب��ل يف منطقة 
تولي��ه  ال��ذي  الكب��ري  اجلن��وب 

�سونلغاز اأهمية بالغة.
اأن  اإىل  امل�س��در  ذات  واأ�س��ار 
االإعالن عن هذا املخطط مت خالل 
اجتماع عق��ده الرئي�س املدير العام 
ملجم��ع �سونلغ��از، م��راد عج��ال 
يف  تنظيم��ه  مت  اخلمي���س،  ي��وم 
للرتيبات  الدورية  املتابع��ة  اإطار 
لل�سي��ف  بالتح�س��ري  اخلا�س��ة 
املقبل، من حي��ث �سمان ا�ستمرار 
التموي��ن بالطاق��ة الكهربائية، و 
اأ�سغال��ه لتقييم  الذي خ�س�س��ت 
املتعلقة  واملخطط��ات  االإجراءات 
باإنتاج وتوزيع الطاقة يف واليات 

اجلنوب الكبري.
ومتت االإ�س��ارة باملنا�سب��ة اإىل اأنه 
خالل اللقاء الذي مت على م�ستوى 
املديرية العامة، بح�سور عدد من 
االإط��ارات امل�س��رية يف �سونلغاز 
امل��دراء  الروؤ�س��اء  م��ن  وع��دد 
العامن ل�رشكات االإنتاج وتوزيع 
الكهرباء والغاز واملدراء اجلهوين 
وم��دراء حمطات توليد الكهرباء، 

مت تق��دمي عر���س حال ح��ول اآخر 
الرتيب��ات واالإج��راءات الت��ي مت 

اتخاذها بهذا ال�ساأن.
الع��ام  املدي��ر  الرئي���س  و�س��دد 
باملنا�سب��ة – ي�سيف ذات امل�سدر 
- على �رشورة تعزيز فرق التدخل 
وال�سيان��ة ورفع م�ستوى التدخل 
ال�رشيع يف كل الظروف بال�سكل 
التموين  ا�ستمرارية  الذي ي�سمن 
بالطاق��ة الكهربائي��ة يف اجلنوب.
وتاأت��ي املخطط��ات الت��ي اأعل��ن 
جمم��ع �سونلغاز عن و�سعها، يف 
اأعق��اب الدع��وة الت��ي كان وزير 
الطاقة و املناجم، حممد عرقاب، قد 
وجهها بحر االأ�سبوع املا�سي، من 
اأجل اإيجاد حلول ا�ستعجالية لرفع 
العراقيل وجتاوز العقبات عن كل 
�سونلغاز  ملجمع  احليوية  امل�ساريع 
لتوفري الطاقة الكهربائية ملواطني 
اجلنوب حت�سبا ل�سه��ر رم�سان و 
املقبلة.فخ��الل اجتماع  ال�سائف��ة 
�سب��ط  جلن��ة  رئي���س  ح���رشه 
الكهرباء والغ��از، والرئي�س املدير 
العام ملجمع �سونلغ��از و اإطارات 
م��ن ال��وزارة وجمم��ع �سونلغاز 
والذي خ�س�س لدرا�سة والوقوف 
على مدى تقدم االأ�سغال مل�ساريع 
و�سائل االإنتاج و توزيع الكهرباء 
باجلن��وب  �سونلغ��از  ملجم��ع 
الكب��ري، اأك��د عرق��اب – ح�س��ب 
بي��ان للمجم��ع – عل��ى �رشورة 
جتني��د كل االإمكاني��ات الب�رشية 
و املادية وذلك ع��رب فرق للتدخل 
وال�سيان��ة ل�سم��ان ا�ستمراري��ة 
التزويد بالكهرب��اء بهدف �سمان 
اخلدم��ة العمومي��ة املنوطة مبجمع 

�سونلغاز.              ع.�أ�صابع

ق�سد �إعطاء نف�س جديد للمجمع

تعيني توفيق بركاين على ر�أ�س 
�ل�صركة �لقاب�صة للن�صيج و�جللود 

مت، اأول اأم���س اخلمي���س، تن�سي��ب 
ال�سيد توفيق بركاين، رئي�سا مديرا 
للن�سيج  القاب�س��ة  لل�رشك��ة  عاما 
اإعطاء  ق�سد  "جيتك���س"،  واجللود 
نف���س جدي��د للمجم��ع، ح�سبم��ا 
اأف��اد به بي��ان ل��وزارة ال�سناعة.و 
اأو�سح نف���س امل�س��در "اأن تعين 
ال�سي��د بركاين، ال��ذي كان ي�سغل 
اإىل غاي��ة االآن، من�س��ب رئي���س 
للجل��ود  للجزائري��ة  ع��ام  مدي��ر 
جيتك�س،  ف��روع  اأحد  وم�ستقاتها، 
ياأتي الإعط��اء نف�س جديد للمجمع 
يف اإط��ار اال�سراتيجي��ة اجلدي��دة 

لهذا القطاع".
و متت مرا�س��م التن�سيب بح�سور 
ومتابع��ة  لتطوي��ر  الع��ام  املدي��ر 
القطاع العمومي التجاري، ح�سن 
ب��ن �سيف، الذي ذك��ر بتوجيهات 

وزي��ر ال�سناع��ة، اأحم��د زغ��دار، 
لتنفي��ذ ا�سراتيجي��ة تطوي��ر فرع 
الن�سيج واجلل��ود، يف اإطار برنامج 
االإنعا���س االقت�س��ادي وخمط��ط 

عمل احلكومة، ي�سيف البيان.
كما �س��دد ذات امل�س��وؤول، ح�سب 
البي��ان، عل��ى ���رشورة ا�ستغالل 
ه��ذه  متلكه��ا  الت��ي  االإمكاني��ات 
بغي��ة تطويره��ا ورف��ع  ال�سعب��ة 
املنتوج  م�ستويات االإنتاج ونوعية 
واحلف��اظ عل��ى منا�س��ب العمل، 
وذلك م��ن خالل مواكب��ة التطور 
الت�سمي��م  وك��ذا  التكنولوج��ي 
والتف�سي��ل لتلبي��ة جمي��ع اأذواق 
امل�ستهلكن وهو م��ا ميكن حتقيقه 
باإن�ساء تكوين متخ�س�س يف هذه 

املهن.

�س: �أر�صيف
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تخ�سي�ص 35 مليار دج لتثبيت �أ�سعـار 
�ل�سـكر �لأبي�ص و�لزيت �لغذ�ئــي 

مت تخ�صي���ص اعتماد قيمت��ه 35 مليار دج 
موج��ه لتثبي��ت اأ�صع��ار ال�صك��ر الأبي�ص 
والزي��ت الغذائ��ي العادي املك��رر, ح�صبما 
ورد يف مر�ص��وم رئا�صي �صدر يف اجلريدة 

الر�صمية )رقم 27(.
ويتعل��ق الأمر باملر�ص��وم الرئا�صي رقم 22 
156- الذي وقعه رئي�ص اجلمهورية, ال�صيد 
عب��د املجيد تب��ون, يف 12 اأفري��ل اجلاري, 
واملت�صم��ن حتوي��ل اعتم��اد اإىل ميزاني��ة 

ت�صيري وزارة التجارة وترقية ال�صادرات.

وجاء يف ه��ذا املر�صوم : »يخ�ص�ص مليزانية 
�صنة 2022 اعتم��ادا قدره خم�صة وثالثون 
ملي��ار دج )35 ملي��ار دج( يقيد يف ميزانية 
ت�صيري وزارة التج��ارة وترقية ال�صادرات, 
يف الباب رقم 46-03 : م�صاهمة من الدولة 
يف تثبيت اأ�صع��ار ال�صكر الأبي�ص والزيت 

الغذائي العادي املكرر«.
ومت تكليف وزير املالي��ة و وزير التجارة و 
ترقية ال�ص��ادرات كل فيما يخ�صه بتنفيذ 

هذا املر�صوم.                            و�أج

توزيع �ملنتجات �لبرتولية 
�سيكون م�سمونا خالل �لعيد  

�أكــدت �ل�ســركة �لوطنيــة لت�ســويق وتوزيع 
�أم�ــس  �أول  �لبرتوليــة »نفطــال«,  �ملنتجــات 
�خلمي�ــس, يف بيــان لهــا, بــاأن توزيــع �ملــو�د 
�لبرتولية �ســيكون م�ســمونا خالل �أيام عيد 

�لفطر �ملبارك, عرب كامل �لرت�ب �لوطني.
وجاء يف �لبيان : »�ســيتم �ســمان توزيع �ملو�د 
�لبرتولية خــالل عيد �لفطــر �ملبارك عرب 
كامل حمطات �خلدمات ونقاط �لبيع �لتابعة 
لنفطــال, ليــال ونهــار�, و 24/ 24 �ســا, وهــذ� 

عرب كامل �لرت�ب �لوطني«.
و�ج

يف �إجر�ء الت�ساالت �جلز�ئر مبنا�سبة �لعيد

مكاملات جمانية نحو �لثابت وتخفي�سات نحو �لنقال و�لـدويل 
ك�ســفت موؤ�س�ســة »�ت�ســاالت �جلز�ئــر«, يف 
بيان لها, �أم�س �جلمعة, عن عرو�س خا�سة 
بعيــد �لفطــر, تتمثل يف مكاملــات »جمانية 
وغري حمــدودة« نحو �لثابت وتخفي�ســات 

»��ستثنائية« نحو �لنقال و�لدويل.
و�أ�ســارت »�ت�ســاالت �جلز�ئــر« �إىل متكــن 

زبائنهــا من �إجر�ء »مكاملــات جمانية وغري 
حمــدودة مــن �لثابت نحــو �لثابــت, خالل 

يومي �لعيد«.
�لزبائــن  »ي�ســتفيد  ذلــك,  علــى  وعــالوة 
 )Idoom Fixe( عرو�ــس  يف  �مل�ســرتكون 
مــن مكاملــات ب�ســعر 1 دج/�لدقيقــة فقــط 

نحو �لنقال ومكاملات ب�ســعر 3 دج/�لدقيقة 
نحــو �لوجهــات �لدوليــة �لتالية: فرن�ســا, 
كند�, �لواليــات �ملتحدة �الأمريكية, �أملانيا, 
�إ�ســبانيا, �إيطاليــا, تركيا, �ل�ســن, �ململكة 
�ملتحدة و�سوي�سر�«, ح�سب ما �أورده �مل�سدر 

ذ�ته.                                                         و�أج

لتاأمـن �لف�ساء�ت �لعمومية و �سبكة �لطرقات

�ل�سرطة و �لـدرك �لوطني ي�سعان 
خمططـني �أمـنيني لعيـد �لــفطر 

و�سعت قيادة �لدرك �لوطني مخططا �أمنيا خا�سا بعيد �لفطر, لتاأمين مختلف �لمناطق و�لف�ساء�ت �لعمومية و�سبكة 
�لطرقات �لو�قعة �سمن �إقليم �الخت�سا�س, و من جهتها �سطرت �لمديرية �لعامة لالأمن �لوطني مخططا �أمنيا بذ�ت 

�لمنا�سبة, �سيما على م�ستوى �ل�ساحات �لعمومية بهدف �سمان �أمن �لمو�طن.

ال��درك  وج��اء يف بي��ان لقي��ادة 
الوطن��ي, اأم�ص, اأن��ه, و«من اأجل 
تهيئة الأجواء الأمنية للمواطنني, 
ق�صد ال�صماح لهم بق�صاء عطلة 
العي��د يف اأج��واء اآمن��ة ت�صودها 
ال�صكين��ة والطماأنينة«, و�صعت 
قي��ادة ال��درك الوطن��ي خمططا 

اأمنيا وقائيا خا�صا بهذه املنا�صبة.
ويهدف ه��ذا املخطط اإىل »تاأمني 
والف�ص��اءات  املناط��ق  خمتل��ف 
�صبك��ة  وك��ذا  العمومي��ة, 
اإقليم  الواقعة �صم��ن  الطرق��ات 
الخت�صا�ص, حيث مت اتخاذ جميع 
الأمني��ة الالزمة, من  الإجراءات 
اأجل �صمان مراقبة فعالة لالإقليم 
وجت�صيد التواجد الدائم وامل�صتمر 

يف امليدان«.
ويعتمد ه��ذا املخطط --ي�صيف 

»العمل  عل��ى  ذات��ه--  امل�ص��در 
اجلواري وتثمني اخلدمة العمومية 
كالتوجي��ه, النج��دة والإ�صع��اف 
امل�صاع��دة للمواطنني,  وتقدمي يد 
ال�رسي��ع  التدخ��ل  �صم��ان  م��ع 
والفع��ال عند ال���رسورة«, حيث 
ترم��ي ه��ذه الإج��راءات الأمنية 
عل��ى  »احلف��اظ  اإىل  بالأ�صا���ص 
العموميني,  وال�صكين��ة  النظ��ام 
م��ن خ��الل حماي��ة الأ�صخا���ص 
واملمتلكات العمومية واخلا�صة«.

وذكر البيان ب��اأن الدرك الوطني 
املواطن��ني  خدم��ة  يف  ي�ص��ع 
الرق��م الأخ���رس )10.55( لطلب 
النج��دة والإ�صع��اف اأو التدخ��ل 
ال���رسورة, وك��ذا موق��ع  عن��د 
النرتن��ت  ع��ر   »TARIKI«
الفاي�صبوك,  ومن خالل �صفح��ة 

الطرقات,  حال��ة  لال�صتعالم عن 
بالإ�صافة اإىل املوقع الإلكرتوين 
وال�صتعالم  امل�صبق��ة  لل�صكاوى 
www.ppgn.mdn.  « بعد  عن 

.« dz
اأو�صح��ت  اأخ��رى,  جه��ة  م��ن 
املديري��ة العامة لالأم��ن الوطني, 
يف بيان له��ا, اأن املخطط الأمني 
عي��د  مبنا�صب��ة  �صطرت��ه  ال��ذي 
الفط��ر, يكمن من خ��الل و�صع 
ت�صكيالت عملياتية متخ�ص�صة, 
ل�صيما على م�صتوى »الف�صاءات 
وال�صاحات العمومية التي تعرف 
تواف��دا كب��ريا للمواطنني, وذلك 
املواط��ن  اأم��ن  �صم��ان  به��دف 

وحماية املمتلكات«.
كم��ا �صت�صه��ر ه��ذه الوح��دات 
لالأم��ن  العملياتي��ة  والف��رق 

الوطني, عل��ى �صمان »ان�صيابية 
احلركة املرورية وت�صهيل تنقالت 
�صائق��ي املركبات, ع��ر املحاور 
والفرعية«,  الرئي�صي��ة  والط��رق 
بالإ�صاف��ة اإىل »و�ص��ع دوريات 
م�صتوى  عل��ى  راكب��ة وراجل��ة 
الأماكن التي ت�صهد توافدا كبريا 

للمواطنني يومي العيد«.
هذا, وتدعو املديرية العامة لالأمن 
الوطني م�صتعملي الطريق العام 
وخا�ص��ة �صائقي املركب��ات, اإىل 
���رسورة توخي احليط��ة واحلذر 
اأثن��اء ال�صياقة وخ��الل تنقالتهم 
عي��د  ق�ص��اء  به��دف  املختلف��ة, 
فط��ر �صعي��د, مذك��رة بالروابط 
 15-48 الأخ���رس  الت�صالي��ة 

ورقم النجدة 17.
ق.و

مبوجب �تفاق بن وز�رة �لرتبية 
و�سفارة �أملانيا باجلز�ئر

متديد �لعمل مببادرة دعم 
تدري�ص �للغة �لأملانية باجلز�ئر

اأعلنت وزارة الرتبي��ة الوطنية اأن 
وزير القطاع, عبد احلكيم بلعابد, 
اتف��ق مع �صف��رية اأملاني��ا باجلزائر, 
اإليزابي��ث وولرز, خالل ا�صتقباله 
له��ا مبق��ر ال��وزارة عل��ى متدي��د 
)املدار�ص:  الأملانية  باملبادرة  العمل 
���رسكاء امل�صتقب��ل(, الهادف��ة اإىل 
تدعيم تدري�ص اللغ��ة الأملانية يف 
موؤ�ص�صات التعلي��م الثانوي العام 

والتكنولوجي باجلزائر.
واأو�ص��ح بي��ان ل��وزارة الرتبي��ة 
وول��رز  وال�صي��دة  بلعاب��د  اأن 
ا�صتعر�ص��ا خ��الل ه��ذه اجلل�ص��ة 
عالقات التعاون يف جمال الرتبية 
بني البلدي��ن, واأعربا عن رغبتهما 
يف تعزي��ز التع��اون الثنائ��ي من 
خ��الل تبادل اخل��رات والتجارب 

بني البلدين يف جمال الرتبية.

مب��ادرة  اأن  اإىل  الإ�ص��ارة  جت��در 
)املدار�ص: �رسكاء امل�صتقبل(, التي 
اأطلقته��ا اأملاني��ا يف 2008 ترب��ط 
�صبك��ة متتد على م�صت��وى العامل 
وت�ص��م اأكرث م��ن 2000 مدر�صة 
�رسيكة برابط��ة متميزة مع اأملانيا, 
اإذ ي�رسف معه��د غوته على قرابة 
)با���ص(  �رسيك��ة  مدر�ص��ة   600
�صم��ن نظام التعلي��م القومي يف 
اأكرث من 100 دولة, بينها اجلزائر.

الأملاني��ة  امل�صت�ص��ارة  وكان��ت 
ال�صابقة اأجنيال م��ريكل قد زارت 
اأم املوؤمنني باجلزائر  ثانوية عائ�صة 
العا�صم��ة, يف 2018, باعتبار اأن 
هذه الثانوية ق��د اختريت لتنتمي 
من��ذ 2014 اإىل مب��ادرة مدار�ص: 

�رسكاء امل�صتقبل) با�ص(.
ع.�أ�سابع

�لرئي�س تبون يعزي عائلة �لفقيد

 �ملجاهد �ملحامي غوتي
 بن ماحلة يف ذمة �هلل

�نتقل �ملجاهد و �ملحامــي, غوتي بن ماحلة, �إىل جو�ر ربه 
عــن عمر ناهز 94 عاما, ح�ســب ما �أفاد بــه, �أم�س �جلمعة, 
بيــان لــوز�رة �ملجاهديــن وذوي �حلقــوق, و تقــدم رئي�س 
�جلمهورية, عبد �ملجيد تبون, بتعازيه �إىل �أ�سرة �لفقيد.

�لفقيــد مــن مو�ليــد 26 جانفــي 1928 بال�ســوقر بواليــة 
تيــارت, وهو من �أ�ســرة مي�ســورة �حلال, كان و�لده �ســاعيا 
للربيد وهو من دفع بابنه لاللتحاق باملدر�ســة �لفرن�سية 
و�ملدر�ســة �الإ�سالمية بتلم�سان �سنة 1945 ليتح�سل �إثرها 

على �سهادة نهاية �لدر��سة �سنة 1949.
وبعد �لتدرج يف �لتعليمن �البتد�ئي و�ملتو�ســط, حت�ســل 
�ملرحــوم علــى �ســهادة �لبكالوريــا تخ�ســ�س �أدب لينتقــل 
�إىل �جلز�ئــر �لعا�ســمة حيــث �لتحــق مبعهــد �لدر��ســات 
�لعليا �الإ�ســالمية وحت�ســل على �ل�ســهادة �ســنة 1951, ثم 
على �ســهادة لي�ســان�س يف �حلقــوق عام 1954 مــا مكنه من 
�النخر�ط يف نقابة �ملحامن مع �ندالع �لثورة �لتحريرية 
ليكون من �ســنة 1955 �إىل 1962 �أحد �أع�ساء هيئة �لدفاع 
عن �الإد�رين و�ملعتقلن �جلز�ئرين, ما عر�سه لالعتقال 
ملدة ثالث �ســنو�ت ب�ســجني �لربو�قية )�ملدية( و �ل�سابة 

)�سيدي بلعبا�س(.
وتقلد �لفقيد بعد �ال�ســتقالل عديد �ملنا�ســب كم�ست�سار 
مبحكمة �لنظام �لعام, ثم رئي�ســا للديــو�ن بوز�رة �لعدل 
ليلتحق بعدها ب�سلك �ملحاماة �أمينا عاما للنقابة �لوطنية 
للمحامن, ثم نائب عميد كلية �حلقوق بعد ح�سوله على 

دكتور�ه دولة يف �لقانون بباري�س 2.
وقد �ســدر للفقيد �لذي كان �أي�ســا مدير� للمدر�سة �لعليا 

للق�ساء, �لعديد من �لكتب �لقانونية.
و�أمام هذ� �مل�ســاب �جللــل, يتقدم وزيــر �ملجاهدين وذوي 
�حلقــوق, �لعيــد ربيقــة, بخال�س �لتعــازي و�ملو��ســاة �إىل 
�أ�ســرة �لفقيــد, ر�جيا من �لباري جلت قدرتــه �أن يتغمده 
بو��سع رحمته وي�سكنه ف�ســيح جناته ويلهم �أهله �ل�سرب 

و�ل�سلو�ن.



�ل�سبت 30 �أفـــــريل 2022م 
1443هـ رم�سان   29 إشهار6 l

  An-Nasr 30-04-2022 18/124   An-Nasr 30-04-2022 18/126

  An-Nasr 30-04-2022 25/560  An-Nasr 30-04-2022 25/561

  An-Nasr 30-04-2022 25   An-Nasr 30-04-2022 25/563

  An-Nasr 30-04-2022 25/564

  An-Nasr 30-04-2022 25/562

  An-Nasr 30-04-2022 04  An-Nasr 30-04-2022 04

�جلمهورية �جلز�ئرية �لدميقر�طية �ل�سعبية
والية جيجل / د�ئرة �لعن�سر / بلدية �لعن�سر

الإعالن عن طلب �شهادة احليازة
رقم 22 ل�شنة 2022

بتاري��خ: 2022/04/20 ، ال�سيد: �سم��ال يا�سر،  المولود 
بتاريخ: 1995/01/10.

ب���:  بن��ي �سبانة  - بلدي��ة بني �سبانة، اب��ن: رابح ، وابن: 
خروف يمينة.

ق��دم لبلدية العن�سر طلبا للح�سول على �سهادة الحيازة 
لقطعة اأر�ض تقع بالم��كان الم�سمى طبة بوغابة م�ستة 
اأوالد ال�سل��ي،  بلدي��ة العن�سر، م�ساحته��ا: 186.00م2، 

حدودها:
-من ال�سمال: ممر مبرمج.

- من الجنوب: �سمال الطاهر
- من ال�سرق: �سمال رمزي

- من الغرب: عائلة �سنيغد وعائلة بقول
االعترا�س��ات تر�سل كتابيا وفي مهلة ال تتعدى �سهرين 
)02( ابت��داء من تاري��خ هذا االإعالن ال��ى ال�سيد/ رئي�ض 
المجل�ض ال�سعب��ي البلدي لبلدية العن�س��ر - الم�سلحة 

التقنية -.

�جلمهورية �جلز�ئرية �لدميقر�طية �ل�سعبية
والية جيجل / د�ئرة �لعن�سر / بلدية �لعن�سر

الإعالن عن طلب �شهادة احليازة
رقم 23 ل�شنة 2022

بتاريخ: 2022/04/20، ال�سي��د: �سمال رمزي، المولود 
بتاريخ 2022/02/08

ب���: بني م�سلم - بلدية العن�سر، ابن: رابح، وابن: خروف 
يمينة

قدم لبلدية العن�سر طلبا للح�سول على �سهادة الحيازة 
لقطعة اأر�ض تقع بالمكان الم�سمى طبة بوغابة ، م�ستة 
اأوالد ال�سل��ي بلدي��ة العن�س��ر، م�ساحته��ا: 216.00م2 

حدودها:
-من ال�سمال : �سمال بلقا�سم
- من الجنوب: �سمال الطاهر
- من ال�سرق: ديدي ال�سعيد

- من الغرب: �سمال يا�سر وممر مبرمج
االعترا�سات تر�سل كتابيا وفي مهلة ال تتعدى �سهرين 
)02( ابت��داء من تاريخ هذا االإعالن ال��ى ال�سيد/ رئي�ض 
المجل���ض ال�سعبي البلدي لبلدي��ة العن�سر - الم�سلحة 

التقنية -

�جلمهورية �جلز�ئرية �لدميقر�طية �ل�سعبية
مكتب �الأ�ستاذ / بومزبر عبد �لباقي

 حم�سر ق�سائي لدى حمكمة عني مليلة جمل�س ق�ساء �أم �لبو�قي
 �لكائن مكتبه بحي غز�يل م�سعود عني مليلة

 �لهاتف : 032.50.78.20

حم�شر تكليف بالوفاء عن طريق الن�شر
 املواد : 612 ، 613 ، 623 ،625 املادة 412 فقرة 04 من ق.اإ.م.اإ

بتاريخ ال�سابع و الع�سرين من �سهر اأفريل �سنة األفين و اإثنان و ع�سرين )2022/04/27(. 
نح��ن االأ�ست��اذ بومزبر عبد الباقي مح�سر ق�سائي لدى محكمة عي��ن مليلة اإخت�سا�ض مجل�ض ق�ساء اأم البواقي الموق��ع اأدناه ، و الكائن مكتبنا 

بحي غزالي م�سعود عين مليلة.
بناء على طلب ال�سيد/ عباب�سة ال�سعيد
ال�ساكن / حي قواجلية رابح عين مليلة

 بعد االإطالع على المواد : 612، 613 ،623 ،625 ، 412 فقرة 04 من قانون االإجراءات المدنية و االإدارية.
-بن��اءا عل��ى الحكم الممهور بال�سيغة التنفيذية ال�سادر بتاريخ :  2020/02/09 تح��ت رقم 19/04050 فهر�ض رقم :   20/00295عن 

محكمة عين مليلة ق�سم الجنح و الموؤ�سر عليه بموجب الحكم ال�سادر بتاريخ : 2021/03/10 فهر�ض رقم : 21/00908.
بمقت�سى االأمر ال�سادر بتاريخ : 2022/04/21 تحت رقم : 2022/153 عن رئي�ض محكمة عين مليلة و القا�سي : ناأذن بن�سر م�سمون عقد 

التبليغ الر�سمي لل�سند التنفيذي الم�سار اإليه اأعاله في احدى الجرائد اليومية الوطنية.
كلفنا ال�سيد / �سياد العربي

ال�ساكن/ حي عبد الحق بن حمودة عمارة 01 رقم 04 عين مليلة.
بالوف��اء بمبل��غ قدره : 1.074.040،00 دج مليون و اأربعة و �سبعون األ��ف و اأربعون دينار جزائري يمثل التعوي�ض عن جميع االأ�سرار الالحقة به 

باالإ�سافة اإلى الم�ساريف و الحق
الن�سبي.

و نبهناه باأن له مهلة )15( خم�سة ع�سر يوما ت�سري من تاريخ ن�سر هذا المح�سر و اإال نفد عليه جبرا بكافة الطرق القانونية.
المح�شر الق�شائي

�جلمهورية �جلز�ئرية �لدميقر�طية �ل�سعبية
مكتب �الأ�ستاذ / بومزبر عبد �لباقي

 حم�سر ق�سائي لدى حمكمة عني مليلة
 جمل�س ق�ساء �أم �لبو�قي �لكائن مكتبه بحي غز�يل م�سعود عني مليلة

 �لهاتف : 032.50.78.20

حم�شر تكليف بالوفاء عن طريق الن�شر
 املواد : 612 ، 613 ، 623 ،625 املادة 412 فقرة 04 من ق اإ م اإ

بتاريخ الحادي ع�سر من �سهر اأفريل �سنة األفين و اإثنان و ع�سرين )2022/04/11(.
 نحن االأ�ستاذ بومزبر عبد الباقي مح�سر ق�سائي لدى محكمة عين مليلة اإخت�سا�ض مجل�ض ق�ساء  اأم البواقي الموقع اأدناه ، و الكائن 

مكتبنا بحي غزالي م�سعود عين مليلة
 بناء على طلب / عراب بوخمي�ض - عراب فوؤاد

 ال�ساكنان / الغدير عزابة والية �سكيكدة
 بعد االإطالع على المواد : 612 ، 613 ،623 ،625، 412 فقرة 04 من قانون االإجراءات المدنية و االإدارية. بناءا على القرار الممهور 
بال�سيغ��ة التنفيذي��ة ال�سادر بتاري��خ :  2019/10/17 ق�سية رقم 19/01794 فهر�ض رق��م : 19/07450 عن مجل�ض ق�ساء 

ق�سنطينة الغرفة الجزائية بمقت�سى االأمر ال�سادر بتاريخ :
2022/03/28 تح��ت رق��م :  2022/119 عن رئي�ض محكمة عين مليلة و القا�س��ي : ناأذن بن�سر م�سمون عقد التبليغ الر�سمي 

لل�سند التنفيذي الم�سار اإليه اأعاله في احدى الجرائد اليومية الوطنية.
كلفن��ا ال�سيد / هب��از علي ال�ساكن/ حي 1 نوفمبر 1954 رقم 95 عين مليلة بالوفاء بمبلغ ق��دره: 2.127.880،00دج مليونان و مائة 
و �سبع��ة و ع�س��رون األف و ثمانمائة و ثمانون دينار جزائ��ري يمثل تعوي�ض عن االأ�سرار لل�سيدين : ع��راب بوخمي�ض و عراب فوؤاد 

بالت�سامن رفقة قريون بلقا�سم باالإ�سافة اإلى الم�ساريف و الر�سوم و الحق الن�سبي.
 و نبهناه باأن له مهلة )15( خم�سة ع�سر يوما ت�سري من تاريخ ن�سر هذا المح�سر و اإال نفذ عليه جبرا بكافة الطرق القانونية.

المح�شر الق�شائي 

�جلمهورية �جلز�ئرية �لدميقر�طية �ل�سعبية
�لديو�ن �لعمومي للمح�سر �لق�سائي

�الأ�ستاذ مر�د نور �لدين
حم�سر ق�سائي لدى حمكمة �لطارف

�خت�سا�س جمل�س ق�ساء �لطارف
�ملجمع �ل�سكني رقم 01 حمالت بليلي يو�سف

 �لطابق �لثالث 03 بجانب د�ئرة �لطارف
�لهاتف: 038.30.03.48

حم�شــــر تبليــــغ اإعـــــــذار
)املادة 12 من ق م م ق(

بتاريخ الع�سرين من �سهر اأفريل �سنة  األفين واإثنين وع�سرين
وعلى ال�ساعة الحادية ع�سرة والربع �سباحا.

نح��ن االأ�ستاذ/ مراد ن��ور الدين مح�س��ر ق�سائي لدى محكمة الط��ارف اخت�سا�ض 
مجل���ض ق�ساء الطارف الكائ��ن مكتبنا ب�: المجمع ال�سكن��ي رقم 01 محالت بليلي 

يو�سف الطابق الثالث بجانب دائرة الطارف الموقع اأدناه.
بن��اءا على طلب/ موؤ�س�سة اأ�سغال البناء في جميع مراحله عليوات عبد الغاني الكائن  

مقرها بحي الفخارين 03 رقم 200 عنابة.
المت�سم��ن التما�سه��ا االنتق��ال الى ال�سيد/ مدير دي��وان الترقي��ة والت�سيير العقاري 

الطارف.
من اأجل تبليغه اإعذار.

وبن��اءا على الم��ادة 12 الفقرة  4 من القان��ون رقم: 06-03 الموؤرخ ف��ي: 20 فبراير 
2006 المت�سمن تنظيم مهنة المح�سر الق�سائي.

قمنا بتبليغ ال�سيد/ مدير ديوان الترقية والت�سيير العقاري الطارف.
مخاطبين / ح�سب ت�سريحه المكلفة بالمنازعات

الحامل )ة(  لبطاقة الهوية )ب ت و - ر�ض- جواز �سفر( رقم: ...
�سادرة عن ... في .. / ... / .....

اإع��ذار محرر بتاري��خ 2022/04/16، 2022/06 مكتوب وموق��ع من طرف الطالب 
)تف�سلوا ن�سخة من االإعذار مرفقة(

- م�سمون االإعذار : "منذ مرا�سلة 05/2022 بتاريخ 08/02/2022 تم اجتماع العمل 

بتاري��خ 2022/02/13 في مكت��ب DAMO مديرية ال�سفق��ات واالنجاز بح�سور 
مدي��ر ال�سفق��ات واالنجاز �سواب �سمي��ر ورئي�ض م�سلحة المتابع��ة مراد ومكتب 
الدرا�س��ات ر�سيدة درقاوي و موؤ�س�سة االأ�سغال عليوات عبد العالي والتي لم تنتهي 

بمح�سر اجتماع ومن حينه:
- ع��دم ت�سوية و�سعية االأ�سغ��ال رقم SITUATTION 02  من��ذ 08/02/2022 

والتي تت�سبب في خلل على و�سعية الموؤ�س�سة المالية.
- رف�ض مكتب الدرا�سات ت�سوية االأ�سغال على ATTACHEMENT )الحفر(.

- عدم اعتماد المخططات على على دفتر الور�سة
عدم ا�سدار اأوامر توقف الخدمة في فترة تعديل المخططات.

ع��دم ال��رد على عر�ض االأ�سعار االأول ج��دار ال�سند والثاني خا���ض باأ�سغال الحفر و 
)LES TIRANS( وجلب االأتربة 

عدم ح�سم المخططات لتحديد الكميات االإ�سافية واالأ�سغال التكميلية.
- ع��دم ا�ست�سدار المالحق وعدم ا�سدار اأوامر الخدمة الخا�سة باالأ�سغال التكميلية 

واالإظافية.
ن�سعكم في حالة اإعذار لت�سوية الو�سعية خالل ثمانية اأيام".

// لكي ال يجهل ما تقدم//
واإثباتا  لذلك بلغنا وخاطبنا كما ذكر اأعاله و�سلمنا ن�سخة من هذا المح�سر للمخاطب 

الكل طبقا للقانون.
توقيع اأو ب�شمة المبلغ له                     توقيع وختم المح�شر الق�شائي

�جلمهورية �جلز�ئرية �لدميقر�طية �ل�سعبية
مكتب �الأ�ستاذ / بومزبر عبد �لباقي

حم�سر ق�سائي  لدى حمكمة عني مليلة جمل�س ق�ساء �أم �لبو�قي
�لكائن مكتبه بحي غز�يل م�سعودعني مليلة

�لهاتف : 032.50.78.20

حم�شر تكليف بالوفاء عن طريق الن�شر
املواد : 612 ، 613 ، 623 ،625 املادة 412 فقرة 04 من ق.اإ.م.اإ

بتاريخ الحادي ع�سر من �سهر اأفريل �سنة األفين و اإثنان و ع�سرين )2022/04/11(.
 نح��ن االأ�ست��اذ بومزبر عب��د الباقي مح�سر ق�سائي لدى محكمة عين مليلة  اإخت�سا�ض مجل�ض ق�س��اء اأم البواقي الموقع اأدناه ، و الكائن مكتبنا بحي 

غزالي م�سعود عين مليلة. 
بناء على طلب ال�سيدة / بلوافي �سهام

ال�ساكنة / بالتح�سي�ض البلدي مركز رقم 34 اأوالد حملة
القائم في حقها / االأ�ستاذة عباب�سة �سعاد

بعد االإطالع على المواد : 612 ، 613 ،623 ،625 ، 412 فقرة 04 من قانون االإجراءات المدنية و االإدارية
بناءا على القرار الممهور بال�سيغة التنفيذية ال�سادر بتاريخ : 2021/10/24 تحت رقم 21/00687 فهر�ض رقم : 21/01246 عن مجل�ض ق�ساء 

اأم البواقي الغرفة �سوؤون االأ�سرة. 
بناءا على الحكم ال�سادر بتاريخ : 2021/02/24 تحت رقم 20/01018 فهر�ض رقم : 21/00451 عن محكمة عين مليلة ق�سم �سوؤون االأ�سرة.

بمقت�سى االأمر ال�سادر بتاريخ : 2022/03/27 تحت رقم : 2022/113 عن رئي�ض محكمة عين مليلة و القا�سي : ناأذن بن�سر م�سمون عقد التبليغ 
الر�سمي لل�سند التنفيذي الم�سار اإليه اأعاله في احدى الجرائد اليومية الوطنية.

كلفنا ال�سيد/ بوعبلو ليزيد
ال�ساكن/ حي 05 جويلية عين مليلة

بالوفاء بمبلغ قدره : 680.828،26 دج �ستمائة و ثمانون األف و ثمانمائة و ثمانية و ع�سرون دينار جزائري و �ستة و ع�سرون �سنتيما يمثل التعوي�ض عن 
الط��الق التع�سف��ي ، نفقة العدة ، نفقة االإهمال ، نفقة االأبناء ، بدل االإيجار باالإ�سافة اإلى الم�ساريف و الحق الن�سبي. و نبهناه بان له مهلة )15( خم�سة 

ع�سر يوما ت�سري من تاريخ ن�سر هذا المح�سر و اإال نفذ عليه جبرا بكافة الطرق القانونية.
المح�شر الق�شائي

�جلمهورية �جلز�ئرية �لدميقر�طية �ل�سعبية
مكتب �الأ�ستاذ / بومزبر عبد �لباقي

حم�سر ق�سائي لدى حمكمة عني مليلة جمل�س ق�ساء �أم �لبو�قي
 �لكائن مكتبه بحي غز�يل م�سعود عني مليلة

�لهاتف : 032.50.78.20

حم�شر تكليف بالوفاء عن طريق الن�شر
املواد : 612 ، 613 ، 623 ،625 املادة 412 فقرة 04 من ق.اإ.م.اإ

بتاريخ العا�سر من �سهر مار�ض �سنة األفين و اإثنان و ع�سرين )2022/03/10(.
 نح��ن االأ�ست��اذ بومزبر عبد الباقي مح�سر ق�سائي لدى محكمة عين مليلة اإخت�سا�ض مجل�ض ق�ساء اأم البواقي الموقع اأدناه ، و الكائن مكتبنا 

بحي غزالي م�سعود عين مليلة
بناء على طلب ال�سيد /اإيزاوي فاتح
ال�ساكن / بالحي البلدي عين مليلة

بعد االإطالع على المواد : 612 ، 613 ،623 ،625 ، 412 فقرة 04 من قانون االإجراءات المدنية و االإدارية.
بناءا على القرار التحكيمي ال�سادر بتاريخ : 2020/09/29  ق�سية رقم : 20 عن لجنة النظام االأ�سا�سي لالعب و الممهور بال�سيغة التنفيذية 
تطبيقا لالأمر ال�سادر بتاريخ 2021/04/22 تحت رقم : 21/03179 ، و المودع باأمانة �سبط محكمة بئر مراد راي�ض بتاريخ:  2021/02/22 
تحت رقم : 21/008 ، و االأمر الت�سحيحي ال�سادر بتاريخ : 2021/08/18 تحت رقم : 21/06345 عن نائب رئي�ض محكمة بئر مراد راي�ض.

بمقت�س��ى االأمر ال�س��ادر بتاريخ: 2022/03/06 تحت رقم : 74/2022 عن رئي�ض محكمة عين مليل��ة و القا�سي : ناأذن بن�سر م�سمون عقد 
التبليغ الر�سمي لل�سند التنفيذي الم�سار اإليه اأعاله في احدى الجرائد اليومية الوطنية.

كلفنا / ال�سركة الريا�سية ذات االأ�سهم اأوالد العربي بن مهيدي )ASAM ( الممثلة في رئي�سها المقر �سارع العربي بن مهيدي عين مليلة.
بالوف��اء بمبل��غ قدره : 712.980،00دج �سبعمائة و اإثني ع�سر األف و ت�سعمائة و ثمانون دينار جزائري يمثل االأجور غير المدفوعة ، التعوي�ض 

عن ال�سرر الالحق باالإ�سافة اإلى الم�ساريف و الحق الن�سبي.
و نبهناه باأن له مهلة )15( خم�سة ع�سر يوما ت�سري من تاريخ ن�سر هذا المح�سر و اإال نفذ عليه جبرا بكافة الطرق القانونية

المح�شر الق�شائي

�جلمهورية �جلز�ئرية �لدميقر�طية �ل�سعبية
مكتب �الأ�ستاذ / بومزبر عبد �لباقي

 حم�سر ق�سائي لدى حمكمة عني مليلة  جمل�س ق�ساء �أم �لبو�قي 
�لكائن مكتبه بحي غز�يل م�سعود عني مليلة

 �لهاتف : 032.50.78.20

حم�شر تكليف بالوفاء عن طريق الن�شر
 املواد : 612 ، 613 ، 623 ،625 املادة 412 فقرة 04 من ق اإ م اإ

بتاريخ الحادي ع�سر من �سهر اأفريل �سنة األفين و اإثنان و ع�سرين )2022/04/11(.
 نحن االأ�ستاذ بومزبر عبد الباقي مح�سر ق�سائي لدى محكمة عين مليلة اإخت�سا�ض مجل�ض ق�ساء اأم البواقي الموقع اأدناه ، و الكائن مكتبنا 

بحي غزالي م�سعود عين مليلة.
 بناء على طلب / عراب بوخمي�ض - عراب فوؤاد

 ال�ساكنان / الغدير عزابة والية �سكيكدة
 بع��د االإط��الع عل��ى الم��واد : 612 ، 613 ،623 ،625، 412 فقرة 04 من قانون االإج��راءات المدنية و االإدارية. بناءا عل��ى القرار الممهور 
بال�سيغة التنفيذية ال�سادر بتاريخ :  2019/10/17 ق�سية رقم 19/01794 فهر�ض رقم : 19/07450 عن مجل�ض ق�ساء ق�سنطينة 

الغرفة الجزائية.
 بمقت�سى االأمر ال�سادر بتاريخ :2022/03/28 تحت رقم :  2022/119 عن رئي�ض محكمة عين مليلة و القا�سي : ناأذن بن�سر م�سمون 

عقد التبليغ الر�سمي لل�سند التنفيذي الم�سار اإليه اأعاله في احدى الجرائد اليومية الوطنية.
كلفنا ال�سيد /قريون بلقا�سم

 ال�ساكن/ حي قواجلية رابح عين مليلة
بالوف��اء بمبل��غ قدره: 2.127.880.00دج مليون��ان و مائة و �سبعة و ع�سرون األ��ف و ثمانمائة و ثمانون دينار جزائ��ري يمثل تعوي�ض عن 

االأ�سرار لل�سيدين : عراب بوخمي�ض و عراب فوؤاد بالت�سامن رفقة هباز علي باالإ�سافة اإلى الم�ساريف و الر�سوم و الحق الن�سبي.
 و نبهناه باأن له مهلة )15( خم�سة ع�سر يوما ت�سري من تاريخ ن�سر هذا المح�سر و اإال نفذ عليه جبرا بكافة الطرق القانونية.

المح�شر الق�شائي 

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

مكتب �الأ�ستاذ عر��س ر�بح 
حم�سر ق�سائي لدى حمكمة عني مليلة

�خت�سا�س جمل�س ق�ساء �أم �لبو�قي
حي 750 م�سكن �سوناتيبا

عمارة 42 رقم 449 عني مليلة
�لهاتف 032.50.53.02

اإعالن عن تاأجيل جل�شة بيع عقار باملزاد العلني
املواد 750 من قانون الجراءات املدنية والدارية

))على اأن يباع العقار لأعلى �شعر ولو كان اأقل من الثمن الأ�شا�شي((
نح��ن االأ�ست��اذ عرا�ض رابح مح�سر ق�سائي ل��دى محكمة عين مليلة لدى اخت�سا�ض مجل���ض ق�ساء اأم البواقي 

الكائن مقرنا بحي 750 م�سكن �سوناتيبا عمارة   42 رقم 449 – عين مليلة.
بناء على طلب: ورثة دمان ذبيح عبد الرحمان ومنهم:  - دمان ذبيح محمود

العنوان: ال�ساكن بنهج �سما�ض -عين مليلة
�سد/ 1/ ورثة دمان ذبيح عبد الرحمان وهم: - دمان ذبيح عمار

العنوان: حي 24 فبراير ونهج قراب�سي بعين مليلة
2/ ورثة دمان ذبيح عبد الرحمان وهم: - ورثة دمان ذبيح عبد الحفيظ وهم: دمان ذبيح محمد لخ�سر، دمان ذبيح 

محمد الطيب، دمان ذبيح مليكة، دمان ذبيح فتيحة، دمان ذبيح حورية ، دمان  ذبيح وافية
العنوان: نهج بومنجل بعين مليلة

3/ ورثة دمان ذبيح عبد الرحمان وهو: -دمان ذبيح بوجمعة
العنوان: نهج قراب�سي عين مليلة

بموجب الحكم ال�سادر عن محكمة عين مليلة الق�سم العقاري بتاريخ 2017/09/21 رقم الجدول 2017/00745 
رق��م الفهر�ض 2017/01624 الممهور بال�سيغة التنفيذية، الموؤيد بالقرار ال�سادر عن مجل�ض ق�ساء اأم البواقي 

الغرفة العقارية بتاريخ 2017/12/31 رقم الق�سية 2017/01479 رقم الفهر�ض 2017/01824.
بن��اء على مح�سر ايداع قائمة �سروط البيع عقار بالم��زاد العلني والموؤ�سر عليها من طرف رئي�ض محكمة عين 

مليلة بتاريخ 2020/02/26 تحت رقم 2020/03.
بناء على اأمر بتاأجيل جل�سة البيوع العقارية ال�سادر عن محكمة عين مليلة بتاريخ: 2022/03/31.

نعل��ن ع��ن تاأجيل جل�سة بيع عق��ار بالمزاد العلني الى ي��وم / 12 ماي 2022  على ال�ساع��ة:  العا�سرة )10.00( 
�سباحا، بقاعة الجل�سات بمحكمة عين مليلة للعقار المتمثل في/

القطع��ة االأر�سي��ة الفالحية الكائنة ببلدي��ة اأوالد زواي المملوكة الأطراف الدعوى عل��ى ال�سيوع المتمثلة في 
مجموعة الملكية الحاملة رقم 0025 الق�سم الم�ساحي رقم 0016 المقدرة م�ساحتها

 03 هكتار و 25 اآر و 00 �ساآر  ))على اأن يباع العقار الأعلى �سعر ولو كان  اأقل من الثمن االأ�سا�سي((  المقدر ب 
11.375.000.00 دج اإحدى ع�سر مليون و ثالثمائة و خم�سة و �سبعون األف دينار جزائري

 يكون البيع بالمزاد العلني.
 يكون البيع بالمزاد العلني بمقر محكمة عين مليلة الرا�سي عليه المزاد ملزم اأن يدفع حال انعقاد الجل�سة  )5/1( 

الثمن والم�ساريف والر�سوم الم�ستحقة وبدفع باقي المبلغ في اأجل اأق�ساه )08( اأيام باأمانة �سبط المحكمة.
�سروط �لبيع: ولمزيد من المعلومات لالطالع على دفتر ال�سروط يرجى االت�سال بمكتب المح�سر الق�سائي 

اأو باأمانة ال�سبط لدى محكمة عين مليلة.
المح�شر الق�شائي

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

مكتب �الأ�ستاذ عر��س ر�بح 
حم�سر ق�سائي لدى حمكمة عني مليلة

�خت�سا�س جمل�س ق�ساء �أم �لبو�قي
حي 750 م�سكن �سوناتيبا

عمارة 42 رقم 449 عني مليلة
�لهاتف 032.50.53.02

اإعالن عن تاأجيل جل�شة بيع عقار باملزاد العلني
املواد 750 من قانون الجراءات املدنية والدارية

))على اأن يباع العقار لأعلى �شعر ولو كان اأقل من الثمن الأ�شا�شي((
نحن االأ�ستاذ عرا�ض رابح مح�سر ق�سائي لدى محكمة عين مليلة لدى اخت�سا�ض مجل�ض ق�ساء اأم البواقي الكائن 

مقرنا بحي 750 م�سكن �سوناتيبا عمارة   42 رقم 449 – عين مليلة.
بناء على طلب: ورثة دمان ذبيح عبد الرحمان ومنهم:  - دمان ذبيح محمود

العنوان: ال�ساكن بنهج �سما�ض -عين مليلة
�سد/ 1/ ورثة دمان ذبيح عبد الرحمان وهم: - دمان ذبيح عمار

العنوان: حي 24 فبراير ونهج قراب�سي بعين مليلة
2/ ورث��ة دم��ان ذبيح عبد الرحمان وهم: - ورثة دمان ذبيح عبد الحفيظ وهم: دمان ذبيح محمد لخ�سر، دمان ذبيح 

محمد الطيب، دمان ذبيح مليكة، دمان ذبيح فتيحة، دمان ذبيح حورية ، دمان  ذبيح وافية
العنوان: نهج بومنجل بعين مليلة

3/ ورثة دمان ذبيح عبد الرحمان وهو: -دمان ذبيح بوجمعة
العنوان: نهج قراب�سي عين مليلة

بموجب الحكم ال�سادر عن محكمة عين مليلة الق�سم العقاري بتاريخ 2017/09/21 رقم الجدول 2017/00745 
رق��م الفهر���ض 2017/01624 الممهور بال�سيغة التنفيذية، الموؤيد بالقرار ال�س��ادر عن مجل�ض ق�ساء اأم البواقي 

الغرفة العقارية بتاريخ 2017/12/31 رقم الق�سية 2017/01479 رقم الفهر�ض 2017/01824.
بن��اء عل��ى مح�سر ايداع قائمة �سروط البي��ع عقار بالمزاد العلني والموؤ�سر عليها م��ن طرف رئي�ض محكمة عين 

مليلة بتاريخ 2020/02/26 تحت رقم 2020/02.
بناء على اأمر بتاأجيل جل�سة البيوع العقارية ال�سادر عن محكمة عين مليلة بتاريخ: 2022/03/31.

نعل��ن ع��ن تاأجيل جل�سة بيع عقار بالمزاد العلن��ي الى يوم / 12 ماي 2022  على ال�ساع��ة: 10.00 �سباحا، بقاعة 
الجل�سات بمحكمة عين مليلة للعقار المتمثل في/

القطع��ة االأر�سي��ة الفالحية المملوك��ة على ال�سيوع الكائن��ة ببلدية اأوالد زواي المتمثلة ف��ي مجموعة الملكية 
الحاملة رقم 0015 الق�سم الم�ساحي رقم 016 المقدرة م�ساحتها ب 10 هكتار و 38 اآر و 75 �ساآر  ))على اأن يباع 
العق��ار الأعل��ى �سعر ولو كان  اأقل من الثم��ن االأ�سا�سي((  المق��در ب 36.356.250.00 دج �ستة وثالثون مليون 

وثالثمائة و�ستة وخم�سون األف ومائتان وخم�سون  دينار  جزائري.
 يك��ون البي��ع بالمزاد العلني بمقر محكمة عين مليلة الرا�سي عليه المزاد ملزم اأن يدفع حال انعقاد الجل�سة  )5/1( 

الثمن والم�ساريف والر�سوم الم�ستحقة وبدفع باقي المبلغ في اأجل اأق�ساه )08( اأيام باأمانة �سبط المحكمة.
�ســروط �لبيع: ولمزيد من المعلومات لالطالع عل��ى دفتر ال�سروط يرجى االت�سال بمكتب المح�سر الق�سائي 

اأو باأمانة ال�سبط لدى محكمة عين مليلة.
المح�شر الق�شائي
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�أبرزها ف�سخ عقد �إيجار حمطة �مل�سافرين

اإلغاء م�ساريع و�سفقات اأقّرها املجل�س ال�سابق لبلدية اخلروب بق�سنطينة
91 مليون دينار لزيادة اأجور امل�ستخدمني

�سادق �أع�ساء �لمجل�س �ل�سعبي �لبلدي للخروب بق�سنطينة �أم�س �لأول، على �إلغاء جملة من �لم�ساريع و�ل�سفقات �لتي �أقرها �لمجل�س �ل�سابق، ومن �أهمها �سفقة تاأجير محطة �لم�سافرين 
وتحويل قطع �أر�سية �إلى م�ساحات �سالحة للبناء �لفردي، فيما �سودق على عمليات �أخرى في قطاعات �لمالية و�لتعمير و�لأ�سغال �لعمومية.

وانعقدت جل�ش��ة عادية للمجل�س ال�شعبي 
البل��دي يف قاع��ة املداوالت مبق��ر البلدية، 
بح�شور »املري« واأع�ش��اء املجل�س وممثلني 
ع��ن املجتمع املدين، وبعد بل��وغ الن�شاب 
القان��وين، مت ح�شبم��ا اأوردت��ه البلدية يف 
بيان، عر�س حمتوى جدول االأعمال والذي 

متت امل�شادقة عليه باالإجماع.
اأول مل��ف ���رع االأع�ش��اء يف درا�شت��ه 
ومراجعته يخ�س مديري��ة ال�شوؤون املالية 
واملمتل��كات، حيث متت امل�شادقة باالأغلبية 
على احل�شاب االإداري ل�شنة 2021، وعلى 
اإلغاء مداولة موؤرخ��ة يوم 6 اأفريل 2021، 
تتعل��ق مبلحق �شب��ط الكمي��ات النهائية 
بالنق�ش��ان اخلا�ش��ة ب�شفق��ة تهيئ��ة حي 
الوف��اء، اإ�شاف��ة اإىل غلق م���روع ملحق 
بالنق�ش��ان، اخلا���س ب�شفق��ة تهيئ��ة حي 

الوفاء املربمة مع نف�س املوؤ�ش�شة.
كما �شادق االأع�ش��اء على �شفقة مربمة 
م��ع موؤ�ش�شة »�شياك��و« لعملية ا�شتهالك 
املياه ال�شاحلة لل���رب عرب بلدية اخلروب 
وذلك مل��دة 5 �شنوات قابلة للتجديد ابتداء 
املوافق��ة  اإىل  اإ�شاف��ة   ،2022 م��ن �شن��ة 
باالأغلبي��ة عل��ى طل��ب م�شتاأج��ر ال�شوق 
�شع��ر  بتخفي���س  باخل��روب  االأ�شبوع��ي 
الك��راء عن غل��ق املرفق يوم��ي 11 و12 
م��ن �شهر ج��وان 2021، وك��ذا يف الفرتة 
املمت��دة م��ن 25 اإىل 27 نوفمرب من ال�شنة 

املن�رمة.
ويف اإطار تثم��ني ممتلكات البلدية من اأجل 
اإنعا�س اخلزين��ة، مت تعديل بع�س املداوالت 

اخلا�ش��ة بتحدي��د اأ�شعار املح���ر البلدي 
وحماول��ة حتيينه��ا، كم��ا مت��ت امل�شادق��ة 
باالإجماع على تعديل القيم املالية لغرامات 

حجز احليوانات باملح�ر. 
وعرف��ت اجلل�شة امل�شادقة على اإلغاء جملة 
م��ن الق��رارات املتخذة يف عه��دة املجل�س 
ال�شعبي البلدي ال�شاب��ق، واأبرزها املداولة 
املوؤرخ��ة يف 16 اأفري��ل 2020 واملت�شمنة 
امل�شادقة عل��ى اإبرام عق��د بالرتا�شي مع 
�شي��دة لتاأجري حمط��ة امل�شافرين باخلروب 
ملدة 8 �شنوات،  مع ف�شخ عقد اإيجار حمطة 
امل�شافرين املوؤجرة لفائدة نف�س اجلهة للفرتة 
املمت��دة من 15 فيفري 2021 اإىل غاية 14 

فيفري 2023.
و�ش��ّوت االأع�ش��اء باالإجماع عل��ى اإلغاء 
مداول��ة موؤرخ��ة يف 29 دي�شم��رب 2015، 
املجل���س  لرئي���س  الرتخي���س  املت�شمن��ة 
ال�شعب��ي البل��دي باإبرام عق��د بالرتا�شي 
مع �شي��دة، و ف�شخ عقد االمتي��از لت�شيري 
مرك��ز ا�شتقبال الطفول��ة ال�شغرية لبلدية 
اخل��روب املوؤجر لفائدة نف�س ال�شيدة للفرتة 
املمتدة م��ن 15 دي�شم��رب 2016 اإىل غاية 
14 دي�شم��رب 2025، فيم��ا مت الت�شوي��ت 
على ت�شوي��ة و�شعي��ة م�شتاأجري مركب 
املوؤ�ش�ش��ات امل�شغرة �شيهاين ب�شري يف ما 
يخ�س ال�شق املتعلق بفرتة االإيجار للعقود.

مت  العمومي��ة،  االأ�شغ��ال  قط��اع  ويف 
الت�شويت على تعديل املداولة املوؤرخة يف 
7 جوان 2021، واملت�شمنة امل�شادقة على 
م���روع ملحق �شبط الكمي��ات النهائية 
بالنق�ش��ان اخلا�س ب�شفق��ة التزويد باملياه 
ال�شاحل��ة لل���رب بالوح��دة اجلوارية 10 
باملدينة اجلديدة عل��ي منجلي واملربمة مع 

موؤ�ش�شة املياه و التطهري لق�شنطينة.
اأم��ا بخ�شو���س التعمري، فت��م الت�شويت 
 31 املوؤرخ��ة يف  املداول��ة  تعدي��ل  عل��ى 
دي�شم��رب 2018 املت�شمن��ة امل�شادقة على 
اإن�ش��اء مندوبي��ات بلدية باخل��روب، وكذا 
29 جويلي��ة  اإلغ��اء مداول��ة موؤرخ��ة يف 

2021، املتعلق��ة بتعدي��ل معامل��ي �شغل 
 COS« االأرا�ش��ي واال�شتح��واذ لالأر�س
و CES«، عل��ى قطع��ة اأر�شي��ة معرفة ب� 
EU2b1 �شمن خمط��ط �شغل االأرا�شي 

رقم 3 للمدينة اجلديدة علي منجلي.
الدورة �شهدت اأي�شا اإلغاء املداولة املوؤرخة 
يف 29 جويلي��ة املا�ش��ي، املتعلق��ة بتغيري 
تخ�شي���س قطعة اأر�شية مبف��رتق الطرق 
ع��ني الب��اي حتم��ل رق��م 9 م��ن خمطط 
حت�شي���س مفرتق الطرق عني الباي 483، 
اإىل قط��ع �شاحلة لبن��اء �شكن��ات فردية، 
وكذا اإلغاء املداولة املوؤرخة يف اليوم نف�شه 
واخلا�ش��ة مبراجع��ة درا�ش��ة خمطط �شغل 
االأرا�ش��ي »اآف« �شمال التجم��ع الرئي�شي 

ملدينة اخلروب.
واألغيت بع���س امل��داوالت يف املتفرقات، 
منها من��ح اإعانة مالي��ة للموؤ�ش�شة البلدية 
الإجن��از و�شيانة امل�شاح��ات اخل�راء، فيما 
مت فت��ح اعتماد م��ايل م�شب��ق يف امليزانية 
االإ�شافية ل�شنة 2022 مببلغ 23.36 مليون 
دينار، للتكفل ب�شيانة املدار�س االبتدائية، 
اإىل جان��ب اعتماد اآخر م�شب��ق يف امليزانية 
االإ�شافي��ة ل�شنة 2022 قيمته 114 مليون 
دينار، للتكفل بنفق��ات التغذية املدر�شية، 
اإ�شافة اإىل فتح اعتماد ثالث تزيد قيمته عن 
91 مليون دينار لزيادة اأجور امل�شتخدمني، 
كما مت��ت امل�شادقة عل��ى توزي��ع اإعانات 
مالي��ة على اجلمعي��ات الريا�شية بن�شبة 3 

باملئة اأي ما يفوق 16 مليون دينار.   
حاتم/ ب 

�ل�سكن �لعمومي و�لرتقوي

دائرة ق�سنطينة تدعو موِدعي امللفات لتحيينها
دعت دائ��رة ق�شنطينة اأ�شحاب 
العموم��ي  ال�شك��ن  طلب��ات 
الفرتة  املو�شوعة يف  االإيجاري 
1989 و  ب��ني �شنت��ي  املمت��دة 
ملف��ات  اأ�شح��اب  و   ،2004
ال�شكن الرتقوي املدعم املودعة 
�شنة 2011 والذين مل ي�شتفيدوا 
من اأي �شيغة اأخرى، اإىل حتيني 
ملفاته��م قبل نهاي��ة �شهر ماي 

املقبل.

ون���رت دائ��رة ق�شنطينة بيانا 
جاء في��ه اأنه ويف اإط��ار درا�شة 
العموم��ي  ال�شك��ن  طلب��ات 
عل��ى  ي�شتوج��ب  االإيج��اري، 
امللف��ات  اأ�شح��اب  املواطن��ني 
القدمي��ة املودعة من �شنة 1989 
اإىل غاية �شن��ة 2004 كمرحلة 
يحين��وا  مل  والذي��ن  اأوىل، 
ملفاتهم، التقرب اإىل مقر الدائرة 
يومي االأربع��اء و اخلمي�س قبل 

تاريخ 31 م��اي املقبل، مرفقني 
مبل��ف يت�شمن عدة وثائق اأهمها 
ن�شخة م��ن و�شل اإي��داع ملف 
ال�شك��ن االجتماع��ي، و ك�شف 
املداخيل للثالث��ة اأ�شهر االأخرية 

للمعني و زوجته.
اأما بخ�شو���س ملفات ال�شكن 
املودع��ة  املدع��م  الرتق��وي 
�شن��ة 2011، ف��اإن عل��ى الذين 
غ��ري  و  بع��د  ي�شتفي��دوا  مل 

امل�شتفيدي��ن م��ن اأي��ة �شيغ��ة 
اأخرى، اإر�شال ملف التحيني، اإىل 
عنوان دائرة ق�شنطينة يف الربيد 
اأو اإيداع��ه ل��دى م�شاحله��ا يف 
اليوم��ني املذكورين. و يت�شمن 
امللف عدة وثائ��ق اأبرزها ن�شخة 
من و�شل اإي��داع ملف ال�شكن 
الرتقوي املدعم و�شهادة عمل و 

ك�شف الراتب.
حاتم/ ب 

تعرف بع�س �لعر�قيل �لإد�رية

م�ساع لت�سليم موؤ�س�سات تربوية بحيي �سركينة والباردة 
عقدت اللجن��ة الوالئية املكلفة 
املوؤ�ش�ش��ات  مل��ف  مبتابع��ة 
الرتبوي��ة اأول اأم���س، لق��اء من 
اأج��ل درا�شة و�شعي��ة الهياكل 
املعني��ة بالدخ��ول حي��ز اخلدمة 
خالل املو�ش��م الدرا�شي املقبل، 
بكل من اأحياء �ركينة والباردة 
العراقي��ل  وك��ذا  واله�شب��ة، 
�ش��ري  تواج��ه  الت��ي  االإداري��ة 

االأ�شغال بها.
التي يرتاأ�شها  اللجنة  واجتمعت 
رئي���س دائرة ق�شنطين��ة تنفيذا 
اأ�شداها  الت��ي  الوايل  لتعليمات 
خالل االجتم��اع املو�شع ملجل�س 
الوالية املنعقد ي��وم 20 اأفريل، 
واملتعلق��ة بالتح�ش��ري للدخول 
اخلا���س  �شق��ه  يف  املدر�ش��ي 
باالنته��اء م��ن اإجن��از وجتهي��ز 
املوؤ�ش�ش��ات  كل  وت�شلي��م 
الرتبوية من املجمعات املدر�شية 

واملطاعم املربجمة للت�شليم.
باأن  الوالية،  م�شال��ح  واأوردت 

اللجن��ة تطرق��ت اإىل و�شعي��ة 
الرتبوي��ة  املوؤ�ش�ش��ات  بع���س 
عل��ى  للت�شلي��م  املربجم��ة 
م�شتوى بلدية ق�شنطينة باأحياء 
�ركين��ة و الب��اردة و اله�شبة، 
و التي ت�شم بع���س املجمعات 
املدر�شية من ن��وع »د« و »�س« 

و كذلك قاعات االإطعام ببع�س 
املدار�س  وعددها  خم�شة، حيث 
تع��رف عراقي��ل اإداري��ة كثرية 
ومراح��ل  باإج��راءات  تتعل��ق 
العمومي��ة  ال�شفق��ات  اإع��داد 
الت��ي تخ�س ه��ذه الهياكل. ومت 
خ��الل االجتماع االتف��اق على 

بت�ريع  تق�ش��ي  حل��ول  ع��دة 
االإجراءات وذلك من اأجل اإعادة 
انطالق ه��ذه امل�شاريع الرتبوية 
االنته��اء  و  وق��ت  اأ���رع  يف 
منه��ا و ت�شليمها قب��ل الدخول 
املدر�ش��ي املقبل، وفقا للم�شدر 

ذاته.
حاتم/ ب 

بلدية زيغود يو�سف 

 تعليمات بالإ�سراع يف ور�سات 
ال�سكن الجتماعي

اأ�ش��دى رئي�س ديوان وايل ق�شنطينة اأول 
اأم���س، تعليمات ب���رورة الدفع بجميع 
العملي��ات املتعلق��ة بالتهيئ��ة الداخلي��ة 
ال�شكني��ة ب�شيغة  باملواق��ع  واخلارجي��ة 
العموم��ي االإيج��اري يف بلدي��ة زيغود 

يو�شف.
وعق��د ال�شعي��د يحي��اوي، اجتماع��ا يف 
اإطار متابع��ة العملي��ات امل�شجلة لفائدة 
املواطن��ني، مت خالله التن�شيق بني خمتلف 
املتدخلني مبوقع  200+300 + 500 وحدة 
االإيجاري  العموم��ي  �شكني��ة ب�شيغ��ة 

ببلدية زيغود يو�شف.
وح�ش��ب م�شالح الوالي��ة، فقد مت توجيه 
تعليمات من اأجل الدفع بجميع العمليات 
املتعلقة بالتهيئة الداخلية واخلارجية على 
غرار حت�شري خمط��ط مف�شل لالأ�شغال 
من قب��ل مديرية التعم��ري و البناء ق�شد 
التق��دم يف اأ�شغ��ال الطري��ق و ال�شماح 
ملوؤ�ش�ش��ة �شونلغاز بالتدخ��ل يف املوقع. 
كم��ا تراأ���س رئي���س الدي��وان اجتماع��ا 

اآخ��ر، ياأت��ي يف اإطار تذلي��ل ال�شعوبات 
ومرافق��ة امل�شتثمري��ن بح�ش��ور اللجنة 
حي��ث  اال�شتثم��ار،  لرتقي��ة  الوالئي��ة 
الن�شاطات  مبنطق��ة  للمتعاملني  خ�ش�س 
بعلي منجلي، اإذ مت اال�شتماع اإليهم �شواء 
م��ن ناحي��ة امل�ش��اكل الت��ي مت ت�شويتها 
اأو تل��ك العالق��ة ق�ش��د اإيج��اد احلل��ول 
املنا�شب��ة خ�شو�شا م��ا تعل��ق بالتزويد 
بالكهرباء، الغاز، امل��اء، االإنارة العمومية 
و الربط مبختلف ال�شبكات، اأين مت توجيه 

تعليمات يف هذا ال�شدد.
وانعقد اجتماع مبقر ديوان الوايل، تراأ�شه 
مدير االإدارة املحلية يف اإطار عمل اللجنة 
الوالئي��ة املكلف��ة بت�شي��ري املرف��ق العام 
ببلدية ق�شنطينة، وذلك من اأجل الوقوف 
عل��ى كل العملي��ات التي مت��ت وبرجمة 
نق��اط جدي��دة باملدينة من اأج��ل التدخل 
يف جم��االت االإنارة العمومي��ة، التهيئة 
احل�رية، امل�شاحات اخل�راء، النظافة و 

املياه والتطهري.              حاتم/ ب 

يف خرجات رقابية مل�سالح �لأمن

حجز حليب اأطفال منتهي ال�سالحية وحلوم فا�سدة 
متكن��ت م�شال��ح االأم��ن بوالي��ة ق�شنطينة، 
بالتن�شيق م��ع امل�شالح املخت�شة االأخرى من 
حج��ز واإتالف كمي��ات من اللح��وم احلمراء 
غري ال�شاحلة لال�شته��الك تقدر باأزيد من 5 
قناطري، اإ�شاف��ة اإىل اأكيا���س �شاربات علب 

حليب اأطفال منتهية ال�شالحية. 
وق��ام االأمن احل���ري اخلارج��ي ما�شيني�شا 
واالأم��ن احل���ري اخلام�س ع���ر بالتن�شيق 

م��ع امل�شال��ح املخت�ش��ة، بخرج��ات مراقبة 
ميدانية �شملت العديد من املحالت التجارية 
باخت��الف اأن�شطتها، تزامن��ا و�شهر رم�شان 
ال��ذي يتزايد فيه اإقب��ال املواطنني على املواد 

اال�شتهالكية.
و �ُشجل��ت يف املدين��ة اجلدي��دة ما�شيني�ش��ا، 
خمالفات تخ�س عدم احرتام �روط النظافة 
و النظاف��ة ال�شحي��ة و احلف��ظ بالتربيد، ومت 

حجز قراب��ة ن�شف قنطار من اللحوم احلمراء 
متمثل��ة يف نقانق، حلم مف��روم، بقايا حلوم، و 
ك��ذا حلوم بي�ش��اء تبني بع��د معاينته��ا اأنها 
غري قابلة لال�شته��الك الب�ري، ليتم اإتالفها 
مبا�رة، كم��ا مت حجز 127 كي�س �شاربات و 
56 كي�س لنب و ك��ذا 3 علب حليب اأطفال و 

18 علبة قهوة منتهية ال�شالحية .
اأما بالن�شبة لعنا�ر االأمن احل�ري اخلام�س 

ع���ر، فتمكن��ت بالتن�شي��ق م��ع امل�شال��ح 
املخت�شة، اإثر خرجة مراقب��ة ميدانية باملدينة 
القدمية من حجز 480 كلغ من اللحوم مبختلف 
اأنواعه��ا، متمثل��ة يف نقان��ق، حل��م مفروم، و 
�شح��وم، تبني بعد معاينته��ا اأنها غري �شاحلة 
لال�شتهالك الب���ري، ومو�شوعة يف مكان 

ال يراعي ظروف ال�شحة و النظافة.
حاتم/ ب 
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و�لية �سكيكدة ت�سرح 

توزيـــع ال�صكــن �صيتــوا�صل مع ت�أهيــــل 
البــن�ي�ت القدميــــة

ك�سفت و�لية �سكيكدة، حورية مد�حي، عن تو��سل برنامج توزيع �ل�سكن بعد �أن تم توزيع ما يقارب 3500 وحدة منذ 
بد�ية �لعملية �لتي �أكدت �أنها �ستم�ص في قادم �لأيام حي م�سيون، ليتم بعدها �لمرور �إلى خطوة �أخرى تخ�ص �إعادة تاأهيل 

�لبنايات �لقديمة.

و�رشحللت الوالية خللال اإ�رشافها 
علللى  املفاتيللح  توزيللع  علللى 
امل�ستفيدين من ح�سة 260 �سكنا 
اجتماعيللا ببلدية حمللادي كرومة 
الوالية،  ملقللر  ال�رشفيللة  بالقاعللة 
عمليللات  اأن  اخلمي�للس،  م�سللاء 
التوزيع �سملللت ما يقارب 3500 
�سكللن منللذ بدايتهللا، وخ�سللت 
مواقع خمتلفة من املدينة يف اإطار 
اله�سة  البنايللات  الق�سللاء علللى 
وعلللى  الق�سديريللة،  واالأكللواخ 
وجلله اخل�سو�س ه�سبللة بوعباز 
التللي و�سفللت االإجللراء اخلا�للس 
بهللا بالعمليللة الكللرى، وكذلك 
البنايللات االآيلة لانهيللار �سمن 
عملية متللت يف ظروف م�ستعجلة. 
وذكرت الوالية، اأن توزيع ال�سكن 

االأ�سابيللع  قللادم  �سيتوا�سللل يف 
و�سيتللم ت�سليللم ح�س�للس اأخرى، 
الللذي  الرنامللج  اأن  اإىل  م�سللرة 
تعكللف على درا�سته مللع روؤ�ساء 
الدوائللر، يتعلللق بحللي م�سيللون 
ت�سيللف  مثلمللا  يتللم،  بعدهللا  و 
اإىل خطللوة  امل�سوؤولللة، االنتقللال 
اأخرى �ستم�س البنايات القدمية يف 
اإطللار الرنامج الذي اأقللره رئي�س 
اجلمهورية لتاأهيللل هذا النوع من 
اأن  ال�سيمللا  العمللراين،  الن�سيللج 
�سكيكللدة تتواجد بها مدينة قدمية 
بناياتهللا يف و�سعيللة مزرية اآيلة 
لل�سقللوط، و مل تك�سللف مداحي 
عن اأي تفا�سيل عن هذا امل�رشوع 

الذي يو�سف بال�سخم.
كم�ل وا�صطة

�ل�سطارة يف جيجل

الأمــــط�ر تغلــــق طــــرق�ت وتت�صــــرب اإىل �صكـــن�ت 
ببــــرج عـــلي

املت�ساقطللة،  االأمطللار  ت�سببللت 
اأول اأم�س، يف حللدوث في�سانات 
بلديللة  يف  علللي  بللرج  مبنطقللة 
ال�سطارة باأعايل جيجل، واأدت اإىل 
غلللق طرقات وحللدوث ت�رشبات 

اإىل �سكنات وحمات.
واأو�سح مواطنللون، باأن الت�ساقط 
الكبر لاأمطللار يف ظرف وجيز، 
ت�سبب يف ت�سللكل �سيول حمملة 
باالأتربة و بقايللا االأو�ساخ، ما اأدى 
اإىل حدوث خ�سائللر مادية لبع�س 
ال�سللكان يف بللرج علللي. وذكللر 
املعنيون، اأن الطرقات التي اأغلقت 
موؤقتللا اأبرزهللا وادي »بوجللرو« و 
»ال�سميلللي«، مللا ا�ستدعى تدخل 
م�سالح البلديللة و احلماية املدنية 

واأعللوان الللدرك الوطنللي لفتللح 
الطرقات.

اأن  امل�سالللح،  ذات  وذكللرت 
اإ�سعافات الوحدة الثانوية للحماية 

يف  تدخلللت  ب�سطللارة،  املدنيللة 
عمليات تعللّرف و ا�ستطاع على 
اإثر املخلفللات الناجمة عن هطول 
االأمطللار بغزارة يف ظللرف وجيز 

على منطقة بللرج علي و ت�سببت 
يف حدوث في�سانات.

وح�سللب ذات امل�سالللح، فاإنلله مل 
ب�رشيللة،  خ�سائللر  ت�سجيللل  يتللم 
كمللا مت التكفللل باإزالللة خملفات 
اإذ  باملنطقللة،  اال�سطللراب اجلوي 
وا�سلت الفللرق العملية لوحدات 
احلمايللة املدنية لللكل من �سطارة، 
الرئي�سيللة،  الوحللدة  و  امليليللة 
ل�ساعللات متاأخللرة من ليلللة اأول 
اأم�س، اإزالللة خملفات اال�سطراب 
اجلوي الذي عللرف �سقوط اأمطار 
غزيرة برج علللى ب�سطارة، و قد 
اإخللراج �سيارة  متكنت الفللرق من 
 جرفتهللا امليللاه و كانللت عالقة يف
 منحدر.                            كـ.طويل 

زيامة من�سورية

نــــحــــو ت�صــلــــيم م�صـــت�صـــــفى 60 �صــريـــــرا �صـــــهر اأوت
تعليمللات  اأعطللى وايل جيجللل، 
للقائمني على اإجناز م�ست�سفى 60 
�رشيرا بزيامللة من�سورية، للتقيد 
بت�سليم امل�رشوع �سهر اأوت املقبل، 
اإذ اأكللد القائمللون علللى الور�سة 
االنتهاء من اأ�سغللال االإجناز �سهر 

اأوت املقبل.
واأمر امل�سوؤول خال زيارة تفقدية 
اإىل بلديللة زيامللة من�سورية اأول 
اأم�للس، ملعاينللة م�ساريللع جللاري 
اإجنازها، جميللع املتدخلني يف اإجناز 
احللرام  ب�للرشورة  امل�ست�سفللى، 
الدرا�سللة و التقيللد بااللتزامللات 
املقدمة من طرف مقاولة االجناز و 
العمل على رفع العراقيل املتعلقة 
مبحيللط امل�للرشوع، بالتن�سيللق مع 
رئي�س املجل�س ال�سعبي البلدي، و 
كذا االإ�رشاع يف االنتهاء من جميع 
االأ�سغللال، حيللث التللزم �ساحللب 
املقاولة بت�سليم املرفق نلهاية �سهر 
اأوت. و جاء ذلللك بعد تقدمي مدير 
التجهيزات العمومية لعر�س حول 

امل�رشوع و مدى تقدم االأ�سغال به 
و التي بلغت ن�سبة 88 باملائة، فيما 
بلغللت عمليللات الربللط مبختلف 

ال�سبكات 55 باملائة.
كمللا قللام الللوايل، بو�سللع خزان 
مائي ب�سعة 300 مر مكعب حيز 
اخلدمة لتزويد حي قمحون الغربي 
و ال�رشقللي لبلديللة زيامللة باملللاء 

ال�سالللح لل�للرشب و رفللع وترة 
التموين اإىل 12 �ساعة يوميا، بدال 
6 �ساعات، انطاقا من اأول اأم�س، 
ما مللن �ساأنه �سمللان التزود بهذه 

املادة خال مو�سم اال�سطياف.
و مبنطقة اإعيادن يف اأعايل البلدية، 
مت و�سع عمليللة لتزويد منطقتي 
اإعيادن و اآيت عا�سللور بالكهرباء 

الريفيللة حيز اخلدمللة، اأين مت ربط 
1500 مواطن  251 �سكنا بتعداد 
م�ستفيللد. و ينللدرج امل�رشوع يف 
اإطار م�ساعللي الدولة لفك العزلة 
عللن املناطللق النائيللة و ربطهللم 
مبختلللف ال�سبللكات لت�سل ن�سبة 
التللزود بالكهرباء علللى م�ستوى 
 98.4 اإىل  من�سوريللة،  زيامللة 
باملائللة.  كمللا مت خللال الزيللارة، 
القيام مبنللاورة تطبيقيللة للحماية 
املدنية، مب�ساركة الدرك الوطني و 
املتمثلة يف حماكاة حلادث مرور و 
ن�سوب حريق يف �سيارة بنفق دار 
الللوادي، اإذ تدخل املناورة يف اإطار 

التح�سر ملو�سم اال�سطياف.
و يف هللذا االإطللار، اأكللد الللوايل 
�للرشورة ت�سهيللل و تنظيم حركة 
املللرو، بفتللح الطريللق القللدمي يف 
اإهمللال  دون  الطللوارئ،  حللاالت 
اجلانب االإعامي و التوا�سلي مع 

املواطنني يف مثل هذه الظروف.
كـ.طويل 

قطاع �لن�ساط �لجتماعي باأم �لبو�قي

 ت�أجيــل �صـّب رواتب املوظفيــن
 و منح املع�قني

ت�سبللب اإ�سللكال اإداري، يف عللدم 
ح�سللول موظفي قطللاع الن�ساط 
االجتماعي والت�سامن باأم البواقي 
و ذوي االحتياجات اخلا�سة، على 
الرواتب و املنح منذ �سهرين، حيث 
التم�سللوا من ال�سلطللات الوالئية 
�للرشورة التدخل العاجللل، بعدما 
»ُحرمللوا« مللن م�ستحقاتهم خال 
�سهر رم�سان و ع�سية العيد، فيما 
توؤكد االإدارة اأنها تلقت تطمينات 

بقرب حل امل�سكلة.
و اأو�سللح موظفللون و اإطللارات 
باأم  الن�سللاط االجتماعي  بقطللاع 
البواقي يف حديثهللم للن�رش، باأن 
التاأخللر يف �سللب الراتللب يعللود 
ل�سهريللن ما�سيللني، موؤكدين اأن 
االأمر مل يقت�رش عليهم بل امتد اإىل 
ذوي االحتياجات اخلا�سة الذين مل 

ي�ستلموا منحهم ال�سهرية.
واأ�سللار املوظفللون اإىل اأن االإدارة 
االآمللر  بغيللاب  التاأخللر  بللررت 
باالإم�سللاء  واملكلللف  بال�للرشف، 
على الوثائللق ذات ال�سللق املايل، 
يف حللني اأن الللوزارة الو�سيللة مل 
تكلللف اأي �سخ�س بذلللك، وبعد 
اإنهاء مهللام املديللر ال�سابق عينت 
مكلفا بت�سير �سوؤون القطاع دون 
اأن متنحلله �ساحية االإم�ساء على 

الوثائق املتعلقة باالأمور املالية.
و ذكللرت م�سادرنللا اأن امل�سكلة 
م�سللت اأزيللد مللن 60 موظفللا، و 
اأن منللح �سنللدوق  اإىل  اأ�سللارت 
مل  االإرهللاب  �سحايللا  و  النفقللة 
ت�للرشف كذلللك لل�سبللب نف�سه، 
فاأزيد من 7900 �سخ�س من ذوي 
االحتياجات اخلا�سللة مل يتقا�سوا 

منحهم لل�سهرين املا�سيني.
مللن جهتلله اأو�سح رئي�للس الفرع 
الوالئي لاحتاد الوطني للمعاقني 

يف  الواعللر  ر�سيللد  اجلزائريللني 
ت�رشيحلله للن�رش، بللاأن منح ذوي 
تاأخرت عن  االحتياجات اخلا�سللة 
موعدها مثلما يحدث يف كل مرة.

و اأ�سللار املتحللدث، اإىل اأن فرعلله 
ي�ستقبللل يوميا ع�رشات  الوالئي 
احلللاالت التي ت�ستكي مللن تاأخر 
�رشف املنللح، موؤكدا بللاأن العديد 
مللن ذوي االحتياجات اخلا�سة من 
اأرباب االأ�رش، واملنحة هي م�سدر 

دخلهم الوحيد.
املكلللف  اأو�سللح  جهتلله  مللن 
بت�سيللر �سوؤون مديريللة الن�ساط 
بللاأم  والت�سامللن  االجتماعللي 
البواقي، اليزيد ملني، باأن االإ�سكال 
يكمللن يف غيللاب �سفللة االآمللر 
بال�رشف، و ح�سبه فاالأمر مطروح 
على م�ستللوى وزارة املالية، ليتم 
منحه هو ال�سفللة، م�سرا اإىل اأنه 
االإ�سكال  بحللل  تلقى تطمينللات 
خللال ال�ساعات القليلللة القادمة، 
ومت يف املقابللل االت�سللال مب�سالح 
اجلهللات  وكل  الواليللة  خزينللة 
املعنيللة لت�سهيللل �سللخ الرواتب 

ومنح املعاقني يف اأقرب االآجال.
و اأكللد املكلللف بت�سيللر �سللوؤون 
قطللاع الت�سامللن بللاأم البواقللي، 
بللاأن مرا�سللات عديللدة حتركت 
نحو اجلهللات الو�سية مللع نهاية 
�سهللر مار�س املنق�سللي و وجهت 
لوزارة املاليللة وحولت من جهتها 
وزارة الت�سامن الوطني و االأ�رشة 
و ق�سايللا املللراأة، الطلللب لوزارة 
املالية حيللث ينتظر اجلميللع الرد، 
واأ�سللار املتحللدث اإىل اأن الت�سير 
االإداري ي�سللر بوتللرة عادية، اأما 
ال�سق املللايل فيجب اأن تتدخل فيه 
م�سالح املالية الإمتام االإجراءات مع 
اخلزينة العمومية.            اأحمد ذيب

بعد ��ستقالة »�ملري« �ل�سابق

تنـ�صيب رئيـ�س جديـد لبلديـة 
بـــ�ب�ر بخـــن�صلـة

مت يوم اخلمي�للس املا�سي، تن�سيب 
خل�للرش لعبيللدي رئي�سللا جديللدا 
لبلديللة بابار بواليللة خن�سلة، بعد 
انتخابلله باالأغلبيللة املطلقللة مللن 
طللرف االأع�سللاء ليخلللف »املر« 
امل�ستقيللل مللن من�سبه  ال�سابللق 

الأ�سباب خا�سة. 
و ح�سللب حم�للرش حتللوز الن�رش 
على ن�سخة منه، فاإن رئي�س دائرة 
بابار، �ساكر دبا�س، قام بالتن�سيب 
الر�سمللي لل »املر« اجلديد، حيث مت 
بح�سور  االنتخللاب  اإجراء عملية 
االأمني العام للبلدية وكذا اأع�ساء 
املجل�للس ال�سعبللي البلللدي، وقد 
حظللي لعبيدي عللن القائمة احلرة 

»اأمل بابار« باالأغلبية املطلقة. 
و كان رئي�للس بلديللة بابار، جلول 
جمال، عللن القائمة احلرة ذاتها، قد 
قّدم موؤخللرا ا�ستقالته عن من�سبه 
الأ�سباب خا�سة، ح�سب ما جاء يف 
ليتللم تكليف  اال�ستقالة،  ر�سالللة 
نائبلله بو�ساحللة �سالللح بت�سيللر 
�سوؤون البلدية موؤقتا. و مت، الثاثاء 
املا�سي، عقد مداولة للم�سادقة و 
تثبيللت ا�ستقالللة رئي�للس املجل�س 
ال�سابللق جلول جمال من رئا�سة و 
ع�سوية املجل�للس و كذا م�سادقة 
من رئي�س الدائللرة و اإر�سالها اإىل 
وايل خن�سلللة التخللاذ االإجراءات 

القانونية الازمة النتخاب رئي�س 
بلدية جديد.

اال�ستقالللة  قللرار  واعُتللر 
�سللكان  و  مفاجئللا  لاأع�سللاء 
متللر  مل  اأنلله  و  خا�سللة  املنطقللة، 
�سللوى اأربعللة اأ�سهر علللى توليه 
من�سبه، حيللث اأنه ن�سب يوم 20 
دي�سمر مللن ال�سنللة املا�سية من 
طرف رئي�س دائللرة بابار، كرئي�س 
باالأغلبية  فللوزه  بعللد  للمجل�للس 
املطلقللة لاأ�سللوات. وتعللد هذه 
اال�ستقالة الثانية مللن نوعها بعد 
ا�ستقالة رئي�للس املجل�س ال�سعبي 
الوردي،  بلحف�سي  قاي�س،  لبلدية 
عن القائمة احلزبية تكتل االأحرار، 
و  املا�سللي  جانفللي  يف  وذلللك 
الأ�سبللاب �سحيللة بعللد �سهر من 
توليه عهدتلله االنتخابية، ليخلفه، 
عمار بن عبيد، عن القائمة احلزبية 
تكتل االأحرار .                  كلتوم رابية
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وكيل �جلمهورية مبحكمة عني �آز�ل يف �سطيف يك�سف وقائع �سادمة

 الطفل »حممد« تعر�ض لالغت�صــــــــــاب 
و الطعن ثم احلـرق من قبــل املتهم

ك�سف وكيل �لجمهورية �لمخت�س لدى محكمة عين �آز�ل �لبتد�ئية، �أم�س �لأول، عن تفا�سيل �سادمة حول جريمة �لقتل 
�ل�سنعاء �لتي �هتزت لها �لجهة �لجنوبية من ولية �سطيف، بعد �لعثور على جثة �لطفل »ب- محمد« و �آثار �لعتد�ء بادية 

عليها، في �لمنطقة �لم�سماة »�ل�سجرة« ببلدية عين �لحجر.

و قصصال وكيصصل اجلمهوريصصة، ن�صصر 
الدين بن نا�ر، عند تن�شيطه ندوة 
�شحفيصصة بقاعصصة اجلل�شصصات الثانية 
مبحكمصصة عصصن اآزال، اإن والد الطفل 
ال�شحية »حممصصد«، قد تقدم بتاريخ 
25 اأفريصصل املا�شصصي اإىل مقصصر فرقة 
الصصدرك الوطنصصي ببئصصر حصصدادة، من 
اأجل التبليغ عن اختفاء ابنه القا�ر 
البالصصغ مصصن العمر 13 �شنصصة و ذلك 
مبا�رة بعصصد تناول وجبصصة الإفطار 
يف اليوم ال�شابصصق امل�شادف لتاريخ 

24 اأفريل.
و اأ�شاف وكيل اجلمهورية، اأن قوات 
الصصدرك الوطني متكنصصت ب�رعة من 
جمصصع املعلومات و مصصن اأهمها روؤية 
الطفصصل ال�شحية »حممصصد« اآخر مرة 
يف �شيصصارة �شياحية رفقصصة امل�شمى 

»ب.ر« البالغ من العمر 31 �شنة.
و ا�شتغصصال لتلصصك املعلومة، فقد مت 
توقيف امل�شتبه فيه »ب.ر« و اعرتف 
باأنصصه قتصصل الطفصصل حممصصد بطريقة 
وح�شيصصة و رمصصى اجلثصصة يف اإحصصدى 

الغابات ببلدية عن احلجر.
و ح�شصصب وكيصصل اجلمهوريصصة، فاإن 
املتهم قد قال يف اعرتافاته، اإنه و بعد 
تناوله لوجبة الإفطار يوم 24 اأفريل 
املا�شي مبنزله العائلي يف بلدية عن 
احلجر، تنقل بعدها بوا�شطة مركبته 
اخلا�شة اإىل امل�شكصصن الذي ي�شتغله 
مب�شتصصة »ال�شواوقصصة« التابعة لبلدية 
عصصن احلجر و هناك تقدم منه الطفل 
ال�شحية »حممصصد«، طالبا منه مبلغا 
ماليا، لكن امل�شتبه فيه ا�شرتط عليه 

ممار�شة اجلن�س مقابل ذلك.
و اأمام ال�رط الذي و�شعه امل�شتبه 

فيصصه، فصصاإن الطفصصل »حممصصد« حاول 
الهروب من ذلك البيت، لكن املتهم 
اأم�شكصصه ثصصم دفعه بقوة جتصصاه الباب 
احلديدي، حيث ارتطم راأ�شه بالقفل 
احلديصصدي و �شقصصط اأر�شصصا مغ�شيا 
عليه، مع تعر�شصصه لنزيف حاد على 

م�شتوى اجلبهة.
و يف تلك اللحظصصة بالذات، راودت 
امل�شتبصصه فيصصه فكصصرة التخل�صصس من 
اجلثة، اعتقصصادا منه اأنه فصصارق احلياة 
بعصصد �شقوطصصه مغ�شيا عليصصه، حيث 
قام بو�شعه يف كي�س با�شتيكي و 
لفه بلحاف ثم و�شعه يف ال�شندوق 
الداخلي لل�شيارة، ثم التوجه مبا�رة 
اإىل اإحدى املناطصصق الغابية باملنطقة 
امل�شماة »اأولد �شبل« التابعة لبلدية 
عن احلجصصر املجاورة، بهصصدف رمي 

اجلثة و التخل�س منها نهائيا.
و مبا�صصرة بعصصد نصصزول امل�شتبه فيه 
مصصن �شيارتصصه لرمي الكي�صصس الذي 
يحتصصوي علصصى الطفصصل ال�شحيصصة، 
وقعصصت املفاجصصاأة، حيصصث اكت�شف اأن 
ينب�صصس  مصصازال  »حممصصد«  الطفصصل 
باحليصصاة و ي�شصصدر اآهصصات مل�شاعدته 
و هنصصاك �شارع »الوح�صصس الب�ري« 
ل�شتعمصصال �شصصاح اأبي�صصس و قصصام 
بتوجيه 46 طعنصصة كاملة يف اجل�شد 
النحيصصل للطفل، ثصصاث منها كانت 
مميتصصة و قاتلة على م�شتوى القلب و 

الغ�شاء ال�شدري.
و بعصصد التاأكصصد هصصذه املرة مصصن وفاة 
الطفل اإثصصر الإ�شابات اخلطرية التي 
تعر�س لهصصا يف جميع اأنحاء ج�شده، 
قام امل�شتبه فيه بحفر حفرة يف مكان 

وقوع اجلرميصصة، ثم و�شصصع فيها جثة 
الطفل »حممد« مع رمي القمامة يف 
نف�صصس احلفرة، قبصصل اأن يقوم ب�شكب 
مصصادة البنزين ثصصم اإ�صصرام النار يف 
اجلثة، بهدف طم�صصس اجلرمية و اإخفاء 
اجلثة، قبل اأن يغادر بعدها عائدا اإىل 

م�شكنه بقرية »ال�شواوقة«.
و قصصال وكيصصل اجلمهوريصصة، اإنصصه و 
مبا�صصرة بعد اإباغه بهصصذه الوقائع، 
مت الذهاب على الفور رفقة عنا�ر 
الصصدرك الوطني لبلدية بئصصر حدادة، 
اإىل مصصكان تواجصصد اجلثصصة باملصصكان 
متصصت  حيصصث  »ال�شجصصرة«،  امل�شمصصى 
معاينصصة اجلثة من قبل تقنيي م�رح 
اجلرمية التابعن للمجموعة الإقليمية 
للدرك الوطني و الطبيب ال�رعي.

و اأ�شصصاف اأن ت�ريصصح اجلثصصة خل�س 
اإىل كصصون �شبب الوفصصاة هو تعر�س 
ال�شحيصصة اإىل نزيصصف حصصاد داخلي و 
خارجصصي، ب�شبصصب تلقيصصه 46 طعنة 
 3 علصصى م�شتصصوى �شائصصر ج�شصصده، 
طعنصصات منها قاتلصصة با�شتعمال اأداة 
حصصادة تتمثل يف �شكصصن كان اجلاين 
يحملصصه معه، مع وجصصود اآثار اعتداء 

جن�شي على ال�شحية.
و بعصصد اإمتصصام اإجصصراءات التحقيق، مت 
و�شصصع امل�شتبصصه فيصصه رهصصن احلجز، 
بتهصصم جناية القتل العمدي مع �شبق 
با�شتعمصصال  الرت�شصصد  و  الإ�صصرار 
التعذيب و ارتصصكاب اأعمال وح�شية 
و جناية اختطاف طفصصل و تعري�شه 
للتعذيب و اأخريا جناية الفعل املخل 
باحليصصاء علصصى قا�صصر مل يكمل 16 

�شنة من عمره با�شتعمال العنف.
اأحمد خليل

فيما مت �سبط �سقيقتني تـروجان 
�ملخـدر�ت يف باتنة

ع�صابـة ت�صتولـي على 1.3 
مليار من مركبة بعني التوتة

متّكنصصت م�شالصصح اأمصصن دائصصرة عصصن 
التوتة بولية باتنصصة، نهاية الأ�شبوع 
املنق�شي، من فصصك لغز �رقة طالت 
مبلصصغ 1.3 مليصصار من داخصصل مركبة، 
حيث كانصصت ع�شابة من 3 اأ�شخا�س 
بينهصصم امصصراأة، ينحدرون مصصن ولية 
�شاحلية و�شطصصى وراء العملية. ويف 
عملية اأخرى �شبطصصت اأي�شا �رطة 
عن التوتة امراأتن �شقيقتن تروجان 
بحوزتهما  املخدرات، حيث �شبطت 

داخل م�شكنهما قطعة كيف. 
اأوقفصصت عنا�صصر الأمصصن احل�صصري 
الأول بعصصن التوتصصة، �شقيقتن بحي 
170 �شكنصصا بعن التوتصصة متلب�شتن 
و  لرتويصصج  م�شكنهمصصا  با�شتغصصال 
تخزيصصن املخدرات، وح�شب ما اأفادت 
به ال�رطة يف بيان لها، فاإن املتهمتن 
البالغتصصن من العمصصر 27 و 30 �شنة، 
م�شبوقتصصن ق�شائيا قصصد مت توقيفهما 
و ا�شت�شصصدار اإذن بتفتي�صصس امل�شكن 
اأين مت حجز �شفيحة خمدرات بوزن 
65 غرامصصا و مت تقصصدمي املتهمتان اأمام 

اجلهات الق�شائية املخت�شة اإقليميا.
و يف عملية اأخرى ل�رطة عن التوتة 
مت  توقيصصف ع�شابة مصصن 3 اأ�شخا�س 
من بينهم امراأة متهمن ب�رقة مبلغ 
مايل يقصصدر بصمليصصار  و 300 مليون 

�شنتيم من داخل مركبة بعن التوتة، 
حيصصث  وبناء على �شكصصوى تقدم بها 
اأحد املواطنن لعنا�ر فرقة ال�رطة 
الق�شائيصصة باأمصصن دائرة عصصن التوتة 
مفادها تعر�شه اإىل فعل ال�رقة من 
داخل مركبتصصه مبدينة عصصن التوتة و 
ا�شتهداف مبلغا ماليا يقدر بص مليار و 
300 مليون �شنتيم ليتم فتح حتقيق. 

و بتكثيصصف عنا�ر فرقصصة  الأبحاث 
و التحريصصات للتحقيصصق، متكنت  من 
توقيصصف الفاعلصصن البالصصغ عددهم 3 
اأ�شخا�صصس، من بينهم امراأة ينحدرون 
ال�شاحليصصة  الوليصصات  اإحصصدى  مصصن 
الو�شطصصى، وترتاوح اأعمار املوقوفن 
بن 22 و 33 �شنصصة، حيث مت تقدميهم 
املخت�شة  الق�شائيصصة  اأمصصام اجلهصصات 

اإقليميا.
ويف ق�شيصصة عاجلتهصصا م�شالصصح اأمن 
دائرة �ريانة غربي ولية باتنة متكن 
عنا�ر الأمن من توقيف 3 اأ�شخا�س 
تصصرتاوح اأعمارهم بصصن 24 و35 �شنة 
�شدرت �شدهصصم 3 اأوامصصر بالقب�س 
عن اجلهصصات الق�شائية لتورطهم يف 
ق�شيصصة �رقصصة بالتعدد، ليتصصم اتخاذ 
الإجراءات القانونية الازمة �شدهم 

.
يا�صين عبوبو

 حـجز  طن مـن مـادة ال�صـميد
 املـوجهة للــم�صاربة

 حجزت عنا�ســر فرقة �ســرطة �لعمــر�ن و حماية �لبيئة بحي �لن�ســر 
بباتنة، على �إثر دوريات كمية من مادة �ل�سميد بوزن 1075 كلغ عبارة 
عن 100 كي�س من خمتلف �لأوز�ن، كانت موجهة للبيع باأ�سعار مرتفعة 
و بــدون فوترة، من قبل �ســخ�س يبلغ من �لعمر 26 �ســنة مبحل جتاري 
منعدم من �ل�ســجل �لتجاري، ليتم �تخاذ �لإجر�ء�ت �لقانونية �لالزمة 

�سد �ساحب �ملحل بالتن�سيق مع �مل�سالح �ملخت�سة للرقابة �لتجارية
يا�صين عبوبو

�لــو�دي 

�صـبط مـروج بـحوزته 14 األــف قـر�ض مـهلو�ض
اأطاحت عنا�ر من ال�رطة التابعة 
لأمن دائصصرة البيا�شة، موؤخرا، مبروج 
موؤثصصرات عقلية �شبطصصت بحوزته 
اأزيصصد من 14 األف قر�س مهلو�شات 
دخلت الصصرتاب الوطنصصي عن طريق 
التهريب، كانت خمباأة باإحكام داخل 

م�شكن عائلي.
و  الت�شصصال  خلليصصة  بيصصان  اأفصصاد  و 

العاقات العامة التابعة لأمن ولية 
الصصوادي، حت�شلصصت »الن�صصر« على 
ن�شخة منصصه، بصصاأن م�شاحلها و على 
اإثصصر ال�شتغصصال الأمثصصل ملعلومات 
بقيصصام �شصصاب يف الثاثينيصصات من 
العمر، بتخزين كمية من املواد ذات 
التاأثري على العقصصل باأحد ال�شكنات 

باملنطقة.

بعمليصصات  امل�شالصصح  ذات  لتقصصوم 
البحصصث و التحري التصصي مكنت من 
حتديد هوية ال�شخ�صصس امل�شتبه فيه 
و تر�شد خمتلف حتركاته و توقيفه 
باإقليصصم دائرة البيا�شصصة و ا�شت�شدار 
اإذن بالتفتي�صصس للم�شكن الذي كان 
يخبصصاأ بداخله املصصواد املهلو�شة، حيث 
عصصر على اأزيد مصصن 14 األف قر�س 

من نوع »بريغابالن« 300 ملغ.
 ليتصصم اإعداد ملصصف ق�شائي لعر�شه 
على اجلهصصات الق�شائيصصة املخت�شة 
بتهمصصة تهريصصب، حيصصازة و نقصصل و 
متاجصصرة يف مصصواد �شيدلنيصصة ذات 
من�شصصاأ اأجنبي تدخصصل يف مكوناتها 

مواد خمدرة.
من�صر الب�صير 

بالإ�سـافة �إىل ما قيمته 80 مليون ذهـب

ا�صتـرجاع خزانة م�صروقة بداخـلها مليار و 50 ملـيون �صنتيم 
ا�شرتجصصع اأفراد مصصن املجموعصصة الإقليمية للدرك 
الوطنصصي باإقليم بلدية “اإميصصه ون�شة” يف الوادي، 
نهايصصة الأ�شبوع، خزانة فولذيصصة م�شفرة �رقت 
من داخصصل م�شكن عائلصصي بداخلها مليصصار و 50 
مليصصون �شنتيم بالإ�شافة اإىل ما قيمته 80 مليون 
�شنتيصصم مصصن الذهصصب و توقيصصف 3 اأ�شخا�س يف 

الق�شية. 
و اأفصصاد بيان خلليصصة الإي�شصصال و العاقات العامة 

التابعصصة للمجموعصصة الإقليمية للصصدرك الوطني 
بالصصوادي، حت�شلصصت “الن�ر “علصصى ن�شخة منه، 
بصصاأن م�شاحلها ممثلة يف الفرقصصة الإقليمية للدرك 
الوطني يف اإقليم دائرة اإميه ون�شة غرب الولية، 
تلقصصت �شكوى ر�شمية من طصصرف اأحد املواطنن 
بتعر�شصصه لعملية �رقصصة م�شت خزانصصة فولذية 
م�شفصصرة بداخلهصصا مبلغ مايل معتصصر و كمية من 
املعدن الأ�شفصصر. لتقصصوم ذات امل�شالح بعمليات 

البحصصث و التحصصري و معاينة م�شكصصن ال�شحية، 
مع تن�شيط عن�صصر ال�شتعام و حتديد عدد من 
الأ�شخا�صصس الذيصصن ي�شتبصصه يف ارتكابهم عملية 
ال�رقصصة و تر�شد حتركاتهم و حتديد نوع املركبة 
امل�شتغلة و توقيفهم يف وقت وجيز باأحد �شواحي 
املنطقصصة و اإرجاع امل�روقصصات اإىل �شاحبها بعد 

اتخاذ خمتلف الإجراءات القانونية الازمة. 
من�صر الب�صير 

ميلــة

الـ�صرطة حتجز اأ�صلحة و خراطي�ض 
و ت�صرتجع م�صروقــات

حجزت عنا�ر ال�رطة يف اليومن 
الأخريين، اأ�شلحة و خراطي�س مبدينة 
�شلغوم العيد يف ميلة و ا�شرتجعت 
م�روقصصات من عيادتصصن طبيتن و 
ثاثصصة مكاتصصب حمامصصاة يف مدينة 
فرجيوة، مع توقيصصف 11 �شخ�شا و 

تقدميهم للجهات الق�شائية.
 تفا�شيصصل الق�شيصصة الأوىل تعصصود 
امل�شلحصصة  اإىل  معلومصصات  لصصورود 
الولئيصصة لل�رطصصة الق�شائية باأمن 
الولية، تفيد بوجصصود و بيع اأ�شلحة 
ناريصصة و خراطي�صصس يف اإقليم بلدية 
�شلغصصوم العيصصد، اإثصصر ذلصصك تكفلت 
فرقصصة مكافحصصة املخصصدرات بو�شع 
خطة ميدانية كللصصت بتوقيف ثاثة 
اأ�شخا�س تصصرتاوح اأعمارهم بن 30 
و 38 �شنصصة، بحوزتهم ثاث بنادق 
�شيصصد، م�شد�شان تقليديصصا ال�شنع، 
189 خرطو�شة �شيصصد، كب�شولت 

تعبئصصة  و  تركيصصب  يف  ت�شتعمصصل 
اخلراطي�صصس، بالإ�شافصصة اإىل 2 كلغ 
و 870 غرامصصا مصصن مصصادة البصصارود 
و كصصذا مبلغ مايل مصصن حم�شات 
بيصصع الأ�شلحصصة و م�شتلزماتها دون 

رخ�شة.
الق�شيصصة  تفا�شيصصل  تعصصود   فيمصصا 
الثانية، اإىل تلقي م�شالح ال�شبطية 
الق�شائية لأمن دائرة فرجيوة بداية 
�شهصصر اأفريصصل اجلصصاري، ل�شصصكاوى 
قدمهصصا ثاثصصة حمامصصن و طبيبتن 
لل�رقة،  بتعر�صصس حماتهصصم  تفيد 
طالصصت معدات اإلكرتونيصصة و طبية، 
متثلصصت يف ثصصاث طابعصصات، ذاكرة 
مركزية، �شا�شة كمبيوتر و معدات 
طبية، اإثر ذلك با�رت م�شالح اأمن 
الدائصصرة حتريصصات تكللصصت بتوقيف 
امل�شتبصصه فيهمصصا الرئي�شين البالغن 
مصصن العمصصر 33 و 34 �شنصصة، قبصصل 
توقيف 6 اأ�شخا�صصس اآخرين ترتاوح 
اأعمارهم بصصن 25 و 56 �شنة، قاموا 

ب�راء امل�روقات من الفاعلن.
التحريات مكنصصت من ا�شرتجاع جل 
امل�روقات و ت�شليمهصصا لأ�شحابها، 
فيمصصا قدم امل�شتبه فيهصصم اأمام النيابة 
املخت�شة اإقليميا و التي اأمرت باإيداع 
ثاثصصة منهم رهن احلب�صصس و اإخ�شاع 
الرابصصع للرقابة الق�شائيصصة، عن جرم 
ال�رقصصة املقرتنصصة بظصصروف الليل و 

التعدد و اإخفاء اأ�شياء م�روقة.
اإبراهيم �صليغم 

حجزت م�شالح الدرك الوطني بولية برج بوعريريج، يف 
عمليتصصن متفرقتصصن بالطريق ال�شيار، كميصصة تزيد عن 28 
األصصف وحدة من الألعصصاب النارية واملفرقعصصات من خمتلف 
الأنواع والأحجام، وهي ب�شاعة حمظورة ال�شترياد، كانت 
موجهة لل�شوق تزامنا مع الأيام الأخرية من �شهر رم�شان 

وحت�شبا لعيد الفطر .
واأ�شصصارت الفرقصصة الإقليمية للدرك الوطنصصي يف بيان لها، 
اإىلاأن هاتن العمليتن تندرجان يف اإطار الأن�شطة الردعية 

التصصي ت�شنها للمحافظة على القت�شصصاد الوطني، واحلفاظ 
على �شحة و�شامصصة املواطنن وحماربصصة ظاهرة املتاجرة 
باملفرقعات بغية ت�شييق اخلناق على ممار�شي هذا الن�شاط 

خا�شة مع اقرتاب عيد الفطر املبارك.       
و اأ�شافصصت اأن وحداتهصصا متكنت خال الأ�شبصصوع املنق�شي، 
من معاجلصصة ق�شيتن تتعلقصصان بحيصصازة ب�شاعة حمظورة 
ال�شتصصرياد، تورط فيهصصا �شخ�شان يبلغان مصصن العمر 26 
و28 �شنة، مع حجز كمية  معترة من املفرقعات والألعاب 

الناريصصة اأجنبية ال�شنصصع خمتلفة الأنصصواع و الأحجام بعدد 
اإجمصصايل قدره 28 األفا و 309 وحدات، كانت موجهة للبيع 
بطصصرق غري �رعيصصة و قصصد مت الك�شف عنها اثصصر عمليات 
تفتي�صصس ملركبتن م�شبوهتن على م�شتوى الطريق ال�شيار 
�صصرق غرب، اأيصصن مت توقيف امل�شتبه بهمصصا و تقدميهما اأمام 
العدالصصة، مصصع حجصصز الب�شاعصصة و ت�شليمهصصا اإىل م�شالصصح 

اجلمارك.
ع/ب

حـجز 28 األـف وحدة من املفـرقعات و الألــعاب الناريـة�لبـــــــــــــــــرج
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بعد رفع �مل�ساحات �ملزروعة

 توقـع �إنتـاج 1.5 مليـون قنطـار
 من �لثــوم مبيلــة

تتوقع م�سالح �لفالحة بميلة، �إنتاج �لولية خالل هذ� �لمو�سم لأكثر من 1،5 مليون قنطار من �لثوم، فيما طالب �لو�لي، 
�لم�سالح �لمخت�سة بدر��سة �إمكانية تمكين �لمز�رعين من �سقي �أكثر من 1000 هكتار من �لحبوب �لمزروعة على �سفاف 

�سدي قروز و�ل�سد �لخز�ن بو�دي �لعثمانية.

مدي��ر امل�صال��ح الفالحي��ة عل��ي 
للن���ر،  ت�ري��ح  ويف  فن��ازي 
اأو�صح ب��اأن فالحي الوالية رفعوا 
من امل�صاحة املخ�ص�صة هذا املو�صم 
لزراع��ة الثوم بقراب��ة األف هكتار 
بعدم��ا كان��ت امل�صاح��ة املزروعة 
ال�صن��ة املا�صي��ة 1588 هكت��ارا، 
حي��ث اأعط��ت م��ردودا باأكرث من 
851 األف قنط��ار، داعيا الفالحني 
اإىل ع��دم الت���رع يف جني الثوم 
بحثا ع��ن �صعر اأف�صل واإمنا ينبغي 
تاأخري العملية حت��ى ياأخذ املنتوج 
الن�صج  ليكت�صب  ال��كايف  الوقت 

واملقاومة.
اجلارية  التح�صريات  وبخ�صو�ص 
ال�صتقب��ال حم�صول ه��ذا املو�صم، 
اأ�صار حمدثن��ا اإىل املقرر الوزاري 
ال�صابط لعملي��ة تخزين  اجلدي��د 
اأعط��ى الفر�صة  املنت��وج، والذي 
االقت�صادي��ني  املتعامل��ني  ل��كل 
لف�ص��اءات  املالك��ني  واملنتج��ني 
التخزين لالنخ��راط يف الربنامج، 
متعهدا بتحويل امل�صالح الفالحية 
لكل طلب ت�صتقبله يف هذا املجال 
للديوان الوطني للخ�ر واللحوم 
لدرا�صته واأخ��ذه بعني االعتبار ثم 
اإدراج املوؤه��ل منه �صمن عمليات 

التخزين.
واأ�ص��ار امل�ص��وؤول، اإىل اأن ال�صعر 
الذي مت العم��ل به املو�صم املا�صي 

طبقا لالتف��اق املربم بني الطرفني، 
متث��ل يف بيع الثوم ب��� 150 دينارا 
للكيلوغرام للمتعامل االقت�صادي 
يف �ص��وق الف��الح، فيم��ا الت��زم 
املتعام��ل ببيعه يف ال�صوق ب� 500 

دينار . 
من جهت��ه، اأبدى رئي���ص اجلمعية 
الوالئي��ة ملنتج��ي الث��وم، حمم��د 
الوفري  باالإنت��اج  تف��اوؤال  ج��ازي، 
واملنتظر ال���روع يف جنيه بداية 
من االأ�صبوع الثاين من �صهر ماي 
الداخل، لكنه اأ�صار اإىل اأن املنتجني 
يف انتظار املتعاملني االقت�صاديني 
الإبرام االتف��اق بني الطرفني الأجل 
التكف��ل مبح�ص��ول املو�ص��م حتى 

تطمئ��ن كل جه��ة عل��ى حماي��ة 
املنتجني  ب��ان  م�صاحله��ا، م�صيفا 
يف انتظار الي��وم الدرا�صي املزمع 
تنظيم��ه بع��د العيد له��ذه الغاية، 
كما ذكر اأن ب��ني املتعاملني من مل 
يلتزم العام املا�صي بال�صعر املتفق 
عليه بحيث رفعوه يف ال�صوق اإىل 

غاية 1300 دينار للكيلوغرام.   
عب��د  ال�صي��د  ميل��ة  وايل  واأم��ر 
الوهاب موالي، امل�صالح املخت�صة 
والفالحي��ة،  ال��ري  قطاع��ي  يف 
بدرا�صة متك��ني املزارعني املجاورة 
القائ��م  اأوالد  مبنطق��ة  اأرا�صيه��م 
ملحيط �ص��د ق��روز، وك��ذا ال�صد 
اخل��زان ببلدي��ة وادي العثماني��ة، 

من �صقي اأك��رث من 1000 هكتار 
من احلب��وب والرتخي�ص ا�صتثنائيا 
لهم بذل��ك، موؤك��دا يف االجتماع  
اأم���ص  اأول  ا���رف علي��ه  ال��ذي 
ملتابعة و�صعية اإنتاج احلبوب على 
م�صتوى الوالية والتح�صري حلملة 
احل�صاد والدر�ص، على منع حتويل 
حم�صول احلبوب خارج ميلة دون 
م��ع حت�صي�ص  ترخي���ص م�صب��ق، 
املنتوج  توجيه  ب�رورة  الفالحني 
احلبوب  لتعاوني��ة  ال�صع��ري  ومنه 
و البق��ول اجلاف��ة، وك��ذا و�ص��ع 
خمطط �صارم حلماي��ة املح�صول 

من احلرائق.
�إبر�هيم �شليغم

تعليمات باإح�ساء �ملنتجني 

توقعات باإنتاج �أكرث من ن�شف مليون قنطار� من �حلبوب بالطارف
اأ�صدى وايل الطارف، تعليمات باإح�صاء منتجي 
احلبوب املدرج��ني يف الربنام��ج وغري امل�رح 
به��م، حل�ر ق��درات الوالية يف ه��ذه ال�صعبة، 
م�صددا على توفري املن�صاآت املطلوبة للرفع من 
طاق��ة التخزين التي تبق��ى يف حدود 300 األف 
قنطار وميك��ن اأن ترتفع اإىل اأكرث من 600 األفا، 
ح�صب تعهدات تعاونية احلبوب والبقول اجلافة.

و اأك��د امل�ص��وؤول ل��دى اإ�رافه عل��ى تن�صيب 
الرئي���ص اجلدي��د لغرف��ة الفالح��ة، ال�صا�ص��ي 
لعبادلي��ة  واأع�ص��اء املجل���ص االإداري، ت�صخري 
كل االإمكانيات الإجناح حملة احل�صاد والدر�ص 

الت��ي �صتنطلق بداية جوان الق��ادم، م�صريا اإىل 
�رورة ت�صافر جه��ود كل ال�ركاء والفاعلني 
ملرافقة املنتجني لتذليل العقبات، مربزا االأهمية 
التي توليها الدولة  لتطوير �صعبة احلبوب، من 

خالل الدعم املقدم.
و توقع��ت مدي��رة امل�صال��ح الفالحي��ة لوالية 
الط��ارف، �صانيز زايدي، اإنتاج 542 األفا و 740 
قنطارا من احلبوب هذه ال�صنة، منها 463 األفا و 
60 قنطارا من القم��ح ال�صلب، 44 األفا و 200 
قنطار من القمح اللني و 36 األفا و 680 قنطارا 
من ال�صعري، حيث ينتظر حتقيق زيادة طفيفة مبا 
ي�ص��اوي قراب��ة 10 اآالف قنط��ار وبلوغ 
ع��دد املنخرط��ني �صمن برنام��ج قر�ص 
الرفيق، رقم 146 فالحا مببلغ يقارب 20 

مليار �صنتيم.
واأ�صافت امل�صوؤولة، ب��اأن م�صاحلها وبالتن�صيق 
م��ع كل ال���ركاء، �صخرت كاف��ة االإمكانيات 
الإجن��اح حمل��ة الغر�ص الت��ي يتوق��ع اأن تكون 
م�صجع��ة بالنظر للظروف املناخية املقبولة التي 
مي��زت املو�ص��م الفالحي، خا�صة بع��د ت�صاقط 
االأمطار االأخرية التي جنبت اللجوء اإىل ال�صقي 
التكميلي مل�صاحات احلبوب خ�صو�صا ب�صهول 
اجله��ة الغربية للوالية، وك��ذا تراجع االأمرا�ص 
الفطرية بن�صبة تفوق 75باملائة، بف�صل التحكم 

يف امل�صار التقني وحمالت التوعية واالإر�صاد 
املوجهة للفالحني ومرافقتهم يف امليدان.                           
نوري.ح

بعد ت�ساقط معدل 60 ملم من �لأمطار 
خالل �سهرين

تفاوؤل و�شط �لفالحني قبيل 
مو�شم �حل�شاد بامل�شيلة

ا�صتب���ر فالح��ون واأ�صح��اب 
م�صتثم��رات عرب عدي��د مناطق 
االأمطار  بحج��م  خ��ريا  امل�صيلة، 
الت��ي �صهدتها املنطق��ة موؤخرا، 
حي��ث من �صاأنه��ا اإنق��اذ مو�صم 
احل�صاد والدر�ص، بعدما �صجلت 
خالل �صهري فيف��ري و مار�ص 
كمي��ات  ت�صاق��ط  املا�صي��ني، 
تف��وق 60 ميليم��رتا خالل 11 
يوما وهي الف��رتة التي ت�صادف 
بداية االإنبات وهو ما مل ت�صهده 

الوالية طيلة �صنوات م�صت.
امل�صال��ح  مديري��ة  واأف��ادت 
الت�صاقط  باأن كميات  الفالحية، 
االأهداف  لتحقيق  اإيجابي  موؤ�ر 
املرجوة هذا املو�صم، رغم البداية 
املتعرثة لت�صاقط االأمطار والتي 
فاقم��ت من خم��اوف مو�صم قد 
يكون �صبيه��ا باملوا�صم االأخرية، 
م�صت��وى  ت�صجي��ل  مت  بعدم��ا 
ت�صاقط مل يتجاوز 3 مليمرتات 
جانف��ي  و  دي�صم��رب  �صه��ري 
الفارطني وهي ن�صبة اأقل بكثري 
من املع��دل الف�صلي الذي يقدر 
ب��� 22 مليمرتا ح�ص��ب الوكالة 
الوطنية للموارد الهيدرولوجية.

ويف هذا ال�صدد، اأ�صار م�صوؤولو 
قطاع الفالح��ة بالوالية، اإىل اأن 
اأراحت املئات  االأمطار االأخ��رية 
مناط��ق  ع��رب  الفالح��ني  م��ن 
خمتلف��ة، حيث يتوقع��ون نتائج 
ح�صنة مقارنة باملوا�صم املا�صية، 
بالنظر مل�صاحة احلبوب املزروعة 
املقدرة ب� 52 األفا و 146 هكتارا. 
واأو�صح مدير امل�صالح الفالحية، 
اأمري خنطي��ط، باأنه وفور اإن�صاء 
جه��از مراقبة لل�صه��ر ومتابعة 

�صعب��ة حما�صيل احلبوب، �رع 
فرعي��ة  اأجه��زة  تن�صي��ب  يف 
امتدت عل��ى م�صتوى 15 دائرة 
و 47 بلدي��ة، من خالل ت�صكيل 
فرق لالإح�صاء واملتابعة ميدانيا، 
املعلوم��ات  حت�صي��ل  به��دف 
واملعطي��ات الدقيق��ة والواقعية 
احلبوب  �صعب��ة حما�صي��ل  عن 
مبختلف اأ�صنافه��ا، حت�صبا حلملة 
احل�صاد و الدر�ص التي �صتنطلق 

منت�صف �صهر ماي املقبل.
واأ�صاف املتح��دث باأن م�صاحله 
تتوقع ا�صتقبال املنتوج من طرف 
تعاوني��ة احلبوب والبقول اجلافة 
منت�ص��ف �صهر م��اي، بعدما مت 
والو�صائل  االإمكاني��ات  توف��ري 
الالزم��ة وم��ن �صمنه��ا فت��ح 
نق��اط جديدة لتخزي��ن احلبوب 
و�صي��دي  الوالي��ة  بعا�صم��ة 
عي�ص��ى  و�صي��دي  هجر���ص 
وبو�صعادة والدي�ص ببلدية اأوالد 
�صيدي اإبراهي��م، لرتتفع اإىل 12 
نقط��ة تخزي��ن بطاق��ة اإجمالية 
تفوق 520 األ��ف قنطار، موؤكدا 
ا�صتقب��ال 167 األ��ف قنطار من 
اإجمايل 240 األفا متوقعة، العام 

املا�صي.
 270 توف��ري  املتح��دث،  واأك��د 
اآل��ة ح�صاد، منه��ا 189 جديدة، 
اإ�صافة اإىل 2722 جرارا و 534 
اآل��ة ربط و 1300 �صهريج مياه 
و 4 وح��دات متنقل��ة ل�صيان��ة 
اإج��راءات  العت��اد، م��ع ت�صهيل 
التخلي���ص ودف��ع امل�صتحق��ات 
للفالح��ني التي لن تزيد عن 48 

�صاعة.
فار�س قري�شي

نفوق 115 ر�أ�س ما�شية 
ب�شبب �لفي�شانات باملعاريف

اأدت اال�صطراب��ات اجلوية التي 
�صهدته��ا منطق��ة اأوالد بوعبان 
يف بلدية املعاريف، جنوب والية 
امل�صيلة، م�ص��اء اأم�ص، اإىل نفوق 
حوايل 115 راأ�صا م��ن املا�صية، 
اإث��ر ت�رب مي��اه االأمط��ار اإىل 

»زريبة« اأحد املوالني.
وا�صتن��ادا مل�صادرن��ا من �صكان 
م��ن  العدي��د  ف��اإن  املنطق��ة، 
الفالحني ت���ررت حما�صيلهم 
الزراعي��ة وعزلتهم االأمطار يف 

بيوته��م بع��د ارتف��اع من�صوب 
�صكناته��م،  حمي��ط  يف  املي��اه 
التي  الكب��رية  الكميات  بفع��ل 
اأم���ص  اأول  م�ص��اء  ت�صاقط��ت، 
اخلمي�ص، حي��ث تدخلت م�صالح 
ال�صلطات  احلماية املدنية مبعي��ة 
املحلي��ة وال��درك الوطني بعني 
امل��كان ومت الوق��وف على حجم 
اخل�صائ��ر التي تكبدها الفالحون 
و حالة الطرقات جراء التقلبات 

اجلوية.                    فار�س قري�شي

خالل �لربع �لأول من 2022

�إح�شاء 64 �إ�شابة باللي�شمانيا بتب�شة
�صجل��ت مديرية ال�صح��ة و ال�صكان 
بوالية تب�ص��ة، 64 اإ�صابة باللي�صمانيا 
خالل الرب��ع االأول من ال�صنة اجلارية، 
فيم��ا تراه��ن على م�صارك��ة خمتلف 
البلدي��ات يف حمل��ة الر���ص التي من 
املنتظ��ر اأن تنته��ي يف ال�صاب��ع م��ن 
ال�صهر الداخل، للق�صاء على هذا الداء 

املكلف ماديا و�صحيا.
وح�ص��ب ما علم من الطبيبة املخت�صة 
يف علم االأوبئة والطب الوقائي، مناح 
حف�صة، فاإن م�صال��ح الوقاية مبديرية 
ال�صحة قد اأح�صت العدد املذكور على 

مدار االأ�صهر الثالث��ة االأوىل من �صنة 
2022، م�ص��رية اإىل اأن اأغل��ب احلاالت 
عب��ارة ع��ن لي�صماني��ا جلدي��ة، بينما 
اأ�صي��ب طفالن يقطن��ان ببلديتي عني 
الزرقاء و املري��ج باللي�صمانيا احل�صوية 
اخلطرية، رغم عدم تنق��ل عائلتيهما اأو 
احتكاكهما باأ�صخا�ص اآخرين. وتتمركز 
االإ�صاب��ات يف بلدي��ات بئ��ر العاتر و 
نقرين وفركان و �صف�صاف الو�رى و 
ثليجان وبدرجات اأقل بباقي البلديات.

ويع��د داء اللي�صمانيا املر�ص الثاين بعد 
احلمى املالطية م��ن حيث قوة االنت�صار 

بوالية تب�صة، وتع��ّول مديرية ال�صحة 
على البلدي��ات املعني��ة لالنخراط يف 
حمل��ة الر�ص ومكافحة هذا الداء والتي 
انطلق��ت يف الراب��ع م��ن �صه��ر اأفريل 
2022 لت�صتمر اإىل غاية 7 ماي، وذلك 
ع��ن طري��ق ر���ص االأماك��ن املهجورة 
وتطه��ري حظائ��ر احليوان��ات وجحور 
القوار�ص وك��ذا الق�صاء عل��ى فئران 
احلق��ول، م��ع تنظيم حم��الت للق�صاء 
عل��ى ال��كالب واحليوان��ات امل���ردة 

ويرقات احل�رات.
 و�صجلت مديرية ال�صحة اأكرب ح�صيلة 

ع��ام 2019، باأزيد م��ن 1400 اإ�صابة، 
يف حني �صجلت 993 حالو �صنة 2018 
والم�ص��ت 517 اإ�صاب��ة ع��ام 2017. 
البلدي��ات  ف��اإن  املخت�ص��ني،  ب��راأي  و 
املعنية مطالب��ة بالقيام بعمليات الر�ص 
وتطهري املناطق ال�صوداء، للق�صاء على 
الظ��روف امل�صاعدة على من��و البعو�ص 
الناقل له��ذا الطفيلي، كما اأنها مطالبة 
بت�صكي��ل الهي��اكل اجلدي��دة البديل��ة 
ملكات��ب ال�صحة لتفعي��ل ومتابعة هذا 

امللف بدقة.    
       �لجموعي �شاكر
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الأ�ضتاذ/هادف كمال حم�ضر ق�ضائي جمل�س 
ق�ضاء  �ضكيكدة

�إعالن عن حجر 
لفائ��دة فريكح علي، ال�س��اكن بحي الإخوة �س��عدي 

عمارة 02 رقم 14 �سكيكدة � القائمة في حقه 
الأ�ستاذة: ديبون �ساهل �سونيا. 

بن��اء عل��ى الحك��م ال�سادر ع��ن محكم��ة �سكيكدة 
"ق�سم �سوؤون الأ�س��رة" بتاريخ 2020/12/23 فهر�س 
رق��م 2020/03404 و رق��م ج��دول 2020/01519 
والقا�سي باعتماد الخب��رة المنجزة من طرف الطبيبة 
�سويلح �سارة و  المودعة لدى اأمانة �سبط المحكمة 
بتاري��خ 2020/11/19 تح��ت رق��م 388 و بالنتيجة 
الق�س��اء بالحج��ر عل��ى المدعى عليه��ا �ساكر زينب 
المول��ودة بتاري��خ 17 � 6 � 1944 بتمالو���س لأبيه��ا 
ال�سعي��د و اأمه��ا خمي�س��ة العايب و تعيي��ن المدعى 
فريك��ح علي مقدم��ا عليها لإدارة و ت�سيي��ر �سوؤونها 
وفقا للقانون مع الأمر بن�سر هذا الحكم لالإعالم و اأمر 
�سابط الحالة المدنية المخت�س بالتاأ�سير بهذا الحكم 

على عقد ميالد المحجور عليها باأمر من النيابة. 
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حالة مرضى القولون العصبي يمكن أن تتحسن في رمضان
ق��ال الأخ�ضائ��ي يف اأمرا���ض اجله��از اله�ضمي 
و الكب��د، الدكت��ور اإ�ضماعي��ل تريك��ي، اأن احلالة 
ال�ضحي��ة ملر�ض��ى القول��ون الع�ضب��ي، ميكن اأن 
تتح�ضن بف�ضل ال�ضيام، لأن هذه الفئة �ضتتخل�ض 
من النتفاخ و الغازات و الأمل ال�ضديد و الإم�ضاك 
و الإ�ضه��ال، وم��ا اإىل ذل��ك من اأعرا���ض مزعجة 
ترتب��ط بالقول��ون الع�ضب��ي، موؤك��دا اأن ال�ضيام 
�ضي�ضم��ح للجه��از اله�ضم��ي بالراح��ة، لب�ض��ع 

�ضاعات. 
و اأو�ض��ح الدكت��ور تريك��ي للن���ر، اأن �ضه��ر 
رم�ض��ان يتي��ح الفر�ض��ة للم�ضاب��ن بالقول��ون 
الع�ضبي، للتخل�ض من الع��ادات الغذائية ال�ضيئة 
التي تعودوا عليه��ا قبل حلوله، والتي ت�ضبب لهم 
م�ض��اكل و ا�ضطراب��ات ه�ضمية، مث��ل الإم�ضاك 
و الإ�ضه��ال واآلم البط��ن والنتف��اخ و الغ��ازات 
و التلب��كات املعوي��ة، لذلك فاإن �ضه��ر رم�ضان، 
ه��و فرتة نقاه��ة للمر�ض��ى، لأنه ي�ضم��ح للجهاز 
اله�ضمي براح��ة طويلة، كم��ا ي�ضاهم يف احلفاظ 
على ال�ضح��ة،  باإتباع منط حي��اة �ضحي، و تناول 

وجبات منتظمة و متوازنة. 
و ين�ض��ح الأخ�ضائي مر�ض��ى القولون الع�ضبي، 
بتن��اول غذاء غن��ي باخل�ضار والألي��اف، لتتح�ضن 
عملي��ة اله�ض��م، مثل اخلي��ار و ال�ضبان��خ و اجلزر 

و الفا�ضولي��ا اخل���راء و الطماط��م، م��ع جتن��ب 
البقولي��ات، لأنها ت�ضبب النتفاخ و الغازات واآلم 
البط��ن، كما ين�ضح بتفادي تن��اول الب�ضل والثوم 
و الأطعم��ة التي حتتوي عل��ى الد�ضم و الدهون و 
البهارات احلارة، مع جتنب امل�روبات التي حتتوي 
عل��ى الكافين، مثل ال�ضاي والقه��وة، اإ�ضافة اإىل 
امل�روبات الغازية، لأنها تزيد من انتفاخ البطن و 

تهيج القولون و انقبا�ض الأمعاء و الآلم واملغ�ض.
  و م��ن املهم اأي�ضا الإقالع ع��ن التدخن، بالن�ضبة 
للمدخنن،  مع التقليل من ال�ضكريات، و يجب اأن 
يحتوي الطب��ق الرئي�ضي يف وجب��ة الإفطار على 
اخل�روات، مع الإكثار م��ن تناول الفواكه، لأنها 
غنية باملاء، مث��ل الفراولة و الأنانا���ض والربتقال،  
كم��ا ين�ض��ح املتحدث بتن��اول الربوتين��ات، مثل 

اللحوم و الأ�ضماك و الدجاج و البي�ض.
وم��ن املهم اأي�ضا تق�ضيم وجب��ة الإفطار اإىل ثالث 
وجبات �ضغرية، يج��ب تناولها يف مواعيد حمددة 
وم�ضبوط��ة طيل��ة رم�ض��ان، لأن ذل��ك ي�ضاع��د 
عل��ى انتظام عملية اله�ض��م، ويقلل من تقل�ضات 
الأمع��اء، مع احلر���ض على امل�ضغ اجلي��د و تناول 

الطعام ببطء.
و�ض��دد الدكت��ور تريك��ي، عل��ى ���رب كميات 
معت��ربة من املاء و الع�ضائر الطبيعية املح�رة يف 
البيت ب�ضكل تدريجي، و يتم توزيعها بن الإفطار 
و ال�ضح��ور، لتجن��ب الإم�ضاك، و يج��ب اأن تكون 
وجب��ة ال�ضح��ور  متوازنة و�ضحي��ة، حتتوي على 
الن�ضويات و الألياف و ال�ضكريات طويلة اله�ضم، 
مع تفادي الأغذية املقلية و الغنية بالدهون، وتلك 
الت��ي حتتوي عل��ى كمي��ات مرتفعة م��ن امللح و 
التوابل احلارة، حمذرا من النوم مبا�رة بعد تناول 

ذات الوجبة، للتقليل من ال�ضطربات اله�ضمية.
يف املقاب��ل ين�ضح املتحدث ب�ضب��ط اأوقات النوم 
والتقلي��ل م��ن ال�ضهر، لتف��ادي تفاق��م الأعرا�ض 
امل�ضاحبة للقولون الع�ضبي، مثل النتفاخ وع�ر 
اله�ض��م و الإم�ض��اك، م��ع املداومة عل��ى ممار�ضة 
ن�ضاط بدين وامل�ضي ال�ريع ملدة ن�ضف �ضاعة بعد 

الإفطار يوميا.      �سامية �إخليف

الكوميديا تقتطع حصة األسد من الشبكة الرمضانية

�إ.زيــــاري

ي�ضهد �ض��وق الألب�ضة التقليدية موؤخرا 
انتعا�ض��ا كب��ريا، تزامن��ا و حت�ضريات 
العائالت ل�ضتقبال عي��د الفطر، فبعد 
ك�ض��اد طوي��ل و ع��زوف ع��ن ال�راء 
ب�ضب��ب الوب��اء و الإج��راءات الوقائية 
الت��ي فر�ضته��ا ال�ضلط��ات و اأجربت 
اجلمي��ع عل��ى التباع��د الإجتماع��ي و 
التقلي�ض من اللقاءات العائلية، عادت 
احلياة جم��ددا اإىل منا�ضبات اجلزائرين، 
بداي��ة بعي��د الفطر ال��ذي يحر�ض فيه 
الأولي��اء عل��ى اقتناء مالب���ض جديدة 
لأبنائهم، كم��ا يحر���ض العديد منهم، 
خا�ضة ال�ضيدات، عل��ى اقتناء مالب�ض 
جديدة لرتدائه��ا يف بيوتهم، اأو خالل 

زياراتهم لذويهم.  
ع��اد الزدحام ال��ذي يذكرن��ا بفرتة ما 
قب��ل جائح��ة كورون��ا، اإىل حم��الت 
بي��ع الألب�ض��ة التقليدي��ة، خا�ضة تلك 
املتعلق��ة بال�ضي��دات و الت��ي تعر���ض 
الب�ضيطة  »القن��ادر«  جدي��د ت�ضامي��م 
و  ال�ضعي��دة،  باملنا�ضب��ات  اخلا�ض��ة  و 
حتى »اجلاب��ادور« و » ال�روال املدور« 
الت��ي ترف���ض ن�ض��اء  و »الكا�ض��اكا« 
العا�ضم��ة التنازل عنه��ا يف الأعياد، و 
غريه��ا من املالب�ض الت��ي تف�ضل املراأة 
اجلزائري��ة اأن ترتديه��ا يف مث��ل ه��ذه 

املنا�ضبات.
قالت �ضي��دات التقينا بهن يف حمالت 
املالب���ض اأنه��ن حري�ض��ات على �راء 
ف�ضاتن جديدة لرتدائه��ا يف العيد، و 
هي عادة يرف�ضن التنازل عنها، خا�ضة 
و اأن اأج��واء الت��زاور ع��ادت جم��ددا، 
و يف�ضل��ن الظه��ور مبالب���ض خا�ض��ة 

بالبي��ت، تكون جدي��دة و اأنيق��ة تليق 
باملنا�ضبة.

و اأع��رب اأحمد، تاجر مالب���ض ن�ضائية 
تقليدية، ع��ن �روره بع��ودة الن�ضاط 
جم��ددا، موؤكدا اأنه و من��ذ بداية الأيام 
الع���ر الأواخ��ر م��ن �ضه��ر رم�ضان، 
ب��داأت احلركي��ة تتزايد مبحل��ه و باقي 
املح��الت التي تبيع نف���ض ال�ضلع، اأين 
تطلب الن�ضاء مالب�ض خا�ضة باملنا�ضبة، 
عل��ى غ��رار »اجلب��ة« اأو »اجلالب��ة« اأو 
»اجلابادور«، مو�ضحا اأنها القطع الأكرث 
طلبا يف مثل هذه املنا�ضبات، اإىل جانب 
اقتناء اأحذي��ة تتنا�ضب معه��ا، و اعترب 

التاجر الإقبال جيدا، بعد عزوف �ضنتن، 
و اأك��د اأنه يف تزايد من ي��وم لآخر اإىل 

غاية عيد الفطر.
و اإىل جان��ب الألب�ض��ة اجلاهزة، ت�ضجل 

حمالت بي��ع الأقم�ض��ة اخلا�ضة 
مبالب���ض البيت، و ك��ذا حمالت 
بيع م�ضتلزم��ات اخلياطة، حركة 
كثيف��ة ح�ضبما وقفن��ا عليه و ما 
اأك��ده بع���ض التج��ار، حيث قال 
ال�ضعيد، بائع لالأقم�ضة، اأن حمله 
يعج من ال�ضباح و اإىل غاية اآخر 
اللي��ل، يومي��ا، بزبون��ات اأعدن 
بعث ه��ذه التج��ارة بع��د ك�ضاد 
طويل، م�ض��ريا اإىل اأنهن يقتنن 
اأقم�ضة خلياط��ة »قنادر« العيد، و 
منهن من ي�ضرتين اأقم�ضة اأخرى، 
خلياط��ة مالب�ض العي��د لبناتهن، 

يف ظل ارتفاع الأ�ضعار ب�ضوق املالب�ض 
هذا املو�ضم.

م��ن جهته��ا اأعرب��ت ال�ضي��دة اإله��ام، 
املخت�ضة يف خياطة الألب�ضة التقليدية، 

ع��ن فرحته��ا بع��ودة الن�ض��اط جمددا 
لهذا القط��اع، موؤكدة اأنها منهمكة يف 
خياطة »قنادر« العي��د اخلا�ضة بالن�ضاء 
و حت��ى البن��ات، م�ضيف��ة اأن الطل��ب 
ارتفع ب�ضكل كب��ري، مقارنة بال�ضنتن 
املا�ضيت��ن، اإىل درج��ة اأن الأمر جعلها 
تعمل يف الليل و النهار، من اأجل تلبية 

كافة الطلبات.
و اأك��دت جن��الء، م�ض��رية حم��ل لبيع 
م�ضتلزم��ات اخلياط��ة، اأن عي��د الفطر 
م��الأ جم��ددا ه��ذه املح��الت بالن�ض��اء 
الراغب��ات يف خياطة مالب���ض خا�ضة 
بالعيد، و للتح�ضري ملختلف املنا�ضبات 
العائلية التي م��ن املنتظر اأن تنظم بعد 

العي��د، �ضواء تعلق الأم��ر بالعرائ�ض اأو 
املدعوات، يف اأج��واء و�ضفتها باجليدة، 
خا�ض��ة و اأنها اأع��ادت احلركية لقطاع 
ت���رر كث��ريا، ح�ضبها، بقي��ود جائحة 

كورونا.
م��ن جان��ب اآخ��ر، اأف��اد جت��ار املالب�ض 
اخلا�ض��ة بختان الأطف��ال، و كذا بائعي 
قم�ض��ان الرجال، اأن الإقبال زاد ب�ضكل 
ملف��ت خالل الأيام الع�رة الأخرية من 
رم�ض��ان، على اقتن��اء األب�ض��ة اخلتان، 
اإ�ضاف��ة اإىل القم�ض��ان الرجالي��ة التي 
يف�ضل الكث��ريون ارتداءها جديدة يف 

العيد، خا�ضة لأداء ال�ضالة.

الحماية المدنية تحذر من خطورة استعمال بعض األلعاب على األطفال
ح��ذرت املديرية العامة للحماية املدنية من خطورة  بع�ض  
الألعاب  املوجهة لالأطف��ال، و التي يكرث اقتناوؤها من قبل 
الأولي��اء يف عي��د الفطر، و نبه��ت اإىل اأن ا�ضتعمال بع�ض 
الألعاب ي�ضبب الختناق��ات، و اجلروح البليغة، و احلروق، 
منه��ا الألع��اب ذات البطاريات، و كذا الت��ي تنبعث  منها  
اأ�ض��وات، و الألع��اب  على �ض��كل حيوان��ات، اأو ب�ضكل 

ماأكولت.
و دع��ت املديرية العامة للحماية املدنية يف بيان �ضدر اأول 
اأم�ض، تلقت  الن�ر ن�ضخة منه، الأولياء، اإىل الرتكيز على 
نوعية الألعاب املوجهة لأبنائهم، و اللتزام عند ا�ضتعمالها 
باإر�ض��ادات ال�ضالمة، و منه��ا اأن تتنا�ضب الألعاب مع �ضن 
الطفل، كما نبهت اإىل اأن الألعاب القدمية  املوجهة لالأطفال، 
قد حتتوي على قطع اأو اأجزاء �ضغرية، جتعلها ت�ضكل خطرا 

على الأطفال ال�ضغار.
ويف ال�ضياق ذاته، �ضدد بيان م�ضالح احلماية املدنية، على 
�رورة ق��راءة و اإتب��اع التو�ضي��ات املتعلقة بال�ضن 

املخ�ض�ضة لكل لعبة، و التحذيرات املتعلقة 
با�ضتعمالها، و ك��ذا اأدوات جتميع الألعاب، 
م�ض��ريا اإىل اأن الألعاب ذات النوعية العالية 
اأق��ل خطرا، و ل بد من اإزالة اأغلفة الألعاب،  
مث��ل الأكيا���ض و الأغلف��ة البال�ضتيكي��ة، 
امل�ضام��ري، وال�ضحابات، لأن ه��ذه العنا�ر 
تعر�ض الأطفال اإىل خطر الختناق، و ل بد 

من التخل�ض منها ب�رعة.
كما دعت م�ضالح احلماي��ة املدنية الأولياء، 
ا  اإىل �رورة حفظ جميع الألعاب، خ�ضو�ضً
الألعاب اللينة، بعيًدا ع��ن م�ضادر احلرارة، 
لأنها ق��د تت�ضبب يف اندلع احلرائق و تنجر 
عنه��ا اإ�ضابات اأو اإ���رار باملمتلكات، كما 
يجب دوم��ا مراقب��ة حالة الألع��اب، كونها 
ت�ضكل خطرا عل��ى الأطفال، مثل الأجزاء و 
القطع املك�ض��ورة، و يجب اإ�ضالح الألعاب 

املهرتئة اأو التخل�ض منها.
و م��ن ال�روري التاأكد قبل �راء لعبة، اأنها ل حتتوي على اأطراف 
اأو ح��واف ح��ادة، لأنها تعر�ض الطف��ل اإىل خط��ر الإ�ضابة بجروح 
بليغ��ة، مع جتنب �راء اللعب املزودة باحلب��ال الطويلة، لأنها كافية 

لاللتفاف حول رقبة الطفل وخنقه.
واأ�ضار بيان احلماية املدينة اإىل اأن الأطفال ال�ضغار، خا�ضة الذين تقل 
اأعمارهم عن ثالث �ضنوات، مييلون اإىل و�ضع اأ�ضياء يف اأفواههم، قد 
ت��وؤدي اإىل الختناق اأو الت�ضمم عند ابتالعها، منها الألعاب �ضغرية 
احلجم، الكرات والقطع ال�ضغرية اأو املك�ضورة، لهذا يجب الحتفاظ 
بها بعيًدا عن متناوله��م، و نبهت ذات امل�ضالح اإىل �رورة مراقبة 

الأطفال وهم يلعبون، و تعليمهم كيفية اللعب باأمان.
م��ن جهة اأخ��رى دعت املديري��ة العامة للحماية املدني��ة م�ضتعملي 
الطرق��ات، اإىل الحرتام ال�ض��ارم لقانون امل��رور والتحلي بالقيادة 
املثالي��ة وهذا بتخفي���ض ال�رعة، و جتنب املن��اورات والتجاوزات 

اخلطرية و احرتام م�ضافة الأمان يومي العيد.
نور�لدين ع

دعت اإىل االهتمام بنوعيتها

رمي�ساء جبيل

 روبــورتـاج

�أخ�سائي �أمر��ض �جلهاز �له�سمي و �لكبد �لدكتور �إ�سماعيل تريكي

مو�سة "�لبالياج" ت�ستهوي �لن�ساء وتنظيف �لب�سرة �لأكثـر طلبا 

الرتويج على منصات التواصل يرفع اإلقبال على صالونات التجميل 
�سهد �لأ�سبوع �لأخير من �سهر رم�سان، تو�فد� كبير� للن�ساء على �سالونات �لحالقة و�لتجميل، رغبة منهن في �لظفر بموعد يحظين فيه بعناية خا�سة، 

تظهرهن �سبيحة �لعيد في �أبهى حلة، حيث تمتلئ قو�ئم �لحجز وغرف �لنتظار بهن و تمتد �ساعات �لعمل في هذه �ل�سالونات �إلى �لر�بعة فجر�، فيما ز�دت 
�لمن�سور�ت �لترويجية على »في�سبوك« وعرو�ض �لتخفي�سات من درجة �لإقبال.

صحتـــك 

وق��د نالت تقنيات التجمي��ل اجلديدة اهتمام 
الن�ضاء، باعتبار اأنه��ا متنف�ض يخل�ضهن من 
�ضغط العم��ل واملنزل، ويرف��ع معنوياتهن 
كما يزيد م��ن ثقتهن باأنف�ضهن، فتخ�ض�ضن 
لها ميزانية حمددة، �ضواء تعلق الأمر بالن�ضاء 
العامالت اأو رب��ات البيوت اأو حتى اللواتي 
تزي��د اأعمارهن عن 65 �ضن��ة، وذلك بغ�ض 

النظر عن امل�ضتوى املعي�ضي.

تخلٍّ عن الوصفات 
الطبيعية

وذك��رت �ضي��دات وفتي��ات حتدثن��ا اإليهن، 
اأن الو�ضف��ات الطبيعية والط��رق التقليدية 
لعالج م�ض��اكل الب�ر، مل تع��د ت�ضتهويهن 
نظرا ملا تاأخذه من وقت للح�ضول على نتائج 
اإيجابي��ة، وقالت بع�ضهن اإنه��ن م�ضتعدات 
لت�ضديد مبال��غ تتجاوز قدراتهن املالية حتى 

لو ا�ضطررن لال�ضتدانة لأجل تغطيتها.
وم��ن خالل حديثنا مع م��ن يق�ضدن قاعات 
التجمي��ل، ذك��رن اأن كف��اءة احلالق��ة اأه��م 
بالن�ضب��ة له��ن من م��كان املح��ل حتى وان 
تطلب الأمر قطع م�ضاف��ات طويلة من اأجل 

الو�ضول للحالقة املف�ضلة لديهن.
وتق��ول �ضعاد وه��ي طالب��ة جامعي��ة، اإنها 
اعت��ادت منذ طفولتها عل��ى اأن تقوم ع�ضية 
كل عي��د رفق��ة والدتها و�ضقيقته��ا، بزيارة 
�ضالون التجميل الواق��ع باحلي الذي تقطن 
ب��ه، من اأجل ت�ضفيف �ضعره��ا، واأ�ضافت اأن 
الأم��ر قد بات عادة لديها، كما اأنها اأ�ضبحت 
حتر�ض على تنظي��ف ب�رتها عند خمت�ضة 
جتميل بو�ضط املدين��ة، اأما بالن�ضبة لرتكيب 
الأظافر فه��ي وفية ل�ضالون يق��دم خدماته 

باملدينة اجلديدة علي منجلي. 
وي�ضتعم��ل اأ�ضح��اب �ضالون��ات احلالق��ة 
والتجمي��ل يف ق�ضنطينة، موق��ع التوا�ضل 
الجتماع��ي »في�ضبوك« للرتوي��ج خلدماتهم 
اأي��ن يت��م يومي��ا ن���ر مقاط��ع فيديوهات 
ملراح��ل عملي��ة تنظي��ف الب���رة وكذا 

النتيج��ة النهائي��ة لعالج ال�ضع��ر بالربوتن 
اأو الكريات��ن، ف�ض��ال ع��ن ر�ض��م احلواجب 
بتقني��ة »ميكروبويلدين��غ«، ياأت��ي ذلك يف 
وق��ت ين�ض��ّب اهتم��ام الكثري م��ن الن�ضاء 
قبي��ل عيد الفطر، على اإيج��اد خدمات جيدة 
مبنتوج��ات م�ضمون��ة وباأ�ضع��ار تناف�ضي��ة، 
وذل��ك م��ن خ��الل الن�ضم��ام ملجموع��ات 
على »في�ضب��وك«، اأين يت��م ال�ضتف�ضار عن 
اأف�ضل �ضالونات احلالقة مع ال�ضتعالم عن 

الأ�ضعار وعرو�ض التخفي�ضات.

الحجز بدأ قبل أسبوعين 
من العيد

ومن خالل ه��ذه املن�ضورات، يتبّن اأن جل�ضة 
لتنظي��ف الب�رة تتطلب مبلغ��ا يرتاوح بن 
1500 اإىل 8000 دين��ار، ويختل��ف الرق��م 

ح�ض��ب اخلدم��ات الأخ��رى امل�ضاف��ة مث��ل 
ا�ضتخدام جهاز الرتدد العايل لعالج م�ضاكل 
الب���رة، واحلجام��ة التجميلي��ة و«الرادي��و 
فريكون���ض« و ك��ذا الع��الج بالفوتون��ات 

ال�ضوئية. 
اأما تركي��ب الأظافر فيق��دم ب�ضعر يزيد عن 
250 األف دينار، فيم��ا يبداأ تركيب الرمو�ض 
ملدة �ضهر عل��ى الأقل، من ثم��ن 3000 اإىل 
غاية  6500 دينار بح�ضب النوعية والكثافة 
املطلوب��ة، ويدفع من اأج��ل ت�ضفيف ال�ضعر 
ح��وايل 500 دين��ار فما ف��وق ح�ضب طول 
وكثافة ال�ضع��ر، اأما ما ي�ضمى ب��� »البالياج« 
فيكلف مبلغ��ا ل يقل عن 5000 دينار، وهو 
تقني��ة جدي��دة يف �ضب��غ ال�ضع��ر تعطي له 

مظهرا حيويا.
وتق��ول اإميان وهي اأخ�ضائي��ة جتميل وعالج 
م�ضاكل الب�رة ب�ضالون يف حي دق�ضي عبد 

ال�ضالم، اإن اإقبال الزبونات يت�ضاعف ب�ضكل 
كب��ري قبي��ل عيد الفط��ر، لدرج��ة اأن معظم 
املواعيد يت��م حجزها قبل املنا�ضبة باأ�ضبوعن 
اأو اأكرث، خ�ضو�ضا ما تعلق بخدمات العناية 
بالب�رة التي تبق��ى الأكرث طلبا، كما �ضاعد 
الرتويج عرب »في�ضبوك« على قدوم زبونات 

من خارج ولية ق�ضنطينة.
وتابع��ت املتحدث��ة، اأن ه��ذا الإقب��ال دفعها 
لتمدي��د فرتة العمل، حيث تبداأ الن�ضاط على 
ال�ضاع��ة التا�ضعة والن�ضف �ضباحا اإىل غاية 
اخلام�ضة م�ضاء مع اإمكانية جتاوز هذا الوقت 
يف حالة اإقبال زبونات اأكرث، ثم يتم ا�ضتئناف 
العم��ل اإىل ما بع��د الإفط��ار لي�ضتمر حتى 

الثالثة �ضباحا.
 ويتم تقدمي خدمات متنوعة ح�ضب املتحدثة، 
عل��ى غ��رار العناي��ة بالب���رة و الأظاف��ر 
وتركيب الرمو���ض ور�ضم احلواجب، وكل ما 
يتعل��ق بال�ضعر من ق���ض وت�ضفيف و�ضبغ 

وع��الج، م�ضيف��ة اأنه يت��م تق��دمي عرو�ض 
خمف�ض��ة مقارنة باأ�ضعار ال�ض��وق، لتنا�ضب 

جميع الن�ضاء.

صالونات تعمل إلى غاية 
الرابعة فجرا

كم��ا ذكرت دني��ازاد وهي �ضاحب��ة �ضالون 
للحالق��ة والتجميل باخل��روب، اأن العرو�ض 
الرتويجي��ة الت��ي يقدمها املحل خ��الل هذه 
الف��رتة بتخفي�ض��ات ت�ض��ل اإىل 30 باملئة، 
جعلت الإقبال يزيد اأكرث. وتوؤكد حمدثتنا اأن 
العناي��ة باملظهر مل تعد حكرا على الزبونات 
مي�ضورات احلال ب��ل تعدى ذلك اإىل الطبقة 
املتو�ضط��ة وك��ذا رب��ات البي��وت، اأم��ا عن 
ال�رائ��ح العمرية فقد اأو�ضح��ت باأن املحل 
تق�ض��ده كل الفئات العمرية من �ضابات اإىل 

غاية ن�ضاء كبريات يف ال�ضن.
و يرتف��ع الإقبال ب�ضكل كب��ري قبل يوم من 
العي��د، م��ا ي�ضطر �ضاحب��ة ال�ضال��ون اإىل 
العم��ل يف الفرتت��ن ال�ضباحي��ة وامل�ضائية 
الرابع��ة فج��را. ويت��م ح�ض��ب  واإىل غاي��ة 
املتحدث��ة، تخ�ضي�ض يومي اجلمعة وال�ضبت 
للموظفات، اأين ت�ضهد العطل توافدا مكثفا، 
اأم��ا بقية اأيام الأ�ضبوع فيتم فيها التعامل مع 
خمتل��ف الزبائن، خ�ضو�ض��ا العرائ�ض، وكل 
ذل��ك وف��ق حج��وزات م�ضبقة ع��ن طريق 
احل�ض��ور اإىل ال�ضال��ون اأو الت�ض��ال ع��رب  

الهاتف.                           ر.ج

عادت �لحركية خالل هذه �لأيام، �إلى �سوق �لمالب�ض �لتقليدية، بت�سجيل �إقبال كبير على �لمالب�ض �لجاهزة و على 
�لأقم�سة �لخا�سة بما يعرف بـ«�لقندورة« �أو »�لجبة«، بعد ك�ساد و عزوف د�م �سنتين ب�سبب �نت�سار فيرو�ض كورونا.

بعد ك�ساد طويل فر�سته جائحة كورونا

عيد الفطر يعيد بعث احلركية بسوق املالبس التقليدية
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u�ملقادير
-بي�ضتان

-كاأ�س �ضكر عادي
-كاأ�س زيت

-علبة ياغورت 
-فانيليا

- 4 �إىل 5 كوؤو�س فرينة
-كي�س خمرية حلويات

-ملعقتان كاكاو
-ملعقة �ضغرية مب�ضور ليمون

-ملعق��ة �ضغ��رية �ضوكوالط��ة 
�لطالء

»كاوكاو«  �ض��ود�ين  -ف��ول 
حمم�س و مطحون �أو لوز

�ضم�ض��م  كب��رية  مالع��ق   3  -
»جلجالن« حمم�س

uطريقة �لتح�سري
نخل��ط �لبي�ضت��ن م��ع �ل�ضك��ر 
�لي��دوي، ثم  با�ضتعم��ال �خلالط 
ن�ضي��ف �لزي��ت و نخل��ط، ث��م 
ن�ضيف علب��ة �لياغورت و ر�ضة 
مل��ح و نخلط، ث��م ن�ضكب ثالثة 
كوؤو�س فرينة، و �لر�بع تدريجيا، 
مع كي���س خمرية �حللويات، حتى 

نح�ضل على عجينة طرية.
ق�ضم��ن،  �إىل  �لعج��ن  نق�ض��م   �
و ن�ضي��ف للق�ض��م �الأول ملعقة 
مع  �ضوكوالط��ة طلي  �ضغ��رية 

ملعقتن كاكاو.
� نفت��ح �لعج��ن �الأبي�س ب�ضكل 
م�ضتطيل، ثم نفتح �لعجن �لبني 

بنف�س �ل�ضكل
ف��وق  �لبن��ي  �لعج��ن  ن�ض��ع   �
�الأبي�س، و نح��اول �أن نل�ضقهما 
بالف��رد باحلالل، ثم نل��ف ب�ضكل 
�أ�ضط��و�ين و نقطعها على �ضكل 
مقروظ��ات، منرره��ا يف خلي��ط 
�لفول  و  »�جللج��الن«  �ل�ضم�ض��م 
�ل�ض��ود�ين »�لكاوكاو« و نخبزها 

يف �لفرن.

u�ملقادير
- 500 غ زبدة طرية 

-كاأ�س �إال ربع �ضكر ناعم
-ملعقة فانيليا

-خمرية 
ف��ول  كاأ���س  -ن�ض��ف 
»كاوكاو«  �ض��ود�ين 

حمم�س و مطحون
-ملعقتان كاكاو بني

-بي�ضة
-فرينة 

-توفيا كر�ميل 
-كمية من �جلوز
-عجينة �ل�ضكر 

-ملمع غذ�ئي ذهبي
uطريقة �لتح�سري

� نخل��ط �لزبدة مع �ل�ضكر 
و �لفانيليا جيد�، ثم ن�ضيف 
�لبي�ض��ة و نو��ضل �خللط، 
�لفرين��ة،  و�ض��ع  قب��ل 
�ل��كاكاو و �خلم��رية، حتى 
نح�ضل على عجينة طرية.

� نفت��ح �لعج��ن باحل��الل 
ب�ضم��ك 2 ملم، ث��م نقطع 
دو�ئر بالقطاعة، ثم نخبزها 
يف ف��رن م�ضخ��ن م�ضبقا، 
ملدة ترت�وح ب��ن 15 و 20 

دقيقة.
�ل�ضك��ر  عجين��ة  نفت��ح   �
نطبع  بالن�ضاء،  باال�ضتعانة 
دو�ئر بطاب��ع يحمل تهنئة 
بعدم��ا ن�ضعه يف  �لعي��د، 

�مللمع �لغذ�ئي �لذهبي.

 � نقطع بالقطاعة �لد�ئرية 
�خلا�ضة به، و نل�ضق حبات 
�حللوى بكمي��ة من �لتوفيا 

�مل�ض��اف له��ا �لقلي��ل من 
�جلوز �ملطح��ون خ�ضن، ثم 
نده��ن �ل�ضط��ح بقليل من 

�لتوفي��ا و نل�ض��ق دو�ئ��ر 
عجين��ة �ل�ضكر �لتي حتمل 

عبارة »عيد مبارك«.

حلــــــــويات العيـــــــــــد
اإعداد: ال�شيف حبيبة زيتوين

�شابلي العيد

بقالوة تركية بال�شوكوالطة

حلوى الع�شر دقائق

u�ملقادير
-عجينة �لفيلو �جلاهزة

-�ضوكوالطة للطلي
-�ضمن

-�ضاربات
-ف�ضتق مطحون

uطريقة �لتح�سري
� ن�ضع كاأ�ضن �ضكر مع  كاأ�ضن 
ماء يف وعاء على نار متو�ضطة، 
ننتظ��ر �إىل �أن ت�ض��ل �إىل درجة 
�لغلي��ان، ننتظ��ر 10 دقائق على 

نار هادئة، ثم نطفئ �لنار.
طريقة حت�ضري �لبقالوة

و  �لفيل��و  عجين��ة  نفت��ح   �  
ندهنه��ا بال�ضم��ن �لذ�ئب، ن�ضع 
�ل�ضوكوالط��ة يف كي�س حلو�ين 
و ن�ضعه��ا على حاف��ة �لعجينة، 
ث��م نلف مرت��ن و نح��اول جمع 
�لعجن »يكم�س«، ثم ن�ضعها يف 
�ضينية ف��رن و ندهنها بال�ضمن، 

حتى نكمل �لعملية
� ندخل �ل�ضينية يف �لفرن، و بعد 
�أن تتحم��ر ن�ضقيه��ا بال�ضاربات 
و  بالف�ضت��ق  نزينه��ا  و  �لب��اردة 

خطوط �ل�ضوكوالطة.

u�ملقادير
-200 غ �ضوكوالطة بي�ضاء

-120 غ كرمية �ضائلة
-�ضعريية �ل�ضوكوالطة

-حلوى ملونة 
-كاكاو

-منكهات، ح�ضب �لذوق
uطريقة �لتح�سري

قطع��ا  �ل�ضوكوالط��ة  نقط��ع   �
�ضغ��رية، ن�ضعه��ا ف��وق حم��ام 
و  �لكرمي��ة  ن�ضخ��ن  ث��م  مائ��ي، 
�ل�ضوكوالط��ة،  ف��وق  ن�ضكبه��ا 
نخلط جيد� و يف�ضل تركها ليلة 

كاملة يف �لثالجة.
� نق�ض��م �خلليط �إىل ثالثة �أق�ضام، 

ننكه كل و�حد بنكهة معينة
� نحر���س على �أن ي��رت�وح وزن 
و  غ،   25 و   20 ب��ن  �لكري��ات 
منرر حب��ة يف �ل��كاكاو، و �لثانية 
يف �حلل��وى �مللون��ة و ثالث��ة يف 

�ضعريية �ل�ضوكوالطة.

يل تروف

قريو�ش اجلوزة

u�ملقادير
-4 كيالت فرينة 

-كيلة مارغرين ذ�ئبة 
-ملعقتان كبريتان خل

-كي�س خمرية كيميائية
-ماء �لزهر 

-ملح
-فرينة

-ع�ضل 
-�ضم�ضم »جلجالن«

uطريقة �لتح�سري
باملارغري��ن  �لفرين��ة  نب�ض���س   �
�لذ�ئب��ة، ن�ضي��ف �خل��ل و ر�ضة 
مل��ح، ث��م �خلم��رية �لكيميائية و 
جنمع مب��اء �لزهر، حت��ى نح�ضل 
على عجينة طرية، نرتكها ترتاح 

قليال.
باال�ضتعان��ة  �لعج��ن  نفت��ح   �
بالن�ض��اء، ب�ضم��ك رقي��ق ج��د�، 
نقط��ع بالقطاع��ة �لد�ئرية دو�ئر 
ثالث��ة  كل  ن�ض��ع  مت�ضاوي��ة، 
منها ف��وق بع�ضه��ا، و ن�ضغط 

يف �لو�ض��ط باال�ضتعانة ب�ضفود 
�أو �ضوك��ة، و نقليه��ا يف زي��ت 
م�ضخ��ن، ث��م نخرجه��ا بع��د �أن 

و  �لذهب��ي  �لل��ون  تكت�ض��ب 
نغم�ضه��ا يف �لع�ضل �لب��ارد، ثم 

نر�ضها بال�ضم�ضم »�جللجالن«.
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r   كـ. طويل  

حّققا �سهرة و��سعة بوالية جيجل 

شابان يكتسحان السوق بقلب لوز العوانة 
��ستهر موؤخر� بجيجل، “قلب لوز �لعو�نة”، على يد �ل�سابين عماد و 

ه�سام �لقادمين من �لجز�ئر �لعا�سمة، و �لمنحدرين من منطقة �لعو�نة، 
حيث �أنهما يقومان بتح�سير هذ� �لنوع من �لحلويات �لتقليدية، و بيعه 

و توزيعه ، على مختلف �لمحالت �لتجارية و �لمقاهي بعدة بلديات 
بوالية جيجل، فنال �إعجاب عديد �لمو�طنين، و �أ�سبحو� ال ي�ستغنون 

عنه، خا�سة في مو�ئد �الإفطار و �سهر�ت رم�سان.

ي�شهد “قلب لوز العوانة” ، كما يطلق عليه 
ال�شابان عماد و ه�شام، للإ�شارة اإىل م�شقط 
راأ�شيهم��ا، رواج��ا كب��را ، و�ش��ط ع�شاق 
احللوي��ات التقليدية، فتقريب��ا كل املقاهي و 
املح��لت التجارية بوالي��ة جيجل، اأ�شحت 
تعر���ض قل��ب الل��وز علم��ة “العوانة”، و 
اأك��د اأ�شحاب حملت جتاري��ة للن�رص، باأن 
زبائنه��م يطلب��ون بك��رة ه��ذه احللوى يف 

رم�شان، التي اأدمن على اقتنائها البع�ض.
قال لنا لطفي، �شاحب حم��ل ببورمل ، باأن 
الع�رصات من الزبائن، يح�رصون اإىل حمله، 
من اأجل �رصاء قطع م��ن قلب اللوز العوانة، 
الذي اكت�ش��ب �شهرة كب��رة يف ال�شنوات 

االأخرة، و يزي��د االإقبال اليومي عليه خلل 
ال�شه��ر الف�شيل، حي��ث يف�شله زبائن على 
باقي احللويات، نظرا “لنكهته اخلا�شة التي 
ال تق��اوم، و مذاقه اللذيذ الفريد من نوعه”،  
على ح��د تعبر زبون وجدن��اه ب�شدد �رصاء 
قل��ب اللوز، م�شرا اإىل اأنه منذ تذوقه، �شار 
مدمنا عليه، و �شاط��ره الراأي عديد الزبائن، 
منهم من اأكدوا باأنهم ي�شرتونه طوال ال�شنة 

و لي�ض خلل �شهر رم�شان فقط.
هذا االإقبال الكبر و الرواج املتزايد للحلوى، 
دفعن��ا للبحث ع��ن ال�رص وراء ذل��ك، و بعد 
البح��ث و التح��ري، اكت�شفنا ب��اأن ال�شابني 
منذ �شب��ع �شنوات، املنحدري��ن من منطقة عماد و ه�شام، القادمان من اجلزائر العا�شمة 

العوانة، وراء حكاية “قلب اللوز العوانة”.
لقد متكن احلرفيان من اكت�شاب �شمعة جيدة، 
و �شهرة وا�شع��ة، بف�شل حت�شر هذا النوع 
م��ن احللوى بطريق��ة احرتافي��ة، و توزيعها 

يوميا على املحلت.
بع��د حتديد موعد م�شب��ق توجهنا اإىل حمل 
ال�شاب��ني، الكائن بالعوانة، ليل، الأن عماد و 
ه�ش��ام و الفريق العامل معهما يبداآن العمل 
بعد �ش��لة الع�ش��اء و اإىل غاي��ة ال�شباح، 

داخل ور�شة �شناعة قلب اللوز.
وجدن��ا الفري��ق ب�شدد نقل ع��دد معترب من 
�شيني��ات و قوالب قلب اللوز ذات االأ�شكال 
و  االأحج��ام املختلف��ة، اإىل �شي��ارة التوزيع 
لنقله��ا اإىل املح��لت، و كان��ت رائحة قلب 
اللوز متلأ املكان، كما كان الن�شاط و احليوية 
عن��وان ه��ذا الن�شاط، ف��كل اأف��راد الفريق 
كان��وا منهمكني يف العمل، ب��ني التح�شر 

و الطهي.

اأخربنا، عماد، باأنه رفق��ة �رصيكه و �شديقه 
ه�شام، ا�شتطاع��ا يف اأقل من �شبع �شنوات، 
الرتويج ملنتوجهما قائل “ لقد بداأنا الن�شاط 
يف اجلزائر العا�شمة، فاأنا و �شديقي، ننحدر 
م��ن اأح��د االأحي��اء ال�شعبي��ة بالعا�شمة، و 
اأ�شولن��ا من بلدي��ة العوانة حتدي��دا، تعلمنا 
�شناعة احلل��وى التقليدية ل�شنوات عديدة، 
و اأتقن��ا احلرفة ، و حققن��ا ال�شهرة و النجاح 
باجلزائ��ر العا�شم��ة، يف اخت�شا���ض حلوى 
قل��ب الل��وز، و كن��ا نوزعه��ا عل��ى عديد 
املحلت هن��اك، و كان يق�شدن��ا زبائن من 

واليات جماورة القتناء كميات منها”.
و اأ�ش��اف عماد باأن��ه و �شديقه ه�شام قررا، 
بع��د مرور الوقت، القدوم اإىل والية جيجل، 

ملحاولة الرتويج للحلوى التي ي�شنعانها.
و ذكر ه�شام، باأنهما جنحا يف ذلك  يف ظرف 
وجيز، و حققت احللوى قبوال و رواجا كبرا 
بني الزبائن يف املحلت التجارية و املقاهي، 
م��ا جعلهما يقرران بيعه��ا باجلملة، و اختارا 

لها كعلم��ة جتارية ‘قلب ل��وز العوانة”، و 
يقومان يوميا بتوزي��ع كميات معتربة منها 
على املحلت يف عدة بلديات بوالية جيجل.
و بخ�شو���ض �رص امل��ذاق ال�شهي و النكهة 
املمي��زة لقلب الل��وز ال��ذي يح�رصانه، قال 
احلرفي��ان باأنهما يعطيان��ه “ حقه”، على حد 
تعبرهما، اأي اأنهما يحر�شان على حت�شره 
باملوا�شفات و املكونات املطلوبة، بعيدا عن 

الغ�ض يف املقادير.
و اأك��دا اأن قل��ب الل��وز يتطل��ب االإتق��ان و 
فقط، مع اإ�شاف��ة مل�شة خا�شة بهما، ترتبط 
با�شتعمالهم��ا لل�شم��ن، و يفتخ��ران بكون 
الزبائن اأعجب��وا مبنتوجهما، بدليل الطلبيات 
اليومية التي تفوق كل التوقعات، ح�شبهما.

و يدع��وان احلرفيني ال�شب��اب اإىل الرتكيز و 
التفاين يف عمله��م، فاحلرف تتطلب االإتقان 
و اجلدي��ة يف العمل، كما اأك��دا يف حديثهما 

للن�رص.
كـ. طويل

رغم فو�ئده �ل�سحّية �إال �أن عر�سه حمدود باملحالت �لتجارية

صائمون يفضلون استهالك حلم األرانب يف رمضان 
يعت��رب �شه��ر رم�شان، م��ن االأ�شه��ر التي 
تفت��ح ال�شهية للبح��ث و جتريب الكثر من  
املنتج��ات اال�شتهلكي��ة، و عل��ى راأ�شه��ا 
اللح��وم، �شواء كان��ت احلم��راء اأو البي�شاء 
الت��ي تدخ��ل يف حت�شر خمتل��ف االأطباق 

التي تزين مائدة اإفطار ال�شائم. 
و يعد حلم االأرنب من بني اللحوم التي يكر 
البحث عنها بال��وادي خلل �شهر رم�شان، 
�شواء بدافع اال�شته��اء و الرغبة يف جتريب 
العديد من االأطباق، اأو بدافع �شحي، خا�شة 
بالن�شب��ة الأ�شحاب بع�ض االأمرا�ض املزمنة 
الذين يحتاجون اإىل حمية غذائية متوازنة. 

و  اأك��د عدد م��ن املرب��ني و املهتمني برتبية 
االأرانب بال��وادي للن���رص، اأن توفر ظروف 
عك���ض  املو�ش��م،  ه��ذا  معتدل��ة  مناخي��ة 
ال�شن��وات الفارطة التي تزامن رم�شان مع 
مو�شم احلر، مكنهم  من توفر حلوم االأرانب 
لزبائنهم الذي��ن ت�شاعف عددهم يف ال�شهر 
الف�شي��ل، خا�شة املر�ش��ى، امللزمني بحمية 
غذائي��ة �شحية. ق��ال مل��ني زاوي، مربي و 
بائ��ع اأرانب من بلدية الرقيب��ة، اأنه ا�شتطاع 
تخ�شي�ض م�شاحة لرتبية االأرانب مبزرعته، 
مع توفر الرعاية اللزمة لها، و ا�شتقطاب 
عدد من الزبائن، خا�شة  يف ال�شهر الف�شيل، 
حي��ث يق�شدونه يوميا م��ن اأجل �رصاء حلم 

االأرانب، بع��د اأن  يقوم  بذبحه��ا وتنظيفها 
و ت�شليمها جاهزة له��م، م�شرا اىل اأنه يبيع 
اأرانب يرتاوح عمرها بني 10 اإىل12 اأ�شبوع، 
و وزنها بني 1 كلغ، و 2.2 كلغ. اأما حممد.ج 
، 25 �شنة، من بلدي��ة العقلة، فاأكد اأنه رغم 
مردوديتها  ال�شعيفة، مقارنة  برتبية بع�ض 
اأن��واع الدواج��ن و املوا�ش��ي، اإال اأنه اأحب و 

مار���ض تربي��ة االأرانب منذ ال�شغ��ر، برفقة  
والده، خا�شة يف �شهر رم�شان، حيث كانت 
ترتبع حل��وم االأرانب على مائ��دة االإفطار و 
تزي��ح يف الغالب بقي��ة اأن��واع اللحوم. كل 
هذه املعطي��ات دفعت��ه لتخ�شي���ض زاوية 
من مزرعت��ه لرتبية ما يزيد ع��ن 10 اإناث، 
وف��رت له ه��ذه ال�شنة، ح��وايل 100 اأرنب 

ال يتجاوز عمره��ا 03 اأ�شهر، يق��وم ببيعها  
مبا���رصة  لزبائ��ن دائمني، اأغلبه��م، يقتنوها 
لبع���ض اأفراد عائلتهم املر�ش��ى. و اأو�شح 
نا�رص. ج، من بلدية الوادي، اأنه بعد اإ�شابته 
مبر���ض مزم��ن، ن�شح��ه االأطب��اء بتجن��ب 
ا�شتهلك، ق��در امل�شتطاع، بع���ض اللحوم، 
التي قد تت�شبب يف ارتفاع �شغطه الدموي، 

ما جعله يبحث عن بع���ض اللحوم املنا�شبة 
حلالت��ه ال�شحي��ة، عل��ى غ��رار االأ�شماك و 
االأرانب، و ي�شرتي هذه االأخرة مبا�رصة، من 
بع���ض املربني ببع�ض بلديات الوالية، الأنها 
ناق�ش��ة مبحلت ببيع اللحوم، و اإذا  توفرت 
تنف��د ب�رصعة، خا�شة يف �شهر رم�شان. يف 
ح��ني ق��ال العربي ب��ن عل��ي، اأن رغبته يف 
جتري��ب العديد م��ن االأطباق خ��لل ال�شهر 
الف�شي��ل، جعله ي�شرتي اأرنب��ني من اإحدى 
امل�شاحات التجارية، خ��لل االأ�شبوع االأول 
من رم�شان، ب�شع��ر 1000دج للكيلوغرام 
الواح��د، م�ش��را اإىل قلة اهتم��ام اأ�شحاب 
املتاج��ر بهذا النوع م��ن اللحوم، رغم قيمته 
الغذائي��ة و فوائده ال�شحية، ملختلف الفئات 
العمري��ة، م��ن بينه��ا االأطف��ال ال�شغ��ار . 
يذك��ر اأن املخت�شني يف التغذي��ة و االأطباء 
ين�شح��ون بتن��اول حلم االأرن��ب، الأنه غني 
بالعنا���رص الغذائي��ة الت��ي يحتاجه��ا ج�شم 
االإن�ش��ان، اإذ يحتوي عل��ى كميات اأكر من 
الربوتين��ات �رصيعة اله�ش��م،  و ن�شبة اأقل 
م��ن الدهون، عك���ض  الكثر م��ن اأ�شناف 
اللحوم االأخرى، التي حتتوي على بروتينات 

�شعبة اله�شم. 
من�شر الب�شير 
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حافظ �ل�سوق �لمركزي بتب�سة، على مكانته في قلوب �ساكنة �لمدينة، بالرغم من مرور 114 �سنة عن تد�سينه، وال 
يختلف �ثنان في �لوالية، على �أهميته ك�سريان تجاري بامتياز، و معلم تاريخي و ثوري، يقع بو�سط �لمدينة، ما جعله 
�لوجهة �الأولى، �لتي ال تز�ل ت�ستقطب �لمت�سوقين من �سكان �لحي و مختلف �الأحياء �لقريبة و �لبعيدة، و �أي�سا �لزو�ر 

من مدن �أخرى، في مختلف �لف�سول، خا�سة خالل �سهر رم�سان.

فضاء تجاري و ذاكرة حية 
للمدينة و سكانها

يطل��ق عليه حملي��ا »املار�س��ي«، اأو ال�سوق 
املرك��زي اأو ال�س��وق املغطى، فق��د تعددت 
اأ�سماوؤه و حمطاته التاريخية، بكرثة حمبيه و  
مرتاديه، و ال يعتربه البع�ض مكانا للت�سوق 
فقط، بل ذاكرة للمدينة و لبع�ض العائالت، 
التي توارثت التجارة بني اأرجائه اأو الت�سوق 
من��ه، اأبا عن جد، فهو يج�سد حنني الكثريين 
للما�سي، بكل ذكرياته، فقد عرفوه �سغارا، 
و ارتادوه خالل كل مراحل حياتهم، و اأ�سبح 

جزءا من ما�سيهم و حا�رضهم. 
و ق��د زاد موقعه الذي يتو�س��ط املدينة من 
اأهميت��ه، ف�سال عن تواج��ده جنبا اإىل جنب، 
م��ع االأ�س��وار الروماني��ة و البيزنطية، كما 
ارتب��ط وج��وده، بذكرى ح��رق ال�سوق، يف 
الراب��ع م��ن اأفريل ع��ام 1956، ح��ني اأقدم 
اال�ستعمار الفرن�س��ي، على حرق ب�سائع و 
�سلع اجلزائري��ني، املعرو�سة بالقرب من هذا 
الف�س��اء، يف ما يعرف بحادث��ة حرق �سوق 
تب�س��ة، كردة فع��ل للعملي��ة الفدائية، التي 

نفذها اأحد املجاهدين، داخل اأ�سوار املدينة.
يع��د املكان وجه��ة املت�سوق��ني االأوىل على 
م��دار ال�سن��ة، خا�س��ة يف رم�س��ان، بهذه 
الوالي��ة، بالرغم م��ن تدعيم القط��اع، بعدة 
م�ساري��ع الأ�سواق و ف�س��اءات جوارية يف 
ال�سنوات االأخرية، لكن مل ت�ستطع ع�رضات 
االأحياء اجلديدة مبرافقها ال�رضورية، زحزحة 
ه��ذا املعلم ع��ن عر�سه، فق��د كان و ال يزال  
مق�س��دا مهما للمواطن��ني، و يربر بع�سهم 
هذا احل��ب و الوالء لل�سوق ال��ذي �سيد عام 
1908، عل��ى يد مهند�سني مهرة من اجلزائر 
العا�سم��ة، مثلما هو مكتوب باأعلى البناية، 
برمزية امل��كان و اأهميته، خا�سة و اأنه �سبق 
واأن ا�ستفاد من عملية ترميم، واإعادة اعتبار، 
بع��د اأن ت�سدعت بع�ض اأ�سقف��ه و جدرانه، 
بفع��ل ثق��ل ال�سن��ني وعوام��ل الطبيع��ة، 

وتاأثريات االأن�سطة االإن�سانية.

حركية ال تتوقف على مدار 
 العام و تتضاعف 

في رمضان
ال تتوق��ف حركة املت�سوق��ني و الف�سوليني 
هن��اك، فالقادمون اإليه م��ن خمتلف االأحياء، 
و  داخل��ه  املعرو�س��ة  ال�سل��ع  ت�ستهويه��م 
بقارع��ة الطري��ق، اأو القريبة م��ن حميطه، 

حي��ث تتع��اىل اأ�س��وات الباع��ة، بعبارات 
ترويجية رنانة ، بلكنات حملية مفهومة، اأو 

مبهمة يف اأحيان اأخرى.
داخ��ل ال�سوق خ�س�س��ت اأجنحة، لعر�ض و 
بي��ع اخل�رض، و اأخرى للفواكه، وثالثة للحوم 
احلم��راء و البي�ساء، بينم��ا اأحيطت واجهته 
اخلارجي��ة، بتجار اآخري��ن يف عدة جماالت، 
كتجارة االأ�سماك، التي تزدهر اأكرث يف �سهر 
رم�س��ان، كما اأك��د للن�رض البائ��ع لطفي، 
م�س��ريا اإىل اأن ال�س��وق املرك��زي، يعر���ض 
اأ�سع��ارا تناف�سي��ة تعد منخف�س��ة، مقارنة 
باأ�سع��ار املح��الت التجارية، كم��ا اأن جتارة 
االأ�سم��اك عريقة هن��اك، عراقة حب البع�ض 
لهذا النوع من اللحوم، م�سيفا اأن ال�رضدين 
و التون��ة و ال��دوراد، من ب��ني االأنواع التي 

يكرث عليها الطلب يف ال�سهر الف�سيل.

اأما التاج��ر خل�رض، فاأكد لن��ا اأن عالقة قوية 
ترب��ط املواطن التب�س��ي بامل��كان، اأ�سا�سها 
التعام��الت التجاري��ة التي دام��ت لعقود، 
حي��ث يج��د املواطن م��ا يحتاج��ه، فاللحوم 
مث��ال تعر�ض باأ�سعار اأقل، مما هو متداول يف 
الق�سابات اخلا�سة، و ذلك العتماد اجلزارين 
عل��ى البي��ع دون و�سط��اء، و دون متدخلني 
جدد، ف�سال ع��ن اختياره��م للذبائح املعنية 

بعملية النح��ر، و هي العملي��ات التي توؤثر 
على النوعية املعرو�سة و االأ�سعار.

اأما بائع التمور اإليا�ض، فنبه اإىل اأن ا�ستقطاب 
املواطنني، يع��ود اإىل ما يتيح��ه ال�سوق من 
خيارات للزب��ون، كا�سف��ا يف ال�سياق ذاته، 
باأن��ه يعر���ض 06 اأو 07 اأنواع م��ن التمور، 
باأ�سع��ار خمتلفة، وعلى املت�س��وق اقتناء ما 
يلزمه وفق قدرته ال�رضائية، وهو االأمر الذي 
ي�سعب العث��ور عليه، يف االأ�سواق االأخرى 

واملحالت التجارية اخلا�سة.
و ق��ال �سفيان، و ه��و اأحد الزبائ��ن االأوفياء 
لل�س��وق املركزي، فقال ب��اأن الت�سوق هناك، 
ميك��ن اأن يحق��ق للمواطن ع��دة اأهداف يف 
نف�ض الوقت، فاإىل جان��ب �رضائه ما يحتاجه 
م��ن خ�رض و فواكه و حل��وم و غريها، ميكنه 
من الولوج اإىل الف�ساءات التجارية القريبة 

من��ه، كزنق��ة املزابية و ال�سواي��ة، ونهج 04 
مار���ض 1956، و ب��اب الزيات��ني و �س��وق 
ال�سيف��ون و اخل��ردوات و غريه��ا، فرمزي��ة 
املكان و تواج��ده بو�سط املدين��ة، و تعاقب 
اأجي��ال عليه، من بني العوامل التي ترفع من 

ن�سبة الوافدين اإليه.
اأم��ا الزب��ون اإبراهي��م، فقال لنا  ب��اأن التوجه 
اإىل ال�س��وق املرك��زي، �سيقل���ض من حجم 
اأتعاب التنقل، لو ق�سد �سوقا اآخر، فبالقرب 
من��ه توج��د حم��الت التواب��ل و العقاق��ري 
بح��ي االأقوا�ض الروماني��ة، وغري بعيد عنه، 
ميكن��ك اقتناء ال�سامي��ة و احللويات الرتكية 
و ال�سيفون، بحي 04 مار�ض، باالإ�سافة اإىل 
�رضاء االألب�سة املختلفة من املحالت املتواجدة 
داخ��ل ال�سور الروماين و البيزنطي، و ميكن 

اأي�سا التوجه اإىل �سوق الفالح.
و يعتقد البع�ض اأن موقع ال�سوق، قد �ساهم 
يف زي��ادة االإقب��ال علي��ه، و جعل��ه مق�سدا 
للمت�سوقني من خمتل��ف االأعمار، و يعتربه 
اآخ��رون نقطة التقاء، يوفره ما يحتاجونه من 
�سلع و م��واد، قد تكون منخف�سة االأ�سعار، 
مقارنة مبا تتوفر علي��ه االأ�سواق و املحالت 

التجارية.

فرصة لتشغيل الشباب 
البطال

اأقدمت ال�سلط��ات يف �سنوات �سابقة، على 
تطهري حميط��ه م��ن التج��ار الطفيليني، و 
عر�ست عل��ى جت��ار ال�سوق االنتق��ال اإىل 
املركز التجاري باجلرف، لكن اأغلبهم رف�سوا 
ذلك ، موؤكدي��ن اأن انتقاله��م اإىل ف�ساءات 
جتارية اأخرى، موت جت��اري بالن�سبة اإليهم، 

اإذ يفقدهم زبائنهم القدامى.
و املالح��ظ اأن االأن�سط��ة املو�سمي��ة تتكاثر 
داخ��ل و مبحاذاة ال�س��وق، و تتي��ح الفر�سة 
لل�سب��اب لال�س��رتزاق، ببي��ع م�ستلزم��ات 
و م��واد غذائي��ة باأ�سعار تعت��رب منخف�سة، 
مقارن��ة باملح��الت، موجهة ل��كل الفئات، 
و  ال�سعي��ف،  الدخ��ل  ذوي  م��ن  انطالق��ا 
و�سوال اإىل ذوي الدخل و املتو�سط و حتى 

املي�سورين.
و ت��رى بع���ض ال�سب��اب يبيع��ون اخل���رض 
اآخ��رون يف  و الفواك��ه، يف ح��ني يجته��د 
حتري��ك �سهية ال�سائم��ني، عرب عر�ض فوق 
اأوراق  و  الك���رضة  ال�سغ��رية،  طاوالته��م 
الدي��ول »اخلطف��ة« اأو  »املل�سوقة«، و منهم 
من يبي��ع احللويات، كقلب الل��وز و احللوى 
ال�سامي��ة و غريه��ا، باأ�سع��ار يوؤكدون هم و 
يعتق��د زبائنهم اأنه��ا حتطم باق��ي االأ�سعار 

املتداولة.
املوؤك��د اأن ال�سوق املرك��زي، جزء من تاريخ 
و ذاك��رة تب�سة، غ��ري اأن التعلق به، يجب اأال 
يخنق املدينة، ح�سب بع�ض املواطنني، الذين 
حتدثن��ا اإليه��م، فاملالحظ اأن��ه ال ي�ستقطب 
�سكان و�سط تب�سة فقط، بل يق�سده �سكان 
خمتلف االأحي��اء االأخرى و املدن جماورة، مما 
يت�سب��ب يف اختن��اق م��روري و اكتظ��اظ 
ال�س��وارع املوؤدي��ة اإليه،  خا�س��ة يف ال�سهر 
الف�سيل،  لهذا يقرتح مواطنون اآخرون عدم 
الت�س��وق بنف���ض الوجهة التجاري��ة، فهناك 
ع��دة ف�ساءات جتاري��ة جواري��ة، توفر كل 
امل�ستلزم��ات، و باتت اجلدي��دة منها مهددة 
باالإفال���ض، و بالتايل م��ن ال�رضوري تغيري 
بع�ض العادات يف الت�سوق.                   ا.�س

متت �لدعوة لها عرب من�سات �لتو��سل �الجتماعي

إطالق ُمبادرة حالقة املرضى مبستشفيات أم البواقي
اأطلق ه��ذه االأيام، نا�سطون، مبادرة 
ا�ستح�سان��ا وا�سعا  خريي��ة الق��ت 
من طرف �س��كان بلديات والية اأم 
البواق��ي، و تتمثل يف حملة حالقة 
بالتن�سيق  بامل�ست�سفي��ات،  املر�سى 
مع حالقني اثنني، تطّوعا الإجناحها.

م�سري �سفحة »عني فكرون نيوز« 
ال�س��اب ع��ادل �رضم��اط، اأو�س��ح 
يت�سم��ن  من�س��ورا  و�س��ع  باأن��ه 
البح��ث عن حالق يتط��وع للتنقل 
ب��ني امل�ست�سفي��ات مب��دن الوالي��ة، 
للحالق��ة للمر�س��ى، و�رضع��ان ما 
رد علي��ه احلالق��ان �سكي��ب رتاب 
وعقب��ة ذي��ب، وق��د �سب��ق لهم��ا 

م�ساعدة ال�سفح��ة يف اإقامة ماأدبة 
غ��داء عل��ى ���رضف املقيم��ني بدار 
العجزة، ث��م توجها اإىل دار العجزة، 
مبعي��ة �رضم��اط  حلالق��ة  الن��زالء، 
فاكت�سفوا باأن حم�سنا قام بالعملية 
قب��ل اأي��ام قليل��ة، و توج��ه الثالثة 
نحو م�ست�سفى اب��ن �سينا مبدينة اأم 
البواقي، ثم م�ست�سفى حمودة اأعمر 
بعني فكرون، حللق روؤو�ض املر�سى 
م��ن خمتل��ف االأعم��ار، و حظي��ت 
املبادرة با�ستح�سان املر�سى و اأفراد 

عائالتهم.
واأ�ساف املتح��دث باأنه ومن خالل 
�سفحت��ه و بع���ض املح�سن��ني من 

�س��كان مدينة عني فكرون، تعودوا 
عل��ى تنظي��م حمالت ومب��ادرات 
خريية لفائ��دة املعوزين، على غرار 
مبادرة ���رضاء مركبة لنق��ل اجلنائز 
و توزي��ع وجب��ات حممول��ة على 
ال�سهر  املع��وزة خ��الل  العائ��الت 

الف�سيل.
و اأو�س��ح املتحدث اأن حملة حالقة 
املر�سى من املتوق��ع لها اأن ت�ستمر 
اأخ��رى  م�ست�سفي��ات  لت�سم��ل 
بالوالي��ة، و تعاد برجمته��ا لتم�ض 
امل�ست�سفي��ات التي متت زيارتها يف 

وقت �سابق.
   اأحمد ذيب

�ل�سوق �ملركزي بتب�سة

 ِقبلة للصائميـن و معلــم تارخيــي و ثــوري عمــره
 أكثــــر من قــــــرن



ربع مليون معتكف يف ليلة القدر بالأق�صى
قالت دائرة الأوقاف الإ�ص��امية، اإّن »ما يقارب 250 األف م�ص��ل اأحيوا 
ليل��ة الق��در يف رح��اب امل�ص��جد الأق�ص��ى املب��ارك، وق��د اأدى اجلميع 
�ص��اة الع�ص��اء و�صاة الرتاويح يف امل�ص��جد الأق�ص��ى، و�ص��ط انت�ص��ار 
لق��وات الحتال الإ�ص��رائيلي التي حّولت املدينة املقد�ص��ة اإىل ثكنة 
ع�صكرية و�صط ح�صود مهولة من الفل�صطينيني الذين تخطوا حواجز 
الحتال وجاءوا من خمتلف اأنحاء فل�ص��طني، وبدت م�ص��اهد كثرية 
من التكافل والت�صامن �ص��جلتها ليلة القدر، وقد ظل امل�صلون يقيمون 

الليل والتهجد حتى �صاة الفجر.
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 العيد يوحد امل�صلمني على الفرحة
 والبتهاج والتفاوؤل و�صكر املنعم

يعد العيد �صعيرة عظيمة من �صعائر الإ�صام تعقب �صيام اأف�صل ال�صهور رم�صان الكريم؛ حيث اأمر فيه الم�صلم باإبداء الفرح والبتهاج 
حمدا هلل على اإتمام ال�صيام، وكثرة الثواب، وتعبيرا عن �صكر النعم التي اأنعم بها اهلل تعالى عليه واإظهارا لها، وتحقيقا لمقا�صد دينية 

ودنيوية واأبعاد اجتماعية وح�صارية؛ فقد اأخرج م�صلم من حديث اأبى هريرة ر�صي اهلل عنه اأَن النبي �صلى اهلل عليه و�صلم قال: 
)لل�صائم فرحتان: فرحة حين يفطر، وفرحة حين يلقى ربه(، وفي غمرة هذه الفرحة ي�صاركه كل الم�صلمين؛ بمن فيهم الفقراء 

والمحتاجون الذين انخرطوا في فرحة العيد بعد اأخذ زكاة الفطر؛ ل�صيما بعد نق�ص الوباء.

فمغزى �لعي��د �لأ�سا�سي هو �إظهار 
�لفرحة؛ فرحة تعم �ل�سغري و�لكبري؛ 
�لغن��ي و�لفق��ري، ويف خ�س��م ذلك 
ي�ست�سع��ر �مل�سل��م م�ساع��ر �إخو�نه 
�لأر���ض  م�س��ارق  يف  �مل�سلم��ن 
ومغاربها، �سع��ور ينتابه وهو يقف 
على حج��م �لفرحة �لعارم��ة لأزيد 
م��ن مليار ون�س��ف �مللي��ار م�سلم، 
وم��ن ي�ساركه��م فرحته��م من غري 
�مل�سلم��ن، ومن هن��ا يقت�سي �لعيد 
�أن نحي��ي في��ه كل عو�مل �لبتهاج 
و�لوح��دة و�لتفاوؤل بغد �أف�سل رغم 
ما يعانيه �مل�سلمون؛ فهو لي�ض يوما 
للح��زن و�لكتئاب، فال ح��زن فيه؛ 
ول ��ستح�س��ار ملحط��ات �ملاآ�س��ي 
و�لنتكا�س��ات يف حي��اة �مل�سلمن، 
بل ه��و يوم عف��و وت�سام��ح وفرح 

بنظرة تفاوؤل نح��و م�ستقبل �أف�سل 
للم�سلم��ن؛ جتع��ل �لع���ر ي���ر� 
و�لهزمي��ة ن�ر�، و�لتنف��ري تي�سري�.؛ 
حتى ي�سحن �مل�سلم بطاقات �إيجابية 

عل��ى �مل�ست��وى �لنف�س��ي �لف��ردي 
و�لجتماع��ي، تدفع��ه ول تثبط��ه، 
وت�سجعه ول حتبطه؛ فهو بتم�سكه 
بحب��ل �لله تع��اىل و�لتز�م��ه بدينه 

موعود بالن�ر ولو بعد حن.  
�إن فرحة �لعيد و�لبتهاج به م�روع 
وهو تعبري ع��ن �سكر نعم��ة �حلياة 
و�لن�ر�ح به��ا؛ لأن من حق �مل�سلم 
�لتمت��ع بالطيب��ات يف ه��ذه �حلياة، 
و�لبتهاج؛  للف��رح  يدعو  فالإ�سالم 
بل يدعو لإ���ر�ك �لن�ساء و�لأطفال 
عالني��ة يف مث��ل هك��ذ� فرحة من 
ف�س��اء�ت  �إىل  �إخر�جه��م  خ��الل 
�مل�سلي��ات، فكل م��ن �أذ�ع يف هذ� 
�ليوم خطاب تيئي�ض وقنوط وحزن 
مل يفه��م معاين �لعي��د و�أبعاده �لتي 
�رع م��ن �أجلها، فهو عالج لالأفر�د 
و�ملجتمع��ات، و�سع��ور يحول دون 
�سنك �لعي���ض و�ل�سق��اء، بل يدفع 

لل�سعادة يف �لعاجل و�لآجل. 
ع/خ
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من معاين العيد ومقا�صده
�لعي��د ماأخ��وذ من �لع��ود وهو 
�لرج��وع يف كل عام، وبرجوعه 
ترجع �لكثري من �ملعاين �جلميلة 
�لت��ي تعي��د للنف���ض و�ملجتمع 
وحقيقت��ه  وحيويت��ه  نظارت��ه 
�لتي فطر عليها، ولعل �أهم هذه 
�ملعاين �لتي ميك��ن �أن نالحظها 

يف يوم �لعيد ما ياأتي :
)�أولها(: �لوح��دة �ل�سعورية بن 
جمي��ع �مل�سلم��ن يف م�س��ارق 
فاجلمي��ع  ومغاربه��ا  �لأر���ض 
ي�س��رك يف نف���ض �لإح�سا���ض 
�لأبي�ض  �لعرب��ي و�لأعجم��ي، 
و�لأ�س��ود، �ل�سغ��ري و�لكب��ري، 

�لذك��ر و�لأنثى، وهذ� �إن دل عل��ى �سيء فاإمنا يدل على �أن هذه �لأمة ج�سد 
و�حد و�إن ف�سلت بينها �حلدود، قال �لله تعاىل: ))و�إن هذه �أمتكم �أمة و�حدة 
و�أن��ا ربكم فاعبدون((؛ وجاء يف كتاب للرحال��ة �لأملاين بول �سميد �سماه 
�لإ�سالم قوة �لغد �سنة 1936م  )�إن مقومات �لقوى يف �ل�رق �لإ�سالمي 
تنح���ر يف قوى ثالث :يف قوة �لإ�س��الم كدين، ووفرة �لرثوة �لطبيعية 
يف رقعة �ل�رق، وخ�سوبة �لن�سل �لب�ري لدى �مل�سلمن مما جعل قوتهم 
�لعدي��دة متز�يدة( ثم ق��ال: )فاإذ� �جتمعت هذه �لق��وى �لثالث، كان �خلطر 
�لإ�سالم��ي خطر� منذر� بفناء �أوروبا وب�سيادة عاملية يف منطقة هي مركز 

�لعامل كله(.
)ثانيا(-�لعي��د �سعور �لأم��ة �أنه��ا با�ستطاعتها تغيري �أو�ساعه��ا �لبائ�سة 
وتتج��ه نحو �لأف�س��ل، فما نالحظه يف يوم �لعيد م��ن �سلوكات �إيجابية 
عفوي��ة كمظاه��ر �لتعاون و�إدخ��ال �ل�رور بن �لغن��ي و�لفقري و�لقريب 
و�لبعيد و�ملقيم و�لغريب و�ل�سحيح و�ملري�ض، ومظاهر �لزيار�ت �ملتبادلة 
وما فيها من ت�سامح وغفر�ن حتى بن �لأعد�ء، وحالت �لن�ر�ح و�لر�سا 
و�لفرح �لب��ادي على جميع �لوجوه، وهذ� بال�سب��ط هو �لتغيري �لإيجابي 

�لذي يطالبنا به �لإ�سالم د�ئما، وهذ� ما ينبغي �أن ي�ستمر و يتعزز.
)ثالث��ا(- تعظيم �سعائر �لل��ه، فثمار �ل�سمع و�لطاع��ة ماثلة يف �سلوكات 
وت�رفات �جلميع، حيث يخرج �جلميع )مبن فيهم �ل�سغار و�لن�ساء �حلي�ض 
و�ملر�س��ى( بهيئات جميلة مهللن مكربين و�ساكرين �لله على ما �أنعم به 

وتف�سل، يف �حتفالية عظيمة حتب�ض �لأنفا�ض وتبعث �لعزة يف �لأنف�ض.
)ر�بع��ا(- �للهو �ملباح؛ فله ح��ظ و�فر يف هذ� �ليوم �مل�سه��ود، وهذ� �إن دل 
على �سيء فاإمن��ا يدل على �سماحة �لإ�سالم ومر�عات��ه للجو�نب �لنف�سية 
و�لعاطفية �لتي هي �نعكا�ض للفطرة �ل�سليمة، فمن مقا�سد �لعيد �لرفيه 
و�لتنفي�ض عن �لأنف�ض حتى تتقوى على �لعمل و�لعطاء، فهذ� هو �لإ�سالم 
�ل�سمح وما نالحظه من �إنكار لدى �لبع�ض �إمنا هو من جفاء �لطباع ب�سبب 

�سوء فهمهم لتعاليم �لإ�سالم �حلنيف .
)خام�س��ا(- فر�سة لإ�س��الح ذ�ت �لبن و�لعفو عما ج��رى وفتح �سفحة 

جديدة. 

مــــن اأحـــــكام العيــــــــــــــــد واآدابــــــــــــــــه
 �أورد �لفقه��اء �مل�سلم��ون �آد�با كثرية 

ي�ستحب �لقيام بها يوم �لعيد؛ منها:
)1(�س��الة �لعي��د وخ��روج �لن�س��اء 
و�لأطفال لها: حلديث �أم عطية ر�سي 
�لل��ه عنها َقاَلْت: )�أمرن��ا �لنبي �سلى 
�لله عليه و�سلم �أن نخرج يف �لعيدين 
�لعو�تق وذو�ت �خلدور و�أمر �حلي�ض 
�أن يعتزلن م�سل��ى �مل�سلمن( )متفق 

عليه(.
ملا  باللبا�ض:  و�لتزي��ن  )2(�لغت�س��ال 
ثبت عن �ْبَن ُعَمَر ر�سي �لله عنه �أنه 

َكاَن َيْغَت�ِسُل َيْوَم �ْلِفْطِر َقْبَل �أَْن َيْغُدَو 
لَّى)رو�ه مالك( �إِىَل �مْلُ�سَ

 )3(�لفطر قب��ل �ل�سالة: فَع��ْن �أََن�ِض 
��ِه �سل��ى �لله  َق��اَل َكاَن َر�ُس��وُل �للَّ
وعليه و�سل��م: )َل َيْغُدو َي��ْوَم �ْلِفْطِر 
ُكُلُه��نَّ ِوْتًر�(  َحتَّى َي��اأُْكَل َتَ��َر�ٍت )َوَياأْ

)رو�ه �لبخاري(
وينته��ي  و�لتهلي��ل،  )4(�لتكب��ري 
�لتكب��ري يف عي��د �لفط��ر، بح�سور 
�لإمام لل�س��الة، ول توجد له �سيغة 
معين��ة، و�إمن��ا يوؤتى مبطل��ق �لتكبري، 

َة  �ْلِع��دَّ لقول��ه تع��اىل:   َوِلُتْكِمُل��و� 
ُكْم  َه َعَلى َما َهَد�ُكْم َوَلَعلَّ و� �للَّ ُ َوِلُتَكربرِّ

َت�ْسُكُروَن . 
)5(�لتهنئة بالعيد و�للعب �ملباح: فعن 
جبري ب��ن نفري ر�سي �لل��ه عنه قال: 
)كان �أ�سح��اب ر�س��ول �لل��ه �سلى 
�لله وعليه و�سلم �إذ� �لتقو� يوم �لعيد 
يقول بع�سهم لبع���ض تقبل �لله منا 

ومنك(.
 )6(�سلة �لرح��م: لقول �للِه �سبحانه: 
��ِذي َت�َساَءُل��وَن ِبِه  ��َه �لَّ ُق��و� �للَّ » َو�تَّ

��َه َكاَن َعَلْيُكْم َرِقيًبا  نَّ �للَّ َو�لأَْرَح��اَم �إِ
»، وقال ر�س��ول �لله �سلى �لله عليه 
ْن ُيْب�َس��َط َلُه يِف  ُه �أَ و�سل��م: »َمْن ���َرَّ
ْل  ِرْزِق��ِه، �أَْو ُيْن�َساأَ َلُه يِف �أََث��ِرِه، َفْلَي�سِ

َرِحَمُه«. �لبخاري
)07(�أد�ء �س��الة �لعي��د وه��ي �ُسّن��ٌة 
موؤك��دة، وُيكَلّ��ف ب�س��الة �لعيدين 
وُيخاط��ب بها من جت��ب عليه �سالة 
�جلمع��ة، يبت��دئ وقت �س��الة �لعيد 
من �رتفاع �ل�سم�ض ِقيد رمح، وت�سن 

�إقامتها يف �مل�سلَّى خارج �مل�ساجد

من مظاهر العيد يف البيت النبوي

من مظاه��ر �لعيد يف بي��ت �لنبي 
�س��ل �لل��ه علي��ه و�سلم �أن��ه كان 
بالغت�سال  �لعي��د  ل�سالة  ي�ستعد 
�لني��ة و�لتطي��ب و�لتجمل  به��ذه 
ولب���ض �لثي��اب �جلدي��دة �أو �أجمل 
�لثي��اب، فق��د كان )���ض( يلب���ض 
وكان  �لثي��اب،  �أجم��ل  للعيدي��ن 
له حلة خا�س��ة يلب�سه��ا للعيدين 
و�جلمعة كما جاء يف كتب �حلديث 

و�ل�سرية.
 فاإذ� ما جاء �ل�سباح ياأتي نوع �آخر 
م��ن �لحتفال �أل وهو �سالة �لعيد 
فكان يفطر �لنب��ي �سل �لله عليه 
و�سلم ثم يخرج مبكر� �إىل �مل�سجد، 
وكان ياأم��ر �لرج��ال و�لن�ساء على 
�ل�س��و�ء �أن يخرج��و� ل�سالة �لعيد 
حت��ى م��ن كان��ت منه��ن حائ�سا 
وكانت �سالة �لعيد يف �خلالء فاإنها 
تخرج حت��ى حت�ر فرح��ة �لعيد. 
وذكر �أب��و �سعيد �خل��دري ر�سي 
�لله عن��ه �أنه )�ض( كان يخرج يوم 
�لعيد في�سلي بالنا�ض ركعتن ثم 

ي�سلم فيقف على ر�حلته م�ستقبل 
�لنا�ض وهم �سفوف جلو�ض فيقول: 
ت�سدقو� فاأكرث من يت�سدق �لن�ساء 
بالقرط و�خلامت، فاإن كانت له حاجة 
يريد �أن يبعث بعثا يذكره لهم و�إل 

�ن�رف.
 ويف د�خ��ل بيت �لنب��وة روت لنا 
كت��ب �ل�س��رية �لنبوي��ة �ملطه��رة 
مظاه��ر  كان��ت  كي��ف  و�ل�س��ن 
�لعيد،و�لت��ي كان يتخلله��ا �لفرح 
و�لغن��اء �ملب��اح، فق��د روى �لإمام 
�لبخ��اري ب�سنده ع��ن �أم �ملوؤمنن 
�ل�سي��دة عائ�سة ر�س��ي �لله عنها 
قالت:دخل عل��ي ر�سول �لله )�ض( 
وعندي جاريتان تغنيان بغناء يوم 
بع��اث، فا�سطج��ع عل��ى �لفر��ض 
�أبوبك��ر  ودخ��ل  وجه��ه،  وح��ول 
فانتهرين، وقال: مزمارة �ل�سيطان 
عند �لنبي �سل �لل��ه عليه و�سلم، 
فاأقب��ل عليهم��ا ر�س��ول �لله �سل 
�لله عليه و�سل��م فقال دعهما فلما 
غف��ل غمزتهم��ا فخرجت��ا. لي���ض 
ذلك فح�سب ب��ل كان �لنبي )�ض( 
حري�س��ا عل��ى �لرويح ع��ن �أهل 
بيته وزوجات��ه يف كافة �ملنا�سبات 
ويف غري �ملنا�سبات، ومن ذلك �أنه 
جعل �ل�سيدة عائ�سة تت�سلى بروؤية 
�حتفال يف �ساح��ة �مل�سجد �لنبوي 
�ل�ريف. وكذلك من مظاهر فرحة 
�لعي��د �إدخ��ال �ل���رور على قلب 
لي�ست�سعرو�  و�ل�سغ��ار  �لأطف��ال 

حالوة �لعيد و�أهميته.

رم�صـــــــــان يعطينـــــــــا اإ�صـــــــــــارة البدايـــــــــــة
�إن ه��ذ� �لو�فد �لعظيم/�ملغ��ادر، جاءنا 
لت�سم��و �أرو�حن��ا، ولتت��وب �أنف�سنا، 
ولرن�ج��ع ح�ساباتن��ا، م��ع ربن��ا ومع 
عباده فننظ��ر �إىل ما قدمن��ا لأنف�سنا 
ونفك��ر فيما ه��و �آت م��ن م�ستقبلنا. 
يف �أي��ام مع��دود�ت يهي��ئ �لل��ه لنا 
فيه��ا كل �أ�سب��اب �لتوفي��ق وينحي 
عنا كل �ملعيقات �لت��ي طاملا حتججنا 
بها، فت�سفد �ل�سياطن، وتفتح �أبو�ب 

�خلري و�جلنان.
�إن رم�س��ان فر�سة عظيم��ة للتغيري 
�إن��ه بد�ي��ة �لتغيري، و�لنط��الق بعد 
رحيله بوجه جدي��د؛ تغري فيه عاد�ت 
�أو �سل��وكات وت�سح��ح م�س��ار�ت، 
وتنظي��م وق��ت، بل ه��و فر�سة جيدة 
فيزيولوجي��ة  تبدي��الت  �أحدث��ت 
ونف�سي��ة تع��ود بالنفع عل��ى �أع�ساء 
�جل�سم؛ فه��و ياأتي كل ع��ام ويرحل، 
ليجدد مع طالب �لتغيري �لعهد، وكاأنه 

ي�سع��ه يف �متح��ان جدي��د لتقييم ما 
عمله لعام م�سى، ويعيد �سحنه لعام 
قادم. �إن بد�ية �أي تغيري حقيقي يكون 
م��ن رم�س��ان بد�ية ونهاي��ة،  فوقت 
�مل�سلم فيه حم�س��وب بالثانية، وكاأنه 
ي�ساب��ق �لزمن، و�لعجيب يف �لأمر �أن 
معظم �مل�سلمن �لي��وم ل ي�ستفيدون 
من رم�سان ق��در �أمنلة بل ويخرجون 
من��ه كما دخلو�، ينام��ون حتى �لظهر 

وي�سهرون �إىل �لفجر فتحدث خلبطة 
يف �ل�ساع��ة �لبيولوجي��ة ول تع��ود 
�إىل �ساب��ق عهدها �إل ب�س��ق �لأنف�ض، 
ت��زد�د �أوز�نه��م و�أمر��سهم من كرثة 
�حللويات و�ملعجنات، معظمهم ي�سيع 
�أعماله بحج��ة ��ستغالل �ل�سهر، ويف 
�جلانب �ملقابل من يح�سب �أن رم�سان 
�سوبر ماركت ياأخذ منه �لكثري ليدخر 
لعام��ه فيكلم �لنا�ض ع��ن �لإكثار من 
�لطاع��ات و�لت��زود �لالو�ع��ي م��ن 
�حل�سنات، وكاأن��ه بعد رم�سان ميكنه 
�أن ياأخ��ذ ر�حة فه��و يف حالة طو�رئ 
تنته��ي يوم �لعيد �أي��ن جتد �لكثريين 
�آخ��ر �سالتهم �أو �آخره��ا جماعة على 

�لأقل �سالة �لعيد.
قدمي��ا كان �لوع��اظ يذك��رون �لنا�ض 
مبقول��ة م��ن كان يعبد رم�س��ان فاإن 
رم�س��ان ق��د �نتهى وم��ن كان يعبد 
�لل��ه فالله موجود د�ئم��ا، و�لفقر�ء ل 

ينقطعون و�أعمال �لرب و�ل�سلة طيلة 
�لع��ام، نع��م زيادة �خل��ري يف رم�سان 
مطلوب��ة؛ بل جت��د �أن معظمنا ل يجد 
يف ذلك حرج��ا �أو م�سقة كبرية فكما 
قل��ت �سابق��ا �لأج��و�ء مهيئ��ة للخري 
فمع ق��دوم رم�س��ان ين��ادي �ملنادي 
ي��ا باغي �خل��ري �أقبل وي��ا باغي �ل�ر 
�أق���ر، ولكن فلنجع��ل من رم�سان 
�لنطالق��ة �حلقيقة و لي���ض �لفر�سة 

�لوحيدة.
�أتعجب ممن يحدث �لنا�ض عن �لتفرغ، 
وم��ا علم �أعذ�رهم ول خ��رب �أحو�لهم، 
م��ن  �حلقيق��ي  �ملق�س��د  فه��م  وم��ا 
رم�س��ان، يف نظري رم�س��ان علمنا 
كيف ن��و�زن ب��ن �لطاع��ة و�لعبادة 
وبن خو�ض غمار �حلي��اة، يدخلنا يف 
مع�سكر تدريبي كل عام ليفهمنا �أننا 
ن�ستطيع �أن نو�زن بن �لثنن. فكاأننا 

رهبان �لليل فر�سان �لنهار.
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�جلمهورية �جلز�ئرية �لدميقر�طية �ل�سعبية
مكتب �لأ�ستاذ/ حميد دهام

�ملح�سر �لق�سائي لدى حمكمة تب�سة
د�ئرة �خت�سا�س جمل�س ق�ساء تب�سة

رقم �لهاتف: 0550.15.53.01

 حم�شر ن�شر م�شتخرج من قائمة �شروط البيع
�ملادة: 748 من ق �إ م و �إ

بتاريخ: ال�شابع والع�شرين من �شهر اأفريل عام األفين وواحد وع�شرين
بطلب من/ بنك التنمية المحلية وكالة تب�شة رمز 210

�ش��د/  ال�شرك��ة ذات الم�شوؤولية المحدودة "غاز بوجاب��ر" ممثلة بوا�شطة ممثلها ال�شي��د "بوجابر عبد الله بن 
محمد" 

ال�شاكن/ بالحي العمراني الجديد تب�شة
تنفي��ذا للعق��د التوثيقي "عقد رهن" ال�شادر عن مكتب الأ�شتاذ / بن ف�ش��ة محمد الطاهر موثق  بتاريخ: 10 و 

2008/02/11 تحت رقم : 08/354
بموج��ب اأم��ر الحجز التنفي��ذي على عقار ال�ش��ادر عن محكمة العوين��ات بتاري��خ: 2017/10/18 تحت رقم 

17/645:
بعد الطالع على مح�شر تبليغ الأمر بالحجز التنفيذي على عقار الموؤرخ في: 2018/01/29

بعد الإطالع على محا�شر تبليغ اأمر بالحجز للكفيل محرر بتاريخ: 2018/01/29
بعد الإطالع على ايداع بالمحافظة العقارية بالعوينات )ايداع حجم 01 رقم 05( في: 2018/01/31

بعد الإطالع على ال�شهادة العقارية ال�شادرة عن المحافظة العقارية بالعوينات بتاريخ: 2018/02/07
قمنا نحن الأ�شتاذ/ دهام حميد مح�شر ق�شائي لدى محكمة تب�شة دائرة اخت�شا�س مجل�س ق�شاء تب�شة والموقع 

اأدناه بن�شر م�شتخرج من قائمة �شروط بيع العقارين المتمثلين في:
العق��ار الأول: يتمثل في قطعة اأر�س منجز عليها هي��اكل بناء حديدية ملك للدولة متواجدة باقليم بلدية الونزة 
تحم��ل رقم 21 من المخطط الخ�شو�شي للتجزئة الم�شماة بتح�شي�س المنطقة الحرفية م�شاحتها )1280م2( 

حدودها كمايلي: من الجهة الأولى قطعة رقم 19.
من الجهة الثانية: 22 من الجهة الثالثة والرابعة: طريق.

 العق��ار الثاني: مو�شوع المتياز عبارة ع��ن قطعة اأر�س منجز عليها هياكل بناء حديدية ملك للدولة متواجدة 
باقلي��م بلدية الونزة ولية تب�شة م�شاحتها )11000م2( وذلك وفقا لرخ�شة البناء ال�شادرة عن ولية تب�شة في: 
2003/04/06 تحت رقم: 03/258 حدود العقار كمايلي: �شمال: الفائ�س من المجموعة الم�شتخرج منها �شرقا: 

الفائ�س من المجموعة الم�شتخرج منها ثم طريق المريج الونزة. 
جنوب��ا وغرب��ا: الفائ���س من المجموع��ة الم�شتخرج منه��ا وفق الخب��رة المنجزة م��ن طرف الخبي��ر الأ�شتاذ/ 
رزايقي��ة عماد الدين  بتاريخ: 2018/03/08. والمودعة بكتاب��ة �شبط محكمة العوينات. وقد تم تحديد مبلغ: 
12.095.000.00دج )اثنى ع�شر مليون وخم�شة وت�شعون األف دينار جزائري( �شعرا افتتاحيا لبيع العقار الأول 

ومبلغ: 78.686.010.00 دج )ثمانية و�شبعون مليون و�شتمائة و�شتة وثمانون األف وع�شرة دينار جزائري(
�شعر افتتاحيا لبيع العقار الثاني

وتحدي��د جل�ش��ة : 2021/05/16 على ال�شاعة: الحادية ع�شر �شباحا لالعترا�ش��ات اأمام محكمة العوينات من 
اأجل بيع العقارين المذكورين اأعاله وعلى الراغبين في الطالع على قائمة �شروط البيع على م�شتوى مكتب 

المح�شر الق�شائي اأو اأمانة �شبط محكمة العوينات.
املح�شر الق�شائي 

  An-Nasr 30-4-2022 MD

�جلمهورية �جلز�ئرية �لدميقر�طية �ل�سعبية
وز�رة �لعدل
حمكمة ميلة

�لأ�ستاذ/ بنان خالد
ميلة �سولق  بن  �سارع   45
�لهاتف: 031.47.34.16

اإعالن عن ايداع قائمة �شروط البيع 
باملزاد العلني ملناب ق�شر

-نح��ن الأ�شتاذ بنان خالد مح�شر ق�شائي مجل�س ق�شاء ميلة الكائن مقره 
ب� 45 �شارع بن �شولق ولية ميلة الهاتف/ 031.47.34.16

م�شتخرج من قائمة �شروط البيع المادة 748 ق اإ م اإ
بطل��ب من ال�شيدة/ بوالزرد عتيقة، ال�شاكنة ب� / ال�شف�شافة بلدية القرارم 

قوقة ولية ميلة
نعلن ع��ن ايداع قائمة �شروط البي��ع باأمانة �شبط محكم��ة ميلة بتاريخ 
2022/04/10 تحت رق��م 2022/02 بخ�شو�س بيع مناب الق�شر، راجح 
بره��ان، راجح اإخال�س، راجح رائد المتمثل في ن�شبة 65 % )26 % ح�شة 
القا�ش��ر راج��ح رائ��د، 26 %  ح�ش��ة القا�شر راجح بره��ان 13 % ح�شة 
القا�شر راجح اخال�س( في �شق��ة لال�شتعمال ال�شكن تتكون من غرفتين 
غرفة ا�شتقب��ال، مطبخ، حم��ام، مرحا�س، بهو، مجف��ف و�شرفة م�شاحتها 
74.94م2، ومجم��وع 95.42/ 1000 تمث��ل الح�شة رق��م 70 من البيان 
الو�شف��ي للتق�شيم لمجموع��ة ملكية رقم 154 بالق�ش��م 43 من مخطط 

الم�شح الح�شري لبلدية القرارم قوقة.
يت��م تقديم الإعترا�شات في �شكل عري�ش��ة اإلى رئي�س المحكمة 03 اأيام 
على الأقل قبل جل�شة العترا�ش��ات المحددة يوم بتاريخ: 2022/05/10 
عل��ى ال�شاع��ة الثاني��ة زوال بمكتب ال�شي��د رئي�س محكم��ة ميلة ولكل 

المعلومات يمكن الإت�شل بمكتبنا اأو باأمانة �شبط المحكمة.
املح�شر الق�شائي

  An-Nasr 30-4-2022  43 /146

�جلمهورية �جلز�ئرية �لدميقر�طية �ل�سعبية
مكتب �لأ�ستاذ/ حميد دهام

�ملح�سر �لق�سائي لدى حمكمة تب�سة
د�ئرة �خت�سا�س جمل�س ق�ساء تب�سة

حي �ل�سلم 17/109 تب�سة
رقم �لهاتف: 0550.15.53.01

اإعالن عن بيع عقار باملزاد العلني
مع ن�شر م�شتخرج من قائمة �شروط البيع

طبقا لأحكام �ملادة: 749 من ق �إ م و �إ
نح��ن الأ�شتاذ/ دهام حمي��د المح�شر الق�شائي ل��دى محكمة تب�شة دائ��رة اخت�شا�س مجل�س 

ق�شاء تب�شة والموقع اأدناه
بطلب من/ ال�شندوق الوطني للتوفير والحتياط وكالة تب�شة رمز 306

�شد/ غري�شي �شماعيل ال�شاكن/ بحي الأقوا�س الرومانية 82/117 تب�شة
تنفيذا للعقد التوثيقي "عقد رهن" ال�شادر عن مكتب الأ�شتاذ / رزايقية محمد الهادي الموثق 

بتاريخ: 2009/10/06 تحت رقم : 2009/597
بموجب اأمر حجز تنفيذي على عقار مرهون ال�شادر عن محكمة تب�شة بتاريخ: 2020/07/07 

تحت رقم 20/1073 نعلن عن اإعادة بيع بالمزاد العلني لعقار مبين كمايلي:
عق��ار مبني معد لال�شتعمال ال�شكني المملوك للمدين الراهن غري�شي �شماعيل المتكون من 
طاب��ق اأر�شي الكائن بحي الأقوا�س الرومانية بلدية تب�ش��ة المقدرة م�شاحته 240 م2 المعين 

بالق�شم 127 مجموعة ملكية رقم 63 تب�شة.
وذل��ك اأمام محكمة تب�شة )قاعة الجل�شات( بتاري��خ: 2022/05/22 على ال�شاعة الثانية زوال 

بعد التاأجيل الذي تم بتاريخ: 2022/04/10.
ب�شع��ر افتتاحي ق��دره: 8.760.600.00 دج )ثمانية ماليين و�شبعمائ��ة و�شتون األف و�شتمائة 

دينار جزائري(
وذلك بعد تحديد جل�شة الإعترا�شات ليوم: 2021/11/24 وانق�شائها دون تقديم اأي اعترا�س 
بناءا على الأمر ال�شادر عن رئي�س محكمة تب�شة بتاريخ: 2021/12/12 تحت رقم: 2021/11.

كم��ا يخطر المح�ش��ر الق�شائي القائ��م بالإجراءات العم��وم الى امكان الط��الع على قائمة 
�ش��روط البيع من خالله اأو من خالل كتاب��ة ال�شبط على اأن يتم البيع في ح�شة واحدة وعلى 
ال�شي��اع وبتوفر ن�شاب المزايدين )ثالثة اأ�شخا�س عل��ى الأقل( واعتماد  اأعلى عر�س مع دفع 
5/1 )خم���س( من قيمة ر�شو المزاد في جل�ش��ة المزايدة ودفع الباقي في اأجل اأق�شاه )08 اأيام( 
تح��ت طائلة اإعادة البي��ع على نفقة الم�شتري المتخلف اأو في حال��ة زيادة ال�شد�س خالل اآجال 

الدفع المذكور على اأن ين�شر هذا الإعالن طبقا لأحكام المادة:
 750 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.

املح�شر الق�شائي 

  An-Nasr 30-4-2022 md

�جلمهورية �جلز�ئرية �لدميقر�طية �ل�سعبية
مكتب �لأ�ستاذ/ حميد دهام

�ملح�سر �لق�سائي لدى حمكمة تب�سة
د�ئرة �خت�سا�س جمل�س ق�ساء تب�سة

حي �ل�سلم 17/109 تب�سة
رقم �لهاتف: 0550.15.53.01

اإعالن عن بيع عقار باملزاد العلني
مع ن�شر م�شتخرج من قائمة �شروط البيع

طبقا لأحكام �ملادة: 749 من ق �إ م و �إ
نح��ن الأ�شتاذ/ دهام حميد المح�شر الق�شائي ل��دى محكمة تب�شة دائرة اخت�شا�س مجل�س ق�شاء تب�شة 

والموقع اأدناه
تنفي��ذا لحكم �ش��وؤون الأ�شرة ال�شادر ع��ن محكمة تب�شة بتاري��خ: 2020/01/27 تح��ت رقم فهر�س: 

20/0378
المت�شمن الحكم ببيع العقار المملوك لأطراف الدعوى ورثة عبايدية الطيب وهم: ورثة عبايدية لحبيب 
بن الطيب وهم:  ارملته عبايدية حليمة بنت حمودة في حقها وحق اأولدها الق�شر )�شالح الدين، ايمان( 
اأولده: �شني��ة، كريم��ة، بثينة، ال�شاكنين / بحي لروكاد تب�شة من جهة وباقي الورثة هم اأولده )تون�س، 

قرمية، ال�شادق، حفيزة، كمال( ال�شاكنين/ بحي لرموط تب�شة من جهة ثانية.
نعلن عن اإعادة البيع بالمزاد العلني لعقار مبين كما يلي:

عق��ار مبني يتك��ون من طابق اأر�شي مع��د لال�شتعمال ال�شكن��ي متواجد بحي لرم��وط بلدية تب�شة 
م�شاحت��ه: 136 متر مربع ق�شم: 71 مجموعة ملكية 226. المتكون من طابق اأر�شي به غرفتين + قاعة 
ا�شتقب��ال + مطب��خ + مرحا�س + رواق + �شاحة + مراآب + �شلم وطابق اأول به 03 غرف + قاعة ا�شتقبال + 

رواق + �شاحة وتمت ا�شافته بطريقة غير �شرعية.
وفق الخبرة المنجزة من طرف الأ�شتاذ/ �شني جمال الدين والم�شادق عليها بموجب هذا الحكم

وذل��ك اأمام محكم��ة تب�شة )قاعة الجل�ش��ات( بتاري��خ:  2022/05/22 على ال�شاع��ة الثانية زوال بعد 
التاأجيل الذي تم بتاريخ: 2022/04/10.

ب�شعر افتتاحي قدره: 7.072.000.00 دج )�شبعة ماليين واثنان و�شبعون األف دينار جزائري(
وذلك بعد تحديد جل�شة العترا�شات ليوم: 2021/11/24 وانق�شائها دون تقديم اأي اعترا�س بناءا على 

الأمر ال�شادر  عن رئي�س محكمة تب�شة بتاريخ: 2021/12/12 تحت رقم: 2021/07
كم��ا يخطر المح�شر الق�شائي القائم بالجراءات العموم ال��ى امكان الإطالع على قائمة �شروط البيع 
م��ن خالل��ه اأو من خالل  كتابة ال�شبط على اأن يتم البيع في ح�شة واحدة وعلى ال�شياع وبتوفر ن�شاب 
المزايدي��ن )ثالثة اأ�شخا�س على الأقل( واعتماد اأعلى عر�س مع دفع 5/1 )خم�س( من قيمة ر�شو المزاد 
ف��ي جل�ش��ة المزايدة ودفع الباقي في اأجل اأق�شاه )08 اأيام( تحت طائل��ة اإعادة البيع على نفقة الم�شتري 
المتخلف اأو في حالة زيادة ال�شد�س خالل اآجال الدفع المذكور  على اأن ين�شر هذا العالن طبقا لأحكام 

المادة 750 من قانون الجراءات المدنية والإدارية.
املح�شر الق�شائي

  An-Nasr 30-4-2022 MD

�جلمهورية �جلز�ئرية �لدميقر�طية �ل�سعبيـــة
مكتب �لأ�ســــتاذ /  بوقربوعة عــــــمار

حم�سر ق�سائي بد�ئرة �خت�سا�س حمكمة �خلروب وجمل�س ق�ساء ق�سنطينـة
حي 1039 م�سكن عمارة 108 /رقم 06 – �خلـــروب
maitre.boukerboua.ammar@gmail.com

اإعالن عن بيع عقار باملزاد العلني بال�شعر احلر
)�ملو�د 749 – 750 من ق � م �(

بطلب من //حمالوي فاطمة، ناجي فوؤاد، ناجي ريا�س، ناجي فار�س، ناجي بادي�س، ناجي كريم
الكائن موطنهم ب� // حي الحياة رقم 70 �س م ك ق�شنطينة.

�شد ال�شادة // نعيجة علجية، ناجي نذير، ناجي جمال، الكائن موطنهم ب�/ حي الحياة رقم 70 �س م ك ق�شنطينة.
وال�شيد/ ناجي نجيب، الكائن موطنه ب�/ المدر�شة البتدائية ال�شهيد حمزة �شطح المن�شورة ق�شنطينة

وال�شيدة/ ناجي حياة، الكائن موطنها ب�/ المدر�شة البتدائية ال�شهيد حمزة �شطح المن�شورة ق�شنطينة.
وال�شيد/ ناجي حكيم، الكائن موطنه ب�/ المنطقة مدخل عمارة رقم 432 ما�شيني�شا الخروب

-بن��اء عل��ى الحكم ال�ش��ادر عن محكم��ة ق�شنطين��ة - الق�شم العق��اري، بتاري��خ: 20/11/09، رق��م الجدول: 
20/03739، رقم الفهر�س: 20/05471، الممهور بال�شيغة التنفيذية.

-بن��اء على مح�ش��ر تبليغ ايداع قائمة �شروط البيع لل�شادة / نعيجة علجية، ناجي نذير، ناجي جمال، ناجي نجيب 
بتاريخ: 2021/06/15.

 - بناء على اإيداع قائمة �شروط البيع اأمام محكمة ق�شنطينة  بتاريخ : 2021/06/15
- بن��اء عل��ى مح�شر تبليغ ايداع قائمة �شروط البيع ل�/ حمالوي فاطم��ة، ناجي فوؤاد، ناجي ريا�س، ناجي فار�س، 

ناجي بادي�س، ناجي كريم، ناجي حياة بتاريخ: 2021/06/16.
-بن��اء عل��ى مح�ش��ر ح�ش��ول ن�شر م�شتخ��رج م��ن قائمة �ش��روط البيع مرفق��ة بالإع��الن بالجري��دة بتاريخ: 

2021/06/16
-بن��اء عل��ى  اأمر يت�شمن تحدي��د تاريخ جل�شة بيع عقار بالم��زاد العلني ال�شادر عن رئي���س محكمة ق�شنطينة 

بتاريخ: 21 اأكتوبر 2021.
  نح��ن الأ�شت��اذ / بوقرب�وعة عم��ار، المح�ش��ر الق�شائي بدائرة اخت�شا���س محكمة الخ��روب ومجل�س ق�شاء 

ق�شنطينة .
بجل�ش��ة: الح��ر  بال�شع��ر  العلن��ي  بالم��زاد  عق��ار  بي��ع  ف��ي  �شي�ش��رع  اأن��ه  للجمه��ور   نعل��ن 

 16 ماي 2022  على ال�شاعة الواحدة )13.00( زوال ب�: قاعة البيوع العقارية بمحكمة ق�شنطينة )الزيادية(.
للعق��ار المتمثل ف��ي: ".......دار معدة لل�شكن في طور النجاز، كائنة ببلدية ودائ��رة ق�شنطينة، بحي الحياة رقم 
70 بالم��كان الم�شمى �شيدي مب��روك، تتاألف من طابقين علويين على طابق اأر�شي بال�شافة الى �شطح، الكل 
م�شيد فوق قطعة اأر�س م�شاحتها مائتان وواحد متر مربع )201م2( تحمل مجموعة ملكية رقم 66، من الق�شمة 

الم�شاحية رقم 205..."
�ش��روط البيع اإ�شافة اإل��ى ال�شروط الواردة في قائمة �شروط البيع الم�شار اإليه��ا اأعاله فان الرا�شي عليه المزاد 
يتحم��ل الأعب��اء القانونية بما فيها دفع حال انعقاد الجل�شة 5/1 الثم��ن والم�شاريف وحقوق المح�شر والر�شوم 

الم�شتحقة ويدفع المبلغ الباقي في اأجل 08 اأيام الموالية لر�شو المزاد باأمانة �شبط المحكمة.
فعل��ى الجمهور الراغب في المزايدة الإطالع على قائمة �ش��روط البيع لدى كتابة �شبط محكمة ق�شنطينة  اأو 

بمكتب المح�شر الق�شائي.
ختم وتوقيع  الأ�شتاذ / املح�شـر الق�شـائي
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�جلمهورية �جلز�ئرية �لدميقر�طية �ل�سعبية
مكتب �لأ�ستاذ/ حميد دهام

�ملح�سر �لق�سائي لدى حمكمة تب�سة
د�ئرة �خت�سا�س جمل�س ق�ساء تب�سة

حي �ل�سلم 17/109 تب�سة
رقم �لهاتف: 0550.15.53.01

اإعالن عن بيع عقار باملزاد العلني
مع ن�شر م�شتخرج من قائمة �شروط البيع

طبقا لأحكام �ملادة: 749 من ق �إ م و �إ
نحن الأ�شتاذ/ دهام حميد المح�شر الق�شائي لدى محكمة تب�شة دائرة اخت�شا�س مجل�س ق�شاء تب�شة والموقع اأدناه

بطلب من/ بنك الفالحة والتنمية الريفية وكالة ال�شريعة رمز 485.
�شد/ معلم مراد بن اأحمد. ال�شاكن/ بحي الهواء الطلق تب�شة.

- بع��د الطالع على عقد ره��ن ر�شمي لعقارات من الدرجة الأولى المحرر من طرف الأ�شت��اذ/ رزايقية محمد ال�شالح  الموثق 
بتاري��خ: 2013/06/10 تحت رقم: 2013/300 -بعد الطالع على عقد تعديل في عقد رهن ر�شمي لعقارات من الدرجة الأولى 
مح��رر بتاريخ: 2013/06/25 تحت رق��م: 2013/317 معد من طرف الأ�شتاذ/ رزايقية محمد ال�شالح موثق بال�شريعة لية تب�شة 
-تنفي��ذا للعق��د التكميلي رهن ر�شمي لعق��ارات من الدرة الأولى المحرر م��ن طرف  ال�شتاذ/ رزايقية محم��د ال�شالح الموثق 

بتاريخ: 2015/06/24 تحت رقم 2015/161.
بع��د الطالع على الر�شالية المقدمة من طرف طال��ب التنفيذ )تحديد مبلغ الدين الخا�س بال�شيد/ معلم مراد بن اأحمد( الموؤرخة 
ف��ي: 2020/08/16 تح��ت رق��م:2020/407. المت�شمن��ة/ تحدي��د مبل��غ الدين الخا���س بال�شيد/ معل��م مراد بن  اأحم��د  بمبلغ: 
6.376.810.58 دج )�شت��ة ماليي��ن وثالثمائة و�شتة و�شبعون األف وثمانمائة وع�ش��رة دينار جزائري و  58 �شنتيم( والذي يمثل 
مبل��غ الدين المطالب به ومبلغ الفوائ��د والفوائد التاأخيرية )مع التحفظ ب�شاأن الفوائد التي  تح�شب الى غاية الت�شوية النهائية مع 

الحقوق التنا�شبية والم�شاريف الجرائية المختلفة التي �شتحدد عند الدفع اأو  التنفيذ الجبري(.
بموج��ب اأم��ر حجز تنفيذي على عقارات مرهونة ال�ش��ادر عن محكمة  ال�شريعة بتاري��خ: 2020/08/23 تحت رقم:  20/0522. 

والذي تم تبليغه بتاريخ: 2020/09/06 والم�شهر بالمحافظة العقارية ال�شريعة بتاريخ: 2020/09/08 )حجم 01 رقم: 94(.
- بعد الطالع على ال�شهادة العقارية ال�شادرة عن المحافظة العقارية ال�شريعة بتاريخ: 2020/09/08.

- بع��د الط��الع على الخب��رة التقييمية تح��ت رق��م: 2021/0463 المنجزة من ط��رف الخبي��ر ال�شتاذ/ بوخمل��ة حكيم بتاريخ  
2021/07/07 والمودع��ة بكتاب��ة �شبط محكمة ال�شريعة: بتاريخ: 2021/09/01 تحت رقم: 21/0123 والمنجزة بموجب الأمر 

بتعيين خبير ال�شادر عن محكمة ال�شريعة بتاريخ: 2021/07/07 تحت رقم 21/0463.
نعل��ن ع��ن البيع بالمزاد العلني للعقارات المبينة كما يلي - 01 - العقار الأول: ار�س فالحية كائنة بالعقلة  ولية تب�شة بالمكان 

الم�شمى ال�شاقية الق�شم: 11 مجموعة ملكية رقم: 06 م�شاحتها 01 هكتار 51 اآر 55 �شنتيار
02 - العق��ار الثان��ي: ار�س فالحية كائنة بالعقلة ولي��ة تب�شة بالمكان الم�شمى ال�شاقية الق�ش��م: 11 مجموعة ملكية رقم: 03 
م�شاحته��ا: 23 هكت��ار 01 اآر 26 �شنتي��ار. 03 - العقار الثالث: ار���س فالحية كائنة بالعقلة ولية تب�ش��ة بالمكان  الم�شمى بالد 
ق�شا���س �شم��ال ق�شم: 08 مجموعة ملكية رق��م: 20 م�شاحتها 19 هكتار 99 اآر 55 �شنتيار وتم تحدي��د مبلغ: 21.859.924.70 
دج )واح��د وع�شرون مليون وثمانمائة وت�شعة وخم�ش��ون األف وخم�شمائة واربعة و ع�شرون دينار جزائري �شبعون �شنتيم( �شعرا 
افتتاحي��ا لبي��ع العقار الأول. ومبل��غ : 1.434.515.20 دج )مليون و  اربعمائ��ة واربعة وثالثون األ��ف وخم�شمائة وخم�شة ع�شر 
دين��ار جزائري وع�شرون �شنتيم( �شعرا افتتاحيا لبيع  العق��ار الثاني. ومبلغ: 18.990.552.25 دج )ثمانية ع�شر مليون وت�شعمائة 

وت�شعون األف وخم�شمائة واثنان و  خم�شون دينار جزائري وخم�شة وع�شرون �شنتيم( �شعرا افتتاحيا لبيع العقار الثالثة.
وذل��ك اأم��ام محكم��ة ال�شريعة )قاع��ة الجل�شات( بتاري��خ: 2022/05/26 عل��ى ال�شاعة الثاني��ة زوال وذلك بع��د تحديد جل�شة  
العترا�ش��ات لي��وم: 2022/04/14 وانقا�شائها دون تقدي��م اأي اعترا�س بناءا على المر ال�شادر ع��ن رئي�س محكمة  ال�شريعة 

بتاريخ: 2022/04/19 تحت رقم 22/0331.
كما يخطر المح�شر الق�شائي القائم بالجراءات العموم الى امكان الطالع على قائمة �شروط البيع من خالله اأو من خالل كتابة 
ال�شب��ط عل��ى اأن يتم البيع ترتيبا العق��ار الأول ثم العقار الثاني ثم العقار الثالث وعلى ال�شي��اع وبتوفر ن�شاب المزايدين )ثالثة 
اأ�شخا���س على الأق��ل( واعتماد اأعلى عر�س مع دفع 5/1 )خم�س( من قيمة ر�شو المزاد ف��ي جل�شة المزايدة ودفع الباقي في اأجل 
اأق�ش��اه )08 اأي��ام( تحت طائلة اإعادة البيع على نفقة الم�شتري المتخلف اأو في حالة زيادة ال�شد�س خالل اآجال الدفع المذكور على 

اأن ين�شر هذا الإعالن طبقا لأحكام المادة: 750 من قانون الجراءات المدنية والدارية.
املح�شر الق�شائي

  An-Nasr 30-4-2022 MD

�جلمهوريـة �جلز�ئريـة �لدميقر�طيـة �ل�سعبيـــة
مكتــب �لأ�ســتاذ //  بوقربوعــة عــــمار

حم�سر ق�سائي بد�ئرة �خت�سا�س حمكمة �خلروب وجمل�س ق�ساء ق�سنطينـة
حـي 1039 م�سكن عمارة 108 /رقم 06 – �خلـــروب

maitre.boukerboua.ammar@gmail.com

اإعالن عـن بيـع عـقار باملـزاد العلنـي بال�شعر احلر
)�ملـو�د : 749 – 750 من ق � م �(

بطلب من // علو�س محفوظ .
الكائن عنوانه)ا( : حي بكيرة - ال�شطر الثالث رقم 194 ق�شنطينة . 

�شد ال�شادة : علو�س ابراهيم - علو�س الطاو�س - علو�س نور الدين .

الكائن موطنهم ب� : حي بكيرة - ال�شطر الثالث رقم 194 ق�شنطينة .
- بن��اء عل��ى الحكم ال�شادر عن محكمة ق�شنطينة – الق�شم العقاري ، بتاريخ: 18/11/12 ، تحت رقم: 18/03257  ، فهر�س رقم: 
18/06655 الممه��ور بال�شيغ��ة التنفيذية و القا�شي في منطوقه " الأمر ببيع القطعة الأر�شية ال�شالحة للبناء الواقعة بمنطقة 
بكيرة بلدية حامة بوزيان البالغ م�شاحتها 278،34 م2 الحاملة رقم 194 من مخطط تح�شي�س بكيرة و البناية الم�شيدة فوقها "

- بناء على اإيداع قائمة �شروط البيع اأمام محكمة ق�شنطينة بتاريخ : 2021/03/09 رقم : 2021/11 .
- بن��اء عل��ى مح�ش��ر تبليغ اإي��داع قائمة �شروط البيع لل�شي��د // علو�س عبد الحفيظ ب��ن عبد الله  بتاري��خ : 2021/04/14 عن 

طريق البريد.
- بن��اء عل��ى مح�شر تبليغ اإي��داع قائمة �شروط البيع لل�ش��ادة // علو�س ابراهي��م ، علو�س نور الدين ، علو���س الطاو�س بتاريخ : 

2021/04/14 عن طريق البريد.
- بناء على مح�شر ن�شر م�شتخرج من قائمة �شروط البيع بمحكمة ق�شنطينة بتاريخ : 2021/04/15 . 

- بناء على مح�شر ح�شول ن�شر م�شتخرج من قائمة �شروط البيع مرفقة بالإعالن بالجريدة بتاريخ : 2021/04/17 
- بن��اء عل��ى مح�ش��ر تبليغ اإي��داع قائمة �شروط البيع لل�شي��د // علو�س عبد الحفيظ ب��ن عبد الله  بتاري��خ : 2021/04/18 عن 

طريق التعليق بالمحكمة.
- بن��اء عل��ى مح�شر تبليغ اإي��داع قائمة �شروط البيع لل�ش��ادة // علو�س ابراهي��م ، علو�س نور الدين ، علو���س الطاو�س بتاريخ : 

2021/04/18 عن طريق التعليق بالمحكمة.
- بن��اء عل��ى مح�ش��ر تبليغ اإي��داع قائمة �شروط البيع لل�شي��د // علو�س عبد الحفيظ ب��ن عبد الله  بتاري��خ : 2021/04/28 عن 

طريق التعليق بالبلدية
- بن��اء عل��ى مح�ش��ر تبليغ اإيداع قائمة �ش��روط البيع لل�ش��ادة // علو�س ابراهيم ، علو���س نور الدين، علو���س الطاو�س بتاريخ : 

2021/04/25 عن طريق التعليق بالبلدية .
- بناء الأمر ال�شادر عن رئي�س محكمة ق�شنطينة - جل�شة العترا�شات على البيوع العقارية بتاريخ: 2021/05/03 رقم الق�شية: 

2021/11  القا�شي ب�:"...عدم وجود اإعترا�س..."
نح��ن الأ�شتاذ // بوقربوعة عمار، المح�ش��ر الق�شائي بدائرة اخت�شا�س محكمة الخروب، ومجل���س ق�شاء  ق�شنطينة، المح�شر 

الق�شائي بدائرة اخت�شا�س محكمة الخروب و مجل�س ق�شاء ق�شنطينة.
 نعل��ن للجمه��ور اأنه �شي�شرع ف��ي بيع عقار بالمزاد العلني  بال�شع��ر الحر  بالجل�شة الموؤجلة ليوم 19 م��اي 2022 على ال�شاعة 

الواحدة )13:00( زوال ، ب�: قاعة البيوع العقارية بمحكمة ق�شنطينة )الزيادية(.
للعق��ار المتمث��ل ف��ي: ''.... قطعة اأر�شية �شالحة للبناء الواقع��ة باإقليم بلدية حامة بوزيان دائرة زيغ��ود يو�شف ولية ق�شنطينة 
م�شاحته��ا 280 م2 ماأخ��ودة من قطعة اأر�شية م�شاحتها 13 ه��� 17 اأر 34 �شنتي اآر و هي تحمل رقم 194 من مخطط تح�شي�س 
بكي��رة ال�شط��ر الثال��ث  يحدها : - من ال�شمال القطعة الأر�شية رقم 193  ،من الجن��وب القطعة الأر�شية رقم 195 ، من ال�شرق 

طريق ، من الغرب القطعة الأر�شية رقم 198.
مالحظة : القطعة الر�شية م�شاحتها 278،34 م2 عليها بناية ذات طابق تحت اأر�شي وطابق اأر�شي و حديقة ح�شب تقرير الخبرة 

المنجزة من طرف الخبيرة غزغوز �شهيلة … ''
- �ش��روط البي��ع اإ�شافة اإلى ال�شروط الواردة في قائمة �شروط البيع الم�شار اإليها اأعاله ف��اإن الرا�شي عليه المزاد يتحمل الأعباء 
القانونية بما فيها دفع حال انعقاد الجل�شة 5/1 الثمن والم�شاريف وحقوق المح�شر والر�شوم الم�شتحقة ويدفع المبلغ الباقي في 

اأجل 08 اأي�ام الموالية لر�شو المزاد باأمانة �شبط المحكمة.
- فعلى الجمهور الراغب في المزايدة الإطالع على قائمة �شروط البيع لدى كتابة �شبط محكمة ق�شنطينة اأو بمكتب المح�شر الق�شائي.

ختم و توقيع
 الأ�شتاذ / املح�شر الق�شائي 
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�جلمهورية �جلز�ئرية �لدميقر�طية �ل�سعبية
مكتب �لأ�ستاذ/ حميد دهام

�ملح�سر �لق�سائي لدى حمكمة تب�سة
د�ئرة �خت�سا�س جمل�س ق�ساء تب�سة

حي �ل�سلم 17/109 تب�سة
رقم �لهاتف: 0550.15.53.01

اإعالن عن بيع عقار باملزاد العلني
مع ن�شر م�شتخرج من قائمة �شروط البيع 

طبقا لأحكام �ملادة: 749 من ق �إ م و �إ
نح��ن الأ�شتاذ/ دهام حميد المح�شر الق�شائي ل��دى محكمة تب�شة دائرة اخت�شا�س مجل�س ق�شاء تب�شة 

والموقع اأدناه
بطل��ب من / بن��ك الخلي��ج الجزائر. موؤ�ش�ش��ة عمومي��ة اقت�شادية �شرك��ة ذات ا�شه��م. الكائن مقرها 
الجتماع��ي بطريق ال�شراقة �س ب 26 مكرر دالي ابراهي��م ولية الجزائر ممثلة بمدير وكالتها بالنيابة 

بتب�شة.
�شد/ زمولي عادل بن محمود. ال�شاكن/ بحي عمر بن عبد العزيز 03/438 تب�شة.

تنفي��ذا للعق��د التوثيقي )رهن ر�شمي من الدرجة الأولى( ال�شادر ع��ن مكتب الأ�شتاذة بن ذيب رحيمة 
الموثق بتاريخ:  27 و 2015/12/28 تحت رقم 15/613.

بموج��ب الأمر بالحج��ز التنفيذي على عقار ال�ش��ادر عن محكمة تب�شة بتاري��خ: 2018/09/30 تحت 
رقم فهر�س: 18/2189.

نعلن عن اإعادة البيع بالمزاد العلني للعقار مبين كما يلي:
عق��ار مرهون مملوك للمدي��ن زمولي عادل بن محمود والمتمثل في �شك��ن بالطابق الرابع يتكون من 
قاع��ة ا�شتقب��ال 04 غرف ومطبخ وحمام ومرحا�س ومم�شيين وبه��و و�شرفتين الكائن بحي جبل انوال 

124 �شكن بتب�شة م�شاحته 99.07 م2 و 1000/66.66 من الأجزاء الم�شتركة عمارة C رقم 14.
وذلك اأمام محكمة تب�شة )قاعة الجل�شات( بتاريخ: 2022/05/22 على ال�شاعة الثانية زوال بعد التاأجيل 

الذي تم بتاريخ: 2022/04/10.
ب�شع��ر افتتاح��ي ق��دره: 8.628.125.18 دج )ثمانية ماليين و�شتمائ��ة وثمانية وع�ش��رون األف ومائة 

وخم�شة و ع�شرون دينار جزائري و 18 �شنتيم(.
وذل��ك بعد تحديد جل�ش��ة العترا�شات ليوم: 2021/11/24 وانق�شائه��ا برف�س العترا�س المقدم من 
ط��رف المنفذ �شده بناءا على الأم��ر ال�شادر عن رئي�س محكمة تب�شة بتاريخ: 2021/12/12 تحت رقم 

.2021/09
كم��ا يخطر المح�شر الق�شائي القائم بالجراءات العموم ال��ى امكان الإطالع على قائمة �شروط البيع 
م��ن خالل��ه اأو من خالل  كتابة ال�شبط على اأن يتم البيع في ح�شة واحدة وعلى ال�شياع وبتوفر ن�شاب 
المزايدي��ن )ثالثة اأ�شخا�س على الأقل( واعتماد اأعلى عر�س مع دفع 5/1 )خم�س( من قيمة ر�شو المزاد 
ف��ي جل�ش��ة المزايدة ودفع الباقي في اأجل اأق�شاه )08 اأيام( تحت طائل��ة اإعادة البيع على نفقة الم�شتري 
المتخلف اأو في حالة زيادة ال�شد�س خالل اآجال الدفع المذكور  على اأن ين�شر هذا العالن طبقا لأحكام 

المادة 750 من قانون الجراءات المدنية والإدارية.
املح�شر الق�شائي
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�جلمهورية �جلز�ئرية �لدميقر�طية �ل�سعبية
جمل�س ق�ساء جيجل

حمكمة جيجل
�لق�سم �سوؤون �لأ�سرة

رقم �جلدول 22/00108
رقم �لفهر�س 22/00817
تاريخ �حلكم 22/04/13

بني/
�سيخي بوعالم بن ب�سري

وبني/
�سيخي فتيحة بنت ب�سري

وكيل �جلمهورية لدى حمكمة جيجل

حكم باحلجر
حكمت المحكمة الفا�شلة في ق�شايا �شوؤون الأ�شرة علنيا في اأول درجة ح�شوريا:

في ال�شكل: قبول الدعوى
ف��ي المو�شوع: 1 - الق�شاء باعتماد الخبرة المنجزة من طرف الخبير الطبي ينون 
محم��د المودعة باأمانة �شبط المحكمة بتاري��خ 21/03/2022 تحت رقم 86/22 
وبالنتيج��ة الق�شاء بتوقي��ع الحجر  على المدعى عليها �شيخ��ي فتيحة ابنة ب�شير 
وجاب��ر يمينة المول��ودة بتاري��خ 25/05/1972 ببلدي��ة  جيجل وتعيي��ن �شقيقها 
المدع��ي �شيخي بوعالم مقدما عليها  للقيام باإدارة  �شوؤونها المالية وتمثيلها اأمام 
مختل��ف الهيئ��ات الإدارية والق�شائية  بما ي�شمح به القان��ون، مع الأمر بن�شر هذا 
الحكم بجريدة محلي��ة  يومية �شادرة باللغة العربية ب�شعي من المدعي وكذا اأمر 
�شاب��ط الحال��ة المدنية لبلدية جيج��ل  بالتاأ�شير بافتتاح التقدي��م مع الحجر على 
هام���س عقد ميالد المحجور عليها ف��ي �شجالت الحالة المدني��ة باأمر من النيابة 

العامة.
2 - تحميل المدعي الم�شاريف الق�شائية.

ب��ذا �شدر الحكم ه��ذا واأف�شح ع��ن منطوقه جه��ارا بالجل�شة العلني��ة المذكور 
تاريخها اأعاله، ول�شحته وقعه كل من الرئي�س واأمين ال�شبط.

الرئي�س)ة(                                                                                            اأمين ال�شبط
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�جلمهورية �جلز�ئرية �لدميقر�طية �ل�سعبية
مكتب �لأ�ستاذ/ حميد دهام

�ملح�سر �لق�سائي لدى حمكمة تب�سة
د�ئرة �خت�سا�س جمل�س ق�ساء تب�سة

حي �ل�سلم 17/109 تب�سة
رقم �لهاتف: 0550.15.53.01

اإعالن عن بيع عقار باملزاد العلني
مع ن�شر م�شتخرج من قائمة �شروط البيع

طبقا لأحكام �ملادة: 749 من ق �إ م و �إ
نح��ن الأ�شتاذ/ ده��ام حميد المح�شر الق�شائي لدى محكمة تب�شة دائ��رة اخت�شا�س مجل�س ق�شاء تب�شة والموقع 

اأدناه
بطلب من/ ال�شندوق الوطني للتوفير والحتياط وكالة تب�شة رمز 306

�شد/  دخلي �شامية بنت اأحمد ال�شاكنة/ بحي المحطة ع 16 تب�شة
تنفيذا للعقد التوثيقي "عقد رهن" ال�شادر عن مكتب الأ�شتاذة / محرز ملكية الموثق بتاريخ: 13 و 2010/10/17 

تحت رقم : 2010/165
تنفي��ذا للعق��د التوثيق��ي "عق��د رهن تكميل��ي" ال�شادر ع��ن مكتب الأ�شت��اذة/ مح��رز مليكة الموث��ق بتاريخ: 

2011/08/24 تحت رقم: 2011/290
بموج��ب اأم��ر حجز تنفيذي عل��ى عقار مره��ون ال�شادر ع��ن محكمة تب�ش��ة بتاري��خ: 2020/07/07 تحت رقم 

 20/1072:
نعلن عن بيع بالمزاد العلني لعقار مبين كمايلي:

عق��ار مبني معد لال�شتعمال ال�شكني المملوك للمدينة الراهنة دخلي �شامية يتكون من طابق اأر�شي و اأول كائن 
بحي المحطة بلدية تب�شة م�شاحته 105م2 ق�شم 57 مجموعة ملكية 0075.

الطابق الأر�شي: يتكون من: )مراآب - قاعة ا�شتقبال - فناء - مطبخ - حمام - مرحا�س - �شاللم(
الطاب��ق الأول: ب��ه اأ�شغال بناء في طور النجاز وغير م�شقف )جدران من الطوب واأعمدة من الخر�شانة الم�شلحة( 
وذل��ك اأمام محكمة تب�شة )قاعة الجل�ش��ات( بتاريخ: 2022/05/22 على ال�شاعة الثاني��ة زوال بعد التاأجيل الذي 

تم بتاريخ: 2022/04/10
ب�شع��ر افتتاح��ي ق��دره: 4.054.950.00دج )اأربعة ماليي��ن واأربعة وخم�ش��ون األف وت�شعمائ��ة وخم�شون دينار 

جزائري(
وذلك بعد تحديد جل�شة الإعترا�شات ليوم: 2021/11/24 وانق�شائها برف�س العترا�س المقدم من طرف المنفذ 

�شدها 
بناءا على الأمر ال�شادر عن رئي�س محكمة تب�شة بتاريخ: 2021/12/12 تحت رقم: 2021/10

كم��ا يخطر المح�شر الق�شائي القائم بالإجراءات العموم ال��ى امكان الطالع على قائمة �شروط البيع من خالله 
اأو م��ن خالل كتاب��ة ال�شبط على اأن يتم البيع في ح�ش��ة واحدة وعلى ال�شياع وبتوفر ن�ش��اب المزايدين )ثالثة 
اأ�شخا���س على الأق��ل( واعتمادا على عر�س مع دفع 5/1 )خم�س( من قيمة ر�ش��و المزاد في جل�شة المزايدة ودفع 
الباق��ي في اأجل اأق�شاه )08 اأيام( تحت طائلة اإعادة البي��ع على نفقة الم�شتري المتخلف اأو في حالة زيادة ال�شد�س 
خ��الل اآج��ال الدفع المذكور عل��ى اأن ين�شر هذا الإعالن طبق��ا لأحكام المادة: 750 من قان��ون الإجراءات المدنية 

والإدارية.
املح�شر الق�شائي
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�جلمهورية �جلز�ئرية �لدميقر�طية �ل�سعبية
وز�رة �لعدل

�لأ�ستاذ/ فريد �سرو�نة
حم�سر ق�سائي لدى حمكمة ق�سنطينة

رقم 08 نهج حمالوي - �لق�سبة - ق�سنطينة
�لهاتف : 0550126474

اإعالن وتكليف بالوفاء
عن طريق الن�شر

)�ملو�د 04/412، 612 من ق.�.م.�(
نحن الأ�شتاذ/ فريد �شروانة، مح�شر ق�شائي لدى محكمة ق�شنطينة والموقع اأدناه.

بناء على طلب ال�شيد/ بغيجة مراد.
ال�شاكن ب�/ حي جبل الوح�س رقم 234 - ق�شنطينة.

القائم في حقه الأ�شتاذ/ بغيجة رابح.
بمقت�شى القرار الممهور بال�شيغة التنفيذية، ال�شادر عن مجل�س ق�شاء ق�شنطينة الغرفة الجتماعية الموؤرخ 
ف��ي 22/02/16، تحت رق��م الفهر�س: 22/00154. ورق��م الق�شية: 21/02371 الموؤي��د للحكم ال�شادر عن  
محكم��ة ق�شنطينة الق�شم الجتماعي بتاري��خ: 2021/10/05، تحت رقم فهر���س 21/04853 ورقم الجدول  

.21/03721
- وبمقت�ش��ى الأمر ال�شادر عن رئي���س محكمة ق�شنطينة بتاريخ: 2022/04/18، رق��م الترتيب: 22/1080 
يت�شم��ن الإذن بن�شر م�شمون عق��د التبليغ الر�شمي في جريدة يومية وطنية وذل��ك طبقا لل�شروط المقررة 

في  القانون وعلى نفقة الطالب.
ومراعاة لمقت�شيات المادة 612 - 614 من قانون الجراءت المدنية والدارية.

قمنا بتبليغ واإعالن ال�شند التنفيذي المنوه به اأعاله:
ل�/ �شركة الهند�شة المعمارية والتعمير، �شركة ذات اأ�شهم براأ�س مال اجتماعي ممثلة بمديرها.

الكائن مقرها ب�/ المنطقة ال�شناعية بالما ح�شة 308 رقم 01 ق�شنطينة.
والقائم في حقها الأ�شتاذة/ بوحال�شة مونية.

كلفناه واألزمناه بالوفاء بين اأيدينا بالمبالغ التالية:
- مبلغ: 131.751.76 دج )مائة واحد وثالثون األف و�شبعمائة وواحد وخم�شون دينار جزائري و�شتة و�شبعون 

�شنتيم( يمثل فارق كامل الأجرة ال�شهرية لأ�شهر اأفريل، ماي، جوان، جويلية واأوت من �شنة 2020.
- مبلغ: 307.546.88 دج )ثالثمائة و�شبعة اآلف وخم�شمائة  و�شتة واربعون دينار جزائري وثمانية وثمانون 

�شنتيم( يمثل مجموع قيمة الأجور الغير م�شددة من �شهر اأكتوبر 2020 الى غاية �شهر مار�س 2021.
- مبلغ 50.000.00 دج )خم�شون األف دينار جزائري( تعوي�س عن كافة الأ�شرار الالحقة به.

- مبلغ 600.00 دج )�شتمائة دينار جزائري( الر�شم الق�شائي.
- مبل��غ: 39.273.92 دج )31.393.92 دج الح��ق التنا�شبي، تكلفة المحا�شر 6.480.00، عن النقل 500.00 

دج، عن ال�شفحات )900.00 دج( م�شاريف تنفيذية.
اأي م��ا مجموع��ه 529.172.56 دج )خم�شمائ��ة وت�شعة وع�شرون األف ومائة واثن��ان و�شبعون دينار جزائري  

و�شتة وخم�شون �شنتيم(.
واأمهلناه لأجل ذلك )15( خم�شة ع�شر يوما اعتبارا من تاريخ تبليغه واإل اأجبر على ذلك بكل الطرق القانونية 
اإثباتا لكل ما تقدم، حررنا المح�شر الحالي في اليوم وال�شهر وال�شنة المذكورين اأعاله ويبلغ للمالحق مرفقا 

بن�شخة  من ال�شند التنفيذي المنوه به اأعاله والكل وفقا للقانون.
املح�شر
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�جلمهورية �جلز�ئرية �لدميقر�طية �ل�سعبية
ولية جيجل

مديرية �لتنظيم و�ل�سوؤون �لعامة 
م�سلحة �لتنظيم �لعام  

مكتب �لنتخابات و �جلمعيات و �لتظاهر�ت �لعمومية 

تعديل الهيئة القيادية 
طبق��ا لأحكام المادة 18 من القان��ون رقم 06/12،  الموؤرخ في 18 �شفر 1433 
المواف��ق ل��� 12 يناي��ر 2012 المتعل��ق بالجمعيات ت��م تعديل الهيئ��ة القيادية 

للجمعية الم�شماة: 
"الجمعية الثقافية اأنغام قرطبة لولية جيجل"

� المعتمدة بتاريخ: 1995/10/08 تحت رقم 1995/12
� الرئي�س: قحام خالد، المولود في 1983/04/15 جيجل 

� المقر: المكتبة البلدية عبد الباقي �شالح �شارع عبد الحميد بن بادي�س جيجل
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يومية اخبارية وطنية 

�صركة عمومية اقت�صادية ذات 

اأ�صهم براأ�صمال 125 مليون

 دينار جزائري 

املقر الإجتماعي

املنطقة ال�صناعية

 24 فيفري 56 ق�صنطينة

الرئي�صة املديرة العامة / م�صوؤولة الن�صر

نرجــ�ش كرميـــ�ش
مدير التحرير

�سليـــم بوفندا�ســة

    Site Internet       املوقع الإلكرتوين 
http://www.annasronline.dz

E-mail     اجلريدة الورقية
annasr.journal@gmail.com  

E-mail    املوقع اللكرتوين
annasr@annasronline.com

rالإدارة 

الهاتف :  031.60.70.87

الفاك�س: 031.60.70.85
rالتحرير   

الهاتف: 031.60.70.78

الفاك�س: 031.60.70.77
rالأق�صـــام

اجلهـــوي: 031.60.70.76

الريا�صي: 031.60.70.79

من اأجل اإ�صهاركم توجهوا اإىل

•الن�ســــــــر
rالهاتف:

06.60.37.62.00

06.60.37.60.00

rالهاتف/ الفاك�س:

031.60.70.82

pub@annasronline.com

والإ�سهار  الن�سر  لالت�سال،  الوطنية  •املوؤ�س�سة 
 بوكالة ANEP املتواجدة 
 بـ 1 نهج با�ستور -اجلزائر-

rالهاتف الثابت:
021.73.71.28 

  021.71.16.64 

rالفاك�س:
 021.73.99.19 

  021.73.95.59 

rالربيد اللكرتوين:

agence.regie@anep.com.dz
programmation.regie@anep.com.dz

rال�صحب
uال�صرق : 

موؤ�ص�صة الطباعة لل�صرق

uالو�صط : 
مطبعة الو�صط

rالتوزيع 
u�صرق /و�صط:

 الن�صر للتوزيع - �صرق - 
املوزعون اخلوا�س - و�صط - 

rالوكــــــالت
اجلزائــــــــر:   021.64.69.12
عنابـــــــــــة:   038.45.12.44
جيجــــــــــل:   034.49.67.60
�صطيـــــــــف:    036.53.85.08
باتنـــــــــــــة:     033.80.38.37
ميلــــــــــــــــة:    031.47.39.63
قاملــــــــــــــــة:    037.16.83.36
اأم البواقــــي:     032.54.90.90 
�صكيكـــــــــدة:    038.75.55.16
خن�صلــــــــــة:     032.72.71.84
م�صيلــــــــــــة:    035.33.87.65
البــــــــــــــرج:     035.72.57.12

مالحظة
كل املوا�صيــع و الوثائق و ال�صور التــي تر�صل اأو ت�صلم 
اىل اجلريدة ل تعــاد اىل ا�صحابها ن�صرت اأو مل تن�صر 
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ُمولودية باتنة

طريقة �ضرف امل�ضتحقـات تـذكي غ�ضب الالعــبني

اكتف��ت اإدارة مولودية باتنة ب�رصف 
اأج��رة �سهرية واح��دة، ا�ستفاد منها 
خ��ارج  م��ن  القادم��ون  الالعب��ون 
الوالي��ة، منهم رب��وح وفالق وعبد 
احلي، غ��ر اأن هذه اخلط��وة مل تكن 

كافي��ة الإطف��اء نار غ�سبه��م، وهم 
الذين كانوا يراهنون على اال�ستفادة 
من رات��ب �سهرين عل��ى االأقل من 
اأ�س��ل اأربع��ة اأ�سه��ر يدين��ون بها 
اإ�ساف��ة اإىل منحة الف��وز على اأمل 

�سلغوم العيد.
ق��د  املولودي��ة  م�سوؤول��و  وكان   
التزم��وا با�ستكمال عملي��ة ت�سوية 
امل�ستحق��ات بعد عطل��ة عيد الفطر 
املب��ارك، عل��ى اأن ت�سمل ه��ذه املرة 

بقي��ة الالعب��ني، خا�س��ة القاطنني 
بباتنة. 

�س��ارع  ذل��ك،  م��ع  وبامل��وازاة   
الرئي���س زعط��وط، اإىل ا�سرتجاع 
م��ا ي�سم��ى ب�سكوك �سم��ان من 
بع�س الالعبني وامل��درب بوربحة 
عق��ب ت�سوية و�سعيته��م، فيما ال 
ت�ستبعد م�سادر مقربة من االإدارة 
موا�سلة البطولة بال�سبان، يف ظل 
حالة الغ�سب التي باتت تخيم على 
اأج��واء الفري��ق، ب�سب��ب اإ�سكالي��ة 
امل�ستحق��ات ناهي��ك ع��ن �سم��ان 

البقاء.
ومعلوم اأن الطاقم الفني للمولودية 
قد اأ���رصف على اآخر ح�سة تدريبية 
اأول اأم�س اخلمي�س، يف غياب بع�س 
الالعب��ني الذين ف�سل��وا االلتحاق 
بعائالته��م ع�سي��ة االأربع��اء، م��ع 
حتدي��د ثال��ث اأي��ام العي��د، موعدا 
ا�ستعدادا  التدريب��ات،  ال�ستئن��اف 
للمباراة املقبلة اأم��ام جنم تازقاغت 
مبلع��ب اأول نوفم��ر واملر�سحة الأن 

جترب بفريق جله من ال�سبان.
م ـ مداني
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رغم مز�حمة وفاق عني توتة

احتاد عني اخل�ضراء يقرتب 
من جهوي باتنة الأول

يوج��د احتاد ع��ني اخل���رصاء على 
مرم��ى حج��ر م��ن حتقي��ق اجن��از 
تاريخ��ي ب�سع��وده اإىل اجله��وي 
االأول لرابط��ة باتن��ة، حيث يحتل 
الثانية للجهوي  املجموعة  �سدارة 
الثاين، بر�سيد 40 نقطة منا�سفة 
مع وفاق ع��ني التوتة قبل جولتني 
من اإ�سدال ال�ست��ار على البطولة، 
بع��د ت�سجيله 12 انت�سارا، واأربعة 

تعادال وخ�سارتني. 
عم��ار  الفري��ق  رئي���س  وح�س��ب 
لعالوي، ف��اإن االحتاد ميلك حظوظا 
وفرة يف التتويج بلقب جمموعته، 
ال�سعود  تاأ�س��رة  واقتط��اع ثالث 
املطروحة يف املزاد، بعد اأمل �سيدي 
خالد عن املجموعة االأوىل، وترجي 
الثالث��ة،  املجموع��ة  ع��ن  اآري���س 
م�سيف��ا اأن 4 نق��اط يف اللقاءي��ن 
املتبقي��ني، تك��ون كافي��ة الإقام��ة 

االأعرا�س.
ويف هذا ال�سدد، يرى لعالوي يف 
ت�رصيح��ه للن�رص، باأن فريقه الذي 
تاأ�س�س �سنة 2011، مطالب بالفوز 
فرف��ار،  اإىل  القادم��ة  اخلرج��ة  يف 

واالكتف��اء عل��ى االأق��ل بالتعادل 
خ��الل القم��ة الواع��دة يف املحطة 
االأخ��رة اأم��ام الغ��رمي وف��اق عني 
التوتة داخ��ل الديار، لقطف الثمار 
والتطل��ع لركوب قط��ار ال�سعود 
الأول م��رة يف تاري��خ النادي، على 
اعتب��ار اأن��ه يح��وز االأف�سلية يف 
ف��ارق االأهداف، بغ���س النظر عن 
نتيجة الذهاب خ��ارج القواعد مع 
�رصيكه يف كر�سي الزعامة، والتي 

انتهت بالتعادل )0 � 0( .
واأكد حمدثنا ب��اأن امل�سوار مل يكن 
�سه��ال، نظرا لنق���س االإمكانيات 
وال�سائقة املالية، التي �سكلت اأكر 
هاج���س لالإدارة، م�سي��دا ب�سجاعة 
الالعب��ني وان�سباطهم، ف�سال عن 
العم��ل الذي قام ب��ه املدرب حيدر 
جعيل، رغ��م اال�ستقبال على مدار 
املو�س��م مبلعب امل�سيلة، لعدم تاأهيل 
ملع��ب عني اخل���رصاء، داعي��ا اإىل 
يف  الفري��ق  جان��ب  اإىل  الوق��وف 
املحطتني املتبقيت��ني، ودعمه ماديا 

ومعنويا. 
 م ـ مداني

اإ�ضابـة تنـهي مو�ضم هـداف 
مولودية بــريكـة

تلقــت مولوديــة بريكــة �لتي تت�ســدر ت�ســكيلتها جــدول ترتيب 
�ملجموعــة �لثانيــة لبطولة �جلهوي �لأول لر�بطة باتنة، �ســربة 
موجعــة قبل جولتني من �ختتام �ملناف�ســة، وذلــك بتعر�ض قلب 
هجوم �لفريق وهد�فه خل�ســر قوي�ســم �إىل �إ�ســابة على م�ســتوى 
�لركبة يف �إحدى �حل�س�ض �لتدريبية، �أنهت مو�سمه قبل �لأو�ن.

وح�ســب م�ســدر مــن �إد�رة �لفريــق، فــاإن قوي�ســم خ�ســع لعملية 
جر�حية باإحدى �لعياد�ت بولية �ســطيف، �ستبعده عن �مليادين 
لعــدة �أ�ســابيع، مــا �ســيحرم �ملولودية �لطاحمــة للتتويــج باللقب 
و�ل�ســعود �إىل ما بني �جلهــات، من خدماتــه يف �للقاءين �ملتبقيني 
�أمام كل من م�ســتقبل ر�أ�ض �مليعاد خــارج �لقو�عد وجامعة باتنة، 
كونــه ي�ســكل �أحــد �لأور�ق �لر�بحــة يف ت�ســكيلة �ملــدرب لزهــر 

مرهوين.
م ـ مداني 

فيما مت �لف�سل يف كيفيات �لنزول

اخلتاميــة  اجلولــــة  موعــد  مــــــــاي   24"
لبطولــــــــة ما بني اجلهــــــــــــات

�سبطت لجنة تنظيم �لمناف�سة �لتابعة على م�ستوى ر�بطة ما بين �لجهات، برمجة �لجولت �لأربعة �لمتبقية من �لمو�سم 
�لجاري، وذلك برزنامة تتما�سى و�لمخطط �لذي كان قد ر�سمه �لمكتب �لتنفيذي، خالل �جتماعه �لمنعقد منت�سف 

�لأ�سبوع �لفارط، و�لذي بموجبه تم تحديد يوم 24 ماي �لقادم موعد� لإ�سد�ل �ل�ستار على �لمناف�سة، باإجر�ء مباريات 
�لجولة 30 و�لأخيرة في �لأفو�ج �ل�ستة.

برجم��ة  ق��ررت  املعني��ة،  اللجن��ة 
مباري��ات اجلول��ة 27 لي��وم 6 ماي 
القادم، وذلك بعد قرار التاأجيل الذي 
كان ق��د اتخذه مكتب الرابطة، على 
اأن تكون الرجمة منتظمة اأ�سبوعيا 
يف اجلولت��ني 28 و29، وبالتايل فاإن 
املناف�س��ة �ستكون يوم��ي 13 و 20 
ماي املقبل، بينما تقرر تقدمي اجلولة 
30 واالأخ��رة اإىل ي��وم الثالثاء 24 
م��اي، حتى يت�سن��ى للرابطة تدارك 
التاأخر الن��اجت باالأ�سا�س عن التاأجيل 
االإ�سط��راري للجول��ة 27، ب�سبب 
تزامنه��ا م��ع نهاية �سه��ر رم�سان 

املعظم.
على �سعيد اآخر، قررت رابطة ما بني 
اجلهات ب�سفة ر�سمية، تطبيق ن�س 
التعليمة الفيدرالية رقم 2020/12، 
املوؤرخ��ة يف 05 جانفي 2020، عند 
ال�سقوط، واعتبارها  تنفيذ كيفيات 
كن���س مع��دل للفقرة 3 م��ن املادة 
71 م��ن القوانني العامة للفاف، وقد 
مت اتخاذ ه��ذا القرار خ��الل اجتماع 
مكت��ب الرابطة، حيث األ��ح الرئي�س 
نورالدي��ن بولفع��ات على �رصورة 

وكذا  القانونية  بالن�سو���س  التقّيد 
االإج��راءات التنظيمي��ة التي كانت 
االإحتادي��ة قد اأ�سدرتها قبل انطالق 
ال�سع��ود  كيفي��ات  الأن  املو�س��م، 
وال�سقوط يف جميع امل�ستويات متت 
امل�سادق��ة عليها من ط��رف املكتب 
الفي��درايل، والرابطات تبقى ملزمة 

بالتنفيذ فقط.
ه��ذا القرار يعني باأن دفاع تاجنانت، 
اأوتوماتيكي��ة  ب�سف��ة  اإدراج��ه  مت 
�سمن قائمة النوادي النازلة، وذلك 
بحكم تواج��ده يف رزنامة جمموعة 
»و�سط - �رصق«، الأن عملية �سبط 
الرزنام��ة، كان��ت قد مت��ت بناء على 
ملف��ات االإنخ��راط االإداري، وه��و 
االجراء الذي يعن��ي باأن الفريق اأكد 
»اإداري��ا« م�ساركت��ه يف البطول��ة، 
قبل اأن ي�سط��دم باإ�سكالية الديون 
املقيدة �سده لدى الغرفة الفيدرالية 
للمنازعات، مما حال دون دخول غمر 
املناف�سة، ليكون االن�سحاب النهائي 
م�سره احلتمي بع��د اجلولة الثالثة، 

دون خو�سه اأي لقاء ر�سمي.
دفع��ت  تاجنان��ت  دف��اع  و�سعي��ة 

برابط��ة ما بني اجله��ات اإىل تطبيق 
رق��م  الفيدرالي��ة  التعليم��ة  ن���س 
2020/12، املنبثقة عن قرار املكتب 
الفي��درايل املتخذ خ��الل االجتماع 
املنعق��د بتاري��خ 04 جانفي 2020، 
والتي تلغ��ي م�سمون الفقرة 3 من 
املادة 71 من القوانني العامة، وجتر 
الرابط��ات على احت�س��اب اأي فريق 
ي�سقط بقرار اإداري �سمن »كوطة« 
ال�سق��وط، و�س��دور التعليمة بعد 
القوان��ني العام��ة ج��اء يف �س��كل 
حتّيني للن�س القان��وين، االأمر الذي 
يعن��ي ب��اأن »الدياربيت��ي« كان قد 
اقتطع تذك��رة النزول م��ن ق�سم ما 
ب��ني الرابطات ه��ذا املو�سم، رغم اأن 
�سقوط��ه كان مبا���رصة اإىل الرابطة 
الوالئي��ة مليلة، لكنه ي��درج �سمن 
القائمة الر�سمي��ة، دون اأن يكون له 
تاأثر عل��ى ح�ساب��ات ال�سقوط يف 

جهوي ق�سنطينة.
احل�س��ة  ف��اإن  املنطل��ق،  ه��ذا  م��ن 
االإجمالي��ة لل�سق��وط م��ن االأفواج 
االأربع��ة ملنطق��ة ال�سم��ال �ستكون 
يف حدود 18 فريقا، باحت�ساب دفاع 

تاجنانت، والتوزيع �سيكون باعتماد 
ن��زول اأ�سح��اب املراك��ز االأربع��ة 
االأخرة م��ن كل ف��وج، اإ�سافة اإىل 
الثنائ��ي االأ�سواأ من حي��ث الر�سيد 
النقطي م��ن الرباع��ي، الذي ينهي 
املناف���س يف املرتب��ة 12، مع اللجوء 
اإىل تطبيق ن���س الفقرة 2 من املادة 
69 م��ن القوان��ني العام��ة للف��اف، 
للمفا�سلة بني الفرق املعنية، وذلك 
باالنط��الق م��ن �سم��ان ت�س��اوي 
تركيبة االأفواج، على اعتبار اأن فوج 
»و�س��ط - ���رصق« تقل���س اإىل 15 
فريق��ا، بعد ان�سحاب دفاع تاجنانت، 
املباري��ات  ع��دد  يف  والت�س��اوي 
نتائ��ج  باإلغ��اء  يك��ون  امللعوب��ة، 
مباري��ات كل فري��ق م��ن اأ�سحاب 
املركز 12 مع �ساحب ال�سف االأخر 
يف جمموعته، وهذا على خلفية جناة 
ممثل��ي اجلن��وب يف الرابط��ة الثانية 
احتاد ورقلة ومولودي��ة البي�س من 
�سب��ح ال�سق��وط، مما األق��ى بظالله 
عل��ى قائم��ة ال�سحاي��ا يف منطقة 

ال�سمال.
�س / فرطا�س

بعد مغـادرة �جلهوي �لأول

خطـــــــر الندثــــــــــــار يتهـــــــــدد  جامعـــــــــــة باتنـــــــــــــــة
�عتــر رئي�ــض فريــق جامعــة باتنــة لزهر 
حفاظ مغادرة �جلهوي �لأول لر�بطة باتنة، 
�أمر� حمتوما ومنتظر�، بالنظر حلجم �ملعاناة 
�لتي و�جهها �لفريق، و�لتي مل ت�ساعده  على 
�لــروز يف بطولــة �عتــاد فيها ت�ســكيل قوة 
�ساربة، و��ســفا �ملو�ســم �حلايل بالأ�سو�أ على 
�متــد�د �ســنو�ت عديــدة، وو�ســعه يف خانة 

�لن�سيان.
و�أكد حفــاظ للن�ســر، �أن ثمــة عو�مل كانت 
�لأزمــة  مقدمتهــا  يف  �ملخيــب  �مل�ســو�ر  ور�ء 
�جلهــوي  �إىل  �ل�ســقوط  �أن  مو�ســحا  �ملاليــة، 

�لثــاين، قــد يــوؤدي �إىل �ختفــاء �لفريــق، يف 
ظل حالة �لت�ســيب �لتي عرفها هذ� �ملو�ســم، 
ج�ســدها بر�أيه غياب �لدعــم �ملايل �ملطلوب، 
و�لتكفل باحتياجــات �لالعبني، ناهيك عن 

�إ�سكالية �مللعب للتدرب و�ل�ستقبال.
كما �أن نوعية �لتعــد�د ونق�ض �لتجربة لدى 
جل �لالعبني، و�لنتد�بات �لع�ســو�ئية �لتي 
فر�ستها �ل�سائقة �ملالية، �ساهمت ح�سب ر�أي 
�لرئي�ض حفاظ يف تدهور �لأو�ساع وت�سجيل 
نتائج حمت�سمة د�خل وخارج �لديار، جعلت 
�لفريق يقبع يف �ملر�تب �لأخرية للمجموعة 

�لثانية، ويحتل مكانة �ســمن د�ئرة �ملهددين 
منذ مرحلة �لذهاب.

ويرى حمدثنا باأن جميع �مل�ساعي �لتي قامت 
بهــا �لإد�رة من �أجــل �إنقاذ �لفريــق مل تكلل 
بالنجاح، ليجد نف�ســه يف ممر �ســيق ومثقل 
نــد�ء�ت  رغــم  بقولــه:«  م�ســيفا  بالهمــوم، 
ملختلــف  �لإد�رة  و�جهتهــا  �لتــي  �لإغاثــة 
�جلهــات، �إل �أنهــا مل جتــد �آذ�نا �ســاغية، �إىل 
درجة �أننا كنا قاب قو�سني �أو �أدنى من جتميد 
مــن  �لنهائــي  و�لن�ســحاب  �لن�ســاطات  كل 
�لبطولة، قبل �أن نقرر �إنهائها على م�س�ض«.

و�نطالقــا من �إ�ســقاطات هذ� �لو�ســع وركوب 
قبــل  �لثــاين  �جلهــوي  �إىل  �ملــوؤدي  �لقطــار 
جولتني مــن �ختتام �لبطولة، ير�هن حفاظ 
على �عتماد نظام جديد للمناف�سة من خالل 
تقلي�ــض عــدد �لنازلــني عــن كل جمموعة:« 
�ســر�حة قر�ر �سقوط 4 فرق، �أمر �أ�سر كثري� 
بفريقــي حتى ل �أقول ظلمه. لذلك، �أنا�ســد 
مثل �لعديــد من �لأندية لإدخــال تعديالت 
على منــط �لبطولة، ومنحنا فر�ســة �لبقاء، 
وفــاة �ســهادة  توقيــع  يعنــي  �ل�ســقوط   لأن 
 �لفريق«.                                                            م ـ مداني



بايزي��د، ويف حوار خ���ص به الن�رص، 
اأك��د ب��اأن الأج��واء ال�سائ��دة داخ��ل 
الكث��ر  عل��ى  تبع��ث  املجموع��ة 
م��ن الرتي��اح والتف��اوؤل، يف ظ��ل 
اإ���رصار الالعبني على ع��دم تفويت 
الفر�سة، واأ�سار باملقابل باأنه ي�سعى 
للم�ساهم��ة يف ه��ذا الإجن��از حت��ى 
يت�سنى له ت�سدي��د دين �سخ�سي له 
جتاه اأ�رصة "�سي�س��كاوة"، التي كانت 
ق��د احت�سنته يف فرتة ج��د ع�سرة، 
ليكون ال�سعود اإىل الحرتاف اأغلى 
هدية ميك��ن اأن يقدمها كرد للجميل، 
مو�سحا ب��اأن تركيزه لي���ص من�سبا 
عل��ى لقب ه��داف البطول��ة، لأنه ل 

يراهن على التتويجات ال�سخ�سية.
*ما تقييمك للم�ش���ار ال��ذي ي�ؤديه 

الفريق خالل امل��شم اجلاري؟

كل املتتبع��ني يجمع��ون باأننا ب�سدد 
تاأدي��ة م�س��وار بط��ل حقيق��ي، لأن 
احت��اد خن�سلة يع��د الفري��ق الوحيد 
يف الرابط��ة الثانية بفوجيها الذي مل 
ينهزم �سوى مرة واحدة منذ انطالق 
املو�سم، كما اأن النتائج املحققة تبقى 
مبثابة الدليل امليداين على اأحقيتنا يف 
ال�س��دارة، رغ��م املناف�س��ة ال�سديدة 
الت��ي تبق��ى متوا�سل��ة م��ع �سباب 
ب��رج منايل من اأج��ل الظفر بتاأ�سرة 
ال�سعود اإىل حظرة الحرتاف، لكننا 

نبقى الأجدر بال�سعود.
*وه��ل كن��ت تت�قع اأن يظه��ر احتاد 

خن�شلة كق�ة �شاربة يف البط�لة؟

جمموع��ة  يف  املناف�س��ة  معطي��ات 
"و�س��ط - �رصق" للق�سم الثاين دوما 
غام�س��ة، يف ظل تق��ارب م�ستوى 
الف��رق، ف�سال عن طاب��ع "الديربي" 
ال��ذي تكت�سي��ه اأغل��ب املباري��ات، 
يف وج��ود الكثر م��ن الأندية التي 
اعت��ادت عل��ى اللع��ب يف الرابط��ة 
املحرتف��ة، واحت��اد خن�سل��ة كانت له 
جتربة ناجحة املو�س��م الفارط، حيث 
لعبن��ا الأدوار الأوىل، وكن��ا قادرين 
على حتقي��ق حل��م ال�سع��ود، لكننا 
خ�رصنا الره��ان يف الأمت��ار الأخرة 
من ال�سباق، وتل��ك التجربة مل تكن 
"انتكا�سة"، ب��ل در�ص عملت اللجنة 
امل�سرة عل��ى ا�ستخال�ص العرب منه، 
وذل��ك م��ن خ��الل ال�سع��ي ملعاجلة 
النقائ�ص، وتوف��ر الأجواء التي من 
�ساأنه��ا اأن ت�ساه��م يف جت�سي��د حلم 
ال�سعود، كما اأن احتاد خن�سلة اأ�سبح 
يف املوا�س��م اخلم�سة الأخ��رة يلعب 
البطول��ة،  الأدوار الأوىل يف  دوم��ا 
وبالتايل ميكن القول ب��اأن هذا التاألق 

كان متوقعا ومنتظرا.
*وما �ش��ر النج��اح يف احت��كار عر�ش 
اجل���الت  غاي��ة  اإىل  ال�ش��دارة 

االأخرية من البط�لة؟

لي���ص هناك اأي �رص، لأن احتاد خن�سلة 
ي�ستم��د قوت��ه م��ن روح املجموعة، 
والدلي��ل عل��ى ذل��ك اأنن��ا مل نق��م 
بتح�س��رات جي��دة، وم��ع ذلك فقد 
كانت انطالقتنا موفقة اإىل حد بعيد، 
حيث جنحنا يف تغطية النق�ص الفادح 
من الناحي��ة البدني��ة، وذلك بف�سل 
�س��الح الإرادة اجلماعي��ة والإ�رصار 
عل��ى رف��ع التح��دي، وه��ذا لي���ص 
بجدي��د على فريق حافظ على النواة 
الأ�سا�سي��ة لرتكيبت��ه، م��ع �سم��ان 
عل��ى  وك��ذا  الإداري  ال�ستق��رار 
م�ستوى العار�سة الفنية، وهي اأمور 
كان��ت له��ا انعكا�سات ج��د اإيجابية 

على الأجواء ال�سائ��دة داخل الفريق، 
خا�س��ة واأن التع��داد، وعل��ى الرغم 
م��ن حمدوديته من حي��ث العدد، اإل 
اأن��ه كان متوازن��ا، يف وجود عنا�رص 
عمل��ت على و�س��ع كام��ل خربتها 
امليداني��ة يف خدم��ة املجموعة، وهذا 
ب�سمان تاأطره��ا، �سيما يف الفرتات 
ال�سعب��ة، ليك��ون ق��رار ال�سلطات 
الولئية القا�سي بال�سماح للجمهور 
اأثناء املباريات  بالدخول اإىل امللع��ب 
الر�سمية مهم جدا، لأنه اأعطانا دعما 
معنويا كبرا، والأن�سار كانوا مبثابة 
عن�رص اإ�س��ايف يف الت�سكيلة خالل 

اللقاءات احلا�سمة.
*وكي��ف ت��رى حظ���ظ الفري��ق يف 
ال�ش��ع�د قب��ل 3 ج���الت م��ن نهاية 

امل��شم؟

كم��ا �سب��ق واأن قلت، فاإنن��ا الأجدر 
بال�سع��ود، والو�سعية احلالية تبقينا 
بحاجة اإىل 7 نق��اط لرت�سيم التتويج 
باللق��ب، لكنن��ا �سنعم��ل كل ما يف 
و�سعن��ا ملوا�سل��ة امل�س��وار بنف���ص 
"الديناميكي��ة"، واإح��راز الف��وز يف 
اللقاءات الثالث��ة الأخرة، لأننا بلغنا 
نقط��ة الالرج��وع، التي حتت��م علينا 
ب��ذل ق�س��ارى اجلهود لقط��ف ثمار 
�س��اق، خا�س��ة  مو�س��م مراط��وين 
واأنن��ا نتواج��د عل��ى عتب��ة الرابطة 
املحرتفة، ولن يكون منطقيا التنازل 
ع��ن تذكرة ال�سع��ود، وعلي��ه فاإننا 
ل��ن نه��در فر�س��ة العم��ر، لأن حلم 
ال�سع��ود اأ�سب��ح قاب��ال للتج�سي��د 
ميداني��ا، وق��د راود كل "اخلنا�سلة" 
منذ بداية املو�سم، اإل اأنه كرب ب�رصعة 
الربق يف مرحلة الإياب من البطولة، 
وه��ذا بف�سل �سل�سل��ة النت�سارات 
التي حققناها، لأنن��ا ح�سدنا اإىل حد 
الآن 32 نقطة يف الن�سف الثاين من 
املو�س��م، بعدما كان��ت ح�سيلتنا يف 
الذهاب 28 نقطة، مما يعني باأن الريتم 
ال��ذي �رصنا به يف الع��ودة كان قويا، 
و�سمح لنا بخطف الريادة من �سباب 
ب��رج منايل، الذي كان قد تقدم علينا 
ب��� 7 نقاط يف خت��ام مرحلة الذهاب، 
ومل يكن من ال�سه��ل قلب املوازين، 

وتدارك هذا الفارق.

ال�شخ�ش��ي  م�ش���ارك  ع��ن  *وم��اذا 
والنج��اح يف ت�ش��در الئح��ة ه��دايف 

البط�لة؟

بالن�سب��ة يل ه��ذا الأم��ر ل يهمن��ي 
كث��را، لأن ت�سجيل الأه��داف يبقى 
ال��دور الرئي�س��ي لأي مهاج��م، واأنا 
جمرد عن�رص من جمموعة، وبالتايل 
فاإنني اأعمل على تكملة املجهودات 
الت��ي يبذلها باقي الزم��الء، انطالقا 
من حار�ص املرمى، لأننا ن�ستمد قوتنا 
م��ن روح املجموع��ة، واأهم مك�سب 
هو الظف��ر بالنق��اط الثالث يف كل 
مباراة، لأن �سنع فرحة اجلميع تبقى 
الغاية الأ�سا�سي��ة، دون الهتمام مبن 
�سج��ل ه��دف الف��وز، والدليل على 
ذلك اأن العديد من الأهداف احلا�سمة، 
كانت م��ن توقي��ع زم��الء من خط 
الدفاع، وهنا ب��ودي اأن اأو�سح �سيئا 

مهما.
*تف�شل.. ما ه�؟

حقيقة اأت�سدر لئحة هدايف البطولة 
اإىل حد الآن بر�سيد 14 هدفا، وذلك 
بف�سل الفعالية الكبرة التي ظهرت 
بها يف مرحلة الإياب، وقد جنحت يف 
الو�س��ول اإىل �سباك اأغلب املناف�سني 
يف اللق��اءات الأخ��رة، لكن ذلك ل 
يعني باأنني اأراهن على التتويج بلقب 
هداف البطول��ة، ب��ل اإن التتويجات 
دائ��رة  خ��ارج  تبق��ى  ال�سخ�سي��ة 
اهتمامات��ي، وان�سغايل يبقى من�سبا 

على توازن املجموعة يف هذه الفرتة 
احل�سا�سة، لأننا جنحنا يف جتاوز فرتة 
الفراغ ب�س��الم، واخلروج منها باأخف 
الأ���رصار، وفرح��ة "�سي�سكاوة" يف 
املدرج��ات وال�س��وارع تبق��ى اأه��م 
انتظ��ار  مك�س��ب بالن�سب��ة يل، يف 
معاي�سة العر���ص الأكرب عند تر�سيم 
ال�سع��ود، لأن جت�سيد حل��م �سعود 
الح��رتاف،  حظ��رة  اإىل  الحت��اد 
�سي�سم��ح يل بت�سديد دين �سخ�سي 
جت��اه "اخلنا�سلة"، لأنن��ي ل ميكن اأن 
اأكون ناكرا للجمي��ل، والكل يتذكر 
ما حدث يل قب��ل 3 �سنوات، ب�سبب 
اأزم��ة �سحي��ة، كان��ت ق��د و�سعت 
م�سرت��ي الكروي��ة عل��ى املح��ك، 
وحينه��ا وجدت اأ�رصة احت��اد خن�سلة 
الت��ي احت�سنتني، يف "خرجة" بعثت 
م�سواري الكروي م��ن جديد، ومنذ 
تلك احلادثة قررت البقاء وفيا لالحتاد 
مهم��ا كانت الظروف، وامل�ساهمة يف 
ال�سع��ود تبقى اأغل��ى هدية ميكن اأن 

اأرد بها اجلميل.
حــاوره: �صالح فرطــا�س

هداف احتاد خن�شلة �شفيان بايزيد للن�شر 

الصعود يتيح لي تسديد ديون 
سيساكوة

اأبدى مهاجم اتحاد خن�شلة �شفيان بايزيد، الكثير من التفاوؤل بخ�ش��ش قدرة فريقه على اإنهاء الم�ش�ار بنف�ش 
"الديناميكية" على وقع االنت�شارات المتتالية اإلى غاية تج�شيد حلم ال�شع�د اإلى الرابطة المحترفة.

غيــــاب التحفيــــز يهـــدد 
م�صتقبل املـــوك

غادرت عنا�رص مولودية ق�سنطينة 
ع�سية اأم�ص، �سوب مقر �سكناتها 
رفق��ة  الفط��ر  بعي��د  لالحتف��ال 
عائالته��ا مبعنوي��ات منحط��ة، يف 
ظ��ل ع��دم تلقيه��ا اأي �سنتيم من 
امل�سوؤولني، رغم جناحها يف العودة 
بنقط��ة ثمين��ة م��ن بجاي��ة اأم��ام 

ال�سبيبة املحلية.
بقي��ادة  امل��وك  اإدارة  ووا�سل��ت 
الرئي�ص عب��د احلق دميغ��ة غيابها 
ع��ن التدريب��ات، يف خرجة اأثارت 
يكافحون  الذين  الالعبني،  حفيظة 
يف �سبي��ل اإنقاذ املولودية من �سبح 

ال�سقوط.
ويب��دو اأن غي��اب التحفي��ز املادي 
واملعنوي يف الف��رتة احلالية، يهدد 
امل��وك املطالب��ة بالفوز  م�ستقب��ل 

بلقاءاتها الثالث��ة املتبقية، من اأجل 
�سم��ان البق��اء يف الق�سم الوطني 
اأن كل �س��يء  ث��اين ه��واة، ول��و 
مرتب��ط بنتيج��ة مب��اراة �سبيب��ة 
�سكيكدة التي تلي لقاء احتاد عنابة 

املقبل.
وع��اد لعبو املوك من��ذ ثالثة اأيام 
اإىل اأجواء التدريبات، حيث خا�سوا 
ع�سي��ة اأم���ص اآخر ح�س��ة، قبل اأن 
مينحه��م امل��درب �سم��ر بوجعران 
راحة اإىل غاية ي��وم الثالثاء، على 
اأن ي�رصع��وا حينه��ا يف ال�ستعداد 
للق��اء املقب��ل اأم��ام احت��اد عناب��ة 
املربم��ج بتاري��خ 7 ماي.واكتف��ى 
رفاق القائد كركود باحل�سول على 
مليوين �سنتيم، قبيل خرجة ملعب 
الوح��دة املغاربي��ة مت جمعه��ا من 
طرف الأن�س��ار، فيما ظلت الإدارة 
يف موقف املتف��رج، يف ظل غياب 
الأم��وال، رغ��م طلباته��ا املتكررة 
للح�س��ول عل��ى اإعانات.وتع��ول 
جماهر املولودية على وقفة بع�ص 
املحب��ني، من اأجل حتفي��ز الالعبني 
فيم��ا تبقى م��ن م�س��وار، خا�سة 
واأن هناك م��ن تعهد ب�رصف منحة 
بجاي��ة، ور�س��د منح��ا ا�ستثنائية 
ملباريات عنابة و�سكيكدة والربج، 
كون الفريق بحاجة جلمع كل الزاد.
�صمير. ك
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بعد ت�ش�ية امل�شتحقات

لعبو �صباب باتنة حمفزون قبل الديربي الأورا�صي
يف  باتن��ة  �سب��اب  اإدارة  جنح��ت 
امت�سا���ص غ�س��ب الالعبني، من 
خالل ت�سوية ج��زء من امل�ستحقات 
املالية العالق��ة للمحتفظ بهم دون 
�سواه��م، عل��ى غ��رار عب��د املالك 
بيطام، وخن��اب وزوبري وعي�سى 
ولو�سي��ف  وعطو���ص  بيط��ام 
وحري��زي  بولطي��ف  واحلار���ص 
والعبا�ص وبراهيمي، وهذا من باب 
التحفي��ز وبعث ال��روح التناف�سية، 
قب��ل الديرب��ي الأورا�س��ي، املقرر 
ال�سب��ت الق��ادم اأم��ام الرائ��د احتاد 

خن�سلة.
ح�س��ب  املب��ادرة  ه��ذه  وتعك���ص 
امل��درب جحنيط، عزم الإدارة على 
توفر كل ���رصوط النجاح وو�سع 
اأحواله��م  اأح�س��ن  يف  الالعب��ني 
النف�سية لأداء مباراة بطولية حفاظا 
عل��ى نزاه��ة الفري��ق، وم�سداقية 
املناف�س��ة، م��ربزا ال��روح املعنوية 
العالية للمجموع��ة، التي �سيعتمد 
عليه��ا يف غياب بع���ص الركائز مت 
التخلي عن خدماتهم، رغم اإحلاحهم 
عل��ى العودة يف �سورة بن فرحات 

ورا�سدي وكباري.
وانطالقا من قناع��ة الإدارة بجعل 
الفي�س��ل  الأخ���رص  امل�ستطي��ل 
ب��ني الفريق��ني، واإبط��ال مفع��ول 

الإ�ساعات، حر���ص الرئي�ص زغينة 
عل��ى حت�سي�ص الالعب��ني ب�رصورة 
م�ست��وى  يف  تك��ون  مب��اراة  اأداء 
�سمعة الكاب، فيما ك�سف جحنيط 
للن���رص، عن طبيع��ة التح�سرات 
التي متت براأي��ه يف �سياقها العادي 
وبح�س��ور القاطن��ني بباتن��ة، اإىل 
جان��ب بع�ص الوجوه م��ن الرديف، 
اخلرج��ات  يف  تاألق��ت  م��ا  كث��را 
الأخ��رة، خا�سة اأم��ام اأهلي الربج 

وجمعية عني مليلة.
واأ�رص م��درب الكاب على التاأكيد 
ب��اأن فريق��ه �سيخو�ص اللق��اء بنية 
الظف��ر بالنقاط الث��الث، ودون اأي 
ح�ساب��ات، م�سرا اإىل اأنه مل�ص لدى 

الالعبني حالة من الوعي لت�رصيف 
التزاماته��م، واإبع��اد كل ال�سكوك، 
تزامنا م��ع ارتفاع حم��ى الديربي، 
مبرور الأيام واقرتاب موعد اإجرائه، 
اإىل درجة اأنه ب��ات يغذي يوميات 

املحيط العام لل�سباب.
 لالإ�سارة، ف��اإن الطاقم الفني برمج 
اأم���ص اجلمعة، اآخر ح�س��ة تدريبية 
ت�رصي��ح  قب��ل  �سفوح��ي،  مبلع��ب 
الالعبني لق�ساء عيد الفطر املبارك 
رفقة اأ�رصه��م على اأمل العودة يوم 
الأربعاء عو���ص الثالثاء، كما كان 

مقررا ل�ستكمال التح�سرات.
م ـ مداني

يطالب ب�65 ملي�نا

�صراد يعذر مولودية العلمة
تتجه اإدارة م�ل�دية العلمة بالتن�شيق مع 

ال�شلطات المحلية اإلى فتح اأب�اب الجمعية العامة 
العادية، لت�شجيل انخراطات اأع�شاء جدد في 

النادي، مادامت الق�انين والل�ائح الم��ش�عة، 
ت�ؤكد على حل ال�شركات التجارية، بداية من 

الم��شم الريا�شي القادم.
و�شيك�ن النادي الهاوي ه� الم�ش�ؤول المبا�شر 

على ت�شيير الفريق االأول، وبالتالي فاإن الرئي�ش 
الحالي �شمير رقاب، بحاجة اإلى تدعيم الجمعية 
ب�ج�ه جديدة، يعتمد عليها في الت�شيير بداية 

من الم��شم القادم، مادام اأن المعني ال يفكر تماما 
في اال�شتقالة من من�شبه، لغاية نهاية العهدة 

االأولمبية.
وح�شب م�شادر الن�شر، فاإن االإدارة �شتقترح 

قريبا على طاولة ال�شلطات المحلية، مجم�عة 
من اأ�شماء المر�شحين لتدعيم تركيبة الجمعية 

العامة، في انتظار اأخذ الم�افقة من قبل م�شالح 
البلدية ومديرية ال�شباب والريا�شة وحتى 

االأع�شاء الحاليين.
وتلقت اإدارة "البابية" م�ؤخرا اإعذارا من قبل 

المح�شر البدني ال�شابق مليك �شراد، بهدف 
المطالبة بم�شتحقاته عند عمله في بداية 

الم��شم، بقيمة مالية اإجمالية قدرها 65 ملي�ن 
�شنتيم، حيث تكفل المعني باإدارة الكثير من 

المباريات في مرحلة الذهاب، عندما تمت 
اآنذاك اإقالة المدرب الرئي�شي من من�شبه �شمير 

كتاف من قبل ال�شركة التجارية، لكن من دون 
ف�شخ تعاقده، ما ا�شطر الرئي�ش الم�شتقيل 

�شالح كراو�شي اإلى اال�شتنجاد بالمح�شر �شراد، 
لالإ�شراف عن حظ�ظ الت�شكيلة.

وينتظر الجميع عقد اأ�شغال الجل�شة العادية 
للنادي الهاوي، بهدف معرفة الرقم الحقيقي 

لدي�ن النادي، ال�شيما واأن العديد من الالعبين 
والم�شيرين واأ�شحاب الفنادق بح�زتهم العديد 

من ال�شك�ك.
اأحمد خليل



الرابطة املحرتفة

هـــــالل �صلغـــــوم العيد ي�صنع احلـــــدث
وفقت ع�صية اأم�س، ت�صكيلة هالل �صلغوم العيد في اإحداث مفاجاأة الجولة 28، عندما عادت من ملعب مت�صدر الترتيب 

�صباب بلوزداد بنقاط اأغلى انت�صار، و�صعت النادي  خارج منطقة الخطر ولو موؤقتا، خا�صة واأن الجار وفاق �صطيف قدم 
خدمة جليلة لنف�صه ولـ«اأبناء ال�صاطو« لما التهم »الن�صر الأ�صود« ت�صكيلة اأولمبي المدية، برباعية غير منتظرة جعلت 

»اأبناء التيطري«، يبقون مالزمين للمركز الخام�س ع�صر، المرادف لرابع اأ�صالع مربع ال�صقوط.

وك�ن ت�أل��ق الأندي��ة الزائ��رة ميزة 
مب�ري���ت  م��ن  الأوىل  احلزم��ة 
اجلولة ال�28، حي��ث جنحت 4 فرق 
يف الع��ودة ب�ل��زاد ك�م��ا، وك�نت 
البداية من ملعب املدية، مل� ا�ستثمر 
امل��درب ال�رصب��ي داركونوفيت�ش 
يف معنوي���ت لعبي��ه بع��د بلوغ 
ن�س��ف نه�ئي رابطة اأبط�ل اإفريقي� 
للع��ودة ب�نت�س�ر كب��ر وبرب�عية، 
ك�ن فري��ق هال �سلغوم العيد اأحد 
اأك��ر امل�ستفيدين من��ه، وهو الذي 
الرائد  الط�ول��ة  قلب��ت ت�سكيلت��ه 
�سب�ب بل��وزداد، ملحقة به خ�س�رة 
هي الأوىل يف البطولة املحلية منذ 
ت�ري��خ 29 ج�نف��ي امل��سي، ليعزز 
الهال حظوظ �سم���ن البق�ء قبل 

جولت عن ن�هية املو�سم.

ث�لث ت�سكيلة ك�سب��ت النق�ط يف 
امل�ست�سيف، ك�ن��ت كتيبة  اأر���ش 
ال��ذي  الفري��ق  ال�سل��ف،  اأوملب��ي 
ي�ستح��ق الثن���ء وو�س��ف مف�ج�أة 
مرحل��ة الإي���ب، حي��ث خط��ف 3 
نق�ط من ملع��ب ال�سهيد زوق�ري 
عرف��ت  مب���راة  يف  بغلي��زان، 
»�سو�سب�ن�ش« كب��ر، كم� �سهدت 
م��ع  اأه��داف ك�مل��ة،   9 ت�سجي��ل 
اإعان ركلتي جزاء واإ�سه�ر احلكم 
لبط�قت��ن حمراوين، قبل اأن تكمل 
»خ���رصاء الزيب���ن« عق��د الأندية 
املت�ألق��ة خ���رج الدي���ر، ب�لع��ودة 
م��ن تلم�س���ن ب�نت�س���ر بثاثي��ة 
ك�ن متوقع���، غ��ر اأن ال�سين�ري��و 
الذي �س���رت علي��ه املق�بلة يبقى 
ا�ستثن�ئي�، ب�سب��ب الظروف اجلوية 

وكث�ف��ة ال�سب���ب، م��� ت�سبب يف 
ت�أخر �رصبة النطاقة وكذا توقف 

اللق�ء عدة مرات.
املب�ري���ت ال�ست الت��ي لعبت قبل 
اأي�س���  ميزته���  الإفط���ر،  موع��د 
الغزارة التهديفية، حيث بلغت عدد 
الأه��داف املوقع��ة 21 اإ�س�بة،  يف 
حن يبقى جنم مقرة، الفريق الوحيد 
الذي متكن م��ن ا�ستغال العوامل 

اأر�ش وجمهور  الكا�سيكية م��ن 
لك�س��ب النق���ط، وك�ن ذلك على 
ح�س�ب احت�د اجلزائ��ر، ولو اأن اأكر 
اخل��رصي��ن دون �س��ك يبقى �سب�ب 
ق�سنطينة كون��ه �سيع فوزا �سها 
اأم�م اأمل الأربع���ء، ومعه مقعدين 

على الأقل يف جدول الرتتيب.  
كريم - ك

البعثة ُتغادر هذا الأربـعاء اإلــى القـــاهرة

الوفاق ي�صتقبل غليزان 
بالعـــا�صمة

ك�س��ف �سبيح��ة اأم���ش، رئي���ش 
جمل���ش اإدارة وف���ق �سطيف عبد 
احلكي��م ���رصار، اأن فريق��ه يتوجه 
بداية من ه��ذا الأربع�ء اإىل م�رص، 
حت�سب� للق�ء الذه���ب من الن�سف 
النه�ئ��ي اأم���م الأهل��ي امل���رصي 
املرمج يوم ال�س�بع من �سهر م�ي، 
م�سيف��� يف ت�رصيح���ت �سحفية 
لاإذاعة الوطني��ة الأوىل، تو�سله 
اإىل اتف���ق مع م�س��وؤويل  الرابطة 
املحرتف��ة لك��رة الق��دم، يق�س��ي 
برجم��ة مب���راة الن���دي املت�أخرة 
اأم�م املن�ف���ش �رصيع غليزان مبلعب 
اخل�م���ش جويلية ي��وم الع��رص من 
�سهر م�ي، اأي بعد يوم واحد فقط 
من عودة الوف��د من م�رص، وذلك 
به��دف تعود رفق���ء الق�ئ��د ج�بو 
عل��ى اأر�سي��ة املي��دان، والدخول 
مب����رصة يف التح�س��رات اجلدية 
م��ن  الع��ودة  مبواجه��ة  اخل��س��ة، 

امل�س�بقة الق�رية.
واأ�س���ف �رصار اأن الوف�ق �سيدخل 
يف ترب���ش مغل��ق، مب����رصة بعد 
و�سيك��ون  م��ن م���رص،  الع��ودة 
ذل��ك بفندق "الأوملبي��ك" ب�جلزائر 
الع��سم��ة، على اأم��ل اأخذ موافقة 
الفيدرالي��ة اجلزائري��ة لكرة القدم 
م��ن اأج��ل ال�سم���ح ب�إق�م��ة ه��ذا 
�سي��دي مو�سى  الرتب���ش مبركب 

اخل��ش ب�ملنتخب�ت الوطنية.

تي�صيما يدير موعد الذهاب 
وبوندو حا�صر

لك��رة  الإفريق��ي  الحت���د  يتج��ه 
الق��دم اإىل تعين احلك��م الإثيوبي 
مواجهة  لإدارة  تي�سيم�"،  "ب�ماك 
الذه�ب م��ن م�س�بقة ك�أ�ش رابطة 
اأبط�ل اإفريقي�، بن �س�حب الأر�ش 
الأهلي امل�رصي اأم�م وف�ق �سطيف 
ب�لع��سمة  "ال�س��ام"  يف ملع��ب 
الق�ه��رة، ويع�ونه يف ه��ذه املهمة 
عبدالل��ه"  "حمم��د  ال�س��وداين 
كم�س�عد اأول، والت�س�دي "عي�سي 
ي�ي���" كم�س�ع��د ث�ن، م��ع اختي�ر 
بون��دو"  "جو�س��وا  البوت�س��واين 

كحكم رابع.
واخت���رت اأي�س� جلن��ة احلك�م يف 
الإفريق��ي، ثاث��ة حك�م  الحت���د 
يف غرف��ة تقني��ة الفيدي��و، وذلك 
لأول م��رة يف م�س�بق���ت الأندية 
الأفريقي��ة، حي��ث مت تعين احلكم 
الزامبي "ج���ين �سيك�زوي" على 

تقني��ة الفيديو حكم تقنية "الف�ر"، 
والك�م��روين "الفي���ش نيوب��ي" 
"اأحمد  اأول واملوري�س��ي  م�س�ع��د 

اإمته�ز" كم�س�عد ث�ن.
من ج�نب اأخر، اأكدت اإدارة الن�دي 
اأنه� �ست�رصع من اليوم، يف ت�سوية 
منحة الت�أه��ل اإىل املرب��ع الذهبي 
م��ن امل�س�بق��ة الق�رية، بع��د قرار 
م�س�ل��ح ولية �سطي��ف، التكفل 
بت�سويته� م��ن ميزانيته� اخل��سة، 
بقيم��ة اإجم�لية تف��وق 40 مليون 
�سنتي��م ل��كل لع��ب، وت�ستم��ر 
عملية الت�سوية لغ�ية هذا الثاث�ء، 
اأي قبل يوم واح��د من التنقل اإىل 
م���رص، ا�ستع��دادا ملواجهة الأهلي 

يف مب�راة الذه�ب.

�صبقاق يو�صح بخ�صو�ص 
ملعب �صطيف

قدم اأم���ش الأول، وزي��ر ال�سب�ب 
ال��رزاق �سبق�ق،  والري��س��ة عبد 
ت�أجي��ل  تخ���ش  تو�سيح���ت 
انط��اق م���رصوع اإجن���ز ملع��ب 
مغط��ى، يت�سع  ل���50 األف مقعد 
امل�سوؤول  اأولد �س�بر.وق�ل  ببلدية 
احلكومي اإن امل�رصوع متت برجمته 
ومت   ،2007 �سبتم��ر   04 ي��وم 
تعي��ن مكتب درا�س�ت اأجنبي من 
الرتغ�ل، به��دف تقدمي الدرا�س�ت 
الهند�سي��ة للملع��ب، قبل عر�ش 
اللجن��ة  عل��ى  بعده���  امل���رصوع 
الوطني��ة لل�سفق���ت العمومي��ة، 
لإعط�ء راأيه� يف نت�ئج الدرا�س�ت 
ودف��رت ال�رصوط.واأ�س���ف الوزير 
حت��ت قب��ة الرمل���ن، عن��د اإج�بته 
عن �سوؤال �سفوي م��ن اأحد نواب 
ولية �سطيف، اأن��ه تقرر من قبل 
احلكوم��ة يف �سهر جوان من �سنة 
2015 جتمي��د امل���رصوع، ب�سب��ب 
الأزم��ة امل�لية ال�سعبة التي ك�نت 
تعي�سه� الب��اد، م�سرا اأن ال�سبب 
الرئي�سي لت�أخ��ر انطاق امل�رصوع 
بعد ت�أجي��ات ا�ستمرت اإىل اأكرث 
من عقد من الزمن، ل"نق�ش خرة 

املكلفن ب�إعداد امل�رصوع".
كم��� اأو�س��ح الوزير �سبق���ق اأن 
مبلعب  امل���رصوع  انطاق  م�س�أل��ة 
�سطيف اجلدي��د، مرهون ومرتبط 
بتح�س��ن الو�س��ع القت�س�دي يف 
البل��د، م�س��را اأنه �سيعي��د طرح 

مو�سوع اإق�مة امل�رصوع.
اأحمد خليل
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الّرابطة ت�صتجيب لطلب ال�صنافر

7 العبني من الرديف يف تـعداد املو�صم القادم
علمت الن���رص من م�س�در موثوق��ة، ب�أن مدرب 
الن�دي الري��سي الق�سنطيني خر الدين م�سوي، 
ق��رر العتم���د على �سبع��ة لعبن م��ن �سنف 
الردي��ف يف تع��داد املو�س��م الق���دم، وذل��ك بعد 
اإعج�ب��ه ب�إمك�ن�ته��م م��ن جهة، ومن جه��ة ث�نية 
تكرمي� له��م نظر امل�سوار املحق��ق اإىل غ�ية الآن، 
من خ��ال ت�سدر البطولة بف���رق 10 نق�ط عن 
اأقرب املاحقن، اأين يق��رتب اأ�سب�ل املدرب م�نع 

من التتويج ب�للقب.
وح�س��ب ذات امل�س���در، ف���إن م��ن ب��ن الأ�سم�ء 
املوج��ودة يف اأجن��دة امل��درب خر الدي��ن، هن�ك 
عن����رص تت��درب ح�لي� م��ع الأك�ب��ر يف �سورة 
و�س��ك�ل  داود  وب��ن  طم��ن  ال��دويل  الثاث��ي 
وبواجل��دري، اإ�س�ف��ة اإىل ثاث��ة عن����رص �سيتم 
الف�سل فيه��� لحق�، بن�ء على تقرير املدرب م�نع 
واملع�ني��ة امليدانية لاعب��ن يف املب�ري�ت املتبقية 

من البطولة.

يحدث هذا، يف الوقت الذي اتخذ فيه املدير الع�م 
ل�رصك��ة �سب���ب ق�سنطينة عبد الغن��ي قوراري، 
ق��رارات جدي��دة بخ�سو�ش فئ��ة الرديف، حيث 
اأكد على �رصورة مع�ملة لعبي هذه الفئة بنف�ش 
طريقة مع�ملة الأك�بر، بعد اأن لحظ خال التنقل 
الأخ��ر اإىل الع��سم��ة وجود بع���ش المتي�زات 
ب�لن�سب��ة لاأك�ب��ر، مق�رنة ب�أ�سب���ل املدرب م�نع 

�سواء يف مقر الإق�مة اأو نوعية الوجب�ت.
ويف ال�سي���ق ذات��ه، عق��د يف ال�س�ع���ت القليلة 
امل��سي��ة، املدير الع�م املوؤقت عبد الغني قوراري، 
اجتم�ع� م�سغرا م��ع املدرب خر الدين م�سوي، 
اأي��ن مت التطرق ملو�سوع جتدي��د عقود الاعبن، 
وال��ذي �سينطلق بعد عطلة عي��د الفطر املب�رك، 
مثلم��� اأ�رصن� اإليه يف اأعدادن��� ال�س�بقة، حيث جهز 
مدرب ال�سن�فر ق�ئمة اأولية ب�لعن��رص التي يرغب 
يف الحتف���ظ به�، موؤكدا مل�سوؤويل ال�سب�ب على 
���رصورة ترتيب الأولوي���ت، ب�لن�سب��ة لاعبن 

الذي��ن يوج��دون يف نه�ية العق��د وعددهم �ستة، 
وهم قمرود و�س�حلي ودراجي وميب�راكو ولقجع 

وذيب.
م��ن جهة اأخ��رى، وافقت الرابط��ة املحرتفة لكرة 
الق��دم عل��ى طل��ب اإدارة ال�سن�ف��ر، واملتمثل يف 
برجم��ة مب�راة �سبيبة ال�س�ورة حل�س�ب اجلولة 29 
ي��وم 7 م�ي، ب�سبب توفر رحلة جوية مب��رصة من 
مدينة ب�س�ر اإىل مدينة ق�سنطينة يف نف�ش اليوم، 
م� ي�سمح له��م ب�لعودة اإىل مدينة اجل�سور املعلقة 
بع��د نه�ي��ة املواجهة، فيم��� يفك��ر امل�سرون يف 
توفر رحلة خ��سة يف الذه�ب، ل�سم�ن تنقل كل 

من الأك�بر والرديف يف نف�ش الط�ئرة.
جدي��ر ب�لذك��ر، اأن اإدارة ال�سن�ف��ر ب�لتن�سي��ق مع 
املدرب م�سوي برجم��وا يوم اخلمي�ش، زي�رة اإىل 
امل�ست�سف��ى اجل�معي، ب�ل�سبط اإىل جن�ح مر�سى 
ال�رصط�ن، يف التف�ت��ة ا�ستح�سنه� الأطف�ل الذين 

تلقوا الهداي� من قبل رفق�ء قمرود.
حمزة.�ص

موزعة على يومني ومبتورة من لقاء

 �صبط مواعيد مباريات
 اجلولة 29

ك�سف��ت الرابطة املحرتفة لكرة 
الق��دم، ع��ن توقي��ت مب�ري�ت 
والع�رصي��ن  الت��سع��ة  اجلول��ة 
الت��ي  املحرتف��ة،  للبطول��ة 
�ستك��ون مبتورة من لق�ء وف�ق 
�سطيف و�رصيع غليزان، ب�سبب 
ب�ملن�ف�سة  الن�س��ور  ارتب�ط���ت 

الق�رية.
وق��د ارت���أت الرابط��ة توزي��ع 
املق�ب��ات ع��ر مرحلت��ن، من 
خ��ال برجم��ة ثاث��ة لق���ءات 
ل6  املواف��ق  الق���دم  اجلمع��ة 
الكا�سيكو  يت�سدره���  م���ي، 
ب��ن �سبيبة القب�ئ��ل واملت�سدر 
اأول  مبلع��ب  بل��وزداد  �سب���ب 
نوفم��ر بتي��زي زو بداي��ة من 

ال�س�ع��ة اخل�م�س��ة و45 دقيقة، 
على اأن تق���م اللق�ءات اخلم�سة 
املتبقية يف اليوم املوايل اأي يوم 
ال�سبت، والت��ي حتتكره� القمة 
ب��ن الو�سي��ف احل���يل �سبيبة 
ال�س���ورة و�سب���ب ق�سنطين��ة 
بب�س���ر،   55 اأوت   20 مبلع��ب 
انطاق� م��ن ال�س�ع��ة اخل�م�سة 
املواجهة  ج�ن��ب  اإىل  والن�سف، 
ب��ن احت���د ب�سك��رة ومولودية 
اجلزائر، وهال �سلغوم العيد مع 

جنم مقرة.
جدير ب�لذك��ر اأن الرابطة ع�دت 
يف هذه اجلولة، لتطبيق التوقيت 
املعت���د وامل��وزع ب��ن الرابع��ة 
وال�س�د�سة زوال.          م ـ مداني 
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تعثــر يف توقيـت غيــر منا�صب
الري��س��ي  الن���دي  اأم���ش،  وق��ع 
الق�سنطين��ي يف ف��خ التع���دل اأم�م 
ال�سيف اأم��ل الأربع�ء بنتيجة هدف 
مق�ب��ل ه��دف، يف مب���راة مل يظهر 

فيه� املحليون ب�مل�ستوى املطلوب.
بداي��ة املب���راة عرفت دخ��ول قوي� 
من ج�نب ال��زوار، الذين جنحوا يف 
زي���رة �سب�ك ال�سن�ف��ر يف د 2، بعد 
هجمة مع�ك�سة ق�ده� اأوكيل بتمرير 
ك��رة على طب��ق ن�حية توم��ي، هذا 
الأخ��ر بت�سديدة قوي��ة مل يرتك اأي 
وهو  للح�ر���ش رحم���ين،  فر�س��ة 
الهدف الذي اأخلط ح�س�ب�ت اأ�سب�ل 
م�س��وي، رغ��م الدع��م الكبر من 
ط��رف الأن�س���ر، بدلي��ل اأن الأمل 
ك�د ي�س�عف النتيجة يف د 18، عن 
طري��ق اأف�سل عن�رص ف��وق امليدان 
اأوكي��ل غ��ر اأن ت�سديدت��ه ت�سدى 
له��� احل�ر���ش رحم���ين ب�سعوب��ة، 
لي�سط��ر امل��درب م�س��وي لتغير 
طريق��ة اللعب والع��ودة اإىل اخلطة 
الكا�سيكي��ة 4-3-3 ، مع مط�لبة 
مب�س�ندة  الثن�ئي قم��رود و�س�حل��ي 
  28 الدقيق��ة  لتع��رف  الهج��وم، 
احت�س�ب احلك��م غرب�ل �رصبة جزاء 
للمحلي��ن، بعد مل�ش مدافع الأربع�ء 
الكرة ب�ليد داخل منطقة العملي�ت، 

غر اأن احل�ر�ش �سويح ت�ألق و�سدى 
ك��رة �س�حل��ي، ليكث��ف بع��د ذلك 
ال�سن�فر من حماتهم اإىل غ�ية جن�ح 
ذي��ب يف تعديل النتيج��ة يف د 42 
اإثر هجمة منظم��ة، لتنتهي املرحلة 
الإيج�بي  التع���دل  بنتيج��ة  الأوىل 

هدف مق�بل هدف.
املرحلة الث�نية، ك�نت عك�ش �س�بقته� 
وعرف��ت دخ��ول قوي��� م��ن ج�ن��ب 

املحلي��ن، الذين بحث��وا عن الو�سول 
اإىل مرم��ى �سوي��ح ب�ست��ى الط��رق، 
خ��س��ة عن طري��ق �س��اح الكرات 
د  يف  اإحداه���  ك�دت  الت��ي  الث�بت��ة، 
55 اأن تثم��ر به��دف ث�ن ل��ول �سوء 
احلظ، عندم��� ارتطمت ك��رة دراجي 
ب�لع�ر�س��ة الأفقي��ة، لينخف���ش بعد 
ذلك ن�سق املب�راة بفعل ت�أثر الاعبن 
بع�م��ل ال�سي���م، وه��و م��� �سعر به 

اأ�سواته��م  تع�ل��ت  الذي��ن  ال�سن�ف��ر 
فوق املدرج�ت ملح�ول��ة حتفيز رفق�ء 
ميب�راكو، اأي��ن ك�د البديل عيبود يف 
من��سبت��ن من زي�رة �سب���ك احل�ر�ش 
�سويح يف د 68 و 73، لتعرف الدق�ئق 
املتبقي��ة �سغط��� رهيب��� م��ن ج�نب 
ال�سب���ب، لكن دون ج��دوى لتنتهي 
املواجهة على وق��ع التع�دل الإيج�بي 

هدف مق�بل هدف.               حمزة.�ص

�ص: ال�صريف قليب
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m�ألعــاب �لبحر �ملتو�ســط علــى �لأبو�ب ومل 
يعد يف�ســلنا عنها �سوى �أ�ســابيع قليلة، كيف 

تتم حت�سري�تكم لهذه �ملناف�سة �لدولية ؟
�لتح�س��ر�ت �أجريه��ا حاليا مبدينت��ي �سكيكدة 
وبالتحديد مبيد�ن �لتن�س �ملتو�جد مبلعب 20 �أوت 
1955، يف ح��دود ما �أقدر علي��ه وبالإمكانيات 
�لب�سيط��ة �ملتوف��رة، خا�س��ة و�أن �لتدريبات يف 
�سه��ر رم�سان �سعبة وتختل��ف عن بقية �لأيام 
�لعادي��ة، وهي مق�سمة بني ح�سة يف �لنهار قبل 
�لفط��ور ب�ساعة ون�س��ف �إىل �ساعتني، وح�سة 

يف �لليل عادة تك��ون يف �لقاعات �ملتعددة 
�لريا�سة، رغم �أنه��ا غر متاحة يف كل 

وقت.
برنام��ج حت�سر�تي  يت�سمن  كما 

ترب�سا حت�سريا يدوم �أ�سبوعني، 
ثم �أع��ود لأو��س��ل �لتدريبات 
بوه��ر�ن قب��ل موع��د �ألع��اب 
�لبحر �ملتو�سط، وعلى �لعموم 
حت�سر�تي، ل ترتكز على هذ� 
�ملوعد فقط، و�إمنا ح�سب برنامج 

ميتد على �ملدى �لطويل.
برنامــج  بــاأن  تــرى  mوهــل 

هــذه  ملثــل  كاف  �لتح�ســري�ت 
�ملناف�سة ؟

ريا�سة �لتن�س مع��روف عاملي، باأنها ريا�سة 
تتطل��ب �إمكاني��ات كبرة من �لناحيت��ني �ملادية 
و�ملعنوي��ة وحت��ى �أبطال �لع��امل، جتده��م د�ئما 
ي�ستكون من نق���س �لإمكانيات مهما توفرت، 
لك��ن تبق��ى ناق�س��ة ورغ��م ه��ذ� ل ميكنني �أن 
�أحتج��ج بنق�س �لإمكاني��ات، و�ساأحاول �أن �أبدل 
ق�س��ارى جهدي لأكون جاه��زة لي�س فقط لهه 
�ملناف�سة، و�إمنا جلميع �ملناف�س��ات و�ملو�عيد �لتي 

تنتظرين مع �لفريق �لوطني. 
�لتن�ــس  ميــد�ن  �أن  لحظنــا  مــا  mح�ســب 
ب�سكيكدة يف و�سعية كارثية ويفتقر لأدنى 

�سروط �ملمار�سة �لريا�سية ؟
لق��د و�سعت يدك على �جلرح، نعم ميد�ن �لتن�س 

ب�سكيكدة ورغم تو�جده يف موقع جميل يحيط 
بها �لأ�سج��ار و�لنباتات �خل�رض�ء، لكن للأ�سف 
ي�سهد و�سعي��ة مزرية، بدء� من �لأر�سية وكذ� 
غرف��ة تغير �مللب���س �لتي تقطنه��ا حو�يل 12 
عائل��ة، تنتظر �لرتحيل منذ عق��ود، ما جعل هذ� 
�ملرف��ق ل ي�سل��ح متام��ا للممار�س��ة �لريا�سية، 
و�أمتن��ى �أن يتح��رك �مل�سوؤول��ني لرتحي��ل ه��ذه 
�لعائ��لت يف �أق��رب وقت، حتى يك��ون �مللعب 

حت��ت ت�رضف ن��ادي �لتن���س ويج��د �لريا�سيني 
كل ���رضوط �ملمار�س��ة �لريا�سي��ة، بالإ�ساف��ة 
�إىل �فتق��ار �مليد�ن للأ�س��و�ء �لكا�سفة، وهذ� ما 
يجعلني يف �لكثر من �ملر�ت �أبحث عن قاعات 
لأت��درب لي��ل، ناهيك ع��ن عدم توف��ر �مللعب 
على حار���س، لأن �ملكان يرتدد علي��ه �أ�سخا�س 
يرتكبون ت�رضفات، جتعلك ل تطمئن ول ت�سعر 

بالر�حة خلل �لتدريبات.
mوهــل رفعت �لن�ســغال لل�ســلطات �ملحلية 

و�لولئية ؟
نعم �لتقي��ت بال�سلطات �لولئي��ة ووجدت كل 
�لرتح��اب، و�سمحت يل �ملنا�سب��ة بطرح جممل 

�مل�ساكل و�لن�سغالت، �لتي تعاين منها ريا�سة 
�لتن���س ب�سكيكدة م��ن بينها و�سعي��ة �مليد�ن، 
و�حلم��د لله وج��دت تفهما للو�سعي��ة و�إ�سغاء 
وجت��اوب كبرين، كم��ا �أين مل�س��ت ولأول مرة 
�هتم��ام من ط��ريف م�سوؤويل �لولي��ة، وتلقيت 
وع��ود� بتح�س��ني �لو�سعية وت�سوي��ة �مل�ساكل 

�ملطروحة، وهذ� ما يجعلني متفائلة مبا هو قادم.
mموعد وهر�ن يعترب ثاين م�ســاركة لك يف 
�ألعاب �لبحر �ملتو�سط بعد ��سبانيا يف 2018 ما 

هي طموحاتك ؟
نعم �ألع��اب �لبحر �ملتو�سط بوهر�ن، تعترب 
ث��اين م�ساركة يل بع��د �لألعاب �لتي 
ج��رت يف �إ�سبانيا يف 2018، وكاأي 
�لوطني��ة  �لنخب��ة  يف  ريا�س��ي 
�ساأ�سع��ى �إىل ت�سجي��ل نتائ��ج 
�لأل��و�ن  وت�رضي��ف  �يجابي��ة 
�لوطني��ة هذ� من جه��ة، ومن 
جهة �أخ��رى ل �أريد �أن ي�سكل 
ه��ذ� �ملوعد �سغط��ا علي، لأن 
ريا�سة  ومناف�س��ات  مو�عي��د 
�أخ��رى مهم��ة تنتظرن��ا ط��و�ل 
�لعام منها �لبطولة �لعاملية للفرق 

ودور�ت دولية �أخرى.
m�أمل تفكري يف �لنتقال �إىل �خلارج 
ملو��ســلة م�ســو�رك على غر�ر �لكثري من 

زميالتك يف �لفريق �لوطني ؟
حل��د �لآن مل حت��ن �لفر�س��ة ولك��ن و�سلتن��ي 
عرو�س من �خلليج لأعمل كمدربة، وهذ� �أمر ل 
ينا�سبني ومل يحن وقته حاليا لأين مازلت لعبة 
و�أمام��ي م�ستقبل كبر، و�أت��رك �أمر �لتدريب ملا 

�أنهي م�سو�ري كلعبة.
mكلمة �أخرية ؟

�أري��د �لتاأكيد �أنني �ساأعم��ل كل ما يف و�سعي 
ومب��ا �أ�ستطي��ع لكي �أ���رضف وليت��ي وبلدي 
�جلز�ئ��ر ورف��ع �لر�ي��ة �لوطني��ة يف �ملحاف��ل 
�لدولي��ة، و�أ�سك��ر كل من يدعمن��ي �سو�ء من 

قريب �أو بعيد.                  كمال وا�سطة

قبل �سهر من مبار�تي �أوغند� وتانز�نيا

و�سعية مقلقة ملهاجمي اخل�سر 
يعي�س مهاجم��و �ملنتخب �لوطني 
يف  وع�سيب��ة  حرج��ة  و�سعي��ة 
�لأ�سابي��ع �لأخ��رة، وه��و م��ا قد 
ي�س��كل �سد�عا حقيقي��ا يف ر�أ�س 
بلما�سي،  �لوطني جم��ال  �لناخب 
�لباح��ث ع��ن جتهيز قائم��ة قوية، 
حت�سب��ا للخرجت��ني �ملقبلت��ني �أمام 
�أوغن��د� وتنز�نيا، بر�س��م �جلولتني 
�لت�سفيات  م��ن  و�لثاني��ة  �لأوىل 
�ملوؤهلة لنهائي��ات كاأ�س �أمم �إفريقيا 

.2023
وقب��ل �سه��ر م��ن �أول ��ستحقاق 
�نتكا�سة  للمنتخب �لوطني، بع��د 
�لتاأه��ل ملوندي��ال قط��ر،  يتو�ج��د 
مهاجم��و �خل�رض يف حال��ة مقلقة 
للغاية، بالنظر �إىل غياب غالبيتهم 
عن �أجو�ء �ملناف�سة، ويف مقدمتهم 
�لهد�ف �لتاريخي �إ�سلم �سليماين، 
�لذي دخل موؤخر� يف حرب كلمية 
م��ع مدرب��ه يف ن��ادي �سبورتينغ 
ل�سبون��ة روبن �أموري��ن، ما كلفه 
�لغياب عن �للقاء�ت �لأخرة، كما 
�أن �أموره غ��ر مر�سحة للتح�سن، 
ك��ون مدربه ل ين��وي �لعفو عنه، 
بل طل��ب م��ن م�س��وؤويل �لنادي 
�لربتغ��ايل �لتخل��ي ع��ن خدماته 
ه��ذه �ل�سائفة، كم��ا �أن حال بغد�د 
بوجناح ل يختلف كثر� عن زميله 
ب��ات خارج  فالأخ��ر  �سليم��اين، 
ح�ساب��ات مدرب �ل�س��د �لقطري، 
ما يعني �أن فر�س عودته ل�سفوف 
�ملنتخ��ب �لوطني �سب��ه معدومة، 
دون ن�سيان نهاية مو�سم حممد بن 
يطو �ل��ذي مت �ل�ستنجاد بخدماته 
�سمن قائم��ة مبار�تي �لكامرون 
�ملا�سيت��ني، دون منح��ه �لفر�سة، 
فالأخ��ر متو�ج��د باأر���س �لوطن 
من��ذ فرتة بعد �إ�س��د�ل �ل�ستار عن 
�لدوري �لقط��ري، ولن يكون يف 

جاهزي��ة مثالي��ة ملبار�ت��ي �أوغند� 
وتنز�نيا �ملقبلتني.

وف�س��ل ع��ن �لثلث��ي �ل�سال��ف 
�أم��ني  �لذك��ر، ل يعي���س حمم��د 
عم��ورة �أف�س��ل �أيام��ه م��ع نادي 
لوغانو �ل�سوي���رضي، خا�سة و�أنه 
عائد منذ ف��رتة ق�سرة من �إ�سابة 
قوي��ة �أبعدت��ه لأزيد م��ن �سهرين 
كاملني عن �أجو�ء �ملناف�سة، وكلها 
�أمور ق��د ت�سعه خ��ارج ح�سابات 
بلما�سي، �لذي تخلى عن خدماته 
يف مبار�تي �ل��دور �لفا�سل، كما 
مل يعتمد عليه يف نهائيات »كان« 
�لكامرون، رغ��م مطالب �لبع�س 
�مل��ردود  عق��ب  �لفر�س��ة  مبنح��ه 
�لأمامي،  �خل��ط  للعبي  �لهزي��ل 
بغ��د�د  �ملهاج��م  مقدمته��م  ويف 

بوجناح.
ومما ل �سك في��ه �سيحاول �لناخب 
�لوطن��ي جاهد� �لبح��ث عن بد�ئل 
جاهزة، رغم �سعوبة �ملاأمورية يف 
غياب �خلي��ار�ت، ولو �أن هناك من 
ير�سح مهاجم كورتري �لبلجيكي 
يف  للتو�ج��د  م�سع��ودي،  ب��لل 
�لقائم��ة �ملقبل��ة كون��ه مي��ر بفرتة 

ز�هية.
جدير بالذكر، �أن مهاجم نادي ني�س 
�أندي دول��ور يعد �ملهاجم �لأف�سل 
ج��ر�ء  �لأخ��رة،  �لأ�سابي��ع  يف 
�لعرو�س �ملبهرة �لتي يب�سم عليها 
مع ن��ادي �جلن��وب �لفرن�سي، ولو 
�أن م�ساكل��ه مع �لناخ��ب �لوطني 
�ستجعله يغيب م��رة �أخرى، �سيما 
و�أن بلما�س��ي ل يفك��ر يف �لعفو 
عنه بعد خرجته غر �ملقبولة �لتي 
طلب فيها �لإعفاء �لدويل ملدة عام، 
وهو م��ا �أغ�سب م��درب �خل�رض، 
وجعله ي�سعه يف �لقائمة �ل�سود�ء.
�سمير. ك

بعد تاألقه يف ذهاب ن�سف نهائي �لأبطال

 اختيار حمرز �سمن 
الت�سكيلة املثالية

�ســكور«  »�ســوفا  موقــع  �ختــار 
�ملنتخــب  قائــد  �ملتخ�ســ�س، 
�لوطنــي ريا�ــس حمــرز �ســمن 
�لت�سكيلة �ملثالية لذهاب �لدور 
ن�ســف �لنهائي لر�بطــة �أبطال 
�أوروبا، بعــد تاألقه �مللفــت �أمام 
وم�ســاهمته  مدريــد،  ريــال 
مان�سي�ســر  فــوز  يف  �لفعالــة 

�سيتي، باأربعة �أهد�ف لثالثة.
و�ختري حمرز يف �خلط �لأمامي 
جانــب  �إىل  �ملثاليــة  للت�ســكيلة 
خي�ســو�س،  غابريــال  زميلــه 
وهد�ف �لنــادي �مللكي كرمي بن 
زمية، وهذ� بعد ح�ســوله على 
�أف�ســل  ثالث  وهي  تنقيــط 7.8 
عالمــة، بعــد تلك �لتي حت�ســل 

عليها مد�فع ليفربول �لجنليزي �أرلوند )8.3( وبن زمية )8.1(.
وقــدم حمــرز مبــار�ة مثالية رغــم ف�ســله يف �لت�ســجيل، حيث كان 
ور�ء �لهــدف �لأول بعد متريرة �ســحرية لزميلــه دي بروين، فيما 
حرمــه �لقائم �لأمين للحار�ــس كورتو� من هدف جميــل مع بد�ية 
�ل�ســوط �لثــاين، ولــو �أن ردة فعل �ملــدرب بيب غو�رديــول �جتاهه 
بعد ت�ســييعه فر�ســة قتل �ملبار�ة قد �ســنعت �حلــدث عرب مو�قع 
�لتو��سل �لجتماعي، خا�سة و�أن �لتقني �لإ�سباين، كان غا�سبا من 

�أنانية لعب �خل�سر.
هذ�، ود�فع عدة تقنيني عن حمرز ويف مقدمتهم �لدويل �لجنليزي 
�ل�ســابق غاري لينيكر، �لذي و�ســف حمرز بالر�ئع، معترب� �إياه من 
�أبرز �لأ�ســلحة �لتي �ســاهمت يف تفوق �ل�ســيتي علــى �لريال، مبديا 
ثقتــه يف مقــدرة جنــم �خل�ســر يف قيــادة ناديــه للعودة بتاأ�ســرية 
�لتاأهل لنهائي دوري �أبطال �أوروبا من ملعب �لربنابيو �لأربعاء �مل

قبل.                                                              �سمير. ك

العبة املنتخب الوطني للتن�س يا�صمني بوجادي للن�صر

توؤكد بطلة �لجز�ئر ولعبة �لمنتخب �لوطني للتن�س يا�سمين بوجادي، �أنها ت�سعى لت�سجيل 
نتائج �إيجابية وت�سريف �لألو�ن �لوطنية في �ألعاب �لبحر �لمتو�سط �لمقررة في وهر�ن، 

م�سيفة في حو�ر مع �لن�سر، باأن �لتح�سير�ت لهذ� �لموعد تجري في ظروف ح�سنة، ولو �أنه 
خالل �سهر رم�سان تكون �سعبة نوعا ما، كا�سفة عن تلقيها عر�سا من �لخليج للعمل كمدربة، 
غير �أنها �عتبرت �أو�ن �لعر�س بغير �لمنا�سب و�أنه لم يحن وقته بعد، �إ�سافة لنقاط �أخرى، 

تطالعونها في هذه �لدرد�سة، �لتي خ�ست بها �لن�سر. 

lرف�ضت عر�ضا خليجيا للعمل كمدربة

اأح�ســـر بجـــد للتاألـــق يف دورة 
الألعـاب املتو�سطيــــة

لثاين �سهر على �لتو�يل

 بن نا�ســــــــــر الأف�ســــــــــل يف ميالنــــــــــــو 
حت�سل متو�سط ميد�ن �ملنتخب 
�لوطنــي �إ�ســماعيل بــن نا�ســر، 
علــى جائــزة �أف�ســل لعــب يف 
فريقه ميــالن �لإيطايل خالل 
للمــرة  وهــذ�   �أفريــل،  �ســهر 
�لثانيــة علــى �لتــو�يل، بعدمــا 
كان قــد نال جائزة هــر مار�س، 
�لكبــرية  �مل�ســتويات  يوؤكــد  مــا 
�لتي يقدمها مع �أ�سحاب �للونني 
�لأحمــر و�لأ�ســود، حيــث بــات 
�ملــدرب  ت�ســكيلة  يف  ركيــزة 
�ســتيفانو بيــويل، و�لــذي ياأمل 

باملنا�ســبة يف حلاقــه بلقاء �لغد 
�لإ�ســابة  �أمــام فيورنتينا، بعد 
�لأيــام  يف  لهــا  تعر�ــس  �لتــي 
�ملا�ســية، على م�ســتوى �لكاحل 

وجعلته ي�سيع لقاء لزيو.
و�أكدت عــدة تقاريــر �إيطالية، 
بــاأن متو�ســط �مليد�ن �إ�ســماعيل 
بن نا�ســر يو��ســل �لتدرب على 
�نفــر�د، علــى �أن يف�ســل �ليــوم 
�لطاقــم  مــع  بالت�ســاور  بيــويل 
�لعتمــاد  �إمكانيــة  يف  �لطبــي، 
على متو�ســط ميد�ن �خل�سر من 

عدمــه، خا�ســة و�أن لقــاء �لغد 
يف غايــة �لأهميــة مــن �أجل مد 
تتويــج  نحــو  جديــدة  خطــوة 
�مليالن بلقب �لدوري �لإيطايل. 
جدير بالذكــر، �أن �إد�رة ميالن 
ت�ســابق �لزمن، من �أجل جتديد 
خــالل  مــن  نا�ســر  بــن  عقــد 
لقطــع  وذلــك  ر�تبــه،  حت�ســني 
�لر�غبة  �أمــام �لأندية  �لطريق 
يف �لتعاقد معه، يف �ســورة ريال 

مدريد ومان�سي�سر �سيتي.
حمزة.�س
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�لكاف مل تقدم �لأ�سباب 
�ملنتخــب �لتون�ســي ب�ســبب �لعقوبة، علــى �أن تكــون دول �ســمال �إفريقيا ممثلــة باملغرب وقرر �ملنتخب �مل�ســري عدم �مل�ساركة يف �لت�ســفيات لأ�سباب تبقى جمهولة، فيما �سيغيب �جلديد وملعب 19 ماي بعناية.لإقامــة مباريــات �لدورة، وهي ملعب 5 جويلية وملعب �ل�ســهيد حمــالوي وملعب وهر�ن وحتت�ســن �جلز�ئــر بطولة »�ل�ســان« مطلع �ســهر جانفــي �ملقبل، وخ�س�ســت �أربع مالعب لحت�سان بطولة �لبحر �لأبي�س �ملتو�سط.�حلدث فر�سة منا�ســبة لتقدمي �سورة طيبة عن �جلز�ئر �لتي ت�ستعد �أي�سا هذ� �ل�سيف �أبدت مت�ســكها بهذ� �ملوعــد، بطلب من رئي�ــس �جلمهورية عبد �ملجيد تبــون، �لذي يرى ولــو �أن �لرد جاء �ســريعا من �لحتادية �جلز�ئرية لكرة �لقدم و�ل�ســلطات �لعمومية �لتي وقت �ســابق بخ�ســو�س �ســحب �لبطولة �لقارية من �جلز�ئر ومنحها لدولة كوت ديفو�ر، على م�سر�عيها، كون هذه �خلرجة �لغريبة هي �لثانية من نوعها بعد ترويج �إ�ساعات يف �سابق �إنذ�ر، ودون �سرح �لأ�سباب و�ملالب�سات ور�ء هذ� �لقر�ر، وهو ما فتح باب �لتاأويالت موعد� ل�سحب �لقرعة، غري �أن هيئة �جلنوب �إفريقي باتري�س موت�سيبي �ألغت ذلك دون وكانــت �لكونفدر�ليــة �لإفريقية لكرة �لقــدم قد برجمت �أم�س يــوم �جلمعة 29 �أفريل، �لك�سف عن �لتاريخ �جلديد لقرعة نف�س �مل�سابقة يف �لوقت �ملنا�سب.�أن �لقرعــة �خلا�ســة بت�ســفيات »�ل�ســان« �ملقبل موؤجلــة �إىل �إ�ســعار لحق، علــى �أن يتم و�أعلنت »�لكاف« عرب بيان ر�ســمي ن�سرته عرب موقعها على �سبكة �لأنرتنت �أم�س �لأول، �ست�ست�سيفها �جلز�ئر من 8 �إىل 31 جانفي �ملقبل.�خلا�ســة بت�ســفيات �لن�ســخة �ل�ســابعة مــن بطولــة �إفريقيــا لالعبــن �ملحليــن، �لتــي قــررت �لحتاديــة �لإفريقية لكرة �لقدم، ب�ســكل مفاجئ تاأجيل عملية �ســحب �لقرعة تاأجيل قرعة ت�شفيات ال�شــــــان 

�شمير. ك وليبيا.

�ملكلف بالإعالم يف �لفاف �سالح باي عبود يوؤكد

بلما�شي يريد ا�شتقبال اأوغندا 
يوم 4 جوان

بالإعللام على  املكلف  اأكللد 
الحتاديللة  م�ستللوى 

اجلزائريللة لكرة القدم 
بللاي عبود،  �سالللح 
التللي  املعلومللة 
الن�رص يف  ن�رصتهللا 
املا�سيللة،  اأعدادهللا 

بخ�سو�ص تقدم الفاف 
بطلللب اإىل الكنفدراليللة 

منتخب  الإفريقيللة، ل�ستقبللال 
اأوغندا حل�سللاب ت�سفيللات كاأ�ص اأمم 
اإفريقيللا »كوت ديفللوار 2023« يوم 
4 جوان املقبل، عندمللا قال: "الناخب 
الوطني مركز يف الفرتة احلالية على 
مباراتللي اأوغنللدا وتنزانيللا، خا�سللة 
واأنلله يللدرك جيللدا اأهميللة الدخللول 
وباملنا�سبللة  الت�سفيللات،  يف  بقللوة 
فللاإن الحتادية اجلزائرية لكللرة القدم 
را�سلللت يف الأيللام القليلللة املا�سية 
الللكاف، واقرتحت ا�ستقبللال منتخب 
اأوغنللدا يللوم 4 جللوان املقبللل مبلعب 
وهللران اجلديللد، يف انتظللار رد هيئة 

موت�سيبي".
يف  عبللود  بللاي  �سالللح  واأ�سللاف 
ت�رصيحاتلله اأم�ص لاإذاعللة الوطنية: 
التح�سريات  بللداأ  الوطني  "الناخللب 
للفرتة القادمة منذ مدة طويلة، وذلك 
مبا�للرصة بعللد اتخاذه قللرار املوا�سلة 
على راأ�ص العار�سللة الفنية للخ�رص 
ورفللع التحدي، �سحيللح اأن الإعان 
جللاء منذ اأقل من اأ�سبللوع فقط، غري 
اأنه ب�سللدد و�سع اآخر اللم�سات على 
الرتب�للص املقبل، وهللو ب�سدد معاينة 
ومتابعللة الاعبللن، كمللا اأنلله على 

توا�سل معهم". 
وردا علللى �سللوؤال متعلللق بالرتب�ص 
املقبللل، ومللكان اإقامتلله قللال: "على 
ح�سب املعلومات التي بحوزتي، فاإن 
الرتب�ص  يف�سل  الوطنللي  الناخب 

مبركز �سيللدي مو�سى لتوفره 
علللى كل الإمكانيللات، 
بلله  اأخللر  مللا  وهللو 
علللى  القائمللن 
ومن  الفاف،  �سوؤون 
يكتفي  اأن  املفرت�ص 
رفقاء حمرز بخو�ص 
ح�سللة تدريبية واحدة 
م�ستللوى  علللى  فقللط 
ملعللب وهللران اجلديللد، علللى 
اعتبار اأن التنقللل اإىل عا�سمة غرب 
البللاد، مرمج ليلة مبللاراة اأوغندا".
وعللن موعد قللدوم بلما�سللي، قال: 
"لي�سللت لللدي معلومللة موؤكدة يف 
هللذا اخل�سو�ص، هنللاك احتمال قدوم 
جمللال بعللد عطلللة العيد ثللم يغادر 
علللى اأن يعللود جمددا قبللل انطاق 
الثللاين يلتحق  الرتب�للص، والحتمال 
مبا�للرصة قبللل انطللاق الرتب�للص".
وتابع املكلف بالإعام على م�ستوى 
الفاف ت�رصيحاته بالقول: " اأعتقد باأن 
ملعللب وهران اجلديللد معتمد مبدئيا، 
على اعتبار اأن جلنة من الكاف زارته 
موؤخللرا من اأجل الوقللوف على مدى 
جاهزيتلله لحت�سللان بطولللة اإفريقيا 
لاعبللن املحلين، اأيللن دونت اللجنة 
تقريللرا اإيجابيا عن هللذه املن�ساأة، يف 
انتظللار زيللارة ثانيللة والتللي تعتر 
روتينيللة من طرف هيئللة موت�سيبي، 
بعد قللرار الفاف بالنتقال لا�ستقبال 

مبلعب وهران اجلديد".
كمللا حتللدث �سالللح باي عبللود عن 
التح�سللريات اخلا�سة بلقللاء تنزانيا، 
عندما قال: "وفد مللن الفاف �سيتنقل 
اإىل تنزانيللا بعد عيد الفطللر املبارك، 
من اأجللل القيام مبعاينة املن�ساآت واإمتام 
الإجللراءات اخلا�سة باحلجللز، خا�سة 
واأن الناخب الوطني يويل اأهمية لهذا 

اجلانب".     حمزة.�س

ثورة هادئة يف �لتعد�د 

زدادكة وماندريا وم�شعودي وقادري اأوراق جديدة
علمللت الن�رص مللن م�سللادر موثوقة، اأن 
الناخب الوطني جمال بلما�سي، لن يجري 
تغيريات كبرية علللى التعداد احلايل، رغم 
ت�رصيحاتلله الأخرية ب�للرصورة �سخ دماء 
جديللدة وبعث نف�للص اآخللر يف الت�سكيلة، 

حت�سبللا لا�ستحقاقات املقبلللة املنتظرة، 
ويف مقدمتهللا الت�سفيات املوؤهلة لكاأ�ص 

اأمم اإفريقيا 2023 بكوت ديفوار.
وب�سبللب �سيللق الوقت واقللرتاب موعد 
الن�سخللة املقبلللة من نهائيللات الكان، لن 
كل  بتغيللري  الوطنللي  الناخللب  يجللازف 
التعللداد، بللل �سيكتفللي با�ستدعاء خم�ص 
اأو �سللت اأ�سمللاء جديللدة، و�سريكللز على 
العنا�للرص ال�سابللة القللادرة علللى تطوير 

موؤهاتها م�ستقبا.
وا�ستنادا لذات امل�سادر، فاإن مدرب اخل�رص 

قللد با�للرص التح�سللري ملباراتللي اأوغندا 
وتنزانيا، بر�سم اجلولتن الأوىل والثانية 

مللن الت�سفيللات املوؤهلة لللل"كان" كوت 
ديفوار منللذ اأزيد من اأ�سبوعللن، اأي بعد 
اأن قرر ر�سميا موا�سلة مهامه على راأ�ص 
املنتخب الوطني، اأيللن �رصع بلما�سي يف 
متابعة بع�ص الأ�سمللاء اجلديدة، على اأمل 
تدعيللم ال�سفوف بها، يف �سللورة املدافع 
الأمين لنللادي كلريموت فللوت الفرن�سي 
حكيم زدادكة الذي يبدو اأن الوقت قد حان 
خلو�سه اأول ترب�ص مع اخل�رص، وهو الذي 
اأدرج ا�سملله �سمللن القوائللم املو�سعة يف 
عدة منا�سبات، كما قد يكون حار�ص نادي 
اأوجني الفرن�سي اأنطللوين ماندريا مفاجاأة 
القائمللة املقبلللة، �سيمللا بعللد ت�رصيحاته 
الأخللرية وترحيبلله بفكرة تقم�للص األوان 
منتخللب بلللده الأ�سلي، بينما قللد ت�سهد 
القائمللة اأي�سا تواجد الثنائللي ال�سابق يف 

املنتخللب املحلللي، ويتعلق الأمللر باملهاجم 
بال م�سعودي وزميله يف نادي كورتري 

البلجيكي عبد القهار قادري.
ويف�سللل بلما�سللي احلفللاظ علللى جللل 
الركائز، كللون الفرتة ع�سيبللة، وتتطلب 
تواجللد عنا�رص خللرة قادرة علللى ت�سيري 
املواجهللات املقبلة، وهو مللا اأكدته خرجة 
بالت�سللال  الأخللرية  اخل�للرص  مللدرب 
بالكوادر، يف �سورة القائد ريا�ص حمرز، 
الذي تنتظره ماأمورية خا�سة يف املع�سكر 
املقبللل من اأجل رفع معنويللات الاعبن، 

وتاأطري العنا�رص ال�سابللة املنتظر تواجدها 
لأول مرة مع املنتخب الوطني. 

ومما ل �سك فيه �ستكون الفر�سة منا�سبة، 
من اأجل �سخ دماء جديدة، على اعتبار اأن 
مواجهللة منتخبللات يف �ساكلة اأوغندا 

وتنزانيللا والنيجللر ل تتطلللب اأ�سمللاء 
كبللرية، ولو اأن الناخب الوطني عازم على 
اإحداث ثللورة هادئة يف �سفللوف التعداد، 
كما ي�ستعللد لإجللراء بع�للص التعديات 
على اأ�سلللوب اللعب واإ�سرتاتيجية العمل.

اإىل ذلللك، ينتظر الناخللب الوطني معرفة 
م�ستقبللل �رصف الدين عمللارة على راأ�ص 
الحتاديللة، من اأجل حتديللد موعد لتجديد 
عقللده الذي ينتهي �سهللر دي�سمر املقبل.
وقللرر بلما�سللي املوا�سلللة مللع املنتخب 
الوطنللي، على اأن يتللم جتديللد العقد اإىل 
غايللة 2026، مللع �للرصورة التفاق على 
تاأهيللل املنتخب الوطني ملونديال كندا، مع 
�للرصورة النجاح يف الو�سللول اإىل املربع 

الذهبي لنهائيات »كان« كوت ديفوار . 
                       �شمير. ك

رئي�س �لفاف �سرف �لدين عمارة ي�سرح

دافعنــا عن حقوقنـا فقــط ومل نــرد 
على اأي احتـــاد

و��سل رئي�س �لتحادية �لجز�ئرية لكرة �لقدم �سرف �لدين عمارة خرجاته �لإعالمية في �لفترة �لأخيرة، عندما �أكد باأن 
�لبيان �لذي ن�سر �سهرة �لخمي�س لم يكن رد� على �لتحادية �لغامبية، وقال:"لم نرد على �لتحاد �لغامبي، �لذي نكن له كل 
�لحتر�م، ونحن حر�سنا على �لدفاع عن حقوقنا، وعندما تحدثنا و�نتقدنا �لتحكيم فلم نق�سد بذلك �لتحاد �لغامبي".

واأ�ساف عمللارة يف ت�رصيحاته �سهرة اخلمي�ص: 
"لقللد توا�سلللت �سخ�سيللا مع رئي�للص الحتاد 
الغامبي و�رصحت للله موقف الفاف، خا�سة بعد 
بيان الحتاد الغامبي الذي اأ�سار اإىل تخوفه على 
�سامة احلكم غا�سامللا، والذي اأكدت له باأنه مل 

يكن لدينا اأي �سوء نية اجتاهه، بل على العك�ص 
متاما ا�ستعملنا حقوقنا القانونية، من خال تقدمي 
�سكوى اإىل اجلهات املعنية، من اأجل الدفاع عن 
م�سلحتنا، خا�سة بعد اأن ت�سبب يف اإق�سائنا من 

املونديال، بفعل قراراته اخلاطئة".

ومل يتوقف عمارة عند هذا احلد، عندما قال: "لقد 
اأكللدت لرئي�ص الحتللاد الغامبي علللى �رصورة 
تهدئللة الأمور وتركها يف �سياقها التنظيمي مع 
البحللث عن احلفاظ على العاقللات اجليدة التي 

تربط الطرفن".
وكانللت الفاف، قد ن�رصت �سهللرة الأربعاء بيانا 
ردت مللن خاله على الحتللاد الكامريوين، اأين 
ا�ستعملللت عبللارات قويللة، خا�سللة يف الفقرة 
الأخرية، عندما اأ�سارت اإىل اأنها تدعم �سامويل 
اإيتللو يف قللراره املتمثللل يف اللجللوء اإىل جلنللة 
الأخاقيات على م�ستوى الحتاد الدويل للعبة، 
حيث جاء يف الفقرة الأخرية ما يلي:"ي�رص الفاف 
وي�سعدهللا اأن تدعللم الحتللاد الكامللريوين يف 
�سعيهللا لإلقللاء ال�سوء على هللذه الق�سية اأمام 
جلنللة الأخاقيللات التابعة للفيفللا، لأن الأخاق 
والنزاهة كانت دائما جزءا من املبادئ التي دافعت 

عنها اجلزائر ب�سجاعة ويف جميع الظروف".
حمزة.�س

قر�ر ُيعزز فر�س بقاء عمارة 

تاأجيـــل موعـد عقـد اجلمعيـات العامة للفــاف
ك�سفت م�سللادر ح�سنللة الإطللاع للن�رص، اأن 
املكتب الفيدرايل املنعقد اأم�ص الأول، مبنى دايل 
اإبراهيمللي قد قرر ب�سكل مفاجللئ تاأجيل موعد 
اجلمعيتن املقبلتن لاحتاد اجلزائري لكرة القدم، 
ويتعلق الأمر باجلمعية اخلا�سة بتكييف القوانن 
ح�سب متطلبللات »الفيفا«، وكذا اجلمعية العامة 

العادية.
وكانللت الفللاف قللد حللددت بنللاء علللى اأجندة 
م�سبوطللة تاريللخ 12 مللاي الداخللل، موعللدا 
بتكييللف  اخلا�سللة  العامللة  اجلمعيللة  لنعقللاد 
القوانللن، فيما برجمت اجلمعيللة العامة العادية 
املتعلقللة بعر�للص التقريريللن املللايل والأدبللي 
ملكتللب �رصف الدين عمارة يوم 19 ماي، غري اأن 
ا�ستحالللة النتهاء من عملية تعديل القوانن يف 
الوقللت املنا�سب، اأجر الحتاديللة اجلزائرية لكرة 
القدم على تاأخري موعللد انعقاد اجلمعيتن، وهو 
ما ربطه اأهللل الخت�سا�ص باإمكانيللة ا�ستمرار 
الرئي�ص احلايل �للرصف الدين عمارة يف من�سبه، 
وهللو الذي �رصح �سابقا باأنلله �سري�سم ا�ستقالته 

يف اأ�سغللال اجلمعية العامة العادية يوم 19 ماي، 
علللى اأن يتم برجمة جمعية عامة انتخابية يوم 9 
جوان لختيار خليفتلله. وقرر عمارة الن�سحاب 
مللن من�سبلله بعد الف�سللل يف التاأهللل ملونديال 
قطللر 2022، غللري اأنلله ف�سل موا�سلللة مهامه 
اإىل غاية انعقاد اجلمعيللة العامة العادية، ولو اأن 
ت  امل�ستجللدات التي طفللت اإىل ال�سطح قد غريرّ
الكثري مللن املعطيللات، على اعتبللار اأن عمارة 
�سيكللون حا�رصا رفقة املنتخللب الوطني خال 
ظهوره املقبللل مبنا�سبة مباراتي اأوغندا وتنزانيا، 
بر�سم اجلولتللن الأوىل والثانية من الت�سفيات 

املوؤهلة لنهائيات كاأ�ص اأمم اإفريقيا 2023.
هذا، ول تللزال الأمور تراوح مكانها بخ�سو�ص 
عملية تكييف القوانن، فبعد اأن تاأجلت العملية 
يف العديد من املنا�سبللات، ب�سبب �سيق الوقت 
وكللرة ال�ستحقاقللات اخلا�سة باخل�للرص، فاجاأ 
املكتللب الفيللدرايل اجلميع مللرة اأخللرى بتاأخري 
هللذا املوعد، وهللو ما فتح بللاب التاأويات على 
األزمللت كل  الفيفللا  اأن  ومعلللوم  م�رصاعيهللا. 

الحتللادات العامليللة، بتعديللل قوانينهللا العامة 
وتكييفهللا مع ما ت�ستدعيلله املتطلبات اجلديدة.
وترتقللب اجلماهللري اجلزائريللة جديللد م�ستقبل 
رئي�للص الحتاديللة اجلزائرية لكللرة القدم �رصف 
الدين عمارة، خا�سة واأنهللا تتطلع ل�سبط كل 
الأمللور الإدارية، قبيل انطللاق ال�ستحقاقات 
املقبلللة، باملوازاة مع رغبتهللا يف ا�ستعادة املجد 

ال�سائع.       �شمير. ك
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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 
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تب�شة

 وفاة 3 �أ�صخا�ص و �إ�صابة
 3 �آخرين يف حادثي مرور 

�شــهد الطريــق الوطنــي رقم 16 فــي مدخــل بلدية بئر 
العاتــر بوليــة تب�شــة، م�شــاء الأربعــاء، حــادث مــرور 
مميــت، نجم عــن  ا�شــطدام عنيف بين �شــاحنة محملة 
“بالــدّلع” و �شــيارة نفعيــة كانتا ت�شــيران فــي التجاه 
المعاك�ــص.           الحــادث اأ�شــفر عن وفاة �شــخ�ص يبلغ من 
العمر 64 �شــنة في عين المكان، ليلتحــق به مرافقه في 
اليوم الثاني، فيما اأ�شــيب 3 اأ�شــخا�ص تتــراوح اأعمارهم 
بين 27 و 58 �شنة و قد تدخلت عنا�شر الوحدة الثانوية 
للحماية المدنية بدائرة بئر العاتر، حيث تم اإ�شــعافهم 
و تحويلهم اإلى م�شلحة ال�شتعجالت الطبية بم�شت�شفى 
المدينة. كما �شهد طريق ال�شلعة ببلدية ال�شريعة يوم، 
الخمي�ــص، حــادث مــرور اأ�شــفر عن وفــاة �شــيخ يبلغ من 
العمر 65 �شــنة، بعد اأن �شدمته �شيارة و تدخلت الوحدة 
الثانويــة للحمايــة المدنية بدائرة ال�شــريعة، حيث تم 
تحويــل الجثــة اإلى م�شــلحة حفــظ الجثث بم�شت�شــفى 

ال�شريعة.          
                 ع.ن�صيب

�لأخطــــــــــــــــــــاء    7

الع�شابة ا�شتعانت بيخت فائق 
ال�شرعة

�إحباط  حماولة تهريب 
مبحوث عنهم �إىل �خلارج 

بالطارف
اأطاحــت م�شــالح ال�شــرطة الق�شــائية باأمــن دائرة 
القالة في وليــة الطارف، ب�شخ�شــين في العقدين 
الثالــث و الرابع، ين�شــطان �شــمن اإحدى ال�شــبكات 
الإجرامية المخت�شــة في تنظيــم رحالت الحرقة 
على متــن قــوارب المــوت بطريقــة غير �شــرعية، 
كانــا ب�شــدد تنظيــم رحلــة لتهريب اأ�شــخا�ص محل  
اأوامــر ق�شــائية بالقب�ص، فــي ق�شــايا مختلفة، كما 
تم توقيف �شخ�شــين محل بحث من طرف ال�شلطات 
الق�شــائية، بعد �شــدور اأوامر بالقب�ص �شــدهم في 
ق�شــايا ترويــج مــواد مخــدرة و كالهمــا ينحدر من 

اإحدى وليات الو�شط الجزائري.  
 و ذكرت م�شادرنا، اأن العملية مكنت من حجز قارب 
نزهــة يخت من الحجــم الكبير بقوة260  ح�شــانا و 
مبالغ مالية معتبرة و اأغرا�ص مختلفة، م�شــيرة اإلى 
اأن تفكيك ال�شــبكة و اإحبــاط تهجير المطلوبين من 
قبل العدالــة للخارج، جاء على اإثــر ورود معلومات 
موؤكــدة، مفادهــا وجــود مجموعــة مــن الأ�شــخا�ص 
التــراب  مغــادرة  ب�شــدد  المدينــة،  علــى  غربــاء 
الوطني بطريقة غير �شــرعية انطالقا من �شواطئ 
مدينــة القالة، على متن قــارب نزهة “يخت” فائق 
ال�شــرعة، حيث قام الفارون من العدالة بالت�شــال 
باإحدى �شــبكات تنظيم رحالت الحرقة في القالة، 
مــن اأجــل  تهريبهــم للخــارج عبــر اإحــدى رحالت 
الهجــرة ال�شــرية عبــر البحــر، مقابل دفــع المبالغ 

المالية التي يطلبونها.
و عليه، با�شرت الم�شالح المعنية تحرياتها بتر�شد 
تحــركات المر�شــحين للحرقــة، مــع اإعــداد خطــة 
اأمنية محكمة، مكنت مــن الإيقاع بمنظمي الرحلة 
فــي حالة تلب�ص، قبل اأن تتــم مداهمة المكان الذي 
يتواجد فيه المر�شحون للفرار و الحرقة، حيث تم 
توقيف 6 اأ�شــخا�ص مطلوبين، كانوا ب�شــدد الخروج 
من التــراب الوطنــي، اإ�شــافة اإلى رئي�ص ال�شــبكة و 

�شريكه و �شخ�شان اآخران كانوا محل بحث.
كما اأ�شــفرت العملية عن حجز قــارب نزهة”يخت” 
مــن الحجم الكبيــر مزود بمحــركات �شــريعة، ليتم 
تحويــل جميع الأطــراف اإلى مقر الأمن ل�شــتكمال 
الإجــراءات القانونية  و بعد النتهــاء من التحقيق 
معهم، اأنجز �شــدهم ملف ق�شــائي قدمــوا بموجبه 

اأمام الجهات الق�شائية المخت�شة.              نوري.ح

rق�شنطينة

وفاة �مر�أة �ختناقا بالغاز 
يف �خلروب

لقيت �شيدة حتفها يوم اأم�ص، اإثر اختناقها بالغاز المت�شرب 
من �شخان الماء داخل �شقة بمدينة الخروب بق�شنطينة. 

وتدخلــت اإ�شــعافات الحمايــة المدنيــة في حدود ال�شــاعة 
1013  م�شــكنا ببلديــة  44 دقيقــة فجــرا  بحــي  الثانيــة و 
الخــروب  لأجل بداية اختناق بغاز اأحادي اأك�شــيد الكربون 
المنبعث من �شــخان المــاء داخل حمام بــدون تهوية، حيث 
�شجلت اختناق �شحيتين، الأولى تبلغ من العمر 56 �شنة كان 
لهــا توقف بالوظائــف الحيوية و عنــد نقلها اإلى م�شت�شــفى 

محمد بو�شياف تم تاأكيد وفاتها.
اأما ال�شحية الثانية فتبلغ من العمر 68 �شنة وكانت في حالة 
غثيان اأين قدمت لها الإ�شــعافات الالزمــة بعين المكان وتم 

نقلها اإلى الم�شت�شفى.
ق.م

r�شطيف

 حجز زيوت �صيار�ت 
و �أغذية للأنعام 

حجزت فرقة الدرك الوطني ببلدية عين ولمان في ولية 
�شــطيف، كميــة معتبرة مــن مــادة زيــوت ال�شــيارات، لعدم 
امتــالك �شــاحبيها لأي وثائــق ت�شــمح لهما بممار�شــة هذا 

النوع من الن�شاطات التجارية.
للــدرك  الإقليميــة  المجموعــة  لم�شــالح  بيــان  ح�شــب  و 
الوطني ب�شــطيف، فــاإن القيمة الإجماليــة للمحجوزات من 
مــادة الزيت، قد بلغــت رقم 8427400 دينــار جزائري و تم 

تحويلها اإلى الجهات المخت�شة.
كمــا حجزت م�شــالح الدرك، هــذا الأ�شــبوع، 45 قنطارا من 
اأغذيــة الأنعــام، عنــد تن�شــيب حاجــز اأمني على م�شــتوى 
الطريــق البلدي رقم 561 الرابط بيــن بلديتي اأولد تبان و 
اأولد براهم التابعة لولية برج بوعريرج المجاورة، حيث 
تم اإيقاف مركبة نفعية و بعد تفتي�شــها ات�شــح اأن �شــاحبها 
ل يحــوز علــى اأي فاتــورة، مــا ا�شــتدعى اتبــاع الإجــراءات 

القانونية في حجز الب�شاعة.        
                          �أحمد خليل

مقا�صاة ت�صعة �أ�صخا�ص بتهم 
ترويج �ملفرقعات

�شــبطت مختلف م�شــالح اأمن ولية �شــطيف، في جملة من 
العمليات المنف�شــلة بعــدد من المــدن الكبرى، على راأ�شــها 
العلمــة و بوقاعــة، كميــة معتبــرة مــن الألعــاب الناريــة و 
المفرقعــات، بلغت في المجمل 113 األفا و 841 وحدة، كانت 

موجهة للبيع بطريقة غير �شرعية.
و عمــدت م�شــالح ال�شــرطة في الآونــة الأخيرة، لت�شــييق 
الخنــاق على محترفي بيع هذا النوع من المواد المحظورة و 
التي يتم ا�شــتيرادها من الخارج عــن طريق التهريب، حيث 
تمكنت الم�شــالح المخت�شــة من حجز كميــات جد معتبرة، 
ل�شــيما على م�شــتوى الحي التجاري »�شــارع دبــي« بمدينة 
العلمة.و قالت ال�شــرطة اإنها وجدت المفرقعات المحجوزة 
بحوزة ت�شــعة اأ�شخا�ص، تم ال�شــتماع اإليهم في التحقيقات، 
ثم تحويل ملفاتهم اإلى الجهات الق�شائية، مع و�شع الكميات 

المحجوزة تحت ت�شرف الم�شالح المخت�شة. 
     �أحمد خليل

1 -  يد البنت
2 -  اأنف الرجل

3 -  طرف اخلمار
4 -  حجم النقود

5 -  ياقة القمي�ص
6 -  حذاء البنت 

7 -  حذاء املراأة  

نجحت الهبة الت�شامنية التي �شارك فيها مواطنون و الأ�شالك الأمنية بالوادي، في البحث 
و اإعادة الطفل “�شعد الدين بن دويم” ذو 4 �شنوات حيا، بعد اأن تاه لمدة تفوق 35 �شاعة في 

�شحراء بلدية دوار الماء الحدودية رغم الرياح القوية التي عقدت عمليات البحث.

و اأك��دت امل�صال��ح املحلي��ة ببلدية 
خلي��ة  ن�صب��ت  اأنه��ا  امل��اء،  دوار 
اأزم��ة ف��ور و�ص��ول ن��داء، م�ص��اء 
ي��وم الثالث��اء، يفي��د بتيه��ان طفل 
يقط��ن بقرية اإمي��ه ال�صيخ يف عمق 
ال�صح��راء و ت�صخري كافة الأ�صالك 
الأمني��ة امل�صرتكة التي وفرت كافة 
الإمكانات، اإىل جانب مواطنني لبوا 
النداء من خمتل��ف بلديات الولية، 
انطلق��وا بعمليات مت�صي��ط و بحث 
كافة املناطق القريبة من ذات القرية 
باملركبات رباعية الدفع من، مغرب 
يوم الثالث��اء اإىل غاية �صاعة مبكرة 
من فج��ر يوم اخلمي���ص، ناهيك عن 
جتند عدد م��ن الأ�صق��اء التون�صيني 
الذي��ن تكفل��وا بعملي��ات مت�صي��ط 
ب�صح��راء تون�ص، ك��ون املنطقة ل 
“كيلومرتات”  تبعد �ص��وى ب�ص��ع 

عن احلدود.
و اأ�صافت ذات امل�صالح، باأن الطفل 
وجد منهك القوى متمددا اإىل جانب 
�صج��رة �صحراوي��ة و ت��كاد الرمال 
تغط��ي كاف��ة ج�صده بفع��ل الرياح 
القوي��ة الت��ي فاق��ت �رسعته��ا 60 
كل��م و هو م��ا عقد مهم��ة اأزيد من 
35 �صاعة م��ن البحث عن الطفل و 
تق�صي اأث��ر قدميه يف الرمال، حيث 
مت تقدمي الإ�صعاف��ات الأولية و نقله 

على جناح ال�رسع��ة اإىل م�صت�صفى 
الطالب العربي و من ثم حتويله اإىل 
م�صت�صف��ى الأم و الطف��ل بعا�صمة 
اأج��ل الرعاية ال�صحية  الولية، من 

و الطمئنان على �صحته.
من جهته تنقل وايل الولية، �صباح 
الأربع��اء، اإىل قري��ة اإمي��ه ال�صيخ، 
لالطمئنان على الطف��ل و الوقوف 
امليداين على عملي��ات البحث التي 
تقوم بها الأ�صالك الأمنية امل�صرتكة 

من جي���ص، درك و اأم��ن، بالإ�صافة 
و  املدني��ة  احلماي��ة  م�صال��ح  اإىل 
املواطن��ني الذي��ن جتن��دوا م��ن كل 

بلديات الولية.
جت��در الإ�صارة، اإىل اأن الطفل و قبل 
اأن يتي��ه يف ال�صح��راء، كان رفق��ة 
والده يف اأح��د اأط��راف القرية التي 
تبع��د عن عا�صم��ة الولية بحوايل 
ن�صاط��ه  ميار���ص  اأي��ن  كل��م،   160

الفالحي و الرعوي.      من�صر �لب�صير

فيما عقدت الرياح عمليات البحث يف الوادي

�لعثـور على طفـل تـاه يف �صحــر�ء 
�لــدو�ر

r ميلة

قتيلن و 23 جريحا يف حو�دث مرور متفرقة
 قتل �صخ�صان و جرح 23 اآخرين، 
يف ثالثة حوادث مرورية متفرقة، 
وقع��ت بولي��ة ميل��ة يف اليومني 

الأخريين.
اأخط��ر ح��ادث �صجل عن��د حدود 
ال�صاع��ة العا���رسة و الن�صف من 
ليل��ة اخلمي���ص اإىل اأم���ص اجلمعة، 
متث��ل يف ا�صط��دام حافل��ة لنق��ل 
امل�صافري��ن ذات 50 مقع��دا تعمل 
 – اأهرا���ص  )�ص��وق  خ��ط  عل��ى 
بلعبا���ص(، ب�صاحنة ن�صف  �صيدي 
البار�ص��ة  منطق��ة  يف  مقط��ورة 
عل��ى الطري��ق الوطن��ي رق��م 5 اأ 
باإقليم بلدي��ة التالغمة، ت�صبب يف 
مقتل �صائق��ي املركبتني و هما يف 
60 و 32 �صن��ة م��ن العمر و جرح 

18 اآخري��ن، واحد منه��م يف حالة 
حرج��ة، فيما خلف احل��ادث الثاين 
ال��ذي وقع خم�ص �صاعات من بعد 
مب�صتة البخباخ��ة يف بلدية �صلغوم 
العي��د على الطري��ق الوطني رقم 
100، اأربع��ة جرحى و متثل احلادث 
الثال��ث يف ده���ص �صاحن��ة لرجل، 
بعدما فق��دت فراملها مبدينة ميلة، 
ا�صتدع��ت حالت��ه احلرج��ة حتويله 

نحو م�صت�صفى ق�صنطينة. 
كم��ا ت�صب��ب حري��ق اندل��ع داخل 
م�صت��ودع يف الطاب��ق الأر�ص��ي 
لبناية يف طور الإجناز بحي دال�ص 
يف بلدية القرارم قوقة، يف احرتاق 
 JCB صبه كل��ي جلرافة م��ن نوع�
و اح��رتاق جزئي ملقط��ورة جرافة 

ثانية.
�إبر�هيم �صليغم

امل�شيلة

�صبط �صخ�ص بحوزته 880 قر�صا مهلو�صا
حجزت عنا�شر فرقة مكافحة المخدرات بالم�شلحة الولئية لل�شرطة الق�شائية باأمن ولية الم�شيلة، 
موؤخرا، 883 قر�شا مهلو�شا من مختلف الأنواع و توقيف مروج يبلغ من العمر 42 �شنة و حجز مبلغ مالي 

من عائدات الترويج، بالإ�شافة اإلى ورقة نقدية من العملة الوطنية مزورة من فئة 2000 دج.
و ح�شــب مــا جاء، اأم�ص، في بيان لخلية الت�شــال و ال�شــحافة بمديرية اأمن الولية، فــاإن هذه العملية 
جــاءت على اإثر ورود معلومات للم�شــلحة، مفادها وجود �شــخ�ص يقوم بترويج الحبوب المهلو�شــة على 
م�شــتوى اأحــد اأحياء قطاع الخت�شــا�ص، حيث مكنت فريــق التحقيق من الإطاحة بــه و حجز الكمية 
المذكــورة و كــذا الورقــة النقدية المزورة مــن داخل م�شــكنه.و قد تم تقديم الم�شــتبه فيــه، نهاية 
الأ�شــبوع، اأمــام الجهــات الق�شــائية المخت�شــة اإقليميــا، لي�شــدر فــي حقه اأمــر بالإيداع رهــن الحب�ص 
بموؤ�ش�شــة اإعــادة التربية في الم�شــيلة، عن تهمــة الحيازة غير ال�شــرعية للموؤثــرات العقلية، بغر�ص 
التجار و تقليد اأوراق نقدية بالعملة الوطنية، ذات �شعر قانوني و طرحها للتداول بتراب الجمهورية.              
              فار�ص قري�صي


