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املغرب يجـــــدد "تغزله" 
باجلزائر و ي�ؤكـــــد رغبته 

يف فتح احلـــــــدود
 "دون مقابــــل"

اأع�ان التخدير 
والإنعا�ش يل�ح�ن 
ب�شن حركــــــــة 
احتجاجيـــــة  

خرجة جديدة للمغرب ل�شرف النظر عن 
تطبيعه مع الكيان ال�شهي�ين

ب�شبب انتهاج ال��شاية �شيا�شة 
الالمبالة منذ مار�ش املا�شي

"اون�شاج" و"كناك" من  للم�شتفيدين  جبائية  اإعفاءات  ذهبت  مليار  األف   70

04 04

بركاين يق�ل اأنه "لقد حان وقت التلقيح" والرئي�ش تب�ن يعطي اأوامره 

اجلزائر �شتبا�شر التلقيح �شـــد 
ك�رونا بداية من يناير 2021
16/04/03

التالعب يف عملية ت�زيع الأعالف وغيــــــاب 
الدعم اأنهك امل�الني

م�ال�ن يحتج�ن ب�شبب 
نق�ش الدعــم وغالء 

الأعــــــــــــــالف 

فتح ملحق للمعهـــــــد 
ال�طني العايل للتك�ين 

�شبه الطبــــــي 

تربية املائيـــــــات 
يف اجلن�ب م�شروع يف 

الأفق ل�شتزراع طحالب 
ال�شبريولينـــــــــا 

الوادي

تقرت

ب�شار

اعتبارا من 27 دي�شمرب 

الك�شف عن مراحل الت�شجيل 
يف م�شابقة الدكت�راه

رئي�ش الحتاد ال�طني لأرباب العمل و املقاولني:

العراقيل البريوقراطية 
لزالت قائمة رغم تعليمات 

الرئي�ش و ال�زير الأول

�س 06

�س 06

�س 05
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التقلبات اجل�ية بجيجل : 

الأمطار تت�شبب يف 
انهيار جزئـــــي جل�شر 

وادي القنطرة
16

بركاين: �شاللة ك�رونا اجلديدة تنتقل  • بقاط 
ب�شه�لة اأكرث لكنها لي�شــــــت خطرية

"ك�رونا"  من  جديد  لن�ع  ال�شريع  • النت�شار 
يه�ي باأ�شعــــــــــار النفط

�شنتيم  مليار   15 بـ  تدين  اجلزائرية  • اجل�ية 
للركاب امل�شتفيديــــــن من الجالء

•ال�شاللة اجلديدة متنع اجلزائريني العالقني 
يف بريطانيا من دخـــــــ�ل البالد



ملياين ي�ؤكد:

 العراقيل البريوقراطية ما زالت قائمة رغم 
تعليمات الرئي�ش 

حممد علي 
--------------------

التي  امل�شاكل  جملة  اإىل  ملياين  وع��اد 
عرفها القطاع االقت�شادي وحالة الركود 
النفط   اأ�شعار  انهيار  جراء  �شهدها  التي 
�شهدته  الذي  الوطني  ال�شعبي  واحلراك 
اجلزائر �شنة 2019 ، قبل اأن تنت�رش جائحة 
التي  الوقائية  التدابري  كورونا وما خلفته 
وهي  الوباء  تف�شي  ملنع  احلكومة  اأقرتها 
�شاهمت  ملياين-  ي�شيف  عوامل-  كلها 
امل�شاريع  من  كبري  ع��دد   تقلي�ص  يف 
ال�شلع  ك�شاد  يف  وت�شببت  االقت�شادية 
امل�شانع  م�شتوى  على  وامل��ن��ت��ج��ات 

واملخازن با�شتثناء املواد الغذائية 
لنداء  ا�شتجابوا  العمل  اأرب��اب  اإن  وقال، 
من  االإنتاجية  العملية  مبوا�شلة  احلكومة 
احرتام  مع  العمال  ت�رشيح  وع��دم  جهة 
تف�شي  ملحاربة  الالزمة  الوقائية  التدابري 
التي  اخل�شائر  فريو�ص كورونا رغم حجم 
تكبدوها، م�شريا اإىل اأن عدد املقاوالت يف 
قطاع البناء واالأ�شغال العمومية انخف�ص 

ب�شكل كبري .
ويرى ملياين اأن التدابري املتخذة يف قانون 
باإيجاد  وكفيلة  منطقية   ،2021 املالية 
الوطني  االقت�شاد  بعث  الإع��ادة  احللول 
حيث  اجلائحة،  بفعل  ركودا  �شهد  الذي 

النا�شئة  باملوؤ�ش�شات  كبريا  اهتماما  اأوىل 
واالإنتاج  الزراعي  االإنتاج  يف  �شيما  ال 
واإنتاج  ال�شياحي  واالإن��ت��اج  الطاقوي 

املعرفة .
التي  البريوقراطية  العراقيل  وب�شاأن 
تعرت�ص املقاوالت، قال ملياين اإن ال�شيل 
بالكارثي  الو�شع  وو�شف  الزبى  بلغ 
ما  املوؤ�ش�شات  بع�ص  اأن  اإىل  م�شريا 
منحنا  ترف�ص   2020 ال�  ونحن يف  زالت 
رغم  واملرا�شالت  الربيد  ا�شتالم  و�شل 
بالق�شاء  االأول  والوزير  الرئي�ص  اأوام��ر 
وتقدمي  البريوقراطية  اأ�شكال  جميع  على 

الت�شهيالت الالزمة للم�شتثمرين.

العقد املربم مع ال�شركة ينتهي يف اأوت 2021

اجلزائر ترتاجع عن ف�شخ عقد 
»�شيال« جتنبا لع�اقب التحكيم الدويل

عن  املائية  املوارد  وزارة  تراجعت 
لعواقب  جتنبا  »�شيال«  عقد  ف�شخ 
التحكيم الدويل، ال �شيما اأن العقد 
املربم مع ال�رشكة الفرن�شية ينتهي 
يف �شهر اأوت 2021، خا�شة بعد 
تداول ق�شية ت�شخيم الفواتري يف 
ال�رشكة. اأو�شح وزير املوارد املائة 
تف�شل  اجلزائر  اأن  براقي،  اأرزقي 
»�شيال«  �رشكة  عقد  ف�شخ  عدم 
جتنبا لعواقب التحكيم الدويل، ال 
ال�رشكة  مع  املربم  العقد  اأن  �شيما 

ينتهي يف �شهر اأوت 2021.
وقال براقي اإن اجلزائر ت�شجل حاليا 
عجزا بن�شبة 39 باملئة يف ت�شاقط 
االأمطار، حيث بلغت ن�شبة امتالء 
اأن  م�شيفا  باملئة،   38 ال�شدود 
ل�شمان  جاهدة  ت�شعى  احلكومة 
املادة احليوية جلميع املواطنني  هذه 
البحر  م��ي��اه  حتلية  خ���الل  م��ن 
والت�رشبات  االأعطاب  واإ�شالح 

وجتديد ال�شبكة.
التجميد  رفع  اأن  الوزير،  واأو�شح 
�شوى  يطال  ل��ن  امل�شاريع  ع��ن 
فادحا  عجزا  ت�شجل  التي  املناطق 
خالل  قائال  باملياه،  التموين  يف 
وامليزانية  املالية  بلجنة  اجتماعه 
مل�رشوع  القطاعية  درا���ش��ت��ه��ا 
ميزانية  ت�شوية  املت�شمن  القانون 
احلالية  الت�شعرية  اإن   ،2018 �شنة 
تكاليف  تغطي  ال  باتت  للمياه 
يتوجب  لذلك  للمياه،  اجلزائرية 
جانب  واإىل  فيها،  النظر  اإع��ادة 
تفكر  الوزارة  اإن  براقي  قال  ذلك 
يف دمج بع�ص املوؤ�ش�شات التابعة 

للقطاع لتقلي�ص النفقات.
بداية  يف  القطاع،  وزي��ر  واأ�شار 
عر�شه، اإىل اأن قطاع املوارد املائية 
رخ�شة  من   2018 �شنة  ا�شتفاد 
برنامج قدرت ب� 104.4 مليارات 
الربنامج  بعنوان  لنفقات  وجهت 
اجلديد املقدر ب� 61.5 مليار دينار، 
ذات  املهيكلة  امل�شاريع  وي�شمل 
واال�شرتاتيجي  الوطني  البعد 
وبرامج تنمية الواليات، اإىل جانب 
اإعادة تقييم الربامج ال�شارية بقيمة 

42 مليار دينار.
واأما فيما يتعلق باعتمادات الدفع، 

فاإن القطاع ا�شتفاد، ح�شب الوزير، 
من غالف مايل قدر ب� 223 مليار 
 181 مبلغ  منه  ا�شتهلك  دينار 
مليار دينار، وهو ما ميثل ن�شبة 81 

باملئة.
الت�شيري،  ميزانية  وبخ�شو�ص 
بلغت  اأن��ه��ا  ال���وزي���ر  اأو����ش���ح 
خ�ش�ص  دينار،  مليار   14.099
مل�شاريف  منها  مليارات   6.420
مليارات  و7.67  املركزية،  االإدارة 
وّجه  كما  مركزية،  الال  للم�شالح 
ل�شمان  امليزانية  ه��ذه  من  ج��زء 
للن�شاط  املخ�ش�شة  امل�شاهمات 
االعتمادات  غرار  على  العمومي 
الطابع  ذات  للموؤ�ش�شات  املوجهة 
ل�شمان  وال�شناعي  التجاري 
واملقدر  املياه  ت�شعرية  يف  الفارق 
الذي  املبلغ  دينار  مليار   2.23 ب� 
ميثل رواتب اأعوان احلماية للمواقع 
االعتمادات  وكذا  اال�شرتاتيجية 
الطابع  ذات  للموؤ�ش�شات  املوجهة 

االإداري.
الفر�شة  القطاع  وزي��ر  وانتهز 
ميزانية  عن  معلومات  ليعطي 
حيث  املقبلة،  لل�شنة  القطاع 
من  ا�شتفاد  القطاع  اأن  اأب���رز 
دينار  مليار   39.6 قدرها  ميزانية 
مليار   25.5 مبلغ  �شيخ�ش�ص 
دينار منها للربنامج اجلديد و14.1 
مليار دينار الإعادة تقييم الربنامج 

احلايل.
ولدى مناق�شتهم حمتوى العر�ص، 
عن  التجميد  برفع  ن��واب  طالب 
كما  بالقطاع،  اخلا�شة  امل�شاريع 
مياه  ا�شتغالل  اإىل  البع�ص  دعا 
الزراعي،  القطاع  يف  االأم��ط��ار 
من  مزيد  بتوفري  طالبوا  كما 
توّحل  ملكافحة  االإم��ك��ان��ي��ات 

ال�شدود.
اخل��دم��ة  حت�����ش��ني  اإط�����ار  ويف 
اللجنة  اأع�شاء  طالب  العمومية، 
بحل م�شكل توزيع املياه يف املدن 
ال�شكنية  االأقطاب  يف  �شيما  ال 
على �رشورة  اأكدوا  كما  اجلديدة، 
مياه  و���ش��ول  ب�شمان  التكفل 
وحت�شني  الظل  ملناطق  ال�رشب 

ق/ونوعيتها.

رحب رئي�ش الحتاد ال�طني لأرباب العمل واملقاولني حممد يزيد ملياين، بخطة الرئي�ش عبد املجيد تب�ن واإجراءات 
احلك�مة لتحقيق اإنعا�ش اقت�شادي واخلروج من قطاع الريع البرتويل اإىل القطاع الإنتاجي الفعلي، منتقدا يف ال�قت 

ذاته العراقيل البريوقراطية التي تعرت�ش قطاع املقاولتية يف اجلزائر وقال اإن ال�شيل بلغ الزبى.
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الدولة تعتزم حتقيق 1000 ميغاواط يف �شنة 2021
والطاقات  الطاقوي  االنتقال  وزير  اأكد 
اأم�ص  �شيتور  الدين  �شم�ص  املتجددة 
االإثنني باجلزائر العا�شمة اأن الدولة تطمح 
اإىل حتقيق 1000 ميغاواط من التجهيزات 
الرتاب  عرب   2021 �شنة  يف  ال�شم�شية 
الوطني، وذلك من اأجل التو�شل لتحقيق 

15000 ميغاواط  يف اآفاق 2035.
اإىل  ت�شعى  الدولة  اأن  الوزير  واأو�شح 
التجهيزات  من  ميغاواط   1000 حتقيق 

ما  وهو   ،2021 �شنة  خالل  ال�شم�شية 
مليار مرت مكعب من   1.5 اقت�شاد  يعني 

الغاز.
تلك  �شتمول  اجلزائر  اأن  �شيتور  واأ�شاف  
الطبيعي  بالغاز  ال�شم�شية  املحطات 
ربط  اأهمية  على  موؤكدا  امل�شتهلك،  غري 
يف  االأ�شا�شيني  الفاعلني  مع  �رشاكات 
جمال الطاقة ال�شم�شية يف العامل، م�شريا 
املتحدة  وال��والي��ات  اأملانيا  اإىل  ذلك  يف 

وال�شني.   
اال�شرتاتيجية  "ال�رشاكة  اأن  اأو�شح  كما 
ينبغي  اإذ  ذلك،  يف  باالإ�رشاع  �شت�شمح 
علينا حتقيق 1000 ميغاواط �شنويا على 
االأقل يف اآفاق 2035، من اأجل اإجناح خطة 
اأنه �شيتم يف  15000 ميغاواط"، م�شيفا 
ظل  "يف  مناق�شات  اإط��الق  االإط��ار  هذا 

ال�شفافية الكاملة".
وذكر يف هذا ال�شياق، باأن �رشورة حتقيق 
الوطني  اال�شتهالك  اإىل  الهدف مرده  هذا 

الكبري للغاز.
 2500 على  تتوفر  البالد  اإن  قوله  وتابع 
الغاز  احتياطات  من  مكعب  مرت  مليار 
اال�شتهالك  ي��ق��در  ال���ذي  ال��وق��ت  يف 
من  مكعب  مرت  مليار   200 ب�  الوطني 
يوؤكدون  اخلرباء  �شنويا وذلك جعل  الغاز 
علينا  �شيحتم   2028 يف  "اال�شتهالك  اأن 

االختيار بني اال�شتهالك والت�شدير".
كما دعا الوزير زيادة على ذلك اإىل "كبح 

املوجه  الطبيعي  الغاز  يف  اال�شتثمار 
للمحطات احلرارية".

ذاته  ال�شياق  يف  �شيتور  ال�شيد  وتطرق 
الوزارية  لدائرته  االأ�شا�شية  املهام  اإىل 
الطاقة  يف  اقت�شادات  حتقيق  يف  املتمثلة 
على م�شتوى كامل قطاعات اال�شتهالك 

با�شتهداف ال�شكن والنقل.
ا�شتهالك  تر�شيد  الأهمية  تطرقه  ويف 
جلنة  اأن  �شيتور  اأو�شح  للطاقة،  امل�شاجد 
عرب  امل�شاجد  تاأهيل  الإعادة  العمل  ب�شدد 
البالد واإن�شاء م�شجد �شديق للبيئة على 
الله  ل�شيدي عبد  اجلديدة  املدينة  م�شتوى 
فقد  النقل  بخ�شو�ص  اأما  )اجلزائر غرب(. 
اأكد الوزير اأنه الأول مرة يف تاريخ اجلزائر 
غاز  اإىل  حولت  حافالت  ت�شغيل  �شيتم 
العا�شمة  م�شتوى  على  املميع  البرتول 
مما �شي�شمح باقت�شاد 30 % من ا�شتهالك 

الديزل.
االأعمال  خمتلف  اإىل  الوزير  تطرق  كما 
البالد  موؤ�ش�شات  عديد  بها  قامت  التي 
باجلزائر.  الكهربائي  النقل  اإدماج  اأجل  من 
مت  باأنه  التاأكيد  اإىل  االأخ��ري  يف  وخل�ص 
عدة  كهربائية  �شحن  حمطات  ا�شترياد 
و�شيتم تركيبها قريبا، كما �شيتم -ي�شيف 
كهربائية،  مركبات  ا�شترياد  ال��وزي��ر- 
اأن  ميكن  ال�شيارات  تكلفة  اأن  مو�شحا 

ت�شل اإىل 10000 اأورو فقط.
ق/و

ن�ش��ش تنظيمية لإدماج حاملي امل�شاريع يف جمال ت�شيري النفايات
االإثنني  اأم�ص  حراث   بن  ن�شرية  البيئة،  وزيرة  اأعلنت 
و�شع  على  حاليا  يعمل  قطاعها  اأن  العا�شمة  باجلزائر 
اإدماج  لت�شهيل  التنظيمية  للن�شو�ص  النهائية  ال�شيغة 
املوؤ�ش�شات  واأ�شحاب  امل�شاريع  حاملي  من  ال�شباب 
واإع��ادة  وتثمينها  النفايات  ت�شيري  جمال  يف  النا�شئة 

تدويرها.
واأو�شحت بن حراث يف كلمة لها مبنا�شبة افتتاح الطبعة 
اجلاري  االأول  اجلزائري  االفرتا�شي  لل�شالون  االأوىل 
النفايات  ت�شيري  حول  اجلاري  دي�شمرب   23 اإىل   21 من 
ا�شرتاتيجية  ركائز  اإحدى  يعترب  الدائري  االقت�شاد  اأن 
اأ�شحاب  وكذا  للم�شاريع  احلامل  ال�شباب  واأن  القطاع 
املوؤ�ش�شات النا�شئة �شيكون لهم دورا مهما يف جت�شيدها 
واإع��ادة  وتثمينها  النفايات  ت�شيري  جمال  يف  خا�شة 

تدويرها.
العاملية  ال�شحية  االأزمة  اأن  مت�شل  �شياق  يف  واأبرزت 
كوفيد19- والتي م�شت اجلزائر اأدت اإىل زيادة م�شتمرة 

ملعدات  املكثف  اال�شتخدام  نتيجة  املنزلية  النفايات  يف 
الوقاية الفردية باالإ�شافة لال�شِتهالك غري العقالين يف 

فرتة احلجر ال�شحي.
النفايات  ت�شيري  اأ�شبح  لذلك  نتيجة  اأن��ه  واأ�شافت 
اأنه  م��ربزة  ال�شعوبة  غاية  يف  ومعاجلتها  وجمعها 
على  الفاعلني  كل  "اإ�رشاك  امل�شكل  هذا  ملجابهة  وجب 
االقت�شاديني  واملتعاملني  الوزارية  القطاعات  م�شتوى 

واملوؤ�ش�شات واجلماعات املحلية وكذا املواطنني".
االفرتا�شي  لل�شالون  االأوىل  الطبعة  بخ�شو�ص  اأما 
اجلزائري حول النفايات، فقد اأكدت الوزيرة اأنه �شيكون 
والتعرف  املتعاملني  خمتلف  بني  احل��وار  لفتح  فر�شة 
على املمار�شات اخلا�شة بكل الفاعلني يف جمال ت�شيري 

النفايات.
يف  اجلمعوية  احلركة  م�شاركة  االإطار  ذات  يف  وثمنت 
اأجل  من  فعاال  �رشيكا  اعتربتها  والتي  التظاهرة  هذه 

ق/وَغر�ِص روح املواطنة البيئية.
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ل�ؤي ي
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رئي�ص  م�شت�شار  واأو���ش��ح 
باالأر�شيف  املكلف  اجلمهورية 
يلتق  مل  اأنه  الوطنية،  والذاكرة 
ببنجامان  مع  ال�شاعة  غاية  اإىل 

�شتورا، منذ فتح ملف الذاكرة.
واأكد �شيخي، خالل ا�شت�شافته 
 6 بعد  االأوىل،  الوطنية  بالقناة 
اأ�شهر من فتح ملف الذاكرة بني 
مع  اأتعامل  “مل  وفرن�شا  اجلزائر 
بنجامني �شتورا، ات�شلنا ببع�ص 
تقريرا  يعد  اإنه  يل  وقال  مرتني 
اإن  وق��ال  ماكرون”  من  بطلب 
�شتورا اأبلغه اأنه ال ميكن احلديث 
التقرير  و�شع  قبل  امللف  عن 
الذي يعده على مكتب الرئي�ص 

الفرن�شي.
ال��ذاك��رة  ملف  وبخ�شو�ص 
والعراقيل التي تقف يف طريقه 
للجزائر  “بالن�شبة  �شيخي،  قال 
امل�شائل  الأن  وا�شحة،  االأم��ور 

م�شتقرة يف وثائقنا واأذهاننا”.
“نحن  امل��ت��ح��دث،  واأ����ش���اف 
 ، نريد  م��ا  نعرف  اجل��زائ��ري��ون 
ميكن  وال  املا�شي  نن�شى  ال 
ال  جزء  الأنه  املا�شي،  منحوا  اأن 
يتجزاأ من حياة ال�شعب اجلزائري 
اإىل  العودة  نريد  الع�شور،  عرب 
يف  التاريخ  وتوظيف  تاريخنا 

حياتنا اليومية”.
معر�ص  يف  �شيخي  واأو���ش��ح 

يف  لنا  م��ان��ع  ”ال  ت�رشيحه، 
بد  ال  التهدئة،  اأجل  من  احلوار 
اأن جند العنا�رش والقنوات التي 
الأن  اخل��واط��ر  بتهدئة  ت�شمح 
العنا�رش امل�شاهمة يف ذلك عند 

الطرف الفرن�شي”.
فرن�شا  اأن  اإىل  املتحدث،  واأ�شار 
تت�شرت  ال��ذي  املا�شي  يقلقها 

عليه وتريد اجلزائر اأن تن�شاه.
له  وج��ه  ���ش��وؤال  عن  رده  ويف 
قال  ال�شهداء  رفاة  بخ�شو�ص 
عدد  ح�رش  يتم  “مل  �شيخي 
رفات ال�شهداء بال�شكل الدقيق، 
مرة  كل  يف  الفرن�شي  الطرف 
يف  م�شريا  معينا”،  رقما  مينحنا 
ال�شاأن ذاته” بالن�شبة لنا نطالب 
الوطنية  الفرتات  اأر�شيف  بكل 
ما  وكل  اجلزائر  بها  مرت  التي 

اأخذته فرن�شا من قبل 1962″

اإىل  ن�شل  �شيخي،”مل  وختم 
موجود  هو  ملا  كاملة  معاينة 
بحجة  الفرن�شية  املخازن  يف 
ت�شنيفه  يتم  مل  االأر�شيف  اأن 
�شحيح،  غري  وهذا  ترتيبه  وال 
االأر�شيف يف  يبقى  اأن  ميكن  ال 
فاإن  لذلك  �شنة،   100 منذ  رزم 
اأرقاما  يقدم  الفرن�شي  الطرف 
مت�شاربة بخ�شو�ص االأر�شيف 

الوطني لديه �شوء نية”.
رئي�ص  م�شت�شار  ك�شف  كما 
بالذاكرة،  املكلف  اجلمهورية 
فرن�شية  جمعيات  وج��ود  عن 
االع���رتاف  ترف�ص  متطرفة 
وتتهم  اال�شتعماري  باملا�شي 

ب�رشقة اجلزائر منها.
الفرن�شي  العام  “الراأي  واأ�شاف 
لي�ص موحدا فيما يتعلق بالنظر 

للما�شي اال�شتعماري”.

فاعلة  جمعيات  “هناك  وتابع   
فرن�شا،  يف  كبري  �شيت  وذات 
ورمي  وجوهنا  �شعار  رفعت 
من  البلد  هذا  �رشقنا  اأننا  علينا 

الفرن�شيني”.
واأك�����د م�����ش��ت�����ش��ار رئ��ي�����ص 
بالذاكرة،  املكلف  اجلمهورية 
عالقات  بناء  تريد  اجلزائر  اأن 

متوازنة مع كل الدول.
ما  �شيخي-  –ي�شيف  وبالتايل 
يف  ما�شي  لها  فرن�شا  دام��ت 
تاأثريها  لديها  دام  وما  البلد  هذا 
فاالأمر  واالقت�شادي،  الثقايف 

يتطلب عناية اأكرث.
نن�شى  ال  “نحن  �شيخي  واأ�شار 
املا�شي ميكن اأن نتناول املا�شي 
مبا يخدم م�شاحلنا، اأما اأن نطوي 

فهذا من غري املمكن”.

قال م�شت�شار رئي�ش اجلمه�رية املكلف بالذاكرة، عبد املجيد �شيخي اإن اللج�ء اإىل التحكيم الدويل يف ملف الذاكرة 
فيه خماطر، م��شحا اأن هذا ميكن اأن يت�شبب يف اإتالف الأر�شيف بت�شرف طائ�ش م�ؤكدا اأنه ميكن اللج�ء اإليه يف حالة 

�شمان �شالمة الأر�شيف.

اإيداع ملفات الرت�شح �شيتم عرب "بروغر�ش" 

الك�شف عن مراحل الت�شجيل 
يف م�شابقة الدكت�راه

العايل  التعليم  وزي��ر  ك�شف 
الباقي بن  العلمي، عبد  والبحث 
زيان، اأم�ص عن مراحل الت�شجيل 
وتواريخ  الدكتوراه  م�شابقة  يف 

اإيداع امللفات. 
من�شور  يف  ال��وزي��ر  واأو���ش��ح 
يف  الر�شمية  �شفحته  عرب  له 
م�شابقات  تنظيم  اأن  "فاي�شبوك" 
ال�شنة  ب��ع��ن��وان  ال��دك��ت��وراه 
2021-2020، �شيتميز  اجلامعية 
فتح  �شيتم  حيث  مراحل،  بعدة 
الفروع  على  لالطالع  البوابة 
التي  اجلامعية  واملوؤ�ش�شات 
من  امل�شابقات،  فيها  �شتجرى 
دي�شمرب   26 اإىل   15 ت��اري��خ 
االإعالن  اإىل  باالإ�شافة   ،2020
فيها  �شتجرى  التي  امل��واد  عن 
الرت�شح  وم��ل��ف  امل�����ش��اب��ق��ات 

للم�شابقة.
من  اأنه  امل�شدر،  ذات  واأ�شاف 
27 دي�شمرب 2020 اإىل غاية 10 
جانفي 2021 �شيتم اإيداع ملفات 
بروغر�ص  موقع  عرب  الرت�شح 
 11 وي��وم��ي   ،PROGRES
تاأكيد  �شيتم   2021 جانفي  و12 
)اأرب��ع  والرغبات  االختيارات 

رغبات( عرب بروغر�ص.
اأما من 13 جانفي اإىل 01 فيفري 
مطابقة  درا�شة  �شيتم   2021
للم�شابقة  للرت�شح  امل��ل��ف��ات 
املوؤ�ش�شات  م�شالح  طرف  من 
فيما  بالتكوين  املكلفة  اجلامعية 
يف  التكوين  وجلان  التدرج  بعد 
PR -  للدكتوراه عرب بروغر�ص

.GRES
فيفري   02 يوم  اأن  الوزير  واأفاد 
قائمة  االإعالن عن  �شيتم   2021
للم�شابقة،  املقبولني  املرت�شحني 
الطعون  الإي��داع  بالن�شبة  واأم��ا 
يومي  �شيكون  بروغر�ص  عرب 
حيث   ،2021 فيفري  و04   03
 ،05 اأيام  الطعون  هذه  �شتعالج 

06 و07 فيفري 2021.

املن�شور  ذات  يف  الوزير  واأ�شار 
القائمة  ع��ن  االإع���الن  اأن  اإىل 
الجتياز  للمقبولني  النهائية 
�شيكون  بروغر�ص  عرب  امل�شابقة 
اأم��ا   .2021 فيفري   08 ي��وم 
يف  امل�شابقات  الإج��راء  بالن�شبة 
اجلامعية،  املوؤ�ش�شات  خمتلف 
اإىل  فيفري   13 م��ن  �شتكون 
�شيتم  كما   ،2021 مار�ص   27
الدخول واالنطالق  االإعالن عن 
الر�شمي يف التكوين يف الطور 
الثالث )الدكتوراه( يوم 04 اأفريل 

. 2021
التعليم  وزارة  اأ���ش��درت  وق��د 
قرارا  العلمي  والبحث  العايل 
رقم  ال��وزي��ر  ط��رف  من  موقعا 
دي�شمرب   17 ب��ت��اري��خ   1012
رقم  للقرار  املتمم  القرار   ،2020
دي�شمرب   02 يف  امل���وؤرخ   962
باملوؤ�ش�شات  املتعلق   2020
اجلامعية املوؤهلة ل�شمان التكوين 
)الدكتوراه(،  الثالث  الطور  يف 
بعد  املنا�شب  عدد  يحدد  والذي 
درا�شة الطعون املودعة من قبل 
املوؤ�ش�شات اجلامعية، والتي كان 
قد اأعلن عنها الوزير واملقدرة ب� 

7300 مقعد بيداغوجي.
املن�شور،  ذات  يف  الوزير  ونوه 
يومي  �شتجرى  امل�شابقات  اأن 
م�شتوى  على  وال�شبت  اخلمي�ص 
الفرتة  خالل  اجلامعية  املوؤ�ش�شة 
ويتم  امل�شابقات،  الإجراء  املحددة 
للم�شابقة  النهائية  النتائج  ن�رش 
العلمية  الهيئات  م�شادقة  بعد 
امل��وؤه��ل��ة يف اأج���ل ث��الث��ة اأي��ام 
اإج��راء  تاريخ  من  حد  كاأق�شى 
اأن  اإىل  باالإ�شافة  امل�شابقة، 
املقبولني  املرت�شحني  ت�شجيل 
واحدة  جامعية  موؤ�ش�شة  لدى 
عرب بروغر�ص، يتم خالل خم�شة 
لالإعالن  املوالية  يوما  ع�رش 

الر�شمي عن النتائج النهائية.
لوؤي ي

�شاللة ك�رونا اجلديدة تنتقل ب�شه�لة اأكرث لكنها اأقل خط�رة
بركاين يرحب بقرار ال�شروع يف عملية التلقيح وي��شح:

اأكد ع�شو اللجنة الوطنية ملتابعة 
بركاين  بقاط  كورونا،  فريو�ص 
التعليمات  اأن  االث��ن��ني  اأم�����ص 
اأ�شدرها رئي�ص اجلمهورية  التي 
اللقاح  الختيار  االأول  للوزير 
كورونا  فريو�ص  �شد  االأن�شب 
من  ابتداء  التلقيح  عملية  وبدء 
�شهر جانفي 2021 اأعطت االأمل 

للجزائريني.
اللجنة  اأن  ب��رك��اين،  وك�شف 
الختيار  جاهدة  �شتعمل  العلمية 
اللقاح املنا�شب من اأجل ال�رشوع 
يف عملية التلقيح التي �شتكون 
املقبل،  جانفي  �شهر  بداية  يف 
على  ال�شياق  ذات  يف  موؤكدا 
و�شيعطي  القرار �شائب  هذا  اأن 
�شيعود  كما  للجزائريني،  االأمل 
ال�شحة.  جم��ال  على  بالفائدة 
االأطباء  عمادة  رئي�ص  واأ���ش��ار 
متقدمة  اجلزائر  باأن  اجلزائريني 
اإطار  يف  الوقائية  االأعمال  يف 
موؤكدا  كورونا،  جائحة  مكافحة 
ومبعية  العلمية  اللجنة  اأن  على 
اختيار  على  �شتعمل  ال�شلطات 
رئي�ص  اأن  يذكر  املنا�شب.  اللقاح 
اجلمهورية، عبد املجيد تبون، قد 
عبد  االأول  للوزير  اأوامر  اأ�شدر 
العزيز جراد، اأم�ص االأول، لرتاأ�ص 

العلمية  اللجنة  م��ع  اجتماع 
املكلفة مبتابعة الو�شعية الوبائية 
�شد  االأن�شب  اللقاح  الختيار 
يف  وال�رشوع  كورونا،  فريو�ص 
�شهر  من  ابتداء  التلقيح  عملية 
يتعلق  فيما  اأما  الداخل.  جانفي 
ينتجها  التي  اجلانبية  ب��االآث��ار 
اإن  بركاين  بقاط  فقال  اللقاح 
اآث��ار  لديه  العامل  يف  لقاح  اأي 
اأن  ب��رك��اين  واأو���ش��ح  جانبية. 
املخابر  من  املنتجة  اللقاحات 
االأملانية واالأمريكية لديها ن�شبة 
واأ�شار  باملئة.  ب�96  ا�شتجابة 
مهما  لقاح  كل  اأن  اإىل  بركاين، 
جانبية  اآث���ار  لديه  نوعه  ك��ان 
وحمى  فعل  ردود  من  معروفة 
خفيفة. وعن اختيار اللقاح، اأبرز 
املتحدث، اأن لديه توقيت �شحي 
اأن  واقت�شادي ويجب  و�شيا�شي 
االعتبار،  االأمور بعني  تاأخذ هذه 
التلقيح  عملية  اإىل  باالإ�شافة 
التي ت�شتغرق �شهور عديدة. اأما 
من  اجلديدة  ال�شاللة  بخ�شو�ص 
الفريو�ص التاجي امل�شتجد والتي 
فاأو�شح  بريطانيا  يف  ظهرت 
ب�شهولة  تنتقل  اأن��ه��ا  ب��ق��اط، 
واأ�شار  خطرية.  ولي�شت  اأك��رث 
املنتج  اللقاح  اأن  اإىل  بركاين، 

اخلا�ص بكورونا، ميكن ا�شتعماله 
امل�شجلة.  ال�شالالت  ك��ل  يف 
الذي  اللقاح  اأن  املتحدث،  واأكد 
للم�شنني  اجلزائر موجه  �شتقتنيه 

املزمنة  االأم��را���ص  واأ�شحاب 
اأن  بقاط  واأو���ش��ح،  كاأولوية. 
اللقاح ماأمون يف جميع الظروف.
لوؤي/ي

على الرغم من عدم تاأثريه على ال�فيات ح�شب ال�شحة العاملية

النت�شار ال�شريع لن�ع جديد من "ك�رونا" يه�ي باأ�شعار النفط
انخف�شت اأ�شعار النفط بن�شبة فاقت ال� 
3 % يف بداية تداوالت االأ�شبوع، حيث 
االنت�شار  �رشيعة  جديدة  �شاللة  اأذكت 
من فريو�ص "كورونا" ت�شببت يف اإغالق 
حيال  خماوف  بريطانيا،  مناطق  اأغلب 
و�شط  الوقود  على  الطلب  تعايف  بطء 

ت�شديد القيود يف اأوروبا.
دوالر   1.65 "برنت"  خ��ام  وانخف�ص 
 50.61 % اإىل   3.16 للربميل، مبا يعادل 
 05:08 ال�شاعة  بحلول  للربميل  دوالرا 
�شباحًا بتوقيت اجلزائر، بعد زيادة 1.5% 
يوم  منذ  م�شتوياته  اأعلى  ومالم�شة 

اجلمعة املا�شي.
الو�شيط"  تك�شا�ص  "غرب  خام  وتراجع 
اأو  للربميل،  دوالر   1.49 االأمريكي 
3.03 % اإىل 47.75 دوالرا للربميل بعد 
اأن زاد اأي�شا 1.5 % يوم اجلمعة اإىل اأعلى 

م�شتوياته منذ فرباير.

مديرة  برياند  �شيلفي  قالت  املقابل  ويف 
ق�شم االأوبئة يف منظمة ال�شحة العاملية، 
اأم�ص اإن هذه املوؤ�ش�شة الدولية مل ت�شجل 
كوفيد19-  لطفرة  تاأثري  اأي  االآن،  حتى 

اجلديدة، على معدل الوفيات ب�شببه.
الده�شة  يثري  ما  هناك  لي�ص  لها،  ووفقا 
فيما يحدث االآن، الأن الفريو�شات ميكن 
من  مزيد  اإىل  حاجة  وهناك  تتحول،  اأن 
فريو�ص  تاأثري  تغري  هل  لفهم  الدرا�شات 

كورونا على الب�رش.
تلفزيوين:  حديث  يف  اخلبرية،  واأ�شافت 
"من امل�شتبعد اأن يكون لل�شاللة اجلديدة 
ق��درة  على  ت��اأث��ري  اأي  ال��ف��ريو���ص،  م��ن 
من  مزيد  اإىل  حاجة  هناك  ولكن  اللقاح، 

الدرا�شة".
طفرة  اكت�شاف  مت  "كلما  اأن��ه  واأك��دت 
اخل�شائ�ص  حتديد  يجب  للفريو�ص، 
حدثت  �شواء  تكت�شبها،  التي  اجلديدة 

تغيريات كبرية، اأو كان ذلك جمرد تطور 
طبيعي". و�شددت ممثلة ال�شحة العاملية، 

على عدم اخل�شوع للذعر.
واأعربت عن اعتقادها باأن االإجراءات التي 
اتخذتها بريطانيا �شت�شمح بكبح انت�شار 
"لن  و   ،19 كوفيد  من  اجلديدة  الطفرة 
التي  الفرتة  يف  �رشيعا  انت�شارها  يكون 

ت�شبق اال�شتخدام املكثف للقاحات".
اأقرت �شيلفي برياند  ويف الوقت نف�شه، 
باأن "الو�شع ما يزال مبهما، ومن ال�شعب 
حتديد ما اإذا كان يتعني اللجوء اإىل مبداأ 
وقبل  اإ�شافية.  تدابري  واتخاذ  التحوط" 
اأعلن وزير ال�شحة الربيطاين  اأيام،  عدة 
جديد  "نوع  حتديد  عن  هانكوك،  مات 
مرتبطا  يكون  قد  كورونا  فريو�ص  من 
جنوب  يف  للفريو�ص  االأ�رشع  باالنت�شار 

�رشق البالد".
لوؤي/ي



 اأع�ان التخدير والإنعا�ش يل�ح�ن ب�شن حركة 
احتجاجية  

الوطنية  ال��ن��ق��اب��ة  اأخ���ط���رت 
يف  الطبيني،  لالأعوان  امل�شتقلة 
لل�شحة  واالإن��ع��ا���ص  التخدير 
على  املعنية  اجلهات  العمومية، 
م�شتوى وزارة ال�شحة بالدخول 
يوم  احتجاجية وطنية،  يف حركة 
القادم،  االأ�شبوع  من  االإث��ن��ني 
�شيا�شة  انتهاج  اأ�شمته  ما  ب�شبب 
نتائج  احرتام  وعدم  مباالة،  الال 
 3 يوم  جرت  التي  املفاو�شات 
اجلارية،  ال�شنة  مطلع  من  مار�ص 
ال�شحة،  وزارة  م�شالح  م��ع 
م��وؤ���رشات  اأي  ظ��ه��ور  وع���دم 

. مطمئنة
اأعوان  لنقابة  العام  االأمني  واأكد 
بن  اأم��ني  واالإن��ع��ا���ص  التخدير 
�شحفية،  ت�رشيحات  يف  دايل 

مثل  اتخاذ  على  اأج���ربوا  اأنهم 
وقتا  اأعطوا  بعدما  القرار،  هذا 
مطالبهم،  حتقيق  الأج��ل  كافيا 
مبراجعة  تعلق  م��ا  خ�شو�شا 
 235 االأ���ش��ا���ش��ي  ال��ق��ان��وين 
على  القانون  ين�ص  حيث   ،11/
للتخدير  وط��ن��ي  معهد  ف��ت��ح 
�شهادة  تقييم  واإعادة  واالإنعا�ص، 
تكوين  �شمان  مع  املخدرين، 
احلماية  ومطلب  موؤهل،  اأكادميي 
اأ�شبح  القانونية لالأعوان، والتي 
للمتابعات  عر�شة  هوؤالء  فيها 
ب�شبب  والق�شائية،  القانونية 
القانون،  الت�شارب يف  اأ�شماه  ما 
مرة  الرتخي�ص  م�شاألة  ح��ول 
واالإن��ع��ا���ص  التخدير  الأع���وان 
الطبي،  والو�شف  والت�شخي�ص 

ومرة اأخرى منعهم من ذلك. كما 
من  اال�شتفادة  النقابة  طالبت 
الت�شنيف،  وحت�شني  الرتقيات 
التغيري  تقدمي  يف  وامل�شارعة 
عن  معربة  انتظاره،  طال  الذي 
الراف�ص ملثل هذا  اأعوانها  موقف 
املوقف  يف  جدية  والال  التماطل 
ما  �شي�شعدون  واأنهم  الر�شمي، 
ملطالبهم.  الو�شاية  ت�شتجب  مل 
ا�شتنكر  ال�شياق،  نف�ص  ويف 
ال�شحة  بقطاع  عاملون  اأعوان 
يف البليدة التاأخر يف �شب منحة 
الثالث  �شطرها  يف   "19 "كوفيد 
عن  اأعربوا  كما  ال�شاعة،  لغاية 
منحة  �شب  عدم  من  خماوفهم 

املردودية يف االآجال املحددة.
                                  لوؤي/ي
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ال�شاللة اجلديدة متنع اجلزائريني العالقني
 يف بريطانيا من دخ�ل البالد

ل�ؤي/ي
------------------

وك�����ش��ف��ت ���رشك��ة اخل��ط��وط 
برنامج  عن  اجلزائرية  اجلوية 
رح��الت  م��ن  ال��راب��ع��ة  املرحلة 
يف  العالقني  اجلزائريني  اإج��الء 
باالإعالم  املكلف  واأكد  اخل��ارج. 
اخلطوط  �رشكة  م�شتوى  على 
اأندل�شي  اأمني  اجلزائرية  اجلوية 
اأن  �شحفية  ت�رشيحات  يف 
�شمن  ت��ك��ون  ل��ن  بريطانيا  
رحالت  �شت�شملها  التي  الدول 

اأن  ويتوقع  اجل��دي��دة.  االإج���الء 
�شيتم  التي  الدول  قائمة  تخلو 
اإجالء الرعايا اجلزائريني من تلك 
اإ�شابات  ت�شجيل  عرفت  التي 
لفريو�ص  اجل��دي��دة  بال�شاللة 
ك��ورون��ا. واأع��ل��ن��ت اخل��ط��وط 
متديد  ع��ن  اجل��زائ��ري��ة  اجل��وي��ة 
اإجالء اجلزائريني  العمل برحالت 
مت  حيث  اخل���ارج،  يف  العالقني 
الك�شف عن الرحالت االإ�شافية 
يف  عوا�شم  عدة  اإىل  املربجمة 
اجلزائريني.  الرعايا  العامل الإجالء 

بناء  اجلزائرية  اجلوية  ونظمت 
ع�رشات  احلكومة  ق��رار  على 
الرحالت اجلوية يف اإطار املرحلة 
دي�شمرب  �شهر  من  ابتداء  الثالثة 
اآالف  اإج��الء  عربها  مت  اجل��اري 
عوا�شم  ع��دة  م��ن  اجل��زائ��ري��ني 
اأمريكا  ومن  وخليجية  اأوروبية 
من  العديد  واأع��رب  ال�شمالية. 
التوا�شل  مواقع  عرب  اجلزائريني 
من  تخوفهم  ع��ن  االجتماعي 
و�شول الطفرة اجلديدة لفريو�ص 
م�شتوى  على  امل�شجلة  كورونا 

وهولندا  وال��دامن��ارك  بريطانيا 
الوقت  اجلزائر يف  اإىل  واأ�شرتاليا 
ا�شتقرارا  البالد  تعرف  ال��ذي 
االإ���ش��اب��ات  ع���دد  يف  ن�شبيا 
ال�شهر  ب��داي��ة  منذ  اليومية 
العام  االأمني  اجلاري. كما ك�شف 
�شغري  ر�شا  اجلزائرية،  للجوية 
طوبال، اأن اجلوية اجلزائرية تدين 
للركاب  �شنتيم  مليار   15 ب� 
عمليات  من  ا�شتفادوا  الذين 
ب�شبب  احلدود  غلق  بعد  االإجالء 
يف  ك��ورون��ا  ف��ريو���ص  تف�شي 
طوبال  واأك��د  املن�رشم.  مار�ص 
توا�شل  يف ت�رشيحات �شحفية 
ع��م��ل��ي��ات اإج����الء اجل��زائ��ري��ني 
عددهم  البالغ  باخلارج  العالقني 
اأن  مربزا  جزائري،  األف   25 بلغ 
جاهزة  اجلزائرية  اجلوية  اخلطوط 
اأما  الدولية.  الرحالت  ال�شتئناف 
التي  الداخلية  للرحالت  بالن�شبة 
اجلاري،  دي�شمرب   6 يف  انطلقت 
جديد  برنامج  يوجد  اأنه  فاأ�شار 
ابتداء  الداخلية  الرحالت  يخ�ص 
يت�شمن  املقبل، حيث  جانفي  من 
60 رحلة يوميا لت�شهيل  40 اإىل 
ظل  يف  امل�شافرين  على  النقل 

توقفه ما بني الواليات.

ا�شتثنت �شركة اخلط�ط اجل�ية اجلزائرية الدول التي انت�شرت فيها ال�شاللة اجلديدة من فريو�ش ك�رونا امل�شتجد
 من برنامج الرحالت اخلا�شة باإجالء اجلزائريني العالقني يف اخلارج.

اجل�ية اجلزائرية تدين بـ 15 مليارا للركاب امل�شتفيدين من الإجالء

 

املغرب يجدد »تغزله« باجلزائر 
وي�ؤكد رغبته يف فتح احلدود 

ال�شارع  واإطفاء غ�شب  ال�شعب  »اإلهاء«  عن  املخزن  نظام  يبحث 
توجيه  خالل  من  ال�شهيوين،  الكيان  مع  التطبيع  اإعالنه  بعد 
احلدود  اإغالق  ا�شتمرار  اجلزائر وحتميلها م�شوؤولية  نحو  االأنظار 
ال�شحراوية،  الق�شية  يف  ثالث  كطرف  اإدخالها  حماولة  وكذا 
اأن  العثماين،  الدين  �شعد  املغربية  احلكومة  رئي�ص  اأكد  حيث 
دون  اجلزائر  يف  االأ�شقاء  مع  احلدود  لفتح  دائما  م�شتعد  املغرب 
لذلك«،  م�شتعدين  اجلزائريون  يكون  »حينما  مقابل  اأي  تقدمي 
لي�شت  واأنها  ب�الوطنية  الغربية  ال�شحراء  ق�شية  وا�شفا 

للم�شاومة. مطروحة 
يحدث  ما  ق�شية  اأن  على  تلفزيوين،  حوار  يف  العثماين  �شدد 
للوحدة  وتعزيز  اململكة،  ملوقف  »تر�شيد  الغربية  ال�شحراء  يف 
متجاهال  للجزائر«،  اإ�شاءة  اأي  فيه  لي�ص  ذلك  وكل  الرتابية، 
امللك  اإن  قائال  النار،  اإطالق  وقف  اتفاق  وكذا  االأممية  القرارات 
بهدف  اجلزائر  االأ�شقاء يف  اإىل  نداءه  مرارا  وجه  ال�شاد�ص  حممد 
طاولة  على  بطرحها  االإ�شكاليات،  جلميع  حل  اإىل  الو�شول 
اإىل  م�شريا  االأخّوة،  اأ�شا�ص  على  لها  حلول  عن  والبحث  النقا�ص 
اأن موقف املغرب يف هذا ال�شدد �شيظل دائما ثابتا، واأن اململكة 
لي�شت  الوطنية  اأن »الق�شية  اإىل جريانها يف حني  اأبدا  لن ت�شيء 
بحق  اجلزائر  موقف  اإىل  اإ�شارة  للم�شاومة«، يف  ق�شية مطروحة 

م�شريه تقرير  يف  ال�شحراوي  ال�شعب 
االإ�شبانية  لالإدارة  التابعتني  ومليلية  �شبتة  ق�شية  وبخ�شو�ص 
اأن  العثماين  اأو�شح  با�شرتجاعهما،  الرباط  تطالب  والتي 
اإىل   5 منذ  معلقا  ظل  املو�شوع  واأن  حاليا  املوقف  �شيد  اجلمود 
يوم  يف  امللف  يفتح  اأن  اإمكانية  اإىل  م�شريا  م�شت،  قرون   6
اأولوية،  تعترب  التي  ال�شحراء،  ق�شية  اإنهاء  بعد  خ�شو�شا  ما، 
هذه  كل  اإن  قائال  ومليلية،  �شبتة  وقت  �شياأتي  ذلك  بعد  ثم 
بال�شحراء.  كتم�شكها  البالد  بها  تتم�شك  مغربية،  االأرا�شي 
الكيان  مع  التطبيع  »ف�شيحة«  من  »التخفيف«  العثماين  وحاول 
الفل�شطينية  الق�شية  جتاه  املغرب  موقف  اإن  قائال  ال�شهيوين، 
مع   االت�شاالت  ا�شتئناف  بقرار  يتاأثر  لن  واأنه  يتغري،  ال  ثابت 
الدبلوما�شية  العالقات  لعودة  تكون  اأن  نافيا  الغا�شب،  الكيان 
والبحرين  االإمارات  اأعلنتها  التي  باخلطوات  اإ�رشائيل عالقة  مع 
اململكة  ق��رارات  اأن  على  احلكومة  رئي�ص  و�شدد  وال�شودان، 

با�شتقاللية. وتتخذ  �شيادية 
ق/و

خرجة جديدة للمخزن ل�شرف النظر عن تطبيعه 
مع الكيان ال�شهي�ين

ب�شبب انتهاج �شيا�شة الال مبالة منذ مار�ش املا�شي

                                                                  اأكدت اأن القان�ن اجلزائري ل ي�شمح بالإجراء

اجلرنال نزار يع�د للجزائر
عودة  عن  الفرن�شية  باللغة  الناطقة  الوطن  �شحيفة  ك�شفت 
قادما  اجلزائر  اإىل  نزار،  خالد  االأ�شبق،  الوطني  الدفاع  وزير 
 11 يوم  عاد  نزار  فاإن  نف�شها  ال�شحيفة  ووفق  اإ�شبانيا.  من 
الدولية  التوقيف  مذكرة  اإف��راغ  ليتم  اجلزائر  اإىل  دي�شمرب 
�شنة   20 ب�  نزار  واأدين   .2019 اأوت   9 يوم  بحقه  ال�شادرة 
 10 يوم  الع�شكري  اال�شتئناف  جمل�ص  قبل  من  نافذا  �شجنا 
�شد  والتاآمر  اجلي�ص  ب�شلطة  امل�شا�ص  بتهمتي   2020 فيفري 
لطفي  املتقاعد  اجلرنال  جنال  يزال  ما  باملقابل  الدولة.  �شلطة 
الق�شية  نف�ص  يف  غيابيا  عليهما  املحكوم  حمدين  بن  وفريد 
رفقة  نزار  حماكمة  تعاد  اأن  وينتظر  اجلزائر.  خارج  متواجدان 
وباقي  بوتفليقة  وال�شعيد  مدين  حممد  املتقاعد  الفريق 
بت�شكيلة  بالبليدة  الع�شكري  اال�شتئناف  جمل�ص  يف  املتهمني 
الطعن  العليا  املحكمة  قبول  بعد  القادمة،  االأيام  خالل  جديدة 

نف�شها. الق�شية  يف  املتهمون  به  تقدم  الذي  بالنق�ص 
                                                                            ق/و

رقمنة وثائق 
وزارة ال�ش�ؤون 

الدينية
������رشف وزي����ر ال�����ش��وؤون  اأ
الدكتور  واالأوق��اف  الدينية 
م�����ص  ي��و���ش��ف ب��ل��م��ه��دي، اأ
درا�شي  ي��وم  انطالق  على 
التحا�رش  تقنية  عرب  وطني 
مو�شوع  ومتحور  بعد.  عن 
حول  الدرا�شي  اليوم  ه��ذا 
الوثائق  رقمنة  م��و���ش��وع 
الدينية  ال�����ش��وؤون  بقطاع 
مب�شاركة  وذل��ك  واالأوق���اف 
وخ��رباء  ال��وط��ن��ي��ة  املكتبة 
اإىل  اإ���ش��اف��ة  امل���ج���ال  يف 
والرقمنة  االأر�شيف  اأمناء 

بالواليات.
                                  ق/و

وزارة النقل تنفي منح حق ا�شتغالل النقل اجل�ي الداخلي ل�شركات اأجنبية
حق  منح  ع��دم  النقل،  وزارة  اأك��دت 
ا���ش��ت��غ��الل خ��دم��ات ال��ن��ق��ل اجل��وي 
اأجنبية،  ���رشك��ات  لفائدة  ال��داخ��ل��ي 
املفعول  �شاري  القانون  اأن  واأو�شحت 
املعلومات  بذلك  ذلك، مفندة  مينع  حاليا 
االإعالم  و�شائل  بع�ص  تداولتها  التي 

ال�شياق. هذا  يف 
التي  املعلومات  النقل  وزارة  نفت 
حول  االإعالم  و�شائل  بع�ص  تداولتها 

النقل  خ��دم��ات  ا�شتغالل  ح��ق  منح 
اجل���وي ال��داخ��ل��ي ل��ف��ائ��دة ���رشك��ات 
�شاري  القانون  اأن  موؤكدة  اأجنبية، 
واأو�شحت  ذل��ك،  مينع  حاليا  املفعول 
الت�رشيحات  على  ردا  اأنه  لها  بيان  يف 
عرب  امل��ت��داول��ة  واملغر�شة  املغلوطة 
تتعلق  والتي  االإعالم،  و�شائل  بع�ص 
اجلوي  للنقل  �رشكة  تاأ�شي�ص  مب�رشوع 
بخ�شو�ص  امل�شجل  واخللط  الداخلي، 

ن�شاطها،  وطبيعة  ال�رشكة  هذه  هوية 
 112 امل��ادة  مبوجب  ن��ه  اأ توؤكد  فاإنها 
 98-06 رق��م  ال��ق��ان��ون  اأح��ك��ام  م��ن 
املحدد   ،1998 ج��وان   27 يف  امل��وؤرخ 
بالطريان  املتعلقة  العامة  للقواعد 
ميكن  ال  فاإنه  واملتمم،  املعدل  امل��دين 
اإال  الداخلية  الطريان  خدمات  ا�شتغالل 
للقانون  خا�شعة  موؤ�ش�شات  بوا�شطة 
منح  اأن  امل�شدر  واأ�شاف  اجل��زائ��ري، 

اجلوي  النقل  خدمات  ا�شتغالل  حق 
ال  يرد  مل  اأجنبية  ل�رشكات  الداخلي 
يف  وال  اجلمهورية  رئي�ص  برنامج  يف 
ت�شعى  التي  احلكومة  عمل  خمطط 
تقوية  اإىل  التدابري  من خالل حزمة من 
اجلوية  للخطوط  الوطنية  ال�رشكة  اأداء 
ال�شعيد  على  دورها  وتثمني  اجلزائرية 

الدويل.
يا  اأ واأردف البيان مربزا اأن كل ت�رشيح 

اأحكام  كان م�شدره يخالف ما ورد يف 
وتوجهات  اأع��اله  امل��ذك��ور  القانون 
�رشكة  ملف  مع  التعاطي  يف  الدولة 
مناورة  يعد  اجلزائرية،  اجلوية  اخلطوط 
الفو�شى  وب��ث  ال�شك  ل��زرع  خائبة 
مغلوطة،  معلومات  ترويج  طريق  عن 
للتبعات  اأ�شحابه  اأو  �شاحبه  ويعّر�ص 

الو�شع. يقت�شيها  التي  القانونية 
ق/و
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احلي�انية بال�لية

حممد ي�شني
---------------- 

عرب  املوا�شي  مربو  واأع��رب 
�شخطهم  عن  الوالية  بلديات 
التالعبات  ج���راء  ال�����ش��دي��د 
توزيع  عملية  يف  احلا�شلة 
م�شتوى  على  ال�شعري  م��ادة 
موؤكدين  امل�شوؤولة،  ال�رشكة 
على  ي����وزع  ال�����ش��ع��ري  اأن 
حتى  ميلكون  ال  ���ش��خ��ا���ص  اأ
م��ر ال��ذي  امل��وا���ش��ي، وه��و االأ
الرثوة  تربية  على  �شلبا  ثر  اأ
احل��ي��وان��ي��ة، خ��ا���ش��ة ه���وؤالء 
من  االآالف  مي��ل��ك��ون  ال��ذي��ن 
بل  االإ وكذا  االأغنام  روؤو���ص 
مهنة  ومي��ت��ه��ن��ون  وال��ب��ق��ر 
ت��رب��ي��ة امل��وا���ش��ي م�����ش��در 
يف  موؤكدين  الوحيد،  رزقهم 
ا�شتفادتهم  عدم  ذاته  الوقت 
م���ن ه����ذه امل�����ادة ال��ه��ام��ة 
ي��ن  م��ن��ذ ق��راب��ة ال��ع��ام��ني، اأ
جمموعة  هناك  اأن  اأو�شحوا 
ميلكون  ال  االن��ت��ه��ازي��ني  م��ن 
ذلك  ومع  االإبل  وال  املوا�شي 
من  مرة  كل  يف  ي�شتفيدون 
اإع��ادة  بغية  وه��ذا  امل��ادة  هذه 

اأخرى  والي��ات  يف  ت�شويقها 
ما  وه��و  م�شاعفة،  باأ�شعار 
الكثري  يف  يحتجون  جعلهم 
عن  ل��ل��ت��ع��ب��ري  امل�����رات  م���ن 
بقيت  االأمور  اأن  اإال  معاناتهم 

مكانها. تراوح 
بوالية  امل��رب��ون  دع��ا  وعليه 
ال��وادي  والي��ة  وايل  ال��وادي 
ملنحهم  ال��ع��اج��ل  ب��ال��ت��دخ��ل 
مادة  من  القانونية  ح�شتهم 
موا�شيهم  نفوق  قبل  ال�شعري 

ال��ت��ي ت��ع��د م�����ش��در رزق��ه��م 
ظل  يف  خ��ا���ش��ة  ال��وح��ي��د، 
متر  التي  ال�شحية  الو�شعية 
فريو�ص  ب�شبب  ال��ب��الد  بها 
تعليق  اإىل  اأدت  التي  كورونا 
اأ�شعار  وارت��ف��اع  ���ش��واق  االأ
موؤكدين  نواعها،  باأ االأعالف 
تقم  مل  الفالحة  مديرية  اأن 
عدد  متثيل  رغم  با�شتقبالهم 
ان�شغاالتهم،  لرفع  املربني  من 
هالك  من  متخوفني  جعلهم  ما 

بقاء  ظل  يف  احليوانية  ثروتهم 
حالها. على  االأو�شاع 

����ش���ارة، ف����اإن م��رب��ي  ول���الإ
امل��وا���ش��ي ب��ال��والي��ة ك��ان��وا 
من  معاناتهم  ا�شتكوا  ق��د 
غالء  مع  خا�شة  امل��ادة  ه��ذه 
ال�شابقة،  امل��رة  يف  اأ�شعارها 
على  ن��ه  اأ ه��وؤالء  اأك��د  وعليه 
مطحنة   19 وجود  من  الرغم 
م��ادة  ت��وزي��ع  عملية  اأن  اإال 
جدا  �شئيلة  تبقى  النخالة 
جعل  ما  خيالية،  وباأ�شعار 
خا�شة  م�شتحيل،  ���رشاءه��ا 
على  امل��ت��واج��دة  امل��ط��اح��ن 
تقوم  حيث  الوالية،  م�شتوى 
النخالة  ببيع  االأخ���رية  ه��ذه 
املا�شية  مربي  تخدم  ال  بطرق 
قولهم،  ح��د  على  باملنطقة 
وهو ما اأدى اإىل تخوف املربني 
���رشورة  على  اأحل���وا  ال��ذي��ن 
هذه  وتوفري  االأ�شعار  مراجعة 
الوالية  واأن  خا�شة  امل���ادة، 
تقت�شي  حيوانية  برثوة  تزخر 
مراعاتها  امل�����ش��وؤول��ني  على 
يلزمها  ما  توفري  يف  والتدخل 

�شا�شية. اأ مواد  من 

تعي�ش �شريحة امل�الني ب�لية ال�ادي اأو�شاعا مزرية للغاية خ�ش��شا يف هذه الفرتة ال�شعبة تزامنا وانت�شار فريو�ش ك�رونا، 
حيث وجد امل�ال�ن �شع�بة بالغة يف مزاولة ن�شاطهم الرع�ي بفعل غالء الأعالف والتي و�شلت على حد ق�لهم اإىل حدود 

احلدودي. بال�شريط  خا�شة  املا�شية  مربي  �شريحة  معاناة  من  عمق  ما  ال�احد،  للقنطار  دج   3400

امل�الني اأنهك  التالعب يف عملية ت�زيع الأعالف وغياب الدعم 

ب���ع���د ال��ع��م��ل��ي��ة 
ال��ن��م��وذج��ي��ة ال��ت��ي 
والية  فرع  انتهجها 
للوكالة  ال�����وادي، 
ال���وط���ن���ي���ة ل��دع��م 
ال�مقاوالتية  وتنمية 
من  �شابقا(،  )اأون�شاج 
تعزيز  عملية  خالل 

اجلواري  التح�شي�شي  العمل 
بالوالية،  الظل  مناطق  لفائدة 
�رشح  الوكالة  ذات  توا�شل 
اجلديدة  االقت�شادية  املقاربة 
ل��دع��م وم��راف��ق��ة اأ���ش��ح��اب 
الت�شور  وف��ق  امل�����ش��اري��ع، 
ية  لروؤ يوؤ�ش�ص  الذي  اجلديد 
اإىل  تهدف  �شاملة  اقت�شادية 
وتطوير  ا�شتحداث  ق��ح��ام  اإ
���ش�����ش��ات امل�����ش��غ��رة، يف  امل��وؤ
العمومية  ال�شيا�شة  قلب 
ت��دارك  ع��ن  ف�شال  للدولة، 
ال��ن��ق��ائ�����ص امل�����ش��ج��ل��ة يف 
ت�شغيل  لدعم  ال�شابق  اجلهاز 

دائه. اأ وتطوير  ال�شباب 
وح�����ش��ب ال�����ش��ي��د ف���وزي 
الوكالة  ف��رع  مدير  مذكور 
وتنفيذا  نه  اأ ال��وادي،  بوالية 
الو�شية،  دارة  االإ لتعليمات 
التي  القرارات  جملة  ال�شيما 
املنتدب  ال��وزي��ر  اأ���ش��دره��ا 
املكلف  االأول  ال��وزي��ر  ل��دى 
ال�شيد  امل�شغرة،  باملوؤ�ش�شات 
املت�شمنة  �شيافات،  ن�شيم 
اجلمهورية  رئي�ص  م�شعى 
اقت�شادية  مقاربة  اعتماد  يف 
عملية  يف  وف��ع��ال��ة  ن��اج��ع��ة 
املوؤ�ش�شات  ن�شاء  اإ و  مرافقة 
نها  �شاأ من  والتي  امل�شغرة، 
االإ�شهام  “مذكور”  ي�شيف 
وت�شجيع  التنمية  دف��ع  يف 
امل����ب����ادرات امل��ق��اوالت��ي��ة 
ذات  الن�شاطات  وا�شتحداث 
و  املتنوع  االقت�شادي  املردود 

ل. لفعا ا
امل�����ش��وؤول،  ذات  ث��م��ن  ك��م��ا 
التي  التح�شي�شية  اخلرجات 
املحلية  ال��وك��ال��ة  انتهجتها 
باالت�شال  املكلف  خالل  من 
لفائدة  االجتماعي،  واالإ�شغاء 

الوادي،  بوالية  الظل  مناطق 
قبل  من  �شادة  باإ قوبلت  والتي 
عن  ف�شال  الو�شية،  دارة  االإ
هذه  �شاكنة  من  عدد  تثمني 
رفقة  اخلرجات  بهذه  املناطق 
االأخ��رى  ال��دع��م  موؤ�ش�شات 
“اأوجنام  ج��ه��از  غ���رار  على 
التح�شي�ص  اإطار  يف  الوادي” 
ا�شتنادا  باجلهاز،  والتعريف 
اجلديدة  اال�شرتاتيجية  على 
�شا�شية  االأ امل��ح��اور  و���رشح 
على  االقت�شادية  للمقاربة 
ال��ذي  امل��ت��ح��دث،  ذات  ح��د 
بخ�شو�ص  ارتياحه  عن  عرب 
م�شاريع  عن  التجميد  رف��ع 
لكون  واخل��دم��ات،  الفالحة 
ال���والي���ة ت��ت��م��ي��ز ب��ال��ط��اب��ع 
�شلة  يف  وت�شاهم  الفالحي، 

باإمتياز. الوطني  الغذاء 
����ش���ارة، ف��ال��وك��ال��ة  جت��د االإ
ي��ة  ال��روؤ خ��الل  وم��ن  املعنية 
العليا  لل�شلطات  اجل��دي��دة 
جملة  مع  م��وازاة  البالد،  يف 
الوطنية  واملرا�شيم  القرارات 
التنفيذي  املر�شوم  ال�شيما 
يف  امل����وؤرخ   20-329 رق��م 
ال�شادر   2020 نوفمرب   22
اجل��ري��دة  م��ن   70 ال��ع��دد  يف 
يت�شمن  وال��ذي  الر�شمية، 
�شا�شي  االأ ال��ق��ان��ون  حت��دي��د 
الوطنية  ل��ل��وك��ال��ة  اجل��دي��د 
ال�����ش��ب��اب،  ت�شغيل  ل��دع��م 
الوكالة  اإىل  ا�شمها  وتغيري 
ال��وط��ن��ي��ة ل��دع��م وت��ن��م��ي��ة 
خالل  من  تعمل  املقاوالتية، 
بت�شجيع  داري  االإ ال��ك��ادر 
من  املتاحة  اال�شتثمار  فر�ص 
تلبي  التي  القطاعات  خمتلف 
و  املحلي  ال�شوق  احتياجات 

لوطني. ا
ق .م

زواوي  ����ش���ت���اذ  االأ ح��ظ��ي 
ق��ط��اع  يف  اإط����ار  ���ش��الم��ي 
ال��رتب��ي��ة وق���ي���ادي ن��ق��اب��ي 
للعمال  ال��ع��ام  االإحت���اد  يف 
اجل���زائ���ري���ني ب��ث��ق��ة ق��ي��ادة 
ال��ت��ن�����ش��ي��ق��ي��ة ال��وط��ن��ي��ة 
لالإ�رشاف  امل��دين  للمجتمع 
ذات  ���ش��وؤون  ت�شيري  على 
ان�شغاالت  ورف���ع  الهيئة 
دائ�����رة امل��غ��ري ال��ت��ن��م��وي��ة 

. عية جتما الإ وا
رفع  زواوي  �شتاذ  لالأ و�شبق 
ال�شاأن  يف  هامة  تقارير  عدة 
واملغري  الطيور  م  ب��اأ املحلي 

اجلهات  من  بتدخل  وتكللت 
م�شكل  ب���رزه���ا  واأ ال��ع��ل��ي��ا، 
الذي  النفط  نبوب  اأ انفجار 
واإ�شكالية  اأ�شهر،  قبل  وقع 
الفالحي  العقار  ملف  ت�شوية 

. ملنطقة با
زواوي  اجل���دي���د  امل��ن�����ش��ق 
بحنكته  م��ع��روف  �شالمي 
مع  التعامل  يف  وك��ف��اءت��ه 
امل�����ش��ك��الت امل���ط���روح���ة، 
باملواطنني  عالقته  وح�شن 
اأو  الطيور  م  اأ ببلدية  �شواء 

الوالية. بلديات  باقي 
ي�شني حممد 

ق�شاء  جمل�ص  رئ��ي�����ص  ث��م��ن 
����ش���غ���ال ال��ي��وم  ال������وادي، اأ
ال�شفقات  ح��ول  التكويني 
ح�شبه  يعد  ال��ذي  العمومية، 
اجلزائر،  يف  ال�شاعة  مو�شوع 
اأوىل  خطوة  كونه  عن  ف�شال 
اجلامعة  بني  الثنائي  للتعاون 

، ملجل�ص ا و
اليوم  اأ�شغال  خالل  ذلك  وجاء 
ال�شفقات  ح��ول  التكويني 
جامعة  احت�شنته  العمومية، 
خمتلف  ب��ح�����ش��ور  ال����وادي، 
�����رشة  م��ن��ي��ة واالأ اجل��ه��ات االأ
النيابة  واأع�����ش��اء  اجلامعية، 
اجلمهورية  وكالء  من  العامة 
����ش���الك  وم�����ش��اع��دي��ه��م واأ

الق�شائية. ال�رشطة 

ملجل�ص  العام  النائب  ���ش��اد  واأ
جامعة  ب��دور  ال��وادي،  ق�شاء 
جم��ال  يف  ال���ب���ارز  ال�����وادي 
م�شتهل  يف  منوها  التكوين، 
ال�شفقات  مبو�شوع  كلمته 
تعي�شه  ملا  متا�شيا  العمومية، 
مكافحة  اإط����ار  يف  ال��ب��الد 
هذا  اأن  اإىل  م��ربزا  الف�شاد، 
بني  التعاون  اأفق  �شيفتح  اليوم 
التكوين  جم��ال  يف  الطرفني 

. ئي لق�شا ا
الربوفي�شور  ب��رز  اأ جانبه  من 
اجلامعة،  عميد  فرحاتي،  عمر 
تقوم  ال��ذي  التكوين  اأهمية 
اإط��ار  يف  ال���وادي  جامعة  ب��ه 
ق�شاء  جمل�ص  م��ع  ال�رشاكة 
ي�شيف  وال�����ذي  ال������وادي، 

�شل�شلة  ي��ع��زز  “فرحاتي” 
االت��ف��اق��ي��ات م��ع ال��ه��ي��ئ��ات 
اخلا�شة،  وح��ت��ى  العمومية 
الهامة  االتفاقية  اإىل  م�شريا 
مع  اجل��ام��ع��ة  ب��رم��ت��ه��ا  اأ ال��ت��ي 
منذ  الوطني  االأم��ن  مديرية 

�شنوات. ثالث 
ه��م��ي��ة م��و���ش��وع ال��ي��وم  والأ
ال���ت���ك���وي���ن���ي، وم����راع����اة 
ل��ل��ت��ح��والت اجل���دي���دة ال��ت��ي 
ن��وه  ف��ق��د  ال��ب��الد،  ت�شهدها 
�شت�شمح  نها  اأ اجلامعة  مدير 
بني  التعاون  هذا  با�شتمرارية 

الق�شاء. جمل�ص  و  اجلامعة 
التكويني  ال��ي��وم  اأن  ي��ذك��ر 
الربوف�شور  داره  اأ امل��ذك��ور 
كلية  عميد  دراج���ي  امل��ك��ي 

ال�شيا�شية،  والعلوم  احلقوق 
الربوف�شور  م��ن  ك��ل  واأط���ره 
جامعة  م��ن  بو�شياف  عمار 
التب�شي  ال��ع��رب��ي  ال�شهيد 
قامة  وه���و  ت��ب�����ش��ة،  ب��والي��ة 
وعربيا  وطنيا  معروفة  علمية 
له  وقانوين  د�شتوري  وخبري 
جمال  يف  لفات  املوؤ من  العديد 
داري،  واالإ الد�شتوري  القانون 
اجلامعي  �شتاذ  االأ قام  حني  يف 
تطبيقية  مبداخلة  حمده،  عمار 
ق�شائي،و�شاحب  خبري  لكونه 
هامات  من  وهامة  مهنية  خربة 
تقلد  اجل���زائ���ري���ة،  دارة  االإ
مايل  مراقب  من�شب  ل�شنوات 

واليات. عدة  يف 
.ع منل�ي 

ان��ت��خ��ب م�����ش��اء ال�����ش��ب��ت 
عبد  جنعي  �شتاذ  االأ املا�شي، 
اأوملبي  لنادي  رئي�ًشا  القادر، 
لل�شيد  خلفا  وذل��ك  ال��وادي، 
عهدته.  املنتهية  براهيم،  اإ فرج 
لنادي  اجلديد  الرئي�ص  ويعد 
برز الوجوه  اأوملبي الوادي من اأ
الريا�شي  املجال  يف  املعروفة 
كما  الوطني،  امل�شتوى  على 

ال��ن��ادي  حم��ب��ي  م��ن��ه  ينتظر 
ن�شاط  اإعادة  املنطقة  و�شكان 
كان  ملا  ال��ن��ادي  وديناميكية 

. ال�شابق  يف  عليه 
النادي،  لرئي�ص  ت�رشيح  ويف 
ع��ب��د ال���ق���ادر جن��ع��ي، اأك���د 
بعث  على  �شيعمل  ن��ه  اأ على 
الريا�شية  ال��ف��روع  جميع 
امل���ع���روف  ال��ن�����ش��اط  اإىل 

 ، امل�شري  املكتب  مبعية  وذل��ك 
ال�شلطات  املتحدث  ونا�شد 
وايل  رئ�شهم  على  الوالئية 
راق��ع،  ال��ق��ادر  عبد  ال��والي��ة، 
للنادي  جادة  التفاته  �رشورة 

. ته عد م�شا و
فريق  يعد  اأخ���ر،  ج��ان��ب  م��ن 
القدم  لكرة  ال���وادي  اأومل��ب��ي 
�شنة  تاأ�ش�ص  وال��ذي  العريق 

من  ال��ك��ث��ري  وع���رف   1947
�شنوات  طيلة  ال��ت��ح��دي��ات 
الفرق  ه��م  اأ من  االإ�شتعمار، 
ال��ع��ري��ق��ة ع��ل��ى امل�����ش��ت��وى 
تتويجات  عدة  وله  الوطني، 
اأوىل  مرات  على  ح�شوله  يف 
املنا�شبات  م��ن  ال��ع��دي��د  يف 

. �شية يا لر ا
.ع من�لي 

وكالة اأون�شاج ت�ا�شل العمل 
على �شرح املقاربة القت�شادية 

والإ�شرتاجتية اجلديدة

تعّيني �شالمي زواوي من�شًقا 
لتن�شيقية املجتمع املدين باملغري

مقاربة ناجعة تنتهجها اجلامعة يف جمال التك�ين الق�شائي

ي�م تك�يني ح�ل ال�شفقات العم�مية بجامعة ال�شهيد حمه خل�شر

يعد من اأبرز ال�ج�ه الريا�شية املعروفة باملنطقة

انتخاب "عبد القادر جنعي" رئي�ًشا لنادي اأوملبي ال�ادي
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م�شروع يف الأفــــــق ل�شتزراع طحالب 
ال�شبريولينـــــا بب�شــــــار

علي  حممد 
---------------- 

واأو���ش��ح م��دي��ر ال��ق��ط��اع يف 
امل�����رشوع  اأن  ال�����ش��دد  ه���ذا 
وتطوير  تعزيز  اإىل  ي��ه��دف 
املنطقة،  يف  ال�شعبة  ه��ذه 
اخل�����ش��ائ�����ص  اإىل  ب��ال��ن��ظ��ر 
التي  اال�شتثنائية  الغذائية 
البكترييا  ه��ذه  ب��ه��ا  تتميز 
عدة  ل��دى  املعروفة  ال��زرق��اء 
االأمم  ذلك  يف  مبا  دولية  هيئات 

املتحدة".
بوخل�شامي  جمال  ال�شيد  واأ�شار 
بدعم  �شيتكفل  القطاع  اأن 
امل�رشوع  هذا  حاملي  ومرافقة 
�شيوجه  وال���ذي  وجت�����ش��ي��ده 
م�شرًيا  للت�شدير،  ن��ت��اج��ه  اإ
هذا  �شمن  اعتمد  ن��ه  اأ اإىل 
ال�شبريولينا  �شاللة  امل�رشوع 
على  مت��رنا���ش��ت،  منطقة  م��ن 
يتكيف  ا�شتزراعها  اأن   اعتبار 
للمناطق  املناخية  الظروف  مع 
والية  غرار  على  ال�شحراوية 

ر. ب�شا
اجلامعيتان  الباحثتان  وت��رى 
بن  و�شو�شن  ع��اب��د  اأ���ش��م��اء 

علم  يف  املتخ�ش�شتان  حممد 
والت�شيري  الدقيقة  االأح��ي��اء 
من  ''ف��ري��د  م�رشوعهما  اأن 
�شيوجه  منتوجه  الأن  نوعه 

. للت�شدير'' 
على  ال�شبريولينا  وتتوفر 
حيث  ع��ال��ي��ة  غ��ذائ��ي��ة  قيمة 
 65 )من  بروتني  على  حتتوي 
بروتني  باملائة   92 اإىل  باملائة 
وبيتا  وحديد  لله�شم(  قابل 
 12 ب  وفيتامني  ك��اروت��ني 
لينولينيك،  ج��ام��ا  وحم�ص 
ال  التي  املفيدة  امل��واد  وه��ي 
اآخ��ر  ط��ع��ام  اأي  يف  ت��ت��وف��ر 
جرى  مثلما  نباتي،  اأو  حيواين 

�رشحه.
عدة  على  اأي�شا  حتتوي  كما 
ذلك  يف  مب��ا  اأخ���رى،  عنا�رش 
واملغني�شيوم  الكال�شيوم 
والكلوروفيل  والبوتا�شيوم 
وا�شتخدامه  والفيكو�شيانني، 
يف الغذاء يف تطور عرب العامل، 
خام  مادة  كونه  اإىل  باالإ�شافة 
م�شتح�رشات  �شناعة  يف 
ح�شب  واالأدوي����ة،  التجميل 

امل�شدر. نف�ص 

املنظمة  الور�شة  هذه  وتهدف 
ال�شيد  ق��ط��اع  ط���رف  م���ن 
ال�شيدية  وامل���وارد  البحري 
ال��الزم  التمويل  اإي��ج��اد  اإىل 
مب�شاهمة  امل�����رشوع  لتج�شيد 
�شيما  العمومية  املوؤ�ش�شات 
وتنمية  لدعم  الوطنية  الوكالة 
الوطنية  والوكالة  املقاوالتية 
كما  امل�شغر،  القر�ص  لت�شيري 

امل�رشوع. حاملي  اأ�شار 
ال��ذي  الور�شة  ه��ذه  وك��ان��ت 
موؤ�ش�شات  عدة  فيها  �شاركت 
معنية  ع��م��وم��ي��ة  وه��ي��ئ��ات 
للرتكيز  للمتدخلني  فر�شة 
ح����ول �������رشورة ت�����ش��ج��ي��ع 
تنمية  و  لتعزيز  اال�شتثمار 
مبنطقة  ال�����ش��ي��دي��ة  امل����وارد 
عدة  على  تتوفر  التي  ب�شار 
موؤهالت   و  مناخية  خ�شائ�ص 
على  ت�شاعد  التي  طبيعية 
يف  الهام  القطاع  هذا  تطوير 

االقت�شادي. الن�شاط 
اإن�شاء  �شيتم  االإطار  هذا  ويف 
تربية  لتنمية  ن�شاطات  منطقة 
احلدودية  بالبلدية  املائيات 
�شمال  كلم   110 ( ونيف  بني 

قوامها  م�شاحة  على  ب�شار(، 
مدير  ذكر  كما  هكتار،   100
اإىل  اأي�شا  اأ�شار  الذي  القطاع 
يف  مماثلة  منطقة  ا�شتحداث 
على  اأدرار  بوالية  �شابق  وقت 

هكتار.  346 م�شاحة 
ت��ط��وي��ر  جم���ال  يف  ودائ���م���ا 
فقد  بالقطاع  اال�شتثمارات 
مزرعة  تاأهيل  م��وؤخ��را  اأعيد 
بوقاي�ص  ببلدية  املائيات  تربية 
�شمال  كلم   50 ( احل��دودي��ة 
تطوير  اأجل  من  ب�شار(  غرب 
االأ�شماك  م��ن  ن���واع  اأ ن��ت��اج  اإ
ذلك  يف  مبا  العذبة  املياه  يف 
وال��ب��وري  النيلي  البلطي 
ال�شيد  قطاع  مع  بال�رشاكة 
 ، ال�شيدية  وامل��وارد  البحري 
بوخل�شامي. ال�شيد  اأ�شاف  كما 

البالد  بجنوب  حاليا  وي�شجل 
ثمانية  منها  م�����رشوًع��ا   12
يف   )2 ( واثنان  اأدرار  يف   )8 (
بتمرنا�شت،   )1 ( وواحد  ب�شار، 
بتندوف،   )1 ( واحد  وم�رشوع 
م�رشوعني  اإىل  ب��االإ���ش��اف��ة 
ا���ش��ت��ث��م��اري��ن ق��ي��د االإجن���از، 

القطاع. مدير  ح�شب 
غاية  واإىل  يناير  �شهر  ومنذ 
 2020 نوفمرب  �شهر  نهاية 
طن  6ر5  اإنتاج  حتقيق  مت  فقد 
اأ�شماك  من  خمتلفة  اأنواع  من 
امل��ي��اه ال��ع��ذب��ة ع��رب والي��ات 
طًنا  و88  البالد  غرب  جنوب 
ال�شيد  اأن�شطة  يف  اأخ���رى 
جرف  ب�شد  والرتفيهية  القاري 
بريزينة  و�شد  )ب�شار(  الرتبة 

. لبي�ص( ا (
اخلدمة  حيز  دخ��ول  وينتظر 
تربية  يف  اآخ��ري��ن  م�رشوعني 
امل��ائ��ي��ات ب��ب�����ش��ار ب��ق��در ة 
 20 5 و  اإنتاجية ترتاوح ما بني 
املياه  اأ�شماك  من  �شنويا  طن/ 
امل�شوؤول. ذات  ح�شب  العذبة، 

االأم��ن��ي��ة  للجهود  م��وا���ش��ل��ة 
مكافحة  اإىل  الرامية  امليدانية 
مبختلف  احل�����رشي��ة  اجل���رمي���ة 
الظرف  يف  �شيما  اأ�شكالها 
معلومات  على  بناءا  و  الراهن، 
احل�رشي  االأم���ن  اإىل  واردة 
كمية  وج��ود  مفادها  ال��ث��اين 
الكحولية  امل�����رشوب��ات  م��ن 
املتواجدة  املزارع  اإحدى  داخل 
االأغ��واط،  مدينة  من  بالقرب 
ا�شتيفاء  بعد  و  امل�شلحة  لتقوم 
بتفتي�ص  القانونية  االإج��راءات 
اأين  الذكر  ال�شالف  الف�شاء 

من  كمية  حجز  و  �شبط  مت 
تقدر  الكحولية  امل�رشوبات 
خمتلف  من  وحدة   )1550 ( ب� 
منها  االأح���ج���ام  و  ن�����واع  االأ
ال�شنع،  اأجنبية  وحدة   )842 (
نف�ص  داخل  حجز  و  �شبط  مع 
وحدة   )43440 ( على  املزرعة 
من  املقلدة  ال�شمة  م��ادة  من 
موجهة  كانت  )طا�شلي(  نوع 
لتقوم  االأغ��واط،  مبدينة  للبيع 
االأمن  م�شالح  ذلك  اإثر  على 
بتحويل  ال��ث��اين  احل�����رشي 
ت��وق��ي��ف  و  امل����ح����ج����وزات 

مع  فيهما  م�شتبه  �شخ�شني 
احلال  ق�شيتي  يف  حتقيق  فتح 

ب�: املتعلقتني 
بتهريب  املو�شوفة  االأفعال     -
املتاجرة  و  كحولية  م�رشوبات 
فيه  امل�شتبه  فيها  املتورط  فيها 
 )36 ( العمر  من  البالغ  االأول 

. �شنة
خ��داع  و  الغ�ص  جنحة      -
ال��رتك��ي��ب��ة  يف  امل�����ش��ت��ه��ل��ك 
ال�����ش��ف��ات  و  ال��ط��ب��ي��ع��ي��ة 
و  نوعها  يف  لل�شلع  اجلوهرية 
با�شتعمال  ذل��ك  و  م�شدرها 

يف  القيد  دون  كاذبة  بيانات 
جنحة  مع  التجاري  ال�شجل 
اإلزامية  جنحة  و  الفوترة  عدم 
اح��رتام  ع��دم  و  منتوج  و�شم 
فيها  املتورط  املنتوج،  �شالمة 
من  البالغ  الثاين  فيه  امل�شتبه 

.)30 العمر)
ب��ع��د ا���ش��ت��ي��ف��اء االإج�����راءات 
مت  احل���ال  لق�شيتي  اجل��زائ��ي��ة 
اأم��ام  فيهما  امل�شتبه  ت��ق��دمي 
لدى  اجلمهورية  وكيل  ال�شيد 

االأغواط. حمكمة 
ق.ج

يجري جت�شيد م�شروع ل�شتزراع طحالب ال�شبريولينا )ن�ع من البكترييا ذات خ�شائ�ش غذائية 
غنية( من قبل طالبتني جامعيتني بب�شار، ح�شبما علم ي�م الثنني خالل اأ�شغال ور�شة عمل ح�ل 

فر�ش ال�شتثمار يف قطاع امل�ارد ال�شيدية.

املائيات يف اجلن�ب  تربية 

املنتدبة  ال��والي��ة  ت��دع��م��ت 
ت���ق���رت مب��ل��ح��ق ل��ل��م��ع��ه��د 
للتكوين  ال��ع��ايل  ال��وط��ن��ي 
جت��ري  ح��ي��ث  ط��ب��ي،  ال�شبه 
التح�شريات  اإجراءات  حاليا 
�شهادة  على  احلائزين  لتمكني 
املنحدرين  اجلدد  البكالوريا 
داري������ة  م���ن امل��ق��اط��ع��ة االإ
املعهد  يف  وامل�شجلني  تقرت 
للتكوين  ال��ع��ايل  ال��وط��ن��ي 
ال�����ش��ب��ه ط��ب��ي ب��ورق��ل��ة يف 
تخ�ش�ص  االأوىل  ال�����ش��ن��ة 
ممر�ص  وتخ�ش�ص  القابلة، 
ملزاولة  العمومية  ال�شحة 
هذه  وتكوينهم  درا�شتهم 
تقرت  م�شتوى  على  ال�شنة 
ما  وه��ذا  للمعهد(،  )ملحق 

�شواء  اأف�شل  ظروفا  �شيوفر 
امللحق  اأو  بورقلة  املعهد  يف 
هذا  �شيمكن   اذ  ب��ت��ق��رت، 
ال�شغط  تخفيف  من  امللحق 
بورقلة،  الرئي�ص  املعهد  عن 
اأعباء  بتخفيف  �شي�شمح  كما 
بلديات  ملرتب�شي   التنقل 
خ�شو�شا  داري��ة  االإ املقاطعة 
ال�شحي  ال��ظ��رف  ه���ذا  يف 
يتطلب  ال��ذي  اال�شتثنائي 
يف  �شواء  التباعد  اإج��راءات 
قامة.  االإ اأو  الدرا�شة  قاعات 
الوزارة  وافقت  اأن  بعد  وهذا 
على  ال��ت��ك��وي��ن(  )م��دي��ري��ة 
عديد  به  تقدم  الذي  املقرتح 

.. االأطراف 
التجاين    ن-ق- 

املتخذة  للن�شاطات  موا�شلة 
م���ن  م���ن ق��ب��ل م�����ش��ال��ح اأ
�شقها  يف  االأغ���واط  والي��ة 
احلجر  تدابري  نفاذ  باإ اخلا�ص 
قطاع  عرب  اجلزئي  ال�شحي 
االخ��ت�����ش��ا���ص ب��ع��د اإع���ادة 
اأمن  م�شالح  متكنت  تفعيلها، 
يوما   30 ال���  خ��الل  الوالية 
احلجر  تطبيق  من  املا�شية 
توقيف  من  اجلزئي،  ال�شحي 
خالفوا  �شخ�شا   )2118 (
ين  اأ اجلزئي،  احلجر  اإجراءات 
مت يف حقهم اتخاذ االإجراءات 
خ��الل  مت  ك��م��ا  ال��ق��ان��ون��ي��ة، 
وحتويل  حجز  الفرتة  نف�ص 
مركبة   )516 ( للمح�رش 
ن��اري��ة،  دراج����ة   )189 و)
اإج��راءات  اأ�شحابها  خالف 
احل��ج��ر امل��ن��زيل. ب��امل��وازاة 
االإمكانيات  ك��ل  جتنيد  مت 
مل�شالح  والب�رشية  امل��ادي��ة 
م����ن ال���والي���ة مل��وا���ش��ل��ة  اأ
ن�شطة  االأ خمتلف  وتكثيف 

والتوعوية  التح�شي�شية 
وال���وق���ائ���ي���ة م���ن ع���دوى 
املوجهة  ك��ورون��ا،  ف��ريو���ص 
اأ�شحاب  وك��ذا  للمواطنني 
خالل  من  التجارية،  املحال 
واالإر�شادات  الن�شائح  تقدمي 
وت�����وزي�����ع امل���ط���وي���ات 
ال��ت��ح�����ش��ي�����ش��ي��ة ل��ل��ت��ق��ي��د 
الوقائية  بالتدابري  وااللتزام 
ما  ���ش��ي��م��ا  اجل��ائ��ح��ة،  م���ن 
اإجراءات  باتخاذ  منها  تعلق 
كل  تفادي  �رشورة  النظافة، 
واحرتام  التجمعات  اأ�شكال 
مع  االآمنة،  الوقائية  امل�شافة 
يف  للبقاء  املواطنني  دع��وة 
وقائي  اإجراء  كاأهم  منازلهم 
مواقيت  واح���رتام  �شحي، 
املتخذ  اجلزئي  املنزيل  احلجر 
ل�����ش��احل��ه��م ول�����ش��الم��ت��ه��م 
����رشه���م وك���ذا  و���ش��الم��ة اأ
ال�شحة  على  احلفاظ  �شمان 

مة. لعا ا
ق/ج

للتخفيف من عناء الطلبة 

فتح ملحق للمعهد ال�طني العايل 
للتك�ين �شبه طبي بتقرت

خالل 30 ي�ما من تطبيق احلجر اجلزئي 

ت�قيف 2118 �شخ�شا و705 
مركبات بالأغ�اط

من قبل الأمن احل�شري الثاين باأمن ولية الأغ�اط 

حجز 1550 وحدة م�شروبات كح�لية، و 43440 وحدة من ال�شمة املقلدة
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اأهايل م�شتة الطلبة بامل�شيلة 
يطالب�ن بفك العزلة عنهم

ب مغي�ش
-----------------

البلدية  مقر  عن  القرية  تبعد 
تعداد  ويبلغ  كيلومرتا،   14 ب� 
�شكانها اأزيد من 2500 ن�شمة، 
ال�شكان  بامتهان  وت�شتهر 
والرعوي  الفالحي،  للن�شاط 
اأنها تعاين  بالدرجة االأوىل غري 
يف  ت�شببت  نقائ�ص  ع��دة  من 
�رشد  وق��د  قاطنيها،  م��ع��ان��اة 
بها  القاطنني  املواطنني  اأح��د 
يعي�شه  ال��ذي  امل��زري  الو�شع 
غياب  ب�شبب  القرية،  �شكان 
من  ت��ع��ت��رب  متطلبات  ع���دة 
يف  االأ�شا�شية  ال�����رشوري��ات 

اليومية. حياتهم 
 اإن�شاء مت��شطة مطلب 

ال�شكان
التي  االن�شغاالت  ب��ني  وم��ن 
ت���وؤرق اأوالده����م ع��دم وج��ود 
معاناتهم،  من  تخفف  متو�شطة 
ال�شباح  يف  يتنقلون  حيث 

ال��ب��اك��ر م��ن اأج���ل االل��ت��ح��اق 
تبعد  والتي  الدرا�شة  مبقاعد 
14 كلم، ويتحمل  مب�شافة  عنهم 
يقدرون  ال  نفقات  االأول��ي��اء 
لديه  م��ن  جن��د  حيث  عليها، 
باملدينة،  يدر�شون  اأبناء  ثالثة 
النفقات  توفري  له  ميكن  وال 
اأكل ونقل، وهو ما  اليومية من 
دفع ببع�ص االأولياء اإىل توقيف 
البطالة  اأزم��ة  ظل  يف  اأبنائهم 
باأغلب  تع�شف  التي  اخلانقة 
يعتمدون  الذين  القرية،  �شكان 
ومن  الفالحي.  الن�شاط  على 
�شكان  ط��ال��ب  اأخ����رى  ج��ه��ة 
القرية ال�شلطات املحلية بتهيئة 
عن  معربين  املهرتئة،  الطرقات 
ال�شتاء،  ف�شل  يف  معاناتهم 
وال��ربك  االأوح����ال  تكرث  ح��ني 
خا�شة  وامل�شتنقعات،  املائية 
والتي  االأمطار  ت�شاقط  اأثناء 
توؤدي اإىل امتالء احلفر باملياه، ما 
ي�شعب على املارة ال�شري عليها، 
فهم ينا�شدون ال�شلطات املعنية 

برجمة متو�شطة ليتخل�شوا من 
اأبنائهم  تنقل  ج��راء  معاناتهم 

للدرا�شة على م�شافة طويلة. 
�شباب بني البطالة وانعدام 

املرافق الرتفيهية
القرية  �شباب  من  العديد  يرى 
يومية  معاناة  يعي�شون  اأنهم 
اخلانقة،  البطالة  اأزم��ة  نتيجة 
مفر  وال  اأج�شادهم  نخرت  التي 
املرافق  ان��ع��دام  ب�شبب  منها، 
ال�رشورية وامل�شاريع التنموية، 
املحلية  ال�شلطات  فهم يطالبون 
املجل�ص  رئي�ص  راأ�شها  وعلى 
املرافق  بتوفري  البلدي  ال�شعبي 
الريا�شية من ملعب لكرة القدم  
هذا  اأ�شحى  حيث  و"ماتيكو"، 
عليهم  ويحتم  يوؤرقهم  النق�ص 
وامل��زارع  احلقول  اإىل  التنقل 
اأوقات  عن  بحثا  املحروثة  غري 
ي���زاول  ح��ني  ل��ل��رف��اه��ي��ة، يف 
الريا�شات يف  املدن كل  �شباب 
ما  وه��ذا  املخ�ش�شة،  اأماكنها 

اعتربه هوؤالء تهمي�شا من طرف 
ويطالب  املعنيني.  امل�شوؤولني 
هوؤالء ال�شلطات البلدية باإدراج 
�شباب  منها  ي�شتفيد  م�شاريع 
�شكان  ط��ال��ب  كما  ال��ق��ري��ة. 
املحلية  ال�شلطات  الطلبة  قرية 
ب�رشورة انت�شالهم من امل�شاكل 
ت��وؤرق  ظلت  ال��ت��ي  اليومية 
قائمة  اإن  قالوا  حيث  حياتهم، 
طالبي ال�شكن الريفي يف تزايد 
البلدية  ولكن  بالقرية،  م�شتمر 
املطالب، وعن  تلبي كل هذه  ال 
هذا امل�شكل طالب العديد منهم 
ق�شد  اأخرى  ح�ش�ص  باإ�شافة 
ال�شكان  من  اأكرب  عدد  ا�شتفادة 
الريفي.  البناء  من  املحرومني 
ومن جهة اأخرى طالب ال�شكان 
بربطهم  املعنية  ال�شلطات 
معربين  املدينة،  غاز  ب�شبكة 
لغياب  ال�شديد  ا�شتيائهم  عن 
هذه املادة احليوية والتي تعد من 
حياتهم  يف  ال�رشورية  املطالب 

اليومية.

يبقى قاطن� م�شتة "الطلبة" ببلدية اأولد عدي لقبالة �شرق ولية امل�شيلة، مثلها مثل عديد قرى ومدا�شر القطر اجلزائري، 
تعاين من خمتلف مظاهر احلرمان والعزلة بجميع اأ�شكالهما، خا�شة يف اجلانب الجتماعي، رغم اأن هذه الأخرية حتتل م�قعا 

جغرافيا هاما، وثروة غابية مل تلق اأي اهتمام من طرف امل�ش�ؤولني.

رغم اأنها حتتل م�قعا جغرافيا هاما 

ت�قيف �شخ�شني مت�رطني يف ترويج 
امل�ؤثرات العقلية بتي�شم�شيلت

لل�رشطة  املتنقلة  الفرقة  متكنت 
احلد  ثنية  دائ��رة  باأمن  الق�شائية 
بتي�شم�شيلت من و�شع حد لن�شاط 
تورطهم  خلفية  على  �شخ�شني 
العقلية  املوؤثرات  حيازة  ق�شية  يف 
يف  وال��رتوي��ج  امل��ت��اج��رة  لغر�ص 

الو�شط احل�رشي. 
ا�شتغالل  على  بناء  متت  العملية 
عنا�رش  ق��ب��ل  م���ن  م��ع��ل��وم��ات 
تكثيف  بعد  اإن��ه  حيث  ال�رشطة، 
البحث والتحري مت حتديد  اإجراءات 

وتوقيفهما،  فيهما  امل�شتبه  هوية 
اأين مت التن�شيق مع النيابة وتفتي�ص 
قر�شا   15 حجز  ومت  م�شكنهما 
من  بي�شاء  واأ�شلحة  مهل����و�شا 
�شبب  ب��دون  ال�شاد�ص  ال�شنف 
مربر. مت اإجناز ملف جزائي �شدهما، 
اجلمهورية  وكيل  اأمام   وتقدميهما 
�شدر  اأين  احلد،  ثنية  حمكمة  لدى 
للحرية  �شالبة  عقوبة  حقهما  يف 
حددت ب�03 �شنوات �شجن نافذة .  
زغارية حميد

برنامج ا�شتعجايل لتنمية مناطق الظل مبع�شكر

وفاة �شخ�ش يف انقالب دراجة 
نارية ب�شيدي اإبراهيم ببلعبا�ش 

لوالية  املدنية  احلماية  تدخلت 
اأم�ص  م�شاء  بلعبا�ص  �شيدي 
متثل  مرور  حادث  اأجل  من  االأول 
يف انحراف وانقالب دراجة نارية 
الطريق  على  الكبري  احلجم  من 
�شيدي  ببلدية   13 رقم  الوطني 
اأدى  مما  الربد  عني  دائرة  اإبراهيم 

عني  يف  الدراجة  �شائق  وفاة  اإىل 
من  البالغ  و.ع  املدعو:  املكان 
طرف  من  نقل  �شنة   24 العمر 
اإىل م�شلحة  املدنية  اأفراد احلماية 
حفظ اجلثث بامل�شت�شفى اجلامعي 

عبد القادر ح�شاين.
م.رم�شاين

�شيودة"،  اخلالق  مع�شكر"عبد  والية  وايل  اأ�شدى 
الظل  مبناطق  اأك��رث  للتكفل  �شارمة  تعليمات 
خ�شو�شا  لقاطنيها  اليومية  وب��االن�����ش��غ��االت 
حت�شني  لل�رشب،  ال�شاحلة  باملياه  التزود  م�شاريع 
واإعادة  املدر�شية  املطاعم  �شيما  ال  التمدر�ص  ظروف 
تو�شعية  اأق�شام  واإجناز  االبتدائية  للمدار�ص  االعتبار 
وتاأهيل  امل�شالك والطرقات  فتح   اإىل جانب م�شاريع 
لربط  �شارمة  تعليمات  وجه  .كما  ال�شحية  املرافق 
بالغاز  مبطمور  القادر"  عبد  بغدو�ص  متو�شطة" 
اإىل  باالإ�شافة  زالق��ة  بقرية  ومتو�شطة  الطبيعي 
يف  واالنطالق  قادة  �شيدي  ببلدية  اأخرى  متو�شطة 
موؤ�ش�شة  مدير  الوايل  اأمر  كما  فورا  الربط  اأ�شغال 
ب�شبكة  االبتدائية  املدار�ص  كافة  بربط  �شونلغاز 
التي  باملناطق  املتواجدة  تلك  خا�شة  الطبيعي  الغاز 

ا�شتفادت موؤخرا من ذات الطاقة.
 51904 ح��وايل  فا�شتفاد  الرتبوي  االإط��ار  يف  اأم��ا 
ب�  احلافالت  عدد  وقدر  املدر�شي  النقل  من  تالميذ 

10 حافالت  الوالية من  396 حافلة، هذا وا�شتفادت 
االأيام  خالل  �شتوزع  الظل  ملناطق  خ�ش�شت  جديدة 
البلديات  لروؤ�شاء  تعليمات  وجه  كما  املقبلة،  القليلة 
اإذا مت ت�شجيل نق�ص  اإجراءات كراء احلافالت  مببا�رشة 
انت�شار  ظل  يف  خا�شة  االكتظاظ  على  والق�شاء 
موظف  بتعيني  الوايل  ال�شيد  واأمر  كورونا  جائحة 
يتابع  اآخ��ر  وموظف  املدر�شي  النقل  ملف  يتابع 
الوالية،  بلديات  كافة  عرب  املدر�شي  االإطعام  ملف 
منها  ا�شتفاد  والتي  املدر�شية،  املطاعم  و�شعية  اأما 
عرب  مدر�شيا  مطعما   288 بتعداد  تلميذا   109460
مطعم،  على  تتوفر  ابتدائية  مدر�شة   422 الوالية، 
17 مطعما  ال�شنة  هذه  ا�شتلم خالل  القطاع  اإن  حيث 
مناطق  يف  اأغلبيتها  بلديات   08 عرب  جديدا  مدر�شيا 
تلميذا،   5466 الوجبات  من  �شي�شتفيد  كما  الظل 
الوجبة  تقدمي  ���رشورة  على  ال��وايل  ال�شيد  واأك��د 
ال�شاخنة للتلميذ كما اأعلن اأنه مت ت�شجيل عملية اإجناز 

14 مطعما مدر�شيا جديدا .

يعادل  ما  اأن  الرتبية  اأ�شار مدير  املدر�شية  التدفئة  اأما 
الطبيعي،  بالغاز  التدفئة  على  تتوفر  مدر�شة   133
و68  باملازوت  التدفئة  على  تتوفر  مدر�شة   206

مدر�شة عن طريق خزانات غاز الربوبان .
و�شجلت  بالوالية  ظل  منطقة   289 اإح�شاء  مت  كما 
 286 ال�شاعة  حلد  ا�شتالم  مت  وم�رشوع   عملية   338
امل�شاريع  هذه  اأن  ال�شياق  ذات  يف  م�شريا  م�رشوعا 
اأجنزت يف مدة قيا�شية مما �شي�شاهم يف رفع الغنب عن 

�شاكنة مناطق الظل.
على  االجتماع  ذات  خالل  امل�شوؤول  ذات  �شدد  كما   
على  للق�شاء  املتدخلني  كافة  بني  التن�شيق  �رشورة 
تعطل  التي  واملالية  واالإداري���ة  التقنية  العراقيل 
كما  اجل��اري،  ال�شهر  نهاية  قبل  االإجن��از،  عمليات 
اخل�شو�ص  وجه  على  �شت�شمح  امل�شاريع  هذه  اأن  اأفاد 
بتح�شني االإطار املعي�شي للمواطن وتوفري اإمكانيات 
ليدر�شوا يف ظروف جيدة مما ينعك�ص على  للتالميذ 
الوالية بنتائج جيدة.                           بلعامل بهيجة

ت�شجيل 2022 خمالفة تتعلق بعدم التقيد بالربوت�ك�ل ال�شحي 
يف ظرف اأ�شب�عني ب�شطيف

برناجمها  �شطيف  والي��ة  اأم��ن  م�شالح  توا�شل 
وبخا�شة  للمواطن  املوجه  التوعوي  التح�شي�شي 
)االبتدائي  ال��ث��الث  التعليمية  االأط���وار  تالميذ 
هذه  لتنوير  اأ�شا�شا  يهدف  الذي  والثانوي(  املتو�شط 
والتقيد  بها،  املحدقة  املخاطر  كل  وجتنيبها  الفئة 
تف�شي  بكبح  الكفيل  ال�شحي  ب��ال��ربوت��وك��ول 
حت�شي�شية  درو�شا  برجمت  حيث   ،19 كوفيد  داء 
كامل  عرب  املوزعة  التعليمية  املوؤ�ش�شات  مبختلف 
خماطر  من  التحذير   العملية  �شملت  الوالية،  اإقليم 
لالإنرتنت،  املفرط  اأو  ال�شيء  واال�شتعمال  املخدرات 
ودعت اإىل �رشورة التقيد باالإجراءات الوقائية حفاظا 
اأمن  ن�شاط  يندرج  العامة  وال�شالمة  االأم��ن  على 
املديرية  قبل  من  امل�شطر  الربنامج  �شمن  �شطيف 
الرتبية،  مديرية  مع  بالتن�شيق  الوطني  لالأمن  العامة 
يقرتفها  قد  التي  االأخطاء  على  الوقوف  اأج��ل  من 

من  جملة  اإعطاءهم  مع  املدر�شي،  بالو�شط  هوؤالء 
حتما  �شت�شاهم  التي  القيمة  واالإر�شادات  الن�شائح 
من  اليومية  تنقالتهم  خالل  �شلوكاتهم  تقومي  يف 
ثقافة   تر�شيخ  ذلك  كل  من  والهدف  املدر�شة،  واإىل 
الوقاية يف اأذهان النا�شئة، و�شددت ذات امل�شالح  من 
اإجراءاتها الردعية يف �شبيل كبح كل مواطن خمالف  
من  باحلماية  والكفيلة  املعروفة  الوقائية  لالإجراءات 
تقريرها،  خالل  فمن  كورونا،  بفريو�ص  االإ�شابة 
خالل  العليا  باله�شاب  االأم��ن  م�شالح  �شجلت 
اأ�شبوعني ارتفاعا يف عدد املخالفات متثلت يف متابعة 
االإداري��ة  القرارات  خمالفة  ب�شبب  �شخ�شا   1233
املتعلقة بعدم عدم و�شع القناع الواقي، 389 خمالفة 
بخ�شو�ص التباعد اجل�شدي، 389 خمالفة بخ�شو�ص 
باالإجراءات  التجارية  املحالت  خمتلف  تقيد  عدم 
التنظيف  ان��ع��دام  ب�شبب  خمالفات   11 ال��الزم��ة، 

املرور  يخ�ص  فيما  اأم��ا  املحالت.  داخ��ل  والتعقيم 
باملح�رش  نارية  دراج��ة   66 و  �شيارة   396 و�شع  مت 
النقل،  لو�شائل  الوقائية  لالإجراءات  خمالفتها  ب�شبب 
اأمن  تزال م�شالح  ما  الردعية  االإجراءات  جانب  واإىل 
التح�شي�شية  احلمالت  عديد  توؤطر  �شطيف  والية 
ميدانية  22 خرجة  تاأطري  منها  املجتمع  اأطياف  لكافة 
عن  ناهيك  الرتبوية،  املوؤ�ش�شات  لفائدة  حت�شي�شية 
يف  واالت�شال  االإع��الم  و�شائل  خمتلف  ا�شتغالل 
اإي�شال ر�شائلها الهادفة للمواطن لتجنب كل اأ�شكال 
التجمعات مهما كانت طبيعتها باعتبارها ت�شاهم يف 
ال�شحية  ال�شالمة  الوباء، والتقيد بقواعد  تف�شي هذا 
امل�شارعة  مع    ال�شحة،  وزارة  عليها  ن�شت  التي 
للتبليغ عن اأي حالة م�شكوك فيها التخاذ االإجراءات 
الالزمة يف الوقت املنا�شب، والتحلي بروح امل�شوؤولية 

علجية عي�صواأخذ االأمر بجدية تامة.

ت�قيف �شخ�ش وحجز 474 وحدة 
خم�ر بب�قرانة مبيلة 

املن�رشم  االأ���ش��ب��وع  نهاية  متكن 
اخلارجي  احل�رشي  االأم��ن  عنا�رش 
�شخ�ص  توقيف  من  مبيلة  ببوقرانة 
امل�رشوبات  من  وحدة   474 وحجز 
لدى  علم  م��ا  ح�شب  الكحولية 

م�شالح اأمن الوالية .
العملية  اأن  ذاته  امل�شدر  واأو�شح 
تلقاها  معلومات  على  بناًء  جاءت 
اخلارجي  احل�رشي  االأم��ن  عنا�رش 
ببوقرانة التابعة الأمن دائرة �شلغوم 
ا�شتغالل  مفادها  ميلة  بوالية  العيد 
ال�شياحية  ملركبته  االأ�شخا�ص  اأحد 
دون  الكحولية  امل�رشوبات  لرتويج 
املعلومة  من  التاأكد  بعد  رخ�شة، 

من  مكنت  عمل  خطة  و�شع  مت 
من  البالغ  فيه  بامل�شتبه  االإطاحة 
قارورة   13 وحجز  �شنة   60 العمر 

من اخلمر كانت داخل �شيارته.
املحلية  النيابة  م��ع  بالتن�شيق   
تفتي�ص  مت  العيد  �شلغوم  ملحكمة 
عرث  حيث  فيه  امل�شتبه  م�شكن 
من  ق���ارورة   461 على  بداخله 
اخلمور خمتلفة االأنواع واالأحجام .

القانونية  االإجراءات  ا�شتكمال  بعد 
النيابة  اأم��ام  فيه  امل�شتبه  تقدمي  مت 
العيد  �شلغوم  مبحكمة  املخت�شة 

ي�شيف امل�شدر االأمني. 
بوجمعة مهناوي

مديريـة البيئة ت�زع األف حاوية 
نفايات على 28 بلدية بتب�شة

مبديرية  االإع��الم  خلية  بيان  ك�شف 
م�شاحلها  اأن  تب�شة  لوالية  البيئة 
 1000 توزيع  يف  موؤخرا  با�رشت 
النفايات  لتجميع  جديدة  حاوية 
ال�  الوالية  بلديات  املنزلية على كل 
املبذولة  جهودها  �شمن  وذلك   28
عرب  النظافة  مب�شتوى  ل��الرت��ق��اء 
القمامة  حاويات  ت�شليم  البلديات. 
لرتا،   770 ب�شعة   PEHD نوع  من 
لفائدة  البيئة  مديرية  ط��رف  من 
منذ،  فيه  ���رشع  ال��والي��ة،  بلديات 
هذه  ت�شليم  اكتمال  بعد  اأم�ص،  اأول 
من   1000 عددها  البالغ  احلاويات 
يف  للم�شاهمة  وتاأتي  امل��وّرد  طرف 
البلديات  نظافة  م�شتوى  حت�شني 
داخل  االأو�شاخ  انت�شار  من  واحل��د 
اإطار  يف  جت�شيدها  مت  حيث  االأحياء، 
مهيبا   ،2020 ل�شنة  الوالية  ميزانية 
عليها  املحافظة  امل��واط��ن��ني  بكل 
واحل��رق  ال�رشقة  اأ�شكال  كل  من 
واالإتالف الأنها يف االأول ويف االأخري 
ولفائدتهم.  اأجلهم  م��ن  و�شعت 
من  املعترب  العدد  هذا  توفري  اأن  كما 
للمخطط  تعزيزا  ج��اء  احل��اوي��ات، 
املنزلية  النفايات  لت�شيري  التوجيهي 

وبهدف  البلديات  م�شتوى  على 
املحافظة على نظافة املحيط وترقية 
مديرية  للمدن.   احل�رشي  االأث��اث 
العملية  باأن  اأفادت  بالوالية  البيئة 
الوالية  ميزانية  اإط��ار  يف  ج�ّشدت 
يف  امل�شاهمة  بغر�ص   ،2020 ل�شنة 
من  واحلد  احل�رشي  املظهر  حت�شني 
االأحياء  تطبع  التي  ال�شلبية  املظاهر 
باأن  م�شيفا  ال�شكانية،  والتجمعات 
ي�شمل  اجل��دي��دة  احل��اوي��ات  توزيع 
العدالة  مراعاة  مع  البلديات،  جميع 
التو�شع  اأن  اإىل  الفتا  التوزيع،  يف 
باأغلب  احلاويات  وغياب  العمراين 
ت��وزع  املديرية  جعال  البلديات، 
النهو�ص  بهدف  جديدة  ح��اوي��ات 
مناطق  كافة  يف  النظافة  مب�شتوى 
للتعاون  املواطنني  داعيا  الوالية. 
على  املحافظة  يف  بلدياتهم  م��ع 
االمتناع  �شيما  ال  احلاويات،  تلك 
داخل  النفايات  حلرق  اللجوء  عن 
داخل  بو�شعها  وااللتزام  احلاويات 
اإىل  نقلها  عملية  لت�شهيل  احلاويات 
على  واحلفاظ  التقني  الردم  مراكز 

املظهر العام وجماليته.    
�شو�شه حممد الزين  



ــي لــفــريــق  ــن ــف عــــاد املـــديـــر ال
مــانــ�ــشــ�ــشــرت �ــشــيــتــي بــيــب 
ــر جـــداًل  ــث ــي غـــــوارديـــــوال ل
تعامله  طريقة  ب�شبب  جديداً 
ريا�س  ــري  ــزائ اجل النجم  مــع 
تركه  ــد  ق كــان  حيث  ـــرز،  حم
اآخــر  يف  الــبــدالء  مقاعد  على 
االإنكليزي  بالدوري  مباراتني 
ــذي  ــق ال ــاأل ــت ــاز، رغـــم ال ــت ــم امل
يظهره الالعب مع الفريق كلما 

تتاح له الفر�شة.
اجلزائرية  الكرة  جنم  واأدىل 
ــي بــــراأيــــه يف  ــف ــاي ــش رفـــيـــق �
حيث  ــرز،  حم ريــا�ــس  و�شعية 
يف  �شعيد  غر  الالعب  اأن  اأكــد 
مان�ش�شرت �شيتي ب�شبب املعاملة 
ــوال،  ــواردي غ مــن  يلقاها  التي 
ينتظر  اأ�شحى  حمرز  اأن  موؤكداً 
ــرب مــعــ�ــشــكــرات  ــش ــ� بـــفـــارغ ال
ـــاوز  ـــــل جت ـــن اأج ــب م ــخ ــت ــن امل
اخليبة التي ي�شببها له املدرب 

االإ�شباين.
اال�شتديو  يف  �شايفي  ـــال  وق

اإن  "بي  قــنــاة  على  التحليلي 
�شبورت�س" القطرية: "�شبق يل 
واأن حتدثت مع حمرز، الالعب 
و�شعيته  ب�شبب  �شعيد  غــر 
وطريقة  �شيتي،  مان�ش�شرت  يف 
يف  حتى  له  غوارديوال  معاملة 
املباريات التي تاألق فيها، اإال اأن 

ال �شيء تغر".
"غوارديوال  �شايفي:  وتــابــع 
ــة  ــق ــري ــط ـــل حمــــــرز ب ـــام ـــع ي
عالقة  اأي  لها  لي�شت  �شخ�شية 
اأن  حتى  الفني،  باجلانب  لها 
بفارغ  ينتظر  اأ�شبح  الالعب 
الأن  املنتخب  مواعيد  ال�شرب 

لعبه مع اجلزائر يجعله �شعيداً 
جمال  املدرب  الأن  وهذا  جداً، 
رائع  ب�شكل  يعامله  بلما�شي 
ثقته  فيه  وي�شع  املنتخب  مع 
الكاملة، عك�س ما يحدث له مع 

غوارديوال".
اأح�شن  حاليًا  "حمرز  واأردف: 

مان�ش�شرت  مهاجمي  كـــّل  ــن  م
الثقة  له  ُتعطى  ال  لكن  �شيتي، 
عليها  يح�شل  التي  تلك  مثل 
طريقة  حتى  الالعبني،  باقي 
مثاًل  خمتلفة..  معه  التعامل 
غ�شب  �شابقة  ــرة  م يف  ــا  ــن راأي
اأغويرو  �شرجيو  االأرجنتيني 
راأيــنــاه  لكننا  ا�شتبداله  مــن 
التالية،  مباريات  يف  اأ�شا�شيًا 
الثمن  دفع  الذي  حمرز  عك�س 
انزعاجًا  اأظهر  اأن  بعد  غاليًا 
ــــدى  اإح يف  ا�ــشــتــبــدالــه  ـــن  م

املواجهات".
مبغادرة  حمرز  �شايفي  ون�شح 
م�شتواه  الأن  �شيتي  مان�ش�شرت 
نــاٍد  اأي  مــع  باللعب  لــه  ي�شمح 
"يف  قوله:  حد  على  العامل  يف 
ن�شحته  حمـــرز  ــع  م حــديــثــي 
الأنه  �شيتي  مان�ش�شرت  مبغادرة 
اأي  يف  للعب  االإمكانية  ميلك 
اأو  اإنكلرتا  يف  �شواء  يريد،  نــاٍد 
كاالإ�شباين  اأخــرى  ــات  دوري يف 

واالإيطايل".

اجلــزائــري،  املهاجم  جنم  بــرز 
فريد بوالية، يف �شماء الدوري 
اأن  بعد  املو�شم،  هذا  الفرن�شي 
اإىل  ميتز  ناديه  قيادة  يف  جنح 
حتقيق فوز جديد، يف االأ�شبوع 
�شيفه  ا�شتقبل  عندما   15 الـــ 
متريرة  بف�شل  وذلــك  الن�س، 
حا�شمة وهدف جميل �شّجله يف 

الثواين االأخرة من املواجهة.
كبرة  قفزة  بــواليــة  وحــّقــق 
املــ�ــشــتــوى  ــى  ــل ع مـــ�ـــشـــواره  يف 
من  ــى  ــان ع اأن  بــعــد  ـــايل،  ـــع ال
يف  قطع  منها  متكّررة،  اإ�شابات 
اإىل  اإ�شافة  ال�شليبي،  الرباط 
ا�شطدمت  حيث  التهمي�س، 
بالكابو�س  الكبرة  موهبته 
الالعبني،  جميع  يخ�شاه  الذي 
ف�شل  يف  �شببًا  ــف  وق مــا  ــو  وه
ــادي  ــع ن جتــربــتــه الــ�ــشــابــقــة م

جرونا االإ�شباين.
بــواليــة يف رفع  ــح فــريــد  وجن
ر�شيد ناديه اإىل النقطة الـ 26، 
اخلام�س  املركز  ميتز  ليقا�شم 

ــي  االأوروب ــدوري  ال اإىل  املوؤهل 
الذي  مونبولييه،  نادي  برفقة 
مــبــاراة  يف  عليه  ــاز  ف قــد  ــان  ك
ــي نقلة  املــا�ــشــي، وه االأ�ــشــبــوع 
نــوعــيــة لــلــفــريــق الــــذي كــان 
مراكز  على  باملناف�شة  يكتفي 

الهبوط.

بعد  ميتز  جماهر  حلم  وكرُب 
من  بوالية  جنمها  تخّل�س  اأن 
يعانيه  ــان  ك الـــذي  التهمي�س 
ليفّجر  الــبــدالء،  مقاعد  على 
غنى  ال  العبًا  وي�شبح  موهبته 
فريديريك  مدربه  لدى  عنه 
اأغلب  خا�س  حيث  اأنتونيتي، 

عانى  التي  تلك  اإال  املباريات، 
فيها من االإ�شابة.

املتاأّلق  االألــعــاب  �شانع  و�شّجل 
ـــذا املــو�ــشــم،  ــة ه ــوي بـــدايـــة ق
جعلته يعود اإىل ت�شكيلة املدير 
الذي  بلما�شي،  جمال  الفني، 
اآخــر  يف  للم�شاركة  ا�شتدعاه 

يعك�س  اأمــر  ــو  وه مع�شكرين، 
بذله  ـــذي  ال الــكــبــر  املــجــهــود 
مع  مــوازاة  ال�شرف،  هذا  لينال 

تاأّلقه رفقة ناديه.
بلما�شي  جمال  املدرب  ومينح 
كان  كما  لبوالية،  مهمة  فر�شًا 
ــاراة  ــب امل خـــالل  احلـــال  عليه 
اجلزائر  جمعت  التي  الودية 
القوي،  نيجريا  منتخب  مــع 
كما  فيها  مميزاً  مــردوداً  وقدم 
بهدف  الفوز  حتقيق  يف  �شاهم 

دون مقابل.
على  املتاألق  املهاجم  و�شيكون 
وهو  نف�شه  اإثــبــات  مــع  موعد 
ب�شن )27( عامًا، حيث تنتظره 
منتخب  مــع  مــهــمــة  حتــديــات 
ــذي  ال ال�شحراء"  "حماربي 
ت�شفيات  مباريات  �شيخو�س 
كاأ�س  وت�شفيات  جمدداً  "كان" 
العامل بقطر، اإ�شافة اإىل ناديه 

الـــــــذي ميــنــحــه 
كافية  فر�شة 

للعب.

ــر الــفــنــي لــنــادي  ــدي �ــشــدم امل
مون�شنغالدباخ،  بــورو�ــشــيــا 
اجلــمــاهــر  روز،  مــــاركــــو 
غياب  فرتة  متديد  باإعالنه 
عن  �شبعيني  بن  رامــي  جنمه 

ابتعد  حيث  النادي،  �شفوف 
تقارب  لــفــرتة  املــيــاديــن  عــن 
اإ�شابته  ب�شبب  كاماًل،  �شهراً 
عقب  كــــورونــــا  بـــفـــرو�ـــس 

م�شاركته مع اخل�شر.

تــ�ــشــريــحــات  يف  روز  ــــال  وق
عقدها  هام�س  على  بها  اأدىل 
نت�شّرع  اأال  “يجب  اأم�س:  اأول 
�شبعيني،  بن  حالة  بخ�شو�س 
اأعرا�س  من  يعاين  زال  ما  فهو 
علينا  ــــا،  ــــورون ك ـــس  ـــرو� ف
حــرق  دون  نــ�ــشــرتجــعــه  اأن 

املراحل”.
اأن  عــلــى  “�شنعمل  وتـــابـــع: 
واالأهم  جيدة،  ب�شحة  يكون 
ي�شفى  اأن  ــو  ه يل  بالن�شبة 
ــًا لن  ــع ــب بــ�ــشــكــل نــهــائــي، ط
احلالة،  بهذه  وهــو  به  نغامر 
و�شنتاأكد من ا�شرتجاعه كامل 
قدراته البدنية، وهو يف حال 
اأف�شل ويتح�شن �شيئًا ف�شيئا”.

كبرة  �شدمة  اخلرب  و�شكل   
جلــمــاهــر الــنــادي االأملــــاين، 
عــودتــه  تنتظر  كــانــت  الــتــي 
ب�شغف، يف ظل الفراغ الكبر 
حيث  دفاعهم،  يف  تركه  الذي 
11 هدفًا  تلقى مون�شنغالدباخ 
مبعدل  مــبــاريــات،   5 اآخــر  يف 

يفوق هدفني يف كل مواجهة، 
بــــــدوري اأبــــطــــال اأوروبــــــا 

و”البوند�شليغا”.
�شبعيني  ــن  ب ــة  ــال ح ــر  ــث وت
اال�شتغراب بعد اأن طالت اأكرث 
ال  حيث  املتوقعة،  ــدة  امل مــن 
تتجاوز فرتة العالج اأ�شبوعني 

اإال  عـــادة،  الالعبني  و�ــشــط 
كحالة  قليلة  حـــاالت  يف 

اجلزائري الذي ال تزال 
التي  الطبية  امل�شحة 

ُيجريها اإيجابية.
و�شارك بن �شبعيني 
املنتخب  ترب�س  يف 

ــــوطــــنــــي ولـــعـــب  ال
ت�شفيات  من  مباراتني 

اأمام  اأفريقيا،  اأمم  كاأ�س 
اأن  قبل  زميــبــابــوي،  منتخب 
بالفرو�س  اإ�شابته  عن  ُيعلن 
ــا، على  ــي ــان ــه الأمل ــودت بــعــد ع
الالعبني  من  جمموعة  غــرار 
ماندي  عي�شى  مثل  االآخرين 

واأدم اأونا�س ومهدي عبيد.

القبائل  �شبيبة  نــاديــا  يدخل 
مناف�شة  غمار  �شطيف  وفــاق  و 
االفريقية  الكونفدرالية  كاأ�س 
ــدم يــومــي الــثــالثــاء  ــق لــكــرة ال
)�شا  ــاء  ــع االأرب و  30ر15(  )�شا 
احتـــاد  مبـــواجـــهـــة  00ر15( 
روني�شان�س  و  )النيجر(  الدرك 
حيث  الــتــوايل،  على  )الت�شاد( 
بــدايــة  ت�شجيل  يف  يطمحان 
تاأ�شرة  �شمان  اأجل  من  موفقة 
ع�شر  ال�شاد�س  ـــدور  ال خــو�ــس 

مكرر.
القبائل،  ل�شبيبة  بالن�شبة 
التمهيدي،  الـــدور  مــن  املعفاة 
تاأكيد  اأجــل  من  اللقاء  �شتلعب 
�شحوتها بعد فوزها يوم اجلمعة 
اأمــام  قواعدها  ــارج  خ الــفــارط 
�شمن   )2-0( ال�شلف  ــي  ــب اأومل
بطولة  ــن  م ــة  ــع ــراب ال ــة  ــول اجل

الرابطة االأوىل.
ال�شبيبة  ت�شكيلة  و�شتعرف 
غياب و�شط امليدان عبد ال�شمد 
بونوة الذي اعفاه الطاقم الفني 
من ال�شفرية احتياطا و احلار�س 
امل�شاب بفرو�س  ما�شنت ب�شكر 

كورونا.
و رغم اأن اللقاء يبدو يف املتناول 
ملمثل  بالن�شبة  ــــورق  ال عــلــى 
اجلزائر، اإال اأن امل�شيف يتواجد 
بالبطولة  ــدة  ــي ج �ــشــحــة  يف 
املرتبة  يحتل  حيث  املحلية 
من  نقطة   19 بر�شيد  االأوىل 

اأ�شل 21 ممكنة.
تاأهل  الـــدرك  احتــاد  اأن  يذكر 
على ح�شاب ييلني اأوملبيك املايل 
يف املواجهة املزدوجة )الذهاب: 

.)1-0 االياب:   ،1-1
طاقم  ــقــاء  ــل ال ـــذا  ه و�ــشــيــديــر 
يــقــوده  نــيــجــريــا،  ــن  م حتكيم 
اأديبيمبي  ـــــوالد  اأول كــــوادري 
عبد  مــواطــنــيــه  ــدة  ــاع ــش ــ� ومب
اإيغيغي  وبــيــرت  اأوالد  املجيد 

اأغوي.
ـــي وفــــاق  ـــالق مــــن جـــهـــتـــه، ي
�شطيف، املعفى بدوره من الدور 

روني�شان�س  م�شيفه  التمهيدي، 
"الزاد  على  عينه  و  الت�شادي 
الكامل" من اأجل موا�شلة م�شاور 
كل  يف  خ�شارة  دون  مباراة   19

املناف�شات.
االأ�شود"  "الن�شر  و�ــشــيــعــمــل 
ينهزم  مل  ـــذي  -ال ال�شطايفي 
2019 ومت�شدر  30 نوفمرب  منذ 
على  االأوىل-  الرابطة  بطولة 
احلفاظ على نف�س الديناميكية 
و االطاحة مب�شيفه روني�شان�س 
النادي  ح�شاب  على  تاأهل  الذي 
 ،0-0 )الذهاب:  كم�شار  الغيني 

االإياب: 1-0(.
ا�شتدعى  اللقاء،  لهذا  وحت�شبا 
التون�شي  �شطيف،  وفاق  مدرب 
مع  العــبــا   26 الــكــوكــي،  نبيل 
الركائز  بع�س  غياب  ت�شجيل 
احلبيب  املــهــاجــم  غــــرار  عــلــى 
عدة  منذ  )الغائب  بوقلمونة 
اأ�شابيع(، احلار�س بركي خري 
ب�شبب  لعريبي  ح�شني  واملدافع 

اال�شابة.
طاقم  ــقــاء  ــل ال ـــذا  ه و�ــشــيــديــر 
الو�شطى  افريقيا  مــن  حتكيم 
اأندري  بقيادة كولي�شاال مبانغي 
جوزبني  مواطنيه  وم�شاعدة 
لوكرن مالونغا و ويلفريد اأوريا.

و  �شطيف  وفــــاق  و�ــشــيــخــو�ــس 
االياب  مباراتي  القبائل  �شبيبة 

يوم 5 اأو 6 يناير 2021.

 برنامج املقابالت

االأول  ــدور  ال مباريات  برنامج 
الكونفدرالية  )ذهاب( من كاأ�س 
املقررة  القدم،  لكرة  االإفريقية 
يــومــي الــثــالثــاء واالأربـــعـــاء 

)بتوقيت اجلزائر(.

 الثالثاء 22 دي�شمرب:

ــودان( -  ــش ــ� ـــل عــطــربة )ال االأم
فا�شو(  )بوركينا  �شاليتا�س  نادي 

14:00
اهلي   - )تون�س(  املن�شتر  احتاد 

طربل�س )ليبيا( 14:00
نادي �شتارز )زامبيا( - احتاد دو 

�شونغو )املوزمبيق( 14:00
)انغوال(  اي�شبرون�س  �شاغرادا 
)جنوب  برات�س  ـــدو  اورالن  -

افريقيا( 15:00
احتاد الدرك )النيجر( - �شبيبة 

القبائل )اجلزائر( 15:30
نــــادي   - )لـــيـــبـــيـــا(  ـــــــاد  االحت

براميد�س )م�شر( 17:00

ــرب كــونــرتاكــتــور )مــ�ــشــر( -  ع
النجم ال�شاحلي )تون�س( 17:00

 االأربعاء 23 دي�شمرب:

جمعية كيغايل )رواندا( - نادي 
كامباال �شيتي )اوغندا( 14:00

كوتونو   - )زامبيا(  اإيغل  غرين 
�شبور )الكامرون( 14:00

ــا( -  ــي ــزان ــان ـــادي نــامــونــقــو )ت ن
الهالل عبيد )ال�شودان( 15:00

 - ــوال(  ــغ )ان ماكيز  دو  ــوز  ــراف ب
)جــمــهــوريــة  بيمبي  مــوتــيــمــا 

الكونغو الدميقراطية( 15:00
وفاق   - )الت�شاد(  روني�شان�س 

�شطيف )اجلزائر( 15:00
)جنوب  �شلتيك  بلومفونتني 
يونايتد  ــرز  ــف ري  - افــريــقــيــا( 

)نيجريا(  17:00
تفرغ زينة )موريتانيا( - نه�شة 

بركان )املغرب(  17:00
جمعية جراف داكار)ال�شنغال( 
ــــادي �ــشــان بـــيـــدرو )كـــوت  ن  -

ديفوار(  18:00
البي�شاوي  الريا�شي  ـــاد  االحت
العليا  املدر�شة  نادي   - )املغرب( 
)البنني(  االقت�شاد  و  لـــالإدارة 

20:00

برجمت مباراة مولودية اجلزائر 
التون�شي  ال�شفاق�شي  النادي   -
)ذهـــاب(  االأول  الــــدور  �شمن 
لكرة  افريقيا  اأبــطــال  لرابطة 
دي�شمرب   28 االثنني  يوم  القدم 
�شا  )اجلزائر،  جويلية   5 مبلعب 
عنه  اأعلن  ما  ح�شب  45ر20(، 
و�شائل  عــرب  العا�شمي  الــنــادي 

التوا�شل االجتماعي.
اجلزائر  مولودية  فريق  وتاأهل 
عــلــى حــ�ــشــاب نـــادي بــوفــل دي 
املــواجــهــة  يف  البنيني  ــو  ــورغ ب
اإيــاب   ،1-1 )ذهـــاب  املــزدوجــة 
ــادي  ــن ال تــاأهــل  بينما   ،)5-1
فوزه  بعد  التون�شي  ال�شفاق�شي 
)زجنــبــار(  مالنديغ  ــادي  ن على 

ذهابا و ايابا )0-5 و 3-1(.
لقاء  اإجــراء  املفرو�س  من  وكــان 
 22 يف  االأول  ــدور  ــل ل الـــذهـــاب 
يتم  اأن  قبل  دي�شمرب،   23 اأو 

برجمة  ـــادة  اإع ب�شبب  تاأجيله 
مباراة مولودية اجلزائر - بوفل 
مقررة  كانت  التي  بــورغــو  دي 
النادي  كون  دي�شمرب   4 يوم  اآنفا 

اجلزائر  اإىل  يتنقل  مل  البنيني 
بانعدام  متحججا  العا�شمة، 
ــالت اجلــويــة جـــراء غلق  ــرح ال
تفاديا  اجلزائري  اجلوي  املجال 

لتف�شي فرو�س كورونا.
ـــاإن املــمــثــل الــثــاين  لــلــتــذكــر، ف
مناف�شة  يف  اجلــزائــريــة  للكرة 
بلوزداد،  �شباب  االأبطال،  رابطة 
االأول  لــلــدور  كذلك  تــاأهــل  قــد 
ــرز،  االأب االإفريقية  للمناف�شة 
حيث �شيواجه غور ماهيا الكيني 
جويلية   5 مبلعب  االأربعاء  يوم 
تلعب  اأن  على  الذهاب،  لقاء  يف 
يناير   6 اأو   5 يوم  االإيــاب  مباراة 

بنروبي.  2021

اجلــزائــريــة  االحتــاديــة  تنظم 
 30 االأربــعــاء  يــوم  ال�شلة،  لكرة 
تقنية  عرب  اإجتماعا  دي�شمرب، 
مع  بعد  عــن  املــرئــي  التحا�شر 
ملناق�شة  املمتاز،  الق�شم  اأندية 
رفع  بعد  املناف�شة،  ا�شتئناف 
ــرف  ــود الــ�ــشــحــيــة مـــن ط ــي ــق ال
ما  ــق  وف العمومية،  ال�شلطات 

اأعلنته الهيئة الفيدرالية.
يلي:  ما  االحتادية  بيان  واأو�شح 
االجتماع  هذا  خالل  "�شنعالج 
وحت�شر  اال�شتئناف  تــدابــر 

اإىل  للعودة  ال�شحي  الربوتوكول 
التدريبات واملناف�شة".

"يتوجب  ذاتــه:  امل�شدر  واأ�شاف 
ـــاد تــعــيــني مــ�ــشــوؤول  عــلــى كــل ن
العالج  طبيب  اأو  )طبيب  طبي 
مبتابعة  �شيتكفل  الطبيعي(، 
ــي  ــت ــــــــرتام الـــتـــدابـــر ال واح
ال�شحي،  الربوتوكول  يت�شمنها 
والتي اأو�شت بها اللجنة الوطنية 
كوفيد19-  ملــتــابــعــة  العلمية 
واملركز الوطني لطب الريا�شة".
اجلزائرية  ــة  ــادي االحت وكــانــت 

لكرة ال�شلة قد قررت 
الــفــارط،  يوليو  �شهر 
املو�شم  خيار  تفعيل 
لقب  "دون  االأبــيــ�ــس 
ودون  �ــشــعــود  ودون 
مــرور  بعد  �شقوط"، 
ون�شف  اأ�شهر  ثالثة 
املناف�شات  تعليق  من 
ب�شبب  بـــاجلـــزائـــر، 
ـــة كــــورونــــا  ـــح ـــائ ج

فرو�س.

كاأ�ش الك�نفدرالية )الدور الأول - ذهاب( : 

�شبيبة القبائل و وفاق �شطيف من اأجل الع�دة بنتيجة اإيجابية

رابطة اأبطال افريقيا لكرة القدم: 

م�ل�دية اجلزائر ت�اجه النادي ال�شفاق�شي ي�م 28 دي�شمرب

 الحتادية اجلزائرية لكرة ال�شلة

 برجمة اإجتماع بني الحتادية و الأندية ي�م 30 دي�شمرب عن بعد

حمرز غري �شعيد يف مان�ش�شرت �شيتي.. هل اقرتبت حلظة ال�داع ؟

ب�لية ق�شة معاناة وتهمي�ش.. هل حان وقت ع�دة اجلزائري؟

مدرب ب�رو�شيا م�ن�شنغالدباخ ي�ؤكد: "لن نغامر بنب �شبعيني لأنه مل ي�شف بعد من ك�رونا"
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جنم الدوري الفرن�شي مفاجاأة 
بلما�شي للجماهري اجلزائرية

ديل�ر ي�ا�شل خطف الأ�ش�اء.. 
هدف رائع ومتريرة حا�شمة

مي�شي يحذر املناف�شني: "ق�شيت فرتة �شيئة 

.. ولكني الآن متحم�ش لالألقاب"

�شيمي�ين يرف�ش ح�شر معركة 
الليجا على قطبي مدريد

بداأ املدير الفني للمنتخب اجلزائري جمال بلما�شي يف العمل على 
ا�شتقطاب النجوم النادرة يف اأوروبا، والتي باإمكانها تقدمي االإ�شافة 
معرتك  ــول  دخ على  القادمة  الفرتة  يف  املقبل  اأفريقيا،  لبطل 

ت�شفيات كاأ�س العامل 2022 التي �شتنظمها دولة قطر.
عر�س  بلما�شي  ــاإن  ف اجلــزائــريــة،  "لوبيتور"  ل�شحيفة  ووفــقــًا 
يعترب  الذي  غويري،  اأمني  ني�س  فريق  جنم  على  ر�شميًا  م�شروعه 
اأحد اأهم املواهب يف الدوري الفرن�شي، نظراً للقدرات الكبرة التي 

ميتلكها واأكد عليها هذا املو�شم.
كان  اإذا  ما  اللحظة  حلد  الوا�شح  غر  من  اأنه  نف�شه  امل�شدر  واأكــد 
يف  اجلزائري  املنتخب  متثيل  على  ر�شميًا  وافــق  قد  غويري  اأمــني 
ي�شارك  الأن  كبرة  حظوظًا  هناك  اأن  اإال  القادمة،  اال�شتحقاقات 
الالعب �شمن مع�شكر "املحاربني" الذي �شيتم تنظيمه يف �شهر اآذار/
 2022 اأفريقيا  اأمم  ت�شفيات  ختام  �شي�شهد  والــذي  املقبل،  مار�س 

مبواجهتني �شكلّيتني �شد زامبيا وبوت�شوانا.
الــدوري  يف  املو�شم  هــذا  ني�س  فريق  يعي�شها  التي  املعاناة  ورغــم 
الفرن�شي، اإال اأن اأمني غويري )20 عامًا(، جنح يف تقدمي م�شتويات 
ما  وهذا  حا�شمة،  متريرات  و4  اأهداف  لـ9  ت�شجيله  بدليل  مميزة، 
الدوري  مناف�شات  يف  فريقه  مع  لعبها  التي  املباريات  كذلك  ي�شمل 

االأوروبي، الذي اأق�شي من دوري املجموعات.
ال�شيفية  االنتقاالت  فرتة  يف  ني�س  نادي  اإىل  غويري  اأمني  وانتقل 
جميع  يف  ولعب  فيه  تكّون  الــذي  ليون  فريق  من  قادمًا  املا�شية 
الفرن�شي  للمنتخب  ال�شنية  الفئات  حاليًا  ميثل  اأنه  كما  اأ�شنافه، 
الذي يعد غويري الهداف التاريخي فيها، ما جعل اخلرباء يتنباأون 

له مب�شتقبل باهر يف �شماء الكرة االأوروبية.

مناف�شات  يف  االأ�شواء  خطف  ديلور  اآندي  اجلزائري  النجم  وا�شل 
بهدف  ب�شمته  ترك  بعدما  القدم  لكرة  الفرن�شي  الدوري  بطولة 
و�شناعة اآخر يف املباراة التي جمعت فريقه مونبولييه مع امل�شيف 

بري�شت �شمن االأ�شبوع الـ16 من امل�شابقة.
ومتكن اآندي ديلور من �شناعة الهدف االأول لزميله غايتان البورد 
اجلزائري  النجم  بذلك  لي�شل  مميزة،  بعر�شية  الـ45  الدقيقة  يف 
اإىل متريرته احلا�شمة ال�شاد�شة هذا املو�شم، والتي جعلته يت�شدر 

قائمة �شانعي االأهداف يف الدوري الفرن�شي.
ل�شاحله،  النتيجة  قلب  الذي  بري�شت  لفريق  القوية  العودة  ورغم 
به  عدل  رائــع،  بهدف  جديد  من  برز  ديلور  اأنــدي  اأن  اإال 
مبدافعي  تــالعــب  اإذ   ،)2  –  2( لفريقه  النتيجة 
من  دقيقة  كــرة  ي�شدد  اأن  قبل  وراوغ  املناف�س 
خارج منطقة اجلزاء �شكنت يف مرمى الفريق 

ال�شيف.
وو�شل اأندي ديلور اإىل هدفه ال�شابع 
هذا  الفرن�شي  الدوري  بطولة  يف 
اأهــداف  باأربعة  متاأخراً  املو�شم 
�شان  بــاريــ�ــس  ــم  ــن جن فــقــط ع

11 جرمان  �شجل  ــذي  ال مبابي  كيليان 
ــًا،  ــدف النجم ه اأن  على  تاأكيد  هــو  كما 

موا�شمه  اأف�شل  يعي�س  اجلزائري 
حلد االآن.

على  ديــلــور  اآنـــدي  تــاألــق  وانعك�س 
فريق  ُيحققها  التي  الرائعة  النتائج 
مناف�شًا  اأ�ــشــبــح  ـــذي  ال مونبولييه 
للم�شابقات  املــوؤهــلــة  ــز  ــراك امل على 
ي�شبو  الذي  الهدف  وهو  االأوروبية، 
اأن  لــه  ي�شبق  مل  الــذي  ديــلــور  اإلــيــه 
طــوال  ــة  ــي اأوروب م�شابقة  يف  �ــشــارك 

م�شواره.

�شدد االأرجنتيني ليونيل مي�شي، جنم وقائد بر�شلونة، على اأنه مر 
ن�شبت  التي  اخلالفات  بعد  املا�شية،  الفرتة  يف  للغاية  �شيئ  بوقت 

بينه وبني االإدارة الراحلة بقيادة جو�شيب ماريا بارتوميو.
ونقلت �شحيفة "موندو ديبورتيفو" االإ�شبانية، بع�س املقتطفات من 
باإذاعة  اإيفول  ال�شحفي جوردي  اأجراها مع  التي  ت�شريحات مي�شي 

اجلاري. االأول  كانون  دي�شمرب/   27 يف  �شُتن�شر  والتي   ،"1 "راك 
وقال مي�شي: "اأنا بخر، لقد ق�شيت وقًتا �شيًئا للغاية، ب�شبب نهاية 

ا". املو�شم املا�شي وما حدث يف ال�شيف اأي�شً
ومتحم�س  ومتلهف  جيدة  بحالة  اأنني  اأ�شعر  االآن  "لكن  ليو  واأ�شاف 

للمو�شم".
االأبطال  ــدوري  ل املا�شية  الن�شخة  من  خــرج  قد  بر�شلونة  وكــان 
ميونخ  بايرن  اأمام  النهائي  ربع  يف  خ�شارته  بعد  مدوية،  بف�شيحة 
)2-8(، قبل اأن يدخل الربغوث يف �شدام مع االإدارة، ويعلن رغبته 

يف الرحيل.
واعرتف مي�شي اأن الو�شع معقد يف النادي من الناحية االقت�شادية 
"اأعلم اأن النادي مير بوقت ع�شيب،  ب�شبب فرو�س كورونا، وقال: 

على م�شتوى الفريق واالإدارة، لكني اأتطلع حل�شد االألقاب". 

فيليك�س،  جواو  اأن  �شيميوين،  دييجو  مدريد،  اأتلتيكو  مدرب  اأكد 
تدرب ب�شكل جيد، خالل اآخر جل�شة قبل مواجهة ريال �شو�شييداد 

بالليجا، وذلك بعد الكدمة القوية التي تعر�س لها اأمام اإلت�شي.
�شيميوين  قال  املا�شي،  ال�شبت  مباراة  منذ  فيليك�س  حالة  وحول 
اإن  املقبلة،  ال�شاعات  خالل  �شرنى  جيد،  ب�شكل  معنا  تدرب  "اليوم 

كان ي�شتطيع امل�شاركة كاأ�شا�شي اأم �شينتظر للعب بعدها".
ريال  مع  االأهــداف  بفارق  الليجا  يت�شدر  الذي  اأتلتيكو،  يزال  وال 
مدريد، يعاين من غياب الثالثي خو�شيه ماريا خيمينيز وهيكتور 

هريرا واإيفو جربيت�س.
اأن ينح�شر �شراع لقب الليجا هذا املو�شم، على  وا�شتبعد �شيميوين، 

االأتلتي وريال مدريد.
املدرب  اأجــاب  فقط،  فريقني  بني  اللقب  �شينح�شر  هل  وب�شوؤاله 
خالل املوؤمتر ال�شحفي "ال"، وكانت هذه نف�س االإجابة على ال�شوؤال 
واالأتلتي،  مدريد  ريال  على  �شتقت�شر  املناف�شة  كانت  ما  اإذا  الثاين، 

حيث اأن بر�شلونة يبتعد عنهما بفارق 8 نقاط.
ويحتل اأتلتيكو مدريد، �شدارة الليجا بر�شيد 29 نقطة مت�شاوًيا مع 

الفريق امللكي يف عدد النقاط، ولكن اأقل منه مبباراتني.
ويف املركز الثالث ياأتي ريال �شو�شييداد بر�شيد 26 نقطة وخا�س 3 
مباريات اأكرث من االأتلتي. ويف املركز الرابع ياأتي فياريال بر�شيد 

نقطة.  21 بر�شيد  خام�شا  بر�شلونة  ثم  نقطة   25
الالعبني  باأيدي  الكرة  فيها  ت�شطدم  التي  احلاالت  حول  وب�شوؤاله 
بيد  ا�شطدمت  التي  الكرة  مثل  جــزاء،  ركالت  احت�شابها  يتم  وال 
يخ�س  ال�شوؤال  "هذا  �شيميوين  اأجاب  اإيبار،  مواجهة  خالل  رامو�س 

احلكام وامل�شوؤولني بتقنية الفار".

حمليات
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ال�شاغل  ال�شغل  هو   covid 19 فريو�ص  يزال  ال 
بغمامته  الكون  ف�شاء  يغطى  الذى  الكبري  والهّم 
ملك  ومعها  الب�رش  ارواح  بني  التى حتوم  ال�شوداء 
املوت الذى ال ي�شتثنى اأحداً  كبرياً اأو �شغرياً ، غنيًا 
او فقرياً ، طبيبًا اأو مري�شًا ، عاملًا او جاهاًل ، قويًا اأو 
مزعجًا  خيااًل  اأم�شى  لقد   ، انثى  اأو  ذكراً   ، �شعيفًا 
 ، واملتخ�ش�شني   واالأطباء  اخلرباء  اأحالم  اأربك   ،
دلياًل  يعطى  بحث  طرف  عن  اأفت�ص  اأن  حاولت 
وطفراته  وميكانيزماته  م�شاره  ع��ن  قاطعًا 
وحتوراته  وب�شكل دقيق اإال اأننى مل اأجد ، ال تزال 
االبحاث يوميا تنتج �شيئًا جديدا ... حتى االأعرا�ص 
االأحيان من  التى ي�شببها قد تختلف فى كثري من 
اجل�شم غري  �شخ�ص الآخر فى مناطق اال�شابة من 
اله�شمى  اجلهاز  اأو  القلب  مثل  التنف�شى  اجلهاز 
ُف�رّش  وقد  حدتها  فى  واإّم��ا  العظمى  الهيكل  اأو 
من  كبرية  التعر�ص جلرعة  اإما  �شببني  ذلك �شمن 
وللتاأكد  امل�شاب  لدى  املناعة  اأو �شعف  الفريو�ص 
فريو�ص  فحو�شات  اإىل  يحتاج  هذا  ال�شبب  من 
وقد   ، الكمّية  على  تعتمد  مناعة  وفحو�شات 
وزارة  قدمت  عندما  اأي�شًا  وا�شحًا  االرباك  ظهر 
املا�شى  مار�ص  �شهر  فى  ال�شودان  فى  ال�شحة 
على  التنف�ص  اأجهزة  ا�شتخدام  �رشر  حول  تقريرا 
الذين و�شلوا  امل�شابني بفريو�ص كورونا  املر�شى 
اإىل ال Advanced Stage وزيادة ن�شبة اخلطورة 
العاملية  ال�شحة  منظمة  حفيظة  وث��ارت  عليهم 
ال�شحة  وزارة  دفع  مما  للتقرير  راف�شة  حينها 
ال�شودانية حينها اىل نفى التقرير واإخفاءه الأن هذا 
�شيوقع �رشراً على ال�رشكات التى ربحت ع�رشات 
باأ�شابيع  ذلك  وبعد  �شناعته  وراء  من  املليارات 
خرجت تقارير من م�شت�شفيات اأمريكية وبريطانية 
على  التنف�ص  اأجهزة  حُتِدثه  الذى  ال�رشر  توؤكد    
ميل"  "ديلي  ل�شحيفة  ووفقا  كورونا  مري�ص 
الذين  بالفريو�ص  امل�شابني  ثلثي  فاإن  الربيطانية، 
يف  اال�شطناعي  التنف�ص  اأجهزة  على  و�شعوا 
ما  وكذلك  الوفاة.  اإىل  االأمر  بهم  انتهى  بريطانيا، 
اأوردته وكالة ا�شو�شيتدبر�ص عن م�شت�شفيات يف 
امل�شابني  من  باملئة   80 وفاة  عن  نيويورك  مدينة 
الذين و�شعوا على جهاز التنف�ص اال�شطناعي مما 
اأجهزة  با�شتبعاد  املرحلة  هذه  فى  كله  بالعامل   حدا 
التنف�ص  وا�شتخدام    Ventilatorال التنف�ص 
االك�شجينى اخلارجى . وفى بداية انت�شار الفريو�ص 
خرجت اأبحاث تقول ان الفريو�ص ينتقل عن طريق 
هذه  على  تاأثريه  ويبقى  امللوثة  ال�شلبة  اال�شطح 

ي�شل  وقد  الوقت  من  متفاوتة  فرتات  اال�شطح  
ال�شطح   نوع  ح�شب  اكرث  او  ا�شبوع  اىل  تاأثريه 
احلديث  باأن  تقول  ابحاث  خرجت  باأ�شهر  وبعدها 
اال�شطح  مل�ص   طريق  عن  الفريو�ص  انتقال  عن 
غولدمان  اميانويل  اكده  ما  وهذا  فيه  مبالغ  امللوثة 
ا�شتاذ االحياء الدقيقة فى كلية الطب بجامعة نيو 
واأ�شار  العلمية  الن�شيت  جملة  ونقلته  جري�شى 
طريق  عن  العدوى  على  االأدلة  اأن  اىل  غولدمان 
اال�شطح ا�شتندت اىل جتارب معملية غري واقعية 
، وخرجت ابحاث باأن له تاأثري على االطفال وكبار 
االطفال  فى  يوؤثر  ال  باأنه  اخرى  خرجت  ثم  ال�شن 
الذى  ال�شباب  من  الكثري  ان  ووجدنا  ال�شغار 
اأ�شيبوا بالفريو�ص ظهرت عليهم االأعرا�ص ب�شكل 
وحتدث   ، ب�شببه  مات  قد  وبع�شهم  جدا  م��وؤذى 
 PCRبع�ص العلماء عن عدم دقة فح�ص جهاز ال
اك�شفورد  بجامعة  بريطانيون  علماء  اأكده  الذى  
ال  فح�ص  عيوب  فيها  اأثبتوا  درا�شة  خالل  من 
كورونا  فريو�ص  مر�شى  لك�شف  بالن�شبة   PCR
امل�شتجد،  وخرجوا مبوؤمترات �شحفية يوؤكدون ذلك 
الطبية  املختربات  فى  العاملني  من  الكثري  ان  مع 
يوؤكدون دقة عمل اجلهاز ونتائجه  ، واأكدت معظم 
االبحاث اأنه ينتقل من خالل االلت�شاق االجتماعى 
والتقارب وفى نف�ص الوقت قراأنا عن �شفن عابرة 
والفرن�شية  روزفلت  االأمريكية  مثل  املحيطات 
وهم  اجلنود  مئات  فيها  اأ�شيب  قد  ديغول  �شارل 
اأ�شهر طويلة فيها ال يدخل عليها اأحد وال  ميكثون 
يزيد  ومما  اليهم؟   انتقل  كيف   ، اأحد  منها  يخرج 
ازدادت  امل�شابة قد  الطبية  االأطقم  اأن  من ده�شتنا 
الفريو�ص مع  ب�شبب  ماتوا  منهم  والكثري  اأعدادهم 
اأنهم ياأخذون كل اأ�شباب الوقاية وبدون اأدنى درجة 
من اال�شتهتار . ال ميكن ان ُيكت�شف له عالج النه 
فريو�ص ولي�ص كائنًا حيًا مثل البكترييا وهنا نتحدث 
عن اجراءات الوقاية وقد اأ�شهبت وزارات ال�شحة 
واملتخ�ش�شون باحلديث عنها ، ولكن احلديث عن 
�رشكات  تت�شابق  فى حني  اآخر  �شاأن  لها  اللقاحات 
والرو�شية  والفرن�شية  االمريكية  العاملية  االأدوية 
حتظى  اأن  وحتاول  وغريها  والربيطانية  وال�شينية 
الدوالرات  مليارات  االخرتاع الن ع�رشات  ب�شبق 
ان  اإال  اللقاحات  اأرباح  من  ال�رشكات  هذه  جتنيها 
هذه  جناعة  فى  ت�شكك  اإلينا  تخرج  كثرية  تقارير 
منظمة  ان  وللعلم   ، اجلانبية  وتاأثرياتها  اللقاحات 
هذه  فى  القاطع  راأيها  ُتعط  مل  العاملية  ال�شحة 
جميعها  الدول  مبتناول  ا�شبحت  والتى  اللقاحات 
ت�شدق  مل  العاملية  ال�شحة  منظمة  اأن  من  بالرغم 
وما    ، اللحظة  هذه  اإىل  اللقاحات  هذه  انتاج  على 
حتدثنا عنه يوؤكد مدى التخبط الذى يعي�شه العامل 

فى مواجهة فريو�ص كوفيد١٩ الذى يزيد انت�شاره 
للق�شاء  اآف��اق  هناك  ولي�ص  متوقع  غري  ب�شكل 
اأمامنا وقتًا طوياًل للحديث عن  اأن  عليه مما يوحى 
مبناأى  ل�شنا  غزة  قطاع  فى  نحن  .اأّما  اخلال�ص  اأمل 
والتخبط  االإرباك  من  العامل  هذا  فى  يحدث  عما 
وو�شع  ح�شار  ظل  فى  خ�شو�شًا  والتخوف 
منه  اأ�شواأ  مير  مل  واجتماعى  واقت�شادى  �شيا�شى 
على �شعبنا منذ النكبة عام ١٩٤٨م ، قد يكون 
االإغالق جزءاً من احلل مع اأننا نالحظ بعد االإغالق 
زيادة فى ن�شبة االأ�شخا�ص امل�شابني اىل عدد الذين 
اأجروا فحو�شات )م�شحات( وهذه اأي�شًا ُمع�شلة ، 
قدراتنا وامكانياتنا حمدودة وننتظر العامل املن�شغل 
اإىل غزة  اأن ينظر  فى نف�شه جّراء فريو�ص كورونا 
على  يعمل  ال�شهيونى  والعدو  امل�شاعدة  لتقدمي 
اأجل  من  ومقاومته  �شعبنا  وابتزاز  اإرادتنا  ك�رش 
القطاع  يحتاجه  ما  باإدخال  وال�شماح  القطاع  انقاذ 
من  م�شتلزمات طبية وعالجية وفحو�شات . وقد 
الر�شمية وغري  الوزارات واملوؤ�ش�شات  ا�شتخدمت 
الر�شمية كل ما فى جعبتها من اأدوات واحتياطات 
من  للحد  جهدا  يدخروا  ومل  واج��راءات  واأ�شاليب 
قول  حد  على  )تثبيطه(  او  الفريو�ص  هذا  انت�شار 
يو�شف  الدكتور  غزة  فى  ال�شحة  وزارة  وكيل 
ب�شكل  اال�شابات  تزايد  واملتوقع  الري�ص  اب��و 
ما  الوفاة وعدم كفاية  دراماتيكى وكذلك حاالت 

هو موجود فى االيام القادمة ، ما العمل؟  ...
 اإنها امل�شوؤولية الوطنية فى حلظة تاريخية حرجة متر 
علينا والتى نتوجه فيها اإىل كل من ميتلك �شمرياً 
ذرة  بقيت عنده  حيًا واىل كل وطنىٍّ حرٍّ و�رشيف 
اأن   ، اإنها حلظة احلقيقة والتمايز   ، انتماٍء لفل�شطني 
اجل  من  اجلريح  والوطن  ال�شعب  اأجل  من  يتقدم 
انقاذ ما ميكن انقاذه  وتخفيف املعاناة واالآالآم واإزالة 
اأحد  هناك  ولي�ص  جميعا  ي�شيبنا  قد  الذى  ال�رشر 
الله  بيد  واالأمر   ، فريو�ص كورونا  مبناأى عن خطر 
بني  موقوفون  وكلنا  الندم  ينفع  ال  حينها   ، وحده 
والداه  يبحث  الذى  الطفل  عن  لل�شوؤال  الله  يدى 
يجد  ال  ال��ذى  املعيل  وع��ن  حليب  قطرة  عن  له 
النقطاع  ميوت  الذى  املري�ص  وعن  اأبناءه  قوت 
الغربة  فى  مات  الذى  ال�شاب  وعن  العالج  �شبل 
...وع��ن..  وعن  �شاع  الذى  م�شتقبله  عن  يبحث 
وعن..  فهل اأعددنا اجلواب لذلك ال�شوؤال ) وقفوهم 
ملواجهة  االأ�شا�شى  الدور  اأما   ... م�شوؤولون(  اإنهم 
فريو�ص كورونا هى م�شوؤولية ال�شعب نف�شه حتى 
)منطقة  القادمة  االأيام  فى  غزة  قطاع  ي�شنَّف  ال 
اإال ورقة �شغرية يحملها  منكوبة �شحيًا(  مل يبق 
كل فرد فينا ُيكتب عليها بخط وا�شح �شعار )حافظ  

على نف�شك بنف�شك من فريو�ص كورونا( ...

ك�رونا وامل�شار الغام�ش 

احل��اج  اأب��و  فهد  الدكتور  التقى 
ل�شوؤون  جهاد  اأبو  مركز  عام  مدير 
احلركة االأ�شرية يف جامعة القد�ص، 
اللجنة  ع�شو  النت�شة  بالل  اللواء 
رئي�ص  "فتح"  حل��رك��ة  امل��رك��زي��ة 
يف  وذلك  ال�شعبي،  القد�ص  موؤمتر 
ذلك  جاء  الله،  رام  يف  املوؤمتر  مقر 
بتوطيد  املركز  جلهود  ا�شتمرار 
الوطنية  املوؤ�ش�شات  مع  عالقاته 
 . معها  عالقاته  دائ��رة  وتو�شيع 
�رشوحا  احلاج  اأبو  الدكتور  وقدم 
ح���ول ب��رام��ج ع��م��ل امل��رك��ز يف 
املركز  اأن  موؤكدا  املجاالت،  كل 
وتعميمها  براجمه  بتطوير  م�شتمر 
الوطن، معددا جملة  ربوع  يف كل 
املركز  واأهداف  امل�شاريع  هذه  من 
على  ركز  وقد  تخ�شي�شها،  من 
مو�شوعة  ا�شتكمال  م�����رشوع 
املركز  اإن  قائال  االأ�شرية،  احلركة 
وال��ث��اين  االأول  ج��زئ��ي��ه��ا  اأجن���ز 
الثالث  جزئها  �شي�شدر  وقريبا 

االأ���ش��ريات  جت��ارب  ت�شمل  وه��ي 
واالأ�������رشى م���ن ك���ل امل��ن��اط��ق 
من  كوكبة  واأي�شا  الفل�شطينية 
ولفت   . والداخل  القد�ص  اأ���رشى 
تكثيف  ي��ن��وي  امل��رك��ز  اأن  اإىل 
اأ���رشى  جت���ارب  بتوثيق  ج��ه��وده 
الفل�شطيني،  وال��داخ��ل  القد�ص 
املوؤ�ش�شات  مع  التعاون  عرب  وذلك 
يف  ي��اأت��ي  وال��ذي  العالقة،  ذات 
للقد�ص،  ال�شعبي  املوؤمتر  مقدمتها 
متثل  واعدة  جماهريية  كموؤ�ش�شة 
ن�شب  وت�شع  الفل�شطيني  الكل 
القد�ص  مدينة  عن  الدفاع  عينها 
بها،  �شعبنا  اأبناء  �شمود  واإ�شناد 
عدد  نقا�ص  مت  ال�شدد  ه��ذا  ويف 
وكيفية  امل�شرتك  العمل  برامج  من 
اإمكانات  من  واالإف��ادة  التن�شيق 

. ال�شعبي  املوؤمتر 
النت�شة  اللواء بالل   من جانبه عرب 
اأب��و  مركز  مب�شرية  اع��ت��زازه  ع��ن 
الذي  الكبري  الوطني  جهاد والدور 

ق�شية  اإبقاء  على  بالعمل  به  يقوم 
برامج  واإب��داع  حا�رشة،  االأ���رشى 
املتحفي،  العر�ص  يف  �شواء  خالقة 
موؤكدا  التوثيقي،  العمل  بجانب  اأم 
م�شريته،  واإ�شناد  دعمه  ���رشورة 
رغبته  عن  عرب  اآخ��ر  جانب  وم��ن 
منطقة  يف  املركز  عمل  بتكثيف 

توثيق  جمال  يف  �شيما  ال  القد�ص، 
وان  املنا�شلني،  األ���وف  جت���ارب 
االإ�شهام  باإمكانه  ال�شعبي  املوؤمتر 

عديدة. باأ�شكال  بذلك 
الطرفان  اتفق  اللقاء  نهاية  ويف 
وطرح  اللقاءات  ا�شتكمال  على 

 . م�شرتكة  عمل  برامج 

مركز اأب� جهاد ل�ش�ؤون احلركة الأ�شرية ين�ي تكثيف جه�ده بت�ثيق جتارب 
اأ�شرى القد�ش والداخل الفل�شطيني

اأخبار فل�شطني

الأ�شرية اجلريحة 
مرح بكري

 )1999 - 2020م (

االأ�شرية املقد�شية اجلريحة:- مرح جودة مو�شى بكري
- تاريخ امليالد:- 12/1/1999م

- مكان االإقامة :- حي بيت حنينا- �شمايل القد�ص املحتلة
- احلالة االجتماعية:- عزباء 

- العائلة الفا�شلة:-  تتكون عائلة االأ�شرية مرح من االأب 
واالأم و�شقيها مو�شي و�شقيقتاها، نور- وحال،

درا�شتها  بكري  مرح  االأ�شرية  تلقت  العلمي:-  املوؤهل   -
االبتدائية واالإعدادية والثانوية العامة يف مدر�شة املاأمونية 
يف حي ال�شيخ جراح وا�شتكملت م�شريتها التعليمية داخل 
ال�شجن ومتكنت من احل�شول على �شهادة الثانوية العامة 
ال�شجن  يف  مرح  االأ�شرية  حياة  يزيد  وما   .80% مبعدل 
�شعوبة رف�ص ال�شلطة الفل�شطينية اللتحاقها هي وغريها 
يف  معهن  يكون  اأْن  ال�شرتاطها  باجلامعة،  االأ�شريات  من 
املعتقل خم�ص اأ�شريات من حملة املاج�شتري وهو اأمر �شعب 

التحقق.
- تاريخ االعتقال:- 12/10/2015م

- مكان االعتقال:- الدامون
يف  طعن  عملية  تنفيذ  حماولة  اإليها:-  املوجه  التهمة   -

بالقد�ص)حي ال�شيخ جراح(
- احلكم:- ثماين �شنوات ون�شف وغرامة مالية 10 اآالف 

�شيكل ) ما يقارب 2800 دوالر امريكى ( 
يف  ال�شهيوين  االحتالل  ميعن  وظامل:  تع�شفي  اإجراء 
حرمها  وقد  مرح  اجلريحة  االأ�شرية  بحق  اإجرامه  موا�شلة 
االحتالل من زيارة ذويها يف الفرتة االأوىل لالعتقال رغم 
اإ�شابتها  بحجة "املنع االأمني" ومل ي�شمح للعائلة بالزيارة 
للُف�شل  والدها  بعد مرور نحو ثالثة �شهور وتعر�ص  اإال 
من عمله يف اإحدى ال�رشكات االإٍ�رشائيلية بعد اأن عمل فيها 

ملدة 13 عامًا، وبقي ملدة كبرية دون عمل، 
اعتقال االأ�شرية :- مرح بكري

يف  مدر�شتها  من  خروجها  عقب  مرح  االأ�شرية  اعتقلت 
12/10/2015م  بتاريخ   القد�ص  و�شط  جراح  ال�شيخ  حي 
اطلق جادي  16 عامًا عندما  العمر  تبلغ من  اآنذاك  وكانت 
�شهيوين وبع�ص امل�شتوطنني النار عليها وا�شابها ب� 12 
الع�شالت  يف  بالغة  باإ�شابات  لها  ت�شبب  ما  ناريًا  عياراً 
وعظام اليد الي�رشى وتركوها تنزف ملدة �شاعتني ون�شف، 
اأدت االإ�شابة اإىل تلف يف االأع�شاب بن�شبة 80 يف املائة، 
ونقلت على اإثرها اإىل م�شت�شفى هدا�شا عني كارم مت جرى 
بني  اعتقالها  خالل  وتنقلت  ه�شارون،  �شجن  اإىل  نقلها 
الدامون  ه�شارون-  ،الرملة- ع�شقالن-  منها  �شجون  عدة 
ووجهت لها �شلطات االحتالل تهمة حماولة تنفيذ عملية 
طعن وحكمت عليها بال�شجن ملدة ثماين �شنوات ون�شف 

وغرامة مالية.. 
احلالة ال�شحية لالأ�شرية اجلريحة:- مرح بكري 

يدها  يف  �شديدة  اأوجاع  من  تعاين  مرح  االأ�شرية  مازالت 
الي�رشى نتيجة اإ�شابتها بر�شا�ص االحتالل والتي ت�شببت 
لها ته�شًما يف عظامها من الكوع حتى الكتف باالإ�شافة 
انها تعاين من نق�ص �شديد يف احلديد، وعدم قدرتها على 
اإجراء عملية  حتريك يدها والكتابة فيها ورف�ص االحتالل 
جراحية لها الإزالة البالتني من يدها بعد مرور 5 �شنوات 
على اعتقالها،احلرية كل احلرية الأ�رشانا البوا�شل واأ�شرياتنا 
باأمرا�ص  امل�شابني  للمر�شى  العاجل  وال�شفاء  املاجدات- 

خمتلفة.
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من  جديداً  م�شتوى  يعك�ص  الهجوم 
االأمن  جمال  يف  وم��داه  تطوره  حيث 
عمليات  ب���اأي  م��ق��ارن��ة  ال�����ش��ي��رباين 
يزال  وال  �شابقة.  اإلكرتوين  جت�ش�ص 
حتى  جمهوال  ال�رشر  من  كبري  جانب 
النهائي  والهدف  الدافع  وكذلك  االآن 

الهجوم. وراء 
جو  املنتخب  الرئي�ص  ادارة  ف��ري��ق 
ملعاقبة  اخليارات  يدر�ص  انه  قال  بايدن 
ت�شمل  املزعوم  دورها  ب�شاأن  مو�شكو 
اخ��رتاق  وعمليات  مالية  عقوبات 

الرو�شية. التحتية  للبنية  انتقامية 
ليكون  بايدن  اختاره  الذي  كلني،  رون 
رد  اكد  بي�ص،  االأ البيت  موظفي  كبري 
الهجوم  حملة  على  املنتخب  الرئي�ص 
الك�شف  مت  التي  الكربى  االإلكرتوين 
يقت�رش  لن  املا�شي  االأ�شبوع  عنها 

العقوبات. على 
بي�ص  االأ البيت  موظفي  كبري  وق��ال 
كلني:"االأمر  رون  املنتخب،  للرئي�ص 
ميتد  من��ا  واإ العقوبات  على  يقت�رش  ال 
بها  القيام  ميكننا  �شياء  واأ لتحركات 
على  االأجنبية  االأطراف  قدرة  لتحجيم 

الهجمات". هذه  مثل  �شن 
يف  لها  دور  اي  مو�شكو  تنفي  واذ 

الرئي�ص  ان  اال  االلكرتوين  الهجوم 
اإن  ق���ال  ب��وت��ني  ف��الدمي��ري  ال��رو���ش��ي 
يقوم  اخل��ارج��ي��ة  امل��خ��اب��رات  ج��ه��از 
وذلك  البالد،  حلماية  ا�شتثنائي  بدور 
وقت  بعد  بها  اأدىل  ت�رشيحات  يف 
امريكيني  م�شوؤوليني  اتهام  من  ق�شري 

الهجوم. خلف  بوقوفها  ملو�شكو 
وي��ب��دي ال��ع��دي��د م��ن امل�����ش��وؤول��ني 
نطاق  ح��ي��ال  خم���اوف  االأم��ريك��ي��ني 
ل���ك���رتوين ال��وا���ش��ع،  ال��ه��ج��وم االإ
احلزبني  م��ن  اأم��ريك��ي��ون  ن��واب  ودع��ا 
الرد  اإىل  والدميوقراطي  اجلمهوري 
من  متن�شلني  الهجوم،  على  "بقوة" 
واليته  املنتهة  الرئي�ص  ت�رشيحات 
�شاأن  من  قلل  ال��ذي  ترامب  دون��ال��د 
حتت  ���ش��يء  ك��ل  ان  وق��ال  ال��ه��ج��وم، 

االمريكيون  النواب  واعترب  ال�شيطرة، 
فا�شحة  اإهانة  االلكرتوين  الهجوم  ان 
الرد  ويجب  املتحدة  الواليات  ل�شيادة 

مالئمة. بطريقة  عليه 

رو�شيا تنفي هج�مها ال�شيرباين 
على اأمريكا وت�شري اإىل م�شدر 

التهديد!
رو�شيا  ت��ك��ون  اأن  الكرملني  نفى 
ال��ه��ج��م��ات  اأك�����رب  يف  م���ت���ورط���ة 
���ش�����ش��ات  ل��ك��رتون��ي��ة ع��ل��ى م��وؤ االإ
وقال  ي��ام.  اأ قبل  اأمريكية  حكومية 
ت�رشيح  يف  الكرملني  با�شم  املتحدث 
املوجهة  "االتهامات   : لل�شحفيني 
ا�شتمرار  وهي  لها  �شا�ص  اأ ال  لرو�شيا 

يف  لها  اللجوء  يتم  �شدنا  لفوبيا 
وا�شنطن  ت�رشفات  احل���وادث..  كل 
التنبوؤ  ميكن  ال  االأخرية  االأعوام  خالل 
اخلارجية  وزير  نائب  وقال  هذا  بها". 
اإن  �شريومولوتوف،  اأوليغ  الرو�شي 
اخلبيثة،  املعلوماتية  ن�شطة  االأ معظم 

االأمريكية. االأرا�شي  من  تاأتي 
"وفقا  ال���وزي���ر:  ن��ائ��ب  واأ����ش���اف 
ل��ت��ق��ي��ي��م��ات ال�����رشك��ات االأج��ن��ب��ي��ة 
اأم��ن  ال��رائ��دة يف جم��ال  وال��رو���ش��ي��ة 
التهديدات  معظم  تاأتي  املعلومات، 
ن�شطة  االأ معظم  وكذلك  ال�شيربانية، 
من  املعلوماتي،  امل��ج��ال  يف  اخلبيثة 

املتحدة". الواليات  اأرا�شي 
ال�شيرباين  ال��ه��ج��وم  اىل  وا���ش��اف��ة 
االأمريكية  حكومية  مواقع  �شد  االأخري 
م����ن ال��ن��ووي،  مب��ا ف��ي��ه��ا وك��ال��ة االأ
�شن  اأ�شهر،  ت�شعة  نحو  م��دى  على 
�شخمًا،  �شيربانيًا  هجومًا  قرا�شنة، 
حكومية  وك��االت  خالله  ا�شتهدفوا 
اخلارجية  وزارات  بينها  اأم��ريك��ي��ة، 
الداخلي،  واالأمن  والتجارة  واخلزانة 
م�شت�شار  جمربين  عاملية،  و�رشكات 
روب��رت  االأم��ريك��ي  القومي  م���ن  االأ
اأوروبا  اإىل  زيارته  قطع  على  اأوبراين 
على  الرد  لتن�شيق  وا�شنطن  اإىل  عائداً 

. الهجوم 

فيه لفرتة  متفاقمة على �شعيد جائحة فريو�ش ك�رونا وتت�شدى  اأزمة  املتحدة  ال�ليات  فيه  الذي ت�اجه  ال�قت  يف 
الق�ى  ه�  �شر�ش  الكرتوين  هج�م  اىل  المريكية  احلك�مية  ال�كالت  تعر�شت  اخلالفات،  ت�ش�بها  رئي�شني  بني  انتقالية 

حلد الن.

ج����ددت راب��ط��ة ع��ل��م��اء ال��ي��م��ن، 
العدو  ت��ويل  حرمة  على  تاأكيدها 
املوقف  على  م�شددة  ال�شهيوين، 
�شميم  من  النابع  واملبدئي  الثابت 
م���ة  ال�����رشي��ع��ة جت���اه ق�����ش��اي��ا االأ

. �شالمية الإ ا
يف  اليمن،  علماء  رابطة  واعتربت 
اأقيمت  فعالية  خالل  تالوته  مت  بيان 
"ومن  �شعار  حتت  �شنعاء  بالعا�شمة 
اعتربت  منهم"،  نه  فاإ منكم  يتولهم 
لالرمتاء  االأنظمة  بع�ص  م�شارعة  اأن 
واالأمريكي  ال�شهيوين  احل�شن  يف 

"اإ�رشائيل"  اأن  حقيقة  من  يغري  ال 
كلها. االأمة  عدو 

خطورة  م��ن  اليمن  علماء  وح��ذر 
با�شتخدام  ال�شعودي  النظام  قيام 
ل�شالح  وتوظيفه  وحتريفه  الدين 
النظام  ق��دام  اإ اأن  موؤكدة  التطبيع، 
املناهج  تغيري  ع��ل��ى  ال�����ش��ع��ودي 
للكيان  ال��ع��داء  بحذف  الدرا�شية 
مقدمة  ل��ه  وال��رتوي��ج  ال�شهيوين 

معلن. ب�شكل  "اإ�رشائيل"  لتويل 
ق.د

بحرمة  االزه����ر  م�شيخة  ف��ت��ت  اأ
امل�شلمني"  "االخوان  جلماعة  االنتماء 
اعتربها  التي  اجلماعات  من  ولغريها 
توجيه  خ��الل  ذل��ك  ج��اء  متطرفة. 
ااًل  �شوؤ امل�رشية  »ال��وط��ن«  جريدة 
حول  لال�شتفتاء  االأزه��ر  مل�شيخة 
االن�شمام  يف  االإ�شالمي  الدين  حكم 
حيث  امل�شلمني،  االإخ���وان  جلماعة 
للفتوى  العاملي  االأزهر  مركز  اجاب 
مكتوبة  فتوى  يف  ل��ك��رتون��ي��ة،  االإ
لهذه  "االن�شمام  ان  ب��ال��ق��ول: 
اجل��م��اع��ة وغ��ريه��ا م��ن اجل��م��اع��ات 
االإره��اب��ي��ة حم��رم ���رشًع��ا، وذل��ك 
امل�شلمني  م��ر  اأ ق��د  تعاىل  الله  اأن 
كلمة  على  واالجتماع  باالعت�شام 
»واعت�شموا  تعاىل  فقال  واح��دة، 
تفرقوا«  وال  جميًعا  ال��ل��ه  بحبل 
الفرقة  ع��ن  �شبحانه  ن��ه��ى  ك��م��ا 
»اإن  �شبحانه  ف��ق��ال  واالخ��ت��الف 
�شيًعا  وكانوا  دينهم  فّرقوا  الذين 
اإىل  اأمرهم  منا  اإ �شيء  يف  منهم  ل�شت 
يفعلون".  كانوا  مبا  ينبئهم  ثم  الله 
بالقول  فتواه  االأزه��ر  مركز  وب��رر 
و�شنة  الله  بكتاب  االعت�شام  "ان 
وفق  لهما  ال�شحيح  والفهم  ر�شوله 

اجتماع  �شا�ص  واأ ال�رشيعة  مقا�شد 
واالبتعاد  ال�شف  ووح��دة  الكلمة، 
ال�شبيل  هو  �شبابها  واأ الفنت  من  عن 
واأ�شاف:  الله".  الإر���ش��اء  الوحيد 
واخلا�شة  للعامة  جلًيا  وا�شًحا  بدا 
به  ق��ام��ت  م��ا  وال��ك��ب��ري  وال�شغري 
لبع�ص  ت�شويه  من  اجلماعات  هذه 
�شياقها  من  واقتطاعها  الن�شو�ص 
ه���داف  اأ لتحقيق  وا���ش��ت��خ��دام��ه��ا 
يف  ف�����ش��اد  واإ �شخ�شية  م��اآرب  اأو 
خالل  من  اإ�شالحها  بعد  االأر���ص 
بناء  اأ بني  والوقيعة  الفتنة  غر�ص 
ن�شانية  االإ بناء  اأ بل  الواحد،  الوطن 
بالكفر  املجتمعات  ورم��ي  كلها، 
ال�شيطان  لهم  وزي��ن  ذل��ك،  وغ��ري 
ال�شبيل"،  عن  ف�شدهم  اأعمالهم 

قوله. ح�شب 
بقوله:  ال��ف��ت��وى  االأزه���ر  واخ��ت��ت��م 
يحرم  عر�شه  �شبق  ما  خالل  »من 
وبناء  اجلماعات،  لهذه  االن�شمام 
فاالنتماء  دل��ة  اأ من  تقدم  ما  على 
ُيعد  املتطرفة  اجلماعات  تلك  اإىل 
يف  ج��اء  ما  ح�شب  ���رشًع��ا«،  ح��راًم��ا 

الفتوى. ن�ص 
ق.د

حزب  داخل  مترد  بوادر  الحت 
االإ�رشائيلي  اأبي�ص”  “اأزرق- 
ال��ذي ي��ق��وده وزي��ر ال��دف��اع 
تو�شله  بعد  غانت�ص،  بيني 
الليكود  حزب  مع  اتفاق  اإىل 
ب��ق��ي��ادة رئ��ي�����ص ال�����وزراء 
يلغي  ق��د  نتنياهو،  بنيامني 
مبكرة  النتخابات  ال��ذه��اب 

. جديدة
الر�شمية،  “كان”  ق��ن��اة  وق��ال��ت 
الكني�شت  ع�شو  اإن  ثنني،  االإ �شباح 
“اأزرق-  عن  زامري،  اآ�شاف  )الربملان( 
ل�شالح  ي�����ش��وت  ل��ن  اأبي�ص”، 
عليه  اتفق  الذي  القانون  م�رشوع 
بتاأجيل  ويق�شي  وغانت�ص،  نتنياهو 

اأ�شبوعني. ملدة  امليزانية  قرار  اإ
ان�شمام  املتوقع  من  نه  اأ واأ�شافت 
غانت�ص  ح��زب  يف  اآخ��ري��ن  اأع�شاء 
�شيفاع،  رام  بينهم  “زامري”  اإىل 
من  مزيد  دون  حاميوفيت�ص،  وميكي 

. �شيل لتفا ا
يف  الكني�شت  ي�شهد  اأن  املقرر  ومن 
م�رشوع  تقدمي  اليوم،  الح��ق  وق��ت 
ملدة  امليزانية  مترير  ي��وؤج��ل  ق��ان��ون 
الذهاب  دون  للحيلولة  اأ�شبوعني، 

جديدة. انتخابات  جلولة 
يحل  اأن  امل��ف��رت���ص  م���ن  وك����ان 
عند  تلقائيا  نف�شه  الكني�شت 
حال  الثالثاء،  غ��دا  ليل  منت�شف 
ع��دم مت��ري��ر امل��ي��زان��ي��ة، وال��ذه��اب 
مار�ص/  23 يف  جديدة  النتخابات 

املقبل. ذار  اآ
نتنياهو  ليه  اإ تو�شل  اتفاقا  لكن 
بح�شب  االأح���د،  م�شاء  وغانت�ص 
مترير  بتاأجيل  ق�شي  م�شرتك،  بيان 
حتى   2020 لعام  الدولة  ميزانية 
وميزانية  اجل���اري،  ال�شهر  نهاية 
يناير/ م��ن  اخلام�ص  حتى   2021
كفر�شة  امل��ق��ب��ل،  ال��ث��اين  ك��ان��ون 
والذهاب  الكني�شت  حل  قبل  اأخرية 

بات. النتخا
وج���وه���ر اخل����الف ب���ني ن��ت��ن��ي��اه��و 
ي�شعى  االأول  اأن  ه��و  وغ��ان��ت�����ص، 
واح��د،  ل��ع��ام  ميزانية  ق���رار  اإ اإىل 
ميزانية  على  ال��ث��اين  ي�رش  فيما 
االتفاق  ن�ص  ما  وفق  عامني،  ملدة 
ت�شكيل  اإىل  ق��اد  ال��ذي  االئ��ت��اليف 

احلالية. احلكومة 
انتخابات  جولتي  اإ�رشائيل  و�شهدت 
يلول  و�شبتمرب/اأ بريل/ني�شان  اأ يف 
يف  ث��ال��ث��ة  ان��ت��خ��اب��ات  ث��م   ،2019
اإىل  ق���ادت   ،2020 ذار  م���ار����ص/اآ
مايو/ يف  احلالية  احلكومة  ت�شكيل 

العام. ذات  من  يار  اآ
ق.د

معزولة  االث��ن��ني  بريطانيا  اأ�شبحت 
اأقرب  قطع  بعدما  اأوروب��ا  معظم  عن 
ب�شبب  معها  النقل  رواب��ط  حلفائها 
من  اجل��دي��دة  ال�شاللة  م��ن  امل��خ��اوف 
ث���ار ح��ال��ة من  اأ ف��ريو���ص ك��ورون��ا مم��ا 
قبل  وال�رشكات  للعائالت  االرتباك 
االحتاد  فلك  من  خروجها  من  فقط  يام  اأ
ملانيا  واأ فرن�شا  وقطعت  االأوروب���ي. 
و�شوي�رشا  والنم�شا  وهولندا  واإيطاليا 
وكندا  واإ�رشائيل  وبلجيكا  يرلندا  واأ
حذر  بعدما  بريطانيا  مع  ال�شفر  روابط 
من  جون�شون  بوري�ص  وزرائها  رئي�ص 
العدوى  �شديدة  اجلديدة  ال�شاللة  اأن 
بالده   على  خطرا  متثل  الفريو�ص  من 
اجتماعا  االث��ن��ني  جون�شون  ���ص  وت��راأ
�شيما  ال  الدويل  ال�شفر  لبحث  طارئا 

بريطانيا. واإىل  من  ال�شحن  حركة 
القادمني  اأمام  حدودها  فرن�شا  واأغلقت 
اأ�شخا�ص  م��ن  امل��ت��ح��دة  اململكة  م��ن 
اأهم  من  واحدا  بذلك  لتغلق  و�شاحنات 
والرب  بريطانيا  بني  التجارة  �رشايني 
و�شفها  خطوة  يف  باأوروبا  الرئي�شي 

نها  باأ �شاب�ص  ج��ران��ت  النقل  وزي��ر 
ت�رشيحات  يف  �شاب�ص  وقال  مفاجئة. 
مع  ات�شال  على  نا  “اأ �شكاي  لقناة 
يف  ما  كل  ونبذل  فرن�شا  يف  نظريي 
بلغونا  اأ )احلركة(،  ال�شتئناف  و�شعنا 
ا�شتئناف  يف  يرغبون  نهم  باأ حقيقة 
واأ�شاف  ممكن”.  وقت  اأ�رشع  يف  النقل 
ميثل  وق��ت  ���رشع  اأ يف  احلظر  رف��ع  اأن 
يف  ول��ك��ن  ل��ي��ه،  اإ بالن�شبة  اأول��وي��ة 
النتهاء  بريطانيا  ا���ش��ت��ع��دادات  ظ��ل 
االحتاد  من  للخروج  االنتقالية  الفرتة 
جيدا  م�شتعدة  كانت  فقد  االأوروب��ي، 
قال  اأو�شلو،  ويف  الروابط.  النقطاع 
بيان  يف  ال��رنوي��ج��ي  ال�شحة  وزي���ر 
ال��رح��الت  تعليق  �شيتم  ن���ه  اإ ال��ي��وم 
بالده  اإىل  بريطانيا  من  القادمة  اجلوية 
االأقل  على  �شاعة   48 ملدة  فوري  ثر  باأ
اجلديدة  ال�شاللة  من  املخاوف  ب�شبب 

. لكورونا
من  بريطانيا  تخرج  اأن  املقرر  وم��ن 
ال�شاعة  يف  االأوروب���ي  االحت��اد  فلك 
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ثانية،  جهة  من  االأول.  كانون  دي�شمرب 
فريو�ص  من  جديد  نوع  اكت�شاف  عقب 
وزي��ر  ح��ث  ب��ري��ط��ان��ي��ا،  ك��ورون��ا يف 
االحتاد  ما�ص  هايكو  االأملاين  اخلارجية 

م�شرتك. فعل  رد  على  االأوروبي 
اأن  اإىل  االثنني  اليوم  الوزير  �شار  واأ
بروك�شل  يف  �شيعقد  تن�شيقيا  اجتماعا 
اخلطوات  يف  “�شننظر  وق��ال:  اليوم، 
التن�شيق  كيفية  �شيما  ال  التالية، 
بعد  ملا  ل��الإج��راءات  وثيق  نحو  على 
ال��دول  مع  اأول/دي�شمرب  كانون   31
االوروبي”،  االحت���اد  يف  االع�����ش��اء 
هذه  حتول  اأن  املنتظر  من  نه  اأ م�شيفا 
عرب  ال�شفر  حظر  دون  االإج����راءات 
االحت��اد  يف  االأخ��رى  االأع�شاء  ال��دول 

االأوروبي.
متغري  خماطر  “تقييم  عن  ما�ص  وحتدث 
وقال:  بريطانيا،  يف  جوهري”  نحو  على 
معلومات  اأي  لدينا  لي�ص  النهاية،  “يف 
علينا  لكن  نهائي،  تقييم  الإجراء  نهائية 

احلذر”. توخي 
اجل��دي��دة  ال�����ش��الل��ة  اك��ت�����ش��اف  ومت 

وفقا   – والتي  بريطانيا،  يف  للفريو�ص 
ليها  اإ تو�شل  التي  االأول��ي��ة  للنتائج 
تكون  اأن  ميكن   – بريطانيون  علماء 
املئة  يف   70 اإىل  ت�شل  بن�شبة  معدية 
�شابقا.  امل��ع��روف  ال�شكل  م��ن  اأك��رث 
الربيطاين  ال����وزراء  رئي�ص  و���ش��دد 
وجود  ع��دم  على  جون�شون  بوري�ص 
الطفرة  �شد  اللقاحات  اأن  على  دليل 
هذا  وينت�رش  فعالية.  ق��ل  اأ �شتكون 
خا�شة  ب�رشعة،  الفريو�ص  من  النوع 

اإجنلرتا. �رشق  وجنوب  لندن  يف 
يعد  مل   ، اجلديدة  ال�شاللة  من  وللحماية 
بريطانيا  من  القادمة  للطائرات  ُي�شمح 
اليوم  من  اعتبارا  ملانيا  اأ يف  بالهبوط 
اأول/دي�شمرب  كانون   31 حتى  االثنني 
ملانية  االأ النقل  وزارة  واأمرت  اجلاري. 
من  ويت�شثنى  االأح���د.  م�����ص  اأ ب��ذل��ك 
كما  البحتة.  ال�شحن  طائرات  القرار 
حظرا  اأخرى  اأوروبية  دول  عدة  فر�شت 
من  القادمة  ال��ط��ائ��رات  هبوط  على 
اأم�ص. معها  احلدود  اأغلقت  و  اأ بريطانيا 
ق.د

في�شل  ال�شوري  اخلارجية  وزير  اأكد 
الرئا�شية  االن��ت��خ��اب��ات  اأن  امل��ق��داد 
 2021 منت�شف  اإجراوؤها  املقرر  املقبلة 
نه  اأ على  م�شددا  موعدها،  يف  �شتجري 
جناح  وبني  بينها  ربط  هناك  يكون  لن 

الد�شتورية. اللجنة  عمل 
تاأجيل  اإمكانية  ح��ول  امل��ق��داد  وق��ال 
ف�شل  حال  يف  الرئا�شية  االنتخابات 
اإىل  بالتو�شل  الد�شتورية  اللجنة 
جميعا  ننا  اأ جدا  الوا�شح  “من  اتفاق، 
احلايل  الد�شتور  �شا�ص  اأ على  �شنعمل 
اأمر  وهذا  جديدا،  د�شتورا  ن�شع  حتى 
جيدا”،  الد�شتورية  اللجنة  تعرفه 
�شتجري  االن��ت��خ��اب��ات  اأن  م�شيفا 
الد�شتور  عليها  ين�ص  م��ا  بح�شب 

احلايل.
ربط  هناك  يكون  “لن  املقداد  واأك��د 
احلالية  الد�شتورية  اللجنة  عمل  بني 
يجب  ال��ت��ي  امل��ق��ب��ل��ة  واالن��ت��خ��اب��ات 

املحدد  الوقت  يف  بال�شبط  ه��ا  اإج��راوؤ
احلايل”. الد�شتور  مبوجب 

الد�شتورية  اللجنة  لعمل  وبالن�شبة 
“اللجنة  اإن  اإىل  امل���ق���داد  ����ش���ار  اأ
ملخرجات  كنتيجة  جاءت  الد�شتورية 
اتخذنا  بالفعل  ونحن  �شوت�شي،  موؤمتر 
يف  للم�شاهمة  ال��الزم��ة  االإج����راءات 
الوفد  و�شكلنا  اجل��ه��ود،  ه��ذه  اإجن��اح 
اأن  نعلم  “نحن  م�شيفا  الوطني”، 
اأن  يجب  تعيينهم  مت  الذين  االأ�شخا�ص 
�شوريا،  م�شالح  اعتبارهم  يف  ياأخذوا 
وذات  م�شتقلة  تكون  اأن  يجب  التي 
يخدم  د�شتورا  توؤ�ش�ص  واأن  �شيادة، 
ال�شعب  ووح���دة  اأرا����ش���ي  ���ش��الم��ة 

ل�شوري”. ا
واأ�شاف املقداد “من املبكر االآن احلديث 
الد�شتورية،  اللجنة  ف�شل  اأو  جناح  عن 
“االأزمة  متابعا  جناحها”  ناأمل  ولكننا 
نف�ص  لديه  االآخر  الطرف  هل  يف  تكمن 

عمل  جناح  يف  امل�شاهمة  يف  امل�شلحة 
“على  وتابع  الد�شتورية”،  اللجنة 
جولة  عقد  على  اتفقنا  املثال  �شبيل 
الطرف  لكن  املفاو�شات،  من  رابعة 
واأجندة  مبوا�شيع  ملتزما  يكن  مل  االآخر 
ق�شايا  يناق�شون  كانوا  الرابعة،  اجلولة 
على  عازمني  غري  نهم  اأ يظهر  ما  اأخرى، 

جيد”. اجتاه  يف  العمل 
ال�����ش��وري  اخل��ارج��ي��ة  وزي���ر  واأردف 
جناح  ي�شمن  ال��ذي  ه��م  االأ “العامل 
تكون  اأن  هو  الد�شتورية  اللجنة  عمل 
بني  الق�شايا  وتناق�ص  �شورية،  بقيادة 
االعتبار  يف  ت��اأخ��ذ  واأن  ال�شوريني، 
متابعا  ال�شوري”  ال�شعب  م�شالح 
بهذه  نف�شه  االآخ��ر  الطرف  ل��زم  اأ ذا  “اإ
اإىل  الو�شول  �شيمكننا  اأعتقد  املبادئ، 
التي  املجموعات  ذلك،  عدا  ما،  نتيجة 
حتت  �شتظل  باملعار�شة  نف�شها  ت�شمي 
على  للتاأثري  االأجنبية  ال��دول  اإر�شاد 

بالطبع  وه��ذا  ال�شوري،  الد�شتوري 
عليه  ت��واف��ق  د�شتور  اإىل  ي��وؤدي  ل��ن 

.” �شوريا
اجتماعات  من  الرابعة  اجلولة  اأن  يذكر 
امل�شغرة  ال�شورية  الد�شتورية  اللجنة 
دي�شمرب   11 يف  اأع��م��ال��ه��ا  اختتمت 
حتقيق  دون  جنيف  مدينة  يف  اجل��اري 
موعد  على  االت��ف��اق  ���ش��وى  ن��ت��ائ��ج، 
التي  اخلام�شة  اجلولة  عمل  وبرنامج 

يناير.  25 يف  تعقد 
ان��ت��خ��اب��ات  جت���ري  اأن  امل��ق��رر  وم���ن 
عام  منت�شف  يف  ال�شورية  الرئا�شة 
�شخ�ص  اأي  يعلن  مل  لكن   ،2021
ذلك  يف  مبا  لالنتخابات،  بعد  تر�شحه 
قال  الذي  االأ�شد  ب�شار  احلايل  الرئي�ص 
املبكر  “من  ن��ه  اإ املا�شي  اأكتوبر  يف 
لالنتخابات  تر�شحه  ع��ن  احل��دي��ث 

املقبلة”. الرئا�شية 
ق.د

حلفاوؤها يقطع�ن روابط النقل وبرلني حتث الحتاد الأوروبي على رد فعل م�شرتك

ال�شاللة اجلديدة لك�رونا تعزل بريطانيا عن العامل 

وزير اخلارجية ال�ش�ري ي�ؤكد: النتخابات الرئا�شية �شتجري مب�عدها 

علماء اليمن يحذرون ال�شع�دية من 
حتريف الدين ل�شالح التطبيع

م�شيخة الأزهر تفتي بحرمة النتماء 
لالإخ�ان امل�شلمني

الأزمة تتعقد ومترد داخل حزب غانت�ش 

تاأجيل امليزانية والنق�شامات ت�شرب 
الكني�شت ال�شرائيلي
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قاد اجلزائريني يف معركة حترير القد�ش

اأب� مدين �شعيب الغ�ث، الفقيه واملت�ش�ف الذي 
ن�شر العلم يف اجلزائر 

قراءة / حممد علي
---------------- 

ح�شة  يف  �شكات  واع��ت��رب 
للتلفزيون  الثانية  بالقناة 
اجل����زائ����ري حت���ت ع��ن��وان 
���ش��الم  اأر������ص  "اجلزائر، 
اأن  وت�شامح"  وم��ع��رف��ة 
ال����غ����وث، ك��م��ث��ال ب���ارز 
مل  احلقيقيني،  للمت�شوفني 
النف�ص  بتزكية  فقط  يهتم 
العلوم  تعلم  منا  واإ وتطهريها 
الدنيوية  واملعارف  الدينية 
يف  ���ش��ارك  ك��م��ا  وعلمهما 
م��ع��رك��ة حت���ري���ر ال��ق��د���ص 

قوله. حد  على  بفل�شطني، 
ال��ع��امل  ه���ذا  اأن  واأو����ش���ح 
جزائريا  جي�شا  "�شكل  اجلليل 
عن  ل��ل��دف��اع  ب���ه  وت���وج���ه 
"حارة  اأن  م�شيفا  القد�ص" 
وكذا  ال�شهري  وبابها  املغاربة 
اأمالكا  كانت  ال��رباق  حائط 
من  "العديد  واأن  جزائرية" 
االأ���ش��ول  ذات  ال��ع��ائ��الت 
اإىل  تعي�ص  زالت  ما  اجلزائرية 
وخ�شو�شا  بفل�شطني  اليوم 
غزة". قطاع  واأي�شا  بالقد�ص 

احل�����ش��ة  ه����ذه  خ����الل  ومت 
حول  وثائقي  �رشيط  عر�ص 
"م�شري  ب��ع��ن��وان  ال��غ��وث 
عبد  ملخرجه   )2011 ( راع" 
ال��ذي  ع��رو���ص  ب��ن  الرحمن 
م�شار  خ��الل��ه  م��ن  ت��ن��اول 
ون�رشه  املت�شوف  هذا  وحياة 
قيادته  وكذا  باجلزائر  للعلم 
معركة  يف  اجلزائريني  الآالف 
التي  1187م  ع���ام  ح��ط��ني 

القد�ص. مبوجبها  حتررت 
ه��ذا  يف  خ�����ش��و���ش��ا  وج���اء 
"قد  العامل  هذا  اأن  ال�رشيط 
من   75 ال���  يف  وه��و  خ��رج 
بجاية  م��ن  ان��ط��الق��ا  العمر 
ل����ف ف��ار���ص  �����ص اأ ع��ل��ى راأ
امل�شاة"  من  عددهم  و�شعف 
حترير  يف  امل�شاركة  اأجل  من 
من  اآخرون  يتبعهم  القد�ص" 
واأي�شا  اأخرى  جزائرية  مدن 
ل��ن��ج��دة  ه��ب��وا  مغاربية" 

ملدينة. ا
هذا  اأن  ال��وث��ائ��ق��ي  وي��وؤك��د 
"ح�رش  اجلزائري  املت�شوف 
جعل  م���ا  ال��ق��د���ص  حت��ري��ر 
وقفية  مينحه  الدين  �شالح 

ممتلكات  عدة  ت�شم  با�شمه" 
وحائط  املغاربة  حارة  برزها  اأ
مت  حيث  له،  اإكراما  ال��رباق، 
اجل��زائ��ري��ني  على  توزيعها 
وك����ذا امل��غ��ارب��ي��ني ال��ذي��ن 
البقاء  وف�شلوا  معه  حاربوا 

حتريرها. بعد  املدينة  يف 
الغوث  �شعيب  مدين  بو  اأ ولد 
)جنوب  ندل�ص  باالأ �شبيلية  باإ
���ش��ب��ان��ي��ا احل��ال��ي��ة( وك��ان��ت  اإ
غنم  راع��ي  حياته  بداية  يف 
طلبا  الرتحال  بعدها  ليقرر 
بداياته  يف  ف��در���ص  للعلم 
يقرر  اأن  قبل  باملغرب  بفا�ص 
حيث  احل���ج  ف��ري�����ش��ة  داء  اأ
احل��وا���رش  م��ن  بالعديد  م��ر 
اجلزائرية  والعلمية  الدينية 
بجاية  وكذا  كتلم�شان  نذاك  اآ
فيه  وت��رك��ت  ���رشت��ه  اأ ال��ت��ي 

كبريا. تاأثريا 
اإىل  طريقه  بعدها  ووا�شل 
باملت�شوف  التقى  وهناك  مكة 
الطريقة  وموؤ�ش�ص  والفقيه 
ال���ق���ادري���ة ع��ب��د ال���ق���ادر 
كثريا  فيه  ثر  اأ الذي  اجليالين 
بالعراق  بغداد  اإىل  فرافقه 

ازدهارها  قمة  يف  كانت  التي 
اإىل  ال��ع��ودة  بعدها  ليقرر 
بجاية  امل��ف�����ش��ل��ة  م��دي��ن��ت��ه 
قبل  ومعارفه  علومه  لن�رش 
حياته  اآخر  يف  وهو  يقرر  اأن 
للدفاع  فل�شطني  اإىل  التوجه 
ليعود  امل��ق��د���ص  ب��ي��ت  ع��ن 
وتوافيه  اجلزائر  اإىل  بعدها 

تلم�شان. بنواحي  املنية 
لهذه  الثاين  الق�شم  ك��ان  و 
احل�����ش��ة ق���د ع���رف ت��ق��دمي 
اأح�شن  للمخرج  ثان  وثائقي 
ب��وع��ب��د ال��ل��ه ح���ول رج��ل 
الفرن�شي  امل�شيحي  الدين 
يتيان  ليون-اإ ال��ك��اردي��ن��ال 
"حممد  ب���  امل��ع��روف  دي��ف��ال 
وتكرميا  ل��ه  تكرميا  ديفال" 
�شاقفة  اأ رئي�ص  ملواطنه  اأي�شا 
اجل���زائ���ر ال�����ش��اب��ق ه��رني 

موؤخرا. تويف  الذي  تي�شييه 
عا�ص  -ال��ذي  ديفال  وع��رف 
من  ب��ال��ع��ا���ش��م��ة  وع���م���ل 
بها  وتويف   1988 اإىل   1954
�شد  بوقوفه   1996- ع��ام 
�شارل  الفرن�شي  الرئي�ص 
ب��الده  و�شيا�شات  دي��غ��ول 
اجل��زائ��ر،  يف  اال���ش��ت��دم��اري��ة 
عن  الوقت  نف�ص  يف  مدافعا 
تقرير  يف  وحقهم  اجلزائريني 

. مل�شري ا
من  ديفال  اأن  �شكات  واعترب 
عرفتها  التي  الكثرية  االأمثلة 
للعي�ص  ك���اأر����ص  اجل���زائ���ر 
الديني  والت�شامح  امل�شرتك 
التاريخ  ع��رب  ن��ه��ا  اأ م�شيفا 
االأح��داث  من  العديد  عرفت 
ال���ت���ي ر���ش��ع��ت ا���ش��م��ه��ا 
فقد  امل��ج��ال  ه��ذا  يف  عامليا 
الآالف  احلماية  اأر���ص  كانت 
مذابح  من  الفارين  اليهود 
كما  �شبانيا  اإ يف  امل�شيحيني 
القادر  عبد  االأمري  منها  خرج 
اآالف  ب����دوره  ن��ق��د  اأ ال���ذي 
ال�شام،  بالد  يف  امل�شيحيني 

قوله. حد  على 

اأب�  واملت�ش�ف  القطب  والإمام  الفقيه  اإن  �شكات  كمال  ال�شاحل  برابطة علماء  امل�ؤ�ش�ش  والع�ش�  الت�ش�ف  الباحث يف  قال   
العل�م واملعارف يف اجلزائر وقاد اجلزائريني يف  بالأندل�ش وعا�ش ومات باجلزائر، ن�شر  مدين �شعيب الغ�ث، الذي ولد 

الـ12. القرن  القد�ش يف  معركة حترير 

الثقافة  وزي���رة  ���رشف��ت  اأ
دودة  بن  مليكة  والفنون 
على  العا�شمة  ب��اجل��زائ��ر 
لل�شنة  الر�شمي  االفتتاح 
اجل��ام��ع��ي��ة اجل����اري����ة يف 
الفني  التكوين  موؤ�ش�شات 

للقطاع. التابعة  والثقايف 
الوطنية  امل��در���ش��ة  ويف 
اجلميلة،  للفنون  العليا 
خمتلف  ال���وزي���رة  ج��اب��ت 
فيها  مبا  املدر�شة،  اأق�شام 
باعتبارها  النق�ص  ور�شة 
هذه  يف  ي��ق��دم  تخ�ش�شا 

كوحدة. املوؤ�ش�شة 
ا�شتمعت  املكان،  عني  ويف 
ال����وزي����رة الن�����ش��غ��االت 
الذين  واملوؤطرين  املعلمني 
النق�ص  تعليم  اإىل  دع��وا 
يطلبه  تخ�ش�شا  ك��ون��ه 
وي�شتعمل  الطلبة  من  كثري 
اإىل  الكتاب،  �شناعة  يف 
والت�شميم  النحت  جانب 
املدر�شة. هذه  يف  املدر�شني 

االفتتاحية،  كلمتها  ويف 
دودة  ب��ن  ال�شيدة  ذك��رت 
"اخلا�ص"  ال�شحي  بال�شياق 
اجلامعي  الدخول  ميز  الذي 
جائحة  ب�شبب  ال�شنة  هذه 

كورونا. فريو�ص 
على  ���ش��ددت  اأن  وب��ع��د 
من  ب��اع��ت��ب��اره  ال��ت��ك��وي��ن 
الوزارية،  دائرتها  اأولويات 
اأن  اإىل  ال���وزي���رة  دع���ت 
التكوين  برامج  ت�شتجيب 
ف�شاعدا  االآن  م��ن  الفني 
االقت�شادية  "للمقت�شيات 
على  الرتكيز  م��ع  احلالية 

التقنية". املقاوالتية 
ك���م���ا دع������ت ال��ط��ل��ب��ة 
مدر�شة  يف  وامل��ت��خ��رج��ني 
اإىل  اجل��ي��م��ل��ة  ال���ف���ن���ون 
امل�شاريع  يف  اأكرث  امل�شاركة 
العمومية  امل��ن��ف��ع��ة  ذات 
كفاءاتهم  ت�شتدعي  التي 

. رفهم ومعا
عن  حديثها  معر�ص  ويف 
فن  وهو  امل�شور،  ال�رشيط 
التكوين  برامج  يف  غائب 
ال��وزي��رة  ك�شفت  ال��ف��ن��ي، 
اجلميلة  الفنون  طلبة  اأن 

من  قريبا  �شي�شتفيدون 
يف  متخ�ش�ص"  "تكوين 

التا�شع. الفن 
وح�����ش��ب م��دي��ر امل��در���ش��ة 
اجلميلة،  للفنون  العليا 
�شيتم  نه  فاإ لعروق،  جمال 
التخ�ش�ص  ه��ذا  تدري�ص 
االأوىل  املرحلة  يف  كمقيا�ص 
تخ�ش�شا  ي�شبح  اأن  قبل 
ك��ام��ال اب��ت��داء م��ن ال��ع��ام 

. ملقبل ا
خالل  املدر�شة  وت�شتقبل 
ناجحا   65 اجل���اري  ال��ع��ام 
اختاروا  ممن  البكالوريا  يف 
ه��ذه  يف  ع��ال��ي��ا  ت��ك��وي��ن��ا 
حت�شي  ال��ت��ي  ���ش�����ش��ة  امل��وؤ
يف  م�شجلني  طالب   300

التخ�ش�شات. خمتلف 
العايل  الوطني  باملعهد  ما  اأ
ا�شتمعت  فقد  للمو�شيقى 
ان�شغاالت  اإىل  ال��وزي��رة 
عن  عربوا  الذي  �شاتذة  االأ
النقائ�ص  ب��ع�����ص  وج���ود 
وتوظيف  بتكوين  املتعلقة 
م�شاكل  وك���ذا  امل��ك��ون��ني 
يف  الطلبة  يواء  باإ متعلقة 
يحوز  ال  ال��ذي  املعهد  هذا 
ح�شبما  �رشيرا،   150 �شوى 

. ُعلم
م��ن ج��ه��ت��ه ك�����ش��ف م��دي��ر 
امل���ع���ه���د، ع��ب��د ال���ق���ادر 
 30 "ت�شجيل  عن  بوعزارة 
العام  خ��الل  ج��دي��دا  طالبا 
الدفعة  واأن  باملعهد  اجلاري 
تكوينا  تابعت  التي  االأوىل 
دي  اأم  األ  نظام  اإط��ار  يف 
جويلية  �شهر  �شتتخرج 

. ملقبل" ا
الفني  التكوين  ويت�شمن 
ال���ت���درج  م��رح��ل��ت��ي  يف 
ميادين  ال��ت��درج  بعد  وم��ا 
واملو�شيقى  اجلميلة  الفنون 
املمتلكات  وترميم  وحفظ 
مهن  اإىل  اإ�شافة  الثقافية 
وال�شمعي  العرو�ص  فنون 
ت�شمن  ال��ت��ي  ال��ب�����رشي 
موؤ�ش�شات  اأرب��ع  تكوينها 
حت���ت و���ش��اي��ة ال��ث��ق��اف��ة 

لفنون. وا
ق/ث

ت�شكيليون  فنانون  �شبعة  ب��ادر 
للمتحف  كهبة  فنية  لوحات  بتقدمي 
احلديث  للفن  الوطني  العمومي 
ح�شب  "مامو"،  بوهران  واملعا�رش 
املوؤ�ش�شة  ه��ذه  ل��دى  ا�شتفيد  م��ا 

. ملتحفية ا
وت��خ�����ص ه���ذه ال��ل��وح��ات امل��ه��داة 
ال��وه��اب،  عبد  �شلكة  الر�شامني 
اأمني،  حممد  قلوزة  عامر،  ها�شمي 
�شامل  حليمة  ���ش��ل��ي��م��ان،  ���رشي��ف 
وقي�رش  دل��ي��ل��ة  ���ش��م��ريك  حم��م��د، 
لواأج  برزته  اأ ما  ح�شب  اأحمد،  �شيد 
هذه  م�شتوى  على  الرتاث  حمافظة 

مقرها  الكائن  الثقافية  املوؤ�ش�شة 
وهران. مدينة  بو�شط 

لوحة   11 اإىل  االأعمال  هذه  وت�شاف 
من  جمموعة  توقيع  من  ت�شكيلية 
لي�شل  وال��ر���ش��ام��ات  ال��ر���ش��ام��ني 
لوحة   18 اإىل  االإج��م��ايل  ال��ع��دد 
كما  "مامو"  متحف  عليها  حت�شل 
"اأن  الفتة  خديجة،  ح��وى  اأ�شافت 
�شيكون  كان  املهداة  اللوحات  عدد 
فريو�ص  جائحة  لوال  ذلك  من  اأكرث 
يف  ت�شببت  التي  امل�شتجد  كورونا 

." الثقافية  ن�شطة  االأ وقف 
حتمل  والتي  اللوحات  هذه  وتتناول 

خمتلفة  والي��ات  من  فنانني  توقيع 
�شهداء  حول  موا�شيع  الوطن  من 
وحب  املظفرة  التحريرية  ال��ث��ورة 
واملعامل  اجلزائرية  ة  وامل���راأ الوطن 
العربي  واخلط  والرتاث  التاريخية 
خمتلف  اإىل  وت��ن��ت��م��ي  وغ���ريه���ا 
�شاليب  اأ وحتمل  الفنية  امل��دار���ص 
ي��ة  روؤ ع��ن  تنم  متنوعة  وتقنيات 
وفق  الآخر،  ر�شام  من  تختلف  فنية 

امل�شدر. نف�ص 
برجمة  املقبلة  ال�شنة  مع  ويرتقب 
اللوحات  ح��ول  افرتا�شي  معر�ص 
ليه. امل���ه���داة م���ع ت��ك��رمي اأ���ش��ح��اب��ه��ا  اإ اأ�شري  ما  ح�شب  ق/ثب�شاهدات 

مليكة بن دودة تفتتح ال�شنة اجلامعية 
التابعة  امل�ؤ�ش�شات  يف   2020-2021

للقطاع

اإهداء ل�حات فنية للمتحف ال�طني للفن احلديث واملعا�شر ب�هران
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اجلمه�رية اجلزائرية الدميقراطية ال�شعبية
وليـــة البي�ش

مديرية التنظيم وال�ش�ؤون العامة

اإن وايل ال�لية :
باقرتاح من ال�شيد مدير التنظيم و ال�ش�ؤون العامة يقرر

املادة الأوىل: يفتح حتقيق عم�مي من اأجل املنفعة العم�مية ح�ل م�شروع اإجناز اأنب�ب غاز مت��شط ال�شغط ببلدية البي�ش على م�شافة 3800 م.
املادة 02: يعني ال�شيد: ب�حديبة اإبراهيم مهند�ش دولة مبديرية الأ�شغال العم�مية كمحافظ حمقق للقيام بالتحقيق العم�مي اخلا�ش بامل�شروع .

املادة 03: ي�شع املحافظ املحقق وثائق التحقيق وكذا �شجل التحقيق وخمطط ال��شعية للم�شروع ببلدية البي�ش املدة 30 ي�ما ابتداءا من تاريخ ن�شر هذا القرار 
لتمكني امل�اطنني من الإطالع عليها من ال�شاعة )09 اإىل ال�شاعة 11 �شباحا ومن ال�شاعة 13 اإىل 16 م�شاءا )عدا اأيام العطل القان�نية ( وتدون مالحظات 

وج�با بال�شجل، وميكن للمحقق �شماع اأي �شخ�ش ميكن اأن ي�شاهم يف اإعطاء معل�مات مفيدة عند ا�شت�شارته
املادة 04 عند اإنتهاء مدة التحقيق يغلق ال�شجل ويفح�ش املحافظ املحقق املالحظات املدونة ويحرر تقريرا ي�شتعن فيه ا�شتنتاجاته وير�شله اإىل ال�شيد ال�ايل 

خالل مدة خم�شة ع�شر )15( ي�ما امل�الية لنتهاء املدة املحددة يف املادة الثالثة من هذا القرار
املادة 05: يجب ان يك�ن هذا القرار قبل خم�شة ع�شر )15( ي�ما من تاريخ فتح التحقيق :

- م�شهرا مبقر بلدية البي�ش.
. من�ش�را يف ي�ميتني وطنيتني

املادة 06: يكلف ال�شادة : الأمني العام لل�لية ، مدير التنظيم و ال�ش�ؤون العامة ، قائد املجم�عة الإقليمية للدرك ال�طني ، مدراء : الأ�شغال العم�مية و التعمري 
والهند�شة املعمارية والبناء ، امل�ارد املائية ، اأمالك الدولة احلفظ العقاري، م�شح الأرا�شي، النقل ، الطاقة ، امل�شالح الفالحية ، حمافظ الغابات ، رئي�ش دائرة 

البي�ش ورئي�ش املجل�ش ال�شعبي لبلدية البي�ش ، بتنفيذ هذا القرار الذي ين�شر يف م�شنف القرارات الإدارية لل�لية.
 التحرير 2020/12/22 

القرار رقم: 1160امل�ؤرخ يف: 21 اأكت�بر 2020
غاز  انب�ب  اإجناز  م�شروع  ح�ل  العم�مية  املنفعة  اأجل  من  عم�مي  حتقيق  فتح  املت�شمن 

مت��شط ال�شغط ببلدية البي�ش.

اجلمه�رية اجلزائرية الدميقراطية ال�شعبية
ولية اجللفة

دائرة حا�شي بحبح
بلدية حا�شي بحبح
رقم: 07/ 2020

و�شل ت�شجيل الت�شريح بتاأ�شي�ش جمعية حملية
 2012 جانفي   12 يف  امل�ؤرخ   12/06 رقم  القان�ن  مبقت�شى 
املنعقد  العامة  اجلمعية  حم�شر  على  وبناء  باجلمعيات،  املتعلق 
بتاريخ: 12/11/2019، املتعلق بتاأ�شي�ش اجلمعية املحلية، مت 
هذا اليـــ�م: 04 ن�فمرب 2020 امل�شادقة على تاأ�شي�ش مكتب 
بحا�شي  رباح  بن  بالل  م�شجد  امل�شماة:جمعية  املحلية  اجلمعية 

بحبح
يراأ�شها ال�شيد: �شكال احل�شني

الكائن مقرها بـ: بناية 09/299 حي القندوز بحا�شي بحبح

علنيا  الأ�شرة  حكما  �ش�ؤون  ق�شم  ق�شايا  ف�شلها يف  املحكمة حال  حكمت  
ح�ش�ريا يف اأول درجة: 

اإفراغ  احلكم  اإعادة ال�شري يف الدع�ى .يف امل��ش�ع:  يف ال�شكل: قب�ل 
ال�شادر قبل الف�شل يف امل��ش�ع عن حمكمة احلال بتاريخ  -2020-06
01  حتت رقم الفهر�ش: 20-00070  و اعتماد خربة الطبيب لدمك 
 2020-07-29 بتاريخ  املحكمة  �شبط  باأمانة  امل�دعة  الرحمان  عبد 
حتت رقم 2020-15 ، ومن ثمة الق�شاء بت�قيع احلجر على املرجع �شده 
كرومي عبد املالك، وتعيني املرجع كرومي مبارك مقدما عليه لرعايته 
رعاية الرجل احلري�ش، وليك�ن م�ش�ؤول عنه  طبقا ملقت�شيات القان�ن 
اإىل غاية زوال �شبب احلجر، مع الأمر بن�شر هذا احلكم لالإعالم باجلرائد 
الي�مية ال�طنية ب�شعي من املقدم وعلى نفقته. وحتميل املرجع امل�شاريف 

الق�شائية املقدرة باأربع مائة وخم�شني )450( دينار جزائري. 
بذا �شدر احلكم  ونطق به جهارا ول�شحته اأم�شيناه واأمني ال�شبط. 

حكـــــــــــــــــــم 
علنيا  الأ�شرة  حكما  �ش�ؤون  ق�شم  ق�شايا  ف�شلها يف  املحكمة حال  حكمت  

ح�ش�ريا يف اأول درجة: 
اإفراغ  احلكم  اإعادة ال�شري يف الدع�ى .يف امل��ش�ع:  يف ال�شكل: قب�ل 
ال�شادر قبل الف�شل يف امل��ش�ع عن حمكمة احلال بتاريخ  -2020-02
24  حتت رقم الفهر�ش:00059 20-  و اعتماد خربة الطبيب لدمك 
 2020-03-31 بتاريخ  املحكمة  �شبط  باأمانة  امل�دعة  الرحمان  عبد 
املرجع  على  احلجر  بت�قيع  الق�شاء  ثمة  ومن   ،  10-2020 رقم  حتت 
�شاعد يعي�ش مقدما عليها  �شدها بن �شاعد عائ�شة ، وتعيني املرجع بن 
لرعايتها رعاية الرجل احلري�ش، وليك�ن م�ش�ؤول عنها  طبقا ملقت�شيات 
القان�ن اإىل غاية زوال �شبب احلجر، مع الأمر بن�شر هذا احلكم لالإعالم 
باجلرائد الي�مية ال�طنية ب�شعي من املقدم وعلى نفقته. وحتميل املرجع 
امل�شاريف الق�شائية املقدرة باأربع مائة وخم�شني )450( دينار جزائري. 

بذا �شدر احلكم  ونطق به جهارا ول�شحته اأم�شيناه واأمني ال�شبط. 

حكـــــــــــــــــــم 

اجلمه�رية اجلزائرية الدميقراطية ال�شعبية
ولية غرداية
دائرة غرداية
بلدية غرداية

مديرية التنظيم وال�ش�ؤون العامة
م�شلحة التنظيم
مكتب اجلمعيات

رقم: 41/ 2020
 و�شل اإ�شهار خا�ش بتاأ�شي�ش جمعية حملية

امل�شماة: جمعية ال�شالح للتنمية الب�شرية- بلدية غرداية.
ال�شيد:  اجلمعية  رئي�ش   .2020/03/22 بتاريخ:  امل�دعة 
بـ:   1970/03/18 بتاريخ:  امل�ل�د  حم�.  بن  عمر  �شيقي 
بابا  حي  الن�شاطات  متعددة  القاعة  مقرها:  الكائن  غرداية. 

ال�شعد- بلدية غرداية

اجلمه�رية اجلزائرية الدميقراطية ال�شعبية
                                            اإعـــالن عـــــن  بـيــع عــقـار بـالـمـزاد الـعـلـنــي 

                                    املادة 750 من قان�ن الإجراءات املدنية و الإدارية

 SARL HOTEL " " نزل اب� نبيل  لفائدة/ ب�عبد اهلل احل�شني بن املختار املقيـــم  : حي ب�روح  فرجي�ة ولية ميلة. �شد / ال�شركة ذات امل�ش�ؤولية املحدودة حتت ا�شم 
بناءا على   - ال�ادي  بلدية ودائرة ولية  املنظر اجلميل  الكائن مقرها:بحي  العايل  بن عبد  الفتاح  مباركي عبد  ال�شيد  امل�شري الجري  املمثلة من طرف    ABOU NABIL
88/2018. و املمـهـ�ر بال�شيغــة  15/02/18. رقـم:  عقد اعرتاف بدين م�شم�ن برهن عقاري ال�شـــادر عـــن مكتب ال�شتاذ : دعما�ش ابراهيم امل�ثق بعنابة   بتــاريـخ: 
:الـــ�ادي  رئي�ش حمكمة  ال�شادر عن  تنفيذي على عقار  بت�قيع  حجز  اأمر  بناءا على   -  .  066 رقم   10 29/05/2018 جملد   : اإيداع يف  الرهن  قيد  التنفيذيــــة وجدول 
09/12/2020 �شادر عن قا�شي البي�ع  00595/20 بتاريخ  00103/2019. بناءا على امر بتاأجيل بيع عقار باملزاد العلني رقم  بتاريــخ :21/02/2019  حتت رقم  : 
ال�شاعة احلادية ع�شر �شباحا  03 ي�م الربعاء :13/01/2021 . على  ال�ادي قاعة رقم  العلني بقاعة اجلل�شات مبحكمة  باملزاد  البيع  �شيتم  باأنه  ال�ادي .  العقارية مبحكمة 
مربع  مرت  وع�شرون  �شتة  فا�شل  واربع�ن  و�شبعة  خم�شمائة  م�شاحته  ال�ادي  ولية  ودائرة  بلدية  اجلميل  املنظر  بحي  كائن  عائلي  �شكن   : العقار:  تعيني   : يلي  كما  املعني  للعقار 

تتبع الق�شم 036 جمم�عة ملكية 139 . - و الثمن الأ�شا�شي لإنطالق عملية البيع باملزاد العلني – يباع العقار ملن تقدم باأعلى عر�ش -   
- �شروط البيع : اإ�شافة اإىل ال�شروط املذك�رة يف دفرت ال�شروط فاإن الرا�شي عليه املزاد يدفع حال اإنعقاد اجلل�شة خم�ش الثمن و امل�شاريف و الر�ش�م امل�شتحقة ،ويدفع املبلغ املتبقي 

يف اأجل اأق�شاه ثمانية )08( اأيام باأمانة �شبط املحكمة .
ملزيد من املعل�مات و لالإطالع على دفرت ال�شروط، الإت�شال باأمانة �شبط حمكمة ال�ادي، اأو مكتب املح�شر الق�شائي املذك�ر اأعاله .

                                                                              املح�شـر الق�شـائي

املكتب العم�مي للمح�شر الـق�شائي
 مكتب الأ�شتاذ / حــــــا�شـــي زهــيــر

حــــي الأ�شـــــنــــام – الــــــــ�ادي –
  032.11.56.27 : الــــــهــاتــــف

اجلمه�رية اجلزائرية الدميقراطية ال�شعبية
                                            اإعـــالن عـــــن  بـيــع عــقـار بـالـمـزاد الـعـلـنــي 

                                    املادة 750 من قان�ن الإجراءات املدنية و الإدارية

لفائدة/ ال�شيدة : اأمق�قن ليلى  املقيـــمة : خمي�ش اخل�شنة  ولية ب�مردا�ش  . �شد / ال�شيد قدارة فاروق بن ح�شاين    املقيم : حي 17 اكت�بر ال�ادي ولية ال�ادي   .
- بناءا على   رهــــن عقــاري. ال�شـادر عـــن مكتب الت�ثيق بال�ادي لـدى الأ�شتاذ/ عبيد حممد الب�شري م�ثق  بال�ادي.   حتـــــــت رقــــم: 1131. فـــــــــــي: 26/09/2016  
املمه�ر بال�شيغة التنفيذية. - بناءا على اأمر بت�قيع  حجز تنفيذي على عقار مره�ن ال�شادر عن رئي�ش حمكمة ال�ادي  حتت رقم : 880/ 2019 بتاريخ : 19/12/2018  
بناءا على امر بتاأجيل بيع عقار باملزاد العلني رقم 00594/20 بتاريخ 09/12/2020 �شادر عن قا�شي البي�ع العقارية مبحكمة ال�ادي . باأنه �شيتم البيع باملزاد العلني بقاعة 

اجلل�شات مبحكمة ال�ادي قاعة رقم 03 ي�م الربعاء :13/01/2021 . على ال�شاعة احلادية ع�شر �شباحا للعقار املعني كما يلي :
تعيني العقار: عبارة عن فناء وم�شت�دع بالطابق الأر�شي و�شكن عائلي فردي بالطابق الول يقع بحي 17 اأكت�بر بلدية و ولية ال�ادي ق�شم 33 جمم�عة ملكية رقم 112 �شعة 

امل�شح 353م2 )ثالثمائة وثالثة وخم�ش�ن مرت مربع(. - و الثمن الأ�شا�شي لإنطالق عملية البيع باملزاد العلني – يباع العقار ملن تقدم باأعلى عر�ش -   
- �شروط البيع : اإ�شافة اإىل ال�شروط املذك�رة يف دفرت ال�شروط فاإن الرا�شي عليه املزاد يدفع حال اإنعقاد اجلل�شة خم�ش الثمن و امل�شاريف و الر�ش�م امل�شتحقة ،ويدفع املبلغ 
اأو مكتب املح�شر  ال�ادي،  باأمانة �شبط حمكمة  ال�شروط، الإت�شال  املعل�مات و لالإطالع على دفرت  باأمانة �شبط املحكمة . ملزيد من  اأيام  اأق�شاه ثمانية )08(  اأجل  املتبقي يف 
الق�شائي املذك�ر اأعاله ..                                                                                                                                                                                                                       املح�شـر الق�شـائي

املكتب العم�مي للمح�شر الـق�شائي
 مكتب الأ�شتاذ / حــــــا�شـــي زهــيــر

حــــي الأ�شـــــنــــام – الــــــــ�ادي –
  032.11.56.27 : الــــــهــاتــــف
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بقلم/ عائ�شة جمرب 
حدثيني عن وجعك؟ ما �رش هذا اللون االأ�شود حتت عينيك؟ لقد �رشق جمالها فبدت كئيبة كزهرة اقتطفت يف ف�شل الربيع  اأين رحلت تلك 
االإبت�شامة؟ اتتذكرين؟ حني كنِت تعكرين �شفو درا�شتنا و جوها الهادئ ب�شحكتك العالية تلك؟ اأتذكرين؟ حني كنت تغيبني ال حت�رشين 
فيت�شائل اجلميع ، مل تاأت الب�شو�شة اليوم �شيمر كئيبا ال حمالة... اأتذكرين تفائلك و ا�رشارك على النجاح؟ قلت لنا يوما الياأ�ص ال يعرف 
طريقا لقلبي فاإما اأن اأجنح اأو اأجنح ، �شجعتنا ، مددتنا بالتفائل ، كنا ك�شاىل خاملني بعزمك اأ�شبحنا اأقوى ، �شقيتنا ترياق العزمية و االإرادة 
..... لكن ها نحن نراك االآن كما مل نعهدك يوما ، يائ�شة ، خائبة يتخخلك �شمت رهيب و ابت�شامة خيبة بني ال�شاعة و اختها ،  عودي كما 

كنت قوية ال يهزك زلزال ، متفائلة ، عودي كما كنت كالغيث اأينما �شبَّ خلف ورائه خريا كثريا .... عودي اأقوى.

ع�دي اأق�ى

الثقافية  باحلالة  اأ�رشَّ  ال�شيا�شية  احلريات  اإلغاء 
العربية وخلق مثقفني �شلطويني اآثروا �شلبيا على 

م�شرية الثقافة والتنوير العربي.
ان و�شع احلريات للمثقف العربي يف تراجع منذ 
منت�شف القرن التا�شع ع�رش، ما اأحدثته الثورات 
على  اطالقا  له  انعكا�ص  ال  القومية،  العربية 
ال�شاحة الثقافية. لذا يتال�شى دور املثقف العربي 
ميكن  الغرب.  يف  املثقف  دور  يتعّزز  حني  يف 
القول ان املنطق ال�شليم يفرت�ص ان ي�شاند االأدباء 
م�شتواه  ورفع  ب��االأدب  لل�شري  ا  بع�شً بع�شهم 
باملر�شاد.  يقف  ال�شلطان  �شيف  لكن  االإبداعي، 
الثقافية  والتعددية  احلرية  م�شاحة  تقل�شت  لذا 
املهجر  ثقافة  جعل  الواقع  وهذا  الن�رش،  وحرية 
منارة را�شخة نحلم اأن تنعك�ص برثائها يف واقعنا 

الثقايف. حتى تراثنا انتبه لهذا الواقع:
فقال ابن الرومي:

وَمْن �شحَب الّدنيا على جور حكمها *** فاأيامُه 
حمفوفٌة بامل�شائِب

***وكن  تعي�شه  يوٍم  كلِّ  من  خل�ش�����ٍة  فخذ 
حذراً من كامناِت العواقب

وقال املتنبي:
ومن �شحب الدنيا طويال تقلبت *** على عينه 

حتى يرى �شدقها كذبا
 و�شبقهما ب�شار:

ومْن ياأمن الدنيا يكْن مثل قاب�ٍص *** على املاِء، 
خانتُه فروج االأ�شابُع

خمت�شر مفيد 
بدون تط�يل

عبدي هيام/ اجلزائر العا�شمة
-----------------------------

ة عندما كانت " اأ�شماء " ) و  بداأت الق�شّ
الع�رشين  و  اخلام�شة  يف  �شابة  فتاة  هي 
 ، ودودة   ، خلوقة   ، جميلة   ، عمرها  من 
 ،  ) ال��رباءة  مالمح  وجهها  على  ترت�شم 
وكان   ، يوم  كّل  اأم�شية  عملها  من  تعود 
الثالثني  يف  �شاب   (  " االأم��ني  حممد   "
اأم  و  زوجة  عن  يبحث  مقتدر  عمره  من 
يتتبعها  و  يرتقبها    ) م�شتقبال  الأبناءه 
التي  امل��راأة  موا�شفات  من  فيها  راآه  ملا 
االأيام  من  يوم  يف  و  فعال  و   ..... يريد 
فح�شل  يدها  و طلب  عائلتها  باب  طرق 
و �شارت  االأفراح  اأقيمت   ، القبول  على 
اأ�شماء يف بيتها الزوجي ب�رشعة الربق .

بع�ص  تالحظ  اأ�شماء"  و"  االأيام  م�شت 
  " زوجها قبل  من  املهينة  الت�رشفات 
و  اأخالقها  و  تربيتها  بحكم  و   " االأمني 
معها  تتعامل  و  متررها  كانت  قلبها  طيبة 
حني  املوعود  اليوم  جاء  اأن  اىل  بتجاهل 
منها  طلب  و  ذبيحة   " االأم��ني   " اأح�رش 
تفاجاأت  هنا   ، الأ�شدقائه  ليمة  و  اإعداد 

اأ�شماء و قالت : ما هذا يا اأمني
الع�شاء  على  اأ�شدقائي  عزمت   : قال 

اليوم

و  منا�شب  غري  الوقت  ؟  م��اذا   : قالت 
كيف  اأعلم  ال  اأنني  ذلك  على  زد  �شيق 

تقام الوالئم .
ي�شتم  و  ي�شب  بداأ  و   " االأمني   " غ�شب 
اأخذها  بل  فح�شب  ذلك  لي�ص  يلعن  و 
الأبيها  قائال  و  م�شتهزء   ، اأهلها  بيت  اىل 
االأب  اإبت�شم   ، اإليكم  ردت   ب�شاعتكم   :
وقال : اأمل تتعلم قواعد احلوار و االإحرتام 

يا بني ؟
الأتعلم  الطبخ  قواعد  اإبنتك  : علم  االأمني 

اأنا قواعد االإحرتام .
�شتجد  و  اأيام  بعد  عد   : بذكاء  و  االأب 
موائد  اإع���داد  و  الطبخ  حت�شن  اإم���راأة 

. الوالئم 
جهه  و  على  و  بيته  اإىل   " االأمني   " عاد 
م��الم��ح االإ���ش��ت��غ��راب م��ن م��وق��ف اأب 
ذهب  اأي��ام  بعد  و  فعال  و   .  " اأ�شماء   "

. لي�شرتجع زوجته 
رحب االأب به قائال : حللت اأهال و نزلت 

. الوالئم  اإعداد  تعلمت  �شهال ب�شاعتنا 
اإ�شتدعها  ح�شنا   : قال  و  االأمني"   " فرح 

حتى نعود اإىل بيتنا الزوجي .
اأن  قبل  لي�ص  ال   : ق��ال  و  االأب  تب�شم 
�شلخه  و  بذبحه  اأنت  قم  خروفا  اأح�رش 
حلمه  من  الطعام  باإعداد  اإبنتي  لتقم  و 

جمددا  بعودتكما  اإحتفاال 

رد االأمني: لكنني ال اأعرف القيام بعملية 
الذبح و ال�شلخ يا عمي .

اإىل  اأن��ظ��ر  و  ال��رج��ول��ة  تعلم   : االأب 
اأن تهني  قبل  اإ�شالحها  نقائ�شك وحاول 

غريك واأنت األعن منه .
ح�شب االأب اأنه لقن حممدا االأمني در�شا 
بلة  املعاملة لكن لالأ�شف  زاد الطني  يف 
و  اإذ  �شخطا  و  غ�شبا  االأمني  اإزداد  حيث 
�رشع  بيتهما  اإىل  اأ�شماء  و  عودته  بعد 
اأهون  على  لعنتها  و  �شتمها  و  �شبها  يف 
�رشبها  اأن  االأمر  به  و�شل  حتى  �شبب. 
يرمي  اأخد  و  منزله  من  عنوة  اأخرجها  و 
ال�شخ�شية  م�شتلزملتها  و  مبالب�شها 
اأحدا  كاأن  و  �شقط  فجاأة  و  ال�رشفة  من 
الرد  كان  هكذا  و   .... االأعلى  من  رماه 
عدم  و  الطغيان  و  الظلم  على  االإالهي 
اأو�شى  التي   املخلوقات   باأرق  الرفق 
حني  امل�شطفى  الكرمي  نبيه  و  الله  بها 
اإنها  خريا"  بالن�شاء  ا�شتو�شوا  قال" 
فيا   " بالقوارير  فرفقا  ال�شماء   عدالة 
ق�شت  ما  فمتى  ت�شتد  ال  الرجل  اأيها 
القارورة ك�رشت و جرحت فاأطلب حقك 
و ال تغظ الطرف على واجباتك فما كرم 
املراأة اإال كرمي و ما اأهانها اإال لئيم ..لتحيا 
اأو   ، مطلقة   ، عازبة   ، متزوجة  اأنثي  كل 

اإمراأة. اأرملة .�شتظلني  

اإلــى جميــع الأقــــالم
طريق  عن  ...را�شل�نا  وم�شاهماتكم  م�ا�شيعكم   ل�شتقبال    ، اأرحب  ف�شاءا  لكم  تخلق  التحرير  جريدة  الأدبية  م�شاهماتكم  لكل   

journalaltahrir@gmail.com    الربيد اللكرتوين للجريدة

.....ما ل ُين�شى.....
بقلم/ �شرون �شل�شبيل / ب�شكرة

------------------------
ملاذا ن�شاأل اأنف�شنا كل يوم اأين اختفت براءتنا 
..ملاذا كربنا و ال تزال �شذاجة االأيام الفارطة 
نارا  تقيد  اأفعالنا..وم�شات  على  ت�شيطر 
الطفولة.. اإىل زمن  ذكرياتنا  بنا  تعود  حني 
اأن  ذلك الزمن اجلميل ..مل نكن ننوي يوما 

نكذب تلك الكذبة لكننا فعلنا اليوم
مل نكن نعلم اأننا كربنا لنتعلم اخليانة لكننا 
فعلنا مل نكن نعلم اأن �شبابنا �شيمزقه االأمل 
اإىل جزيئات  اأ�شالء و تتقا�شمه  اخليبة  اإىل 

..و لكنه ح�شل 
مل نكن نحبذ اأن نرتك اأحالمنا ال�رشمدية ..و 
لكننا تخلينا عن كل �شيئ حلمنا بها  يوما..
مل نكن ندري يوما اأن قب�شة بحجم قلوبنا 

�شوف ت�شت�شعر جمرات من ال�شواد..
علمنا..�شدقنا  دون  اختفت  القيم  تلك  كل 

اأُحيل اإىل كذب
حبنا بات اأملا ..

اأحالمنا باتت �رشابا..
م�شاعرنا باتت حطاما

اآمالنا �شارت جمرد حلن يعزف ..
من  بجزء  احتف�شنا  لكننا  براءتنا  غادرتنا 

ال�شذاجة داخلنا..
غادرتنا الطفولة لكن ال تزال ايدينا حتاول 

العبث بخيوطها ..
كربنا  اأننا   نتيقن  حني  حقا  قلوبنا  تعت�رش 
اأن  نحاول  اليوم  نحن  رمبا  نن�شى  مل  لكننا 

نتنا�شى   عجزا..لكن القلب يبدو ه�شا جدا 
احلياة  هذه  حمطات  اأوىل  يف  �شيخوننا  و 

البائ�شة .. و اإن كربنا فنحن لن نن�شى …

هل ت�ؤمن�ن باملعجزات يا�شادة؟ لنذهب �ش�ية اإىل عامل قليل من يفهمه " الأنثى " الّتي ل تريد امل�شتحيل منك اأيها الرجل فمتى ما كنت لها عا�شقا تكن بك 
متيمة و متى ماكنت لها ملكا تكن لك اأمرية ومتى ما كنت لها رجال تكن لك اإمراأة فال تكن لها ل �شيء و تريدها اأن تك�ن كل �شيء ، فهي اأمانة ما خلقت لالإهانة 

ومل ولن يزيدها الزواج كرامة ومل ولن ينق�شها الطالق اأن�ثة .

بقلم/ اأمرية عي�شاوي /خن�شلة
----------------------

بت  فما  احل��ي��اة  منحنيات  جذبتني 
اأن ي�شحب  اأت�رشع القلم  اأكتب ،ما بت 
اأخرى  فتنام ق�شة  الكلمات من حلقي 
االأبي�ص.لكني  ال��ورق  و�شائد  على 
ف��وؤادي  حترق  الكتابة  ���رشارة  مانزال 
يف  الكلمات  ن�رش  على  حتثني  كاأنها 
اأن  تناجيني  كاأنها  او  مدونتي  عمق 
اأذل متاعب احلياة فاأكتبها .رمبا ال يعلم 
فنون  من  فن  الكتابة  اأن  الكثريون 
يفوق  �شحر  ،اأنها  االأمل  من  التداوي 
�شحر العطارين و العرافات فحني ترفع 
خميلتك  يف  الكلمات  ترتاق�ص  القلم 
كغجرية مااأنفكت اأن ت�شمع املو�شيقى 
اآنذاك حر  فتمايل ج�شدها لتجد نف�شك 
اجلاثمة فوق قلبه و  الهموم  اأطنان  من 
التي ال تنفك تبعرث �شتات روحه .لطاملا 
االأرواح  �شظايا  جتمع  الكتابة  كانت 
لياليهم  يف  ال��رياع  فتظهر  املنك�رشة 
ندبات  في�شمدوا  �شم�شهم  ت�رشق  و 
الورق  و  االأق��الم  حنايا  يف  ق�ش�شهم 

فيتعاجلوا ..

ترياق 
الروح

بقلم: مرمي ك�رطة
------------------

بني  ال�شغري  امل��خ��ل��وق  ذل���ك  اإىل  اأن��ظ��ر 
ال�شئيل  ال�شغري  اجل�شم  بهذا  يدي،كيف،كيف 
بال  ج�شدا  كنت  الهائلة،  القوة  هذه  مينحي  اأن 
الذي  زوج��ي  تركني  اأن  مدة،منذ  منذ  روح 
اإختطفت روحه يف احلرب،و ماتت روحي من 
معه،  جديدة  روحا  اإبني  منحني  اأن  اإىل  بعده، 
جديد،  من  اأحارب  العامل،و  اأجابه  اأن  اأ�شتطيع 
كيف  فعلها؟  كيف  معرفة  اأري��د  كيف؟فقط 
يدافع  اأن  ي�شتطيع  القوة و هو ال  منحني هذه 
الذي  مدربي،  كان  اأن��ه  يعلم  اأال  نف�شه،  عن 
ل�شت  اأنني  لها  ثب  الأ احلياة،  حماربة  علمني 
و  مدربي  هو  زوجي  بعد  من  �شندي  �شهلة، 
اإنه  اأني�ص،  �شميته  لذا  اإبني  الوحيد،هو  اأني�شي 
خلعت  جديد،  من  العامل  املقاومة،واجهت  رمز 
اأني�ص،  عني عباءة احلزن و تركتها حلظة قدوم 
الذي  املهزوم  املخلوق  ذلك  نف�ص  ل�شت  اأن��ا 
احلياة  عند  اأقف  لن  فاأنا  قبل،عفوا  من  كنته 
اأعلنت  التي  الليلة  تلك  االآن،ت��ذك��رت  بعد 
نها مل تكن �شوى  اإ�شت�شالمي فيها و لعنتها الأ
�شدقتها  و  القدمية  روحي  علي  األقتها  كذبة 
بكل �شذاجة،لقد كانت كذبة اأفريل،طال الزمن 
اأو اأنني اأنا من اأح�ش�شت باليوم اأ�شبوعا،غيثك 
الذي تفجر يا اأني�ص حلظة قدومك غري الكثري، 
غيث ال�شعادة معلنة قدومها،اأني�ص يا حبيبي اأنا 

و اأنت  �شنتغلب على العامل، وعد منا لكم.

مدربي و اأني�شي

رفقــــا بالقــ�ارير

املقال 
الأدبي/ 

بقلم / نبيل ع�دة

ق�شة ق�شرية/

خاطرة
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تصدر عن شركة العريب للنشر  والصحافة والتوزيع واالشهار 
العنوان : حي 19 مارس - والية الــوادي- الـجـزائر

املناجري:

 العريب بريك

مدير النشر 

رئيس التحرير:

»روزال سوف«

1 -جريدة التحرير منرب حر، يشجع على الكتابة 
وحرية التعبري. 

2 - اجلريدة تؤمن بأن حرية التعبري حق إنساين 
طبيعي لكل األفراد، جيب محايتها بكل الضمانات 

الدستورية.
راقية،  بأن اإلعالم رسالة حضارية  3 - وتؤمن 
بيئة  وتزدهر يف  املجتمعية.  املشاركة  على  تقوم 

تعتمد ثقافة الرأي  والرأي املخالف.
4 - التحرير تلتزم- كإعالم- بنقل نبض الواقع، 
بكل حيادية وموضوعية ومهنية. ولذا فجميع ما 
ينشر ال يعرب بالضرورة عن رأي وموقف اجلريدة.
من  كرامتها  تستمد   - كإعالم   - -التحرير   5
للحق  والئها  ومــن  الشعب،  بضمري  ارتباطها 
واحلقيقة، ومن متسكها بالثوابت الوطنية، يف ظل 

دولة القانون واملؤسسات. 
أشكال  كل  من  اإلعــالم  بتحرير  -وتــؤمــن   6
السياسي   ــواء  ــت واالح والــرقــابــة،  السيطرة 
واالقتصادي ، فحرية اإلعالم من حرية الوطن، 
وطين  واجب  استقالليته  عن  بالدفاع  وااللتزام 

ومهين مقدس.
بأن  تؤمن  نظرها-  وجهة  من   - اجلريدة   -  7
املعلومات ونشرها هو حق  ضمانات حرية تداول 
املعلومات  علي  الرقابة  تشجب  لذا  جمتمعي. 

وعرقلة وصوهلا للرأي العام. 
الرسالة  استغالل  عدم  كإعالم-  وتؤكد-   -  8
احلسابات  وتصفية  املجامالت  يف  اإلعالمية 
الشخصية  اإلســاءة  أو  التشهري  أو  االبتزاز  أو 
احلقائق  تشويه  أو  بتر  خالل  من  املعنوية  أو 
خلدمة غرض ما.وتؤكد على أن مجيع املستندات 
والوثائق واملواضيع اليت تصل اجلريدة ستحـاط 
ملكا هلا، سواء نشرت  أهنا  تصبح  بالسرية، كما 

أو مل تنشر. 
تقتضى  اإلعالم  حرية  أن  تؤمن  التحرير   -  9
احترام تراث األمة الثقايف واحلضاري، وتقتضى 
السالم، وقواعد  العدل ومفاهيم  الدفاع عن قيم 
دون  والشعوب،  ــدول  ال بني  الــدويل،  القانون 

حتريض أو تضليل أو كراهية أو تعصب.
وآداهبــا  املهنة  شرف  صيانة  أن  وتؤكد   -  10
الشرف  ميثاق  أعناقنا،وإعمال  يف  أمانة  وأدواهتا 

اإلعالمي واجب إنساين نلتزم به. 

جريدة التحرير يومية جزائرية وطنية 
إخبارية شاملة، شعارها:”حنن مع احلق 

وحيثما مال احلق ملنا معه”. تفخر 
هبويتها الوطنية والعربية، وتناضل 
من أجل القيم اإلنسانية والعدالة 

االجتماعية. غايتها املسامهة يف التنوير 
، اإلصالح، البناء، التوحيد ومل مشل 

األمة العربية.

تنبيه : جريدة التحرير تتربأ من كل فعل، أو مسامهة، 
اهلدف منها املحاباة أو تصفية احلسابات.

اإلدارة العامة : تلفاكس :  032.13.03.03
direction altahrir@gmail.com : الربيد اإللكتروين

journalaltahrir@gmail.com : بريد رئيس التحرير

من نحن ؟

 احلساب البنكي  : 00500367400240613022 بنك التنمية املحلية - وكالة الوادي
1397572clé 31 : احلساب اجلاري

ANEP الوكالة الوطنية للن�شر واالإ�شهار
الهاتف:021.73.76.78/ 021.73.71.28

                فاك�س:021.73.95.59

ميثاق �شرفنا االإعالمي

الطباعة :
SIA اجلزائر
 SIA ورقلــة
SIO وهران
الـتوزيـع : 

TDS : اجلنوب
S.D.P.O : الغرب

حـدث وال حـرج15

التقطت هذه ال�ش�رة لغيمة حتمل ا�شم اجلاللة اهلل وعلى 
ال�شحاب العابر ف�ق ولية خن�شلة وحتديدا على منطقة 
ت�شقرونت بال�لية.. ف�شبحان اهلل فالق احلب والن�ى. 

�صــورة وتعلــيـق

عاملة اأحياء ت�ؤكد:
 اأعرا�ش ك�رونا قد 

تك�ن قادرة على 
"اإيقاظ" ال�شرطان

قالت الربوفيسور أنتشا بارانوفا من كلية البيولوجيا املنهجية 
جبامعة جورج ماسون، إن أعراض عدوى فريوس كورونا، ميكنها 

بسبب االلتهاب لفترات طويلة يف بعض احلاالت أن »توقظ« 
السرطان. وذكرت اخلبرية، يف مقابلة صحفية، أن »الورم الذي 
جلس هبدوء ومل يتحرك، ميكن أن خيرج من كبسولته الواقية 

ويبدأ يف االنتشار أكثر«، بسبب ارتفاع درجة حرارة اجلسم  
لفترات طويلة. وأضافت بارانوفا كذلك، أنه يوجد ما يسمى 

بالفريوسات املثبطة لألورام، واليت على العكس من ذلك، ميكن 
أن تسهم يف اخنفاض معدل تطور السرطان واالختفاء التام 
للورم. وقالت: »مت وصف مثل هذه املعجزات، الفريوس بدون 
أعراض، ميكن أن يسبب احلمى وترتفع درجة حرارة اجلسم 
وميرض اإلنسان. لكن نتيجة لذلك، بعد أسبوع أو أسبوعني، 

حيترق الورم لديه وخيتفي، وكانت جمموعة من العلماء 
األتراك، يف سبتمرب املاضي، قد طرحوا فرضية أن جزء 

 ،SARS-Cov-2 يف فريوس كورونا املستجد »S-Protien«
يرتبط خباليا األنسجة العصبية املشاركة يف تطور السرطان.

لكن عضو جملس إدارة اجلمعية الروسية لعلوم األورام 
السريرية، نيكوالي جوكوف، أشار إىل ضعف احتمال أن 

يتسبب فريوس كورونا نفسه يف اإلصابة بالسرطان.
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اكت�شاف "ملك الكهف" الذي يعي�ش يف 
"نظام بيئي جهنمي" دون روؤية �ش�ء النهار
اكتشف فريق دويل من العلماء نوعا جديدا من احلريش السام، أطلقوا عليه اسم “ملك الكهف”، 
Mov- (ععيش يف أكثر النظم البيئية عزلة يف العامل. وعثر الفريق على الكائن يف كهف موفيل 

ile( يف رومانيا، وهو نظام بيئي فريد من نوعه حتت األرض، معزول منذ ماليني السنني من العصر 
النيوجيين. ودرس علماء من النمسا وبلغاريا وفنلندا املفصليات املوجودة يف الكهف بعد مجعها 
من قبل املستكشفني سريبان ساربو وألكسندرا ماريا هيلرباند، وبصفتها أكرب سكان كهف موفيل 

الكربييت، ميكن بسهولة تتويج النوع اجلديد املكتشف كـ “ملك” هذا النظام البيئي “اجلهنمي”.
يعتقد الفريق أن احلريش الذي أطلق عليه اسم  Cryptops speleorex، تطور من مسكن قريب 

فوق السطح على مدى ماليني السنني للتعامل مع ظالم الكهف. وُيعتقد أن هذا النوع اجلديد من 
حريش املفصليات مل ير ضوء النهار أبدا، وعاش يف بيئة فريدة للغاية، حيث قد يكون األكسجني 

يف اهلواء نصف كمية ما اعتدنا عليه، حنو %10 فقط، ولكنه يضم الكثري من الكربيت.

مدافئ "املازوت" 
ت�شمم تالميذ 

املناطق النائية 
بجيجل

طالب عشرات األولياء جبيجل بتخليص أبنائهم من 
مدافئ املازوت اليت تسببت يف عدد كبري من حاالت 

االختناق والتسمم وسط تالميذ املناطق النائية بالوالية، 
وجاءت تعليمة الوايل األخرية لرؤساء الدوائر ورؤساء 

البلديات واليت طالب من خالهلا حبل مشكل التدفئة 
مبدارس الوالية لتدفع بأولياء التالميذ إىل املطالبة 

بإهناء مشكل املدافئ اليت تشتغل مبادة املازوت وإزالتها 
بشكل كلي من مدارس الوالية بعدما باتت سببا مباشرا 
حسب هؤالء يف مرض واختناق أطفاهلم يف الوقت الذي 

ينعم فيه اآلالف من تالميذ املناطق احلضرية بأنظمة 
التدفئة احلديثة والعصرية .

م�قــف طريــف 
يف موقف طريف تعرض له أحد الركاب على منت 

حافلة انطلقت من الرغاية حنو العاصمة، 
عندما أوقف أحد عناصر الدرك الوطين 

أمام حاجز أمين يف عملية مراقبة روتينية 
يف األسبوع األول من بداية رفع احلجر على 
وسائل النقل اخلاصة والعمومية أيام العطل 

األسبوعية، أكد الركاب بشان الكمامة، والحظ 
أن أحدهم وهو شيخ طاعن يف السن، ال يضعها، 

ووجه كالمه إليه قائال: ”أيها احلاج ستكون سببا يف معاقبة السائق ألنه 
سيتحمل املسؤولية”، ليتفاجأ بالركاب يصيحون بصوت واحد يف جو ساده 

الضحك والطرافة: ”نسا الكمامة يف الدار.” 

اسم الجاللة }هللا{ على غيمة عابرة



اجلزائر �شتبا�شر التلقيح �شد ك�رونا بداية من يناير 2021
بركاين يقول اأنه "لقد حان وقت التلقيح" والرئي�س تبون يعطي اأوامره

حممد علي
----------------------

تعليمات  بعد  اجلــزائــر،  تتوجه 
عبد  ال�شيد  اجلمهورية،  رئي�س 
بداية  باالنطالق  تبون  املجيد 
التلقيح  2021 يف حملة  من يناير 
اآخر  نحو  كــورونــا،  فرو�س  �شد 
هــذا  عــلــى  للق�شاء  ــي  ــائ وق ــل  ح
اأطلقت  بعدما  وهــذا  الــفــرو�ــس 
البالد  يف  العمومية  ال�شلطات 
قمع  اىل  ا�شافة  حت�شي�شية  حملة 
و  الوقائية.  ــراءات  االج خمالفي 
الزال اأمام اللجنة العلمية املكلفة 
ــام  االأي بع�س  اجلائحة  مبتابعة 
بعد  التلقيح  يف  الــ�ــشــروع  قبل 
اأال  ح�شا�شة  م�شاألة  يف  تف�شل  اأن 
علما  املنا�شب  اللقاح  اختيار  وهي 
اأعلنت  قد  العمومية  ال�شلطات  اأن 
تتحرى  ــا  ــه ان ــــرات  امل ــد  ــدي ع يف 
و�شحة  ــن  اأم للقاح  اختيارها  يف 

املواطنني.
ـــذا املــنــطــلــق اأكــــد وزيـــر  ـــن ه وم
ـــالح  ـــش ــة والــ�ــشــكــان واإ� ــح ــش ــ� ال
عبد  الربوفي�شور  امل�شت�شفيات، 

اجلزائر  اأن  بوزيد  بن  الرحمان 
بخ�شو�س  حذر"  "جد  م�شعى  يف 
اأمام  كورونا  فرو�س  لقاح  اقتناء 

كرثة اللقاحات املعلن عنها".
على  جمددا  نف�شه  امل�شوؤول  واأكد 
نــهــج الـــبـــالد "االحــــــــرتازي" يف 
لفرو�س  امل�شاد  العالج  اختيار 
ــا، جمـــددا قـــرار اجلــزائــر  ــورون ك
املنتج،  "تاأهيل"  حتى  باالنتظار 
الـــــدول الــتــي  ــــارب  ــوء جت ــش يف �
مذكرا  التطعيم،  عملية  يف  بداأت 
من  الــثــالــثــة  املــرحــلــة  بتقلي�س 
املخابر  جتريها  الــتــي  الــتــجــارب 
ال�شحية  "الطوارئ"  حالة  ب�شبب 

التي ي�شهدها العامل.
ــدد وزيـــر الــ�ــشــحــة عــلــى اأن  ــش و�
وموعده  اللقاح  اختيار  "اإعالن 
رئي�س  اخــتــ�ــشــا�ــس  �شمن  يــقــع 
االأول"،  ــر  ــوزي ال و  اجلــمــهــوريــة 
االأخرين  هذين  اأن  اإىل  م�شرا 
هما من "�شيقرران" االختيار الذي 
اللجنة  قبل  من  تقدميه  �شيتم 
اأنــه،  مو�شحا  اخلا�شة،  العلمية 
اتخاذ  يتم  "مل  احلايل،  الوقت  يف 

القرار النهائي بعد".
كما اأ�شار اإىل اأننا "قمنا حتى االآن، 
اجلــودة  معاير  لت�شنيف  بعمل 
بني  مــن  ذلـــك،  اإىل  ــا  وم وال�شعر 
م�شيفا  تقدما"،  االأكرث  اللقاحات 
قليلة،  ــام  اأي غ�شون  يف  رمبــا  اأنــه 
نتائج  اللقاحات  اإحــدى  �شيعطي 
يف  واأو�شح  االأخرى".  من  اأف�شل 
االآن  حتى  هناك  اأن  ذاته  ال�شياق 
للقاحات  بحثية  مبادرة   321 نحو 

يف العامل.
اإتاحة  مو�شوع  اإىل  تطرقه  ولدى 
�شيكون  اأنــه  الــوزيــر  اأكــد  اللقاح، 
اأن  مــعــتــربا  للجميع"،  "جماين 
ــالج املــجــاين  ــع احلــ�ــشــول عــلــى ال

لطاملا كان متاحا يف اجلزائر. 

الوقت  حان  "لقد 
التلقيح"

اللجنة  ع�شو  �شرح  جهته،  مــن 
ــور وبـــاء  ــط الــعــلــمــيــة ملــتــابــعــة ت
بركاين  حممد  الدكتور  كورونا، 
"نيابة عن املر�شى،  بقاط، بقوله 

اجلمهورية  رئي�س  اأن  ي�شعدين 
الوقائي  اجلانب  اختيار  قرر  قد 
اأ�شرع  يف  اللقاح  على  باحل�شول 
الوقت  حــان  فلقد  ممكن.  وقــت 

العامل  يفعل  كما  التلقيح  لبدء 
كله!". واعترب املتحدث اأن مرحلة 
التلقيح "�شرورة حتمية"، م�شلطا 
على  الــوبــاء  تــاأثــر  على  ال�شوء 

عرقلة احلياة االقت�شادية وعلى 
يعي�س  بحيث  النف�شي  امل�شتوى 
على  "عبئا  عام  ملدة  اجلزائريون 

ظهورهم".
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تقرير جمل�ش املحا�شبة يك�شف:

من  للم�شتفيدين  جبائية  اإعفاءات  ذهبت  مليار  األف   70
"اأون�شاج" و"كناك"

التقلبات اجل�ية بجيجل 

الأمطار تت�شبب يف انهيار جزئي جل�شر وادي القنطرة

حجز اأزيد من 4000 
جهاز اإلكرتوين مهرب باأم 

الب�اقي

قيمة  جتـــاوز  ر�شمي  تقرير  ك�شف 
قدمتها  التي  اجلبائية  ــاءات  ــف االإع
ووكالة  لال�شتثمار  الوطنية  الوكالة 
“اأون�شاج” وال�شندوق الوطني للتاأمني 
عن البطالة “كناك” اأزيد من 70 األف 

مليار خالل �شنة 2018.
حول  املحا�شبة  جمل�س  تقرير  ــاد  واأف
م�شروع ت�شوية امليزانية ل�شنة 2018، 
منحتها  التي  اجلبائية  االإعفاءات  اأن 
الوكاالت الثالث خالل �شنة 2018 قد 

بلغت 70 األف مليار دينار.
الوطنية  الوكالة  اأعلنت  اأيــام  وقبل 
عن  “اأون�شاج”  ال�شباب  ت�شغيل  لدعم 
ت�شهيل  �شاأنها  من  جديدة  اإجـــراءات 
املوؤ�ش�شات  ديون  جدولة  اإعادة  عملية 
من  تــعــاين  الــتــي  املــتــعــرثة  امل�شغرة 

�شعوبات يف ت�شديد ديونها.
واأو�شحت الوكالة اأنه “باإمكان ال�شباب 
املعنيني،  امل�شغرة  املوؤ�ش�شات  اأ�شحاب 
جدولة  اإعــادة  اإجــراء  من  اال�شتفادة 
الديون  �شواء  فوائد،  بــدون  الديون 
املتعلقة  اأو  البنكي  بالقر�س  املتعلقة 
متنحه  الــذي  املكافئ  غر  بالقر�س 

الوكالة”.
ب�شفة  املوؤ�ش�شات  هــذه  و�شت�شتفيد 
وتــخــفــيــف  “ت�شهيل  ـــن  م ــة  ــش ــا� خ
ـــادة  ـــاإع ــة ب ــق ــل ــع ــت ـــــراءات امل ـــــالإج ل
ال�شروط  خمتلف  اإلغاء  مع  اجلدولة 

التعجيزية”.
ــة  ــال وك ــــررت  ق االإطـــــــار،  هــــذا  ويف 
وغرامات  العموالت  اإلغاء  “اأون�شاج” 
االأق�شاط  بت�شديد  اخلا�شة  التاأخر 

املتاأخرة للقر�س البنكي واإلغاء �شرط 
من  امل�شغرة  املوؤ�ش�شة  عتاد  معاينة 
اإلزامية  واإلغاء  الوكالة  اأعــوان  طرف 
ت�شديد جزء من القر�س البنكي )من 
تطبيق  اإلغاء  وكذا  باملائة(   10 اإىل   5
البنكي  القر�س  على  فــائــدة  ن�شبة 
اإعـــادة  عند  باملئة  بـ5،5  ــدرة  ــق وامل

اجلدولة.
الو�شعية  ت�شوية  �شهادة  اإلغاء  مت  كما 
االجتماعي  ال�شمان  �شناديق  جتــاه 
واأي�شا اإلغاء غرامات التاأخر اخلا�شة 
لل�شرائب  املـــتـــاأخـــرة  ــاط  ــش ــ� ــاالأق ب
ت�شديد  ـــال  اآج متــديــد  اإمكانية  مــع 

االأق�شاط املتاأخرة اإىل 36 �شهرا.
جدولة  اإعـــادة  اأن  الــوكــالــة  ــد  ــوؤك وت
البنكي  بالقر�س  املتعلقة  الــديــون 
الديون  جدولة  اإعادة  مبا�شرة  تتبعها 
الذي  املكافئ  غر  بالقر�س  املتعلقة 

متنحه الوكالة.
لدعم  الوطنية  الــوكــالــة  اأن  يــذكــر 
و�شاية  حتت  و�شعت  ال�شباب  ت�شغيل 
االأول  الوزير  لدى  املنتدبة  ــوزارة  ال
والتي  امل�شغرة  باملوؤ�ش�شات  املكلفة 
وزارة  مع  عمل  جل�شات  عدة  عقدت 
نهاية  االإعــالن  اإثرها  على  مت  املالية 
اإجراءات  حزمة  عن  املا�شي  جويلية 
لفائدة املوؤ�ش�شات املتعرثة وعلى راأ�شها 
منح قرو�س ا�شتغالل واإعادة جدولة 
وم�شح  وال�شريبية  البنكية  الديون 

غرامات التاأخر.
لوؤي/ي

التي  ــة  ــدي ــرع ال االأمـــطـــار  ت�شببت 
اإىل  االأحـــد  ليلة  بــغــزارة  ت�شاقطت 
انهيار  يف  جيجل  والية  على  االثنني 
"املدخل  القنطرة  جزئي جل�شر وادي 
ال�شيول  جــرف  و  للوالية"  ال�شرقي 
ونفعية،  �شياحية  بني  مركبة   18 ل 
م�شلحة  رئي�س  مــن  علم  مــا  ح�شب 
للحماية  املحلية  باملديرية  الوقاية 

املدنية الرائد �شالح لعرج.
املتحدث  ذات  ــح  ــش اأو� ت�شريح  ويف 
الذي  لالأمطار  الكثيف  الت�شاقط  باأن 
عرفته الوالية ال�شيما �شباح االثنني 
وادي  جل�شر  جزئي  انهيار  يف  ت�شبب 
م�شتوى  على  لعقابي  بحي  القنطرة 
عن  ف�شال   43 رقم  الوطني  الطريق 
نحو  مــركــبــة   18 ل  الــ�ــشــيــول  جـــرف 
اجل�شر  اأ�شفل  املتواجد  الوادي  مدخل 

خا�شة  جمــراه  ان�شداد  يف  ت�شبب  مما 
بعد تراكم االأوحال.

كانت  حافلة   25 املــيــاه  غــمــرت  كما 
لنقل  ال�شرقية  باملحطة  مــركــونــة 

اجل�شر،  مقابل  الواقعة  امل�شافرين 
باأنه  اأردف  الذي  امل�شدر  ذات  ح�شب 
من  عــونــا   53 مــن  اأزيـــد  ت�شخر  مت 

�شابطا   15 و  املــدنــيــة  احلــمــايــة 
�شاحنات   7 و  ــني  زورق عن  ف�شال 

المت�شا�س املياه.
عرب  الــنــقــاط  عــديــد  اأن  يــذكــر 

ـــراب الــواليــة �ــشــهــدت بــدورهــا  ت
غلق  يف  ت�شببت  �ــشــيــول  تــ�ــشــكــل 

ببلدية  خــا�ــشــة  ــات  ــرق ــط ال بع�س 
اأ�شواط  الطاهر على م�شتوى منطقة 
مبحاذاة   43 رقــم  الوطني  بالطريق 
يف  ت�شبب  مما  الكهرباء  توليد  حمطة 
انقطاع للتيار الكهربائي على م�شتوى 
اإىل  االأحد  ليلة  طيلة  االأحياء  عديد 

االثنني.
ق.و

بعني  الثاين  احل�شري  االأمــن  عنا�شر  متكن 
من  البواقي  اأم  والية  الأمن  التابع  البي�شاء 
 958 بينها  من  اإلكرتونيا  جهازا   4021 حجز 
اأم�س  علم  مــا  ح�شب  مــهــرب،  نــقــال  هــاتــف 
والــعــالقــات  االتــ�ــشــال  خلية  مــن  ــني  ــن االإث
ذات  واأو�شح  النظامي.  ال�شلك  بذات  العامة 
مت  التي  االإلكرتونية  االأجهزة  باأن  امل�شدر، 
حجزها بعد ا�شتغالل عنا�شر االأمن ملعلومات 
متوقفة  م�شبوهة  �شاحنة  ــود  وج مفادها 
البي�شاء تتمثل  بحي االأورا�س مبدينة عني 
رقمية  ولــوحــات  ذكــيــة  نقالة  هــواتــف  يف 
ذات  دي�شك(  )فــال�ــس  متحركة  ــس  ــرا� واأق
من�شاأ اأجنبي. واأ�شاف ذات امل�شدر باأن تنقل 
ال�شاحنة  ــود  وج مكان  اإىل  االأمــن  عنا�شر 
التي بدت يف بداية االأمر حمملة بكمية من 
�شناديق  اأن  تفتي�شها  بعد  ليتبني  البطاطا 
كبرة  رزم   10 الإخفاء  ا�شتعملت  البطاطا 
نقال  هاتف  جهاز   958 على  حتتوي  احلجم 
رقمية  لــوحــة  و113  االأنــــواع  خمتلف  مــن 
)فال�س  متحركا  قر�شا   2950 اإىل  باالإ�شافة 

دي�شك(.
من  ال�شاحنة  �شاحب  مع  التحقيق  مكن  وقد 
اإجنــاز  مع  وتوقيفه  �شريكه  هوية  حتديد 
"حيازة  ق�شية  عن  �شدهما  جزائي  ملف 
اأجنبي  من�شاأ  ذات  اإلكرتونية  اأجهزة  ونقل 
متاأتية عن طريق التهريب با�شتعمال و�شيلة 
نقل ذات حمرك" قدما مبوجبه اأمام النيابة 

املحلية مثلما اأ�شار اإليه امل�شدر ذاته.
ق/و

ــة  ــاب ــش اإ�  456 �ــشــجــلــت 
جـــديـــدة بــفــرو�ــس 
كــــــــــــــورونــــــــــــــا 
و9  )كوفيد19-( 
ــــاة يف  ــــاالت وف ح
ــالل  اجلـــزائـــر خ
�ـــشـــاعـــة  ال24 
االأخـــــــــرة، فــيــمــا 
مري�شا   384 ــل  ــاث مت
ك�شف  مــا  ح�شب  لل�شفاء، 
للجنة  الر�شمي  الناطق  االأثنني  يــوم  عنه 
الدكتور  كــورونــا،  فرو�س  ومتابعة  ر�شد 
ـــورار .كــمــا بلغ الــعــدد االإجــمــايل  جــمــال ف
مري�شا   43 يتواجد  فيما   ،2675 للوفيات 

حاليا يف العناية املركزة.
ق.و

ك�فيد- 19: ت�شجيل 456 

اإ�شابة جديدة و 384 
حالة �شفاء و9 وفيات

  

التن�شئة االجتماعية والتعليم االجتماعي تبنيان  اإن   
يف  للم�شاركة  االأفــراد  ا�شتعداد  وتقلالن  النف�س  �شبط 
لها  طرقاتنا  يف  فاملمهالت  املتقبلة،  غر  ال�شلوكيات 
انعكا�شات اإيجابية تتمثل يف تخفيف ال�شرعة والتقليل 
واأخــرى  وجودها،  اأ�شا�س  هو  وهــذا  ال�شر  حــوادث  من 
�شلبية تتمثل يف اأن املواطن وم�شتخدمي ال�شوارع لي�شوا 
فهي  املمهالت،  لهذه  االإ�شكاليات  بحجم  ــة  دراي على 
و�شيلة اأحلقت ال�شرر املادي واملعنوي بال�شيارة و�شائقها.
فحماية املارة وجمابهة ال�شائقني غر املعنيني بال�شبط 
مندجمة  وظيفة  حتمل  املمهالت  مــن  جعل  ـــروري  امل
على  قاهرة  قوة  وم�شّكلة  العام  ال�شبط  قواعد  ح�شب 
اجلميع، حيث فر�شت اأ�شا�س منطقها املحتدم بال�شدمة، 
ال�شبط  فكان احرتام املمهالت متفوقا على كل قواعد 
يف واقعنا املجتمعي وحلت ثقافة االأمر الواقع، ومتيزت 
هدفه  مـــروري  ـــرتازي  اح كــاإجــراء  طرقاتنا  كــل  بها 
املرور  حوادث  من  والتقليل  ال�شرعة  تخفيف  االأ�شا�س 
حني  يف  حادثا   60790 بـ  قدر  ما   2019 �شنة  بلغت  التي 
جريحا.  و73534  تدخال   111811 التدخالت  عدد  بلغ 
كما بلغ عدد القتلى 1771 قتيال مبعدل 5 وفيات يوميا.

واملراكز  وامل�شت�شفيات  املدار�س  اأمام  املمهالت  و�شع  اإن   
واأهـــداف  مـــربرات  لها  ال�شكنية  ــاء  ــي واالأح ال�شحية 
فالعديد  املجتمع،  فئات  لكل  وظيفية  فهي  وبالتايل 
ال�شويد  فمثال  االإجــراء  هذا  بتطبيق  تقوم  الدول  من 

انخف�شت لديه حوادث املرور بن�شبة %10.
املمهل  من  القلق  ذاك  جتــاوز  و�شع  يف  اليوم  فال�شائق   
من  كثر  يف  الذي  املواطن  وكذا  به  ات�شمت  حياته  الأن 
للتفريغ  �شحنات  عن  عبارة  املمهالت  كانت  االأحيان 
مثل  مثله  عليه،  الر�شا  يعي�س  ال  و�شع  من  االنفعايل 
ذاك ال�شائق، فت�شكلت ممهالت عرب الطرقات ال تخ�شع 
ال  املفرو�س  من  التي  والتقنية  الفنية  للموا�شفات 
يتجاوز علوها ع�شرة �شنتمرتات، و�شرورة و�شع اأدوات 
وزعت  اأنها  كما  بها.  ال�شائق  لتنبيه  املختلفة  االإ�شارة 
مزاجية  وعرب  ترخي�شات  وبدون  ع�شوائية  بطريقة 

الفرد اأو اجلماعة.
املجتمعات  كل  طرقات  مت�س  ظاهرة  هي  املمهالت  اإن   
الــظــاهــرة  تــعــالــج  ــي  ــت ال ثــقــافــتــه  جمتمع  لــكــل  لــكــن 
التن�شئة  موؤ�ش�شات  دور  يت�شح  وهنا  وانعكا�شاتها، 
الــعــام  التثقيف  ــوع  ــم وجم والــرتبــيــة  االجــتــمــاعــيــة 
اجلميع  فيه  ي�شرتك  توعوي  ن�شق  واإن�شاء  ــالم  واالإع
خارج  االأحيان  من  كثر  يف  وا�شتغلت  و�شائقني،  مارة 
التي  الفردانية  اإطار  �شمن  لت�شتعمل  الوظيفي  اإطارها 
اأمام  املمهالت  فتالحظ  اإليها.  وتعود  الذات  من  تنطلق 
خا�شة  منازل  ــام  اأم ممهالت  و�شغرى،  كــربى  حمــالت 
عرب  الطريق  �شالك  يتمهل  لكي  للخدمات،  و�شركات 
لقد  حاجياته.  �شمن  لي�شت  كماليات  القتناء  املمهل 
اأراحت املمهالت املوؤ�ش�شات التنظيمية مت�شمنة ال�شبط 
االجتماعي  ال�شبط  فقدان  مع  واملتداخل  القانوين 
دوره يف هذه الظاهرة، اإن احلوادث املرورية املرتفعة يف 
اجلزائر حتتم علينا جميعا طرح مراجعات كربى حول 
ت�شخي�س م�شاكل الظاهرة وحلولها، فاملمهالت بكرثتها 

ات�شح عجزها واإن كانت لها وظيفتها .

بقلم: الأ�شتاذ رقيق عبد اهلل 

املمهالت.. 
انعكا�شات

 ثقافـــــــة



هذه الصحيفة تم تحميل 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من

http://www.star7arab.com/f.asp?service=journaux  

لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 

 

كافة حقىق التحميل محفىظة لـ 

ُمْنَتَديَات َسَتار َسات اَلَعَزبِيَّة 

www.star7arab.com 
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